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ژۇرنــالــىــســتــارنــى ق ــوغ ــداش كومىتېتى ھــەرقــايــســى
دۆلەتلەردىكى تۈرمىگە قامالغان ژۇرنالىستالر ھەققىدە
ئەڭ يېڭى دوكالتىنى ئېالن قىلغان بولۇپ-2021 ،يىلى
-12ئاينىڭ -1كۈنىگىچە دۇنيا بويىچە جەمئىي 293
ژۇرنالىستنىڭ تۈرمىگە قامالغانلىقىنى ،خىتاي
تۇتقۇن قىلغان ژۇرنالىستالرنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇرالرنىڭ
 44%نى تەشكىل قىلىدىغانلىقىنى ئاشكارىلىغان.

بۇنچىۋاال كــۆپ نىسبەتنى تەشكىل قىلىشىنىڭ
كىشىنى چۆچۈتىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن.
ژۇرنالىستالرنى قــوغــداش كومىتېتى ئېالن قىلغان
دوكالتتا ئاشكارىلىنىشىچە ،خىتايدا تۈرمىگە قامالغان
ژۇرنالىستالرنىڭ تىزىملىكىدە  22ئۇيغۇر بار بولۇپ،
بــۇالرنــىــڭ يېرىمى -2016يــىــلــدىــن كېيىن قولغا
ئېلىنغان .قالغانلىرى -2009يىلدىن -2014يىلغىچە
بولغان ئارىلىقتا ھەرخىل تۆھمەت بىلەن قولغا
ئېلىنغان .قولغا ئېلىنغان  22ئۇيغۇر ژۇرنالىستنىڭ
توققۇزى بېيجىڭ مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ
سابىق ئىقتىساد پىروفېسسورى ئىلھام توختى قۇرغان
«ئۇيغۇر بىز» ناملىق تور بېكەتنى ئورتاق قۇرغۇچىالر
ئىكەن.

ژۇرنالىستالرنى قوغداش كومىتېتى يېڭىدىن ئېالن
قىلغان دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى تۈرمىگە
قامالغان ژۇرنالىستالر ھەققىدىكى دوكالتتىن مەلۇم
بولۇشىچە-2021 ،يىلى -12ئاينىڭ -1كۈنىگىچە دۇنيا
بويىچە جەمئىي  293ژۇرنالىست تۈرمىگە قامالغان
بــولــۇپ ،بــۇالرنــىــڭ  22ســى شەرقىي تۈركىستانلىق
ئــۇيــغــۇر ژۇرنــالــىــســت ئــىــكــەن .بــۇ سانلىق مــەلــۇمــات
بويىچە بولغاندا ئۇيغۇر ژۇرنالىستالر خىتايدا تۇتقۇن
قىلىنغان ژۇرنــالــىــســتــارنــىــڭ  44%نــى تەشكىل
قىلىدىكەن ،شۇنداقال دۇنيا بويىچە تۇتقۇن قىلىنغان
ژۇرنالىستالرنىڭ  7.5%نى ئىگىلەيدىكەن.

ئىلھام توختىنىڭ قىزى جەۋھەر ئىلھامنىڭ
ئاشكارىلىشىچە،
ئــاۋازىــغــا
ئامېرىكا
دادىسىنىڭ تور بېتىدە ئىشلىگەن بىر قىسىم
ئۇيغۇر ژۇرنالىستالرنىڭ جازا مۇددىتى توشۇپ
-2019يىلى ياكى -2020يىلغىچە قويۇپ
بېرىلىشى كېرەك بولسىمۇ ،بىراق ھازىرغىچە
قويۇپ بېرىلمىگەن.

دوكــاتــتــا خــىــتــايــنــىــڭ -2020يــىــلــىــدىــكــى نــوپــۇس
تەكشۈرۈشى بويىچە ئۇيغۇرالر نوپۇسىنىڭ  11مىليون
 600مىڭدىن ئارتۇق بولۇپ ،شەرقىي تۈركىستاندىكى
ئوخشىمىغان مىللەتلەر ئىچىدە كــۆپ سانلىقنى
تەشكىل قىلىدىغانلىقى ،ئەمما ئۇيغۇرالر خىتايدىكى
 1مىليارد  400مىليون نوپۇسنىڭ ئ ــاران 0.83%
نى تەشكىل قىلىدىغانلىقى ،ســان جەھەتتە شۇنچە
ئــاز نىسبەتنى ئىگىلەيدىغان ئــۇيــغــۇرالردىــن تۇتقۇن
قىلىنغان ژۇرنــالــىــســتــارنــىــڭ  44%تىن ئىبارەت

جــەۋھــەر ئىلھام مۇخبىرغا يەنە« :نــەۋرە
تــۇغــقــانــلــىــرىــم دادامــنــىــڭ ســۈرىــتــى ۋە
ماقالىلىرىنى ساقلىغانلىق باھانىسى بىلەن
 10يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى»
دېگەن.
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خىتاي بۇ يىلمۇ ساختا كۆرۈنۈشلەر ئارقىلىق،
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ «خاتىرجەم ۋە
خۇشال-خۇرام» روزا ھېيت ئۆتكۈزگەنلىكىنى
دەۋا قىلىپ ،خەلقئارانىڭ كۆزىنى بوياشقا
ئۇرۇندى.

ھىيلىنى ئىشقا سالغان بولسىمۇ ،ساختىپەزلىكى
ئاشكارىلىنىپ قالغانىدى .ئەينى ۋاقىتتا تارقىلىپ
كەتكەن بىر سىندا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ھېيتتىن
بــىــر ك ــۈن بــۇرۇنــا ئــۇيــغــۇرالرنــى ھېيتگاھ جامەسى
ئالدىغا يىغىپ ،ساما ئويناشنى مەجبۇرىي مەشىق
قىلدۇرغانلىقى كۆرسىتىلگەن بــولــۇپ ،ئەتراپتىكى
نـــازارەت قىلىۋاتقان كــادىــرالرمــۇ دىققەت تارتقانىدى.
چەت ئەللىك مۇخبىرالر كىشىلەرنىڭ مەيدانغا قاراپ
كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ،ئۇالرنىڭ نەگە ماڭغانلىقىنى
سورىغاندا ،ئۇالر نېمە ئىشلىقىنى ئۇقمايدىغانلىقىنى،
يۇقىرىدىن مەيدانغا يىغىلىشقا بۇيرۇغانلىقىنى
بىلدۈرگەنىدى.

خىتاي رېجىمى بۇ يىل روزا ھېيتنى خەلقئارادىن
پەرقلىق ھالدا قەستەن -3مايغا بېكىتكەن بولۇپ،
ھېيت كۈنى ساختا تەشۋىقات ۋاسىتىلىرىنى قايتىدىن
ئىشقا سالغان.
خىتاي ئىچىدىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا تارقالغان
بىر نەچچە سىندا قەشقەر ھېيتگاھ جامەسىنىڭ
ئالدىدا بىر توپ ئۇيغۇرالرنىڭ روزا ھېيتنى تەبرىكلەپ،
ساما ئويناۋاتقانلىقىدەك كۆرۈنۈش تارقالغان.

كۆزەتكۈچىلەر خىتاي رېجىمىنىڭ
شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي
قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى يــوشــۇرۇش،
شۇنداقال ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي
ئەمەلدارىنىڭ بارغانسېرى يېقىنلىشىۋاتقان
شەرقىي تۈركىستان زىيارىتىگە كوزىر
قىلىش ئۈچۈن ،بۇ ۋاسىتىنى قولالنغانلىقىنى
بىلدۈرۈشمەكتە.

بــۇ خىتاينىڭ يىلالردىن بېرى كۆپلەپ قوللىنىپ
كېلىۋاتقان تاكتىكىسى بولۇپ ،ھەر قېتىمدا پۈتۈن
دۇنياغا تونۇشلۇق بولغان ۋەكىللىك ئورۇن ھېيتگاھ
جامەسى مەيدانىنى سەھنە ئورنىدا ئىشلەتمەكتە ۋە
بۇ ئارقىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى،
خۇسۇسەن ئىسالم دىنىي باستۇرۇش سىياسىتىنى
يوشۇرۇشقا ئۇرۇنماقتا.
خىتاي رېجىمى بــۇلــتــۇر روزا ھېيتتىمۇ ئوخشاش
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دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى  200دىــن ئارتۇق
ئىنسان ھەقلىرى تەشكىالتلىرى ،ھۆكۈمەتسىز
ئــورگــانــار ۋە گــۇرۇپــپــىــار بىرلەشمە بــايــانــات ئېالن
قىلىپ ،بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ ئىنسان
ھەقلىرى ئالىي ئەمەلدارى مىشېل باچېلېتنى شەرقىي
تۈركىستان زىيارىتى پىالنىنى ئۆزگەرتىشكە چاقىردى.

تــەكــشــۈرۈشــكــە يــوق قويىدىغانلىقى ھەققىدە ۋەدە
بېرىشتىن بۇرۇن ،باچېلېتنىڭ بۇ قېتىملىق زىيارەتنى
كېچىكتۈرۈشى كېرەكلىكى ،بۇ شەرتلەر كاپالەتكە
ئىگە بولماي تــۇرۇپ زىيارەت داۋام قىلغان تەقدىردە،
باچېلېتنىڭ بۇ قېتىملىق تەستە كەلگەن پۇرسەتنى
نــابــۇت قىلىۋېتىدىغانلىقى ،شۇنداقال خىتايغا ئۆز
جىنايەتلىرىنى ئاقاليدىغان يەنە بىر كوزىر پەيدا قىلىپ
بېرىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن.

ئــامــېــرىــكــا ئ ــاۋازى ــن ــى ــڭ بـــۇ ھــەقــتــىــكــى خــەۋىــرىــدە
بىلدۈرۈلۈشىچە 220 ،تەشكىالت -5ماي ئېالن قىلغان
مــەزكــۇر بىرلەشمە باياناتتا ،بــۇ مەزگىلدە زىــيــارەت
قىلىشىنىڭ ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ خەلقئاراغا
قاراتقان تەشۋىقاتىغا پايدىلىق بولۇشى مۇمكىنلىكى
تەكىتلەنگەن .شۇنداقال مىشېل باچېلېتنىڭ ھازىرغا
قەدەر خىتاي كوممۇنىست رېجىمىنىڭ زىيانكەشلىكىگە
ئۇچرىغان كىشىلەر بىلەن ئۇچرىشىپ باقمىغانلىقى،
شۇنداقال بۇ مىللەتلەر توپىدىن خىتاي رېجىمنىڭ
بــاســتــۇرۇش سىياسىتى ھەققىدە ئــەھــۋال ئىگىلەپ
باقمىغانلىقى قەيت قىلىنغان .شۇنىڭ بىلەن بىرگە
مىشېل باچېلېتنىڭ بۇندىن ئىلگىرى ئۇيغۇر ،تىبەت.
موڭغۇلالرنىڭ ئىچىدىكى شاھىتالرنىڭ بىۋاسىتە
كــۆرۈشــۈپ ،ئۆز ئەھۋالىنى بىلدۈرۈش تەلىپىنى رەت
قىلغانلىقى ئىالۋە قىلىنغان.

مىشېل باچېلېتنىڭ ئىشخانىسى بولسا
قىلىنمايدىغان،
«نـــــازارەت
خىتاينىڭ
چەكلىمىگە ئۇچرىمايدىغان» زىيارەتكە
قوشۇلغانلىقىنى بــىــلــدۈرگــەن بــولــۇپ،
خىتاينىڭ بۇ ئاتالمىش ۋەدىسى قاتتىق گۇمان
قوزغىماقتا .شۇنىڭ بىلەن بىرگە خىتايمۇ
ھازىرغا قــەدەر بۇ قېتىملىق زىيارەتنىڭ
تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئەمەسلىكىنى ،بەلكى
دوستانە پىكىر ئالماشتۇرۇش ئىكەنلىكىنى
قايتا-قايتا جار سېلىپ كەلمەكتە.
ب د ت كــىــشــىــلــىــك ھـــوقـــۇق ئــالــىــي ئـــەمـــەلـــدارى
ئىشخانىسىنىڭ ئالدىن ئەۋەتىلگەن گۇرۇپپىسى
-25ئــاپــرېــل خىتايغا يېتىپ بــارغــان بــولــۇپ ،ئالىي
ئەمەلدار مىشېل باچېلېتنىڭ بۇ ئاي ئىچىدە زىيارەتنى
باشاليدىغانلىقى مەلۇم بولماقتا.

باياناتتا يەنە خىتاي رېجىمى شەرقىي تۈركىستاننى
چەكلىمىسىز ۋە ھەقىقىي ئەھمىيەتكە ئىگە ھالدا
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خىتاي تەشۋىقات ئورگانلىرىنىڭ خەۋەرلىرى -2012يىلىدىن
-2021يىلىغىچە بولغان ئارىلىقتا ھەرخىل نامالر بىلەن مەجبۇرىي
ئەمگەككە سېلىنغان شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە ئاالقىدار بىر
قىسىم سانلىق مەلۇماتلىرىنى كۆرسىتىپ بەردى.
تۈركىستان خەلقنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىشنى،
سۈرگۈن قىلىشنى مۇقىم ھالدا كېڭەيتكەن .بۇنىڭ
نەتىجىسىدە -2012يىلىدىن -2021يىلىغىچە ،پۈتۈن
شەرقىي تۈركىستاندىكى شەھەر-بازارالردا يىلىغا ئوتتۇرا
ھېساب بىلەن  469مىڭدىن ئارتۇق كىشى ھەرخىل
تەرىقىدە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنغان.

خىتاي يېقىنقى يىلالردىن بېرى شەرقىي
تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق
سىياسىتىنىڭ بىر قىسمى بولغان سۈرگۈن
قىلىش جىنايىتىنى ئاتالمىش «يېزا ئېشىنچا
ئەمگەك كۈچلىرىنى ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇش»،
«نــامــراتــارنــى ئىشقا ئــورۇنــاشــتــۇرۇش»،
«يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇش»« ،ئىشىك
ئالدىدا ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇش» قاتارلىق
نامالر بىلەن پـــەردازالپ كەلمەكتە .شۇنىڭ
بىلەن بىرگە شەرقىي تۈركىستاندىكى
ئۇيغۇرالر زىچ ئولتۇراقالشقان رايونالردىكى
خەلقنى خىتاي ئۆلكىلىرىگە سۈرگۈن قىلىپ،
ئۇالرنىڭ ئورنىغا زور تۈركۈمدىكى خىتايالرنى
يەرلەشتۈرۈپ كەلمەكتە.

خەۋەردە خىتاي رېجىمىنىڭ يېقىنقى يىلالردىن
بۇيان ئاتالمىش «يېقىن ئەتراپتا ئىشقا
ئورۇنالشتۇرۇش» نامىدىكى سىياسىتىنى
نۇقتىلىق يولغا قــويــۇپ ،توقۇمىچىلىق،
كىيىم-كېچەك ،ئېلېكتىرونلۇق ئىستېمال
بۇيۇملىرى ،كۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرى
قــاتــارلــىــق ئــەمــگــەك كــۆجــۈمــلــەشــكــەن
كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن،
پۈتۈن
-2021يىلىغىچە
-2012يىلىدىن
شەرقىي تۈركىستاننىڭ يېزىلىرىدىكى
ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ  28مىليون  420مىڭ
ئادەم قېتىم «ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇلغانلىقى»
دەۋا قىلىنغان.

خىتاي تەشۋىقات ئورگىنى تەڭرىتاغ تورىنىڭ -5مايدىكى
خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە ،شەرقىي تۈركىستاندىكى
خىتاي دائىرىلىرى «ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇش» نامىدا
كۆپ خىل يول ،كۆپ خىل ۋاسىتىلەر ئارقىلىق شەرقىي
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خــىــتــاي يــېــقــىــنــدىــن يــىــلــاردىــن ب ــې ــرى شــەرقــىــي
تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ
بىر قىسمى سۈپىتىدە بىر تەرەپتىن جــازا الگېرى ۋە
تۈرمىلەرگە قاماشنى زور دەرىجىدە كۈچەيتسە ،يەنە بىر
تەرەپتىن شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى «نامراتلىقتىن
ق ــۇت ــۇل ــدۇرۇش»« ،ئىشقا ئــورۇنــاشــتــۇرۇش» نامىدا
ئــۆز يۇرتلىرىدىن ســۈرگــۈن قىلىپ باشقا جــايــاردا
مــەجــبــۇرىــي ئــەمــگــەكــكــە ســالــمــاقــتــا .شــۇنــىــڭ بىلەن
بىرگە خىتاي ئۆلكىلىرىدىن خىتاي ئاققۇنلىرىنى
شەرقىي تۈركىستانغا كېلىپ ،سۈرگۈن قىلىنغان
ئۇيغۇرالرنىڭ ئورنىغا يەرلەشتۈرۈش ئۈچۈن ،يۇقىرى
مائاش ،ھەقسىز ئۆي ،ھەقسىز يەر قاتارلىق تەمىناتالر
ئارقىلىق قىزىقتۇرۇپ ،بۇ ھەقتىكى تەشۋىقاتلىرىنى
كۈچەيتمەكتە.

خەۋەردە قەشقەر شەھىرى شامالباغ بازىرىدا «چېڭشى
كەنتى -3 ،-2كەسىپ سانائەت باغچە رايونى» دەپ نام
بېرىلگەن ئەمگەك رايونى مىسال تەرىقىسىدە قەيت
قىلىنغان بولۇپ ،مەزكۇر ئورۇنغا كىچىك ،ئۇششاق
كــارخــانــىــارنــىــڭ قۇرۇلغانلىقى« ،ئىشىك ئالدىدا
ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇش» نامىدا  600دىن ئارتۇق يېزا
ئاھالىسىنى ئىشقا ئورۇنالشتۇرغانلىقى بىلدۈرۈلگەن.
ھالبۇكى ،خىتاي رېجىمى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش
جىنايىتىنى ئىزچىل ھالدا «ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇش»
نامىدا يوشۇرۇپ كەلمەكتە.

ئاتالمىش «ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق»
ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي
كاپالەت نازارىتى دېھقان-ئىشچىالر خىزمىتى
مەلۇم
بايانلىرىدىن
باشقارمىسىنىڭ
بولۇشىچە ،خىتاي ئاتالمىش «-14بەش يىللىق
پىالن» مەزگىلىدە ،شەرقىي تۈركىستاندا ھەر
يىلى يېزا ئەمگەك كۈچلىرىنى  2مىليون
 750مىڭ ئادەم قېتىم مەجبۇرىي ئەمگەككە
سېلىشنى پىالنلىغان بــولــۇپ ،ئاتالمىش
«يېقىن ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇش»« ،ئۆز
جايىدا ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇش»« ،يۆتكەپ
ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇش» قاتارلىق ئىبارىلەر
قايتا تەكرارالنغان.
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الگــېــر شاھىتى زۇمــــرەت داۋۇت خانىمنىڭ شەرقىي
تۈركىستاندىكى جـــازا الگــېــرىــدا باشتىن كــەچــۈرگــەن
ئېچىنىشلىق سەرگۈزەشتىلىرى تەسۋىرلەنگەن رەسىملىك
خەۋەر خەلقئارادىكى نوپۇزلۇق مۇكاپات ھېسابلىنىدىغان
«پۇلىتزېر مۇكاپاتى»غا ئېرىشتى.
ئــاخــبــارات ،ئەدەبىيات قاتارلىق ساھەلەردىكى نادىر
ئــەســەرلــەر ئــۈچــۈن تــەســىــس قىلىنغان پۇلىتزېر
مۇكاپاتىنىڭ بۇ يىللىقى -9مــاي ئېالن قىلىنغان
بــولــۇپ ،مۇكاپاتنىڭ «رەسىملىك خــەۋەر ۋە ئوبزور»
تۈرىگە الگېر شاھىتى زۇمــرەت داۋۇت خانىمنىڭ جازا
الگېرىدا باشتىن كەچۈرگەن ئېچىنىشلىق كۈنلىرى
تەسۋىرلەنگەن ،بــۇ ئارقىلىق خىتاينىڭ شەرقىي
تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى

پۈتۈن دۇنياغا يورۇتۇپ بەرگەن «مەن خىتاينىڭ جازا
الگېرىدىن قانداق قۇتۇلدۇم» سەرلەۋھەلىك رەسىملىك
خەۋەر تالالندى.
مەزكۇر رەسىملىك خەۋەر فەھمىدە ئەزىم ،ئانتونى دېل
كــول ۋە جــوش ئــادام قاتارلىق ئــۈچ ئاپتور تەرىپىدىن
تەييارالنغان بولۇپ ،بۇلتۇر -28دېكابىر «»Insider
تــورىــدا ئــېــان قىلىنغان .خـــــەۋەردە زۇمــــرەت داۋۇت
خانىمنىڭ قانداق بولۇپ جازا الگېرىغا قامالغانلىقى،
جازا الگېرىدا باشتىن كەچۈرگەن ۋە شاھىت بولغان
ئېچىنىشلىق ۋەقەلەر ۋە ئۇنىڭ قانداق بولۇپ الگېردىن
قۇتۇلۇپ چىققانلىقى كارتون رەسىم ۋە بايانالر ئارقىلىق
تەپسىلىي تەسۋىرلەپ بېرىلگەن.
پۇلىتزېر مۇكاپاتى -1917يــىــلــى ئامېرىكىدا تەسىس
قىلىنغان خەلقئارالىق نوپۇزلۇق مۇكاپاتالردىن بىرى
بولۇپ ،ئاخبارات ،ئەدەبىيات ،تىياتىر ۋە مۇزىكا قاتارلىق
ساھەلەردىكى نادىر ئەسەرلەر تاللىنىدۇ .مۇكاپات ھەر يىلى
-5ئاينىڭ تۇنجى دۈشەنبىسىدە تارقىتىلىپ كەلمەكتە.
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يېقىنقى يىلالردىن بېرى شەرقىي تۈركىستاندا ئىجرا
قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى ،خۇسۇسەن
ئىسالم دىنى ۋە مۇسۇلمانالرغا قارشى تېررور سىياسىتى سەۋەبلىك
ئىزچىل تۈردە خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ قاتتىق تەنقىدىگە ئۇچراپ
كېلىۋاتقان خىتاي رېجىمى ھەرخىل يالغان تەشۋىقاتلىرىنى
داۋامالشتۇرۇپ كېلىۋاتقانىدى .يېقىندا ب د ت كىشىلىك ھوقۇق
ئالىي ئەمەلدارىنىڭ شەرقىي تۈركىستاننى زىيارەت قىلىش
پىالنى كۈنتەرتىپكە كېلىشكە باشلىغاندىن كېيىن ،ئەپتى-
بەشىرىسىنىڭ ئاشكارىلىنىپ قېلىشىدىن ئەنسىرىگەن خىتاي
ھەرخىل ۋاسىتىلەر بىلەن يالغان تەشۋىقاتلىرىنى تېخىمۇ كۈچەپ
ئىجرا قىلىشقا باشلىدى.
خىتاي شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ خــەۋەر قىلىشىچە،
خىتاي دائــىــرىــلــىــرى -10مــــاي ئــۈرۈمــچــى شەھىرىدە
ئاتالمىش «شىنجاڭدىكى دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى»
تېمىسىدا سىن يىغىنى ئــاچــقــان بــولــۇپ ،يىغىن
جەريانىنى تور ئارقىلىق  60نەچچە دۆلەتكە تارقاتقان.

ئۇ يىغىندا« :شىنجاڭدىكى دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى
نۆۋەتتە تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگەن سەۋىيەگە يەتتى...
ھەقىقەتنى كۆرگۈچى ھېچقانداق كىشى بۇنى ئىنكار
قىاللمايدۇ» دەپ نومۇسسىزالرچە بىلجىرلىغان.
يىغىندا يــەنــە ھېيتگاھ جامەسىنىڭ خاتىپلىق
ۋەزىپىسىنى ئۆتەۋاتقان مەمەت جۈمە ۋە خوتەن ،سانجى،
غۇلجا قاتارلىق رايونالردىن ئېلىپ كېلىنگەن خىتاي
قولچوماقلىرى بىر-بىرلەپ سۆز قىلغان .ئۇالرنىڭ
ھەممىسى ئــالــدىــن ئۆگىتىلگىنى بويىچە يالغان

خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ كۆزىنى بوياش مەقسىتىدە
ئېچىلغان مــەزكــۇر يىغىندا ئاتالمىش «شىنجاڭ
ئىسالم ئىنستىتۇتى»نىڭ مۇدىرى ،قورچاق ئەمەلدار
ئابدۇرەقىپ تۆمۈرنىياز ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان بولۇپ،
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گۇۋاھلىق بېرىپ ،خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا
ئىجرا قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى،
ئىسالم دىنىنى بــاســتــۇرۇش سىياسىتىنى ئىنكار
قىلىپ ،خەلقنىڭ بارلىق ھوقۇقلىرىنىڭ كاپالەتكە
ئىگە ئىكەنلىكىنى دەۋا قىلىشقان.

ئۆزئارا «ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم» دېگەن ساالم سۆزلىرىمۇ
ئەسەبىيلىكنىڭ ئىپادىلىرى دەپ قارىلىپ چەكلەنگەن.
پەقەت ئاز ساندىكى بىر قىسىم مەسچىتلەر خەلقئارا
جەمئىيەتنىڭ كۆزىنى بوياش مەقسىتىدە قالدۇرۇپ
قويۇلغان .جۈملىدىن قەشقەردىكى داڭلىق ھېيتگاھ
مەسچىتى پەقەت ساياھەتچىلەرنى كۈتۈۋالىدىغان ئورۇن
قىلىنغان بولۇپ ،ناماز ئوقۇش چەكلەنگەن.

يىغىندا ســۆز قىلغان ئاتالمىش «ئۇيغۇر ئاپتونوم
رايونلۇق بىرلىكسەپ بۆلۈمى»نىڭ باشلىقى ،قورچاق
ئــەمــەلــدار زۇمـــرەت ئــوبــۇل ســۆز قىلىپ« :شىنجاڭدا
دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكىنى ئاساس قىلغان ئاساستا
خەلقئارادىكى دىنىي تەشكىالتالر بىلەن ئاالقىنى
ساقالپ كــەلــدى .ئــۇالرنــى زىــيــارەت قىلىشقا تەكلىپ
قىلىش ئارقىلىق رايوننىڭ ۋەزىيىتىنى چۈشىنىش
تەلەپ قىلىندى» دەپ بىلجىرلىغان.

نەچچە كــۈن ئىلگىرىكى روزا ھېيت كــۈنــى خىتاي
خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ كۆزىنى بوياش ئۈچۈن ،قەشقەر
ھېيتگاھ جامەسى ئالدىدا بىر توپ ئۇيغۇرنىڭ ساما
ئۇسسۇلى ئوينىغان ساختا كۆرۈنۈشىنى تارقاتقان.
گەرچە خىتاي ھېيتگاھ جامەسىدە ناماز ئوقۇشنى
چەكلەپ ،ساياھەت ئورنى قىلىۋالغىنىغا نەچچە يىل
بولغان بولسىمۇ ،بۇ قېتىملىق پىالنلىق ئويۇندا شەھەر
ئەتراپىدىكى ئۇيغۇر ئەمەلدار ۋە خەلقنى مەجبۇرىي
ساماغا دەسسىگىلى سالغان .خىتاينىڭ بۇ قىلمىشى
بۇلتۇرمۇ ئوخشاش تەرىقىدە ئىجرا قىلىنغان بولۇپ،
خەلقنىڭ بىر كــۈن ب ــۇرۇن يىغىۋېلىنىپ ،مەشىق
خەلقئارالىق
ئاشكارىلىنىپ،
قىلدۇرۇلغانلىقى
تاراتقۇالردا خەۋەر قىلىنغانىدى.

خىتاي يېقىنقى يىلالردىن بېرى شەرقىي تۈركىستاندا
ئــاتــالــمــىــش «ئــىــســام دىــنــىــنــى خــىــتــايــاشــتــۇرۇش،
سوتسىيالىزمغا ئۇيغۇنالشتۇرۇش» قاتارلىق نامالردا 16
مىڭدىن ئارتۇق مەسچىتنى چېقىۋەتكەن ياكى ۋەيران
قىلغان .قىسمەن مەسچىتلەرنى مەيخانا ،چايخانا ياكى
ساياھەت ئورنىغا ئۆزگەرگەن .بارلىق دىنىي زاتالرنى
تۇتقۇن قىلغاندىن باشقا ،ئازراقال دىنىي چۈشەنچىسى
بولغان مىليونلىغان خەلقنى جازا الگېرى ياكى تۈرمىگە
قامىغان .ھەتتا شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ
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ئــەڭ يېڭى سۈنئىي ھــەمــراھ سۈرەتلىرىدىن مەلۇم
بولۇشىچە ،خىتاي شەرقىي تۈركىستاننىڭ قۇملۇق
رايونلىرىدا تەقلىدىي ھەربىي نىشانالرنى تېخىمۇ
كۆپەيتكەن بولۇپ ،بۇنى يىراق مۇساپىلىك ھەربىي
پاراخوتقا قارشى باللىستىك باشقۇرۇلىدىغان بومبا
سىنىقى ئۈچۈن ئىشلەتكەن.

پــورتــقــا توختىتىلغان ھــەربــىــي پــاراخــوتــقــا تەقلىد
قىلىنغانىكەن.
خـــــــەۋەردە تـــەيـــۋەن بــوغــۇزىــدىــكــى جىددىيچىلىك
سەۋەبلىك ،خىتاينىڭ مەزكۇر تەقلىدىي نىشانالرنى
تېخىمۇ كۆپەيتكەنلىكى ،بۇ ئارقىلىق ئاۋىياماتكىغا
قارشى ھەربىي ئىقتىدارىنى تېخىمۇ كۈچەيتىشنى
پىالنلىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان.

ئــامــېــرىــكــا ئ ــاۋازى ــن ــى ــڭ -13م ــاي ــدى ــك ــى خــەۋىــرىــدە
بىلدۈرۈلۈشىچە ،شەرقىي تۈركىستاننىڭ چاقىلىق
تەۋەلىكىدىكى قۇملۇقالرغا كۆپلىگەن چوڭ تىپتىكى
تەقلىدىي نىشانالر يېڭىدىن كۆپەيتىلگەن بولۇپ،
بۇنىڭ ئىچىدە بىر تەقلىدىي دېڭىز ئارمىيە بازىسىمۇ
بــار ئىكەن .سۈنئىي ھــەمــراھ سۈرەتلىرىدىن مەلۇم
بــولــۇشــىــچــە ،بــۇالرنــىــڭ ئىچىدە دېــڭــىــز ئارمىيەسى
نىشانىدىن بىر نەچچىسى بار بولۇپ ،يەنە ئىككىسى

بۇ خىتاينىڭ تەكلىماكان قۇملۇقىدا قۇرۇپ چىققان
تەقلىدىي ھەربىي نىشانالرنىڭ تۇنجى قېتىم بايقىلىپ
قېلىشى ئەمەس بولۇپ ،بۇلتۇر -11ئايدا ئامېرىكىنىڭ
بىر سۈنئىي ھەمراھ شىركىتى تارقاتقان سۈرەتلەردىمۇ
تــەكــلــىــمــاكــان قــۇمــلــۇقــىــدا خــىــتــايــنــىــڭ ئامېرىكا
پاراخوتلىرىغا ئــوخــشــاش چوڭلۇقتىكى تەقلىدىي
مــودېــلــارنــى قـــۇرۇپ چىققانلىقى ،ئۇنىڭ
ئىچىدە كەم دېگەندە بىرىنىڭ ئاۋىياماتكىغا،
يــەنــە بىرىنىڭ قــوغــلــىــغــۇچــى پــاراخــوتــقــا
ئــاشــكــارىــانــغــانــىــدى.
ئوخشايدىغانلىقى
شــۇنــداقــا خىتاينىڭ ئــامــېــرىــكــا ئ ــۇرۇش
پاراخوتلىرىنى نىشان قىلغان ھالدا ،مەزكۇر
تەقلىدىي مودېلالرنى تەقلىدىي ئىزدەش
ۋە سىناق نىشانى سۈپىتىدە ئىشلىتىشى
مۇمكىنلىكى قەيت قىلىنغانىدى.
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خىتاي كومپارتىيەسى -18قۇرۇلتىيىدىن بۇيان زور
كۆلەمدە ئوقۇتقۇچىالر قوشۇنى تەشكىللەپ ،شەرقىي
تۈركىستاندىكى ئۆسمۈرلەرگە مېڭە يۇيۇش سىياسىتى
ئىجرا قىلغانلىقىغا ئاالقىدار بىر قىسىم سانلىق
مەلۇماتالرنى ئېالن قىلدى.

نەتىجىدە بۇلتۇر يىل ئاخىرىغىچە شەرقىي تۈركىستان
بويىچە ئوقۇش يېشىغا يەتمىگەنلەرنىڭ يەسلىگە
كىرىش ئومۇمىي نىسبىتى  98.19%كە يەتكۈزۈلگەن.
خىتاي رېجىمى شەرقىي تۈركىستاندا يەسلى يېشىدىكى
بالىالرنىمۇ ئائىلە مۇھىتىدىن ئايرىپ ،ئاسسىمىلياتسىيە
قىلىشتىن ئىبارەت رەزىل مەقسىتىگە يېتىش ئۈچۈن،
ياتاقلىق مەكتەپ تۈزۈمىنى بارلىق شەھەر-يېزىالردا
يولغا قويغانىدى .بۇ ئارقىلىق شەرقىي تۈركىستاندا كەڭ
كۆلەملىك ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزگەندىن سىرت،
ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش قەدىمىنى تېزلىتىپ،
ئــۆســمــۈرلــەرگــە قــارىــتــا مــەجــبــۇرىــي خــىــتــايــاشــتــۇرۇش،
قىزىلالشتۇرۇش سىياسىتىنىمۇ كۈچەپ ئىجرا قىلماقتا.

خــىــتــاي تــەشــۋىــقــات ئــورگــىــنــى تــەڭــرىــتــاغ تورىنىڭ
-14مارتتىكى خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە ،خىتاي
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى تولۇق ئاسسىمىلياتسىيە
قىلىش رەزىــل مەقسىتىدە ،مەخسۇس ۋە قوشۇمچە
ۋەزىپىدىكى ئىدىيەۋى-سىياسىي نــەزەرىــيــە دەرســى
ئوقۇتقۇچىلىرىنى سەپلىگەن بــولــۇپ ،بۇ ئارقىلىق
ئاتالمىش «ئىدىيەۋى-سىياسىي نــەزەرىــيــە دەرســى
ئوقۇتۇش تەتقىقات ئاپپاراتى» قۇرۇپ چىققان .نۆۋەتتە،
پۈتۈن شەرقىي تۈركىستاندىكى ئالىي مەكتەپلەردە
مەخسۇس ۋەزىپىدىكى ئىدىيەۋى-سىياسىي نەزەرىيە
دەرســى ئوقۇتقۇچىسى جەمئىي  1524گە ،مەخسۇس
ۋەزىپىدىكى يېتەكچى ئوقۇتقۇچى  2723گە يەتكەن.

نــىــيــۇيــورك ۋاقـــىـــت گــېــزىــتــىــنــىــڭ -2020ي ــى ــل ــى
دېــكــابــىــردىــكــى بــىــر خــەۋىــرىــدە خــىــتــاي رېجىمىنىڭ
شەرقىي تۈركىستاندا  500مىڭ ئۇيغۇر ئۆسمۈرنى
ئائىلىسىدىن ئايرىۋەتكەنلىكى ،ئۇالرنىڭ تۈرلۈك نامالر
بىلەن پەردازالنغان بالىالر الگېرىغا يىغىۋېلىنغانلىقى
ئاشكارىالنغانىدى .نــۆۋەتــتــە بــۇ رەقەمنىڭ تېخىمۇ
زورايغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە.

خەۋەردە ئاشكارىلىنىشىچە ،خىتاي رېجىمىنىڭ «يېزا
يەسلىلىرىدە يەسلى يېشىغا يەتكەن ئۆسمۈرلەرنىڭ
يەسلىگە كىرىشكە تېگىشلىكلىرى تولۇق كىرىشنى
ئىشقا ئاشۇرۇش ،بىرمۇ بالىنى چۈشۈرۈپ قويماسلىق»
بۇيرۇقى بويىچە-2017 ،يىلى پۈتۈن شەرقىي تۈركىستاندا
يېڭىدىن سېلىنغان ۋە ئــۆزگــەرتــىــپ كېڭەيتىپ
سېلىنغان  4408يېزا يەسلىسى ئومۇميۈزلۈك ئىشقا
كىرىشتۈرۈلگەن .ئۇندىن باشقا خىتاي يېزىالردىكى
«ئوقۇش يېشىغا يەتمىگەنلەر ئۈچ يىللىق مائارىپى»
بويىچە يەسلىگە كىرىش يېشىغا يەتكەن بالىالرنىڭ
ئىشىك ئالدىدىال يەسلىگە كىرىشىنى يولغا قويغان.

كــۆزەتــكــۈچــىــلــەر خــىــتــاي رېــجــىــمــىــنــىــڭ شــەرقــىــي
تۈركىستاندىكى ئــاتــا-ئــانــىــســى جـــازا الگــېــرى ياكى
تــۈرمــىــلــەرگــە قــامــالــغــان ئــۆســمــۈرلــەرنــى مــەجــبــۇرىــي
يىغىۋېلىش ئارقىلىق ،ئــۇالرنــى ئۇيغۇر مەدەنىيەت
مۇھىتىدىن پۈتۈنلەي ئــايــرىــپ ،دىنىي ئېتىقادى،
مىللىي كىملىكىدىن پۈتۈنلەي يىراقالشتۇرغان ھالدا،
كىچىكىدىن باشالپال خىتايالشتۇرۇپ تەربىيەلەشنى
تېخىمۇ كۈچەيتكەنلىكىنى بىلدۈرمەكتە.
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سانلىق مەلۇمات ئامبىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە ،تۇتقۇن
قىلىنغان ئۇيغۇرالرنىڭ كۆپىنچىسىگە ئاتالمىش
«توپلىشىپ جەمئىيەت تەرتىپىنى قااليمىقان قىلىش،
دىنىي ئەسەبىيلىك ئىدىيەسى بىلەن قانۇننىڭ يولغا
قويۇلۇشىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش ،ئۆكتەملىك
قىلىش» دېگەندەك تۆھمەتلەر ئارتىلغان.

خىتاي ساقچى دائىرىلىرىنىڭ يېقىندا ئاشكارىالنغان
بىر قىسىم سانلىق مەلۇمات ئامبىرى  30مىڭغا يېقىن
ئۇيغۇرنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكىنى دەلىل-ئىسپاتلىق
ھالدا دۇنياغا پاش قىلىپ بەردى.

ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ -14مايدىكى
بىلدۈرۈلۈشىچە،
خــەۋىــرىــدە
نورۋېگىيەدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر پائالىيەتچى
ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئامېرىكا ئاۋازىغا خىتاي
ساقچى دائىرىلىرىنىڭ ئاشكارىلىنىپ
كەتكەن ئىككى يۈرۈش سانلىق مەلۇمات
ئامبىرىنى تەمىنلىگەن بولۇپ ،مەزكۇر
مــەلــۇمــات ئامبىرىدا خىتاي رېجىمى
يېقىنقى يىلالردا شەرقىي تۈركىستاندا
تــۇتــقــۇن قىلغان  30مىڭغا يېقىن
ئۇيغۇرنىڭ ئۇچۇرلىرى خاتىرىلەنگەن.
مەزكۇر ئۇچۇرالر شەرقىي تۈركىستاننىڭ
ھەرقايسى جايلىرىدا تۇتقۇن قىلىنغان
مەزكۇر ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسمى ،جىنسى،
كىملىك نومۇرى ،ئادرېسى ،بېكىتىلگەن
ئاتالمىش «جىنايەتلىرى» ،جازا مۇددىتى ۋە
قامالغان تۈرمىنىڭ ئادرېسى قاتارلىقالرنى
ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن.

خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقى باياناتچىسى
فىرانسىيە ئاگېنتلىقى مۇخبىرىنىڭ ئاشكارىالنغان
مــەزكــۇر تىزىملىك توغرىسىدىكى سوئالىغا جــاۋاب
بېرىپ« :بىز بىر قىسىم تەشكىالتالر ۋە شەخسلەر
توقۇپ چىققان شىنجاڭ ھەققىدىكى يالغان خەۋەرلەرنى
رەت قىلدۇق .شىنجاڭدا جەمئىيەت مۇقىم ،بارلىق ئاز
سانلىق مىللەتلەر ئۆز ھوقۇقىدىن تولۇق بەھرىمەن
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بولۇۋاتىدۇ» دەپ بىلجىرالپ ،پوالتتەك پاكىت ئالدىدىمۇ
جىنايىتىنى ئىنكار قىلىشقا ئۇرۇنغان.

ئاتالمىش «بۆلگۈنچىلىك ،تېررورلۇق ۋە ئاشقۇنلۇقتىن
ئىبارەت ئۈچ خىل كۈچكە قاتتىق زەربە بېرىش» نامىدا
باستۇرۇش ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى
قايتىدىن كۈچەيتتى .بۇ جەرياندا زور كۆلەمدە جازا
الگــېــرى تــەســىــس قىلىپ ،سىستېمىلىق تۇتقۇن
قىلغان شەرقىي تۈركىستان خەلقى نەچچە مىليوندىن
ئاشتى .بــۇ سەۋەبلىك ئامېرىكا قاتارلىق سەككىز
دۆلەتنىڭ ئوخشىمىغان دۆلەت ئاپپاراتلىرى خىتاينىڭ
شەرقىي تۈركىستاندىكى ۋەھشىيانە جىنايىتىنى
«ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى
جىنايەت» دەپ بېكىتتى .گەرچە كۆپلىگەن نوپۇزلۇق
دوكالتالر ،شاھىتالر ،ئاشكارىالنغان ھۆججەتلەر خىتاي
رېجىمىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى پاش
قىلغان بولسىمۇ ،خىتاي ھازىرغا قەدەر بارلىق دەلىل-
ئىسپاتالرنى ئىنكار قىلىپ كەلمەكتە.

فىرانسىيە خەۋەر ئاگېنتلىقى يەنە مۇھاجىرەتتىكى بىر
نەچچە ئۇيغۇرنى زىيارەت قىلغان بولۇپ ،ئۇالر سانلىق
مەلۇمات ئامبىرىدىن ئائىلىسىنىڭ قامالغانلىقىغا
ئائىت تەپسىالتالرغا ئېرىشكەنلىكىنى بىلدۈرۈشكەن.
شـــۇالردىـــن قــاتــارىــدىــن ئــىــســتــانــبــۇلــدا يــاشــاۋاتــقــان
نۇرسىمانگۈل ئابدۇرېشىت تېلېفون ئارقىلىق ئامېرىكا
ئاۋازىغا ئۆزىنىڭ مەزكۇر سانلىق مەلۇمات ئامبىرىدىن
ئىنىسى ۋە قوشنىسىنىڭ تۈرمىگە قامالغانلىقى
توغرىسىدىكى ئۇچۇرالرنى تاپقانلىقىنى ئېيتقان.
گەرچە خىتاي شەرقىي تۈركىستاندا تاجاۋۇز قىلىپ
كىرگەندىن بــېــرى ،تــېــررور سىياسىتىنى ئىزچىل
توختاتمىغان بولسىمۇ ،بىراق -2014يىلىدىن باشالپ،
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باشقىالردىن خېلىال پــەرق ھاسىل قىلغان
بولۇپ ،ھەممەيلەننىڭ قىزىقىشىنى قوزغىغان،
شۇنداقال باھالىغۇچىالردىمۇ ياخشى تەسىرات
قالدۇرغان .نەتىجىدە بۇ قېتىملىق كەسكىن
مۇسابىقىدە بىرىنچىلىككە ئېرىشكەن.

ئىستانبۇل فاتىھ رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ تەشكىللىشى
ۋە ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ قوللىشىدا
ئۆتكۈزۈلگەن پىكىر مۇسابىقىسىدە UyghurSTEM
گۇرۇپپىسى بىرىنچىلىككە ئېرىشتى.
-15مــاي بىر كــۈن داۋامــاشــقــان مەزكۇر مۇسابىقىدە،
قاتناشقۇچىالر كوچىالردىكى ھايۋانالرنى باشقۇرۇش،
قوغداش ،تىزىمالش ،بېقىش ،تەربىيەلەش قاتارلىقالرنى
بــاش تېما قىلغان بىر پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ،
باھالىغۇچىالرغا سۇنىدىغان بــولــۇپ ،دەسلەپكى
تالالشتىن ئۆتكەن  30گۇرۇپپىدىكى يۈزگە يېقىن
ياش-ئۆسمۈر مۇسابىقىگە قاتناشقان .باھالىغۇچىالر
فاتىھ رايــونــلــۇق ھــۆكــۈمــەت باشلىقى ،ئىستانبۇل
ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىروفېسسورلىرى ۋە باشقا
مۇناسىۋەتلىك تارماقلىرىنىڭ مەسئۇللىرىدىن بولۇپ
يەتتە كىشىدىن تەشكىللەنگەن.

مۇسابىقىدە نەتىجىگە ئېرىشكەنلەرگە جەمئىي 22
يېرىم مىڭ لــىــرا قىممىتىدىكى مــۇكــاپــات تەقدىم
قىلىنغان بولۇپ ،ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ
مۇدىرى پىروفېسسور ،دوكتور مەھمۇت ئاق ئەپەندى
مۇكاپات تارقىتىپ بەرگەن .پائالىيەت ئاخىرىدا مەھمۇت
ئەپەندى يەنە  UyghurSTEMگۇرۇپپىسى بىلەن ئايرىم
كۆرۈشۈپ ،ئۇالرنىڭ بىرىنچىلىككە ئېرىشكەنلىكىنى
تەبرىكلىگەن ،شــۇنــداقــا ئۇيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتىكى
ئەھۋالى ھەققىدە سۆھبەتلەشكەن.
 UyghurSTEMگۇرۇپپىسى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر
ئۆسمۈرلىرىنى تەبىئىي پەن بىلىملىرىدە يېتەكلەش
ۋە ئىلىم-پەنگە بولغان قىزىقىشىنى كۈچەيتىش
مەقسىتىدە -2019يىلى تۈركىيەدە قۇرۇلغان .نۆۋەتتە
 UyghurSTEMگۇرۇپپىسى ماتېماتىكا ،فىزىكا،
بىيولوگىيە ،كومپيۇتېر پىروگرامما تىللىرى ۋە روبوت
دەرسلىرى بويىچە ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنى تەربىيەلەپ
كەلمەكتە.

مۇسابىقىگە  UyghurSTEMدىن گۇرۇپپا
نــۇرىــددىــن
مۇھەممەتئىمىن
مەسئۇلى
باشچىلىقىدىكى تۆتەيلەن قاتناشقان بولۇپ،
ماشىنىنى پاناھگاھ قىلغان ھايۋانالرنىڭ
ھاياتىنى قۇتۇلدۇرۇشقا ياردەم بېرىدىغان بىر
روبوت اليىھەسى ياساپ سۇنغان .مۇسابىقىدە
اليىھە پىكرىنى ئوتتۇرىغا قويۇش يېتەرلىك
بولسىمۇ UyghurSTEM ،گۇرۇپپىسى نەق
مەيداندا ئىشلەپ پۈتتۈرگەن اليىھەسى بىلەن
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ئالدىنقى يىلى خىتاينىڭ ئاۋسترالىيە بىلەن بولغان
دىپلوماتىك مۇناسىۋىتى يىرىكلەشكەندىن كېيىن،
ئىككى تــــەرەپ ئارىسىدىكى ســـودا مۇناسىۋىتىمۇ
تەسىرگە ئۇچرىغان بولۇپ ،نەتىجىدە ئالدىنقى يىلى
ئــاۋســتــرالــىــيــەدىــن ئــىــمــپــورت قىلىنىدىغان كــۆمــۈر
توختىتىلغان .كۆمۈر قىسلىقىغا دۇچ كەلگەن خىتاي
ئۆزىنىڭ ئېھتىياجىنى قامداش مەقسىتىدە ،شەرقىي
تۈركىستاننىڭ كۆمۈر ۋە باشقا تەبىئىي بايلىقىنى
بۇالڭ-تاالڭ قىلىشنى تېخىمۇ كۈچەيتكەن.

شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــدىــكــى ت ــارم ــاق شىركىتى 18
مىليون  890مىڭ توننا كۆمۈر قېزىپ ،بۇلتۇرقى شۇ
مەزگىلدىكىدىن  5مىليون  200مىڭ توننا ئاشۇرغان.
جەمئىي  19مىليون  303مىڭ توننا كۆمۈر سېتىپ،
بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن  5مىليون 352
مىڭ توننا ئ ــاش ــۇرۇپ ،كــۆمــۈر ئىشلەپچىقىرىش ۋە
سېتىشتا تارىختىكى يۇقىرى نۇقتىغا چىققان.
بىلدۈرۈلۈشىچە ،بۇ تۈر -2020يىلى خىتاي ئېنېرگىيە
گۇرۇھى تەستىقلىغان قۇرۇلۇش كۆلىمى ئەڭ چوڭ تۈر
ئىكەن .خىتاي ئىستاتىستىكا ئىدارىسىنىڭ سانلىق
مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە-2019 ،يىلى شەرقىي
تۈركىستاندا پىششىقالنمىغان كــۆمــۈر مەھسۇالت
مىقدارى  238مىليون توننىغا يەتكەن بولۇپ ،خىتايغا
نىسبەتەن -4چوڭ ئاساسلىق كۆمۈر چىقىدىغان رايون
بولۇپ قالغان.

ت ــەڭ ــرى ــت ــاغ تــورىــنــىــڭ -17مـــايـــدىـــكـــى خ ــەۋى ــرى ــدە
بىلدۈرۈلۈشىچە ،خىتاي ئېنېرگىيە شىركىتى شەرقىي
جۇڭغاردىكى ئۈستى ئوچۇق كۆمۈر كېنىنى قېزىشنى
كــۈچــەيــتــكــەن بــولــۇپ ،بــۇ يــىــل -1پــەســىــلــدە خىتاي
ئېنېرگىيە گۇرۇھىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى
تارماق شىركىتى  18مىليون  890مىڭ توننا كۆمۈر
قازغان.

خىتاي ئاۋسترالىيەدىن زور مىقداردا كۆمۈر ئىمپورت
قىلىپ كەلگەن بولۇپ ،بۇندىن ئىلگىرى ئاۋسترالىيەنى
جازاالش مەقسىتىدە قولالنغان ئىمپورت چەكلىمىسى
سەۋەبلىك ،خىتاينىڭ بىر نەچچە ئۆلكىسىدە ئېغىر
توك توختاپ قېلىش يۈز بەرگەن .توكنىڭ تەننەرخىمۇ
ئېشىپ ،كۆپلىگەن رايــون ۋە زاۋۇتــارنــى تــوك بىلەن
تەمىنلىيەلمەسلىك ئەھۋالىغا دۇچ كــەلــگــەن .بۇ
سەۋەبلىك خىتاي كۆمۈر ئېھتىياجىنى قامداش ئۈچۈن،
شەرقىي تۈركىستاننىڭ كۆمۈر بايلىقىنى بۇالڭ-تاالڭ
قىلىش قەدىمىنى تېخىمۇ تېزلەتكەن.

خەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە ،شەرقىي تۈركىستاننىڭ
شەرقىي جۇڭغار ئۈستى ئوچۇق كۆمۈر كېنى رايونىنىڭ
كۆلىمى  40كىۋادرات كىلومېتىردىن ئارتۇق بولۇپ،
بايلىق زاپىسى  2مىليارد  606مىليون توننا كېلىدىكەن.
بۇ كاننىڭ كۆمۈرى ئەال سۈپەتلىك ئوت كۈچى ئارقىلىق
توك چىقىرىشقا ،گازالشتۇرۇشقا ،سانائەت پار قازىنىغا
ۋە پۇقراالرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىغا ئىشلىتىلىدىغان
كۆمۈر قىلىشقا بــاب كېلىدىكەن .ئىگىلىنىشىچە،
بۇ يىل -1پەسىلدە خىتاي ئېنېرگىيە گۇرۇھىنىڭ
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پايدا ئالمايدىغان بىر خەلقئارالىق تەشكىالتنىڭ يېڭى
ئېالن قىلغان دوكالتىدا ئاشكارىلىنىشىچە ،بىرلەشكەن
دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ بىر ئاالھىدە دوكالتچىسى
خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان ھەققىدىكى ساختا
تەشۋىقاتلىرىغا ماسلىشىپ ب ــەرگ ــەن ۋە خىتاي
رېجىمىدىن  200مىڭ دولالر قوبۇل قىلغان.

ب د ت كۆزىتىش تەشكىالتى مەزكۇر دوكالتىدا ئالېنا
دوھــانــنــىــڭ ب د ت نــىــڭ ئ ــەڭ ئەقەللىي ئەخالقىي
پىرىنسىپلىرىغا خىالپلىق قىلغانلىقىنى تەكىتلىگەن
ۋە خىتاي رېجىمىدىن قوبۇل قىلغان  200مىڭ دولالرنى
قايتۇرۇۋېتىشكە چاقىرغان .شۇنىڭ بىلەن بىرگە،
ب د ت باش كاتىپى ئانتونىيو گۇتېرېس ،كىشىلىك
ھوقۇق ئالىي ئەمەلدارى مىشېل باچېلېت قاتارلىق
ئــەمــەلــدارالردىــن ئالېنا دوھاننىڭ مەسئۇلىيىتىنى
سۈرۈشتە قىلىشنى تەلەپ قىلغان.

بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ خىزمەتلىرىنى
نازارەت قىلىش مەقسىتىدە قۇرۇلغان ،پايدا ئالمايدىغان
خەلقئارالىق ئورگان «ب د ت كۆزىتىش تەشكىالتى»
-18مــاي ئېالن قىلغان يېڭى دوكالتىدا ب د ت نىڭ
مۇستەقىل مۇتەخەسسىسى ۋە ئاالھىدە دوكالتچىسى
ئالېنا دوھاننىڭ سەتچىلىكىنى ئاشكارىلىدى.

ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي ئەمەلدارى مىشېل
باچېلېت كېلەر ھەپتە شەرقىي تۈركىستاننى رەسمىي
زىيارەت قىلىدىغان بولۇپ ،پۈتۈن دۇنيا كۆز تىكىۋاتقان
مەزكۇر زىيارەتنىڭ ھارپىسىدا ب د ت خادىمىنىڭ بۇ
سەتچىلىكى خەلقئارادا كۈچلۈك غۇلغۇال قوزغىدى.

دوكالتتا قەيت قىلىنىشىچە ،ئالېنا دوھان -2020يىلى
-3ئــايــدا ب د ت نىڭ تەكلىپى بىلەن مۇستەقىل
مۇتەخەسسىس سۈپىتىدە ۋەزىپىگە ئولتۇرغان بولۇپ،
ئۇ بۇلتۇر خىتاي رېجىمىدىن  200مىڭ دولالر قوبۇل
قىلغان ۋە بۇنىڭ بەدىلىگە خىتاينىڭ شەرقىي
تۈركىستان ھەققىدىكى ساختا تەشۋىقاتلىرىغا ،ئىرقىي
قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى يوشۇرۇشىغا ماسلىشىپ
بەرگەن.

بۇ ب د ت نىڭ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىدىكى
تۇنجى قېتىملىق سەتچىلىكى ئەمەس-2020 .يىلى
-11ئـــايـــدا ب د ت نــىــڭ بــىــر ســابــىــق خىزمەتچىسى
ب د ت كىشىلىك ھــوقــۇق كومىتېتىنىڭ خىتاي
دائىرىلىرىنى ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىنىڭ تىزىملىكى
بىلەن تەمىنلىگەنلىكىنى ،بۇ ئەھۋالنىڭ ئۇزۇن يىل
داۋامالشقانلىقىنى ئاشكارىلىغانىدى .ئۇندىن باشقا ب د
ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي ئەمەلدارى ئىشخانىسىنىڭ
شەرقىي تۈركىستانغا ئاالقىدار دوكالتنى ھازىرغىچە
ئېالن قىلماي تۇرۇۋېلىشىمۇ كۈچلۈك تەنقىدكە دۇچ
كەلمەكتە.

مەلۇم بولۇشىچە ،ئالېنا دوھان بۇلتۇر -9ئايدا خىتاي
دائىرىلىرى تەرىپىدىن ئورۇنالشتۇرۇلغان ئاتالمىش
«شىنجاڭ ياخشى جــاي» تېمىسىدىكى يىغىنىغا
قاتنىشىپ ،خىتاينىڭ بــۇنــى تەشۋىقات پۇرسىتى
سۈپىتىدە قوللىنىشىغا شارائىت يارىتىپ بەرگەن.
15

ماي 2022

ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

ئەنگلىيەدىكى بىر ھۆكۈمەتسىز تەشكىالتنىڭ ئەڭ يېڭى
دوكالتىدا كۆرسىتىلىشىچە ،ئەنگلىيەدىكى «لوندون ساقچى
ئىنستىتۇتى» شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا
چېتىشلىق خىتاي ساقچى ئورگانلىرىنى ھەرخىل تۈرلەر بويىچە
تەربىيەلەپ بەرگەن بولۇپ ،مەزكۇر ئىنستىتۇت يەنە ئەنگلىيە
ھۆكۈمىتىدىن ياردەم ئېلىپ كەلگەنىكەن.
ئەنگلىيەدىكى پايدا ئالمايدىغان ھۆكۈمەتسىز تەشكىالت
«قىيىن-قىستاقتىن قۇتۇلۇش ئەركىنلىكى» -17ماي
شەرقىي تۈركىستانغا ئــاالقــىــدار بىر دوك ــات ئېالن
قىلغان .دوكالتتا كۆرسىتىلىشىچە« ،لوندون ساقچى
ئىنستىتۇتى» خىتاينىڭ جــامــائــەت خەۋپسىزلىك
مىنىستىرلىقى ،خىتاي جــامــائــەت خەۋپسىزلىك
ئۇنىۋېرسىتېتى ،شاڭخەي جامائەت خەۋپسىزلىك
ئىنستىتۇتى قاتارلىق سەككىز خىتاي ئورگىنى بىلەن
قويۇق ئاالقە ئورناتقان ۋە ئۇالرنى ھەرخىل تۈرلەر بويىچە
تەربىيەلىگەن .مەسىلەن :مەزكۇر ئىنستىتۇت خىتاي
جامائەت خەۋپسىزلىك ئۇنىۋېرسىتېتىنى تېررورلۇققا
قارشى مەشىق تــۈرى بىلەن تەمىنلىگەن .ھالبۇكى،
خىتاينىڭ بۇ ئورگانلىرىنىڭ كۆپىنچىسى شەرقىي
تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە
چېتىشلىق بولۇپ كەلمەكتە.

گــەرچــە لــونــدون ساقچى ئىنستىتۇتى خەلقئارالىق
ساقچى تەربىيەلەش مۇالزىمىتى بىلەن تەمىنلەيدىغان
شەخسىي شىركەت بولسىمۇ ،ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى
بىلەن زىچ مۇناسىۋىتى بار ئىكەن ۋە ھۆكۈمەت ياردىمىگە
ئېرىشىپ كەلمەكتىكەن.
دوكــاتــتــا ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى ئــاگــاھــانــدۇرۇلــۇپ،
مەزكۇر ھەمكارلىقنىڭ خىتاي تەرىپىدىن پايدىلىنىپ
كېتىلگەنلىكى ،خىتاينىڭ يالغان تەشۋىقاتلىرى
ئــارقــىــلــىــق ،شــەرقــىــي تۈركىستاندىكى بــاســتــۇرۇش
سىياسىتىنى ئاتالمىش «تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش»
ھەرىكىتى سۈپىتىدە كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى،
ئەنگلىيەنىڭ بۇنىڭغا يول قويماسلىقى كېرەكلىكى
تەكىتلەنگەن.
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كانادا خۇاۋېي ۋە جۇڭشىڭنى  5Gتورى سىستېمىسىدىن رەسمىي چەكلىدى
كانادا ھۆكۈمىتى  5Gتورى سىستېمىسىدا خىتاينىڭ
خۇاۋېي ۋە جۇڭشىڭ شىركەتلىرىنىڭ مەھسۇالتلىرى
ۋە مۇالزىمىتىنى ئىشلىتىشنى چەكلەش ھەققىدە
رەسمىي قارار ماقۇللىدى.

دۆلەتلەرنىڭ يامان ئاقىۋەتكە دۇچ كېلىدىغانلىقى
ھەققىدە تەھدىت سالغان.
فىرانسىيە ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە،
خــۇاۋېــي شىركىتى ھــازىــرغــىــچــە بــۇ قــــارار ھەققىدە
ئىپادە بىلدۈرمىگەن .كانادا سانائەت مىنىستىرى ۋە
جامائەت خەۋپسىزلىكى مىنىستىرى ئاخبارات ئېالن
قىلىش يىغىنىدا بۇ چەكلەش قارارىنى ئېالن قىلغان
بــولــۇپ ،باياناتتا« :بــۈگــۈن بىز خــۇاۋېــي ۋە جۇڭشىڭ
شىركىتىنىڭ مەھسۇالتلىرى ۋە مۇالزىمىتىنى كانادا
تېلېگراف سىستېمىسىدىن چەكلەش ھەققىدىكى
قارارىمىزنى ئېالن قىلدۇق .بۇندىن ئىلگىرى بۇ مەسىلە
ھەققىدە بىخەتەرلىك ئورگانلىرى ۋە ئــەڭ يېقىن
ئىتتىپاقداشلىرىمىز بىلەن مەسلىھەتلەشتۇق»
دېيىلگەن.

ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە ،كانادا
ئەمەلدارى -19ماي خىتاي تېلېگراف ماگناتى خۇاۋېي
ۋە جۇڭشىڭنى كانادانىڭ  5Gتورى سىستېمىسىدىن
چىقىرىۋېتىدىغانلىقىنى بــىــلــدۈرگــەن .بــۇنــدىــن
ئىلگىرى ئامېرىكا ۋە باشقا مۇھىم ئىتتىپاقداشلىرى
ئــوخــشــاش ھەرىكەتنى باشلىغان بــولــۇپ ،كــانــادامــۇ
ئىتتىپاقداشلىرىغا ئەگەشكەن.
خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقى باياناتچىسى ۋاڭ
ۋېنبىن -20ماي مۇخبىرالرنىڭ بۇ ھەقتىكى سوئالىغا
جـــاۋاب بېرىپ ،كــانــادا ھۆكۈمىتىنىڭ ھېچقانداق
دەلىل-ئىسپات يوق ئەھۋال ئاستىدا ،بىخەتەرلىكنى
باھانە قىلىپ ،خىتاي تېخنىكا شىركىتىنى چەتكە
قاققانلىقى ،بۇنىڭ ئىقتىسادىي پىرىنسىپ ۋە ئەركىن
بازار نىزامىغا خىالپ ئىكەنلىكى ،خىتاي رېجىمىنىڭ
بــارلــىــق ۋاسىتىلەرنى ئىشلىتىپ ،ئــۆز شىركەت-
كارخانىلىرىنى قوغدايدىغانلىقى ھەققىدە جار سالغان.

بىلدۈرۈلۈشىچە ،كانادا بىر نەچچە يىلدىن بۇيان 5G
تورى تېخنىكىسى مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلىۋاتقان
بـــولـــۇپ ،ب ــۇ ق ــارارن ــى ــڭ -2019يــىــلــىــنــىــڭ بېشىدا
بېكىتىلىشى مۆلچەرلەنگەن بولسىمۇ ،مەلۇم سەۋەبلەر
بىلەن كېچىكتۈرۈلگەن.
مەلۇم بولۇشىچە ،ھازىرغىچە ئامېرىكا ،ئاۋسترالىيە،
ئەنگلىيە ،يېڭى زېلالندىيە ،ياپونىيە ۋە شىۋېتسىيە
قاتارلىق دۆلەتلەر  5Gتورىدا خۇاۋېي تېخنىكىسىنى
ئىشلىتىشنى چەكلىگەن .خــۇاۋېــي شىركىتىنىڭ
قۇرغۇچىسى ۋە باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى رېن جېڭفېي
خىتاي ئارمىيەسىنىڭ سابىق ئىنژېنېرى بولغاچقا،
ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خۇاۋېينى دۆلەت بىخەتەرلىكىگە
خەۋپ يەتكۈزىدۇ ،دەپ قاراپ كەلمەكتە.

ئــامــېــرىــكــا بــۇنــىــڭــدىــن ئىلگىرى خــىــتــاي تېخنىكا
شىركەتلىرىنىڭ تېلېگراف ئــۇل ئەسلىھەلىرىگە
كىرىشىنىڭ بىخەتەرلىك خەۋپى بارلىقى ،خىتاينىڭ
بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ جاسۇسلۇق قىلىدىغانلىقى
ھەققىدە ئاگاھالندۇرغان .خۇاۋېي قاتارلىق شىركەتلەر
ۋە خىتاي رېجىمى بولسا بۇ ئەيىبلەشنى رەت قىلغان.
خىتاي يەنە تېلېگراف شىركەتلىرىنى چەكلەيدىغان
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مااليشىيادا ئۆتكۈزۈلگەن «ئەقسا مەسچىتى ۋە قۇددۇس
ئۈچۈن ئىسالم ئۈممىتىنىڭ ئىتتىپاقى» تېمىسىدىكى
دۇنيا مۇسۇلمان ئۆلىماالر قۇرۇلتىيى -19مايدىن
-23مايغىچە مااليشىيادا ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ ،يىغىندا
شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىمۇ تىلغا ئېلىندى.

قۇرۇلتايغا مااليشىيا ،ھىندونېزىيە ،ئۆزبېكىستان،
ئافغانىستان ،مىسىر ،سىنگال ،سىنگاپور ،جەنۇبى
ئافرىقا قاتارلىق  40نەچچە دۆلەتتىن كەلگەن دىنىي
ئىشالر مىنىستىرلىرى ،ئۆلىماالر بىرلىكلىرى ۋە
ئىسالمىي تەشكىالتالرنىڭ ۋەكىللىرى ،جامائەت
ئەربابلىرى ۋە ئاۋانگارت ياشالر ئىشتىراك قىلغان.
جۈملىدىن خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر
بىرلىكىنىڭ ئىسالم دۇنياسى خەلق دىپلوماتىيە
ئىشلىرى مەسئۇلى ،شۇنداقال دۇنيا مۇسۇلمان ئالىمالر
بىرلىكى ئەزاسى مۇھەممەد ئەمىن قارىم تەكلىپ بىلەن
قاتناشقان.

مـــەزكـــۇر قـــۇرۇلـــتـــاي مــااليــشــىــيــا ھــۆكــۈمــىــتــىــنــىــڭ
ســاھــىــبــخــانــلــىــقــى »MyAqsa« ،تەشكىالتىنىڭ
ئــورۇنــاشــتــۇرۇشــى بــىــلــەن ئــۆتــكــۈزۈلــگــەن بــولــۇپ،
مااليشىيا ئىسالم پارتىيەسى ،مااليشىيا تاشقى ئىشالر
مىنىستىرلىقى قــۇرغــان يـــاردەم تەشكىالتى ،دۇنيا
مۇسۇلمان ئالىمالر بىرلىكى قاتارلىق ئاممىۋى ۋە
سىياسىي تەشكىالتالر ھەمكارالشقان.

يىغىندا مۇھەممەد ئەمىن قارىم
ئۆزىگە بېرىلگەن ئۈچ مىنۇت ۋاقىتتىن
پايدىلىنىپ ،شەرقىي تۈركىستان
خەلقىگە ۋاكالىتەن سۆز قىلغان .ئۇ
سۆزىدە شەرقىي تۈركىستاندىن كەلگەن
ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ ۋەكىلى
بولۇش سۈپىتى بىلەن ،ھەرقايسى ئىسالم
دۆلەتلىرى ،ئىسالمىي تەشكىالتالر،
ئۆلىماالر بىرلىكلىرى ،دىنىي ئىشالر
مىنىستىرلىقلىرى ۋە ۋەقفىلەرنى
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئاھۇ-
18

ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

ماي 2022

زارىغىمۇ قۇالق سېلىشقا ،ئۇالر باشتىن
كەچۈرۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا
ھېچ بولمىغاندا ھېسداشلىق قىلىشقا،
شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىللىق
دەۋاسىغا ياردەم قىلىشقا چاقىرغان.

مــۇھــەمــمــەد ئــەمــىــن قــارىــم يــەنــە خــەلــقــئــارا شەرقىي
تــۈركــىــســتــان تــەشــكــىــاتــار بىرلىكىگە ۋاكــالــىــتــەن
ھــەرقــايــســى دۆلــەتــلــەردىــن كــەلــگــەن تــەشــكــىــات ۋە
بىرلىكلەرنىڭ رەھبەرلىرى بىلەن كۆرۈشۈپ ،شەرقىي
تۈركىستاننىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتىنى تونۇشتۇرغان
ھەمدە ئۇالردىن شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىللىقى
دەۋاسىغا يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈشىنى تەلەپ قىلغان.

ئۇ سۆزىنىڭ ئاخىرىدا يەنە بۇ يىغىننىڭ مەخسۇس
ئــىــســام ئــۈمــمــىــتــىــنــىــڭ ئــىــتــتــىــپــاقــى تېمىسىدا
ئېچىلغانلىقىنى ،ئىسالم ئۈممىتى بىرلىشىش ئۈچۈن
چوقۇم ئۈممەتكە تــەۋە ھەرقانداق مۇسۇلمانغا يــاردەم
قىلىشى ،بولۇپمۇ شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى
يولۇققان كىرىزىسالرنى بىلىشى كېرەكلىكىنى ،ئۇالرنى
خىتاي بىلەن ھەرقايسى دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى
ئــىــقــتــىــســادىــي ۋە مــىــلــلــىــي مــەنــپــەئــەتــكــە تــاشــاپ
قويماسلىقىنى ،پەلەستىندىكى ئەقسا مەسچىتى
مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلگەندەك ،شەرقىي تۈركىستان
مەسىلىسىگىمۇ كــۆڭــۈل بــۆلــۈپ ،كۆپلەپ تەشۋىق
قىلىشقا چاقىرىق قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.

مەلۇم بولۇشىچە ،مەزكۇر يىغىندا «ئەقسا مەسچىتى
ۋە قۇددۇس ئۈچۈن ئىسالم ئۈممىتىنىڭ ئىتتىپاقى»
تېمىسى تۆت گۇرۇپپىغا بۆلۈنۈپ مۇھاكىمە قىلىنغان
بولۇپ ،ئايرىم-ئايرىم ھالدا ئومۇمىي ئىستراتېگىيە
كېڭەش يىغىنى ئۇيۇشتۇرۇلغان ،شۇنداقال پەلەستىن
ۋە ئەقسا مەسچىتى مەسىلىسىنى قانداق ھەل قىلىش
ھەققىدە تەكلىپلەر قوبۇل قىلىنغان.
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مىشېل باچېلېتنىڭ شەرقىي تۈركىستان زىيارىتى
خەلقئارانىڭ دىققىتىنى قوزغىغان ۋە كۈنتەرتىپكە
كەلگەن بىر پەيتتە BBC ،ئېالن قىلغان ئۇيغۇرالرغا
ئاالقىدار يەنە بىر مۇھىم خەۋەر ئىجتىمائىي تاراتقۇالرنى
زىلزىلىگە سالدى.

 BBCغا تەمىنلەپ بەرگەن .ئۇچۇرالرنىڭ مۇتلەق كۆپ
قىسمى كونىشەھەر ناھىيەسىگە ئاالقىدار بولۇپ،
سۈرەتتىكى تۇتقۇنالرنىڭ ئەڭ كىچىكى  15ياشلىق
قىز ،ئەڭ چوڭى  73ياشلىق موماي ئىكەن.
خــەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە ،ئاشكارىالنغان مەزكۇر
سۈرەتلەر -2018يىلى -1ئايدىن -7ئايغىچە بولغان
ئارىلىقتا جــازا الگــېــرى ياكى تۈرمىلەردە تارتىلغان
بــولــۇپ ،خىتاي شۇ مەزگىلدە تەييارالۋاتقان چىراي
تونۇش ئۇچۇر ئامبىرى ئۈچۈن ئىشلىتىلگەن بولۇشى
مۇمكىن ئىكەن .خاككېرالر ئېرىشكەن مەلۇماتالر يەنە
تۇتقۇنالرنىڭ تىزىملىكىنى ،جازا الگېرىنىڭ ئىچىدە
تارتىلغان بىر تۈركۈم سۈرەتلەرنى ،شۇنداقال خىتاي
دائىرىلىرىنىڭ جازا الگېرىدىكى تۈزۈملىرىگە ئاالقىدار
مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن.

 BBCئېالن قىلغان «خىتاينىڭ ئۇيغۇر
يىغىۋېلىش الگــېــرىــدىــكــى چــىــرايــار»
سەرلەۋھەلىك مەزكۇر خەۋەرنى بۇندىن بۇرۇن
شەرقىي تۈركىستانغا ئاالقىدار كۆپلىگەن
مۇھىم خەۋەرلەرنى ئىشلىگەن ب ب س نىڭ
داڭلىق مۇخبىرى جون سۇدۋورس تەييارلىغان.
خـــەۋەردە خىتاي ساقچى دائىرىلىرىنىڭ
كومپيۇتېر ئارخىپلىرىدىن ئېرىشىلگەن
ئـــۇچـــۇرالر ئــاشــكــارىــانــغــان بــولــۇپ ،جــازا
الگېرىدىكى  2900غا يېقىن ئۇيغۇرنىڭ
سۈرەتلىرى ،شۇنداقال خىتاي دائىرىلىرىنىڭ
جــازا الگېرىدىن قېچىشقا ئۇرۇنغانالرنى
ئىككىلەنمەي ئېتىپ ئۆلتۈرۈش ھەققىدە
چۈشۈرگەن بۇيرۇقلىرى كۆرسىتىپ بېرىلگەن.
مەزكۇر ئۇچۇرالر خاككېرالرنىڭ كۈچ چىقىرىشى بىلەن
قولغا چۈشۈرۈلگەن بــولــۇپ ،باشتا گېرمانىيەلىك
تەتقىقاتچى ئــادرىــيــان زېنزغا تــاپــشــۇرۇپ بېرىلگەن.
ئادرىيان ئەپەندى بولسا بۇ ئۇچۇرالرنى بۇ يىلنىڭ بېشىدا
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خەۋەردە تۇرسۇن مەمتىمىن ۋە ئايالى ئايشىگۈل تۇرغۇن
مىسالالرنىڭ بىرى سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنغان .ئۇالرنىڭ
ئــۈچ پــەرزەنــتــى بــار بــولــۇپ ،ئېرىشىلگەن سۈرەتنىڭ
ئىچىدە ئۇالرنىڭ ئالتە ياشلىق ۋە ئون ياشلىق ئىككى
قىزىنىڭ سۈرىتىمۇ بار ئىكەن .خــەۋەردە ئاتا-ئانىسى
جازا الگېرىغا قامالغان بۇنىڭغا ئوخشاش بالىالرنىڭ
تەقدىرى ھەققىدە بىر قىسىم مەلۇماتالرنىڭ بارلىقى،
يەنى ئۇالرنىڭ بالىالر الگېرىغا ئەۋەتىلىدىغانلىقى قەيت
قىلىنغان.

ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا كۈچلۈك غۇلغۇال قوزغىدى.
بــولــۇپــمــۇ ســۈرەتــتــىــكــى ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ قــايــغــۇلــۇق ۋە
قورقۇنچقا تولغان چىرايلىرى ،يەنە كېلىپ بىر قىسىم
ئۆسمۈرلەرنىڭمۇ زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىالر قاتارىدا
بولۇشى مۇھاجىرەتتىكى شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى
قاتتىق قايغۇغا سالدى.

نۆۋەتتە ،ئاشكارىالنغان مەزكۇر مەلۇماتالرنىڭ ھەممىسى
«شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى» ناملىق تور بەتكە
ئارخىپالشتۇرۇپ چىقىرىلغان.

 BBCبۇ بىر نەچچە ئاي جەريانىدا باشقا خەلقئارالىق
ئــاخــبــارات ئورگانلىرى ۋە مۇتەخەسسىسلەر بىلەن
ھەمكارلىشىپ ،بۇ مەلۇماتالرنى رەتلەپ ۋە تەكشۈرۈپ
چىققان .خــەۋەر دەل ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي
ئەمەلدارى مىشېل باچېلېتنىڭ شەرقىي تۈركىستان
زىيارىتى باشالنغان ۋاقىتتا ئېالن قىلىنغان بولۇپ،
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خــىــتــايــنــىــڭ يــېــقــىــنــدا ئــاشــكــارىــانــغــان مــەخــپــىــي
ھۆججەتلىرى خەلقئارادا كۈنتەرتىپكە كەلگەن بىر
پەيتتە ،پۈتۈن دۇنيا خەلقىنى شەرقىي تۈركىستاندىكى
ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىشقا چاقىرىش
مەقسىتىدە-26 ،ماي خىتاينىڭ ئىستانبۇلدىكى باش
كونسۇلخانىسى ئالدىدا زور كۆلەملىك نامايىش ۋە
ئاخبارات ئېالن قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى.

ئــاســاس قــىــلــغــان ھــالــدا ئــىــرقــىــي قىرغىنچىلىق
يۈرگۈزگەنلىكى ،يېقىندا ئاشكارىالنغان كوناشەھەر
ھۆججەتلىرىنىڭ خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا
ئىجرا قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى
دۇنياغا پاكىتلىق ھالدا ئىسپاتالپ بەرگەنلىكى ،ئەمما
خىتاينىڭ تەشۋىقات كۈچى ،يالغان تەشۋىقاتلىرى
ئارقىلىق خەلقئارا جەمئىيەتنى ئالداشقا ئۇرۇنغانلىقى
بىلدۈرۈلدى.

نامايىشنى خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر
بــىــرلــىــكــى تــەشــكــىــلــلــىــگــەن بـــولـــۇپ ،مىڭلىغان
نامايىشچىالر بىر نەچچە كــۈن بــۇرۇن ئاشكارىالنغان
تۇتقۇندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سۈرەتلىرى چۈشۈرۈلگەن
پىالكاتالرنى كۆتۈرگىنىچە« ،ئىرقىي قىرغىنچىلىق
توختىتىلسۇن» دەپ تــۈرلــۈك شــوئــارالرنــى توۋلىدى.
ئالدى بىلەن تۈركىيە ۋە شەرقىي تۈركىستاننىڭ دۆلەت
مارشلىرى ئوقۇلغاندىن كېيىن ،شەرقىي تۈركىستان
ئىنسان ھەقلىرىنى كۆزىتىش جەمئىيىتىنىڭ باش
كاتىپى نۇرىددىن ئىزباسار خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان
تەشكىالتالر بىرلىكىگە ۋاكالىتەن دۇنيا خەلقىنى
شــەرقــىــي تۈركىستاندىكى «يــوشــۇرۇلــغــان ئىرقىي
قىرغىنچىلىق»نى توختىتىشقا چاقىرىق قىلىپ،
بايانات ئوقۇپ ئۆتتى.

نۇرىددىن ئىزباسار باياناتىدا يەنە يېقىندا ئاشكارىالنغان
جىنايەت پاكىتلىرىنىڭ خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ
ۋىجدانىغا سىگنال بېرىۋاتقانلىقىنى ،شۇڭا بارلىق
خــەلــقــئــارا جــەمــئــىــيــەت ۋە دۆلــەتــلــەرنــى خىتاينىڭ
شەرقىي تۈركىستاندىكى جىنايەتلىرىنى «ئىرقىي
قىرغىنچىلىق» دەپ ئېتىراپ قىلىشقا ھەمدە خىتاينى
خەلقئارا ئــادالــەت سوتىغا تارتىپ ،تېگىشلىك جازا
بېرىشكە چاقىرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

باياناتتا خىتاي رېجىمىنىڭ -2013يىلىدىن باشالپ
شەرقىي تۈركىستاندا جــازا الگېرى تەسىس قىلىشقا
باشلىغانلىقى ،الگــېــر ۋە تــۈرمــىــلــەردە ئــۇيــغــۇرالرنــى
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ئۇيغۇرالرغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى،
ئەمما تۈرك-ئىسالم دۇنياسىنىڭ بۇنىڭغا سۈكۈت
قىلىۋاتقانلىقىنى ،ئەسلىدە ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرالرغا
ھەممىدىن بــــۇرۇن ئىگە بــولــۇشــى كېرەكلىكىنى
تەكىتلىدى.
ئارقىدىن ئۇيغۇر مويسىپىتلىرىدىن مەھمۇد توختى
ئەمىن ســۆز قىلىپ ،ئۆزىنىڭ قەشقەر كوناشەھەر
ناھىيەسى لەڭگەر يېزىسىدىن ئىكەنلىكىنى ،يېقىندا
ئاشكارىالنغان ھۆججەتلەر ئارقىلىق غاپپار توختى،
بــارات توختى ئىسىملىك ئىككى ئوغلى ۋە ئارزۇگۈل
ئىسىملىك بىر نەۋرىسىنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكىدىن
خــەۋەر تاپقانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ ئايرىم-ئايرىم ھالدا
-2017يىلى ۋە -2018يىلى تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى
خىتاينىڭ جىنايى قىلمىشلىرىنىڭ ئىسپاتى
سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتى ۋە شۇنداقال شەرقىي
تۈركىستان خەلقىنى خىتايغا قارشى ئويغىنىشقا
چاقىردى.

شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكىنىڭ رەئىس
ۋەكىلى مەھمۇدجان دامولالم ئەرەب-ئىسالم ئەللىرىگە
خــىــتــاب قــىــلــىــپ ،ئـــۇالرنـــى شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان
مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈشكە چاقىردى .ئۇ باياناتىدا
قەشقەر ۋىاليىتىدىكى بىر كىچىك ناھىيەدە نۇرغۇن
ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ چوڭ-كىچىك ،قېرى-
ياش دېمەستىن تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ھەققىدىكى
مەخپىي ھۆججەتنىڭ ئاشكارىالنغانلىقىنى ،بۇ
ھۆججەتلەرنىڭ شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنىڭ
ئېغىر ۋەزىيىتىنى ئىسپاتاليدىغان روش ــەن پاكىت
ئىكەنلىكىنى ،خىتاينىڭ ئاتالمىش «تېررورلۇققا
قــارشــى تـــۇرۇش» باھانىسى بىلەن ،ئىسالم دىنى ۋە
مۇسۇلمانالرنى بــاســتــۇرۇپ ،ئىرقىي قىرغىنچىلىق
سادىر قىلغانلىقىنى ،بۇ مەسىلىدە ئىسالم ئەللىرىنىڭ
مەسئۇلىيىتى بارلىقىنى بىلدۈردى.
ئۇ سۆزىنىڭ ئاخىرىدا يەنە ئەرەب-ئىسالم ئەللىرىنىڭ
قىيامەت كۈنى بــۇ مەسئۇلىيىتىنى ئــادا قىلغان-
قىلمىغانلىقى ھەققىدە سوراققا تارتىلىدىغانلىقىنى
تەكىتلەش بىلەن بىرگە ،ئۇالرنى خىتاينىڭ شەرقىي
تۈركىستان خەلقىگە ئىجرا قىلىۋاتقان ۋەھشىيانە
جىنايەتلىرىگە ســۈكــۈت قىلماسلىققا ،شەرقىي
تۈركىستان خەلقىنى قولالشقا چاقىردى.

ئارقىدىن يەسەۋىي ئالپەرەنلەر
كۈرشات مىجان ســۆز قىلىپ،
دۇنيادىكى ئەڭ ئېغىر كۈنلەرنى
بىر مىللەت ئىكەنلىكىنى،

ئــاخــىــرىــدا ئــۆســمــۈرلــەردىــن رەشــىــدە يــاســىــن تۈركچە
قــىــســقــا يــازمــىــســىــنــى ئـــوقـــۇپ ،خــىــتــايــنــىــڭ ھەتتا
كىچىك مــەســۇم بــالــىــارغــا ۋە بــوۋاي-مــومــايــارغــىــمــۇ
«تېررورچى» دەپ تۆھمەت قىلغانلىقىنى ،خىتاينىڭ
بــۇ زىيانكەشلىكلىرىنى ،جىنايەتلىرىنى ھەرگىز
كەچۈرمەيدىغانلىقىنى بايان قىلىپ ئۆتتى.
-24ماي  BBCدا ئېالن قىلىنغان ئۇيغۇرالرغا ئاالقىدار
خ ــەۋەردە خىتاي ساقچى دائىرىلىرىنىڭ كومپيۇتېر
ئارخىپلىرىدىن ئېرىشىلگەن بىر تــۈركــۈم ئــۇچــۇرالر
ئاشكارىالنغان بولۇپ ،جازا الگېرىدىكى  2900غا يېقىن
ئۇيغۇرنىڭ سۈرەتلىرى ،شۇنداقال خىتاي دائىرىلىرىنىڭ
جازا الگېرىدىن قېچىشقا ئۇرۇنغانالرنى ئىككىلەنمەي
ئېتىپ ئۆلتۈرۈش ھەققىدە چۈشۈرگەن بۇيرۇقلىرى
كۆرسىتىپ بېرىلگەنىدى ۋە خــەلــقــئــارادا كۈچلۈك
غۇلغۇال قوزغىغانىدى.

جەمئىيىتى رەئىسى
نۆۋەتتە ئۇيغۇرالرنىڭ
باشتىن كەچۈرۈۋاتقان
خىتاي رېجىمىنىڭ
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دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تەشكىللىگەن ئىككىنچى
نــۆۋەتــلــىــك شــەرقــىــي تۈركىستان مىللىي كېڭەش
يىغىنى -26ماي گېرمانىيەنىڭ مىيۇنخېن شەھىرىدە
باشالندى.

مىللىي كىملىكى ،ئىسالمى ،تىلى ۋە مەدەنىيىتىنىڭ
ئىنتايىن ســەزگــۈر ،چېقىلىشقا ۋە تاالش-تارتىش
قىلىشقا بولمايدىغان ،شۇنداقال قەتئىي ۋاز كېچىشكە
بولمايدىغان قىزىل سىزىقىمىزدۇر» دەپ تەكىتلىگەن.
ئۆ سۆزىنىڭ ئاخىرىدا ھەقىقىي مىللىي دەۋا قىلىۋاتقان
شــەرقــىــي تۈركىستان تەشكىالتلىرى ۋە ئومۇمىي
خەلقنىڭ خىتاي كوممۇنىست رېجىمى ۋە شەرقىي
تۈركىستانغا يەرلەشتۈرۈلگەن خىتاي ئاققۇنلىرىنى
«ئىشغالىيەتچى كۈچ» دەپ قارايدىغانلىقىنى ،شۇڭا
ھەرقانداق شەخس ،گۇرۇھ ۋە تەشكىالتالر يۇقىرىدا بايان
قىلىنغان سىياسىي قاراشالرغا ئىگە ئىگە بولۇشى،
قوغدىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن.

يىغىنغا ھەرقايسى دۆلەتلەردىن كەلگەن قۇرۇلتاي
ۋەكىللىرى ،تەشكىالت رەھبەرلىرى ،چــەت ئەللىك
پــارالمــېــنــت ئ ــەزال ــى ــرى ،پــائــالــىــيــەتــچــىــلــەر ۋە الگېر
شاھىتلىرى قاتناشقان .يىغىنغا يەنە خەلقئارا شەرقىي
تۈركىستان تەشكىالتالر بىرلىكىدىن بىرلىك رەئىسى
ھىدايەتۇلالھ ئوغۇزخان ،شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر
بىرلىكى رەئىسى دوكتور ئاتاۋۇلالھ شاھيار ،شەرقىي
تۈركىستان مائارىپ ۋە ھەمكارلىق جەمئىيىتى باش
كاتىپى ئابدۇلئەھەد ئابدۇراھمان قاتارلىقالر تەكلىپ
بىلەن ئىشتىراك قىلغان.

ئۇندىن باشقا د ئۇ ق ئۇيۇشتۇرغان ئىككىنچى نۆۋەتلىك
مىللىي كــېــڭــەش يىغىنىغا قاتنىشىش ئــۈچــۈن،
دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن گېرمانىيەنىڭ
مىيۇنخېن شەھىرىگە جەم بولغان ئۇيغۇرالر -24ماي
شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي ساقچى دائىرىلىرىنىڭ
مەخپىي ئارخىپلىرىنىڭ ئاشكارىلىنىشى مۇناسىۋىتى
بىلەن ،مىيۇنخېندىكى خىتاي كونسۇلخانىسىنىڭ
ئالدىدا نارازىلىق نامايىشى ئۆتكۈزگەن .نامايىشتا
خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا داۋام قىلىۋاتقان
ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى قاتتىق ئەيىبلىنىپ،
شــەرقــىــي تۈركىستان خەلقىنىڭ غــەزەپ-نــەپــرىــتــى
بىلدۈرۈلگەن.

يــىــغــىــنــدا ھ ــى ــداي ــەت ــۇل ــاھ ئـــوغـــۇزخـــان «مــىــلــلــىــي
مۇستەقىللىق دەۋايىمىزنىڭ قىزىل سىزىقىدۇر»
تېمىسىدا سۆز قىلغان .ئۇ سۆزىدە مەيلى قايسى شەخس
ياكى تەشكىالت بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،نۆۋەتتىكى
مۇجادىلىنىڭ شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىللىقى
ئىكەنلىكىنى ئېنىق بىلىشى كېرەكلىكىنى ،ئىنسان
ھەقلىرى دەپسەندىچىلىكىگە قارشى داۋام قىلىۋاتقان
كـــۈرەش بولسا نىشانغا يېتىش يولىدىكى ۋاسىتە
ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن.
ئۇ ســۆزىــدە يەنە« :شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىسمى،
تــۇپــراق پــۈتــۈنــلــۈكــى ،ئىگىلىك ھــوقــۇقــى ،بايرىقى،
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تەتقىقات ئورگانلىرىنىڭ ئەڭ يېڭى دوكالتى گۇگېل،
بىڭ ۋە يۇتيۇب قاتارلىق تور سۇپىلىرىنىڭ ئىزدەش
نەتىجىسىنى ئالدىغا چىقىرىش ئارقىلىق ،خىتاينىڭ
ساختا تەشۋىقاتلىرىغا يــول ئېچىپ بەرگەنلىكىنى
كۆرسىتىپ بەردى.

دوكالتتا كۆرسىتىلىشىچە ،تەتقىقاتچىالر مىكروسوفت
شىركىتىگە تــەۋە بولغان بىڭ ئىزدەش ماتورى ،بىڭ
خەۋەرلىرى ۋە گۇگېل شىركىتىگە تەۋە بولغان گۇگېل
ئىزدەش ماتورى ،گۇگېل خەۋەرلىرى ۋە يۇتيۇب قاتارلىق
بەش مەنبەدىن «شىنجاڭ»« ،ئۇيغۇر»« ،ئادرىيان زېنز»،
«كــورونــا ۋىــرۇســى» قاتارلىق شەرقىي تۈركىستان ۋە
خىتاي ۋىرۇسىغا ئاالقىدار  12ھالقىلىق سۆزنىڭ 120
كۈنلۈك ئىزدەش نەتىجىسىنى توپلىغان ۋە كىشىنى
چۆچۈتىدىغان خۇالسىگە ئېرىشكەن.

خەلقئارالىق مۇستەقىل تەتقىقات ئورگانلىرىدىن
بىرۇكىڭ ئىنستىتۇتى ۋە دېموكراتىيەنى قوغداش
ئىتتىپاقى بىرلىكتە تەييارلىغان يېڭى دوكالتىنى
ئېالن قىلىپ ،خىتاينىڭ گۇگېل ۋە مىكروسوفت
شىركىتىنىڭ ئـــىـــزدەش مــاتــورلــىــرى ئــارقــىــلــىــق،
شەرقىي تۈركىستان ۋە خىتاي ۋىرۇسىغا ئاالقىدار
ساختا تەشۋىقاتلىرىنى ئۈنۈملۈك تارقاتقانلىقىنى
ئاشكارىلىدى.

گۇگېل ۋە بىڭ ئــىــزدەش ماتورىدىن
«شىنجاڭ» دېــگــەن ھالقىلىق سۆزگە
ئاالقىدار خەۋەرلەرنى ئىزدىگەندە ،خىتاي
ئــورگــان تاراتقۇلىرىنىڭ كــەم دېگەندە
بىر خەۋىرىنىڭ ئالدىنقى ئون ئىزدەش
نەتىجىسى ئىچىگە تىزىلىش نىسبىتى
 88%كە يەتكەن .يۇتيۇبتا بۇ ئەھۋال تېخىمۇ
ئېغىر بــولــۇپ ،ئوخشاشال «شىنجاڭ»
دېگەن سۆزنى ئىزدىگەندە ،خىتاي ئورگان
تاراتقۇلىرىغا تەۋە ۋىدىيوالرنىڭ ئالدىنقى
قاتاردىكى ئون ۋىدىيونىڭ ئىچىدە بولۇش
نىسبىتى  98%كە يەتكەن.
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ئــومــۇمــىــي جــەھــەتــتــىــن ئېيتقاندا بــولــســا ،گۇگېل
خەۋەرلىرى ۋە بىڭ خەۋەرلىرىدىن شەرقىي تۈركىستان
ۋە خىتاي ۋىرۇسىغا ئاالقىدار ھالقىلىق سۆزلەرنى
ئىزدىگەندە ،خىتاي ئورگان تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرى
ئومۇمىي نەتىجىنىڭ  22%نى ئىگىلىگەن .يۇتيۇبتا
بولسا خىتاي ئــورگــان تاراتقۇلىرىنىڭ ۋىدىيولىرى
ئومۇمىي ئىزدەش نەتىجىسىنىڭ  25%نى ئىگىلىگەن.
بۇالر پەقەت خىتاي ئورگان تاراتقۇلىرىنى ئاساس قىلىپ
ئېرىشكەن نەتىجە بولۇپ ،خىتاينىڭ چــەت ئەللىك
يالالنما تەشۋىقاتچىلىرى يوللىغان مەزمۇنالرنى قوشۇپ
ھېسابلىغاندا ،بۇ نىسبەت تېخىمۇ يۇقىرى بولىدىكەن.

قوغداش بىلەن بىرگە ،تەسىر كېڭەيتىش ۋە تور نازارىتى
ھەرىكەتلىرىگە زەرب ــە بېرىدىغانلىقىنى ئېيتقان.
مىكروسوفت شىركىتىمۇ مــەزكــۇر دوكــاتــقــا قــاراپ
چىقىۋاتقانلىقىنى ،شىركەتنىڭ ھەرۋاقىت ئۆزىنى
ئىسالھ قىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.

ھــالــبــۇكــى ،گۇگېل ۋە يــۇتــيــۇب خىتايدا پۈتۈنلەي
چەكلەنگەن بولۇپ ،مىكروسوفت شىركىتىنىڭ بىڭ
ئــىــزدەش ماتورىمۇ خىتاي نۇسخىسىدىكى چەكلىك
مــۇالزىــمــىــتــى بــىــلــەن خىتايدىكى مەۋجۇتلۇقىنى
ساقلىماقتا .بــۇ خىل ئــەھــۋال ئاستىدا ،گۇگېل،
بىڭ ،يۇتيۇب قاتارلىق خەلقئارالىق تور سۇپىلىرىدا
خىتاي ئورگان تاراتقۇلىرىنىڭ غايەت زور مىقداردىكى
ئۇچۇرلىرىنىڭ مەۋجۇت بولۇشى ،يەنە كېلىپ ئىزدەش
نەتىجىسىنىڭ ئالدىنقى قاتارىدىن ئــورۇن ئااللىشى
ھەقىقەتەن كىشىنى چۆچۈتىدىكەن.
گۇگېل شىركىتى ۋول كوچىسى گېزىتىگە بىلدۈرگەن
ئىپادىسىدە ،شىركەتنىڭ پىكىر ئەركىنلىكىنى
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زىيارەت قىلغان .ئۇ جەنۇبىي خىتاي سەھەر
پوچتىسى گېزىتى مۇخبىرىنىڭ بۇ ھەقتە
سورىغان سوئاللىرىغىمۇ تۈزۈكرەك جاۋاب
بېرەلمەستىن ،ئۆزىنىڭ قەشقەر تۈرمىسىنى
ۋە بىر «كەسپىي تەربىيەلەش مەركىزى»نى
زىيارەت قىلغانلىقىنى ۋە تۈرمىدىكىلەرنىڭ
ياتاق شارائىتلىرى ۋە ئەركىن پائالىيەتلىرىنى
كۆرگەنلىكىنى ،بۇنىڭ بىلەن كەسپىي
تەربىيەلەش مەركەزلىرىگە ئومۇميۈزلۈك
باھا بېرىشكە ئامالسىز ئىكەنلىكىنى،
شۇنداقتىمۇ ھۆكۈمەتكە بۇالرنى نــازارەت
قىلىدىغان مۇستەقىل ئەدلىيەنىڭ كەمچىل
ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغانلىقىنى
بىلدۈرۈش بىلەنال كۇپايىلەنگەن.

ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي ئەمەلدارى مىشېل
بــاچــېــلــېــتــنــىــڭ شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان زىــيــارىــتــى
ئاخىرلىشىپ ،شەنبە كۈنى زىيارەت ھەققىدە ئېالن
قىلغان باياناتى پۈتۈن دۇنــيــادا غۇلغۇال قوزغىدى ۋە
قاتتىق نارازىلىقالرغا سەۋەب بولدى .شۇنداقال دۇنيانىڭ
ھەرقايسى جايلىرىدىكى ئۇيغۇرالر ئىجتىمائىي ئۇچۇر
ۋاسىتىلىرىدا ئۇنى ۋەزىپىسىدىن ئىستېپا بېرىشكە
چاقىردى.
مــىــشــېــل باچېلېتنىڭ شــەنــبــە كــۈنــى خىتايدىن
قايتىشتىن بۇرۇن ئېالن قىلغان باياناتى ۋە مۇخبىرالرنى
كۈتۈۋېلىش يىغىنى ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئورگان
تــور بېتىدە ئېالن قىلىنغاندىن كېيىن ،ھەرقايسى
نوپۇزلۇق ئاخبارات ئورگانلىرى تەرىپىدىن بەس-بەستە
تارقىتىلغان .باياناتقا ئاساسەن ،زىيارەتنىڭ پۈتۈنلەي
خىتاينىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن بولغانلىقى ،مىشېل
باچېلىتنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالغا ئاالقىدار ھېچقانداق
ئېنىق مەلۇماتقا ئېرىشەلمىگەنلىكى ھەققىدىكى
ئانالىزالر كۆپلەپ ئوتتۇرىغا قويۇلماقتا.

مىشېل باچېلېت يەنە خىتاي دائىرىلىرىنى يىلالردىن
بۇيان ئائىلىسى بىلەن ئاالقە قىاللمايۋاتقان ئۇيغۇرالرغا
ئۇالرنىڭ ئائىلە ئەزالىرى ھەققىدە ئۇچۇر بېرىشكە
چاقىرغان بولۇپ ،خىتاينىڭ بۇنىڭغا نېمە دەپ جاۋاب
بەرگەنلىكى تېخى نامەلۇم.

باچېلېتنىڭ باياناتىدىن مەلۇم بولۇشىچە،
ئۇ خىتاي ئەمەلدارلىرىنىڭ ھەمراھلىقىدا
ئۈرۈمچى ۋە قەشقەردە بۇ قېتىملىق زىيارەت
ئۈچۈن مەخسۇس تەييارالنغان بىر تۈرمە ۋە
ئاتالمىش «قايتا تەربىيەلەش مەركىزى»نى

-24مــاي  BBCتەرىپىدىن ئاشكارىالنغان ۋە دۇنيادا
غۇلغۇال قوزغىغان شەرقىي تۈركىستاندىكى ساقچى
دائىرىلىرىنىڭ مەخپىي ھۆججەتلىرىدىكى پوالتتەك
پاكىتالر خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى
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دۇنياغا يەنە بىر قېتىم ئاشكارىالۋاتقان بىر پەيتتە،
مىشېل باچېلېتنىڭ خىتايدىن قۇرۇق قول قايتىشى
ب د ت نىڭ كىشىلىك ھوقۇق ساھەسىدىكى نوپۇزىغا
ئېغىر تەسىر يەتكۈزگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە.

ئــاالقــە قىاللمايۋاتقان چــەت ئەلدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ
مەسىلىسىنى خىتايغا بىلدۈرگەن بولسا ،باچېلېتنىڭ
ئىشخانىسى بۇنى يېقىندىن كۆزىتىشى ۋە خىتاي
رېجىمىنىڭ تۇتقۇنالرنىڭ ھوقۇقىنى كاپالەتكە
ئىگە قىلىشى ۋە ئائىلە ئەزالىرى بىلەن قەرەللىك
ئاالقىلىشىش مەسىلىسىدە چىڭ تۇرۇشى كېرەك»
دېگەنلەرنى بىلدۈردى.

كىشىلىك ھــوقــۇقــنــى كــۆزىــتــىــش تەشكىالتىنىڭ
خىتاي ئىشلىرى مەسئۇلى ســوفــى رىــچــاردســون بۇ
ئىشتىن ھەيران قالغانلىقى ۋە جىددىيلەشكەنلىكىنى
بىلدۈرۈپ« :دۇنيادىكى ئەڭ نوپۇزلۇق بۇ كىشىلىك
ھوقۇق ئەمەلدارى دۇنيادا ئىككىنچى چوڭ قۇدرەتكە
ئىگە بولغان ۋە خەلقئارا قانۇننى ئېغىر دەپسەندە
قىلىۋاتقان خىتايغا باش ئەگدى .ئۇ ۋەزىپە ئۆتەۋاتقان
ھەم خىتاينى زىيارەت قىلىۋاتقان مەزگىلدە نەق شۇ
يەردە يۈز بېرىۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى
ئەستايىدىل تەكشۈرمىدى ،بۇنى قــوبــۇل قىلغىلى
بولمايدۇ» دېدى.

تەتقىقاتچى ئادرىيان زېنزمۇ بۇ ھەقتە توختىلىپ:
«ھەقىقىي ئەھۋال كىشىلەرنىڭ ئويلىغىنىدىن كۆپ
ئېغىر ،دەۋرىمىزدىكى ئەڭ ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق
دەپسەندىچىلىكى ئۇ قىلمىشنى سادىر قىلغۇچىالر
تەرىپىدىن ‹ئىچكى مەسىلە› دەپ قــارالــدى .مىشېل
باچېلېت شىنجاڭ دائىرىلىرىنى ئــاقــىــانــە ئىش
قىلغۇچىالردەك كــۆرۈپ قــالــدى ،ئەسلىدە ئۇ مەزكۇر
دائىرىلەر ئىجرا قىلىۋاتقان ئاتالمىش ‹ئەسەبىيلىكنى
يوقىتىش› سىياسىتىنىڭ خــەلــقــئــارا ئۆلچەمگە
چۈشمەيدىغانلىقىنى تەكشۈرۈپ بېقىشى كېرەك ئىدى»
دېدى.
خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر بىرلىكى بۇ
ھەقتە نارازىلىق باياناتى ئېالن قىلىپ ،باچېلېتنىڭ
بۇ قېتىملىق زىيارەت جەريانىدا ئاللىبۇرۇن كۈچلۈك
دەلىللەر بىلەن ئىسپاتلىنىپ بولغان خىتاينىڭ
ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە كــۆز يــۇمــۇپ،
ئاتالمىش «تېررورلۇققا قارشى تۇتۇش» سىياسىتىنى
قوللىغانلىقىنى ،بۇنىڭ ئەمەلىيەتتە ب د ت كىشىلىك
ھوقۇق كومىتېتىنىڭ ئەقەللىي پىرىنسىپلىرىنى
دەپــســەنــدە قىلغانلىق ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.
شــۇنــداقــا مىشېل باچېلېتنى ئىستېپا بېرىشكە،
خەلقئارا ئىنسان ھەقلىرى تەشكىالتلىرىنىمۇ بۇ
نۇقتىدىن ب د ت غا بېسىم قىلىشقا چاقىردى.

خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىالتى باش كاتىپى ئاگنېس
كاالمارد باچېلېتنىڭ باياناتىغا نارازىلىق بىلدۈرۈپ« :بۇ
باياناتنىڭ ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي ئەمەلدارىغا
تــەۋە ئىكەنلىكىگە ۋە خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق
خاتىرىسىگە مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىگە ئىشىنىش
تەس» دېگەنلەرنى بىلدۈردى.

ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىالتىنىڭ رەئىسى روشــەن
ئابباس خانىممۇ ئەلجەزىرە قانىلىنىڭ زىيارىتىنى
قوبۇل قىلىپ ،باچېلېتنىڭ بۇ قېتىملىق زىيارەتتە
خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى جىنايەتلىرىگە
كۆز يۇمۇپال قالماي ،ئۇالرنىڭ تەرىپىنى ئالغانلىقىنى،
باچېلېتنىڭ ب د ت دىكى ۋەزىپىسىدىن ئىستېپا
بېرىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈردى.

ئــۇ يــەنــە باچېلېتنىڭ بايانلىرىدىكى ئــۇيــغــۇرالر ۋە
تىبەت ھەققىدىكى مەزمۇنالرنىڭ ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن
ئەمەسلىكىنى ۋە ئۇنىڭ بۇ سۆزلەرنى قىلىۋاتقاندا
دۇدۇق ــاپ قالغانلىقىنى بىلدۈرۈپ« :ئالدىمىزدىكى
بىردىنبىر يول ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى
تــەيــيــارلــىــغــان ۋە ئــۇزۇنــدىــن بــۇيــان ئــېــان قىلماي
كېلىۋاتقان دوكالتنىڭ ئېالن قىلىنىشىدۇر .باچېلېت
خانىممۇ ســۆزىــدە ئېيتقىنىدەك ،ئائىلىسى بىلەن
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ب د ت نىڭ كىشىلىك ھوقۇق دوكالتچىسى ئالېنا دوھان خىتاي رېجىمىدىن  200مىڭ دولالر
قوبۇل قىلىپ ،شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى ئاقلىشىغا
ياردەم بەردى.
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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.

باش مۇھەررىر
تەھرىر
اليىھەلىگۈچى
ھەجۋىي رەسىم
نەشر قىلغۇچى ئورۇن
نەشر تۈرى
ئادرېس

ئابدۇلۋارىس ئابدۇلخالىق
ي .قۇرۇم
ئۆركەش
رەدۋا ئادىل
شەرقىي تۈركىستان ئاخبارات ۋە مېدىيا جەمئىيىتى
ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى
Kartaltepe Mah. Geçit Sok. No: 6 Dük. 2
Sefaköy Küçükçekmece İSTANBUL

info@turkistanmedia.com
www.istiqlalhaber.com
www.istiqlalmedia.com
+90 212 540 31 15
+90 553 895 19 33
+90 541 797 77 00

