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 IHH تۈركىيە  بــۇرۇن  چۈشتىن  1-دېكابىر 
باش  فاتىھدىكى  ۋەقفىنىڭ  ياردەم  ئىنسانىي 
ئۈچۈن  تۈركىستان  »شــەرقــىــي  مــەركــىــزىــدە 
ئېالن  ئاخبارات  تېمىسىدا  چىقىرايلى«  ئاۋاز 

قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى. 
يىغىنى  قىلىش  ئــېــالن  بــايــانــات  ــۇر  ــەزك م
ۋەقفىنىڭ  يــاردەم  ئىنسانىي   IHH تۈركىيە 
تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا  باشچىلىقى، 
كۆچمەنلەر  خەلقئارا  ۋە  بىرلىكى  تەشكىالتالر 
بىلەن  ھەمكارلىقى  جەمئىيىتىنىڭ  ھوقۇقى 
تەشكىللەندى. ئىنسانىي ياردەم ۋەقفى رەئىسى 
خىتاينىڭ  قىلىپ،  ســۆز  يىلدىرىم  بۈلەنت 
كەلگۈسىدە دۇنيانى ۋەيران قىلىدىغانلىقىنى، 
ئىكەنلىكىنى،  يوق  رەھىم-شەپقەت  خىتايدا 
ئــەمــمــا ئــىــســالم دۇنــيــاســىــنــىــڭ خــىــتــايــدىــن 
ئىكەنلىكىنى،  كــويــىــدا  ئېلىش  مەنپەئەت 
خەلقلەرنى  ئاستىدىكى  ئىشغالىيەت  خىتاي 
نــۆۋەت  كېيىن،  قىلغاندىن  قىلىپ  ۋەيـــران 
ــەرگــە  ــل ــەت دۆل ــاشــقــا  ب ۋە  دۇنــيــاســى  ــىــســالم  ئ
بۇنىڭ  دۇنياسى  ئىسالم  كېلىدىغانلىقىنى، 
بىلەن  خــىــتــاي  ئـــۈچـــۈن  ئــېــلــىــش  ئــالــدىــنــى 
توختىتىپ،  سودىلىرىنى  بارلىق  قىلىۋاتقان 
كېرەكلىكىنى  يۈرگۈزۈشى  ئېمبارگو  خىتايغا 

بىلدۈردى. 
ھوقۇقى  كۆچمەنلەر  خەلقئارا  ئارقىدىن 
رەسۇل  ئابدۇلالھ  ئــادۋوكــات  جەمئىيىتىدىن 
باياناتتا  ئــۇ  ئــۆتــتــى.  ئــوقــۇپ  بــايــانــات  دېمىر 
نەچچە  بــېــرى  2016-يــىــلــىــدىــن  خىتاينىڭ 
جازا  خەلقىنى  تۈركىستان  شەرقىي  مىليون 
قىلغانلىقىنى،  قىرغىن  ســوالپ  الگېرىغا 
نۆۋەتتە  سالغانلىقىنى،  ئەمگەككە  مەجبۇرىي 
بولسا ئاتالمىش »يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش« 
ئىشىكلەرنى  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  نامىدا 
تاقاپ خەلقنى ئۆلۈمگە ئىتتىرگەنلىكىنى، بۇ 
ھەقىقىي  خىتاينىڭ  ئاپىتىدە  ئوت  قېتىمقى 
ھاياتىدىن  ئادەمنىڭ   10 يوشۇرۇپ،  ئەھۋالنى 
قىلغانلىقىنى،  ئــېــالن  ئــايــرىــلــغــانــلــىــقــى 
ۋاسىتىلىرىنىڭ  ئاخبارات  خەلقئارا  ئەمما 
ھــايــاتــىــدىــن  كىشىنىڭ   44 پــاجــىــئــەدە  بــۇ 
بايان  ئاشكارىلىغانلىقىنى  ئايرىلغانلىقىنى 

قىلىپ ئۆتتى.
تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا  ئارقىدىن 
ھىدايەتۇلالھ  رەئىسى  بىرلىكى  تەشكىالتالر 
ئوغۇزخان سۆز ئېلىپ، شەرقىي تۈركىستاندىكى 
بۇ  پــەقــەتــال  جىنايەتلىرىنىڭ  خىتاينىڭ 
قېتىمقى ئوت ئاپىتى ئەمەسلىكىنى، شۇنداقال 
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بىر  نــورمــال  ئاپىتىنىڭ  ئــوت  قېتىملىق  بۇ 
نۆۋەتتە خىتاي شەرقىي  ئەمەسلىكىنى،  ئاپەت 
ۋىاليەت-شەھەرلىرىدە  بارلىق  تۈركىستاننىڭ 
داۋامالشتۇرۇۋاتقانلىقىنى،  قامالنى  قاتتىق 
قىسىم  بــىــر  قــالــغــان  ئـــاچ  قــامــالــدا  قاتتىق 
ئۆلتۈرۈۋالغانلىقىدەك  ئۆزىنى  كىشىلەرنىڭ 
بىلدۈردى.  بەرگەنلىكىنى  يۈز  پاجىئەلەرنىڭ 
دۇنياسىنىڭ  ئىسالم  ئاخىرىدا  سۆزىنىڭ  ئۇ 
تۈركىستانغا  شەرقىي  باشچىلىقىدا  تۈركىيە 
شەرقىي  ــىــپ،  ــەۋەت ئ ھەيئىتى  ــەكــشــۈرۈش  ت
قىرغىنچىلىقنى  ئىرقىي  تۈركىستاندىكى 

تەكىتلىدى.  تەكشۈرۈشى كېرەكلىكىنى 
يەنە  يىغىنىغا  قىلىش  ــېــالن  ئ ــات  ــان ــاي ب
ھاياتىدىن  ئاپىتىدە  ئـــوت  ئــۈرۈمــچــىــدىــكــى 
ئـــايـــرىـــلـــغـــان مــــەرھــــۇم قـــەمـــەرنـــىـــســـاخـــان 

بىلەن  مۇھەممەد  ئوغلى  ئابدۇراھماننىڭ 
شاراپەتمۇ قاتناشتى. مۇھەممەد سۆزىدە ئالدى 
قامالغان  الگېرىغا  ــازا  ج خىتايدىن  بىلەن 
قويۇپ  ــال  دەرھــ ئاكىسىنى  بىلەن  ــســى  دادى
خىتاينىڭ  ئارقىدىن  قىلدى.  تەلەپ  بېرىشنى 
قىلىۋاتقان  ئىجرا  تۈركىستاندا  شــەرقــىــي 
بىلەن  تونۇشتۇرۇش  قىلمىشلىرىنى  جىنايى 
يۈز  بىلەن  قەستەنلىك  ئۈرۈمچىدە  بىرگە، 
ئۇچرىغان  زىيانكەشلىككە  پاجىئەدە  بەرگەن 
گۇۋاھلىق  ھەققىدە  قېرىنداشلىرى  ئانىسى، 
بەردى. ئارقىدىن شاراپەتمۇ كۆز ياشلىرى بىلەن 
گۇۋاھلىق  ھەققىدە  پاجىئە  قېتىملىق  بۇ 
ھەرىكەتكە  جەمئىيەتنى  خەلقئارا  ۋە  بــەردى 

ئۆتۈشكە چاقىردى.

تارقالغان  ۋاسىتىلىرىدا  ئۇچۇر  ئىجتىمائىي 
11 مىنۇتلۇق سىن گەرچە خىتاينىڭ شەرقىي 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  خەلقىگە  تۈركىستان 
داۋام  ئــىــزچــىــل  جىنايىتىنى  يـــۈرگـــۈزۈش 
خەلقنىڭ  ــىــراق  ب بــولــســىــمــۇ،  قــىــلــىــۋاتــقــان 
ياشلىرىمىز  »كــۆز  ھالدا:  ئۈمىدلىك  يەنىال 
ئۆتنىسى  ئىشنىڭ  ھەممە  ئاقمايدۇ،  بىكارغا 
خىتايغا  ياشاۋاتقانلىقىنى،  دەپ  بــولــىــدۇ« 

بىلەن  ئــۇســۇلــالر  كەلگەن  قولىدىن  قــارشــى 
قىلىۋاتقانلىقىنى  كــۈرەش  ھالدا  ئۈمىدلىك 

كۆرسەتمەكتە.
بولۇپ،  تارقالغان  2-دېكابىر  سىن  مەزكۇر 
بەش  بولغان  گىرىپتار  راكىغا  قــان  سىندا 
ــاشــلــىــق ئــۇيــغــۇر بــالــىــنــىــڭ خــىــتــايــنــىــڭ  ي
قــامــال  قاتتىق  تۈركىستاندىكى  شــەرقــىــي 
ھاياتىدىن  سەۋەبلىك  قىلمىشى  قىلىش 
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بالىنىڭ  كۆرسىتىلگەن.  ئايرىلغانلىقى 
قانچىلىغان  دائىرىلەرگە  يەرلىك  ئانىسى 
ئېلىپ  دوخــتــۇرخــانــىــغــا  ــۋۇرۇپ  ــالـ يـ قېتىم 
قىلغان  تەلەپ  قىلىشنى  رۇخسەت  بېرىشقا 
بالىنى  سالماي،  قۇالق  ئۇالر  بىراق  بولسىمۇ، 
قىلمىغان  رۇخسەت  ئاپىرىشقا  دوختۇرخانىغا 
قىلمىغان.  قوبۇل  بالىنى  دوختۇرخانا  ياكى 
قىزىشقا  باشالپ  11-كۈنىدىن  8-ئاينىڭ  باال 
باشلىغان بولۇپ، قىزىتمىسى ئۈچ ئاي ئىچىدە 
باال  چۈشمىگەن.  گىرادۇستىن   40 ئاساسەن 
قىلغان.  قازا  11-كۈنى  11-ئاينىڭ  ئاخىرى 
ئايدىن  بىر  رېجىمىغا  خىتاي  ئانا  چارىسىز 
دوختۇرخانىغا  كېيىن،  يالۋۇرغاندىن  ئارتۇق 
بولسىمۇ،  ئېرىشكەن  رۇخسىتىگە  ئاپىرىش 
بېرىلغاندا، كېسەل  ئېلىپ  دوختۇرخانىغا  باال 
ئاللىبۇرۇن ئاخىرقى باسقۇچقا بېرىپ قالغان 
كېرەكتىن  ئەزالىرى  ئىچكى  بالىنىڭ  بولۇپ، 

چىققان.
ــي تــۈركــىــســتــانــدىــكــى بــارلــىــق  ــى ــەرق ئـــۇ ش
ــۈرەك پــارىــلــىــرىــدىــن ئــايــرىــلــغــان ئــانــىــالرغــا  ــ ي
تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ  ۋاكالىتەن 
داۋامالشتۇرۇۋاتقان رەھىمسىزلەرچە باستۇرۇش 

ئارقىلىق ئاشكارىلىغان. جىنايىتىنى سىن 

تۈركىستاندا  شەرقىي  ئايال  ئۇيغۇر  مەزكۇر 
ــۇپ:  ــول ــىــڭ ئـــــاۋازى ب ــىــالرن ــان يـــاشـــاۋاتـــقـــان ئ
ــاش ئــېــقــىــۋاتــقــىــنــى بــىــلــەن  ــ ــن ي ــدىـ ــۆزۈمـ »كـ
ــان ئــېــقــىــۋاتــىــدۇ. يــۈرىــكــىــم  قــەلــبــىــمــدىــن قـ
ئادالەتسىزلىك ئوتىدا، شۇنداقال ئىالجسىزلىق 
سېغىنىش  باالمنى  بــۇ  كــۆيــۈۋاتــىــدۇ.  ئوتىدا 
قارشى  ئادالەتسىزلىككە  بەلكى  ئەمەس،  ئوتى 
يۈرىكىمدە  ئوتلىرى  ئىالجسىزلىق  ۋە  غــەزەپ 
خىتاينىڭ  يــەنــە  ئــانــا  دېــگــەن.  كــۆيــۈۋاتــىــدۇ« 
جىنايەتلىرى  تــۈركــىــســتــانــدىــكــى  شــەرقــىــي 
ــى نــــۇرغــــۇن ئــېــچــىــنــىــشــلــىــق  ــك ــدى ــى ــق ــەق ھ
سۆزلىيەلمەيدىغانلىقىنى  نــەرســىــلــەرنــى 
سۆزلەشكە  ئىشالرنى  »نۆۋەتتىكى  بىلدۈرۈپ: 
لېكىن  يەتمەيدۇ،  قۇربى  ھېچقايسىمىزنىڭ 
ــۆز يــاشــالرنــىــڭ  ــى مــۇشــۇ كـ ھــامــان بــىــر كــۈن
ياشلىرىم  كـــۆز  بـــۇ  چــىــقــىــدۇ.  نــەتــىــجــىــســى 
چۈنكى  ئوياليمەن.  دەپ  ئاقمايدۇ،  بىكارغا 
دەپمۇ  قىاليلى  ســەۋەب  ئىشالرغا  نۇرغۇن  بىز 
ئىالجىسىز  شۇنچىلىك  قىاللمىدۇق.  سەۋەب 
بىلدۈرگەن  ئىپادە  دەپ  قــالــدۇق«  كۈنلەرگە 
شەرقىي  نــۆۋەتــتــە  ســۆزلــىــرى  ئۇنىڭ  بــولــۇپ، 
ئېغىر  ــەقــەدەر  ن ۋەزىيىتىنىڭ  تۈركىستان 

بەرمەكتە. ئاشكارىالپ  ئىكەنلىكىنى 
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تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا 
تۈركىستان  شەرقىي  ۋاكالىتەن  بىرلىكىگە 
باش  جەمئىيىتىنىڭ  ھەمكارلىق  ۋە  مائارىپ 
شەرقىي  ئابدۇراھمان،  ئابدۇلئەھەد  كاتىپى 
رەئىسى  ھەرىكىتى  نەسىل  يېڭى  تۈركىستان 
شەرقىي  خەلقئارا  تەكلىماكان،  ئــابــدۇســاالم 
بىرلىكىنىڭ  تــەشــكــىــالتــالر  تــۈركــىــســتــان 
دىپلوماتىيە  خەلق  دۇنياسى  ئىسالم  ئــەرەب 
ئەمىن  ــمــەد  مــۇھــەم مــەســئــۇلــى  ئــىــشــلــىــرى 
ھەيئەت  بولۇپ،  تەشكىللەنگەن  ئۇيغۇردىن 
كۈن  ئــۈچ  2-دېكابىرغىچە  30-نــويــابــىــردىــن 
بىلەن  ۋىاليىتى  بالىكەسىر  تۈركىيەنىڭ 
تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  ۋىاليىتىدە  بۇرسا 

نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتىنى تونۇشتۇردى.
ھەيئەت 30-نويابىر ئالدى بىلەن بالىكەسىر 
رەئىس  شەھىرىنىڭ  ئېيلۇل  ئالتە  ۋىاليىتى 
زىيارەت  ئەپەندىنى  چىفىتچى  فەيياز  ۋەكىلى 
قىلدى. ھەيئەت ئۈچ كۈن داۋامىدا بالىكەسىر 
ــۇ ئــىــمــام خــاتــىــپ ئــوتــتــۇرا  ــادول ــان بــىــگــادىــچ ئ
ئوتتۇرا  ئانادولۇ  ئېفې  مەقبۇلە  ۋە  مەكتىپى 
ئىلىم  سىندىرگى  بالىكەسىر  ۋە  مەكتىپىدە 
 - ــارا  ي »قانىغان  جەمئىيىتىدە  تارقىتىش 
لېكسىيە  تېمىسىدا  تۈركىستان«  شەرقىي 
ۋىاليىتى  بالىكەسىر  ھــەيــئــەت  ســۆزلــىــدى. 
ئاخبارات ئورۇنلىرى بىلەن كۆرۈشۈپ، شەرقىي 
ۋەزىيىتىنى  نــۆۋەتــتــىــكــى  تۈركىستاننىڭ 
شەرقىي  خىتاينىڭ  ھــەمــدە  تــونــۇشــتــۇردى 
ئىرقىي  قىلىۋاتقان  ئىجرا  تۈركىستاندا 
ئوت  شــۇنــداقــال  جىنايىتى،  قىرغىنچىلىق 
قىلىش  قىرغىن  قىلىپ  باھانە  ئاپىتىنى 
ئېالن  بايانات  قارشى  قىلمىشلىرىغا  جىنايى 

قىلدى. 
ھەيئەت يەنە بالىكەسىر ۋىاليىتى دۇرسۇنبېي 
ئىنسانىي   IHH ۋە  مەكتىپى  ئوتتۇرا  ئانادولۇ 
شۆبىسىنى  بالىكەسىر  ۋەقفىنىڭ  يـــاردەم 
رەفــاھ  يېڭىدىن  باشقا،  قىلغاندىن  زىــيــارەت 
ئالپەرەن  شۆبىسىنى،  بالىكەسىر  پارتىيەسى 
زىيارەت  شۆبىسىنى  بالىكەسىر  ئوجاكلىرى 

قىلدى.
ــابـــىـــر كــەچــتــە بـــۇرســـا ۋىــاليــىــتــى  2-دېـــكـ
بۇ  كېلىپ،  يېتىپ  ناھىيەسىگە  قاراجابېي 
جەمئىيەت  ۋە  بىرلىكى  تەشكىالتالر  يەردىكى 
شەرقىي  ســورۇنــدا  يىغىلغان  مەسئۇللىرى 
ۋەزىيىتىنى  نــۆۋەتــتــىــكــى  تۈركىستاننىڭ 

تونۇشتۇردى. 
قىلغان  زىيارەت  داۋامىدا  كۈن  ئۈچ  ھەيئەت 
خىتاينىڭ  ئورگانالردا  ۋە  تەشكىالت  پارتىيە، 
قىلىۋاتقان  ئىجرا  تۈركىستاندا  شــەرقــىــي 
ئاتالمىش  يۈرگۈزۈش،  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
شەرقىي  نامىدا  چۈشۈرۈش«  نۆلگە  »يۇقۇمنى 
تاقاپ،  ئىشىكلىرىنى  خەلقىنىڭ  تۈركىستان 
زۆرۈر تۇرمۇش بۇيۇمى يەتكۈزۈپ بەرمەي قىيناپ 
قىرغىن قىلىش جىنايى قىلمىشلىرى ھەمدە 
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئىشىكلىرىنى 
قەستەن  قىلىپ،  قامال  تاقاپ  كەپشەرلەپ 
ئايرىلغان  ھاياتىدىن  كىشى  ئارتۇق  تىن   40
قىرغىن  ئاپىتىدىكى  ــوت  ئ ئېچىنىشلىق 
كەلتۈردى.  كۈنتەرتىپكە  ۋەقەسىنى  قىلىش 
ھادىسە  ئېچىنىشلىق  بۇ  يەنە  يىغىلىشالردا 
ئاتالمىش  تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ 
ــگــە چــــۈشــــۈرۈش« نــامــىــدا  ــۆل ــى ن ــن ــۇم ــۇق »ي
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  قىلىۋاتقان  ئىجرا 
جــىــنــايــىــتــىــنــى ئــاشــكــارىــلــىــغــانــلــىــقــىــنــى، 
پاجىئەنىڭ  ئېچىنىشلىق  بــۇ  ــال  ــداق شــۇن
قەستەن  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  خىتاينىڭ 
بىر  قىلمىشىنىڭ  قىلىش  زىيانكەشلىك 

تەكىتلەشتى. ئىكەنلىكىنى  مىسالى 
ــر شـــەرقـــىـــي  ــ ــىـ ــ ــابـ ــ ــكـ ــ ــال 2-دېـ ــ ــداقـ ــ ــۇنـ ــ شـ
كۆزىتىش  ھەقلىرىنى  ئىنسان  تۈركىستان 
ئابدۇلئەھەد  كاتىپى  بــاش  جەمئىيىتىنىڭ 
جەمئىيىتىنىڭ  ــاشــالر  ي ــۇ  ــادول ــان ئ ــۇدۇن  ــ ئ
تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  شۆبىسىدە  باغجىالر 
24-نــويــابــىــر  ۋە  ۋەزىــيــىــتــىــنــى  نــۆۋەتــتــىــكــى 
ئارقا  جىنايەتنىڭ  بــەرگــەن  يــۈز  ئۈرۈمچىدە 

كۆرۈنۈشىنى كۈنتەرتىپكە كەلتۈردى.
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ئاۋاز  سانلىق  كۆپ  پاالتاسى  يۇقىرى  ياپونىيە 
كىشىلىك  تۈركىستاندىكى  شــەرقــىــي  بىلەن 
بۆلۈش  كــۆڭــۈل  دەپسەندىچىلىكىگە  ھــوقــۇق 

ھەققىدە قارار اليىھەسى ماقۇللىدى.

نىڭ   NHK شــىــركــىــتــى  ــو  ــيـ رادىـ يــاپــونــىــيــە 
يۇقىرى  ياپونىيە  بىلدۈرۈلۈشىچە،  خــەۋىــرىــدە 
ھوقۇق  كىشىلىك  ئۇيغۇر  5-دېكابىر  پاالتاسى 
خىتاينىڭ  ــالپ،  ــۇل ــاق م ــارار  ــ ق مەسىلىسىدە 
ھوقۇق  كىشىلىك  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
ــغــان  ــول ــە ب ــگ ــى ــت ــى ــي ــىــك ۋەزى ــل ــچــى ــدى ــســەن دەپ

ئەندىشىسىنى ئىپادە قىلغان.

پاالتاسى  يۇقىرى  ياپونىيە  بــۈگــۈن  ــارار  قـ بــۇ 
بىلەن  ــاۋاز  ئ سانلىق  كــۆپ  يىغىنىدا  ئومۇمىي 
جەمئىيەت  خەلقئارا  قاراردا  بولۇپ،  ماقۇلالنغان 
يېقىندا خىتاينىڭ تىبەت ۋە شەرقىي تۈركىستان 
ئەركىنلىكىگە  ئېتىقاد  دىنىي  خەلقىنىڭ 
دەخلى-تەرۇز قىلىش، سەۋەبسىز تۈرمىگە سوالش 
ئەندىشە  قاتتىق  قارشى  قىلمىشىغا  قاتارلىق 

قىلىۋاتقانلىقى بىلدۈرۈلگەن.

ھالەتنى  نۆۋەتتىكى  ياپونىيەنىڭ  يەنە  قــاراردا 
خەلقئارا  ئۆزگەرتىشنىڭ  بىلەن  كۈچى  ــورال  ق
بولىدىغانلىقىنى  ــەھــدىــت  ت جــەمــئــىــيــەتــكــە 

قويۇلغان  ئوتتۇرىغا  قىلىدىغانلىقى  ئېتىراپ 
دۆلەت  ھەرقايسى  مەسىلىدە  بۇ  ياپونىيە  بولۇپ، 
جايلىرىنى  باشقا  دۇنيانىڭ  ھۆكۈمەتلىرىنى 
رازى قىاللىغۇدەك چۈشەنچە بېرىشكە چاقىرىش 
بىلەن بىرگە، يۇقىرى پاالتا ئەزالىرىنىڭ خىتايغا 

دىققەت قىلىدىغانلىقى بىلدۈرۈلدى. 

چىققاندىن  نــەتــىــجــىــســى  تـــاشـــالش  بــېــلــەت 
ھاياشى  ۋەزىرى  ئىشالر  تاشقى  ياپونىيە  كېيىن، 
بىلەن  دۆلەتلەر  باشقا  ھۆكۈمەتنىڭ  يوشىماسا 
داۋاملىق ھەمكارلىشىپ، قاراردا تىلغا ئېلىنغان 

مەسىلىلەرنى ھەل قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان.

مەلۇم بولۇشىچە، ياپونىيە يۇقىرى پاالتاسىنىڭ 
قىشلىق  بېيجىڭ  2-ئايدىكى  ھەرىكىتى  بــۇ 
ئىلگىرى  يىغىنىدىن  تەنھەرىكەت  ئولىمپىك 
قارارنى  ئوخشاش  مۇشۇنىڭغا  پاالتانىڭ  تــۆۋەن 

ماقۇللىشىدىن كېيىن ئىشقا ئاشۇرۇلغان.

ياپونىيە باش ۋەزىرى فۇمىئو كىشىدا 12-نويابىر 
كامبودژانىڭ فىنوم پېندا ئۆتكۈزۈلگەن شەرقىي 
باشلىقالر  ئىتتىپاقى  ئەللىرى  ئاسىيا  جەنۇبىي 
ھوقۇق  ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ كىشىلىك  يىغىنىدا 
قىلىدىغانلىقىنى  ئەندىشە  ئېغىر  ۋەزىيىتىدىن 

ئوتتۇرىغا قويغانىدى.
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تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا 
مۇجادىلە  ۋە  بىرلىك  »پىكىردە  ۋە  بىرلىكى 
نۇرغۇنلىغان  تۈركىيەدىكى  ھەمدە  مۇنبىرى« 
ــەرلــىــك تــەشــكــىــالتــالرنــىــڭ ھــەمــكــارلــىــقــىــدا،  ي
تۇرۇشلۇق  ئىستانبۇلدا  خىتاينىڭ  4-دېكابىر 
تىپتىكى  چــوڭ  ئالدىدا  كونسۇلخانىسى  بــاش 

بىرلەشمە نامايىش ئۆتكۈزۈلدى.

نــامــايــىــش پــىــكــىــردە بــىــرلــىــك ۋە مــۇجــادىــلــە 
مــۇنــبــىــرى، خــەلــقــئــارا شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان 
ئالپەرەنلەر  ــەســەۋى  ي بىرلىكى،  تەشكىالتالر 
ئاممىۋى  كۆپ  تىن   60 قاتارلىق  جەمئىيىتى 
بىلەن  قاتنىشىشى  ۋە  قوللىشى  تەشكىالتنىڭ 
يەرلىك  نامايىشقا  ــۇپ،  ــول ب تەشكىللەنگەن 

خەلقتىن باشقا مىڭلىغان ئۇيغۇرالر قاتناشتى.

چىقار«  ئــۈن  ئــۈچــۈن  تۈركىستان  »شەرقىي 
نامايىشتا  ئورۇنالشتۇرۇلغان  بىلەن  شــوئــارى 
ئۈرۈمچىدىكى ئــوت پاجىئەسىدە  خىتاينىڭ 
قاتتىق  جىنايىتىگە  ــۈرۈش  ــت ــۆل ئ قــەســتــەن 
خىتاينىڭ  بىرگە  بىلەن  بىلدۈرۈش  نارازىلىق 
شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــدا ئــاتــالــمــىــش »ۋىـــرۇس 
ئىجرا  نامىدا  ــۈشــۈرۈش«  چ نۆلگە  يۇقۇمىنى 
قارشى  قىلمىشلىرىغا  جىنايى  قىلىۋاتقان 

كۈچلۈك نارازىلىق بىلدۈرۈلدى.

بىرلىك  پىكىردە  بىلەن  ئــالــدى  نامايىشتا 
كــۈرشــات  رەئــىــســى  مۇنبىرىنىڭ  مۇجادىلە  ۋە 
مىجان ئەپەندى سۆز قىلدى. ئۇ سۆزىدە تۈركىيە 
بىر  تۈركىستانغا  شــەرقــىــي  ھۆكۈمىتىدىن 
گۇرۇپپا تەشكىللەپ ئەۋەتىپ خىتاينىڭ جىنايى 
قىلمىشلىرىنى تەكشۈرۈشىنى تەلەپ قىلدى ۋە 
تۈرك خەلقنىڭ ھەر ۋاقىت شەرقىي تۈركىستان 
تۈركىيە  تۇرىدىغانلىقىنى،  يېنىدا  خەلقنىڭ 
تۈركلىرى  ئۇيغۇر  جەمئىيەتنىڭ  خەلقئارا  ۋە 
ئۈچۈن خىتايغا قارشى كۈچلۈك سادا چىقىرىشى 

كېرەكلىكىنى بىلدۈردى.

تۈركىستان  شــەرقــىــي  خــەلــقــئــارا  ئــارقــىــدىــن 
ھىدايەتۇلالھ  رەئىسى  بىرلىكى  تەشكىالتالر 
شەرقىي  خىتاينىڭ  قىلىپ،  ســۆز  ئــوغــۇزخــان 
يــوق  تــەرەپــتــىــن  ــەر  ھـ خەلقىنى  تــۈركــىــســتــان 
جىنايەتنىڭ  كەلگەنلىكىنى،  ئۇرۇنۇپ  قىلىشقا 
چىققان  ئــوتــتــۇرىــغــا  قــېــتــىــم  بـــۇ  ھــەرگــىــزمــۇ 
جىنايىتى  ئۆلتۈرۈش  قويۇپ  ئوت  ئۈرۈمچىدىكى 
ۋەھشىي  بــۇ  چەكلەنمەيدىغانلىقىنى،  بىلەن 
بولۇپمۇ  دۇنياسى،  ئىسالم  قارشى  جىنايەتلەرگە 
تۈركىيەدىكى  شۇنداقال  ھۆكۈمىتى  تۈركىيە 
تۇرۇۋاتقان  ئالدىدا  يوقۇلۇش  پارتىيەلەر  بارلىق 
ھەرىكەت  ئۈچۈن  خەلقى  تۈركىستان  شەرقىي 
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سۆزىنىڭ  ۋە  بىلدۈردى  كېرەكلىكىنى  قىلىشى 
ھەيئەت  بىر  ھۆكۈمىتىنى  تۈركىيە  ئاخىرىدا 
ئەۋەتىشكە  تۈركىستانغا  شەرقىي  تەشكىللەپ 

چاقىردى.

ئارقىدىن »ئانادولۇ جەڭچىلىرى« تەشكىالتىغا 
ــەنــدى ســۆز  ــەپ ــارۇن شــىــمــشــەك ئ ــ ۋاكــالــىــتــەن ھ
تۈركىيە خەلقىنىڭ شەرقىي  ئۇ سۆزىدە  قىلدى. 
قىرغىنچىلىققا  قىلىۋاتقان  داۋام  تۈركىستاندا 
تاشقى  تۈركىيە  كېرەكلىكىنى،  بۆلۈشى  كۆڭۈل 
مەسىلىدە  ــۇ  ب مىنىستىرلىقىنىڭ  ئــىــشــالر 
بىلدۈرۈشى  ئــىــپــادە  ئــوچــۇق  قــارشــى  خىتايغا 

كېرەكلىكىنى بىلدۈردى.

پۈتۈن  پاجىئەدە  ئۈرۈمچىدىكى  نامايىشتا 
سۆز  مــۇھــەمــمــەد  بــولــغــان  شېھىت  ئائىلىسى 
خىتاي  قىلىپ،  خىتاب  دۇنــيــاغــا  ۋە  قىلدى 
ئىز- نۆۋەتتە  ۋە  قىلىنغان  تۇتقۇن  تەرىپىدىن 

ھەققىدە  ئاكىسى  ۋە  دادىسى  بولمىغان  دېرىكى 
سوئال قويدى.

ئارقىدىن يېڭىدىن رەفاھ پارتىيەسىدىن سالى 
ئەمىر يىنەربەي، خەلقئارا كۆچمەنلەر ۋە پاناھلىق 
ياردەملىشىش جەمئىيىتىنىڭ  تىلىگۈچىلەرگە 
پارتىيەسى  داۋا  ھــۆر  ئــۆزتــۈرك،  يۈجەل  رەئىسى 
ئىستانبۇل شۆبە رەئىسى ئىفتاھ گۈۋەنجىكبەي، 
فېدېراتسىيەسى  تۈركىستانلىقالر  شەرقىي 
ئايرىم- قاتارلىقالر  دامولالم  مەھمۇت  رەئىسى 

ئايرىم سۆز قىلدى ۋە خىتاينىڭ جىنايەتلىرىگە 
مۇھىملىقىنى  قىلىشنىڭ  ھەرىكەت  قارشى 

پەرقلىق شەكىلدە ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتى.

تۈركىستان  شــەرقــىــي  نامايىش  بىرلەشمە 
ئــۆمــەر  ئــۇســتــاز  ئـــەزاســـى  بىرلىكى  ئــۆلــىــمــاالر 
قــارىــھــاجــىــمــنــىــڭ بــاشــچــىــلــىــقــىــدا شــەرقــىــي 
خىتاينىڭ  ئازادلىقى،  خەلقىنىڭ  تۈركىستان 
بىلەن  ــاالر  ــ دۇئ قىلىنغان  ئــۈچــۈن  ھاالكىتى 

ئاخىرالشتى.

ــاشــالر  ــۇ ي ــادولـ ــانـ ــۇ كــۈنــى كــەچــتــە يــەنــە ئـ شـ
خىتاي  شۆبىسى  ئىستانبۇل  جەمئىيىتى 
تەشكىللىگەن  نامايىش  ئالدىدا  كونسۇلخانىسى 

شەرقىي  رېجىمىنىڭ  خىتاي  »قاتىل  بولۇپ، 
تۈركىستاندىكى زۇلۇمىغا توختا دېگىن« شوئارى 
تۈرك  نامايىشقا كۆپ ساندا  ئۆتكۈزۈلگەن  بىلەن 

ۋە ئۇيغۇر ياشلىرى قاتناشتى. 

جەمئىيىتى  يــاشــالر  ئــانــادولــۇ  نــامــايــىــشــتــا 
يارئوغلى  مەھمەت  رەئىسى  شۆبىسى  ئىستانبۇل 
بارلىق جىنايەتلىرىنى  سۆز قىلىپ، خىتاينىڭ 
تىلغا ئېلىپ ئۆتتى ۋە خىتايغا قارشى ھەرىكەت 
مەسىلىنى  بۇ  سۇپىدا  ھەربىر  ۋە  قىلىشنىڭ 
ئىپادىلەشنىڭ مۇھىملىقى ئۈستىدە توختالدى.

ئىستانبۇل  ئەتىگەن  4-دېكابىر  باشقا  ئۇندىن 
فــاتــىــھ جـــامـــەســـىـــدە خــىــتــايــنــىــڭ شــەرقــىــي 
قىرغىنچىلىق  تــۈركــىــســتــانــدىــكــى ئــىــرقــىــي 
ــا  دۇئـ ۋە  يــىــغــىــلــىــش  ــى  ــارشـ قـ جــىــنــايــىــتــىــگــە 
شەرقىي  پائالىيەتنى  ئۆتكۈزۈلدى.  پائالىيىتى 
ھا  ھا  ئى  ھەرىكىتى،  نەسىل  يېڭى  تۈركىستان 
ياشالر شۆبىسى ۋە ئىسالم دۇنياسى ئىجتىمائىي 

تەشكىالتالر بىرلىكى تەشكىللىدى.

كېيىن  نامىزىدىن  بــامــدات  قاتناشقۇچىالر 
بىلەن  ئـــالـــدى  يىغىلىپ  قــورۇســىــغــا  ــە  جــام
شەرقىي  ئارقىدىن  قــىــلــدى.  ــىــالۋەت  ت ــان  قــۇرئ
رەئىسى  ھەرىكىتى  نەسىل  يېڭى  تۈركىستان 
ئابدۇساالم تەكلىماكان سۆز قىلىپ، خىتاينىڭ 
ئىجرا  بۇيان  يىلالردىن  تۈركىستاندا  شەرقىي 
توختاۋسىز  جىنايەتلىرىنىڭ  قىلىۋاتقان 
داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى، جازا الگېرى سىياسىتى 
تۈگىمەستىن نەچچە ئايدىن بۇيان ئاتالمىش »نۆل 
ئۆلتۈرۈش،  قويۇپ  ئاچ  خەلقنى  نامىدا  يۇقۇم« 
ئىقتىسادىي جەھەتتىن ۋەيران قىلىش قاتارلىق 
ۋە  قىلىۋاتقانلىقىنى  داۋام  جىنايەتلىرىنىڭ 
ئۆلتۈرۈش  كــۆيــدۈرۈپ  قەستەن  ئۈرۈمچىدىكى 
قامال  جىنايىتىنىڭمۇ ئەمەلىيەتتە قاتتىق 
بىر  سىياسىتىنىڭ  يوقىتىش  ئۇيغۇرالرنى  ۋە 
قــويــدى.  ئوتتۇرىغا  ئىكەنلىكىنى  پارچىسى 
مەسچىت  ۋە  ياشالر  يىغىلغان  نامىزىغا  بامدات 
جامائىتى خىتاينىڭ بۇ ۋەھشىي جىنايەتلىرىگە 
خىتاينىڭ  ۋە  بــىــلــدۈرۈشــتــى  نــارازىــلــىــقــىــنــى 

ھاالكىتى ئۈچۈن دۇئاالر قىلىندى.
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شى جىنپىڭ 7-دېكابىر ئۈچ كۈنلۈك سەئۇدى 
بولۇپ،  باشلىغان  زىيارىتىنى  ئەرەبىستان 
ئەرەبىستان،  خىتاي-سەئۇدى  ئۇ  جەرياندا  بۇ 
خىتاي- دۆلەتلىرى،  قولتۇقى  خىتاي-پارس 
ئەرەب دۆلەتلىرى قاتارلىق ئۈچ چوڭ رەھبەرلەر 
جىنپىڭنىڭ  شى  قاتنىشىدىكەن.  يىغىنىغا 
ئاساسلىق  زىــيــارىــتــىــدىــكــى  قېتىملىق  ــۇ  ب
بولۇپمۇ  ــلــىــرى،  دۆلــەت ــەرەب  ــ ئ مەقسەتنىڭ 
دائىرىسىنى  تەسىر  رايونىدا  قولتۇقى  پــارس 

بىلدۈرۈلمەكتە.  ئىكەنلىكى  كېڭەيتىش 
فىرانسىيە خەلقئارا رادىيوسىنىڭ خەۋىرىدە 
7-دېكابىر  جىنپىڭ  شى  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
رىيادقا  پايتەختى  ئەرەبىستاننىڭ  ســەئــۇدى 
ــى ئـــەڭ چــوڭ  ــك ــادى ــي يــېــتــىــپ كــېــلــىــپ، دۇن
ئۈچ  دۆلەتتىكى  قىلغۇچى  ئېكسپورت  نېفىت 
كۈنى  شــۇ  باشلىغان.  زىيارىتىنى  كۈنلۈك 
پادىشاھى  ئەرەبىستان  سەئۇدى  جىنپىڭ  شى 
ئۇچراشقان  تەرەپلىك  ئىككى  بىلەن  سالمان 
ئەرەبىستان  ســەئــۇدى  ئۇچرىشىشقا  بــولــۇپ، 
تەخت ۋارىسى شاھزادە مۇھەممەد بىن سالمان 

قاتناشقان. 

پادىشاھ سالمان بىلەن شى جىنپىڭ تۇنجى 
يىغىنىغا  باشلىقالر  خىتاي-ئەرەب  نۆۋەتلىك 
يىغىنغا  بولۇپ،  قىلىدىغان  رىياسەتچىلىك 
دۆلەت  ئــەرەب   14 رايونىدىكى  قولتۇقى  پارس 
يىغىندا  مەزكۇر  قاتنىشىدىكەن.  باشلىقلىرى 
ئەللىرىنىڭ  ئــەرەب  بىلەن  خىتاي  ئاساسەن 
مەسىلىسى  قـــورۇش  ــى  ــون راي ــودا  سـ ئــەركــىــن 

قىلىنىدىكەن. مۇزاكىرە 
بــۇيــان،  ۋاقــىــتــتــىــن  كــۆپــرەك  يىلدىن   20
ــەئـــۇدى ئــەرەبــىــســتــانــغــا ســالــغــان  خــىــتــاي سـ
خىتاي  كۆپەيتكەن.  ئۈزلۈكسىز  مەبلىغىنى 
نېفىت  ئاساسلىق  ئەرەبىستاننىڭ  سەئۇدى 
سېتىۋالغۇچىسى بولۇپ، سەئۇدى ئەرەبىستان 
خىتايغا  قىسمى  بىر  تۆتتىن  نېفىتىنىڭ 
باشقا  ئۇندىن  قىلىنىدىكەن.  ئېكسپورت 
چوڭ  ئــەڭ  ئەرەبىستاننىڭ  ســەئــۇدى  خىتاي 
خىتاينىڭ  نۆۋەتتە  بــولــۇپ،  ھەمراھى  ســودا 
سالغان  بىۋاسىتە  ئەرەبىستانغا  ــۇدى  ســەئ
مەبلىغى 106 مىليارد 500 مىليون ئامېرىكا 
ئىككى  قېتىم  بــۇ  يېتىدىكەن.  دوللىرىغا 
تەرەپ ئون نەچچە خىل كېلىشىم ئىمزاالشنى 
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مىليارد   29 كېلىشىم  بۇ  بولۇپ،  پىالنلىغان 
يېتىدىغان  دوللىرىغا  ئامېرىكا  مىليون   200
ئىقتىساد ۋە سودا كېلىشىمى، مەبلەغ سېلىش 
ئەسلەتمىسى ۋە بىخەتەرلىك ۋە ئېنېرگىيەگە 
ئۇندىن  ئىكەن.  كېلىشىملەر  مۇناسىۋەتلىك 
ســەئــۇدى  بــىــلــەن  خــىــتــاي  قېتىم  ــۇ  ب بــاشــقــا 
سودا  بولغان  كېڭەيتمەكچى  ئەرەبىستاننىڭ 
ماشىنا  قۇرۇلۇشى،  ئەسلىھە  ئــۇل  ساھەسى 
ياساش، ساياھەت ۋە قورال-ياراغ قاتارلىقالرنى 
ئالىدىغانلىقى مۆلچەرلەنمەكتە.  ئۆز ئىچىگە 

ــارس  پ ئــەرەبــىــســتــان ۋە  ــتــە ســـەئـــۇدى  ــۆۋەت ن
شېرىكلىك  دۆلــەتــلــەر  باشقا  قولتۇقىدىكى 
خىتاي  خىلالشتۇرۇپ،  كۆپ  مۇناسىۋىتىنى 
سودا  ۋە  ئىقتىساد  بولغان  بىلەن  رۇسىيە  ۋە 
بولغان.  كۈچەيتمەكچى  ئالماشتۇرۇشنى 
قىسىم  بىر  ئېيتىشىچە،  تەرەپنىڭ  ئامېرىكا 
 G5 دېڭىز قولتۇقى دۆلەتلىرى خىتاي بىلەن 

ساھەلەردە  ســەزگــۈر  قاتارلىق  تېخنىكىسى 
پىالنلىغان.  ھەمكارلىشىشنى 

بىلەن  خىتاي  جەريانىدا  يىل   20 ئۆتكەن 
ئىستراتېگىيەلىك  ئەرەبىستاننىڭ  سەئۇدى 
چوڭقۇرالشقان  ھەمكارلىقى  ساھەلەردىكى 
خىتاينىڭ  ئــەرەبــىــســتــان  ــۇدى  ــەئ س ــۇپ،  ــول ب
قارىتا  مۇسۇلمانلىرىغا  تۈركىستان  شەرقىي 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  قىلىۋاتقان  ئىجرا 
كەلگەن.  قــوغــداپ  خىتاينى  مەسىلىسىدە 
ئەرەبىستاننىڭ  سەئۇدى  خىتاي  باشقا  ئۇندىن 
يەمەنگە تاجاۋۇز قىلىشى، قاتار بىلەن بولغان 
ــۈپ  ــۈزۈل ئ مۇناسىۋىتىنىڭ  دىــپــلــومــاتــىــك 
قاشىقچىنىڭ  جامال  ژۇرنالىست  ۋە  قېلىشى 
مەسىلىسىدە  ــۈشــى  ــۈرۈل ــت ــۆل ئ قــەســتــلــەپ 
سەئۇدى تەرەپتە تۇرۇپ، ئوچۇق-ئاشكارا ئىپادە 

بىلدۈرمىگەن.

تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا 
ۋە  ئىسالم  تۈركىستاندا  شەرقىي  بىرلىكى 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  قارشى  مۇسۇلمانالرغا 

شەرقىي  ۋە  قىلىۋاتقان  ئىجرا  سىياسىتى 
يوقىتىش  پۈتۈنلەي  خەلقىنى  تۈركىستان 
ــەت قـــىـــلـــىـــۋاتـــقـــان شــى  ــكــ ــ ــەرى ــ ــۈن ھ ــ ــۈچ ــ ئ
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زىيارىتى  ئەرەبىستان  سەئۇدى  جىنپىڭنىڭ 
جىددىي  ئەللىرىگە  ئەرەب-ئىسالم  ھەققىدە 

قىلدى. ئېالن  چاقىرىق 

رېجىمى  كوممۇنىست  خىتاي  چاقىرىقتا 
7-دېكابىر  جىنپىڭنىڭ  شــى  كاتتىبېشى 
ــۇدى  ــەئـ ــىــكــكــى كـــۈنـــلـــۈك سـ بـــاشـــالنـــغـــان ئ
زىيارەت  بۇ  ۋە  زىيارىتى  رەسمىي  ئەرەبىستان 
ئەرەبىستان،  »خــىــتــاي-ســەئــۇدى  جەريانىدا 
ــرى ۋە  ــى ــل ــەت خــىــتــاي-پــارس قــولــتــۇقــى دۆل
ــتـــاي-ئـــەرەب دۆلـــەتـــلـــىـــرى« قــاتــارلــىــق  ــىـ خـ
تەشكىللەيدىغانلىقى،  يىغىن  چــوڭ  ــۈچ  ئ
شەرقىي  رېجىمىنىڭ  جىنپىڭ  شى  ھالبۇكى 
ئۇيغۇر  ــۇرۇپ،  قـ الگــېــرى  ــازا  ج تۈركىستاندا 
دەرىجىدە  كۆرۈلمىگەن  مىسلى  خەلقىگە 
ئىجرا  سىياسىتى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
بىرگە،  بىلەن  ئەسلىتىش  قىلىۋاتقانلىقىنى 
تۈركىستاندا  شەرقىي  رېجىمىنىڭ  خىتاي 
مىڭدىن   16 كۆيدۈرگەنلىكى،  كەرىم  قۇرئان 
چېقىۋەتكەنلىكى،  مەسچىتىنى  ــۇق  ــارت ئ
ــقــئــارا جــەمــئــىــيــەتــتــىــكــى دۆلـــەتـــلـــەر ۋە  خــەل
بۇ  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  ئورگانالرنىڭ 
قاتار  بىر  قارىتا  ۋەزىيەتكە  ئېچىنىشلىق 
ۋە  قولالنغانلىقى  ئۇسۇللىرىنى  ۋە  تەدبىر 
ئېمبارگوالرنى  ۋە  جــازا  ھەرخىل  خىتايغا 
ــدى، شــۇنــداقــال  ــىــلــدۈرۈل يــۈرگــۈزگــەنــلــىــكــى ب
بولۇشى  سەزگۈر  ئــەڭ  دۇنياسىنىڭ  ئىسالم 
سۈكۈتتە  مــەســىــلــىــدە  ــۇ  ب بــولــغــان  ــرەك  ــې ك

تەكىتلەندى. تۇرۇۋاتقانلىقى 

ــە شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان  ــەن چــاقــىــرىــقــتــا ي
ــلــىــرى  ــەل ــقــىــنــىــڭ ئـــەرەب-ئـــىـــســـالم ئ خــەل
تارىخىي  ۋە  ئــەقــىــدە  ــاراش،  ــ ق ــيــا  دۇن بــىــلــەن 
ــۇدى  ــارلــىــقــى، ســەئ مــۇنــاســىــۋەتــلــىــرىــنــىــڭ ب
ئەرەبىستان پادىشاھلىقىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 
بولغان  بىلەن  خىتاي  دۆلەتلىرىنىڭ  ئەرەب 
ناھايىتى  مۇناسىۋىتىنىڭ  دىپلوماتىك 

ئەللىرىنىڭ  ئـــەرەب  ئىكەنلىكى،  قىسقا 
چۈشەنمەيدىغانلىقى،  ھەقىقىي  خىتاينى 
قايسى  ھــەر  ۋە  شـــەرق  ئــوتــتــۇرا  خىتاينىڭ 
بىلەن  نــامــالر  ھەرخىل  دۆلەتلىرىدە  ئــەرەب 
ــان ھــەرىــكــەتــلــىــرىــنــىــڭ  ــق ــۋات ــېــرى ئــېــلــىــپ ب
سىياسىي  دۆلەتلەرنىڭ  مەزكۇر  ئەمەلىيەتتە 
كىرىش  سىڭىپ  ساھەسىگە  ئىقتىسادىي  ۋە 
ئىكەنلىكى،  ۋاسىتە  ئىشلىتىلگەن  ئۈچۈن 
ــىــســتــان ۋە  ــەرەب ــۇدى ئ ــەئـ ــلــىــك سـ بـــۇ ســەۋەب
بىلەن  خىتاي  دۆلەتلىرىنىڭ  ــەرەب  ئ باشقا 
مۇناسىۋەتلىرىدە  تەرەپلىك  ئىككى  بولغان 
ئۇ  ۋە  مەسىلىسىگە  تۈركىستان  شەرقىي 
سەل  ئەھۋالىغا  قېرىنداشلىرىنىڭ  يەردىكى 
ئــەرەب  بارلىق  كېرەكلىكى،  قارىماسلىقى 
دۆلەتلىرىنىڭ ھەققانىيەت ۋە ئادالەت تەرەپتە 
قىلىنغان  ئېتىراپ  مىقياسىدا  دۇنيا  تۇرۇپ، 
ئىرقىي  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  خىتاينىڭ 
كۈنتەرتىپكە  جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق 

قىلىندى.  تەلەپ  كېرەكلىكى  كەلتۈرۈشى 

دۆلەتلىرى  ئەرەب  بارلىق  ئاخىرىدا  چاقىرىق 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  مۇھەممەد  رەھبەرلىرى 
ئويلىنىشقا  ھەققىدە  ھەدىسى  تۆۋەندىكى 
چــاقــىــرىــلــغــان بـــولـــۇپ، مـــەزكـــۇر ھــەدىــســتــە 
ئەنھۇ  رەزىيەلالھۇ  ئۆمەر  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
سەللەلالھۇ  »رەســۇلــۇلــالھ  دېــگــەن:  مــۇنــداق 
مۇسۇلمان  دېگەن:  مۇنداق  ۋەسەللەم  ئەلەيھى 
زۇلۇم  ئۇنىڭغا  ئۇ  مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشى، 
بەرمەيدۇ.  تــاپــشــۇرۇپ  كاپىرغا  ۋە  قىلمايدۇ 
ئېھتىياجىنى  قېرىندىشىنىڭ  كىمكى 
ئېھتىياجىنى  ئــۇنــىــڭ  ــالھ  ــال ئ ــا،  ــدۇرس ــان ق
ئازابتىن  مۇسۇلماننى  بىر  كىمكى  قاندۇرىدۇ. 
كۈنى  قىيامەت  ئۇنى  ئالالھ  قىلسا،  خــاالس 
ــاالس قــىــلــىــدۇ. كــىــمــكــى بىر  ــ ــتــىــن خ ــازاب ئ
ئالالھ  ياپسا،  سەۋەنلىكىنى  مۇسۇلماننىڭ 

ياپىدۇ«. خاتالىقىنى  ئۇنىڭ  كۈنى  قىيامەت 
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ــى نــۆلــگــە  ــن ــۇم ــۇق ــالــمــىــش »ي ــات خــىــتــاي ئ
چۈشۈرۈش« نامىدا ئىجرا قىلىۋاتقان شەرقىي 
خەلقنى  تاقاپ  ئىشىكلەرنى  تۈركىستاندىكى 
جىنايەتلىرى  ئىتتىرىش  ئۆلۈمگە  ۋە  ئاچلىق 
ئۈرۈمچىدىكى  چىققان  كېلىپ  سەۋەبلىك 
ئېچىنىشلىق  كىشى   44 پاجىئەسىدە  ئوت 
خىتاينىڭ  ئــايــرىــلــدى.  ھــايــاتــىــدىــن  ــدا  ھــال
چىدىمىغان  قىلىشىغا  قــامــال  قــاتــتــىــق 
قارشى  خىتايغا  كەچتە  24-نويابىر  خەلق 
شەرقىي  كۆرسەتتى.  قارشىلىق  ئومۇميۈزلۈك 
خىتاي  ھەرىكىتى  نارازىلىق  تۈركىستاندىكى 
قالماستىن،  چەكلىنىپ  بىلەنال  ئۆلكىلىرى 
رېجىمىنى  خىتاي  كېڭىيىپ،  ئەلگىچە  چەت 
ساراسىمىگە سالدى. خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ 
كەلگەن  دۇچ  ئــاگــاھــالنــدۇرۇشــىــغــا  قاتتىق 
قامالنى  ئۆلكىلىرىدە  رېجىمى خىتاي  خىتاي 
بولسىمۇ،  باشلىغان  بوشىتىشقا  تەدرىجىي 
قامالنى  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  بــىــراق 

ئايدىڭالشماقتا.  بوشاتمىغانلىقى 
ــنــىــڭ 6-دېــكــابــىــردىــكــى  ــاۋازى ئــامــېــرىــكــا ئ
رېجىمى  خىتاي  بىلدۈرۈلۈشىچە،  خەۋىرىدە 
شاڭخەيدىن- بېيجىڭدىن-گۈيجۇغىچە، 

ئالدىنى  »يۇقۇمنىڭ  ئاتالمىش  لوياڭغىچە، 
تەدبىرلىرى«نى  قىلىش  كونترول  ۋە  ئېلىش 
ســورۇنــالرغــا  ئاممىۋى  بوشاتقان.  داۋامــلــىــق 
ــلــىــك  ســاالمــەت ــدا  ــان ــق ــق چــى ۋە  كـــىـــرگـــەنـــدە 
ــان.  ــدۇرغـ ــالـ تــەكــشــۈرۈشــنــى ئـــەمـــەلـــدىـــن قـ
كىسالتاسى  ــادرو  يـ ئــۆتــكــەنــدە  تــوســۇقــالردىــن 
تەكشۈرۈش ئىسپاتى كۆرسىتىش قائىدىسىنى 

قالدۇرغان.  ئەمەلدىن 
تەڭرىتاغ تورىنىڭ 6-دېكابىردىكى خەۋىرىدە 
يۇقۇمنىڭ  خىتايدىكى  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
خىزمىتى  ئېلىش-تىزگىنلەش  ئالدىنى 
ئىشخانىسى  ــپــىــســى  گــۇرۇپ رەھــبــەرلــىــك 
تالال  ئاھالىلەرنىڭ  تارقىتىپ،  ئۇقتۇرۇش 
ئاممىۋى  باشقا  ۋە  ســارىــيــى  ســـودا  ــرى،  ــازى ب
سورۇنالرغا كىرگەندە ساالمەتلىك تەكشۈرتۈش 
بىكار  ئادىتىنى  تەكشۈرۈش  گۇۋاھنامىسىنى 
زىــيــارەت  )يــېــزا(  مەھەللە  قىلغانلىقىنى، 
تەكشۈرتۈش  ساالمەتلىك  ئــۈچــۈن  قىلىش 
قىلىنمايدىغانلىقىنى  تەلەپ  كىنىشكىسى 

قىلغان. ئېالن 
ــىــر چــۈشــتــىــن بــــۇرۇن ئــۈرۈمــچــى  ــكــاب 5-دې
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»يۇقۇمنى  ئاتالمىش  رېجىمىنىڭ  خىتاي 
ــۈرۈش« بــاھــانــىــســىــدا ئــىــجــرا  ــۈشــ ــ ــۆلــگــە چ ن
ــي تــۈركــىــســتــانــدىــكــى  ــى قــىــلــىــۋاتــقــان شــەرق
ۋە  ئــاچــلــىــق  خــەلــقــنــى  ــاپ  ــاق ت ئىشىكلەرنى 
سەۋەبلىك  جىنايەتلىرى  ئىتتىرىش  ئۆلۈمگە 

ــەن ئــوت  ــەرگ ــابــىــر ئــۈرۈمــچــىــدە يـــۈز ب 24-نــوي
ھاياتىدىن  كىشىنىڭ   44 پــاجــىــئــەســىــدە 
يارىلىنىشى  كىشىنىڭ  نۇرغۇن  ۋە  ئايرىلىشى 
تۈركىستاندىكى  شەرقىي  خىتاينىڭ  بىلەن 
جىنايەتلىرى قايتىدىن كۈنتەرتىپكە كەلدى ۋە 

يۇقۇمنىڭ  ئىشخانىسى  ئاخبارات  شەھەرلىك 
ھەققىدە  ئېلىش-تىزگىنلەش  ئــالــدىــنــى 
ئاچقان  يىغىنى  قىلىش  ئــېــالن  ئــاخــبــارات 
يۇقىرى  خــەۋپ-خــەتــىــرى  يىغىندا  ــولــۇپ،  ب
ئەشيا  ماددىي  ۋە  ئاھالىسى  شەھەر  رايوندىكى 
قىلىش  كاپالەتلىك  تەمىنلەشكە  بىلەن 
مــەشــغــۇالت  ھالقىلىق  يېپىق  قــاتــارلــىــق 
ئورنىدىكى  ئىش  يۇقىرى  خەتىرى  قىلىدىغان 
كەسىپدارالر يەنىال تەلەپ بويىچە ساالمەتلىك 
ــشــۈرۈشــكــە قــاتــنــىــشــىــدىــغــانــلــىــقــىــنــى،  ــەك ت
ــادرو  ــ ــكــى كــىــشــىــلــەرگــە قـــارىـــتـــا ي ــى ــت ــادەت ئ
تەكشۈرۈلمەيدىغانلىقىنى  كــىــســالتــاســى 
شەرقىي  بــىــراق  بولسىمۇ،  قىلغان  ئــېــالن 
خىتاينىڭ  سىنالر  تارقالغان  تۈركىستاندىن 
قامالنى  تېخىچە  تــۈركــىــســتــانــدا  شــەرقــىــي 
بــوشــاتــمــىــغــانــلــىــقــىــنــى ئــاشــكــارىــلــىــغــان ۋە 

ئورۇنلىرى«غا  كۆزىتىش  »ئايرىپ  ئاتالمىش 
قاماش ئىزچىل تۈردە داۋام قىلغان.

ــەر خــىــتــايــنــىــڭ شــەرقــىــي  ــل ــى ــۈچ ــك ــۆزەت ك
كەمسىتىش،  قاراتقان  خەلقىگە  تۈركىستان 
شۇنداقال  تۆھمىتى،  ــررور«  ــې »ت ئاتالمىش 
تــازىــالش«  كۈچلەرنى  »ئەسەبىي  ئاتالمىش 
جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  نامىدا 
قامالنى  قېتىم  بۇ  قىلىۋاتقانلىقىنى،  داۋام 
تۈركىستان  شەرقىي  مەسىلىسىدە  بوشىتىش 
خەلقىگە پەرقلىق مۇئامىلە قىلىپ، ئاتالمىش 
ئوتتۇرىغا  نامنى  دېگەن  رايــون«  »ئاالھىدە 
بوشاتمىغانلىقىنى،  قامالنى  چىقىرىپ 
ئەمما تەشۋىقات ۋاسىتىلىرىدا بولسا »ھەممە 
كۈچەپ  سەپسەتىنى  دېگەن  باراۋەر«  مىللەت 

بىلدۈرۈشمەكتە. قىلىۋاتقانلىقىنى  تەشۋىق 
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ھەرقايسى دۆلەتلەردە خىلمۇخىل پائالىيەتلەر 
ئۆتكۈزۈلدى ۋە داۋام قىلماقتا. 

تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا  9-دېكابىر 
تەشكىالتالر بىرلىكى ۋە IHH ئىنسانىي ياردەم 
ئۇيۇشتۇرۇلغان  بىرلىكتە  تەرىپىدىن  ۋەقفى 
ــۈچــۈن ئــاۋازىــڭــنــى  »شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان ئ
چىقار« شوئارى بىلەن پۈتۈن تۈركىيەدىكى 77 
ۋىاليەتنىڭ ئەڭ چوڭ مەسچىتلىرىدە شەرقىي 
تۈركىستان ئۈچۈن دۇئا قىلىندى ۋە ئاخبارات 
ــۆتــكــۈزۈلــۈپ،  ئ يىغىلىشى  قىلىش  ئــېــالن 
خىتاينىڭ نۆۋەتتە شەرقىي تۈركىستاندا ئىجرا 
ئىرقىي  سىياسەتلىرى،  ۋەھشىي  قىلىۋاتقان 
كۈنتەرتىپكە  جىنايەتلىرى  قىرغىنچىلىق 

كەلتۈرۈلدى. 
ــكــى ئـــەڭ چــوڭ  ــۈركــىــيــەدى ئــىــســتــانــبــۇل ت
بىلەن  سۈپىتى  بولۇش  بىرى  ۋىاليەتلىرىدىن 
بــەلــكــى فاتىھ  ــەس،  ــەم ئ ــەردە  ــ ي بــىــرال  ــەقــەت  پ
ھــەرقــايــســى  ئىستانبۇلنىڭ  ۋە  جــامــەســى 

ــكــى چـــوڭ مــەســچــىــتــلــەردىــمــۇ  ــدى ــلــىــرى ــون راي
قىلىش  ئېالن  ئــاخــبــارات  ۋە  ــا  دۇئ ئوخشاشال 

ئۆتكۈزۈلدى.  يىغىلىشى 
مەسچىت  چوڭ  ئەڭ  ئەنقەرەدىكى  پايتەخت 
نامىزىدىن  ۋەلى جامەسىدە جۈمە  بايرام  ھاجى 
ئېالن  ئاخبارات  ۋە  دۇئا  ئۆتكۈزۈلگەن  كېيىن 
شەرقىي  بىلەن  ئالدى  يىغىلىشىدا  قىلىش 
ئۈچۈن،  شېھىتلىرى  ۋە  خەلقى  تۈركىستان 
رېجىمىنىڭ  خىتاي  تــاجــاۋۇزچــى  شــۇنــداقــال 

ھاالكىتى ئۈچۈن دۇئاالر قىلىندى.
ۋەقفىنىڭ  ياردەم  ئىنسانىي   IHH ئارقىدىن 
قىلىپ،  ســـۆز  يــىــلــدىــرىــم  بــۈلــەنــت  رەئــىــســى 
جىنايەتلىرىنى  نــۆۋەتــتــىــكــى  خىتاينىڭ 
ۋە  تــۈركــىــيــە  ۋە  ــالــدى  ئ تىلغا  بــىــر-بــىــرلــەپ 
ــىــســالم دۆلــەتــلــىــرىــنــىــڭ شــەرقــىــي  ــاشــقــا ئ ب
تــۈركــىــســتــانــدىــكــى جــىــنــايــەتــلــەرگــە ســۈكــۈت 
بىلەن  ئەيىبلەپ  تۇرۇۋالغانلىقىنى  قىلىپ 
ئەقەللىي  ئەڭ  تېگىشلىك  قىلىشقا  بىرگە، 

ھەرىكەتلەر ھەققىدە توختالدى. 
ــۈرك  ــ ــى ت ــسـ ــايـ ــەرقـ ــدە يـــەنـــە ھـ ــ ــۆزىـ ــ ــۇ سـ ــ ئ
ئۆتۈشكە  ھەرىكەتكە  جۇمھۇرىيەتلىرىنى 
ــڭ يــىــلــتــىــزى  ــ ــى ــ ــالرن ــ ــۆزۈڭ ــ ــىـــرىـــپ: »ئ ــاقـ چـ
ــغــۇر قــېــرىــنــداشــلــىــرىــڭــالرنــىــڭ  ــۇي ــغــان ئ ــول ب
نېمە  ئــۈچــۈن  پاجىئە  بــۇ  كــەلــگــەن  بېشىغا 
ئــۇيــغــۇرالر  ــەر؟  ــل ــســى ــاي ــۇرم ت دەس  ــۈن  ــۈچـ ئـ
سىلەرنىڭ  دۈشــمــىــنــىــڭــالرمــۇ؟  سىلەرنىڭ 
يېزىاللمايدىغان  ئۇيغۇرالرسىز  تارىخىڭالرمۇ 
دەپ  قويامسىلەر؟«  تاشالپ  قېرىندىشىڭالرنى 

خىتاب قىلدى. 
تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا  ئارقىدىن 
ھىدايەتۇلالھ  رەئىسى  بىرلىكى  تەشكىالتالر 
خىتاينىڭ  قىلىپ،  سۆز  ئەپەندى  ئوغۇزخان 
ئېلىش  تىلغا  جىنايەتلىرىنى  نۆۋەتتىكى 
تەخىرسىز  ــنــىــڭ  ــيــەت ۋەزى ــىــرگــە،  ب بــىــلــەن 
ئىكەنلىكىنى، تۈركىيە ۋە ئىسالم دۇنياسىنىڭ 
كېرەكلىكىنى  ئۆتۈشى  ھەرىكەتكە  جىددىي 
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تەكىتلىدى. 
قىلىش  ئېالن  ئاخبارات  ئىستانبۇلدىكى 
ھويلىسىدا  جــامــەســى  فــاتــىــھ  يىغىلىشى 
ئــۆتــكــۈزۈلــگــەن بــولــۇپ، كــۆپــلــىــگــەن خــەلــق، 
تەشكىالتالرنىڭ  ھەرقايسى  ۋە  مۇخبىرالر 
ئالدى  پائالىيەت  قاتناشتى.  مەسئۇللىرى 
باش  ۋەقــفــى  ــاردەم  يـ ئىنسانىي   IHH بىلەن 
ئاخباراتچىالرغا  ئايدىننىڭ  دۇرمــۇش  كاتىپى 

بايانات ئېالن قىلىشى بىلەن باشالندى. 
ئۇ سۆزىدە خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى 
باشالپ،  سىياسەتلىرىدىن  الگېرلىرى  جــازا 
بارلىق  بولغان  قامالىغىچە  يۇقۇم  ھازىرقى 
ئېلىپ،  تىلغا  بىر-بىرلەپ  جىنايەتلىرىنى 
ھوقۇقىنىڭمۇ  ئەقەللىي  ئەڭ  ئىنسانالرنىڭ 
قىلىنىۋاتقانلىقىنى  دەپــســەنــدە  ئــېــغــىــر 
ــاردەم  ــ ي ئــىــنــســانــىــي   IHH ۋە  تــەكــىــتــلــىــدى 
شەرقىي  بىلەن  سۈپىتى  بولۇش  تەشكىالتى 
تۈركىستانغا بارىدىغان مۇستەقىل تەكشۈرۈش 
گۇرۇپپىسىدىن ئورۇن ئېلىشى كېرەكلىكىدىن 
تىلغا  قېتىم  بىر  يەنە  تەلىپىنى  ئىبارەت 
ئالدى ۋە ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئورگىنىنى 
توختاتقۇدەك  ۋەھشىيلىكىنى  خىتاينىڭ 
چاقىردى.  ئېلىشقا  قەدەم  كەسكىن  دەرىجىدە 
تەشكىالتىنىمۇ  ھەمكارلىق  ئىسالم  يەنە  ئۇ 
ــۇشــقــا چــاقــىــرىــپ،  ــون مــەســئــۇلــىــيــىــتــىــنــى ت
سۈكۈتىنىڭ  ئەللىرىنىڭ  ئىسالم  نۆۋەتتىكى 
خىتاينى تېخىمۇ جاسارەتلەندۈرۈۋاتقانلىقىنى 

تەكىتلىدى. 
ئىدارە  جەمئىيىتى  ئەركىنلىك  ئارقىدىن 
تۈركمەن سۆز قىلىپ،  ئەزاسى ھەمزە  ھەيئەت 
بىر  ئۈممەتنىڭ  تۈركىستاننىڭ  شــەرقــىــي 
ھەققانىي  ئۇالرنىڭ  ئىكەنلىكىنى،  پارچىسى 
ئىگە  مــۇســۇلــمــانــالرنــىــڭ  بــارلــىــق  دەۋاســىــغــا 

چىقىشى كېرەكلىكى ھەققىدە توختالدى. 

تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا 
تۈركىستان  شەرقىي  ۋاكالىتەن  بىرلىكىگە 
جەمئىيىتى  كۆزىتىش  ھەقلىرىنى  ئىنسان 
ئۇدۇن سۆز قىلىپ،  ئابدۇلئەھەد  كاتىپى  باش 
بولغان  يۇرتى  ئانا  مىللىتىنىڭ  تۈرك  پۈتۈن 
ئىنسان  نــۆۋەتــتــە  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي 
ئىچىدە  پــاجــىــئــەلــەر  قىلغۇسىز  تـــەســـەۋۋۇر 
ئوت  ئېچىنىشلىق  ئۈرۈمچىدىكى  ئىكەنلىكى، 
قاتارلىقالر  كۆرۈنۈشى  ئارقا  پاجىئەسىنىڭ 
ئىسالم  ۋە  تۈركىيە  توختىلىپ،  ھەققىدە 
تۈركىستانلىقالرنىڭ  شەرقىي  دۇنياسىدىن 
كۈتىدىغىنىنىڭ پەقەت نارازىلىق باياناتلىرىال 
ئىكەنلىكىنى  ھــەرىــكــەت  ئەمەلىي  ئــەمــەس، 

تەكىتلىدى. 
رەئىسى  گۇرۇپپىسى  ياشالر   IHH ئارقىدىن 
شەرقىي  باشچىلىقىدا  چىمەن  مۇھەممەد 
ئۈچۈن،  شېھىتلەر  بارلىق  ۋە  تۈركىستان 
كۈچ- ۋە  بىرلىكى  مۇسۇلمانالرنىڭ  بارلىق 
خىتاي  شــۇنــداقــال  ئېشىشى،  قۇۋۋىتىنىڭ 
ئۈچۈن  بولۇشى  ھــاالك  تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ 

دۇئاالر قىلىندى.
پــائــالــىــيــەت ئــىــســالم دۇنــيــاســىــدىــكــى ئــەڭ 
قانىلى  ئەلجەزىرە  بولغان  قــانــال  كۈچلۈك 
تارقىتىلغان  مەيداندىن  نــەق  تەرىپىدىنمۇ 
بولۇپ، شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى 
ئىسالم  دامولالم  مەھمۇدجان  ۋەكىلى  رەئىس 
ئۇالرنى  قىلىپ،  خىتاب  ئەرەبچە  دۇنياسىغا 
ۋە  چاقىردى  تونۇشقا  مەسئۇلىيىتىنى  ئــۆز 
ناھەق  دائىرىلىرىدىن  ئەرەبىستان  سەئۇدى 
ۋەلى،  ھەمدۇلالھ  تۇرۇلۇۋاتقان  تۇتۇپ  قاماقتا 
ئۇيغۇرالرنىڭ  قاتارلىق  روزى  نۇرمۇھەممەد 
دائىرىلىرىدىن  ماراكەش  بېرىلىشىنى،  قويۇپ 
تەلەپ  بېرىشنى  قــويــۇپ  ھەسەننى  ئىدرىس 

قىلدى.
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خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئۈزلۈكسىز 
داۋامالشتۇرۇۋاتقان قاتتىق قامال، ئاچ قويۇش، 
نەتىجىسىدە  جىنايەتلىرىنىڭ  ــورالش  ــ خ
يۈز  پاجىئەسى  ئــوت  24-نويابىر  ئۈرۈمچىدە 
ۋە  ئايرىلغان  ھاياتىدىن  ئۇيغۇر   44 بېرىپ، 
نەتىجىدە  يارىالنغانىدى.  ئۇيغۇرالر  كۆپلىگەن 
خىتاي  ئارقىدىن  ئــۈرۈمــچــى،  بىلەن  ئــالــدى 
خىتاينىڭ  ئــەلــلــەردە  چــەت  ۋە  ئۆلكىلىرى 
ــۈرۈپ، يـــۇقـــۇم قــامــالــىــنــى  ــ ــۆت ــ ئـــاق قـــەغـــەز ك
جىنپىڭنى  شــى  بـــاشـــالپ،  بوشىتىشتىن 
ھەرىكەت  بولغان  چاقىرىشقىچە  ئىستېپاغا 
قىسمەن  ئەللەردىكى  چــەت  كېڭەيگەنىدى. 
ھەرىكىتىگە  بۇ  خىتايالرنىڭ  ئۇيغۇرالرنىڭمۇ 
قارشى  كېتىشىگە  قــوشــۇلــۇپ  قــارىــغــۇالرچــە 
ئۇيغۇر  نورۋېگىيە  كەلگەن  ھەرىكەتكە  دەرھال 
قەغەز  ئــاق  خىتايالرنىڭ  ئىتتىپاقى  ياشالر 
ھەرىكىتىنىڭ ئورنىغا »كۆك مۇستەقىللىق« 

نامىدا ھەشتەگ بىلەن ھەرىكەت باشلىدى.
قەغەزنىڭ  رەڭــلــىــك  كــۆك  ھــەرىــكــەتــتــە  ــۇ  ب
ــي تـــۈركـــىـــســـتـــان بـــايـــرىـــقـــىـــغـــا،  ــ ــى ــ ــەرق ــ ش
قىلىدىغانلىقى  ۋەكىللىك  مۇستەقىللىقىگە 
خەلقىنىڭ  تۈركىستان  شەرقىي  بىلدۈرۈلۈپ، 

قۇتۇلۇشتىكى  خورلۇقتىن  زۇلـــۇم،  بارلىق 
مۇستەقىللىقنى  پەقەتال  يولىنىڭ  بىردىنبىر 
قولغا كەلتۈرۈش ئىكەنلىكى، باشقا ھەرقانداق 
باشقا  ئالدامچىلىقتىن  ۋاقىتلىق  چارىنىڭ 
شۇنداقال  ۋە  تەكىتلەندى  ئەمەسلىكى  نەرسە 
شەرقىي  جايلىرىدىكى  ھەرقايسى  دۇنيانىڭ 
ھەرىكىتىگە  قەغەز  كۆك  خەلقى  تۈركىستان 

چاقىرىلدى.  قاتنىشىشقا 
ــۇچــۇر  ــالر ئــىــجــتــىــمــائــىــي ئ ــاشـ نـــۆۋەتـــتـــە يـ
قەغەز  كۆك  ۋە  فىلىم  قىسقا  ۋاسىتىلىرىدا 
قىلىۋاتقان  تەشۋىق  كــۈچــەپ  ھەرىكىتىنى 
ئۇيغۇرالرال  دۆلەتلەردىكى  ھەرقايسى  بولۇپ، 
بۇ  خەلقمۇ  يەرلىك  دۆلەتلەردىكى  شۇ  ئەمەس، 

قوللىماقتا. ھەرىكەتنى 
نۆۋەتتە  ھەرىكىتى  مۇستەقىللىق«  »كۆك 
شىۋېتسىيە،  تۈركىيە،  باشقا  نورۋېگىيەدىن 
تارقىلىشقا  كەڭ  دۆلەتلەردە  قاتارلىق  كانادا 
ياشالر  ئۇيغۇر  نورۋېگىيە  بولۇپ،  باشلىغان 
شەرقىي  دۆلەتلەردىكى  ھەرقايسى  ئىتتىپاقى 
ئاكتىپ  پائالىيەتكە  بۇ  خەلقىنى  تۈركىستان 
چاقىرىدىغانلىقىنى  بېرىشكە  قاتنىشىپ 

بىلدۈردى. 
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ھــوقــۇق  كىشىلىك  دۇنــيــا  ــر  ــى ــكــاب 10-دې
فاتىھ  ئىستانبۇل  بىلەن،  مۇناسىۋىتى  كۈنى 
ئۇنىۋېرسىتېتىدا »شەرقىي  سۇلتان مەھمەت 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  تۈركىستاندىكى 
تېمىسىدا  ــزدەش«  ــى ئ ھــەق-ھــوقــۇقــىــنــى  ۋە 
يىغىنى  قىلىش  ئېالن  ئاخبارات  ۋە  سۆھبەت 

ئۆتكۈزۈلدى. 
تۈركىستان  شــەرقــىــي  خەلقئارا  يىغىنغا 
ھىدايەتۇلالھ  رەئىسى  بىرلىكى  تەشكىالتالر 
ۋەقفى  يــاردەم  ئىنسانىي  ھا  ھا  ئى  ئوغۇزخان، 
شەرقىي  باشقا،  يىلدىرىمدىن  بۈلەنت  رەئىسى 
كۆزىتىش  ھەقلىرىنى  ئىنسان  تۈركىستان 
پــانــاھــالنــغــۇچــىــالر  خــەلــقــئــارا  جەمئىيىتى، 
ۋە  ئىنسانىي   IHH جەمئىيىتى،  ھەقلىرى 
قاتارلىق  مەركىزى  تەتقىقات  ئىجتىمائىي 
ۋەكىللىرى،  ۋە  رەھبەرلىرى  تەشكىالتالرنىڭ 
ۋە  خــەلــق  يــەرلــىــك  شــۇنــداقــال  ئاكادېمىكالر، 
كىشىلەر  كۆپلىگەن  بــولــۇپ  ئــۇيــغــۇرالردىــن 

قاتناشتى.
بــۇرۇن  باشلىنىشتىن  يىغىنى  سۆھبەت 

ئاخبارات ئېالن قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن 
بولۇپ، ئى ھا ھا ئىنسانىي ياردەم ۋەقفى رەئىسى 
پاناھالنغۇچىالر  خەلقئارا  يىلدىرىم،  بۈلەنت 
ــادۋوكــات  ئ رەئــىــســى  جەمئىيىتى  ھەقلىرى 
تۈركىستان  شەرقىي  دەمىر،  رەسۇل  ئابدۇلالھ 
جەمئىيىتى  كۆزىتىش  ھەقلىرىنى  ئىنسان 
قاتارلىقالر  ئــۇدۇن  ئابدۇلئەھەد  كاتىپى  باش 

ئايرىم ئايرىم ھالدا بايانات ئېالن قىلدى. 
باشلىنىپ،  يىغىنى  سۆھبەت  ئارقىدىن 
تۈركىستاندا  شەرقىي  رېجىمىنىڭ  خىتاي 
سادىر قىلىۋاتقان جىنايەتلىرىنى تەكشۈرۈش، 
قىلىش  ــلــىــق  خــىــالپ ــا  ــغ ــۇن ــان ق خـــەلـــقـــئـــارا 
دائىرىسىدە  قانۇن  خەلقئارا  قىلمىشلىرىنى 
ياشايدىغان  تۈركىيەدە  قىلىش،  ــەرەپ  ت بىر 
قىيىنچىلىقالرنى  كەلگەن  دۇچ  ئــۇيــغــۇرالر 
شــەرقــىــي  ۋە  ــۈرۈش  ــتـ ــەلـ كـ ــىــپــكــە  ــتــەرت كــۈن
قىلىش  ھـــەل  مەسىلىسىگە  تــۈركــىــســتــان 
ئايرىم- مەزمۇنالر  قاتارلىق  تېپىش  چارىسى 

ئايرىم تېما تەرىقىسىدە قويۇلدى.
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بىر  كابۇلدىكى  پايتەختى  ئافغانىستاننىڭ 
ھۇجۇمغا  قوراللىق  مېھمانخانىسى  خىتاي 
ئۆلۈپ،  ئادەم  ئۈچ  ھۇجۇمدا  بولۇپ،  ئۇچرىغان 

21 ئادەم يارىالنغان. 
خەۋىرىدە  ھەقتىكى  بۇ  ئاۋازىنىڭ  ئامېرىكا 
چەت  كابۇلدا  12-دېكابىر  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
كۈتۈۋالىدىغان  ساياھەتچىلەرنى  ئەللىك 
قوراللىق  نــامــەلــۇم  مېھمانخانىسى  خىتاي 
بولۇپ،  ئۇچرىغان  ھۇجۇمىغا  كىشىلەرنىڭ 
ۋەقەدە ئۈچ ھۇجۇمچى ئافغانىستان بىخەتەرلىك 

قىسىملىرى تەرىپىدىن ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگەن.
مۇخبىرىنىڭ  گېزىتى  ۋاقــىــت  يـــەرشـــارى 
مېھمانخانا  ئۇچرىغان  ھۇجۇمغا  ئېيتىشىچە، 
خــىــتــاي ئــىــگــىــدارچــىــلــىــقــىــدىــكــى گــۈيــيــۈەن 
ئـــادەم   21 ۋەقــــەدە  ئــىــكــەن.  مېھمانخانىسى 
ئەللىك  چــەت  ئىككىسى  بــولــۇپ،  يارىالنغان 

ئىكەن.
خــەۋەر  ئاگېنتلىقىنىڭ  رويــتــېــرس  ئەمما 
ئۇچرىغان  ھۇجۇمغا  ئـــادەم   21 قىلىشىچە، 
دوختۇرخانىغا  ئۈچى  يارىالنغان.  ى   18 بولۇپ، 

يۆتكەش داۋامىدا ئۆلگەن. 
دائىرىلىرىنىڭ  ســاقــچــى  ئــافــغــانــىــســتــان 

ــەر ۋاقــتــى  ئــاشــكــارىــلــىــشــىــچــە، ھــۇجــۇم شــۇ يـ
يۈز  ئەتراپىدا   2:30 سائەت  كېيىن  چۈشتىن 
پارتالش  ئاھالىلەر  يەرلىك  بــولــۇپ،  بــەرگــەن 
ئېيتقان.  ئاڭلىغانلىقىنى  ئاۋازىنى  قــورال  ۋە 
ــەك  ــۈت ــىــس-ت مــېــھــمــانــخــانــا بــىــنــاســىــدىــن ئ
ئىجتىمائىي  كــۆرۈنــۈشــلــەرمــۇ  كــۆتــۈرۈلــگــەن 

تاراتقۇالردا تارقالغان.
خــەۋەر  رادىيوسىنىڭ  خەلقئارا  فىرانسىيە 
خۇراسان  دائىشنىڭ  13-دېكابىر  قىلىشىچە، 
مېھمانسارايغا  كابۇلدىكى  تارمىقى  ئۆلكىسى 
قىلىنغان ھۇجۇمغا مەسئۇل بولىدىغانلىقىنى 

ئېالن قىلغان.
ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، نۆۋەتتە 
يىغىلغان  پۇقرالىرى  خىتاي  رېجىمى  خىتاي 
بىر مېھمانخانىغا قىلىنغان مەزكۇر ھۇجۇمنى 
ۋەقــە  بولمىغان  باغلىنىشى  بىلەن  خىتاي 

قىلىپ كۆرسىتىشكە تىرىشماقتىكەن.
باياناتچىسى  ھۆكۈمىتى  ۋاقىتلىق  تالىبان 
ئاالقە  ئىجتىمائىي  مۇجاھىد  زەبــىــھــۇلــالھ 
كابۇلنىڭ  ئۇچۇرىدا،  ھەمبەھرىلىگەن  تورىدا 
مېھمانخانىسىدىن  خىتاي  رايونىدىكى  نېۋ 
قۇتقۇزۇۋېلىنغانلىقىنى،  ئەللىكلەرنىڭ  چەت 
مېھمانخانا  پۇقراسىنىڭ  ئــەل  چــەت  ئىككى 
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نۆلگە  »يــۇقــۇمــنــى  ئاتالمىش  خىتاينىڭ 
ــۈرۈش« بــاھــانــىــســى بــىــلــەن شــەرقــىــي  ــۈشــ ــ چ
نەزەربەند  ئۆيلىرىگە  خەلقىنى  تۈركىستان 
ئاتالمىش  تەييارالنغان  مەخسۇس  قىلىش، 
»ئايرىپ قاماش ئورۇنلىرى«غا مەجبۇرىي قاماپ 
جەمئىيەتكە  خەلقئارا  قىلمىشلىرى  قىيناش 
خىتاي  كــۈنــلــەردە  بۈگۈنكى  ئاشكارىالنغان 
ھېچقانداق  دەپ،  ئــاز  قويغاننى  ئــاچ  رېجىمى 
زالالرغا  بولمىغان  ئۈسكۈنىلىرى  ئىسسىنىش 
سوالپ، شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى سوغۇقتا 

قىينىماقتا.
ــۇر  ــىــي ئـــۇچـ ــىــجــتــىــمــائ ــر ئ ــ ــى ــ ــاب ــ ــك ــ 15-دې
نەچچە  بىر  تارقالغان  ئارقىلىق  ۋاسىتىلىرى 

شەرقىي  خىتاي  ئاشكارىلىنىشىچە،  سىندا 
زور  ۋىاليىتىدە  بىر  مــەلــۇم  تۈركىستاننىڭ 
تۈركۈمدىكى خەلقنى شارائىتى ئىنتايىن ناچار 
چوڭ زالغا ئەر-ئايال، چوڭ-كىچىك دېمەستىن 
ئاتالمىش »ئايرىپ  قامىغان. كىشىلەر مەزكۇر 
ــاقــلــىــرى  ــتــىــش مـــەركـــىـــزى«گـــە يــۈك-ت كــۆزى
سىندا  بىر  يەنە  كېلىنگەن.  كۆچۈرۈپ  بىلەن 
يۈزلىگەن  قامالغان  بىلەن  رەھىمسىزلىك 
قــوشــالپ  ســوغــۇقــتــىــن  قــاتــتــىــق  كىشىنىڭ 
تازىلىق  زالنىڭ  يېپىنىۋالغانلىقى،  يوتقان 
ئىكەنلىكى  نــاچــار  ئىنتايىن  شارائىتىنىڭ 

كۆرسىتىلگەن.
گــەرچــە  رېجىمى  خــىــتــاي  ئىشغالىيەتچى 

جەريانىدا  قېچىش  ســەكــرەپ  دېرىزىسىدىن 
يارىالنغانلىقىنى ئېيتقان.

فــىــرانــســىــيــە خــەلــقــئــارا رادىــيــوســىــنــىــڭ 
بىلدۈرۈلۈشىچە،  خەۋىرىدە  13-دېكابىردىكى 
مىنىستىرلىقى  ئــىــشــالر  تــاشــقــى  خــىــتــاي 
مــۇخــبــىــرالرنــى  ۋېــنــبــىــن  ۋاڭ  بــايــانــاتــچــىــســى 
بۇ  تەرەپنىڭ  خىتاي  يىغىنىدا  كۈتۈۋېلىش 
چــۆچــۈپ  قاتتىق  ھــۇجــۇمــىــدىــن  ــۇق  ــررورل ــې ت

قېتىملىق  بۇ  ئۇ  بىلدۈرگەن.  كەتكەنلىكىنى 
پۇقراسىنىڭ  خىتاي  بەش  ھۇجۇمدا  قوراللىق 
ئافغانىستان  نەچچە  بىر  يارىالنغانلىقىنى، 
ئايرىلغانلىقىنى  ھاياتىدىن  ساقچىسىنىڭ 
ئەلچىخانىسىنىڭ  يەنە خىتاي  ئۇ  بىلدۈرگەن. 
يوليورۇق  پۇقرالىرىغا  خىتاي  ئافغانىستاندا 
بالدۇرراق  ئافغانىستاندىن  ئۇالرنىڭ  بېرىپ، 
ئايرىلىشى كېرەكلىكىنى ئېالن قىلغانلىقىنى 

ئوتتۇرىغا قويغان.
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خىتايدىكى  سەۋەبلىك  بېسىمى  خەلقئارانىڭ 
شەرقىي  بىراق  بولسىمۇ،  بوشاتقان  قامالنى 
ھازىرغىچە  قامالنى  قاتتىق  تۈركىستاندىكى 
تۈركىستاندا  شەرقىي  نۆۋەتتە  بوشاتمىغان. 
قارىماي  بولۇشىغا  سوغۇق  قاتتىق  ھاۋانىڭ 
ــاچ قــويــۇپ  ئــىــجــرا قــىــلــىــنــىــۋاتــقــان قــامــاپ ئـ
ئىسسىنىش  ــداق  ــان ــق ــچ ــې ھ ــۇرۇش،  ــ ــت ــاســ ــ ب

ــا  ــالرغ ئــەســلــىــھــەســى بــولــمــىــغــان مــەيــنــەت زال
كــۈنــســېــرى  قىلمىشى  ــوالش  ــ س مــەجــبــۇرىــي 
چېكىدىن ئاشقان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە خىتاي 
جايلىرىدا  ھەرقايسى  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي 
مــەركــىــزى«  كۆزىتىش  »ئــايــرىــپ  ئاتالمىش 
سېلىشنى  قۇرۇلۇشلىرىنى  الگېر  نامىدىكى 

توختاتمىغان.

ــەرلــىــك قــانــۇنــى  ــىــخــەت ــىــيــە يــېــڭــى ب ــاپــون ي
خىتاينى  قانۇندا  مەزكۇر  بولۇپ،  ماقۇللىغان 

»ئەڭ چوڭ خىرىس« دەپ ئاتىغان.

خەۋىرىدە  رادىيوسىنىڭ  خەلقئارا  فىرانسىيە 
ــىــلــدۈرۈلــۈشــىــچــە، يــاپــونــىــيــە ھــۆكــۈمــىــتــى  ب
ئىچكى  ئــۆتــكــۈزۈلــگــەن  كەچتە  16-دېــكــابــىــر 
كىرگۈزۈلگەن  تۈزىتىش  يىغىنىدا  كابىنېت 
سىياسىتى  بىخەتەرلىك  ۋە  ئىشالر  تاشقى 
ــەت  »دۆلـ ھېسابلىنىدىغان  كۆرسەتمىسى 
قاتارلىق  ئىستراتېگىيەسى«  بىخەتەرلىك 
تۈزىتىش  ھۆججىتىگە  بىخەتەرلىك  ئـــۈچ 

كىرگۈزۈشنى تاماملىغان.

مــــەزكــــۇر بــىــخــەتــەرلــىــك ھــۆجــجــىــتــىــدە 
ئىقتىدارى  بېرىش  زەربە  قايتۇرما  ياپونىيەنىڭ 
)دۈشمەن بازىسىغا ھۇجۇم قىلىش ئىقتىدارى( 
بومبا  باشقۇرۇلىدىغان  مۇساپىلىك  يىراق  ۋە 

كېرەكلىكى  ــۇرۇش  ــاشـ ئـ ئىشقا  بــولــۇشــنــى 
كۈچەيتىش  ئىقتىدارىنى  مۇداپىئە  يېزىلغان. 
باشالپ بەش يىلغىچە  2023-يىلىدىن  ئۈچۈن 
بولغان مۇداپىئە چىقىمى 43 تىرىليون يېنغا 
يەتكۈزۈلىدىغان بولۇپ، ھۆججەتتە خىتاينىڭ 
»ئەڭ  كەلگۈسىدىكى  ھەرىكەتلىرى  ھەربىي 

چوڭ خىرىس« دەپ كۆرسىتىلگەن. 

بىلدۈرۈلۈشىچە، بىخەتەرلىك ھۆججىتىنىڭ 
بولۇپ،  ئۇچرايدىغان  تەنقىدىگە  تۈزىتىلىشى 
داۋام  ئىزچىل  كېيىن  ئۇرۇشتىن  ياپونىيەدە 
مــۇداپــىــئــە«  ــەخــســۇس  »م كــەلــگــەن  قىلىپ 
قالغانلىقى  نـــامـــدا  ــال  ــەت ــەق پ ئــۇقــۇمــىــنــىــڭ 
فۇمىئو  ــرى  ۋەزى باش  ياپونىيە  ئەيىبلەنگەن. 
كېيىن  يىغىنىدىن  كــابــىــنــېــت  كــىــشــىــدا 
قىلىش  ئــېــالن  ئـــاخـــبـــارات  ــەن  ــگ ــۈزۈل ــك ــۆت ئ
ئىقتىدارىنى  مۇداپىئە  قاتنىشىپ،  يىغىنىغا 
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خام  مالىيە  ۋە  ئەھمىيىتى  كۈچەيتىشنىڭ 
چوتى ھەققىدە چۈشەنچە بەرگەن.

دېيىلىشىچە،  ھــۆجــجــەتــتــە  تــۈزىــتــىــلــگــەن 
يــۇقــىــرى  ــيــە ۋە خــىــتــايــنــىــڭ  شــىــمــالــى كــورى
بومبىنى  بــاشــقــۇرۇلــىــدىــغــان  ئىقتىدارلىق 
تۇتقاندا،  ــەزەردە  ــ ن قىلدۇرۇشىنى  تەرەققىي 
باللىستىك  بولغان  بــار  ياپونىيەدە  نۆۋەتتە 
مۇداپىئەلىنىش  بومبىدىن  باشقۇرۇلىدىغان 
ھۇجۇمىغا  خىتاينىڭ  سىستېمىسىنىڭ 
سەۋەبلىك  بــۇ  تۇرالمايدىغانلىقى،  تاقابىل 
چېگراسى  تــــەرەپ  دۈشـــمـــەن  يــاپــونــىــيــەنــىــڭ 
بازىسىنى  بومبا  باشقۇرۇلىدىغان  ئىچىدىكى 
بېرىش  زەربـــە  قايتۇرما  قىالاليدىغان  ــران  ۋەيـ
ئىقتىدارى بولۇشى كېرەكلىكى تەكىتلەنگەن. 

قىلىشىچە،  خەۋەر  ئاگېنتلىقىنىڭ  كىيودو 
قايتۇرما ھۇجۇم قىلىش ئىقتىدارى مەسىلىسى 

قوراللىق  ياپونىيەنىڭ  ھۆججەتتە  ھەققىدە، 
ھۇجۇمغا ئۇچرىغاندا چوقۇم زۆرۈر بولغان ئەڭ 
تۆۋەن تەدبىر سۈپىتىدە »كۈچ ئىشلىتىشنىڭ 
ئاساس قىلىپ ھەرىكەت  ئۈچ چوڭ شەرتى«نى 
ھــۇجــۇمــدىــن  يــېــزىــلــغــان.  قىلىدىغانلىقى 
ئەڭ  بولغان  زۆرۈر  ئــۈچــۈن  مۇداپىئەلىنىش 
قويۇلغان  ئوتتۇرىغا  سۈپىتىدە  تەدبىر  تــۆۋەن 
ئىنكاس  ۋە  مۇداپىئەلىنىش  ھــۇجــۇمــدىــن 
ھەمكارلىشىش  بىلەن  ئامېرىكا  قايتۇرۇشتا 
تەكىتلەنگەن. ھۆججەتتە يەنە تور ھۇجۇمى يۈز 
»ئاكتىپ  ئۈچۈن  ئېلىش  ئالدىنى  بېرىشنىڭ 
ئوتتۇرىغا  پىالنىنىڭ  مــۇداپــىــئــەســى«  تـــور 
قويۇلىدىغانلىقى ۋە مۇداپىئە ئەسلىھەلىرىنىڭ 
قائىدىسىگە  كېڭەيتىش  ئېكسپورتىنى 
مۇالھىزە  توغرىسىدا  كــىــرگــۈزۈش  تۈزىتىش 

يۈرگۈزۈلگەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان.

ئاتالمىش »ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق« ئەدلىيە 
مۇئاۋىن  كومىتېتىنىڭ  پارتىيە  نــازارىــتــى 
ئەنۋەر  ئەمەلدار  قورچاق  نازىرى،  ۋە  سېكرېتارى 
قىلىش«  خىالپلىق  »ئىنتىزامغا  سىيىت 

باھانىسى بىلەن تەكشۈرۈلگەن.

ــجــاڭ گــېــزىــتــى«نــىــڭ  ــن ــمــىــش »شــى ــال ــات ئ
بىلدۈرۈلۈشىچە،  خەۋىرىدە  18-دېكابىرىدىكى 

ئاتالمىش »ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق« ئەدلىيە 
مۇئاۋىن  كومىتېتىنىڭ  پارتىيە  نــازارىــتــى 
سېكرېتارى، نازىر ئەنۋەر سىيىت »ئىنتىزامغا، 
قانۇنغا ئېغىر خىالپلىق قىلدى« دېگەن باھانە 

بىلەن تەكشۈرۈلگەن. 

خەۋىرىدە  ۋاسىتىلىرىنىڭ  ئاخبارات  خىتاي 
بىلەن  تەشەببۇسكارلىق  سىيىتنىڭ  ئەنۋەر 
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ئۆزىنى مەلۇم قىلغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن 
ئاپتونوم  »ئۇيغۇر  ئاتالمىش  ئۇ  نۆۋەتتە  بولۇپ. 
كومىتېتى،  تەكشۈرۈش  ئىنتىزام  رايونلۇق« 
ۋە  ئىنتىزام  تەرىپىدىن  كومىتېتى  رېۋىزىيە 

رېۋىزىيە جەھەتتىن تەكشۈرۈلمەكتىكەن.

ئەنۋەر سىيىت 1964-يىلى 12-ئايدا شەرقىي 
تۈركىستاننىڭ توقسۇ ناھىيەسىدە تۇغۇلغان. 
كومپارتىيەسىگە  خىتاي  9-ئايدا  1984-يىلى 
ئەزا بولغان. ئۇ ئىلگىرى-كېيىن بولۇپ توقسۇ 
دائىمىي  كومىتېتىنىڭ  پارتىيە  ناھىيەلىك 
سېكرېتارى،  مــۇئــاۋىــن  ۋە  ــەزاســى  ئ ھــەيــئــەت 
كومىتېتىنىڭ  پارتىيە  ناھىيەلىك  ــاۋات  ئـ
سوتنىڭ  ناھىيەلىك  ۋە  سېكرېتارى  مۇئاۋىن 

شەھەرلىك  ئاقسۇ  يەنە  ئۇ  بولغان.  سوتچىسى 
ۋە  كاتىپى  مۇئاۋىن  كومىتېتىنىڭ  پارتىيە 
مەمۇرىي  رايــونــلــۇق  ئاقسۇ  باشلىقى،  شــەھــەر 
ئاقسۇ  كومىسسارى،  مۇئاۋىن  ئىشخانىسىنىڭ 
ئاممىۋى  ئەزاسى،  كومىتېتىنىڭ  ۋىاليەتلىك 
سەپ  بىرلىك  مۇدىرى،  بۆلۈمىنىڭ  خىزمەت 
بۆلۈمىنىڭ باشلىقى بولغان. 2018-يىلىدىن 
رايونلۇق«  ئاپتونوم  »ئۇيغۇر  ئاتالمىش  باشالپ 
ئەدلىيە نازارىتىنىڭ نازىرى شۇنداقال ئاتالمىش 
ــغــۇر ئــاپــتــونــوم رايـــونـــلـــۇق« زەھــەرلــىــك  ــۇي »ئ
ئىدارىسىنىڭ  چــەكــلــەش  چېكىملىكنى 

سىياسىي كومىسسارى بولغان.

كۈنىدە  كۆچمەنلەر  خەلقئارا  18-دېكابىر 
مىنىستىرلىقىنىڭ  قانچە  بىر  تۈركىيەدىكى 
ئــەنــقــەرەدە  بىلەن  ئــۇيــۇشــتــۇرۇشــى  بىرلىكتە 
ــەن مــــەزكــــۇر ئــۇچــرىــشــىــشــقــا  ــگـ ــۈزۈلـ ــكـ ــۆتـ ئـ
ۋاكالىتەن  خەلقىگە  تۈركىستان  شــەرقــىــي 
تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا 
ئوغۇزخان  ھىدايەتۇلالھ  رەئىسى  بىرلىكى 
ئىشتىراك  ھــەيــئــەت  بىر  باشچىلىقىدىكى 

قىلدى. 

ئىچكى  تۈركىيە  قىلغان  ســۆز  پائالىيەتتە 
ــىــشــالر مــىــنــىــســتــىــرى ســـۇاليـــمـــان ســويــلــۇ  ئ

»بىز  ئېلىپ:  تىلغا  ئــاالھــىــدە  ئــۇيــغــۇرالرنــى 
قۇچاق  داۋاملىق  قېرىنداشلىرىمىزغا  ئۇيغۇر 

ئاچىمىز« دېدى. 

تۈركىستاندىكى  شەرقىي  »بىز  سۆزىدە:  ئۇ 
ئۇيغۇر  كەلگەن  قېچىپ  ئانادولۇغا  زۇلۇمدىن 
ئېچىۋاتىمىز.  قۇچاق  قېرىنداشلىرىمىزغا 
ــۇ ئــۇيــغــۇر  ــم ــەردى ــل ــۈن ــن كــېــيــىــنــكــى ك ــدى ــۇن ب
قېرىنداشلىرىمىزغا داۋاملىق قۇچاق ئاچىمىز« 

دېدى. 

بۇ قېتىملىق ئۇچرىشىشتا ھەيئەت ئەزالىرى 
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كۆچمەنلەر  مىنىستىرى،  ئىشالر  ئىچكى  يەنە 
مۇناسىۋەتلىك  باشقا  ۋە  رەئىسى  ئىدارىسى 
ئـــورگـــان مــەســئــۇلــلــىــرى بــىــلــەن كـــۆرۈشـــۈپ، 
بارلىق  ئاالقىدار  مەسىلىسىگە  گىراژدانلىق 
قىيىنچىلىقالرنىڭ ھەل قىلىنىشى ھەققىدە 

سۆھبەتلەشتى.

ھەقتىكى  بــۇ  بىرلىكىنىڭ  تەشكىالتالر 
ــا ئــىــلــتــىــمــاس  ــق ــق ــى ــل ــراژدان ــى بــايــانــاتــىــدا گ
بــارلــىــق  ئــۇچــراۋاتــقــان  ــىــدا  ــان جــەري قىلىش 
قىلىنىدىغانلىقى،  ھەل  قىيىنچىلىقالرنىڭ 
تۈركىيەدە ئۇزۇن مۇددەتلىك، قىسقا مۇددەتلىك، 
ئىنسانىي ۋە باشقا تۈردىكى ئىقامەتتە تۇرۇۋاتقان 
بارلىق كىشىلەرنىڭ گىراژدانلىققا ئىلتىماس 
بارلىق  مــۇددەتــتــە  قىسقا  قىالاليدىغانلىقى، 
گىراژدانلىق  تۈركىستانلىقالرنىڭ  شەرقىي 
تاماملىنىدىغانلىقى  ئىلتىماسىنىڭ 
مەسئۇلالر  ۋە شۇنداقال سۆھبەتتە  بىلدۈرۈلدى 
ــن يــېــقــىــن مــەزگــىــلــدە نـــۇرغـــۇن  ــدى ــى ــپ ــەرى ت

گىراژدانلىققا  تۈركىستانلىقنىڭ  شەرقىي 
شــەھــىــرىــدە  ئانتالىيە  ۋە  ئېرىشكەنلىكى 
تۈركىستانلىقالرنىڭ  شەرقىي  يــاشــاۋاتــقــان 
ئەۋەتىلگەن  چاقىرىقى  قىلىش  ئىلتىماس 
قەيت  قىلمىغانلىقى  ئىلتىماس  تەقدىردىمۇ 

قىلىندى. 

ــىــدا يــەنــە  ــات ــان ــاي تــەشــكــىــالتــالر بــىــرلــىــكــى ب
ــىــق شــەرقــىــي  ــارل ــەدە يــاشــاۋاتــقــان ب ــي ــى ــۈرك ت
ــلــىــقــقــا  ــىــڭ گــىــراژدان ــلــىــقــالرن ــۈركــىــســتــان ت
ئىگە  كاپالەتكە  ھاياتىنىڭ  ۋە  ئېرىشىشى 
تىرىشچانلىق  ئۈزلۈكسىز  ئــۈچــۈن  بولۇشى 
تۈركىيەدىكى  كۆرسىتىدىغانلىقىنى، شۇنداقال 
بولۇپمۇ  خەلقىنى،  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي 
ئۇچۇرى  چاقىرىق  ئۇيغۇرالرنى  ئانتالىيەدىكى 
تاپشۇرۇپ  ماتېرىياللىرىنى  ھامان  كەلگەن 
چاقىرىدىغانلىقىنى  قىلىشقا  ئىلتىماس 

بىلدۈردى.

بېرما  كېڭىشى  خــەۋپــســىــزلــىــك  ت  د  ب 
قارىتىلغان  پۇقراالرغا  ھۆكۈمىتىنى  ھەربىي 
كــەم  ھــەقــقــىــدە  توختىتىش  ــلــىــقــنــى  زوراۋان
ــغــان قـــــارار مـــاقـــۇلـــالپ، ھــەربــىــي  ــدى ــراي ئــۇچ
ھۆكۈمەتنى پۇقراالرغا قارىتىلغان زوراۋانلىقنى 

بىلەن  خىتاي  ئەمما  چاقىرغان.  توختىتىشقا 
رۇسىيە بۇ قارارغا ئىزچىل قارشى تۇرغان.

ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە، 
ئانتونىي  مىنىستىرى  ئىشالر  تاشقى  ئامېرىكا 
دۆلەتلەر  بىرلەشكەن  21-دېكابىر  بىلىنكېن 
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ــىــك كــېــڭــىــشــىــدە  ــســىــزل ــى خــەۋپ ــەشــكــىــالت ت
قارىتىلغان  ھۆكۈمىتىگە  ھــەربــىــي  بېرما 
قارشى  ماقۇلالنغانلىقىنى  قارارنىڭ  مەزكۇر 
مــەزكــۇر  ۋە  بــىــلــدۈرگــەن  ئالىدىغانلىقىنى 
ۋە  قىلىش  ھەل  كىرىزىسىنى  بېرما  قارارنىڭ 
قارىتىلغان  پۇقراالرغا  ھۆكۈمەتنىڭ  ھەربىي 
خاتىمە  قىلمىشىغا  زوراۋانلىق  ۋە  باستۇرۇش 
قــەدەم  بىر  مۇھىم  تاشالنغان  ئۈچۈن  بېرىش 

ئىكەنلىكىنى ئېيتقان.
خەۋپسىزلىك  ــارار  قـ بــۇ  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
 12 ئــىــچــىــدە  ــەت  ــ دۆلـ  15 ــەزا  ــ ئ كېڭىشىگە 
نەتىجىسىدە  تاشلىشى  بېلەت  ئەزانىڭ قولالپ 
ــۇ قـــارارغـــا ئــاالقــىــدار  مــاقــۇلــالنــغــان بــولــۇپ، ب
بۇ  سۇنغان.  ھۆكۈمىتى  ئەنگلىيە  تەكلىپنى 
چېتىلىدىغان  مۇسۇلمانلىرىغا  بېرما  ــارار  ق
رۇسىيە  خىتاي،  قويۇشتا  ئــاۋازغــا  بولغاچقا، 
كەچكەن.  ۋاز  ھوقۇقىدىن  ھىندىستان  ۋە 
خەۋپسىزلىك  بــېــرى  يــىــلــالردىــن  يېقىنقى 
خىتاي  بار  ھوقۇقى  قىلىش  رەت  كېڭىشىدە 
سەۋەبلىك،  توسقۇنلۇقى  رۇسىيەنىڭ  بىلەن 
ھەربىي  بېرمىدىكى  كېڭىشى  خەۋپسىزلىك 
قارارىنى  جــازا  قارشى  ئۆزگىرىشكە  سىياسىي 

ماقۇللىيالمىغان.
خىزمىتى  قىلىش  تەييارلىق  قارارغا  مەزكۇر 
ئەسلى  بولۇپ،  باشالنغان  ئېيىدا  سېنتەبىر 
قورال  بېرمىغا  دۆلەتلەرنى  ھەرقايسى  اليىھەدە 
ھەربىي  چاقىرىش،  توختىتىشقا  ئەۋەتىشنى 
توغرىسىدىكى  ــۈرگــۈزۈش  ي ــازا  ج ھۆكۈمەتكە 
مەجبۇرالش تەدبىرلىرى بولغان بولسىمۇ، بىراق 
سەۋەبلىك  نارازىلىقى  رۇسىيەنىڭ  ۋە  خىتاي 
قىسمەن مەزمۇنالر چىقىرىۋېتىلگەن. بۇ قېتىم 
چىقىرىلغان قارار مەسىلىسىدە خىتاي بىلەن 

رۇسىيە بىتەرەپ تۇرۇۋالغان. 
تەشكىالتىنىڭ  دۆلـــەتـــلـــەر  بــىــرلــەشــكــەن 
ئــەھــۋالــى  ھـــوقـــۇق  كىشىلىك  بــېــرمــانــىــڭ 
توم  دوكالتچىسى  ئــاالھــىــدە  توغرىسىدىكى 
ئاندرېۋس بۇ يىل 22-فېۋرال تەپسىلىي دوكالت 
ئېالن قىلىپ، خىتاي بىلەن رۇسىيەنىڭ بېرما 
سېتىپ  باشالپ  2018-يىلدىن  ئارمىيەسىگە 
بەرگەن قوراللىرىنىڭ تىزىملىكىنى تۇرغۇزۇپ 
چىققان بولۇپ، خىتاي بىلەن رۇسىيە ساتقان 
قورالالر پۇقراالرغا ھۇجۇم قىلىش ۋە باستۇرۇش 

ئۈچۈن ئىشلىتىلگەن.
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شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىللىق كۈرىشى 
پىدا  جانلىرىنى  ۋە  قــان  ئىسسىق  يــولــىــدا 
خاتىرىلەش  شېھىتلەرنى  قەھرىمان  قىلغان 
23-دېكابىر ئىستانبۇلدا  مۇناسىۋىتى بىلەن, 
كېچىسى«  »شېھىتلەر  تۈركىستان  شەرقىي 

ئۆتكۈزۈلدى. پائالىيىتى 
تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا  پائالىيەتنى 
بولۇپ،  ئورۇنالشتۇرغان  بىرلىكى  تەشكىالتالر 
ئۇيغۇرالر  كۆپلىگەن  ياشاۋاتقان  ئىستانبۇلدا 
ئىبراھىم  پائالىيەت  قىلدى.  ئىشتىراك 
باشالندى.  بىلەن  تىالۋىتى  قۇرئان  قارىمنىڭ 
تــۈركــىــســتــان دۆلـــەت  تــۈركــىــيــە ۋە شــەرقــىــي 
ئىستىقالل  كېيىن،  ئوقۇلغاندىن  مارشلىرى 
ــيــەســى شــېــھــىــتــلــەر ھــەقــقــىــدە  ــزى ــېــلــېــۋى ت

قويۇلدى. فىلىم  قىسقا  تەييارلىغان 
تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا 
ئوغۇزخان  ھىدايەتۇلالھ  رەئىسى  بىرلىكى 
ئــېــچــىــلــىــش ســــۆزى قــىــلــىــپ، شــېــھــىــتــلــەر 
ــكــۈزۈشــتــىــكــى ئــاســاســلــىــق  ــۆت كــېــچــىــســى ئ
پىداكارلىق  شېھىتلەرنىڭ  مەقسەتنىڭ 
بىلدۈردى.  ئىكەنلىكىنى  ئۆگىنىش  روھىدىن 
ئابدۇلھەكىم مەخسۇم  يەنە مەرھۇم  ئۇ سۆزىدە 
ئىسمىنى  شېھىتلەرنىڭ  باشقا  ۋە  ھاجىم 
تۈركىستان  شەرقىي  ئۇالرنىڭ  ئېلىپ،  تىلغا 
ۋە  پىداكارلىقلىرى  قىلغان  ئەلدە  چــەت  ۋە 
كېرەكلىكىنى  قىلىش  ئۈلگە  خىزمەتلىرىنى 

بىلدۈردى. 
ئۆلىماالر  تۈركىستان  شــەرقــىــي  كېيىن 
مەھمۇدجان  ۋەكىلى  رەئىس  بىرلىكىنىڭ 
تۈركىستاننى  شەرقىي  قىلىپ،  سۆز  دامولالم 
ئېڭى  جىھاد  ئــۈچــۈن  قىلىش  مۇستەقىل 
سۆزلەپ،  ئەھمىيىتىنى  يېتىلدۈرۈشنىڭ 
ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە ئوتتۇرىغا قويغان 
ھەمدە  چۈشەندۈردى  كەلىمىسىنى  »رىجال« 
ئۆگىنىش  روھىدىن  شېھىتلەرنىڭ  مەزكۇر 

بىلدۈردى. كېرەكلىكىنى 
ــەۋى  ــەسـ ــە ئـــەھـــمـــەد يـ ــەنـ ــە يـ ــت ــەت ــي ــى ــال ــائ پ
خەلقئارا  ســاكــا،  ئىلياس  رەئــىــســى  ۋەقــفــى 

رەئىسى  جەمئىيىتىنىڭ  تۈركىستانلىقالر 
ئاكادېمىيەسىدىن  ئۇيغۇر  كاۋۇنجۇ،  بۇرھان 
ــاســىــر، دۇنـــيـــا ئــۇيــغــۇر  ــەۋكـــەت ن ــور شـ ــتـ دوكـ
ئابدۇرېشىت  رەئــىــســى  ۋەقــفــى  قــۇرۇلــتــىــيــى 
سۆز  ئايرىم-ئايرىم  قاتارلىقالرمۇ  ئابدۇلھەمىد 

قىلدى. 
ــدا يــەنــە پــېــشــقــەدەم  ــســى ــارى ــىــيــەت ئ ــال ــائ پ
مــويــســىــپــىــتــالردىــن ئـــابـــدۇشـــۈكـــۈر ھــاجــىــم 
مەرھۇم  ۋە  شېئىر  كۈيلەنگەن  شېھىتلەر 
ناملىق  ــز«  ــى »ئ ئــۆتــكــۈرنــىــڭ  ئــابــدۇرېــھــىــم 
ئەھلىنى  سورۇن  بېرىپ،  ئوقۇپ  شېئىرىنى 

ھاياجانالندۇردى. 
ئــارقــىــدىــن جــامــائــەت ئــەربــابــى ئــابــدۇقــادىــر 
ــۆز قــىــلــىــپ، شــېــھــىــتــلــەرنــى  ــ ــان سـ ــچـ ــاپـ يـ
روھـــىـــدىـــن  ئـــۇالرنـــىـــڭ  ۋە  خـــاتـــىـــرىـــلـــەش 
چۈشەندۈردى  مۇھىملىقىنى  ئۆگىنىشنىڭ 
ۋە جەمئىيەتتىكى بىر قىسىم خاتا قاراشالرغا 

رەددىيە بەردى. 
نەسىل  يېڭى  تۈركىستان  شەرقىي  كېيىن 
تەكلىماكان  ئابدۇساالم  رەئىسى  ھەرىكىتى 
ئابدۇلھەكىمخان  دادىــســى  قــىــلــىــپ،  ســـۆز 
مەخسۇم ھاجىمنىڭ ئىش-ئىزلىرى ھەققىدە 
ۋەقەلىكلەرنى،  تەسىرلىك  ئەمما  قىسقا 
ئەڭ  باشقىالرغا  ۋە  ئۆزىگە  ھاياتىدا  ئۇنىڭ 
نۇقتىالرنى  يــارقــىــن  ئــەڭ  قىلغان  تــەســىــر 

ئۆتتى.  ئەسلەپ 
ئىبراھىم  ھەرىكىتىدىن  نەسىل  يېڭى 
ناملىق  شــېــھــىــت«  ئـــۇ  ــكــى  »چــۈن ســىــدىــق 
كېيىن،  قىلغاندىن  دېكالماتسىيە  شېئىرنى 
ھەمكارلىق  ۋە  مائارىپ  تۈركىستان  شەرقىي 
ئــابــدۇلــئــەھــەد  كــاتــىــپــى  بـــاش  جەمئىيىتى 
ــۇم  ــەرھـ ــپ، مـ ــى ــل ــى ــۆز ق ــ ــان سـ ــ ــم ــدۇراھــ ــ ــاب ــ ئ
ئۇزۇن  مەخسۇمھاجىمنىڭ  ئابدۇلھەكىمخان 
بىلەن  سۈپىتى  بــولــۇش  سەپدىشى  يىللىق 
بولغان  شاھىت  بىۋاسىتە  ۋاقتىدا  ھايات 

تونۇشتۇردى. ئىش-ئىزلىرىنى 
ئۇنىۋېرسىتېتى  سەلچۇق  كونيا  ئارقىدىن 
ــتــى ئــابــدۇرېــھــىــم  ــخ پــەنــلــىــرى دوكــتــوران ــارى ت
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خەلقىنىڭ  ئــۇيــغــۇر  قىلىپ،  ســـۆز  ــەت  ــ دۆل
ــابــدۇلــئــەھــەد  ــەشــھــۇر ئــۆلــىــمــالــىــرىــدىــن ئ م
كىشىلەر  ــۇرغـــۇن  نـ مــەخــســۇمــھــاجــىــمــنــىــڭ 
ــان، تــــەســــەۋۋۇر قــىــلــغــۇســىــز  ــغ ــدى ــەي ــم ــل ــى ب
ھاياتىنىڭ  قارىماستىن  قىيىنچىلىققا 
ئۈلگىلىك  داۋامــالشــتــۇرغــان  ئاخىرىغىچە 

تونۇشتۇردى. ھاياتىنى 
رەشىدە  ۋە  مۇكەرەم  ئۆسمۈرلەردىن  كېيىن 
دېكالماتسىيە  شېئىر  ئــاتــاپ  شېھىتلەرگە 

قىلدى.
ــدۇراھــمــان جــامــال  ــاب ئــارقــىــدىــن ئــۇســتــاز ئ
ئالىمى  بىر  يەنە  ئۇيغۇرالرنىڭ  كاشىغەرىي 
ھاياتى  دامولالمنىڭ  ئابدۇلھەمىد  مــەرھــۇم 

دىنىي  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  ئۇنىڭ  ۋە 
مائارىپقا كۆرسەتكەن تەسىرىنى تونۇشتۇردى.
ئىسالم  تــەكــلــىــمــاكــان  شىۋېتسىيەدىكى 
مــەدەنــىــيــەت مــەركــىــزىــنــىــڭ رەئــىــســى ئــۆمــەر 
ئەسلەپ  شېھىتلەرنى  قىلىپ،  سۆز  مەخسۇم 
ئۆتكەندىن سىرت، ئۆزىنىڭ ھىجرەت قىلىش 
ســۆزلــەپ  قاتناشقۇچىالرغا  جەريانىنىمۇ 

بەردى.
ئۆلىماالر  تۈركىستان  شەرقىي  ئاخىرىدا 
قارىھاجىمنىڭ  ــۆمــەر  ئ ــەزاســى  ئ بىرلىكى 
بــاشــچــىــلــىــقــىــدا شــېــھــىــتــلــەرنــىــڭ روھــىــغــا 
پائالىيەت  بىلەن  دۇئـــاالر  قىلىنغان  ئــاتــاپ 

ئاخىرالشتى. 

خىتاي  يامراۋاتقان  بىلەن  شىددەت  خىتايدا 
بولۇپ،  تېزلەشكەن  تارقىلىشى  ۋىرۇسىنىڭ 
بولغان  شەھىرى  سانائەت  يېقىن  شاڭخەيگە 
يۇقۇمالنغۇچىالر  يېڭى  كۈندىلىك  جېجياڭدا 

بىر مىليوندىن ئېشىپ كەتتى.
26-دېكابىردىكى  گېزىتىنىڭ  ھــۆرىــيــەت 
ئەمەلدارالر  يەرلىك  بىلدۈرۈلۈشىچە،  خەۋىرىدە 
بىر  ساننىڭ  ــۇ  ب ئىچىدە  كـــۈن  نــەچــچــە  بــىــر 
ئالدىنقى  بولۇپ،  مۆلچەرلىگەن  قاتلىنىشىنى 

نوپۇسلۇق  مىليون   9 شىمالدىكى  كۈنلەردە 
كىشىنىڭ  مىڭ   530 كــۈنــدە  بىر  چــىــڭــداۋدا 
يۇقۇمنىڭ  ئېنىقالنغان.  يۇقۇمالنغانلىقى 
شىددەت بىلەن كۈچىيىشىگە قارىماي، خىتاي 
يېقىنقى  مەلۇماتلىرىدا  سانلىق  رېجىمىنىڭ 
بەش كۈندە ۋىرۇس سەۋەبىدىن ئۆلگەنلەر ئېالن 
قىلىنمىغان ۋە كۈندىلىك يۇقۇمالنغۇچىالرنىڭ 
ئورتاقالشمايدىغانلىقى  ئــەمــدى  ســانــىــنــى 
كومىتېتى  سەھىيە  خىتاي  بىلدۈرۈلگەن. 
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تەپسىالتالرنى  ئۆزگىرىشىدىكى  سىياسەتنىڭ 
ئورتاقالشمىغان.

ئىچىدىكى  ھــەپــتــە  نــەچــچــە  بــىــر  ــكــەن  ــۆت ئ
كېيىن  پاجىئەسىدىن  ــوت  ئ ئۈرۈمچىدىكى 
چىققان كەڭ كۆلەملىك نامايىشالردىن كېيىن 
چەكلىمىلەر  قاتتىق  ئۆلكىلىرىدىكى  خىتاي 
بوشىتىلغان بولسىمۇ، خىتاي رېجىمى شەرقىي 

تۈركىستاندىكى قامالنى بوشاتمىغانىدى. 
بىلەن  يۇقۇم  رېجىمىنىڭ  خىتاي  نۆۋەتتە 
ھالەتتە  بولغان  مەغلۇپ  قىلىشتا  كـــۈرەش 
كۈندىلىك  ئۈچۈن،  ساقلىنىش  كۆرۈنۈشتىن 
قىلماسلىقنى  ئېالن  سانىنى  يۇقۇملىنىش 

قارار قىلغانلىقى بىلدۈرۈلمەكتە.
ۋىرۇسى  خىتاي  دۇنيادىكى  نۆۋەتتە  خىتاي 
بولۇپ،  بىرى  جايالرنىڭ  ئېغىر  ئەڭ  يۇقۇمى 
مەلۇماتالردا  سانلىق  رەسمىي  رېجىمى  خىتاي 
قىلدى،  ئېالن  ئاز  سانىنى  ئەھۋالىنىڭ  يۇقۇم 
دەپ تەنقىدلىنىۋاتقان بىر پەيتتە ئاشكارىالنغان 
يالغانچىلىقىنى  خىتاينىڭ  ھۆججەتلەر 
ئاشكارىالنغان  مــەزكــۇر  قويغان.  ئىسپاتالپ 
رەســمــىــي ھــۆجــجــەتــلــەرگــە ئــاســاســالنــغــانــدا، 
12-ئاينىڭ ئالدىنقى 20 كۈنىدە خىتايدا 250 
مىليونغا يېقىن يۇقۇمالنغۇچى خاتىرىلەنگەن.

ۋاقــىــت  ــامــىــلــە  پــۇل-مــۇئ ۋە  بــىــلــۇمــبــېــرگ 
ــگــە ئــاســاســالنــغــانــدا،  ــرى گــېــزىــتــىــنــىــڭ خــەۋى
خىتايدا  كۈنىدە   20 ئالدىنقى  12-ئاينىڭ 
يۇقۇمالنغۇچى  مــىــلــيــون   250 تــەخــمــىــنــەن 
بايقالغان. بۇ قورقۇنچلۇق سان پەقەت ئۆتكەن 
يۇقۇمالنغۇچى  كۈندىلىك  ئىچىدە  ھەپتە  بىر 
سانىنىڭ ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 37 مىليونغا 
بولۇپ،  بــەرگــەن  كۆرسىتىپ  يەتكەنلىكىنى 
سەھىيە  خــىــتــاي  ــالر  ــات ــۇم ــەل م ســانــلــىــق  بـــۇ 
ئاشكارىالنغان.  يىغىنىدا  بىر  كومىتېتىنىڭ 
قىلغان  ئېالن  رەسمىي  رېجىمى  خىتاي  ئەمما 
مىڭ   60 پەقەت  كۈندە   20 مەلۇماتتا،  سانلىق 
ئەتراپىدا يۇقۇمالنغۇچى بارلىقى كۆرسىتىلگەن. 
ئــەمــمــا خــىــتــايــنــىــڭ رەســـمـــىـــي ســانــلــىــق 
كېلىۋاتقان  خىتايدىن  بىلەن  مەلۇماتلىرى 
بېرىلگەن  مەيداندىن  نــەق  ســۈرەتــلــەر،  يېڭى 
رېئاللىققا  مەلۇماتالرنىڭ  بۇ سانلىق  خەۋەرلەر 
ــەرگــەن.  ب كۆرسىتىپ  ئىكەنلىكىنى  زىـــت 
قامال  قاتتىق  قــامــاپ  ئــۆيــلــەرگــە  ئىلگىرى 
كىشىلەرنى  نۆۋەتتە  رېجىمى  خىتاي  قىلغان 
ئەھۋالى  بولسىمۇ،  يۇقۇمالنغان  بىلەن  ۋىرۇس 
ئېغىر بولمىسا، خىزمەتكە چىقىشقا رۇخسەت 

قىلماقتا. 
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مىنىستىرى  ئــىــشــالر  تــاشــقــى  تــۈركــىــيــە 
ئەنقەرەدە  29-دېكابىر  چاۋۇشئوغلى  مەۋلۇت 
مېدىيا  ئاخبارات،  بارلىق  ۋە  ئۆتكۈزۈلگەن 
خــۇالســە  يىللىق  قــاتــنــاشــقــان  خــادىــمــلــىــرى 
سىياسەتكە  تــاشــقــى  يــىــغــىــنــىــدا  دوكـــالتـــى 
ھەققىدە  مەسىلىلەر  نۇرغۇن  مۇناسىۋەتلىك 

توختالدى. 
ھەقتىكى  بــۇ  ئاگېنتلىقىنىڭ  ئــانــادولــۇ 
چاۋۇشئوغلى  قىلىنىشىچە،  قەيت  خەۋىرىدە 
مۇناسىۋىتى  خــىــتــاي-تــۈركــىــيــە  يىغىندا 
ــاي بــىــلــەن  ــت ــدە تــوخــتــىــلــىــپ، خــى ــى ــق ھــەق
بارلىقىنى،  ئاستىالش  مۇناسىۋەتتە  بولغان 
خىتاي  ســەۋەبــچــىــســىــنــىــڭ  بــۇنــىــڭ  ئــەمــمــا 
»مۇناسىۋەتنىڭ  بىلدۈرۈپ:  ئىكەنلىكىنى 
ئۇيغۇر  بىزنىڭ  سەۋەبى  يىرىكلىشىشىنىڭ 
پوزىتسىيىمىزدىن  تــۇتــقــان  تــۈركــلــىــرىــگــە 
تۈركىيەدە  توختىماي  خىتاي  بــولــۇۋاتــىــدۇ. 
پــۇقــرالــىــرىــمــىــز  بــىــزنــىــڭ  ۋە  يـــاشـــاۋاتـــقـــان 
بېرىشنى  ئــۆتــكــۈزۈپ  كىشىلەرنى  بــولــغــان 
ئۇالرنىڭ  ئەلۋەتتە  بىز  قىلىۋاتىدۇ.  تەلەپ 
ھــېــچــقــايــســىــســىــنــى بــەرمــەيــمــىــز. بـــەزىـــدە 
تۈركلىرى  ئۇيغۇر  تــاراتــقــۇالردا  ئىجتىمائىي 
دېگەندەك  بېرىۋاتىدۇ،  قايتۇرۇپ  خىتايغا  نى 
يالغان«  پــۈتــۈنــلــەي  بــۇ  چىقىدۇ،  خــەۋەرلــەر 

دېگەن.
ئىجتىمائىي  مەسىلىنىڭ  بۇ  چاۋۇشئوغلى 
قىلىنغانلىقىنى  سۇيىئىستېمال  تاراتقۇالردا 
تۈركلىرىنىڭ  ئۇيغۇر  »بىزنىڭ  تەكىتلەپ: 
سەھنىلەردىمۇ  خەلقئارا  ھەق-ھوقۇقلىرىنى 
قىلىۋاتىدۇ.  بىئارام  خىتاينى  قوغدىشىمىز 
مەسىلىسى.  ئىنسانپەرۋەرلىك  بــۇ  ئەمما 
كىشىلىك  تەشكىالتى  دۆلەتلەر  بىرلەشكەن 
ۋەزىپىسىدىن  ــدارى  ــەل ــەم ئ ئــالــىــي  ھــوقــۇق 
دوكالتىنى  ھەقتىكى  بۇ  بۇرۇن  ئايرىلىشتىن 
ۋاقتىدىكى  خىتايدىكى  ئۇنىڭ  قىلدى.  ئېالن 

باياناتىدىن ھەممەيلەن ئۈمىدسىزلەنگەنىدى. 
ئەمما دوكالت ئالدىمىزدا. ئۇ خىتاينىڭ بارلىق 
تۇرماقتا.  ئاشكارىالپ  دەپسەندىچىلىكلىرىنى 
بىز بۇنىڭغا ئىنكاس قايتۇرۇشىمىز كېرەك« 

دېگەن.
پــەقــەت  تۈركىيەنىڭ  يــەنــە  چــاۋۇشــئــوغــلــى 
ئىنسانپەرۋەرلىك  مۇناسىۋەتلىك  ئۇيغۇرالرغا 
خىتابنامىلەرگە  بىرلەشمە  مەسىلىسىدىكى 
ۋە  ــىــگــەن  ــل ــت ــى ــەك ت ــلــىــقــىــنــى  ــنــاشــقــان قــات
ئوچۇق-ئاشكارا  بىلەن  خىتاي  تۈركىيەنىڭ 
تىلغا  خااليدىغانلىقىنى  ھەمكارلىشىشنى 
شەرقىي  تېخى  ئەلچىمىز  »بـــاش  ئېلىپ: 
رۇخــســەت  چۈنكى  بــارمــىــدى،  تۈركىستانغا 
بولسا،  ئىش  بــارىــدىــغــان  ئــەگــەر  قىلمايدۇ، 
بويىچە  پىروگرامما  تــۈزگــەن  ئۆزىمىز  بىز 
ــداق  ــۇن ئ كـــېـــرەك.  قىلىشىمىز  ــكــەت  ھــەرى
خىتاينىڭ  نېمىشقا  بــىــز  بــولــمــايــدىــكــەن، 
ئۇالر  بەرگۈدەكمىز؟  بولۇپ  قورالى  تەشۋىقات 
ۋەكىللەر  ئىنسانپەرۋەرلىك  تۈركىيەدىن 
شى  دېــدى.  تەكشۈرسۇن،  كەلسۇن،  ئۆمىكى 
يىل  بەش  قىلغىلى  تەكلىپ  بۇنى  جىنپىڭ 
بولدى، ئەمما بەش يىلدىن بۇيان بۇ ۋەكىللەر 
ــتــىــگــە تــوســقــۇنــلــۇق  ــيــارى ئــۆمــىــكــىــنــىــڭ زى
نېمىشقا  تـــۇرۇۋاتـــىـــســـىـــلـــەر؟  چــىــقــىــرىــپ 
ھەمكارلىشىشنى  بىز  ھەمكارالشمايسىلەر؟ 
سىياسىي  مەسىلىلەرنى  بۇ  بىز  خااليمىز، 
نوقۇل  بىزنىڭ  قارىمايمىز.  دەپ  مەسىلە 
ــوق  ــى ســىــيــاســىــتــىــمــىــز ي ــارشـ خــىــتــايــغــا قـ
سىياسىتىنى  خــىــتــاي  بــىــر  ئــىــزچــىــل  ۋە 
بىلدۈردۇق«  كېلىۋاتقانلىقىمىزنى  قولالپ 
ــال  ــداق شــۇن بـــىـــلـــدۈرگـــەن ۋە  دېــگــەنــلــەرنــى 
ۋەكىللەر  ئىنسانپەرۋەرلىك  تۈركىيەنىڭ 
تۈركىستانغا  شەرقىي  تېزدىن  ئۆمىكىنى 
قايتا  خااليدىغانلىقىنىمۇ  ئــەۋەتــىــشــنــى 

تەكىتلىگەن.
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