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يىلدا خىتاي ئۈچۈن ئاكتىپ خىزمەت قىلغان تارىخىي
جىنايەتچىلەرنىڭ بىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

ئاتالمىش «ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى»نىڭ قورچاق
رەئىسى شۆھرەت زاكىر ۋەزىپىسىدىن ئىستېپا سورىغان
بولۇپ بولۇپ ،ئەركىن تۇنىياز مۇۋەققەت رەئىس بولۇپ
تەيىنلەنگەن.

 - 2019يىلى  - 10ئــايــدا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى
خىتاينىڭ شــەرقــىــي تۈركىستاندىكى بــاســتــۇرۇش
سىياسەتلىرىنى ئىجرا قىلىشقا قاتناشقان خىتاي
ئەمەلدارلىرىغا ج ــازا يــۈرگــۈزگــەن بــولــۇپ ،شــۆھــرەت
زاكىر مەزكۇر قارا تىزىملىكتىكى توققۇز كىشىنىڭ
قاتارىدىن ئورۇن ئالغانىدى .جازا تەدبىرىگە ئاساسەن
بۇ كىشىلەرنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشى چەكلىنىپ،
مــال-مــۈلــكــى توڭلىتىلىدىغان بــولــۇپ ،شــۆھــرەت
زاكىرنىڭ كۆپلىگەن ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنىڭ ئامېرىكا
ۋە گېرمانىيەدە ئىكەنلىكى ،ئۇالرنىڭمۇ مــەزكــۇر
جازانىڭ ۋاسىتىلىك تەسىرىگە ئۇچرايدىغانلىقى مەلۇم
بولغانىدى.

ئاتالمىش «ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق  - 13نۆۋەتلىك
خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى»نىڭ - 29
قېتىملىق يىغىنى  - 30سېنتەبىر ئۈرۈمچىدە
ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ ،ئاتالمىش «شىنجاڭ گېزىتى»نىڭ
بــۇ ھەقتىكى خــەۋىــرىــدە بىلدۈرۈلۈشىچە ،يىغىندا
ئاتالمىش «ئــۇيــغــۇر ئاپتونوم رايــونــى»نــىــڭ رەئىسى
شۆھرەت زاكىرنىڭ ئىسپاتنامىسى تەستىقالنغان.
يىغىندا يەنە ئاتالمىش «ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى»نىڭ
مۇئاۋىن رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى ئۆتەپ كېلىۋاتقان
ئەركىن تۇنىياز مۇۋەققەت رەئىسلىككە تەيىنلەنگەن .ئۇ
يىغىندا قەسەم بېرىپ ۋەزىپە ئۆتكۈزۈۋالغان.
شۆھرەت زاكىر  - 2014يىلىنىڭ ئاخىرى سابىق
قــورچــاق رەئــىــس نــۇر بەكرىنىڭ ئورنىغا مــۇۋەقــقــەت
رەئىس بولۇپ تەيىنلەنگەن بولۇپ - 2015 ،يىلىنىڭ
بېشىدا رەسمىي رەئىس بولۇپ ۋەزىپىگە ئولتۇرغان .ئۇ
خىتاي رېجىمى شەرقىي تۈركىستاندا رەسمىي ئىرقىي
قىرغىنچىلىق سىياسىتى يۈرگۈزگەن يېقىنقى ئالتە
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باشالندى .ئارقىدىن خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان
تەشكىالتالر بىرلىكى رەئىسى ھىدايەتۇلالھ ئوغۇزخان
بايانات ئوقۇپ ئۆتتى .ئۇ باياناتىدا خىتاي كوممۇنىست
رېجىمىنىڭ  72يىلدىن بېرى شەرقىي تۈركىستان
خەلقىنى يوقىتىش ئۈچۈن ھەرخىل ۋاسىتىلەرنى
قوللىنىپ كــەلــگــەنــلــىــكــىــنــى ،ســەكــكــىــز مىليون
خەلقنى جازا الگېرىغا سوالپ ،تۈرلۈك جىنايەتلىرىنى
داۋامــاشــتــۇرۇۋاتــقــانــلــىــقــىــنــى ،شــەرقــىــي تۈركىستان
خەلقىنىڭ ئېتىقادىنى يوقىتىش ،خىتايالشتۇرۇش
ئ ــۈچ ــۈن ئـ ــون نــەچــچــە مــىــڭ مــەســچــىــتــنــى چېقىپ
تۈزلىۋەتكەنلىكىنى ،شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى
قىرغىن قىلىپال قالماي ،خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ
نورمال تەرتىپىگىمۇ بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتقانلىقىنى
بــىــلــدۈردى ،شــۇنــداقــا ئىسالم دۇنياسىنى شەرقىي
تــۈركــىــســتــان خــەلــقــى تــەرەپــتــە تـــــۇرۇپ ،خىتاينىڭ
جىنايەتلىرىنى توختىتىشقا ،بولۇپمۇ تۈركىيەنى
خىتايغا قارشى تېخىمۇ كۈچلۈك ئــاۋاز چىقىرىشقا
چاقىردى.

 - 1ئۆكتەبىر خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستانغا تاجاۋۇز
قىلىپ كىرگەنلىكىنىڭ  72يىللىقى مۇناسىۋىتى
بىلەن ،دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ،جۈملىدىن
تۈركىيەنىڭ ئىستانبۇل ،ئەنقەرە ،كونيا ،قەھرىمانماراش
ۋە كاستامونۇ شــەھــەرلــىــرىــدە خىتاينىڭ شەرقىي
تۈركىستاندىكى ئىشغالىيىتىگە ۋە جىنايەتلىرىگە
قارشى نامايىش ۋە ئاخبارات ئېالن قىلىش يىغىنى
ئۆتكۈزۈلدى.
تۈركىيەنىڭ ھەرقايسى شەھەرلىرىدە بىر تۇتاش
ئۆتكۈزۈلگەن نامايىش ۋە ئــاخــبــارات ئېالن قىلىش
يىغىنىنى خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر
بــىــرلــىــكــى تــەشــكــىــلــلــىــگــەن بـــولـــۇپ ،خىتاينىڭ
ئــىــســتــانــبــۇلــدىــكــى بـــاش كــونــســۇلــخــانــىــســى ئــالــدىــدا
ئــۆتــكــۈزۈلــگــەن نامايىشقا مىڭدىن ئــارتــۇق كىشى
ئىشتىراك قىلدى .نامايىشچىالر شەرقىي تۈركىستان
بايرىقىنى ئېگىز كــۆتــۈرگــەن ھــالــدا «خــىــتــاي ،جــازا
الگېرالرنى تاقا»« ،خىتاي ،شەرقىي تۈركىستاندىن
چىقىپ كــەت»« ،خىتاي ،ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى
توختات»دېگەندەك شوئارالرنى توۋالشتى.

يىغىلىشقا شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى
رەئىس ۋەكىلى مەھمۇدجان دامولالم ئەرەبچە بايانات
ئېالن قىلىپ ،خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە
«تېررورچى ،ئەسەبىي» دېگەن تۆھمەتلەرنى ئارتىپ،
خەلقئارا جەمئىيەتنى ئالداشقا ئۇرۇنغانلىقىنى،

نــامــايــىــش ئ ــال ــدى بــىــلــەن تــۈركــىــيــە ۋە شــەرقــىــي
تۈركىستاننىڭ دۆلــــەت مــارشــىــنــى ئــوقــۇش بىلەن
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ئارقىدىن ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋەقفىدىن دوكتور
بۇرھان ئۇلۇغيول ئەپەندى ئىنگلىز تىلدا بايانات ئېالن
قىلىپ ،خىتاينىڭ جــازا الگــېــرى تەسىس قىلىش،
ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈش جىنايەتلىرىنى سادىر
قىلىۋاتقانلىقىنى ،بۇالرنىڭ خەلقئارالىق نىزامالرغا
ئېنىق خىالپ ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ ئۆتتى.
ئاخىرىدا شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى
ئەزاسى ئاتاۋۇلالھ خەلپەتھاجىم سۆز قىلىپ ،خەلقنى
زۇلۇمغا قارشى تۇرۇشقا چاقىردى ھەمدە ئالالھتىن
شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە نۇسرەت ئاتا قىلىشىنى
تىلەپ دۇئا قىلدى.

بولۇپمۇ ئەرەب ۋە ئىسالم ئەللىرىنى يالغان تەشۋىقاتى
ئارقىلىق كــۆز بــويــاپ كەلگەنلىكىنى تەكىتلىدى
ۋە ئىسالم ئەللىرىنى خىتاينىڭ ئالدامچىلىقىغا
ئىشەنمەسلىككە ،خىتاينىڭ ماللىرىنى بايقۇت
قىلىشقا چاقىردى.

ئــەنــقــەرەدە ئــۆتــكــۈزۈلــگــەن ئــاخــبــارات ئــېــان قىلىش
يىغىنىدا خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر
بىرلىكىنىڭ ئــەنــقــەرە ۋەكىلى ئابدۇلھەمىد پامىر
ئــەپــەنــدى خــىــتــايــنــىــڭ شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــدىــكــى
جىنايەتلىرى ھەققىدە بايانات ئېالن قىلدى .ئارقىدىن
كېلەچەك پارتىيەسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى سەلچۇق
ئۆزتاغ ئەپەندى سۆز قىلىپ ،ئۆزلىرىنىڭ ھەرۋاقىت
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ يېنىدا ئىكەنلىكىنى
تەكىتلىدى ،شۇنداقال خىتاينىڭ جىنايەتلىرىنى
توختىتىشقا چاقىردى.

ئارقىدىن شەرقىي تۈركىستان ۋەقفى باش كاتىپى
ئــابــدۇلــاھ ئــوغــۇز ئــەپــەنــدى س ــۆز قىلىپ ،شەرقىي
تــۈركــىــســتــان دەۋاســىــغــا ھــەمــدەمــدە بــولــغــان ،دەۋانـــى
قوللىغان بارلىق دۆل ــەت ،تەشكىالتالرغا ۋە خەلققە
رەھمەت ئېيتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
د ئــۇ ق ۋەقــفــى رەئىسى ئابدۇرېشىت ئابدۇخەمىت
ئەپەندى سۆز قىلىپ ،خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان
خەلقىنى قىرغىن قىلىپال قالماي ،دۇنياغا تەھدىت
بولۇۋاتقانلىقىنى ،ئىنسانىيەتنىڭ ئــۆز بۇرچىنى
ئــادا قىلىپ ،خىتاينىڭ تەھدىتىگە قارشى تۇرۇشى
كېرەكلىكىنى بىلدۈردى.

تۈركىيەنىڭ كونيا شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن نامايىشتا
ســۇتــۇق بــۇغــراخــان ئىلىم ۋە مەدەنىيەت ۋەقفىنىڭ
كونيا شۆبىسى رەئىسى ئابدۇلئەھەد ئــۇدۇن ئەپەندى
بايانات ئوقۇپ ئۆتتى .ئۇ كونيادىكى خىتايغا قارشى
پائالىيەتنىڭ كونيادا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ ،كونيا
خەلقىنىڭ ،شۇنداقال يەرلىك تەشكىالتالرنىڭ قوللىشى
مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتكۈزۈلگەنلىكىنى،
بــىــلــەن
خىتاينىڭ ئىشغالىيىتى ۋە جىنايەتلىرىنىڭ
تونۇشتۇرۇلغانلىقىنى بىلدۈردى.

ئارقىدىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قازاقىستان
ۋەكــىــلــى ســەدىــردىــن ئــايــۇپ ئــەپــەنــدى س ــۆز قىلىپ،
قــازاقــىــســتــان خــەلــقــىــنــىــڭ ســالــىــمــىــنــى يــەتــكــۈزدى
ھــەمــدە خــەلــقــنــى شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان دەۋاس ــى ــدا
ئۈمىدسىزلەنمەسلىككە چاقىردى.
مــەزكــۇر نامايىشقا يــەنــە تۈركىيەدىكى بىر قىسىم
پارتىيەلەرنىڭ ۋەكىللىرىمۇ قاتناشقان بولۇپ ،ئىيى
پارتىيەسىنىڭ ئىستانبۇلدىكى پارالمېنت ئەزاسى كۈرشات
جەيالن ئەپەندى ،ھــۆر داۋا پارتىيەسىنىڭ ئىستانبۇل
شۆبە ۋەكىلى شاراپەددىن گۈلەي ئەپەندى سۆز قىلدى.
ئــۇالر ســۆزىــدە خىتاينى ئىنسان قېلىپىدىن چىققان
جىنايەتلىرىنى توختىتىشقا ،تۈركىيە ھۆكۈمىتىنى
شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىغا ئىگە بولۇشقا چاقىردى.
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شوئارلىرىنى توۋلىغىنىچە زور كۆلەملىك يــۈرۈش
قىلغاندىن سىرت ،ئۇيغۇرالر تەييارلىغان شەرقىي
تۈركىستاندىكى خىتاينىڭ زۇلۇمى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن
قىسقا دىراما ئورۇنلىنىپ ،خەلقنى تەسىرلەندۈردى.
ئــارقــىــدىــن نامايىشچىالر جــۇمــھــۇرىــيــەت مــەيــدانــىــدا
خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئىجرا قىلىۋاتقان 72
يىللىق تېررور سىياسىتى ۋە جىنايەتلىرى ھەققىدە
بايانات ئېالن قىلدى .ئۇندىن باشقا ياۋروپا ۋە فىرانسىيە
پــارالمــېــنــت ئــەزالــىــرىــمــۇ س ــۆز قىلىپ ،خىتاينىڭ
شەرقىي تۈركىستاندىكى باستۇرۇش سىياسەتلىرىنى
ئەيىبلىدى.

ئۇندىن باشقا تۈركىيەنىڭ كاستامونۇ ،قەھرىمانماراش
شەھىرىدىمۇ جۈمە نامىزىدىن كېيىن بىر تۈركۈم
ئۇيغۇرالرنىڭ ،جۈملىدىن ئوقۇغۇچىالرنىڭ قاتنىشىشى
بىلەن خىتاينىڭ جىنايەتلىرىگە قارشى ئاخبارات ئېالن
قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى.
بــۇ كــۈنــى ئــاۋســتــرالــىــيــەنــىــڭ ئــادېــلــەيــد شەھىرىدە
ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرمۇ ئاۋسترالىيە شەرقىي تۈركىستان
جەمئىيىتىنىڭ يېتەكچىلىكىدە خىتايغا قارشى
نامايىش ئــۆتــكــۈزدى ھــەمــدە بــايــانــات ئــېــان قىلىپ،
خىتاينىڭ ئىشغالىيىتىگە ۋە  72يىلدىن بېرى
شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە ئىجرا قىلىۋاتقان تېررور
سىياسىتى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە
غــەزەپ-نــەپــرىــتــىــنــى بــىــلــدۈردى ،شــۇنــداقــا خەلقئارا
جەمئىيەتنى شەرقىي تۈركىستان خەلقى تەرىپىدە
تۇرۇپ ،خىتايغا بېسىم قىلىشقا چاقىردى.

يــاۋروپــا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتىنىڭ رەئىسى دىلنۇر
خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە ،بۇ قېتىم پارىژغا يىغىلىپ،
بىرلەشمە نامايىش ئۆتكۈزۈشنىڭ سەۋەبلىرىدىن
بىرى فىرانسىيە ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاينىڭ شەرقىي
تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر قاتارلىق مىللەتلەرگە ئىجرا
قىلغان جىنايەتلىرىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ
بېكىتىشىگە تۈرتكە بولۇش ئىكەن.

شۇنداقال يەنە گېرمانىيەنىڭ بېرلىن شەھىرىدىكى
خىتاي كونسۇلخانىسىغا يېقىن جايدا ئۇيغۇر ،تىبەت،
موڭغۇل ۋە خىتايالردىن تەشكىللەنگەن بىر گۇرۇپپا
كىشىلەر خىتاينىڭ جىنايەتلىرىگە قارشى نارازىلىق
نامايىشى ئۆتكۈزدى.

خىتايغا قارشى نامايىش يەنە شىۋېتسىيە پايتەختى
ئىستوكھولمدىكى خىتاينىڭ بــاش ئەلچىخانىسى
ئالدىدىمۇ ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ ،نامايىشتا خىتاينىڭ
شــەرقــىــي تۈركىستاندا ئىجرا قىلىۋاتقان ئىرقىي
قىرغىنچىلىق جىنايىتى قاتتىق ئەيىبلەندى ،شۇنداقال
خىتايدىن شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە قاراتقان تېررور
سىياسىتىنى توختىتىش تەلەپ قىلىندى.

 - 2ئۆكتەبىر ياۋروپادىكى ھەرقايسى دۆلەتلەردىن
كــەلــگــەن ئــۇيــغــۇرالر پـــارىـــژدا خــىــتــاي كوممۇنىست
رېجىمىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىشغالىيىتىنىڭ
 72يىللىقى ۋە يېقىنقى يىلالردىن بېرى شەرقىي
تۈركىستاندا ئىجرا قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق
جىنايىتىگە قارشى نامايىش ئۆتكۈزدى.

ئۇندىن باشقا ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرالر 1-ئۆكتەبىر
ۋاشىنگتوندىكى لىنكولىن خاتىرە سارىيى ئالدىدا
خــىــتــايــنــىــڭ بـــاســـتـــۇرۇش ســىــيــاســىــتــىــگــە قــارشــى
نامايىش ئــۆتــكــۈزدى .نامايىشنى ئۇيغۇر كىشىلىك
ھوقۇق قۇرۇلۇشى ۋە ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى
تەشكىللىگەن بولۇپ ،بىر قىسىم پارالمېنت ئەزالىرىمۇ
قاتناشتى .نامايىشتا خىتايغا قارشى بايانات ئېالن
قىلىنغاندىن سىرت ،جازا الگېرى شاھىتلىرى ئۆزلىرى
باشتىن كەچۈرگەن دەھشەتلىك كەچۈرمىشلىرىنى
سۆزلەپ ئۆتكەن.

نامايىشنى فىرانسىيەدە پائالىيەت قىلىۋاتقان
يــاۋروپــا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتى تەشكىللىگەن بولۇپ،
گولالندىيە ۋە بېلگىيە قاتارلىق دۆلەتلەردىكى شەرقىي
تۈركىستان خەلقى ،سىياسىي پائالىيەتچىلەر ۋە جازا
الگېرى شاھىتلىرىمۇ نامايىشقا قاتنىشىش ئۈچۈن
مەخسۇس پارىژغا يىغىلغان .نامايىشقا يەنە ئۇيغۇرالرنى
قولاليدىغان يــاۋروپــا ۋە فىرانسىيەنىڭ پارالمېنت
ئەزالىرى ،شۇنداقال زور ساندىكى يەرلىك فىرانسۇزالر
قاتناشتى.
نامايىشچىالر خىتايغا قارشى تۈرلۈك پىالكاتالرنى،
شەرقىي تۈركىستان بايرىقىنى كــۆتــۈرۈپ ،جاراڭلىق
5

ئۆكتەبىر 2021

ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

تەشكىللەنگەن ئاتالمىش «تېررورلۇققا زەربە بېرىش»
سېپىگە قوشۇلۇشقا بۇيرۇغان.

 - 2015يىلى شــەرقــىــي تۈركىستاندىكى ساقچى
قىسىمدا ئــون نەچچە يىل ئىشلىگەن بىر سابىق
خىتاي ساقچىسى خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى
ج ــازا الگــېــرى ۋە تۈرمىلەرگە قامالغان تۇتقۇنالرنى
ئىنسان قېلىپىدىن چىققان قىيىن-قىستاقالرغا
ئالىدىغانلىقىنى ئاشكارىلىدى.

ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ،باشلىقى ئۇنىڭدىن مەزكۇر
ھەرىكەتكە قاتنىشىشنى تەلەپ قىلىپ ،ئۇنىڭغا:
«بۆلگۈنچى كۈچلەر ۋەتەننى پارچىالشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ ،بىز
ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى يوقىتىشىمىز كېرەك» دېگەن.
ساقچى دۆلەت بىخەتەرلىك تەھدىتىگە قارشى تۇرۇشتىن
باشقا ،ئۆزىنىڭ دەرىجىسىنىڭ ئۆستۈرۈلۈشنى ئارزۇ
قىلغان بولغاچقا ،تەشكىللەنگەن ياردەمچى ساقچىالر
بىلەن بىرلىكتە شەرقىي تۈركىستانغا بارغان .شەرقىي
تۈركىستانغا كىرگەندىن كېيىن ،رەسمىي تۈرمىدە
تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ سانى چوقۇم ۋەزىپە
قىلىپ چۈشۈرۈلگەن مەلۇم سانغا يېتىشى كېرەك ،دەپ
بەلگىلەنگەنلىكىنى بىلگەن .خىتاي ئۆلكىلىرىدىن
چاقىرىلغان ساقچىالر شەرقىي تۈركىستاننىڭ ھەر
قايسى جايلىرىدا يۇقىرىدىن چۈشۈرۈلگەن بۇيرۇققا
ئاساسەن تۇتقۇن قىلىش ھەرىكىتىنى ئىجرا قىلغان.

نۆۋەتتە ياۋروپادا سۈرگۈندە ياشاۋاتقان جياڭ فامىلىلىك
مــەزكــۇر خىتاي ساقچى  CNNمۇخبىرىغا ئۆزىنىڭ
بۇرۇنقى خىزمەت كىنىشكىسىنى كۆرسىتىپ ،نامسىز
ھالدا خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە ئىجرا
قىلىۋاتقان تېررور سىياسىتىنىڭ تەپسىالتلىرىنى
ئاشكارىلىغان .ئــۇ بــايــان قىلغان تەپسىالتالر جــازا
الگېرى شاھىتلىرى گۇۋاھلىق بەرگەن خىتاينىڭ
جىنايەتلىرى بىلەن ئوخشاش بولۇپ چىققان.
سابىق خىتاي ساقچىنىڭ ئېيتىشىچە ،ئەينى
ۋاقىتتا شى جىنپىڭ ئاتالمىش «تېررورلۇققا قارشى
تــۇرۇش خىزمىتى» دوكالتىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن
جىددىي بۇيرۇق چۈشۈرگەن .خىتاي رېجىمى بارلىق
خىتاي ئۆلكىلىرىدىن  150مىڭ ياردەمچى ساقچى
قوبۇل قىلىشنى پىالنلىغان ھەمدە بارلىق خىتاي
ئۆلكىلىرىنى ئاتالمىش «شىنجاڭنىڭ ئاممىۋى
بىخەتەرلىكنى ســاقــاشــقــا يــــاردەم بــېــرىــش» نامىدا

ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە ،خىتاينىڭ بۇ خىل تۇتقۇن
قــىــلــىــش ھــەرىــكــىــتــىــنــىــڭ ھــەمــمــىــســى پــىــانــلــىــق،
سىستېمىلىق داۋامالشقان بولۇپ ،ھەربىر ئــادەم بىر
نىشانغا زەربە بېرىشى كېرەك ئىكەن .ئەگەر بىرەر كىشى
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قىستاققا ئالغان بولسىمۇ ،يەنە بىر قىسىم خىتاي
ساقچىالر ناھايىتى ۋەھشىي ئىكەن ۋە بۇ قىيىن-
قىستاق ۋە خورالشالردىن ھۇزۇر ئالىدىكەن.

قولغا ئېلىشقا قارشى چىقسا ،ساقچىالرغا قورالىنى
ئۇ كىشىنىڭ بېشىغا تىرەپ تۇرۇپ مىدىرلىماسلىققا
ئاگاھالندۇرۇش ،ئاگاھالندۇرۇشقا بويسۇنماي ھەرىكەت
قىلغان ھامان ئېتىپ تاشالش بۇيرۇقى چۈشۈرۈلگەن.

سابىق خىتاي ساقچىسى مۇخبىرغا يەنە تۇتقۇن
قــىــلــىــنــغــانــارنــىــڭ ت ــې ــررورل ــۇق جىنايىتى بىلەن
ئەيىبلەنگەنلىكىنى ،ئەمما قولغا ئېلىنغان نەچچە
يۈزلىگەن تۇتقۇننىڭ ئىچىدە بــىــرەر كىشىنىڭمۇ
جــىــنــايــەت س ــادى ــر قــىــلــمــىــغــانــلــىــقــىــنــى ،ئــۇالرنــىــڭ
ھەممىسىنىڭ ئادەتتىكى كىشىلەر ئىكەنلىكىنى
ئېيتقان.

سابىق ساقچىنىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى مەزگىلنى
«ئ ــۇرۇش دەۋرى» دەپ ئاتىغان .ئۇنىڭ ئېيتىشىچە،
خىتاي ئەمەلدارلىرى شەرقىي تۈركىستاننى «ئۇرۇش
رايــونــى» دەپ قارىغان .ساقچى باشلىقلىرى مەزكۇر
ي ــاردەم ــچ ــى ســاقــچــىــارغــا ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ «خــىــتــاي
دۆلىتى»نىڭ دۈشمىنى ئىكەنلىكىنى ئېيتقان.
ساقچىالرنىڭ ھەممىسى بىر يىل ئىچىدىال ئۇيغۇر
ۋە باشقا مىللەتلەردىن  900مىڭ كىشىنىڭ تۇتقۇن
قىلىنغانلىقىنى ،ئەگەر بۇ ھەرىكەتلەرگە قارشىلىق
قىلسا ،ساقچىالرنىڭمۇ قولغا ئېلىنىدىغانلىقىنى
بىلىدىكەن.

ئۇ شەرقىي تۈركىستانغا كىرىشتىن بۇرۇنال خىتاي
كومپارتىيەسى ئىچىدىكى چىرىكلىكنىڭ كۈنسېرى
ئۈمىدسىزلەنگەنلىكىنى،
كۈچىيىۋاتقانلىقىدىن
خىتاي كوممۇنىستلىرى مۇستەبىت ھاكىمىيەت
بولغانلىقى سەۋەبلىك ،ئۆزىنىڭ خەلق تەرەپتە تۇرۇشنى
خالىغانلىقىنى ئېيتقان .شۇ سەۋەبلىك ئۇ خىتايدىن
قېچىپ چىقىپ ،خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى
جىنايەتلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئاشكارىالشنى قــارار
قىلغان ،ئەمما ئۇنىڭ ئائىلىسى يەنىال خىتايدا قالغان.

سابىق ساقچى مۇخبىرغا يەنە« :مەلۇم رايوندا ياكى بىر
ناھىيەدە تۇتقۇن قىلىش ۋەزىپىسى چۈشۈرۈلگەن نەچچە
يۈز ئادەم بولسا ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى بىرال ۋاقىتتا قولغا
ئېلىنىدۇ» دېگەن.

سابىق ساقچى ئاخىرىدا مۇخبىرغا ئەمدى خىتايغا
ھەرگىز قايتالمايدىغانلىقىنى ،ئەگەر قايتىدىغان
بــولــســا ،ئــۇنــى ئــۆلــگــۈدەك قىينىشى ،توپىالڭچى،
خــىــيــانــەتــچــى ،مــەخــپــىــيــەتــلــىــكــنــى ئــاشــكــارىــاش،
ئاغدۇرمىچىلىق جىنايىتى ،تېررورلۇق تەشكىالتلىرىنى
قــولــاش جىنايىتى قــاتــارلــىــق بــارلــىــق ت ــەس ــەۋۋۇر
قىلغىلى بولىدىغان جىنايەتلەر بىلەن ئەيىبلىشى
مۇمكىنلىكىنى بىلدۈرگەن.

خىتاينىڭ ئاتالمىش «تېررورلۇققا زەرب ــە بېرىش
ھەرىكىتى» يــۇقــىــرى پەللىگە چىققان دەۋرلـــــەردە،
سابىق ساقچى شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئوخشىمىغان
رايــونــلــىــرىــغــا ت ــۆت قېتىم ئــــادەم تــۇتــۇشــقــا تەقسىم
قىلىنغان .ئەمما ئۇ ئاستا-ئاستا قىلىۋاتقان يېڭى
خىزمىتىنىڭ باستۇرۇشنى مەقسەت قىلغانلىقى
سەۋەبلىك گاڭگىراشقا باشلىغان .ئۇ سوراق جەريانىدا
ھەر بىر يېڭى تۇتقۇننىڭ ئەر ياكى ئايال بولۇشىدىن
قەتئىينەزەر ئۇرۇپ خورالنغانلىقىنى ،ھەتتا ئايالالر ۋە
 14ياشتىن كىچىك بالىالرنىڭمۇ بۇ خىل ئىنسان
قېلىپىدىن چىققان مۇئامىلىگە ئۇچرىغانلىقىنى،
تــۇتــقــۇنــارنــىــڭ ھەممىسىنىڭ ب ــى ــردەك «يــولــۋاس
ئورۇندۇق»قا ئولتۇرغۇزۇش ،تاختايغا ئېسىپ قويۇش،
توك كالتىكى يېقىش ،سۇ تۈرمىسىدە قىيناش ،ئاچ
قويۇپ قىيناش ،نەچچە كۈن ئۇخالتماسلىق قاتارلىق
قىيناش ۋاسىتىلىرىنى باشتىن كەچۈرىدىغانلىقىنى
ك ــۆرگ ــەن ،شــۇنــداقــا ســاقــچــىــارنــىــڭ تۇتقۇنالرنىڭ
يۈزىگە دەسسەپ تۇرۇپ ،جىنايىتىنى ئىقرار قىلىشقا
مەجبۇرلىغانلىقىغا شاھىت بولغان.

مەزكۇر خىتاي ساقچى نۆۋەتتە يــاۋروپــادا سۈرگۈندە
ياشاۋاتقان بولۇپ ،ئۇيقۇسىزلىق كېسىلىگە گىرىپتار
بولغان .ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ،ئەينى ۋاقىتتا قىيىن-
قىستاققا ئېلىنغانالر ھەققىدىكى قورقۇنچلۇق
ئەسلىمىلەر ھەرۋاقىت ئۇنىڭ كۆز ئالدىدىن كەتمەي،
ئۇنى روھىي جەھەتتىن تۈگەشتۈرۈۋەتكەن.
بۇندىن بۇرۇنمۇ كۆپلىگەن شاھىتالر جــازا الگېرى
ۋە تۈرمىلەردىكى دەھشەتلىك قىيىن-قىستاقالر،
خورلۇقالر ھەققىدە گۇۋاھلىق بەرگەن بولۇپ ،خەلقئارادا
كۈچلۈك غۇلغۇال قوزغىغانىدى .خىتاي رېجىمى ھازىرغا
قــەدەر بۇ ھەقتىكى گۇۋاھلىقالرنى پۈتۈنلەي ئىنكار
قىلماقتا ۋە شاھىتالرغا تۈرلۈك تۆھمەتلەرنى چاپالپ،
شەخسىيىتىگە ھۇجۇم قىلىپ كەلمەكتە.

ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ،بىر قىسىم خىتاي ساقچىالر
ئۇيغۇر تۇتقۇنالرنى ئۆز ۋەزىپىسى سەۋەبلىك قىيىن-
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تۈركىيە پىرېزىدېنتى رەجــەپ تاييىب ئەردوغان - 1
ئۆكتەبىر تۈركىيە پارالمېنتىنىڭ (بــۈيــۈك مىللەت
مەجلىسى)  - 27نۆۋەتلىك  - 5قــانــۇن چىقىرىش
يىلىنىڭ باشلىنىشى مۇناسىۋىتى بىلەن تۈركىيە
پارالمېنتى ئومۇمىي كېڭىشىگە خىتاب قىلدى.

ئۇ سۆزىنىڭ داۋامىدا يەنە« :پەلەستىن ۋە قۇددۇستىن
كــەشــمــىــرگــىــچــە ،روھــىــنــگــا مــۇســۇلــمــانــلــىــرىــدىــن
ئافرىقىدا بىخەتەرلىك ۋە نامراتلىق خەتىرى ئاستىدا
ياشاۋاتقانالرغىچە بولغان بارلىق كىشىگە قەلب
ئىشىكىمىزنى ئوچۇق تۇتىمىز .قەيەردە بىر مەزلۇم ۋە
بېشىغا كۈن چۈشكەن كىشى بولسا ،داۋاملىق ئۇنىڭغا
يېنىدا بولىمىز ۋە بولۇپ كەلدۇق» دېگەنلەرنى قەيت
قىلغان.

مەجلىسنىڭ ئېچىلىشىغا ھاكىمىيەت بېشىدىكى
ۋە ئۆكتىچى بارلىق پارتىيەلەرنىڭ پارالمېنت ئەزالىرى
قاتناشقان بولۇپ ،تۈركىيە پارالمېنتى رەئىسى مۇستافا
شەنتوپ رىياسەتچىلىك قىلغان.
ئەردوغان سۆزىدە يېڭى ئاساسىي قانۇن ،تېررورىزم،
ئىقتىساد ،دىپلوماتىيە ،رايونلۇق ۋە خەلقئارالىق
مەسىلىلەر ھەققىدە تەپسىلىي توختالغاندىن سىرت،
ئىشغال ۋە زۇل ــۇم ئاستىدىكى دۆلەتلەرنىمۇ تىلغا
ئېلىپ ئــۆتــۈپ ،ئۇالرنىڭ يوللۇق دەۋاسىنى قولالپ
كېلىۋاتقانلىقىنى ۋە قولاليدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.

ئەردوغان  - 21سېنتەبىر ب د ت ئومۇمىي كېڭەش
يىغىنىدا قىلغان ســۆزىــدىــمــۇ ئــۇيــغــۇرالر ھەققىدە
توختىلىپ« :خىتاينىڭ زېمىن پۈتۈنلۈكىنى چىقىش
قىلغان ئاساستا ،مۇسۇلمان ئۇيغۇر تۈركلىرىنىڭ تۈپ
ھوقۇقلىرىنىڭ قوغدىلىشى ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ كۈچ
چىقىرىلىشى كېرەك ،دەپ قارايمىز» دېگەنىدى.

ئــۇ ســۆزىــدە يەنە ئــۇيــغــۇرالر ھەققىدىمۇ توختالغان
بـــولـــۇپ« :قــىــرىــمــدىــكــى قــېــرىــنــداشــلــىــرىــمــىــزنــىــڭ
ھوقۇقىنى ئۇكرائىنانىڭ زېمىن پۈتۈنلۈكى ئاساسىدا
قوغدىغىنىمىزدەك ،خىتاينىڭ زېمىن پۈتۈنلۈكىنى
ئاساس قىلغان ھالدا ،ئۇيغۇر تۈركلىرىنىڭ ئىنسانىي
ھوقۇقلىرىدىن ئەڭ زور دەرىجىدە بەھرىمەن بولۇشىغا
دىققەت قىلىمىز» دېگەنلەرنى بىلدۈرگەن.

ئەردوغاننىڭ پارالمېنت يىغىنىدا ئۇيغۇرالر ھەققىدە
قايتا توختىلىشى ،شــۇنــداقــا ھــەر قېتىمقىنىڭ
ئەكسىچە ئــۇيــغــۇرالر مەسىلىسىنى پەلەستىن ۋە
روھىنگا مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئالدىدا تىلغا ئېلىشى
دىققەت قوزغىدى.
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 - 13نۆۋەتلىك «شەرقىي تۈركىستانلىقالر قېرىنداشلىق ئۇچرىشىشى» ۋە  - 4نۆۋەتلىك «شەرقىي
تۈركىستان مىللىي بىرلىك شۇراسى» بوسنىيە پايتەختى سارايېۋودا ئۆتكۈزۈلدى.
ئۇچرىشىشى» ۋە «شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان مىللىي
بىرلىك شۇراسى»  - 9ئۆكتەبىر بوسنىيە ۋە شەرقىي
تۈركىستاننىڭ مىللىي مارشلىرى ۋە قۇرئان كەرىم
تــىــاۋىــتــى بــىــلــەن بــاشــانــدى .رىــيــاســەتــچــى شەرقىي
تۈركىستاننىڭ ئــومــۇمــىــي ئــەھــۋالــىــنــى قىسقىچە
تونۇشتۇرۇپ ئۆتكەندىن كېيىن ،خەلقئارا شەرقىي
تۈركىستان تەشكىالتالر بىرلىكى رەئىسى ۋە شەرقىي
تۈركىستان مائارىپ ۋە ھەمكارلىق جەمئىيىتى رەئىسى
ھىدايەتۇلالھ ئــوغــۇزخــان ئەپەندى ئېچىلىش ســۆزى
قىلدى.

شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان مــائــارىــپ ۋە ھــەمــكــارلــىــق
جەمئىيىتى يىلالردىن بېرى «شەرقىي تۈركىستانلىقالر
قېرىنداشلىق ئۇچرىشىشى» ۋە «شەرقىي تۈركىستان
مىللىي بىرلىك شۇراسى»نى ئورۇنالشتۇرۇپ كەلگەن
بــولــۇپ ،بوسنىيەگە ئــورۇنــاشــتــۇرۇلــغــان بــۇ يىللىق
يىغىنغا دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن كەلگەن 40
تىن ئارتۇق تەشكىالتنىڭ ۋەكىللىرى ،ئاكادېمىكالر،
جــامــائــەت ئــەربــابــلــىــرى ،ئــاخــبــارات خــادىــمــلــىــرى ۋە
بوسنىيەنىڭ بىر قىسىم دۆلەت ئەربابلىرى قاتناشتى.

ئۇ ئالدى بىلەن بوسنىيەدىكى ھەرقايسى ئەربابالرغا
رەھمىتىنى بىلدۈرۈپ ،بوسنىيەنىڭ ئىسالم دۇنياسىغا
ئۈلگە بولغانلىقىنى قەيت قىلىپ ئۆتتى ۋە ئىسالم
دۇنياسىنىڭ ئايرىلماس بىر پارچىسى بولغان شەرقىي
تۈركىستاننىڭ ئــۇزۇن يىلالردىن بېرى پۈتۈن ئىسالم
دۇنــيــاســىــنــى خىتايدىن قــوغــداپ كەلگەنلىكىنى،
خىتاي شەرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلىنغاندىن
كېيىن زۇلۇمنىڭ ئىزچىل داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى
ۋە يېقىنقى بىر نەچچە يىلدىن بــېــرى خىتاينىڭ
ئاشكارا ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۆتكەنلىكىنى ،ئەمما
يەنىال يالغان تەشۋىقاتى ئارقىلىق دۇنيانى ئالداشقا
ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى ،شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ
بۇ باستۇرۇشالرغا ھەرگىز باش ئەگمەيدىغانلىقىنى

خــەلــقــئــارا شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان تــەشــكــىــاتــار
بىرلىكىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن - 8 ،ئۆكتەبىر
سارايېۋونىڭ باشچارشى رايونىدا شەرقىي تۈركىستاننىڭ
تارىخى ،نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى ،خىتاينىڭ ئىرقىي
قىرغىنچىلىق جىنايەتلىرى تونۇشتۇرۇلغان سۈرەت
كۆرگەزمىسى ئۆتكۈزۈلدى .كۆرگەزمىنى كۆپلىگەن
يەرلىك خەلق زىيارەت قىلغان بولۇپ ،بوسنىيەنىڭ
تارىخىغا كۆپ جەھەتلەردىن ئوخشىشىپ كېتىدىغان،
ئەمما ئۇنىڭدىن ھەسسىلەپ ئېغىر بولغان شەرقىي
تۈركىستاندىكى پاجىئەلىك ۋەزىيەتتىن خـــەۋەردار
بولدى.
بۇ نۆۋەتلىك «شەرقىي تۈركىستانلىقالر قېرىنداشلىق
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ئارقىدىن ئىسالم جامائىتى مىللىي گــۆرۈش (كۆز
ق ــاراش) تەشكىالتى رەئىسى م ــۇرات ئىلەرى ئەپەندى
شەرقىي تۈركىستاننىڭ نۆۋەتتە ئۈستى ئوچۇق تۈرمىگە
ئايالنغانلىقىنى ،بىر قىسىم دۆلەتلەرنىڭ بۇ ھەقتە
خىتاينى ئەيىبلەۋاتقانلىقىنى ،ئۆز تەشكىالتىنىڭمۇ
دۇنــيــانــىــڭ ھــەرقــايــســى جــايــلــىــرىــدا خىتايغا قــارشــى
ئـــاۋاز چىقىرىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ،پــۈتــۈن دۇنيا
بىرلىشىپ ،زۇلۇمنى توختىتىشنىڭ ئاللىبۇرۇن ۋاقتى
كەلگەنلىكىنى بىلدۈردى.
بايان قىلىپ ئۆتتى .ئۇ سۆزىدە يەنە خەلقئارا شەرقىي
تۈركىستان تەشكىالتالر بىرلىكىنىڭ بــۇ ھەقتە
قىلىۋاتقان خىزمەتلىرىنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ
ئۆتۈش بىلەن بىرگە ،پۈتۈن دۇنيانى شەرقىي تۈركىستان
خەلقى ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە چاقىردى.

مىللىي گۆرۈش تەشكىالتىنىڭ باش مەسلىھەتچىسى
مۇھەممەد تۇرھانمۇ سۆز قىلىپ ،مەزكۇر يىغىننىڭ
خىتاينىڭ يالغان تەشۋىقاتنى كۈچەيتكەن كۈنلەردە،
ئــەلــى ئــىــززەت بىگوۋىچنىڭ ۋەتــىــنــىــدە ۋە مــەۋلــۇت
ھــەپــتــىــســىــدە ئــۆتــكــۈزۈلــگــەنــلــىــكــى ئــۈچــۈن مۇھىم
ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى ،ئېتىقادنى تېخىمۇ
مۇستەھكەملەشنىڭ زۇلــۇمــدىــن قۇتۇلۇشتىكى
ھالقىلىق نۇقتا ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ ئۆتتى.

ئارقىدىن شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى
رەئىسى دوكتور ئاتاۋۇلالھ شاھيار سۆز قىلىپ ،نۆۋەتتە
ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى باشتىن كــەچــۈرۈۋاتــقــان
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ دىنىي ئېتىقادىنىڭ
ئــومــۇمــيــۈزلــۈك بــاســتــۇرۇشــقــا ئۇچراۋاتقانلىقىنى،
ئـــــەڭ ئــەقــەلــلــىــي ھــوقــۇقــلــىــرىــنــىــڭ دەپـــســـەنـــدە
قىلىنىۋاتقانلىقىنى ،شەرقىي تۈركىستان دەۋاســى
يولىدىكى مەزكۇر يىغىننىڭ مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە
ئىكەنلىكنى بىلدۈردى.

ئارقىدىن جامائەت ئەربابى ئابدۇقادىر ياپچاننىڭ
يىغىن قاتناشقۇچىلىرىغا يــولــلــىــغــان سىنلىق
سالىمى يەتكۈزۈلدى .ئۇ سۆزىدە شەرقىي تۈركىستان
مۇجادىلىسىنىڭ ماھىيىتىنىڭ مۇستەقىللىق
مەسىلىسى ئىكەنلىكىنى ئاالھىدە تەكىتلەپ ئۆتتى ۋە
پۈتۈن دۇنيا خىتاينىڭ ھەقىقىي ئەپتى-بەشىرىسىنى
تونۇمىغان بىر پەيتتە ،بوسنىيە ھۆكۈمىتىنىڭ،
شۇنداقال بارلىق دۆلەتلەرنىڭ خىتاي بىلەن بولغان
مۇناسىۋەتتە ئاالھىدە سەزگۈر بولۇشى كېرەكلىكىنى
تەكىتلىدى.

يــىــغــىــنــدا شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان قېرىنداشلىق
ئۇچرىشىشى ۋە مىللىي بىرلىك شۇراسىنىڭ تارىخى
تونۇشتۇرۇلغان قىسقا ۋىدىيو قويۇلغاندىن كېيىن ،دۇنيا
ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى سۆز
قىلدى .ئۇ سۆزىدە ئىمكانىيەت يار بەرمىگەنلىكى ئۈچۈن
بۇندىن بۇرۇنقى قېرىنداشلىق ئۇچرىشىشى ۋە مىللىي
بىرلىك شۇراسىغا قاتنىشالماي كەلگەنلىكىنى ئىالۋە
قىلىپ ،بۇ مۇھىم يىغىننى تەشكىللىگۈچىلەرگە،
بــوســنــىــيــە ھــۆكــۈمــىــتــىــگــە رەھــمــىــتــىــنــى بــىــلــدۈردى
ۋە شــەرقــىــي تۈركىستان دەۋاســــى ئــۈچــۈن ھاياتىنى
بېغىشلىغان ۋە بېغىشالۋاتقان قەھرىمان ،پىداكار
شەخسلەرنى ئەسلەپ ئۆتتى .ئۇ سۆزىدە يەنە شەرقىي
تۈركىستان خەلقىنىڭ نۆۋەتتە خىتاينىڭ ئىرقىي
قىرغىنچىلىقىنى باشتىن كەچۈرۈۋاتقانلىقىنى ،ئەمما
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ يېقىن كەلگۈسىدە
ھۆرلۈككە ئېرىشىدىغانلىقىدىن ھەرۋاقىت ئۈمىدۋار
ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
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دۇنيانىڭ بۇنىڭغا سۈكۈت قىلىۋاتقانلىقىنى ،بۇالرنىڭ
ھ ــەل قىلىش ئــۈچــۈن مــۇســۇلــمــانــار دۇنياسىنىڭ
بىرلىككە موھتاج ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.

يىغىندا يــاۋروپــا ئىسالم مەجلىسىنىڭ رەئىسىمۇ
ســۆز قىلىپ ،ياۋروپادىكى مۇسۇلمان جامائىتىنىڭ
ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ ۋەزىــيــىــتــىــدىــن خــــــەۋەردار بولۇشقا
باشلىغانلىقىنى ،تەشكىالتنىڭ ئەنگلىيە ،فىرانسىيە
قاتارلىق دۆلــەتــلــەردە ئــۇيــغــۇرالر ئــۈچــۈن بىر قىسىم
پائالىيەتلەرنى تەشكىللىگەنلىكىنى ،ئۆزلىرىنىڭ
ھەرۋاقىت شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ يېنىدا
ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.

ئېچىلىش مــۇراســىــمــى ئاخىرالشقاندىن كېيىن،
چۈشتىن كېيىن ئالدى بىلەن دوكتور يەھيا مۇھاسىروف
«بوسنىيە ۋە شەرقىي تۈركىستان دۆلىتىنىڭ قۇرۇلۇش
سېلىشتۇرۇلمىسى» دېگەن تېمىدا لېكسىيە سۆزلىدى.
ئــۇ بــوشــنــاق مىللىتىنىڭ تارىخىنى ۋە بوسنىيە
مۇستەقىللىق كۈرىشىنى چــۈشــەنــدۈرۈپ ئۆتكەندىن
ســىــرت ،يېقىنقى مەزگىللەردىن بــۇيــان خىتاينىڭ
بوسنىيەدىكى تەشۋىقاتىنىڭ كۈچىيىپ قالغانلىقى،
شۇڭا خىتاينىڭ جىنايەتلىرىنى پاش قىلىشقا تېخىمۇ
كۈچەش كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ،ئۇيغۇر
تەتقىقات ئىنستىتۇتى رەئىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم
«ئۆزگىرىۋاتقان دۇنيادا شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى»
دېگەن تېمىدا لېكسىيە سۆزلىدى .ئۇ نۆۋەتتە دۇنيانىڭ
كۆپ قۇتۇپلۇق ھالەتكە ئۆتكەنلىكىنى ،خىتاينىڭ
كۈچىيىشى بىر تەرەپتىن شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىغا
زىيانلىق بولسا ،يەنە بىر تەرەپتىن كۈچىيىشتىن
كېلىپ چىققان مەسىلىلەرنىڭ شەرقىي تۈركىستان
دەۋاسى ئۈچۈن بىر پۇرسەت ياراتقانلىقىنى ،تارىختىن
بېرى تەستە كەلگەن بۇ پۇرسەتنى چوقۇم چىڭ تۇتۇش
كېرەكلىكىنى بىلدۈردى.

ئارقىدىن سېربىيەنىڭ سانجاق مۇفتى سۆز قىلىپ،
شەرقىي تۈركىستانغا قاتارلىق مۇسۇلمان ئەللىرىدە
زۇلۇمنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى ،خىتايغا ئوخشاش
بــىــر كــۈچــكــە قــارشــى قىلىشقا تېگىشلىك زۆرۈر
مەسىلىلەرنى مۇزاكىرە قىلىش الزىملىقىنى ،شەرقىي
تۈركىستان خەلقىنىڭ ئالالھنىڭ ياردىمى بىلەن
خىتايالر ئۈستىدىن چوقۇم غالىب كېلىدىغانلىقىنى
بايان قىلىپ ئۆتتى.

ئۇ سۆزىدە يەنە مۇھاجىرەتتىكى شەرقىي تۈركىستان
دەۋاسىنى ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ قانۇن-سىياسەتلىرى
ئ ــاس ــاس ــى ــدا داۋامـــــاشـــــتـــــۇرۇش كــېــرەكــلــىــكــىــنــى،
تەشكىالتالرنى مۇئەسسەلەشتۈرۈش ،سىياسىيونالرنى
مۇتەخەسسىسلەشتۈرۈش ۋە ئــۆزئــارا ھەمكارلىقنى
كۈچەيتىشنىڭ ئاالھىدە مۇھىملىقىنى ،بۇ ئارقىلىق
شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنى تــۈرك دۇنياسىنىڭ،
شــۇنــداقــا دۇنــيــانــىــڭ ئ ــەڭ ئــەھــمــىــيــەت بېرىدىغان
مەسىلىسىگە ئايالندۇرۇش كېرەكلىكىنى قەيت قىلىپ
ئۆتتى.

يىغىندا يەنە سابىق پارالمېنت ئەزاسى ،پىروفېسسور،
دوكتور جەالل ئەرباي ئۇيغۇرالرنىڭ شانلىق تارىخىنى،
تۈرك-ئىسالم دۇنياسىدىكى مۇھىم رولىنى ،دۈشمەنگە
باش ئەگمەس روھىنى قەيت قىلىپ ئۆتتى ،شۇنداقال
يىلالردىن بېرى داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان قېرىنداشلىق
ئۇچرىشىشى ۋە مىللىي بىرلىك شۇراسىنىڭ ئەھمىيىتى
ۋە رولىنى تەكىتلىدى ۋە يېقىن كەلگۈسىدە شەرقىي
تۈركىستاننىڭ قايتىدىن ئۆز مۇستەقىللىقىنى قولىغا
ئالىدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.

ئــارقــىــدىــن ئــۇيــغــۇر تــەتــقــىــقــات ئىنستىتۇتىنىڭ
خەلقئارا مۇناسىۋەت تەتقىقاتچىسى نىجات تۇرغۇن
ئەپەندى «غەربنىڭ خىتاي سىياسىتى  -پۇرسەتلەر
ۋە تەھدىتلەر» دېــگــەن تېمىدا لېكسىيە ســۆزلــەپ،
خىتاينىڭ نۆۋەتتە ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىغا

ئارقىدىن خەلقئارا بوسنىيە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ
مۇدىرى سۆز قىلىپ ،شەرقىي تۈركىستاننى ئۆز ئىچىگە
ئالغان كۆپلىگەن ئىسالم ئەللىرىنىڭ باستۇرۇش ۋە
قااليمىقانچىلىققا دۇچــار بولۇۋاتقانلىقىنى ،ئەمما
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دۆلەتلەرگە بېقىندى ھالەتتە تۇرۇۋاتقانلىقىنى ،ئۇالر
بىلەن مۇناسىۋەت قۇرۇشتا ۋە شەرقىي تۈركىستان
مەسىلىسىنى تــونــۇتــۇشــتــا پـــاراســـەت بــىــلــەن ئىش
كۆرۈش كېرەكلىكىنى ،شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر
بىرلىكىنىڭ ئىسالم ھەمكارلىق تەشكىالتىدىكى
 57ئىسالم دۆلىتىگە شەرقىي تۈركىستانغا ئاالقىدار
دوكـــات ســۇنــۇپ ،ئەلچىلەر بىلەن ئــاالقــە قۇرۇشقا
تىرىشىۋاتقانلىقىنى ،بۇ ھەقتىكى مەسئۇلىيەتنى
داۋاملىق ئۈنۈملۈك دەرىجىدە ئادا قىلىش كېرەكلىكىنى
بىلدۈردى.

تەھدىت شەكىللەندۈرگەنلىكىنى ،ئەمما ئامېرىكا
بــىــلــەن ي ــاۋروپ ــا ئىتتىپاقىنىڭ خىتايغا بولغان
ئامېرىكا
پەرقلىنىدىغانلىقىنى،
مــەيــدانــىــنــىــڭ
خىتاينى ئىستراتېگىيەلىك رەقــىــب دەپ قارىسا،
يــاۋروپــا ئىتتىپاقىنىڭ خىتاينىڭ ســودا شېرىكى،
رىقابەتچى ۋە تەھدىت دېگەن بىر نەچچە نۇقتىدىن
قارايدىغانلىقىنى ،شۇنداقتىمۇ يــاۋروپــا ئىتتىپاقى
بىلەن خىتاينىڭ مۇناسىۋىتىنىڭ يىرىكلىشىشكە
قاراپ مېڭىۋاتقانلىقىنى بايان قىلىپ ئۆتتى.
ئارقىدىن ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىالتىنىڭ رەئىسى
روشـــەن ئــابــبــاس خانىم ســۆز قىلىپ ،خىتاينى بۇ
ھالەتكە ئەكەلگەن دۆلەتنىڭ ئامېرىكا ئىكەنلىكىنى،
ئــەمــمــا خىتاينىڭ ئامېرىكىنىڭ كۈتكىنىدەك
چىقمىغانلىقىنى ،ئەكسىچە غەرب دۇنياسىغا تەھدىت
شەكىللەندۈرگەنلىكىنى ،بۇ سەۋەبلىك ئامېرىكىنىڭ
خىتاي سىياسىتىنى ئۆزگەرتكەنلىكىنى ،نۆۋەتتە
ئامېرىكىدىكى پارتىيەلەرنىڭ شەرقىي تۈركىستان
مــەســىــلــىــســىــدە ۋە خــىــتــايــنــىــڭ ئـــەڭ زور تــەھــدىــت
ئىكەنلىكىدە بىردەك ئورتاق پىكىردە ئىكەنلىكىنى،
ئامېرىكىنىڭ يېڭى خىتاي سىياسىتىدە شەرقىي
تۈركىستاننىڭ مۇھىم ئورۇندا تۇرىدىغانلىقىنى قەيت
قىلىپ ئۆتتى.

شەرقىي تۈركىستان يېڭى نەسىل ھەرىكىتىنىڭ
مۇئاۋىن رەئىسى مۇھەممەد ئەمىن ئۇيغۇر ئەپەندى
«ئەرەب دۇنياسىدا شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى» دېگەن
تېمىدا توختالدى .ئۇ ئوتتۇرا شەرقتىكى دۆلەتلەرنىڭ
كۈنىمىزدە باشقا دۆلــەتــلــەرنــىــڭ تــەســىــرى ئاستىدا
سىياسەت يۈرگۈزىدىغانلىقىنى ،خىتاينىڭ «بىر
بەلباغ ،بىر يول» سودا پىالنى ئارقىلىق بۇ دۆلەتلەرگە
كــۆز تىككەنلىكىنى ،شۇنداقال شەرقىي تۈركىستان
مەسىلىسىنىڭ بۇ دۆلەتلەردە يۈكسىلىشىنى توسۇش
ئۈچۈنمۇ ئاالھىدە كۈچ چىقىرىۋاتقانلىقىنى ،ئەرەب
دۇنياسىدا ئۇيغۇرالرغا ئاالقىدار مەلۇماتالر ۋە ئىلمىي
ئەمگەكلەرنىڭ ئىنتايىن يېتەرسىز ئىكەنلىكىنى ،بۇ
بوشلۇقالرنى تولدۇرۇش ئۈچۈن ئاالھىدە تىرىشچانلىق
كۆرسىتىش كېرەكلىكىنى قەيت قىلىپ ئۆتتى.

يىغىن جەريانىدا لېكسىيە سۆزلىگۈچىلەر بىلەن
يىغىن قاتناشقۇچىلىرى يەنە سوئال-جاۋاب تەرىقىسىدە
تۈرلۈك مەسىلىلەرنى مۇھاكىمە قىلدى.

يىغىن ئوخشاشال لېكسىيە سۆزلىگۈچىلەر بىلەن
يىغىن قاتناشقۇچىلىرى ئوتتۇرىسىدىكى سوئال-
ج ــاۋاب ــار بــىــلــەن داۋامــاشــتــى .بوسىنىيەدىكى بىر
قىسىم تەشكىالت رەھبەرلىرى شەرقىي تۈركىستان
مەسىلىسىنى بالقان دۆلەتلىرىگە تونۇتۇش ئۈچۈن ،بۇ

يىغىننىڭ ئىككىنچى كۈنى ئــالــدى بىلەن دۇنيا
ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ باش تەپتىشى ئابلىكىم ئىدرىس
ئەپەندى «شــەرق ئەللىرىنىڭ خىتاي سىياسىتى -
پۇرسەتلەر ۋە تەھدىتلەر» دېگەن تېمىدا سۆز قىلىپ،
نۆۋەتتە شەرق ئەللىرىدە خىتاينىڭ تەسىر كۈچىنىڭ
ئىنتايىن زور ئىكەنلىكىنى ،خىتاينىڭ ئىقتىسادىي
جەھەتتىن كونترول قىلىپال قالماي ،بۇ دۆلەتلەردىكى
يالغان تەشۋىقاتىنىمۇ ئاالھىدە كۈچەيتكەنلىكىنى ،بۇ
سەۋەبلىك مۇسۇلمان ئەللىرى بىلەن بولغان ئاالقىنى
تېخىمۇ كۈچەيتىپ ،ئــۇالرغــا شەرقىي تۈركىستان
دەۋاسىنى تېخىمۇ ياخشى تونۇتۇش كېرەكلىكىنى بايان
قىلىپ ئۆتتى.
ئارقىدىن شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكىنىڭ
مــۇئــاۋىــن رەئىسى ئۇستاز سىراجىدىن ئــەزىــزى سۆز
قىلىپ ،نــۆۋەتــتــە مــۇســۇلــمــان دۆلەتلىرىنىڭ چوڭ
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ھەقتىكى ماتېرىيال ،دوكالتالرنى بالقان دۆلەتلىرىنىڭ
تىلىدىمۇ تــەيــيــارالش كېرەكلىكىنى ،ئۆزلىرىنىڭ
بۇنىڭغا ھــەرۋاقــىــت ھــەمــدەمــدە بولىدىغانلىقىنى
تەكىتلىدى.

 .3شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان تــەشــكــىــاتــلــىــرىــنــىــڭ
تەشكىالت سىستېمىسىنى تەرەققىي قــىــلــدۇرۇش،
مۇتەخەسسىسلىشىشنى تېزلىتىش ۋە كەسپىي
مۇتەخەسسىسلەر قوشۇنىنى كۈچەيتىش؛

بــوســنــىــيــە پــايــتــەخــتــى ســـارايـــېـــۋودا ئــىــكــكــى كــۈن
داۋامالشقان  - 13نۆۋەتلىك «شەرقىي تۈركىستانلىقالر
قېرىنداشلىق ئۇچرىشىشى» ۋە  - 4نۆۋەتلىك «مىللىي
بىرلىك شۇراسى»  - 10ئۆكتەبىر مۇۋەپپەقىيەتلىك
ئاخىرالشتى.

 .4شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان مەسىلىسىدە ئىسالم
دۇنياسىنىڭ قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈش ۋە ئىسالم
دۇنياسىنى خىتاي تەھدىتىدىن ئاگاھالندۇرۇش؛
 .5شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان دەۋاســىــنــىــڭ ئاساسىي
پىرىنسىپلىرىنى قوغدىغان ئاساستا ئۆزئارا ھەمكارلىق
ئورنىتىپ ،ھەرخىل كۈچلەرنىڭ خىرىسىغا تاقابىل
تۇرۇش ،ئوخشىمىغان پىكىرلەر ۋە تۈرلۈك تەشكىالتالر
ئارىسىدىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش ۋە ئــورتــاق
خىزمەتلەرنى كۆپەيتىش؛

بۇ يىللىق قېرىنداشلىق ئۇچرىشىشى ۋە مىللىي
بىرلىك شۇراسى دۇنيا سىياسىتى كۈنسېرى جىددىي
ئــۆزگــىــرىــۋاتــقــان ،شــەرقــىــي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ
خەلقئارا سىياسىي سەھنىدىكى ئورنى يۈكسىلىۋاتقان
بىر پەيتتە ،ۋەزىيەتكە ماس قەدەمدە ھەرىكەت قىلىش،
تۇغۇلۇۋاتقان پۇرسەتلەردىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش،
شۇنداقال كەلگۈسى بىر يىلدا شەرقىي تۈركىستان
دەۋاسىدا قىلىنىشى زۆرۈر دەپ قارالغان ھەرىكەتلەرنىڭ
كــونــكــرېــت پىالنىنى تــــۈزۈپ چىقىش مەقسىتىدە
ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ ،يىغىنغا  10نەچچە دۆلەتتىن
كــەلــگــەن  40نــەچــچــە تەشكىالتنىڭ ۋەكــىــلــلــىــرى،
ئاكادېمىكالر ۋە جامائەت ئەربابلىرىدىن بولۇپ 120
دىــن ئــارتــۇق ۋەكىلنىڭ قاتناشتى .بــۇالردىــن سىرت
يــاۋروپــا ،ئامېرىكا ،تۈركىيە ۋە بالقان دۆلەتلىرىدىن
كەلگەن مۇھىم شەخسلەر ،تەشكىالت ۋەكىللىرى ۋە
دىپلوماتالرمۇ يىغىنغا ئىشتىراك قىلغان بولۇپ،
شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە يېقىندىن كۆڭۈل
بــۆلــۈۋاتــقــان تــەرەپــلــەر بــىــلــەن ئــاالقــە ئورنىتىلىپ،
كەلگۈسىدىكى خىزمەتلەر ھەققىدە دەسلەپكى قەدەمدە
پىالن تۈزۈلدى.

 .6تەشكىالتالر ئوتتۇرىسىدا ھەمكارلىققا توسالغۇ
بولىدىغان بارلىق ئامىلالرغا قــاراپ چىقىپ ،ئۆزئارا
ئىشىنىش ،چۈشىنىش ،قولالش ۋە قوغداش روھىنى
ئورنىتىش؛
 .7ئىسالم ئەللىرىدە ،جۈملىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا
ۋە بــالــقــان دۆلــەتــلــىــرىــدە خــەلــق دىپلوماتىيەسىنى
قــانــات يــايــدۇرۇپ ،شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ
خەلقئارالىشىشنى يەنىمۇ بىر بالداق يۇقىرى كۆتۈرۈش،
ھەر خىل تىلالردا تەشۋىقاتنى كۈچەيتىش؛
 .8ياشالرنىڭ تەلىم-تەربىيە قۇرۇلۇشىغا ئاالھىدە
ئەھمىيەت بــېــرىــش ،كەلگۈسىدە دەۋا سېپىدىكى
الياقەتلىك ياشالرنىڭ يېتىلىشى ئۈچۈن مۇھىم بولغان
تۈرلۈك خىزمەتلەرنى چىڭ تۇتۇش؛
 .9شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىللىقىنىڭ ۋاز
كــەچــمــەس پىرىنسىپ ئىكەنلىكىنى ھــەرۋاقــىــت
تەكىتلەش ،شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىشغال قىلىنغان

يىغىندا تۆۋەندىكى مۇھىم نۇقتىالر ئوتتۇرىغا
قويۇلدى:
 .1خىتاينىڭ ئۇنىۋېرسال قىممەت-قاراشلىرىغا
ۋە ئىنسانىيلىققا تامامەن زىــت بولغان سىياسىي
سىستېمىسى  ،مەدەنىيىتى ،ئىجتىمائىي كۈلتۈرى
ۋە خەلقئارا مۇناسىۋەتلەردىكى ھىيلە-نەيرەڭلىرىنى
ئېچىپ تاشالش ۋە ئاگاھالندۇرۇش؛
 .2غ ــەرب دۆلــەتــلــىــرىــدە ھــەرىــكــەت قىلىۋاتقان ئىنسان
ھەقلىرى تەشكىالتلىرى ،ئىسالمىي ھەرىكەتلەر ۋە ھەر ساھە
شەخسلىرى بىلەن خىتايغا قارشى ھەمكارلىق ئورنىتىش؛
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چۈشەنچىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ
تىلىدىكى كىتاب-ژۇرنال ۋە باشقا ئاخبارات ۋاسىتىلىرى
ئارقىلىق شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنى تونۇشتۇرۇش؛

تۇپراق ئىكەنلىكىنى قوبۇل قىلدۇرۇشقا تىرىشىش؛
يىغىن قاتناشقۇچىلىرى ئىككى كۈن جەريانىدا يەنە
تۆۋەندىكىدەك تەكلىپ-پىكىرلەرنى ئوتتۇرىغا قويدى:

 .10تەشكىالتالرنىڭ ئاجىزلىق ۋە ئارتۇقچىلىقلىرىنى
ياخشى ئانالىز قىلىش ۋە باشقا تەشكىالتالرنى ئۆزىگە
تولۇقلىما دەپ كۆرۈش؛

 .1خىتاينى قولالۋاتقان دۆلــەت ۋە ئورگانالر بىلەن
كۆرۈشۈپ ،ئۇالرنىڭ خىتاي بىلەن بولغان دىپلوماتىك
ئاالقىسىدىن پايدىلىنىپ ،شــەرقــىــي تۈركىستان
مەسىلىسىدە خىتايغا بېسىم قىلىشقا چاقىرىش؛

 .11شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــلــىــقــار ئــارىــســىــدىــكــى
ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ ،ئوتتۇرا ئاسىيادا ئۆزبېكچە،
قازاقچە ،قىرغىزچە ۋە رۇسچە تەشۋىقاتالرنى كۆپەيتىش.

 .2خىتاي بىلەن چــوڭ دۆلــەتــلــەر ئوتتۇرىسىدىكى
زىددىيەتلەردىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش؛

شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان مــائــارىــپ ۋە ھــەمــكــارلــىــق
جەمئىيىتى ئــورۇنــاشــتــۇرۇپ كېلىۋاتقان شەرقىي
تۈركىستانلىقالر قېرىنداشلىق ئۇچرىشىشى ۋە
شەرقىي تۈركىستان مىللىي بىرلىك شۇراسى بۇ يىل،
شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە ئوخشاشال ئــۇزۇن يىل
كوممۇنىزمنىڭ تۈرلۈك زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغان،
كېيىن ئەلى ئىززەت بىگوۋىچنىڭ رەھبەرلىكىدە ئۇزۇن
يىل كۈرەش قىلىشى نەتىجىسىدە مۇستەقىل دۆلەتكە
ئايالنغان بوسنىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ ،شەرقىي
تۈركىستان دەۋاسىنى بالقان دۆلەتلىرىگە كېڭەيتىشتە
مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ،دەپ قارالماقتا.

 .3تارىختىكى شەرقىي تۈركىستان دەۋاســىــدا چوڭ
رول ئوينىغان ئۆلىماالر ،سىياسىيونالرنىڭ ئىش-
ئىزلىرىدىن تەجرىبە-ساۋاق ئېلىش؛
 .4ئايالالرنىڭ دەۋادىكى رولىنى ئاكتىپالشتۇرۇش؛
 .5خىتايغا رەقىب كۈچلەرگە نىسبەتەن شەرقىي
تۈركىستاننىڭ ئىستراتېگىيەلىك ئەھمىيىتىنى
تەكىتلەش؛
 .6ئىسالم دۇنياسىغا قارىتا يېڭى پىالن ،قەدەملەرنى
تۈزۈپ چىقىش؛
 .7خىتاي ۋە ئىسالم دۇنياسى ئوتتۇرىسىدىكى مۇھىم
كېلىشىمنامىلەرنى ئىنچىكە تەتقىق قىلىش؛

بوسنىيەدىكى بۇ قېتىملىق يىغىن ئۆتكۈزۈلۈشكە
بىر نەچچە كۈن قالغاندا ،خىتاينىڭ بوسنىيەدىكى
ب ــاش ئەلچىسى جــى پــىــڭ بــوســنــىــيــەدە چىقىدىغان
«ئازادلىق گېزىتى»دە ماقالە ئېالن قىلىپ ،شەرقىي
تۈركىستاندىكى جىنايەتلىرىنى ئاقالشقا ،ئۇيغۇرالرنىڭ
تارىخىنى بــۇرمــىــاشــقــا ئــۇرۇنــغــانــىــدى ۋە بوسنىيە
ھۆكۈمىتىنىڭ ئاتالمىش «شەرقىي تۈركىستانچى
كۈچلەر»نىڭ بوسنىيەدىكى پائالىيەتلىرىدىن ئاگاھ
بولۇشى كېرەكلىكى ھەققىدە جار سالغانىدى.

 .8ئـــــەرەب دۆلــەتــلــىــرىــدە ئــىــلــمــىــي تــەتــقــىــقــات ۋە
تەشۋىقات خىزمەتلىرىنى قانات يــايــدۇرۇش ۋە خەلق
دىپلوماتىيەسىنى كۈچەيتىش؛
 .9بالقان ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن بولغان
مۇناسىۋەتنى كۈچەيتىش ،شۇنداقال بۇ رايونالردىكى
خەلقلەرنىڭ شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى ھەققىدىكى
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ئــاۋســتــرالــىــيــە ئــىــســتــراتــېــگــىــيــەلــىــك ســىــيــاســەت
ئىنستىتۇتى تەتقىقاتچىلىرىنىڭ بايقىشىچە ،خىتاي
ئۇيغۇرالرغا زىيانكەشلىك قىلىش جەريانىدا ،بەش
مۇھىم سىياسەتنى يولغا قــويــۇپ ،كومپارتىيەنىڭ
سىياسەت سىستېمىسىنى ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇشىغا
سىڭدۈرگەنلىكىنى بايقىغان .بۇ بەش مۇھىم سىياسەت
ئــولــتــۇراق رايــونــدا ساقچىخانا تەسىس قىلىش ،تور
باشقۇرۇشنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ،ئائىلىلەرنى زىيارەت
قىلىش ۋە ئۇالر بىلەن بىرگە ياشاش ،ئۈچ كىشىلىك
نـــازارەت مېخانىزمىنى بــەرپــا قىلىش ۋە ئــون ئائىلە
بىرلەشمە مۇداپىئە مېخانىزمىنى بەرپا قىلىشنى ئۆز
ئىچىگە ئالىدىكەن.

ئاۋسترالىيە ئەقىل ئامبىرى شەرقىي تۈركىستانغا
ئاالقىدار يېڭى بىر دوكالت ئېالن قىلىپ ،خىتاينىڭ
ئاتالمىش «قانۇن ئىجرا قىلىش ھەرىكىتى» ئارقىلىق
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى باستۇرغانلىقىنى
ئاشكارىلىدى.
ئــاۋســتــرالــىــيــە ئــىــســتــراتــېــگــىــيــەلــىــك ســىــيــاســەت
ئىنستىتۇتى  - 19ئۆكتەبىر ئېالن قىلغان يېڭى دوكالتتا
خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە قىلىۋاتقان
زىيانكەشلىك قىلمىشى تەھلىل قىلىنغان .دوكالتتا
شەرقىي تۈركىستاندا ئاشكارىالنغان مىڭلىغان ساقچى
دوكالتى ۋە باشقا رەسمىي ھۆججەتلەر نەقىل ئېلىنغان
بــولــۇپ ،خىتاينىڭ شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــدا ئىجرا
قىلىۋاتقان باشقۇرۇش ئەندىزىسىنىڭ ماۋ زېدۇڭ دەۋرىدە
تەشۋىق قىلىنغان ئاتالمىش «قانۇن ئىجرا قىلىش
ھەرىكىتى» بىلەن نــۇرغــۇن ئوخشاشلىقى بارلىقى
كۆرسىتىلگەن.

دوكــاتــتــا دېيىلىشىچە ،بــۇ سىياسەتلەر شەرقىي
تۈركىستاندىكى مەھەللە ۋە يېزا ئەمەلدارلىرىغا ئاالھىدە
ھوقۇق بەرگەن بولۇپ ،ئاھالىلەرنىڭ ھەرىكىتى ۋە
ھېسسىياتىنى نـــازارەت قىلىشىغا يــول قويغان .بۇ
ئارقىلىق جەمئىيەتتە ،قورقۇنچلۇق كەيپىيات پەيدا
قىلغان .مەسىلەن :ئۇيغۇر ياشنىڭ ئىجتىمائىي ئاالقە
تورىدا ئېالن قىلغان ھاياتقا بولغان ئۈمىدسىزلىكى
«رايون مۇقىملىقىغا تەھدىت» دەپ قارىلىپ ،يەرلىك
ساقچىالرنىڭ نىشانىغا ئايالنغان.

دوكالتتا قەيت قىلىنىشىچە ،ئىلگىرى ئاشكارىالنغان
كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكتىن باشقا،
شەرقىي تۈركىستان جەمئىيىتىدە قالغان يەرلىك
ئاھالىلەرمۇ سىياسىي خاراكتېرلىك تىياتىرالرنى
كۆرۈشكە ،ئوچۇق ھۆكۈم ئېالن قىلىش يىغىنى ،پاش
قىلىش ۋە تەنقىدلەش يىغىنى ،قەسەم قىلدۇرۇش
يىغىنى ،سىياسىي دەرسلىك ،شوئار توۋالش قاتارلىق
پائالىيەتلەرگە قاتنىشىشقا مەجبۇرالنغان.

دوكالتنىڭ ئاپتورلىرىنىڭ بىرى بولغان ئاۋسترالىيە
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سوالنغان .كېيىن ئىكرام ئىمىن كېيىن الگېرىدا
ب تىپلىق جىگەر ياللۇغىغا گىرىپتار بولغان ،ئەمما
داۋالــىــنــىــش پۇرسىتىگە ئېرىشەلمىگەن .يەرلىك
ساقچىالر ئايالىنىڭ ئۇنىڭغا دورا ئەۋەتىپ بېرىشىنىمۇ
چەكلىگەن.

ال تروبې ئۇنىۋېرسىتېتى خىتاي مىللىي سىياسىتى
پىروفېسسورى جېيمىس لېبولد مۇخبىرىغا شەرقىي
تــۈركــىــســتــانــدىــكــى ئــاھــالــە كومىتېتنى كــونــتــرول
قــىــلــىــش مېخانىزمىنىڭ خــىــتــايــنــىــڭ ئــاســاســىــي
قاتالمنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىشنىڭ بىر قىسىمى
ئىكەنلىكىنى ،بۇنىڭ نىشانى ئاممىنى ســەپــەرۋەر
قىلىپ ،ئوخشىمىغان پىكىر ۋە مۇقىمسىزلىقنى
تۈگىتىشكە يــاردەم بېرىدىغانلىقىنى ،شۇ ئارقىلىق
خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش
ھوقۇقىنى جەمئىيەتنىڭ تــــۆۋەن قاتلىمىغىمۇ
كېڭەيتىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن.

دوكالتنىڭ ئاپتورى توپلىغان رەسمىي ماتېرىيالالردا
كــۆرســىــتــىــلــىــشــىــچــە ،شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــدىــكــى
خىتايالرنىڭ ئورنىمۇ يــۇقــىــرى كــۆرۈلــگــەن بــولــۇپ،
ئالدىنقى قــاتــاردىــكــى ئــەمــەلــدارالرنــىــڭ كۆپىنچىسى
خىتاي ئىكەن - 2021 .يىلى  - 9ئايغىچە ،شەرقىي
تۈركىستاندىكى ناھىيەلىك پارتكومنىڭ سېكرېتارى
ئۇيغۇر بولىدىغان ئەھۋال پۈتۈنلەي قالمىغان.

دوكــاتــتــا ئېيتىلىشىچە ،خىتاينىڭ ئاتالمىش
«تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش ۋە مۇقىملىقنى ساقالش
قــومــانــدانــلــىــق ئــورگــىــنــى» قــــۇرۇپ چــىــقــىــپ« ،بىر
گەۋدىلەشتۈرۈلگەن بىرلەشمە مەشغۇالت سۇپىسى»
ئارقىلىق ئۇيغۇرالرنىڭ ھەرىكىتىنى كۆزەتكەن ۋە
ئــۇيــغــۇرالر ھەققىدە نــۇرغــۇن شەخسىي ئــۇچــۇرالرنــى
توپلىغان .دوكالتنىڭ ئاپتورى يەنە خىتاينىڭ رەزىل
نىشانىغا يېتىش ئۈچۈن ،شەرقىي تۈركىستاندىكى
يــۇقــىــرى دەرىــجــىــلــىــك ئــەمــەلــدارالرنــىــڭ خىتاينىڭ
نۆۋەتتىكى ئاساسى قانۇنىغا زىــت يېڭى بەلگىلىمە
چىقارغانلىقىنى بايقىغان .مۇتەخەسسىسلەرنىڭ
تــەكــشــۈرۈشــىــدىــن مـــەلـــۇم بــولــۇشــىــچــە ،شــەرقــىــي
تۈركىستاندىكى بىر قىسىم يــەرلــىــك ئــەمــەلــدارالر
ئۇيغۇرالرنى مەلۇم رايوندىن قوغالپ چىقىرىش ئۈچۈن،
پــۈتــۈن ئائىلە ئەزالىرىنى تۇتقۇن قىلىدىغانلىقى
ھەققىدە تەھدىت سالغان.

دوكــات ئاپتورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ،خىتاي ئۆزلىرى
ۋەدە قىلغان ئاتالمىش «مىللىي ئاپتونومىيە»نى
يوقاتقان بولۇپ ،بۇ خىتايالر ھۆكۈمرانلىق قىلغان
پارتىيە ۋە ھۆكۈمەت يادروسىدىكى چوڭقۇر يىلتىز
تارتقان ئىرقچىلىقنى كۆرسىتىپ بېرىدىكەن.
دوكـــات ئاپتورىنىڭ تەكىتلىشىچە ،خىتاينىڭ
شەرقىي تۈركىستاندا تەشۋىق قىلغان ئاتالمىش
«مەخسۇس تەربىيەلەش» جازا الگېرلىرىدىال ئەمەس،
جەمئىيەتتە يــاشــاۋاتــقــان كىشىلەرنىڭ كۈندىلىك
تۇرمۇشىدىمۇ شەكىللەنگەن بولۇپ ،خىتاي شەرقىي
تۈركىستان خەلقىنىڭ بارلىق ئىش-ھەرىكەتلىرى ۋە
تىلىنى ئۆزگەرتىشكە ئۇرۇنغان.
دوكــات ئاپتورىنىڭ بىرى لېي گوجۈن مۇخبىرغا
شەرقىي تۈركىستاندىكى باستۇرۇش ھەرىكىتىنىڭ
خىتاينىڭ تېخىمۇ كېڭىيىۋاتقان مۇستەبىت
ھۆكۈمرانلىقىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغانلىقىنى ،شەرقىي
تۈركىستاندا ئىجرا قىلىنغان ئاتالمىش «مۇقىملىقنى
قوغداش» نامىدىكى ۋەھشىي ئۇسۇلالرنى خىتاينىڭ
باشقا رايونلىرىدىمۇ ئىجرا قىلىشى مۇمكىنلىكىنى
بىلدۈرگەن.

دوكالتتا ،ئۆزىنىڭ ئىسمىنى ئاشكارىالشنى خالىمىغان
بىر ساقچى مۇتەخەسسىسلەرنى خىتاينىڭ شەرقىي
تۈركىستاندىكى باستۇرۇش ھەرىكىتى ھەققىدىكى
بىر بۆلۈك خاتىرە بىلەن تەمىنلىگەن .ساقچىالرنىڭ
خاتىرىسىدە ئاشكارىلىنىشىچە ،بىر قىسىم تــۆۋەن
دەرىجىلىك ئەمەلدارالر شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر
ئاھالىلىرىنى «جەمئىيەتتىن نــــارازى»« ،مۇقىم
ئادرېسى يوق» ياكى «مۇقىم كىرىمى يوق» دەپ قولغا
ئالغان .دېلونىڭ بىرىدە ئاشكارىلىنىشىچە ،ئىكرام
ئىمىن ئىسىملىك بىر ئۇيغۇر  - 2017يىلى پەقەت
يەرلىك ساقچىالرنىڭ قولغا ئېلىش ۋەزىپە سانىنى
تــولــدۇرۇشــى ئــۈچــۈن ،قــايــتــا تــەربــىــيــەلــەش الگېرىغا
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بىلدۈرۈلۈشىچە ،يېقىنقى يىلالردىن بۇيان ،كۆپلىگەن
غــەرب دۆلەتلىرىدىن تەركىب تاپقان گۇرۇپپا بارلىق
دۆلەتلەردىن خىتايغا قارىتىلغان بېسىمنى ئاشۇرۇش
سېپىگە قاتنىشىشنى تەلەپ قىلغان بولۇپ ،ب د ت
ئومۇمىي كېڭىشىنىڭ ئۈچىنچى كومىتېتى ئېالن
قىلغان خىتايغا قارشى بىرلەشمە باياناتقا قاتناشقان
دۆلەتلەرنىڭ سانى كۆپەيگەن ۋە كۆپ خىلالشقان .بۇ
يىل تۈركىيە تۇنجى قېتىم خىتايغا قارشى بىرلەشمە
باياناتقا قوشۇلغاندىن ســىــرت ،ئافرىقا دۆلەتلىرى
ئىچىدە لىبېرىيە ۋە سېۋېزىالندمۇ قېتىلغان.

ئامېرىكا ،فىرانسىيە ۋە تۈركىيەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان
 43دۆلەت بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىدا بىرلەشمە
بايانات ئېالن قىلىپ ،خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇش
قىلمىشىدىن قاتتىق ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى
بــىــلــدۈردى ۋە شەرقىي تۈركىستاننى چەكلىمىسىز
تەكشۈرۈشنى تەلەپ قىلدى.
ئــامــېــرىــكــا ئــاۋازىــنــىــڭ ب ــۇ ھــەقــتــىــكــى خــەۋىــرىــدە
بىلدۈرۈلۈشىچە 43 ،دۆلەت  - 21ئۆكتەبىر بىرلەشكەن
دۆلەتلەر تەشكىالتىدا رەسمىي بايانات ئېالن قىلىپ،
شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــدىــكــى تــۈركــىــي خەلقلەرنىڭ
ئەھۋالىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن.
باياناتتا مەزكۇر دۆلەتلەرنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇر ۋە
باشقا يەرلىك مىللەت ئەزالىرىنى كەڭ كۆلەمدە نازارەت
قىلىش ،دىنغا چەكلىمە قــويــۇش ۋە كوللېكتىپ
باستۇرۇش قىلمىشىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى
بىلدۈرۈلگەن 43 .دۆلەت يەنە خىتاينى ب د ت كىشىلىك
ھــوقــۇق ئالىي كومىسسارىنىڭ باشچىلىقىدىكى
مــۇســتــەقــىــل ت ــەك ــش ــۈرۈش ئــۆمــىــكــىــنــىــڭ شــەرقــىــي
تۈركىستاننى چەكلىمىسىز تەكشۈرۈشىگە يول قويۇشقا
چاقىرغان.
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ئېزىلىۋاتقان ئۇيغۇرالرغا ئۈمىد بېغىشاليدىغانلىقىنى
بىلدۈرگەن.

خىتاينىڭ ب د ت دىكى دائىمىي ۋەكىلى جاڭ جۈن
 43دۆلەتنىڭ بىرلەشمە باياناتىغا نارازىلىق بىلدۈرۈپ،
بۇرۇنقى يالغان جۈملىلىرىنى تەكرارالپ« :سىلەرنىڭ
باياناتىڭالرنىڭ ھېچقانداق ئاساسى يــوق .شىنجاڭ
مۇقىم تەرەققىي قىلىۋاتىدۇ ،خەلقىنىڭ تۇرمۇشى
كۈندىن-كۈنگە ياخشىلىنىۋاتىدۇ .ھەر قايسى دۆلەتنىڭ
تەكشۈرگۈچىلىرىگە شىنجاڭنىڭ ئىشىكى ئوچۇق»
دەپ بىلجىرلىغان.

«كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى» نىڭ ب د
ت ئىشلىرى مەسئۇلى لۇئىس شاربونۇمۇ بۇ ھەقتە« :ب
د ت دىكى بارلىق رايونلۇق گۇرۇپپىالرنىڭ خىتاينىڭ
شەرقىي تۈركىستاندا ئىجرا قىلىۋاتقان قانۇنغا خىالپ
قىلمىشلىرىنى توختىتىشقا ۋە ب د ت نىڭ مۇستەقىل
تەكشۈرگۈچىلىرىنى دەرھال زىيارەت قىلىشقا چاقىرىق
قىلىشى تۇنجى قېتىملىق ئىش بولدى» دېگەن.

يىغىندا بېالرۇسىيە ،ئارتېرىيە ،ئــىــران ،شىمالى
كورىيە ،سۇرىيە ۋە ۋېنېزۇئېالنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 10
نەچچە دۆلەت خىتاينى قولالپ سۆز قىلغان.

ئۇ يەنە «ئەزا دۆلەتلەر خەلقئارا تەكشۈرۈش كومىتېتى
قۇرۇپ ،شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىنسانىيەتكە قارشى
جىنايەتلەرنى رەسمىي ۋە چەكلىمىسىز تەكشۈرۈشى
ھــەمــدە مــەزكــۇر جىنايى قىلمىشالردا جاۋابكارلىقى
بــار ئەمەلدارالرنىڭ مەسئۇلىيىتىنى سۈرۈشتۈرۈش
يوللىرى ھەققىدە تەكلىپ بېرىشى كېرەك» دېگەن.

«كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى» بۇ
ھەقتە بايانات ئېالن قىلىپ ،خىتاينىڭ كۈنسېرى
كۈچىيىۋاتقان ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇش سىياسىتىنى
ئەيىبلەشنىڭ خىتاينى ئەندىشىگە سالىدىغانلىقىنى،
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ئەنەس كانتېر سىندا يەنە« :مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىم
ئۆلتۈرۈلگەن ،باسقۇنچىلىققا ئۇچرىغان ۋە خورالنغان
بىر ۋاقىتتا ،مۇسۇلمانالر كۆپ سانلىقنى ئىگىلەيدىغان
ھۆكۈمەت ۋە دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ سۈكۈتتە تۇرۇشى
كىشىنى ئۈمىدسىزلەندۈرىدۇ» دېگەن.

ئامېرىكىدا توپ ئويناۋاتقان داڭلىق ۋاسكېتبولچى
ئــەنــەس كانتېر تىبەتلەر ۋە ئــۇيــغــۇرالر ئــۈچــۈن ئــاۋاز
چىقارغانلىقى سەۋەبلىك ،خىتاي تەرىپىدىن چەكلەندى.
ئامېرىكا كەسپىي ۋاسكېتبولچىالر بىرلەشمە
مۇسابىقىسى ( )NBAنىڭ بــوســتــون سېلىتىكس
كوماندىسىنىڭ داڭلىق توپچىسى ،تۈرك مىللىتىدىن
بولغان ئەنەس كانتېر 22-ئۆكتەبىر تىۋىتتېر ھېسابىدا
يېڭى سىن يولالپ ،خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى
ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمانالرغا قىلىۋاتقان كىشىلىك
ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى ئەيىبلىگەن.

ئەنەس كانتېر ئۇيغۇرالر ھەققىدە ئاۋاز چىقىرىشتىن
ئىككى كـــۈن ئــىــلــگــىــرى ئــوخــشــاش ئــۇســۇلــدا سىن
تارقىتىپ ،خىتاينىڭ تىبەتلەرنى باستۇرغانلىقىنى
ئەيىبلىگەنىدى ۋە خىتاينىڭ قاتتىق نارازىلىقىنى
قوزغىغانىدى .بۇ سەۋەبلىك تېڭشۈن شىركىتى ۋىدىيو
سۇپىسىدا بــوســتــون سېلىتىكس كوماندىسىنىڭ
مۇسابىقىسىنى تارقىتىشنى توختاتقان .سىنا مىكرو
بىلوگىدىمۇ (ۋېيبو) ئەنەس كانتېرغا ئاالقىدار بارلىق
مەزمۇنالر ئۆچۈرۈلگەن.

كانتېر مــەزكــۇر سىننىڭ ئۈستىگە« :رەھىمسىز
دىكتاتور شى جىنپىڭ ۋە خىتاي كومپارتىيەسى ،مەن
خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئالدىدا سىلەرگە چاقىرىق
قىلىمەنكى ،قۇل ئەمگىكى ئورۇنلىرىنى ۋە الگېرالرنى
تاقاڭالر ۋە ئۇيغۇر خەلقىگە ئەركىنلىك بېرىڭالر ،ئىرقىي
قىرغىنچىلىقنى ھازىرال توختىتىڭالر» دەپ يازغان.

بۇ  NBAكوماندىلىرىنىڭ تۇنجى قېتىم خىتاينىڭ
چىشىغا تېگىشى ئەمەس بولۇپ - 2019 ،يىلى - 10
ئايدا  NBAدىكى داڭلىق كوماندىالرنىڭ بىرى بولغان
خيۇستون راكېتا كوماندىسىنىڭ باش دىرېكتورى داريل
مورېي تىۋىتتېردا خوڭكوڭ خەلقىنىڭ ئەركىنلىك
كــۈرىــشــىــنــى قــولــايــدىــغــانــلــىــقــىــنــى بــىــلــدۈرگــەنــدىــن
كېيىن ،خىتاينىڭ نارازىلىقىنى قوزغىغانىدى ۋە
راكېتا كوماندىسىنىڭ مۇسابىقىلىرىنىڭ خىتايدا
تارقىتىلىشى چەكلەنگەنىدى.

ئۇ مەزكۇر سىندا« :مەن سۆزلەۋاتقان مۇشۇ پەيتتە،
خىتاي شەرقىي تۈركىستاندىكى بىر مىليون 800
مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇرنى الگېرغا سوالپ قىيناۋاتىدۇ،
ئــۇيــغــۇرالرغــا ئــىــرقــىــي قىرغىنچىلىق ،قىيناش،
باسقۇنچىلىق قىلىش ،مەجبۇرىي بــاال چــۈشــۈرۈش ۋە
تۇغماس قىلىش ،ئائىلىنى پــارچــىــاش ،خالىغانچە
تۇتۇپ تۇرۇش ،جازا الگېرىغا سوالش ،الگېر ۋە ئاتالمىش
سىياسىي جەھەتتە قايتا تەربىيەلەش ،مەجبۇرىي
ئــەمــگــەكــكــە سېلىش قــاتــارلــىــق جــىــنــايــەتــلــەر ئىجرا
قىلىنىۋاتىدۇ» دېگەن.
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خىتاينى قولالپ ،زۇلۇمغا سۈكۈت قىلغانلىقى تەنقىد
قىلىنغان.

«مەغرىب ئەللىرى ئۆلىماالر بىرلىكى» تۈنۈگۈن
م ــەغ ــرى ــب ئــەلــلــىــرىــنــىــڭ ش ــەرق ــى ــي تــۈركــىــســتــان
مۇسۇلمانلىرى مەسىلىسىدىكى مەيدانى ھەققىدە
بايانات ئېالن قىلدى.

باياناتتا يەنە بەزى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرىنىڭ
ئافغانىستاندىكى ئايالالر ھوقۇقى ئۈچۈن پەرياد كۆتۈرۈپ
يىغالۋاتقانلىقى ،بــىــراق ئۇالرنىڭ بارلىق ھوقۇقى
دەپسەندە قىلىنىۋاتقان ،دىنىي ۋە مەدەنىيىتىگە زىت
ھالدا خىتاي بىلەن تــوي قىلىشقا مەجبۇرلىنىش،
ئائىلىسىدىن ،پــەرزەنــتــلــىــرىــدىــن ئايرىۋېتىلىش
قاتارلىق زۇلۇمالرنى باشتىن كەچۈرۈۋاتقان شەرقىي
تۈركىستاندىكى مۇسۇلمان ئايالالر ھەققىدە سۈكۈت
قىلىۋالغانلىقى تەنقىد قىلىنغان.

مــەغــرىــب ئــەلــلــىــرى ئــۆلــىــمــاالر بىرلىكى مــەزكــۇر
باياناتىدا ماۋرىتانىيە ،ماراكەش ،ئالجىرىيە ،تۇنىس،
لىۋىيە قاتارلىق مەغرىب ئەللىرىدىكى ئاخبارات
ۋاسىتىلىرىنىڭ خىتاينىڭ ئىنسان قېلىپىدىن
چــىــقــقــان مۇئامىلىسىگە ئــۇچــراۋاتــقــان شــەرقــىــي
تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى مەسىلىسىدە خىتاي
تەرەپتە تۇرۇپ ،مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىغا خىيانەت
قىلغانلىقىدىن چۆچۈگەنلىكىنى ،بۇ دۆلەتلەرنىڭ
مۇسۇلمانالر ئارىسىدىكى «قېرىنداشلىق ،بىر-
بىرىنى تاشلىۋەتمەسلىك ،خىيانەت قىلماسلىق»
مەيدانىنىڭ قانداق بولۇپ ئۆزگىرىپ بۇ ھالغا كېلىپ
قالغانلىقىنى قەيت قىلىپ ئۆتكەن.

باياناتنىڭ ئاخىرىدا مەغرىب ئەللىرى ئۆلىماالر
بىرلىكى مەغرىب دۆلەتلىرىنىڭ رەھبەرلىرىنى ئۆزىنى
تەكشۈرۈشكە ۋە بارلىق ئامالالر بىلەن ئۇيغۇر مۇسۇلمان
قېرىنداشلىرىنى قولالشقا چاقىرىش قىلىش بىلەن
بىرگە ،مەغرىب دۆلەتلىرىدىكى كىشىلىك ھوقۇق
تەشكىالتلىرىنى ئۆز مەسئۇلىيىتىنى ئىجرا قىلىپ،
خىتاينىڭ ئــۇيــغــۇرالرغــا قــاراتــقــان قــانــۇنــغــا خىالپ
قىلمىشلىرىنى تەكشۈرۈشكە ،بۇ ھەقتە ئاۋاز چىقىرىپ،
شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىغا قارشى ئىجرا
قىلىنىۋاتقان ئادالەتسىزلىكنى توختىتىشقا چاقىرىق
قىلغان.

باياناتتا خىيانەت ۋە زۇلۇمنى قوبۇل قىلىشنىڭ
ئەرەبلەرنىڭ مەدەنىيىتىگە زىــت كېلىدىغانلىقى
تەكىتلىنىپ ،خىتاينىڭ شــەرقــىــي تۈركىستان
مۇسۇلمانلىرىغا قىلىۋاتقان دىنىي چەكلىمىلىرى،
زۇلۇملىرىنىڭ  60دىــن ئــارتــۇق دۆلـــەت تەرىپىدىن
ئېتىراپ قىلىنغان تـــۇرۇپ ،مەغرىب ئەللىرىنىڭ
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ئەيىبلىگەن ۋە تۈركىيەنى خەلقئارا ئىنسانپەرۋەرلىك
قانۇنىغا ئەمەل قىلىشقا چاقىرغان.

تۈركىيەنىڭ ب د ت دىكى دائىمىي ۋەكىلى فەرىدۇن
سىنىرلىئوغلى خىتاينىڭ سۇرىيە مەسىلىسىدىكى
ئەيىبلىشىگە قارىتا« :بىز سىلەردىن دەرس ئالىدىغان
ھالغا چۈشۈپ قالمىدۇق» دەپ رەددىيە بەردى.

فـــەرىـــدۇن ســىــنــىــرلــىــئــوغــلــى س ــۇ ئــەســلــىــھــەلــىــرى
مــەســىــلــىــســىــدە خــىــتــايــغــا بـــەرگـــەن جـــاۋابـــىـــدا ،سۇ
ئەسلىھەلىرىنىڭ كېمىيىپ كېتىشنىڭ سەۋەبىنىڭ
ب د ت باش كاتىپىنىڭ دوكالتىغا كىرگۈزۈلگەنلىكىنى
ئەسكەرتىپ ،تېررورلۇق تەشكىالتى  PKK/YPGۋە
سۇرىيە ھاكىمىيىتىنىڭ بۇ مەسىلىنى ئۆزلىرىنىڭ
مەنپەئەتى ئۈچۈن سۇيىئىستېمال قىلىۋاتقانلىقىنى
تەكىتلىگەن.

خــــەۋەر يــەتــتــە تــورىــنــىــڭ بــۇ ھــەقــتــىــكــى خــەۋىــرىــدە
بىلدۈرۈلۈشىچە ،خىتاينىڭ ب د ت دا تــۇرۇشــلــۇق
مــۇئــاۋىــن دائىمىي ۋەكىلى گېڭ ش ــۇاڭ تۈركىيەنى
سۇرىيە مەسىلىسىدە كىشىلىك ھــوقــۇق قانۇنىغا
ئەمەل قىلىشقا چاقىرغان .تۈركىيەنىڭ بىرلەشكەن
دۆلەتلەر تەشكىالتىدىكى دائىمىي ۋەكىلى فەرىدۇن
سىنىرلىئوغلى ئۇنىڭغا كەسكىن رەددىيە بېرىپ« :بىز
خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق قانۇنىنى ۋە كىشىلىك
ھوقۇقالرنى دەپسەندە قىلغۇچىالردىن دەرس ئالغۇدەك
ھالغا چۈشۈپ قالمىدۇق» دېگەن.

خىتاينىڭ بۇ مەيدانى تۈركىيەنىڭ ئالدىنقى ھەپتە
ئۇيغۇر مەسىلىسىگە بىلدۈرگەن ئىپادىسىدىن ئۆچ
ئېلىش ،دەپ تەھلىل قىلىنىۋاتقان بولۇپ ،ئالدىنقى
ھەپتە ب د ت دا تۈركىيەنىڭ تۇنجى قېتىم قېتىلىشى
بىلەن 43 ،دۆل ــەت خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان
كىشىلىك ھــوقــۇق دەپسەندىچىلىكىدىن ئەندىشە
قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ ،بىرلەشمە بايانات ئېالن
قىلغانىدى.

بىلدۈرۈلۈشىچە ،خىتاي ۋەكىلى گېڭ شۇاڭ ب د ت
بىخەتەرلىك كېڭىشىنىڭ سۇرىيە مەسىلىسىدىكى
مــۇزاكــىــرىــدە تۈركىيەنى فـــۇرات دەريــاســى سۈيىنىڭ
ئازىيىشى ۋە سۇ ئەسلىھەلىرىنىڭ قىسقارتىلىش
مەسىلىسىگە مەسئۇل ئىكەنلىكىنى ،تۈركىيەنىڭ
سۇرىيەنىڭ شەرقىي شىمالىنى ئىشغال قىلغانلىقىنى
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پۈتۈن دۇنيا جىنايەتچى

مۇھەممەت تۇرسۇن ئۇيغۇر

ئالدىدا ئۆزۈمگە بېنزىن چېچىپ ئــوت قــويــدۇم ،يەنى
ئۆزۈمنى مەشئەل قىلىپ ياقتىم .باشقىچە ئېيتقاندا
بىر كــۈنــدە بىرى بېيجىڭدا ،يەنە بىرى خىتاينىڭ
ئــەنــقــەرەدىــكــى بــاش ئەلچىخانىسى ئــالــدىــدا بــولــۇپ،
ئىككى ئولىمپىك مەشئىلى يېقىلدى .بۇ مەيداندا
نــەق مــەيــدان تارقىتىۋاتقان نۇرغۇنلىغان چــەت ئەل
قاناللىرى ۋە ئونلىغان يەرلىك تېلېۋىزىيە قاناللىرى
بار ئىدى .بەكمۇ ئەپسۇسكى ،ئۇ ئولىمپىكنى ئۆزىمىزنى
ئۆلۈمگە ئېتىپمۇ توسۇپ قااللمىدۇق .بۇ ئولىمپىك
مۇسابىقىسى ئارىدىن  13يىل ئۆتۈپ يەنە خىتايغا
بېرىلدى .نومۇس ،نومۇس ،نومۇس! ھەممىڭالرغا لەنەت
بولسۇن!

 - 2022يىللىق قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت
مۇسابىقىسى يــاكــى رەســمــىــي ئىسمى بىلەن - 24
نۆۋەتلىك قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى
 - 2022يىلى  - 4فــېــۋرالــدىــن  - 20فېۋرالغىچە
خىتاينىڭ بېيجىڭ شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلمەكچى .بۇ
پائالىيەت خەلقئارا ئولىمپىك كومىتېتى تەرىپىدىن
تەستىقالندى .نۇرغۇن دۆلەتلەر بۇ پائالىيەتنى قوللىدى.
ئەمما مەن بۇ ئولىمپىكقا قەتئىي قارشى تۇرىمەن.
چۈنكى كوممۇنىست خىتاي بىر تېررور دۆلىتىدۇر،
قانۇنسىز بىر رېجىمدۇر .شەرقىي تۈركىستان  72يىلدىن
بۇيان خىتاينىڭ ئىشغالىيىتىدە بولۇپ ،يېقىنقى
ئالتە يىلدىن بېرى خىتاي يەنە شەرقىي تۈركىستاندىكى
ئــۇيــغــۇرالرغــا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزمەكتە.
ھازىرغا قەدەر ئامېرىكا قاتارلىق يەتتە دۆلەت خىتاينىڭ
ئىرقىي قىرغىنچىلىق سادىر قىلغانلىقىنى ئېتىراپ
قىلدى ۋە جاكارلىدى.

مەن بۇ يەردە كوممۇنىست خىتاي شەرقىي تۈركىستاندا
ئىرقىي قىرغىنچىلىق يــۈرگــۈزۈۋاتــقــان بولسىمۇ،
شۇنداق رەھىمسىز ،رەزىل ۋە ئوچۇق-ئاشكارا تېررورلۇق
قىلىۋاتقان بولسىمۇ ،خىتايغا يانتاياق بولغان خەلقئارا
ئولىمپىك كومىتېتى ۋە رەھبەرلىرى باشتا بارلىق
دۆلەتلەرنىڭ ھۆكۈمەتلىرىنى ،رەھبەرلىرىنى قاتتىق
ئەيىبلەيمەن ھەمدە« :خىتاينىڭ  - 2022يىللىق
قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنى
قوللىغان بــارلــىــق دۆلــەتــلــەر ۋە رەھــبــەرلــەر! سىلەر
ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق دۈشمىنى بولغان خىتاينىڭ
قولچوماقلىرى ۋە غالچىلىرى ،سىلەر خىتاينىڭ
شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا
شېرىك بولدۇڭالر!» دەيمەن.

ئەسلىدە بارلىق دۆلــەتــلــەر  - 2008يىلى خاتالىق
ئۆتكۈزدى ،يەنى  - 2008يىللىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت
مۇسابىقىسىنى ئــۆتــكــۈزۈش ھوقۇقىنى خىتايغا
بەردى .ئۇ ۋاقىتتا بىز شەرقىي تۈركىستانلىقالر پۈتۈن
دۇنياغا بۇنداق قىلىشنىڭ ناھايىتى چوڭ خاتالىق
بولىدىغانلىقىنى ئېيتتۇق ،ئەمما دۇنيا چۈشەنمىدى،
ئاۋازىمىزنى ئاڭلىمىغان ،بىلمىگەن بولۇۋالدى .مەن
 - 2008يىلى  - 4ئاينىڭ  - 3كۈنى ئىستانبۇل گاالتا
كۆۋرۈكىدە پۈتۈن دۇنيانىڭ كــۆز ئالدىدا ئولىمپىك
مەشئىلىگە ھۇجۇم قىلدىم .ئەمما دۇنيا بۇ ئەھۋالغا
كۆز يۇمدى ،بىلمەس بولۇۋالدى ،پەرۋا قىلمىدى.

سىلەرگە لەنەت ،ئادىمىيلىكىڭالرغا لەنەت!
ياشىسۇن مۇستەقىل شەرقىي تۈركىستان!
يوقالسۇن تــاجــاۋۇزچــى ،ئىشغالىيەتچى ،ئىرقىي
قىرغىنچىلىق قىلغۇچى خىتاي ۋە غالچىلىرى!

ئولىمپىك بېيجىڭدا باشالنغان  - 2008يىلى - 8
ئاينىڭ  - 8كۈنى ئەنقەرەدىكى خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ

دۇنيا تارىخى بۇنداق يېزىلماسلىقى كېرەك!
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خىتاينىڭ تەلىپى بويىچە  - 19ئىيۇل ماراكەش ئايرودۇرۇمىدا تۇتۇپ
قېلىنغان شەرقىي تۈركىستانلىق ئۇيغۇر ياش ئىدرىس ھەسەن خىتايغا
قايتۇرۇلۇش خەۋپىدە تۇرماقتا .ماراكەش ھۆكۈمىتى ئىدرىس ھەسەننى
چوقۇم قويۇۋېتىشى كېرەك.
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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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