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بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى كىشىلىك ھوقۇق
ئالىي ئەمەلدارى مىشېل باچېلېت خەلقئارا جەمئىيەت
ئۇزۇندىن بۇيان كۈتۈۋاتقان دوكالتنى ۋەزىپىسىدىن
ئايرىلىشتىن بۇرۇنقى ئاخىرقى مىنۇتالردا ئېالن قىلدى.

كەمسىتىش خاراكتېرلىك تۇتۇپ تۇرۇش قىلمىشىنىڭ
دەرىــجــىــســى قــانــۇن ۋە سىياسەتكە ئــاســاســانــغــانــدا،
شەخسلەر ۋە گۇرۇپپىالر بەھرىمەن بولۇۋاتقان ئاساسىي
ھوقۇقالرنى تېخىمۇ ئومۇميۈزلۈك چەكلىگەن ۋە
مەھرۇم قىلغان ئەھۋال ئاستىدا خەلقئارالىق جىنايەت
شەكىللەندۈرگەن بولۇشى ،بولۇپمۇ ئىنسانىيەتكە
قارشى جىنايەت شەكىللەندۈرگەن بولۇشى مۇمكىن»
دەپ خۇالسە قىلىنغان.

مىشېل باچېلېت -31ئــاۋغــۇســت ۋەزىــپــە ئۆتەش
مۇددىتى توشقان ئاخىرقى پەيتلەردە ،ئۇزۇندىن بۇيان
كــېــچــىــكــتــۈرۈلــۈپ كــەلــگــەن ،خــەلــقــئــارا جەمئىيەت
تــۆت كــۆزى بىلەن كۈتۈۋاتقان ئۇيغۇرالر ھەققىدىكى
دوكالتنى ئېالن قىلغان بولۇپ ،دوكالتتا خىتاينىڭ
شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر قاتارلىق مىللەتلەرگە
قىلىۋاتقان مۇئامىلىلىرىنىڭ «ئىنسانىيەتكە قارشى
جىنايەت» شەكىللەندۈرگەن بولۇشى مۇمكىنلىكى
تەكىتلەنگەن.

دوكــاتــتــا خىتاينىڭ ئــاتــالــمــىــش «تــەربــىــيــەلــەش
مەركىزى» دەپ ئاتىۋالغان جازا الگېرلىرىدىكى قىيىن-
قىستاققا ئېلىش ،ناچار مۇئامىلە قىلىش ،جۈملىدىن
نامەلۇم دورىنى مەجبۇرىي يېگۈزۈش ،ناچار شارائىتتا
تۇتۇپ تــۇرۇش ،ئاياغ ئاستى قىلىش ۋە ۋەھشىيلەرچە
زوراۋانــلــىــق قىلىش توغرىسىدىكى ئــەھــۋالــار قەيت
قــىــلــىــنــغــان بـــولـــۇپ« ،بــــۇ ھــەقــتــىــكــى مــەلــۇمــاتــار
ئىشەنچلىك» دەپ باھا بېرىلگەن.

باچېلېتنىڭ ئىشخانىسى تەكشۈرۈش دوكالتىنىڭ
خ ــۇالس ــى ــس ــى ــدە خــىــتــايــنــىــڭ -2017يـــىـــلـــىـــدىـــن
-2019يــىــلــىــغــىــچــە بــولــغــان ئــارىــلــىــقــتــا ئاتالمىش
«تــېــررورلــۇق ۋە ئاشقۇنلۇققا قارشى ت ــۇرۇش» نامىدا
شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە زەربە بېرىشىنىڭ خەلقئارا
قانۇن ساھەسىنىڭ دىققىتىنى قوزغىغانلىقىنى تىلغا
ئالغان.

باچېلېتنىڭ ئېيتىشىچە ،ئۇنىڭ ئىشخانىسى
مەۋجۇت بولغان ئۇچۇرالردىن قانۇنغا خىالپلىق قىلىش
قىلمىشلىرىنىڭ كونكرېت دەرىــجــىــســى ھەققىدە
«ئېنىق يەكۈن» چىقىرىشقا ئامالسىز ئىكەن ،ئەمما
خىتاي قۇرۇپ چىققان بۇ ئەسلىھەلەرنىڭ خىتاينىڭ
قانۇنغا خىالپلىق قىلىش قىلمىشلىرىنىڭ كەڭ
كــۆلــەمــدە يــۈز بېرىشىنى «مــۇنــبــەت تــۇپــراق» بىلەن

باچېلېتنىڭ ئىشخانىسى تەييارلىغان مــەزكــۇر
 48بەتلىك دوكالتتا« :خىتاينىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا
مۇسۇلمان مىللەتلەرنى ئاساس قىلغان خالىغانچە ۋە
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توسالمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەنىدى.
ب د ت بـــاش كــاتــىــپــى ئانتونىيو گۇتېرېسنىڭ
باياناتچىسى دوكالت ھەققىدە ئېالن قىلغان باياناتىدا،
ب د ت باش كاتىپىنىڭ دوكــات ئېالن قىلىنىشتىن
بۇرۇن مەزكۇر دوكالتنى كۆرمىگەنلىكىنى ئېيتقان.
-30ئاۋغۇست ب د ت نىڭ ئومۇمىي يىغىن زالىدا
مىشېل باچېلېتنىڭ ۋەزىپىدىن ئايرىلىش مۇراسىمى
ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ 15 ،مىنۇت خوشلىشىش نۇتقى
سۆزلىگەن باچېلېت ئۇيغۇرالر مەسىلىسىنى تىلغىمۇ
ئالمىغانلىقى ۋە تەييارالنغان دوكالت ھەققىدىمۇ زۇۋان
سۈرمىگەنلىكى سەۋەبلىك ئەيىبلەنگەنىدى .خۇسۇسەن
ئەنگلىيەنىڭ كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىدە تۇرۇشلۇق
بــاش ئەلچىسى رىتا فــىــرەنــچ ،كىشىلىك ھوقۇقنى
كۆزىتىش تەشكىالتىدىكى جون فىشېر قاتارلىقالر ئۇنى
ئاخىرقى مىنۇتالردا بولسىمۇ مەزكۇر دوكالتنى ئېالن
قىلىشقا چاقىرغانىدى.

تەمىنلەيدىغانلىقى ئېنىق ئىكەن.
باچېلېت دوكالتنى ئېالن قىلىپ بىر نەچچە سائەت
ئۆتكەندىن كېيىن ،يــەنــى پەيشەنبە تــاڭ ســەھــەردە
خىتاينىڭ جەنۋەدىكى دائىمىي تۇرۇشلۇق ئۆمىكىنىڭ
باياناتچىسى ليۇ يۈيىن بايانات ئېالن قىلىپ« :بۇ
دوكـــات ئامېرىكا ۋە غ ــەرب دۆلەتلىرىدىن ئىبارەت
خىتايغا قارشى كۈچلەر پىالنلىغان سېنارىيە» دەپ
بىلجىرلىغان .خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىمۇ
بۇ ھەقتە نارازىلىق بىلدۈرۈپ« :ب د ت كىشىلىك ھوقۇق
ئالىي ئەمەلدارى ئىشخانىسى ئامېرىكا قاتارلىق غەرب
ئەللىرىنىڭ خىتايغا قارشى تۇرۇشتىكى يانتايىقى ۋە
قورالىغا ئايالندى» دەپ بىلجىرلىغان.

خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر بىرلىكى
بۇ ھەقتە بايانات ئېالن قىلىپ ،ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ
ھۆكۈمەتلىرىنى ب د ت نىڭ بۇ دوكالتىغا ئاۋاز قوشۇپ،
خىتاي رېجىمىنىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان جىنايەتلىرىنى
توسۇشقا چاقىردى .شۇنداقال ب د ت كىشىلىك ھوقۇق
كومىتېتى ،ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش
ئىشخانىسى ،خەلقئارا ئەمگەك تەشكىالتى قاتارلىق
كۆپلىگەن خەلقئارالىق ئورگانالردىنمۇ مەخسۇس
خىزمەت گۇرۇپپىسى تەشكىللەپ ،خىتاينىڭ شەرقىي
تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر قاتارلىق تۈركىي مىللەتلەرگە
ئىجرا قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى
تەكشۈرۈشنى ۋە توسۇشنى تەلەپ قىلدى.

بــاچــېــلــېــت ئــالــدىــنــقــى پــەيــشــەنــبــە مــۇخــبــىــرالرنــى
كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا ئۆزىنىڭ شەرقىي تۈركىستان
مەسىلىسى ھەققىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دوكالتىنى
ئېالن قىلىش مەسىلىسىدە ئىنتايىن ئېغىر بېسىم
ئاستىدا قالغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغانىدى ۋە بۇ
بېسىمالرنىڭ مەزكۇر دوكالتنىڭ ئېالن قىلىنىشىنى
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خىتاي يىلالردىن بېرى شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى
سىرتقى مۇھىتتىن ئايرىپ كونترول قىلىپ كەلگەن
بولۇپ ،يىلالردىن بېرى ئاتالمىش «تېررورلۇققا زەربە
بېرىش» نامىدا باستۇرۇپ كەلگەن بولسا ،يېقىنقى
مەزگىللەردە ئاتالمىش «ۋىرۇستىن مۇداپىئەلىنىش»
باھانىسى بىلەن تېخىمۇ قاتتىق قامال قىلماقتا.

ئۇندىن باشقا غۇلجىدىن ئايرىلغانالردىن بارماقچى
بــولــغــان مــەنــزىــلــگــە يېتىپ بــارغــانــدىــن كېيىنمۇ
تەۋەلىكتىكى ئاتالمىش «يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش-
تىزگىنلەش» باھانىسى بىلەن ئوتتۇرىغا چىقارغان
قامال قىلىش تەدبىرلىرىگە ماسلىشىشى كېرەكلىكى
تەلەپ قىلىنغان.

تــەڭــرىــتــاغ تورىنىڭ -2ئاۋغۇستتىكى خــەۋىــرىــدە
بــىــلــدۈرۈلــۈشــىــچــە ،ئــىــلــى ۋىــايــىــتــىــدىــكــى خىتاي
دائىرىلىرى ئاتالمىش «يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش-
تىزگىنلەشتىكى تــۈرلــۈك تەدبىرلەرنى دەل جايىدا
ئەمەلىيلەشتۈرۈش» نامىدا غۇلجا تەۋەسىنى قاتتىق
قــامــال قىلغان .قــامــال قىلىش تــەدبــىــرى غۇلجىغا
كىرگەنلەرنى ئەمەس ،بەلكى غۇلجىدىن سىرتقا چىققان
كىشىلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان.
دائــىــرىــلــەر يــېــقــىــنــدا غــۇلــجــىــدىــن ئــايــرىــلــىــدىــغــان
خەلقنى تــۆمــۈريــول ،ئ ــاي ــرودۇرۇم ،تاشيول يولۇچىالر
بېكىتى ۋە تاشيول تەكشۈرۈش ئېغىزلىرىدا بــەدەن
تېمپېراتۇرىسىنى ئۆلچەشنى ،ھەم سىرتقا چىقماقچى
بولغانالردا  24سائەت بۇرۇنقى ساغالملىق تەكشۈرۈش
ئىسپاتى ،ساغالملىق يېشىل كودى ۋە خەۋەرلىشىش
چــوڭ سانلىق مەلۇمات مۇساپە كارتىسى قاتارلىق
رەسمىيەتلەرنىڭ بولۇشىنى تەلەپ قىلغان.
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شەرقىي تۈركىستاندا ئىجرا قىلىنىۋاتقان
ئىرقىي قىرغىنچىلىقتا مۇھىم رول ئوينىغان
دىۋىزىيەلەر ئامېرىكا قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ
تــۈرلــۈك جــازاســىــغــا دۇچ كــەلــگــەن بولسىمۇ،
خىتاينىڭ تۈرلۈك يۆلەش تەدبىرلىرى ئارقىسىدا
ئالدىنقى يېرىم يىلدا ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي
قىممىتى بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن
 4.8%ئاشقان.

كۆلىمى  155مىڭ  590گېكتارغا يېتىپ،
بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 10.1%
ئــاشــقــان .ئــۇنــدىــن بــاشــقــا كــۆلــەمــدىــن يۇقىرى
سانائەتنىڭ قوشۇلما قىممىتى بۇلتۇرقى
ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن  6.2%ئاشقان .بۇنىڭ
ئىچىدە ياسىمىچىلىق كەسپىنىڭ قوشۇلما
قىممىتى بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن
 6.6%ئاشقان.

خىتاي تەشۋىقات ئورگىنى تەڭرىتاغ تورىنىڭ
-8ئاۋغۇستتىكى خەۋىرىدە قەيت قىلىنىشىچە،
ئالدىنقى يېرىم يىلدا شەرقىي تۈركىستاندىكى
دىۋىزىيەلەرنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي
قىممىتى  121مىليارد  497مىليون يــۈەن
بــولــۇپ ،بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن
 4.8%ئاشقان .بۇنىڭ ئىچىدە دېھقانچىلىق،
ئورمانچىلىق ،چارۋىچىلىق ،بېلىقچىلىق
ئومۇمىي ئىشلەپچىقىرىش قىممىتى  23مىليارد
 348مىليون يۈەنگە يېتىپ ،بۇلتۇرقى ئوخشاش
مەزگىلدىكىدىن  8.3%ئاشقان.

ئەنگلىيە شېفىلد ھاالم ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ
ھېلېنا كېنېدى خەلقئارا ئەدلىيە مەركىزى
-26ئىيۇل ئېالن قىلغان يېڭى دوكالتىدا شەرقىي
تۈركىستاندىكى دىۋىزىيەلەرنىڭ مەجبۇرىي
ك ــۆچ ــۈرۈش ،مــەجــبــۇرىــي ئەمگەككە سېلىش،
زومىگەرلىك بىلەن يەر-زېمىن ئىگىلىۋېلىش،
خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش قاتارلىق جىنايەتلەر
ئــارقــىــلــىــق ،خــىــتــاي رېجىمىنىڭ شــەرقــىــي
تۈركىستاندىكى باستۇرۇش سىياسىتىدە مۇھىم
رول ئوينىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرگەنىدى.
مەلۇم بولۇشىچە ،نۆۋەتتە شەرقىي تۈركىستاندىكى
دىۋىزىيەلەرنىڭ كونتروللۇقىدىكى شىركەتلەر
 2900غا يېقىنلىشىدىغان بولۇپ ،دىۋىزىيەلەرگە
بىۋاسىتە يــاكــى ۋاسىتىلىك چېتىلىدىغان
شــىــركــەت-كــارخــانــا ۋە ئــورگــانــار پــۈتــۈن دۇنيا
مىقياسىدا  862مىڭدىن ئاشىدىكەن.

خىتاينىڭ ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش ۋە
يىغىۋېلىشنى كۈچەيتىش سىياسىتىگە ماس
ھالدا ،ئالدىنقى يېرىم يىلدا دىۋىزىيەلەردىكى
ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمى تېخىمۇ تېزلىكتە
ئاشۇرۇلغان بــولــۇپ ،يازلىق ئاشلىق تېرىلغۇ
4

ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

ئاۋغۇست 2022

ئــامــېــرىــكــىــدىــكــى بــىــر تـــور بــىــخــەتــەرلــىــك
شىركىتىنىڭ ئەڭ يېڭى تەتقىقات نەتىجىسى
خىتاي رېجىمىنىڭ  70تىن ئارتۇق يالغان
خــــەۋەر ت ــور بېكەتلىرىدىن پايدىلىنىپ،
خــەلــقــئــارادىــكــى ي ــال ــغ ــان تــەشــۋىــقــاتــىــنــى
كۈچەيتكەنلىكىنى ئاشكارىالپ بەردى.
ئامېرىكىدىكى تور بىخەتەرلىك شىركىتى
«ماندىيانت» ئالدىنقى ھەپتە يېڭى بىر
تەتقىقات نەتىجىسىنى ئېالن قىلغان بولۇپ،
خىتاي رېجىمىنىڭ كەم دېگەندە  72يالغان
خــەۋەر تــور بېكىتى ياساپ چىققانلىقى ،بۇ
تــور بېكەتلەرنىڭ  11خىل تىلدا خىتاي
رېجىمىنىڭ يالغان تەشۋىقات تارقىتىشىغا
ۋە ئامېرىكا باشلىق غەرب دۆلەتلىرىگە ھۇجۇم
كۆرسىتىپ
ماسالشقانلىقى
قىلىشىغا
بېرىلگەن.
تەتقىقات نەتىجىسىدە قەيت قىلىنىشىچە،
مەزكۇر تور بېكەتلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ پەردە
ئارقىسىدىكى باشقۇرغۇچىسى شاڭخەي
خەيشۈن تېخنولوگىيە شىركىتى بولۇپ،
خــىــتــاي رېجىمىنىڭ يــالــغــان ھــېــســاب ۋە
يالغان تور بېكەتلەر ئارقىلىق خەلقئارادىكى
جــامــائــەت پىكىرىگە تــەســىــر كۆرسىتىش
ئۇرۇنۇشلىرىنىڭ يەنە بىر ئىسپاتى بولۇپ
قالغان.
مەزكۇر تور بېكەتلەر ئاساسلىقى ئامېرىكا

ۋە بــاشــقــا غـــــەرب دۆلــەتــلــىــرىــگــە ھــۇجــۇم
قىلىشقا مەركەزلەشكەندىن سىرت ،شەرقىي
تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق،
خـــوڭـــكـــوڭـــدىـــكـــى ئ ــى ــن ــس ــان ھــەقــلــىــرى
دەپسەندىچىلىكى قاتارلىق كۈنتەرتىپتە
تـــۇرۇۋاتـــقـــان مــەســىــلــىــلــەردە كــىــشــىــلــەرنــى
قايمۇقتۇرۇشقا ئــۇرۇنــغــان .ئــۇنــدىــن باشقا
ئويدۇرما ھۆججەت ئارقىلىق گېرمانىيەلىك
تەتقىقاتچى ئادرىيان زېنزغا تۆھمەت چاپالش
ھەرىكىتىمۇ بۇ ساختا تور بېكەتلەر ئارقىلىق
ئىشقا ئاشۇرۇلغان.
مــەلــۇم بولۇشىچە ،تىۋىتتېر شىركىتى
خىتاينىڭ يالغان تەشۋىقاتىغا چېتىشلىق
ھــېــســابــارنــىــڭ تــاقــىــۋېــتــىــلــگــەنــلــىــكــىــنــى
بــىــلــدۈرگــەن ،ئــەمــمــا بــۇ ھــەقــتــە تەپسىلىي
مەلۇمات بەرمىگەن.
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ئــامــېــرىــكــا م ــەرك ــى ــزى ــي ئــىــســتــىــخــبــارات
ئىدارىسىنىڭ مــۇئــاۋىــن باشلىقى يېقىندا
ئ ــۆت ــك ــۈزۈل ــگ ــەن بــىــر يــىــغــىــنــدا ئــامــېــرىــكــا
ئافغانىستاندىن چېكىنگەندىن كېيىن،
خــىــراجــەتــلــىــرىــنــى ،بــايــلــىــق مــەنــبــەســىــنــى
ۋە ئــاســاســلــىــق خــىــزمــىــتــىــنــى خــىــتــايــغــا
باشلىغانلىقىنى
مــەركــەزلــەشــتــۈرۈشــكــە
تەكىتلىگەن.

زەربــە بېرىشنىڭ يەنىال ئاساسلىق ۋەزىپىسى
ئىكەنلىكىنى ،ئــەمــمــا م ــەزك ــۇر ئــورۇنــنــىــڭ
ئاساسلىق نىشانىنى خىتاينى تېخىمۇ ياخشى
تونۇش ۋە تاقابىل تۇرۇشقا قارىتىۋاتقانلىقىنى
بىلدۈرگەن.
خەۋەردە بىلدۈرۈلۈشىچە ،ئامېرىكا ھۆكۈمىتى
ئافغانىستاندىن ئەسكەر چېكىندۈرگەندىن
كېيىن ،تېررورلۇققا قارشى تــۇرۇش ھەققىدە
بـــارا-بـــارا ئ ــاز توختىلىشقا ،خــىــتــاي بىلەن
رۇسىيەنىڭ سىياسىي ،ئىقتىسادىي ،ھەربىي
تەھدىتىنى كۆپلەپ تىلغا ئېلىشقا باشلىغان.
ھەرقايسى ئىستىخبارات ئورگانلىرىمۇ ئادەم
كــۈچــى ۋە بــايــلــىــق مەنبەسىنى قايتىدىن
تــەڭــشــەشــكــە بــاشــلــىــغــان بـــولـــۇپ ،خــىــتــاي
مەسىلىسىگە مەسئۇل يۈزلىگەن خادىمالرنى
كۆپەيتكەن .بۇالرنىڭ ئىچىدە بۇرۇن مەخسۇس
تېررورلۇققا قارشى خىزمەتلەرنى ئىشلىگەن
مۇتەخەسسىسلەرمۇ بار ئىكەن.

ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە
قــەيــت قىلىنىشىچە ،ئامېرىكا مەركىزىي
ئــىــســتــىــخــبــارات ئــىــدارىــســىــنــىــڭ مــۇئــاۋىــن
باشلىقى داۋى ــد كوھېن يېقىندا مەركىزىي
ئىستىخبارات ئىدارىسى تېررورلۇققا قارشى
تۇرۇش مەركىزىنىڭ بىر يېپىق يىغىنىدا سۆز
قىلىپ ،ئەلقائىدە قاتارلىق تەشكىالتالرغا

نــــۆۋەتــــتــــە ئ ــام ــې ــرى ــك ــا ئــىــســتــىــخــبــارات
ۋەزىپىسىنى
ئاساسلىق
ئورگانلىرىنىڭ
تــېــررورلــۇقــقــا قــارشــى تــۇرۇشــتــىــن خىتايغا
قــارىــتــىــۋاتــقــانــلــىــقــى كــۆپــلــىــگــەن ســابــىــق
ئىستىخبارات ئەمەلدارلىرىنىڭ ۋە پارالمېنت
ئەزالىرىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەن .ھەتتا بىر
قىسىم ئەمەلدارالر بالدۇرال مۇشۇنداق قىلىش
كېرەكلىكىنى تەكىتلەشكەن.
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ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جــوۋ بايدېن يېرىم
ئۆتكۈزگۈچ ساھەسىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش
ئارقىلىق ،خىتايغا تېخىمۇ كۈچلۈك تاقابىل
تۇرۇشنى نىشان قىلغان غايەت زور سوممىلىق
قانۇن اليىھەسىگە رەسمىي ئىمزا قويۇپ ،بۇ
قانۇننى كۈچكە ئىگە قىلدى.
ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە
بىلدۈرۈلۈشىچە ،ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جوۋ
بايدېن -9ئاۋغۇست «ئــۆزەك ۋە ئىلىم-پەن
قانۇن اليىھەسى»گە ئىمزا قويغان بولۇپ،
يــېــرىــم ئــۆتــكــۈزگــۈچ ساھەسىنى تەرەققىي
قىلدۇرۇش ئارقىلىق ،سانائەت ،تېخنولوگىيە
ۋە ھەربىي ســاھــەدە خىتاي بىلەن تېخىمۇ
كۈچلۈك رىقابەتلىشىشنى نىشان قىلغان
مەزكۇر قانۇن رەسمىي كۈچكە ئىگە بولغان.
بۇ قانۇن اليىھەسى چېتىلىدىغان ئومۇمىي
مەبلەغ  280مىليارد دولــارغــا يېتىدىغان
بولۇپ ،بايدېن بۇنى «دەۋر خاراكتېرلىك مەبلەغ
سېلىش» دەپ سۈپەتلىگەن ۋە ئىمزا قويۇشتىن
بۇرۇنقى باياناتىدا« :كەلگۈسىدىكى ئــۆزەك
سانائىتى ‹ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن› بولىدۇ»
دېگەن .ئىمزا قويۇش مۇراسىمىغا ھۆكۈمەت
ئەمەلدارلىرى قاتناشقاندىن سىرت،Intel ،
 AMDقاتارلىق بىر قىسىم تېخنولوگىيە

شىركەتلىرىنىڭ باش ئەمەلدارىمۇ ئىشتىراك
قىلغان.
ئابىدە خاراكتېرلىك ئەھمىيەتكە ئىگە ،دەپ
قارىلىۋاتقان مەزكۇر قانۇننىڭ تۇرغۇزۇلۇشىغا
بىر يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت كەتكەن بولۇپ،
ئالدىنقى ئاينىڭ ئاخىرى ئىككى پاالتانىڭ
ماقۇللىقىدىن ئۆتكەنىدى .بۇ قانۇن خىتايغا
تاقابىل تۇرۇشتىكى بۆسۈش خاراكتېرلىك
ئىلگىرىلەش دەپ قارالغان بولۇپ ،ئامېرىكا
ھــۆكــۈمــىــتــىــگــە نــىــســبــەتــەن خــىــتــايــنــىــڭ
گېئوپولىتىكىلىق خىرىسلىرىغا قارشى
ئۇزۇن مۇددەتلىك ئىستراتېگىيەلىك قولالش
ھېسابلىنىدىكەن.
مــەلــۇم بولۇشىچە،ئامېرىكىنىڭ ئــۆزەك
ساھەسىگە سالغان مەبلىغى ۋە قــۇرۇلــۇش
تۈرلىرى ئىزچىل تۆۋەنلەپ كەلگەن بولۇپ،
بۇنىڭ نەتىجىسىدە ئامېرىكىنىڭ دۇنيا ئۆزەك
ئىشلەپچىقىرىش ساھەسىدە ئىگىلىگەن
نىسبىتى -1990يــىــلــىــدىــكــى  40%تىن
ھازىرقى  12%كە چۈشۈپ قالغان .نۆۋەتتە
مەزكۇر قانۇننىڭ بۇ ۋەزىيەتنى ئۆزگەرتىشتە
تۈرتكىلىك رول ئوينايدىغانلىقى ئىلگىرى
سۈرۈلمەكتە.
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بىر نەچچە كۈندىن بېرى شەرقىي تۈركىستاندا
خىتاي ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇمالنغۇچىالر تېز
سۈرئەتتە كۆپەيگەن بولۇپ ،خىتاي دائىرىلىرى
ئــۈرۈمــچــىــنــىــڭ ئــاســاســلــىــق رايونلىرىنىڭ
-10ئاۋغۇستتىن باشالپ بەش كۈنلۈك قامال
قىلىنىدىغانلىقىنى ئېالن قىلغان.
خــىــتــاي تــاراتــقــۇلــىــرىــنــىــڭ خــەۋىــرىــگــە
ئــاســاســانــغــانــدا-10 ،ئــاۋغــۇســت  24ســائــەت
ئىچىدە شــەرقــىــي تۈركىستاندا ئاالمەتسىز
يۇقۇمالنغۇچىدىن  380سى كۆپەيگەن بولۇپ،
بۇالرنىڭ  284ى غۇلجا شەھىرىدە ،قالغان
بىمارالر ئــۈرۈمــچــى ،ئالتاي ،قــومــۇل ،تــۇرپــان،
كــــورال ۋە خــوتــەنــدە ئــىــكــەن .بــۇنــىــڭ بىلەن
شەرقىي تۈركىستاندا خىتاي ۋىرۇسى بىلەن
يۇقۇمالنغۇچىالر  916گە يەتكەن .بۇالرنىڭ
ھەممىسى ئاالمەتسىز يۇقۇمالنغۇچى بولۇپ،
رەسمىي دىياگنوز قويۇلغانالر يوق ئىكەن.
يۇقۇمالنغۇچىالرنىڭ كۆپىيىشى سەۋەبلىك،
شەرقىي تۈركىستاننىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا
كــونــتــرولــلــۇق تــېــخــىــمــۇ كــۈچــەيــتــىــلــگــەن،
جۈملىدىن ئــۈرۈمــچــىــدە -10ئــاۋغــۇســتــتــىــن
تارتىپ بەش كۈنلۈك قامال يولغا قويۇلغان.
خىتاي تەشۋىقات ئورگىنى يــەرشــارى ۋاقىت
گېزىتىنىڭ بــۇ ھەقتىكى خــەۋىــرىــدە قەيت
قىلىنىشىچە ،ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ تەڭرىتاغ،

سايباغ قاتارلىق كۆپلىگەن مۇھىم رايونلىرىدا
مەزكۇر قامال تەدبىرى ئىجرا قىلىنىدىغان
بولۇپ ،بارلىق ئىدارە-ئورگانالردا ،ئولتۇراق
رايونلىرىدا بىرال كىرىش-چىقىش ئېغىزى
قــالــدۇرۇلــىــدىــكــەن ،بــارلــىــق ئاھالىلەرنىڭ
ئۆيىدىن سىرتقا چىقىشى چەكلىنىدىكەن،
ۋىرۇسقا قارشى قاتتىق كونترول تەدبىرلىرى
شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــدىــكــى ئــاھــالــىــلــەرنــى
ئەندىشىگە ســالــغــان بــولــۇپ ،ئىجتىمائىي
ت ــارات ــق ــۇالردا تــارقــالــغــان ســىــنــاردا شەرقىي
تــۈركــىــســتــانــنــىــڭ بــىــر قــىــســىــم جــايــلــىــرىــدا
كۆكتات باھاسىنىڭ ئــون ھەسسە ئۆسۈپ
كەتكەنلىكى ،كىشىلەرنىڭ ئۇزۇن ئۆچىرەتتە
تۇرۇپ يېمەكلىك ،كۆكتات سېتىۋالغانلىقى
كۆرسىتىلگەن.
خىتاي رېجىمى ئىزچىل ھالدا ئاتالمىش
«يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش» سىياسىتىنى
تەكىتلەپ كەلگەن بولۇپ ،نۆۋەتتە شەرقىي
تۈركىستاندىمۇ بۇ سىياسەت يولغا قويۇلۇشقا
باشلىغان .ئەسلىدىنال ئىرقىي قىرغىنچىلىق
ئاستىدا يــاشــاۋاتــقــان شــەرقــىــي تۈركىستان
خەلقىنىڭ يۇقۇمغا قارشى رادىكال تەدبىرلەر
سەۋەبلىك تېخىمۇ ئېغىر باستۇرۇش ،قاتتىق
نازارەت ۋە ئىقتىسادىي بېسىمغا دۇچ كېلىشى
ھەققىدىكى ئەندىشىلەر كۈچەيمەكتە.
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خــىــتــاي رېــجــىــمــى -10ئ ــاۋغ ــۇس ــت تــەيــۋەن
مەسىلىسىگە ئاالقىدار يېڭى ئاق تاشلىق كىتاب
ئېالن قىلغان بولۇپ ،ئالدىنقى قېتىمقى ئاق
تاشلىق كىتابىدا تىلغا ئېلىنغان تەيۋەننىڭ
يۈكسەك ئاپتونومىيە ھوقۇقىغا ئاالقىدار
ۋەدىلىرىنى چىقىرىۋەتكەن.
خىتاي تــەيــۋەن ئىشلىرى ئىشخانىسى ۋە
خىتاي ئاخبارات ئىشخانىسى چارشەنبە كۈنى
«تەيۋەن مەسىلىسى ۋە يېڭى دەۋردىكى خىتاينى
بىرلىككە كــەلــتــۈرۈش ئىشلىرى» ناملىق
ئاق تاشلىق كىتاب ئېالن قىلغان .ئەمما بۇ
قېتىم بۇرۇنقى ئاق تاشلىق كىتابالردا تىلغا
ئېلىنغان «بىرلىككە كەلگەندىن كېيىن،
تەيۋەندە يۈكسەك ئاپتونومىيە يولغا قويۇلىدۇ،
خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتى تەيۋەندە ئارمىيە
ۋە مەمۇرىي خادىملىرىنى تۇرغۇزمايدۇ» دېگەن
مــەزمــۇنــارنــىــڭ چىقىرىۋېتىلىشى دىققەت
قوزغىغان بــولــۇپ ،بــۇ خىتاي كوممۇنىست
رېجىمىنىڭ تەيۋەننى قولغا كىرگۈزگەن
تــەقــدىــردىــمــۇ ،تــولــۇق ئاپتونومىيە ھوقۇقى
بەرمەيدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدىكەن.
مــەلــۇم بــولــۇشــىــچــە ،خــىــتــاي رېجىمىنىڭ
-1993يىلى ۋە -2000يىلى تەيۋەن ھەققىدە
ئــېــان قــىــلــغــان ئـــاق تــاشــلــىــق كىتابلىرى
يۇقىرىقى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن.
ئەمما خىتاينىڭ تەيۋەن بوغۇزىدىكى تەھدىت
خاراكتېرلىك ھەرىكەتلىرىنىڭ كۈچىيىشى

ۋە نەنسى پېلوسىنىڭ زىيارىتىدىن كېيىن،
تــەيــۋەن-خــىــتــاي مۇناسىۋىتىنىڭ تېخىمۇ
جىددىيلىشىشى ئارقىسىدا ئېالن قىلىنغان
بۇ ئاق تاشلىق كىتابتا زور ئۆزگىرىش بولغان.
ئاق تاشلىق كىتابتا يەنە خىتاي رېجىمىنىڭ
تەيۋەنگە قـــورال كــۈچــى ئىشلىتىشتىن ۋاز
كەچمەيدىغانلىقى ،تەيۋەننىڭ ھاكىمىيەت
بېشىدا تۇرۇۋاتقان دېموكراتىك تەرەققىيات
پارتىيەسىنى ئــاغــدۇرۇپ تاشاليدىغانلىقى،
تــەيــۋەن مۇستەقىلچىلىرىغا قاتتىق زەربــە
بېرىدىغانلىقى ھەققىدە جار سېلىنغان.
تــەيــۋەن ھۆكۈمىتى شــۇ كــۈنــى كــەچــتــە بۇ
توغرۇلۇق بايانات ئېالن قىلىپ ،خىتاينىڭ
ھەربىي تەھدىتلىرىنى كۈچەيتىۋاتقان بىر
پەيتتە يەنە بۇ ئاتالمىش ئاق تاشلىق كىتابنى
ئېالن قىلغانلىقىنى ،خەلقئارا قانۇنغا زىت
مەزمۇنالرنى تىلغا ئالغانلىقىنى تەنقىد قىلىپ
نارازىلىق بىلدۈرگەن.
خىتاي كوممۇنىست رېجىمى يىلالردىن
بېرى تەيۋەننى قولغا كىرگۈزگەن تەقدىردە
ئاتالمىش «بىر دۆلەتتە ئىككى خىل تۈزۈم»
سىياسىتىنى يولغا قويىدىغانلىقى ،تەيۋەننىڭ
ئىجتىمائىي ،سىياسىي تۈزۈلمىسىنى ساقالپ
قالىدىغانلىقى ھەققىدە جار سېلىپ كەلگەن
بولسىمۇ ،تەيۋەن تەرەپ بۇنى رەت قىلماقتا ۋە
تەيۋەننىڭ تەقدىرىنى تەيۋەنلىكلەرنىڭ ئۆزى
بەلگىلەيدىغانلىقىنى تەكىتلەپ كەلمەكتە.
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نەنسى پېلوسىنىڭ پۈتۈن دۇنيادا غۇلغۇال
قوزغىغان تــەيــۋەن زىيارىتىدىن بىر نەچچە
كــۈن ئــۆتــۈپــا ،لىتۋانىيەنىڭ بىر مۇئاۋىن
مىنىستىرىمۇ تەيۋەننى زىيارەت قىلغان بولۇپ،
خىتاي دەرھال ئۇنىڭغا جازا يۈرگۈزگەنلىكىنى
ئېالن قىلدى.
لـــىـــتـــۋانـــىـــيـــە قـــــاتـــــنـــــاش ۋە ئــــاالقــــە
مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى
ئاگنې ۋايچۇكېۋىچۇتېنىڭ باشچىلىقىدىكى
 11كىشىلىك ھەيئەت -7ئاۋغۇست تەيۋەنگە
يېتىپ بارغان بولۇپ ،بەش كۈنلۈك زىيارەتتە
بولغان ۋە بۇ جەرياندا كۆپلىگەن شەھەرلەرنى
زىـــيـــارەت قــىــلــىــپ ،ئـــون نــەچــچــە يىغىنغا
قاتناشقان .ئۇنىڭ بۇ قېتىملىق زىيارىتى
ئامېرىكا ئاۋام پاالتا رەئىسى نەنسى پېلوسىنىڭ
تەيۋەن زىيارىتىدىن بىر نەچچە كۈن ئۆتۈپال
ئەمەلگە ئاشقان.
بــۇ زىـــيـــارەت خــىــتــاي رېجىمىنى قاتتىق
بىئارام قىلغان بولۇپ ،خىتاي تاشقى ئىشالر
مىنىستىرلىقى -12ئ ــاۋغ ــۇس ــت ئــورگــان
تــور بېتىدە ئاگنې ۋايچۇكېۋىچۇتېغا جــازا
يۈرگۈزگەنلىكى ھەققىدە بايانات ئېالن قىلدى.
خىتاي تەرەپ باياناتىدا لىتۋانىيەنىڭ مەزكۇر
مۇئاۋىن مىنىستىرىنىڭ تەيۋەننى زىيارەت

قىلىش ئارقىلىق ،خىتاينىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا
ئارىالشقانلىقىنى ۋە ئاتالمىش «بىر خىتاي
سىياسىتى»گە خىالپلىق قىلغانلىقىنى
دەۋا قىلدى ،شۇنداقال ۋايچۇكېۋىچۇتېغا جازا
يۈرگۈزۈلگەنلىكىنى ،لىتۋانىيە قاتناش
ۋە ئــاالقــە مىنىستىرلىقى بــىــلــەن بارلىق
ھەمكارلىقنى توختاتقانلىقىنى ۋە لىتۋانىيە
بىلەن خەلقئارالىق تىرانسپورت ساھەسىدىكى
ھەمكارلىقنىمۇ توختاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
يېقىنقى بىر نەچچە يىلدىن بېرى لىتۋانىيە
بىلەن خىتاينىڭ مۇناسىۋىتى ئۈزلۈكسىز
يىرىكلىشىپ ماڭغان بولۇپ ،بۇلتۇر لىتۋانىيە
ھۆكۈمىتى تەيۋەن ھۆكۈمىتىنىڭ لىتۋانىيەدە
«تەيۋەن» نامى بىلەن ۋاكالەتخانا قۇرۇشىغا
يول قويغانلىقى سەۋەبلىك ،جىددىيچىلىك
تېخىمۇ كۈچەيگەن .خىتاي كېيىن بۇنىڭغا
قارشى تــۈرلــۈك ئىقتىسادىي ۋە دىپلوماتىك
ۋاســىــتــىــلــەر ئارقىلىق لىتۋانىيەدىن ئــۆچ
ئالغان .ئۇندىن باشقا لىتۋانىيە خىتاينىڭ
شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــدىــكــى جىنايىتىنى
«ئىرقىي قىرغىنچىلىق» دەپ بېكىتكەن ۋە
بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى
دىپلوماتىك بايقۇت قىلغان ئــاز ساندىكى
دۆلەتلەر قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ.
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خىتاي يېقىنقى كۈنلەردىن بېرى ئاتالمىش
«يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش» باھانىسى
بىلەن شەرقىي تۈركىستان خەلقنى ئۆيلىرىگە
قــامــىــغــان ب ــول ــۇپ ،خــەلــق قىممەتچىلىك
ۋە قاتتىق قــامــال سەۋەبلىك ئــاچ قېلىپ،
ئۆسۈملۈكلەرنى يېيىشكە مەجبۇر بولغان.
ش ــەرق ــى ــي تــۈركــىــســتــانــدىــن تــارقــالــغــان
نۆۋەتتىكى ۋەزىــيــەت ھەققىدىكى سىنالر
خىتاي خەۋەرلىرىنىڭ يالغانچىلىق بىلەن
تولغانلىقىنى يەنە بىر قېتىم پاكىتلىق
ھالدا ئاشكارىالپ بەرمەكتە-15 .ئاۋغۇست

فېيسبۇكتا تارقالغان بىر سىندا ،خىتاينىڭ
ئاتالمىش «ۋىرۇسنىڭ ئالدىنى ئېلىش»
باھانىسى بىلەن شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى
ئۆيلىرىگە نەزەربەند قىلىپ ئاچ قويغانلىقى،
خەلقنىڭ قاتتىق قىينىلىۋاتقانلىقى ئاددىي
سۆزلەر بىلەن ئىپادىلەنگەن بولۇپ ،بىر ئۇيغۇر
ئايال ھويلىسىدىكى گۈللەرنى كۆرسىتىپ:
«ۋىـــــــرۇس س ــەۋەب ــل ــى ــك كــۆكــتــاتــلــىــرىــمــىــز
تۈگەپ يېگۈدەك نەرسە قالمىدى .گۈلنىڭ
يوپۇرماقلىرىدا تاماق ئەتسەم ئوخشارمۇ؟...
ئــەمــدى مــۇشــۇ گــۈلــلــەرنــىــڭ يوپۇرمىقىنى
يېيىشكە مەجبۇر بولۇپ قالدۇق »...دېگەن.
خــىــتــايــنــىــڭ قـــامـــال قــىــلــىــپ قــىــيــنــاش
ۋاسىتىسىدىن ھەتتا بالىالرمۇ قۇتۇاللمىغان
بــولــۇپ ،دائىرىلەر ئۆيدىن سىرتقا چىققان
بــالــىــارنــى تـــۇتـــۇپ ك ــەن ــت كــومــىــتــېــتــىــغــا
ئاپىرىپ جــازالــىــغــان .خىتاي ئىجتىمائىي
ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدا تارقالغان بىر سىندا
ئاشكارىلىنىشىچە-14 ،ئاۋغۇست ساقچىالر
ئــۆيــىــدىــن ســىــرتــقــا چــىــقــقــان بــىــر نــەچــچــە
ئۇيغۇر بالىنى تــۇتــۇپ ،كەنت كومىتېتىغا
تــاپــشــۇرۇپ بــەرگــەن .كــەنــت كومىتېتتىكى
قورچاق ئەمەلدارالر ئىككى بالىنىڭ بېشىغا
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بــىــر تــاخــتــايــنــى ق ــوي ــۇپ ،كــەنــت قــورۇســىــدا
يۈگۈرتكۈزۈپ جازالىغان ۋە ئىجتىمائىي ئۇچۇر
ۋاسىتىلىرىدا تارقىتىپ ،باشقا بالىالرنىڭ
ئۆيدىن چىقسا مۇشۇنداق جازالىنىدىغانلىقى
ھەققىدە تەھدىت سالغان.
ئۇندىن باشقا خىتاي خەۋەرلىرىدە كۆپلەپ
تارقىلىۋاتقان« :مەھسۇالتنىڭ تەمىناتى
يــېــتــەرلــىــك ،بــاھــاســى مــۇقــىــم ،تەمىناتقا
كاپالەتلىك قىلىندى» دېگەن تەشۋىقاتالرنىڭ
يالغان ئىكەنلىكى پاش بولۇۋاتقان بولۇپ،
تۇرپاندىكى بىر ئۇيغۇر ئايال« :ھەي يۇقۇم! ھەي

يۇقۇم! يۇقۇملۇق كېسەل نەدىن كەلگەنسەن؟
يۇقۇم سەۋەبلىك ھەممە نەرسىنىڭ باھاسى
ئۆرلەپ كېتىۋاتىدۇ .ئەمما ئۈزۈمنىڭ باھاسى
ئۆرلىمىدى .بىر بــاغــام كۈدىنىڭ باھاسى
توققۇز سومغا چىقتى .بىر كىلوگىرام ئۈزۈم
بىر كىلوگىرام كۈدىنىڭ پۇلىغا يارىمىسا،
ھـــەي خــەلــقــىــم! ھـــەي خــەلــقــىــم بــۇنــداقــمــۇ
ئۆسەمدۇ بۇ كۆكتاتالرنىڭ باھاسى؟» دېگەن
سۆزلىرى شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ
نۆۋەتتە قانداق بېسىمغا ۋە خورلىنىشقا دۇچ
كەلگەنلىكىنى ئېنىق يورۇتۇپ بەرمەكتە.

-14ئــاۋغــۇســت ئىستانبۇلدا ئېچىلغان
بىرىنچى قېتىملىق خەلقئارالىق ئائىلە
تەربىيىسى يېتەكچىلىرى ۋە مەسلىھەت
بېرىش مۇتەخەسسىسلىرى ئۇچرىشىشىدا
شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى كۈنتەرتىپكە
كەلتۈرۈلدى.
يىغىنغا مــۇھــەمــمــەد ئــەمــىــن ئــۇيــغــۇرى
خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر
بىرلىكىنىڭ ئــەرەب ئىسالم دۇنياسى خەلق
دىپلوماتىيە ئىشلىرى مەسئۇلى مۇھەممەد
ئەمىن ئۇيغۇرى ئىشتىراك قىلدى .يىغىندا

«خىتاينىڭ ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتى
نــەتــىــجــىــســىــدە شــەرقــىــي تۈركىستاندىكى
ئائىلە كىرىزىسى» تېمىسىدا سۆز قىلىپ،
نــۆۋەتــتــىــكــى ش ــەرق ــى ــي تــۈركــىــســتــانــنــىــڭ
ئەھۋالى ،خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا
ئىجرا قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق
جىنايىتى ،شۇنداقال خىتاينىڭ شەرقىي
تۈركىستاندا ئىجرا قىلىۋاتقان خەلقنىڭ
ئائىلە مەھرەمىيىتىگە تــاجــاۋۇز قىلىش،
ئاتالمىش «قوشماق تۇغقان» سىياسىتى
نــامــىــدا شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان خەلقىنىڭ
12
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ئــائــىــلــىــســىــگــىــچــە مـــەجـــبـــۇرىـــي كــىــرىــپ
نـــازارەت قىلىش قاتارلىق جىنايەتلىرىنى
تونۇشتۇردى.
شۇ كۈنى يەنە ئىستانبۇلدا ئۆتكۈزۈلگەن
ئــەشــشــەرق يــاشــار ئۇچرىشىشى يىغىنىغا
خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر
بىرلىكىدىن ئــابــدۇرېــشــىــت ئەمىنھاجى،
ئ ــاب ــدۇرازاق ئــۇجــات ،نىزامىدىن تەمكىنى،

ئ ــۆل ــى ــم ــاالر بــىــرلــىــكــىــدىــن مــەھــمــۇدجــان
دامــولــام ،مۇھەممەد ئــۆمــەر قــاراجــىــم ،ياش
سەنئەتكارالردىن ئامىر قىلىچ ،خەيرۇننىسا
قىلىچ قــاتــارلــىــقــار قاتنىشىپ ،شەرقىي
تــۈركــىــســتــانــنــىــڭ نــۆۋەتــتــىــكــى ۋەزىــيــىــتــى
كــۈنــتــەرتــىــپــكــە ك ــەل ــت ــۈرۈل ــدى ۋە ســــۈرەت
كۆرگەزمىسى ئېچىلدى.

ئامېرىكا بىلەن شىمالىي ئاتالنتىك ئەھدى
تــەشــكــىــات ئــارمــىــيــەســى ئافغانىستاندىن
چېكىنىپ چىقىپ ،تالىبان ئافغانىستان
ئىسالم ئەمىرلىكىنى قۇرغانلىقىغا دەل
بــىــر يــىــل بــولــغــان بــولــۇپ ،ئافغانىستاننى
ئــۆز ئىچىگە ئالغان رايــونــدا ئامېرىكىنىڭ
ئورنىنى ئېلىش خام خىيالىدا بولغان خىتاي
تالىباندىن كۈتكىنىگە ئېرىشەلمەي نارازىلىق
ۋە ئۈمىدسىزلىك ئىچىدە تېڭىرقاپ قالغان.
ئامېرىكا ئــاۋازىــنــىــڭ -16ئاۋغۇستتىكى
خــەۋىــرىــدە قەيت قىلىنىشىچە ،خىتاينىڭ
رايونغا سالغان ئىقتىسادىي مەبلىغى تالىبان
تەرەپنىڭ تەلىپىدىن خېلىال يىراق بولۇپ،
خــىــتــاي ئــۇيــغــۇر قــورالــلــىــق كۈچلىرىنىڭ
ئافغانىستاندا داۋامــلــىــق مــەۋجــۇت بــولــۇپ

كۈچەيگەنلىكىدىن قاتتىق ئۈمىدسىزلەنگەن.
ۋاشىنگتوندىكى ۋىلسون مەركىزى جەنۇبىي
ئاسىيا ئىشلىرىنىڭ مــۇئــاۋىــن مەسئۇلى،
قوشۇمچە يۇقىرى دەرىجىلىك ياردەمچىسى
مــايــكــېــل كــۇگــېــلــمــانــنــىــڭ ئېيتىشىچە،
خىتاي ئامېرىكا ئافغانىستاندىن قوشۇن
چــېــكــىــنــدۈرگــەنــدىــن كېيىنكى بوشلۇقنى
تـــــولـــــدۇرۇپ ،راي ــون ــدى ــك ــى مــەۋجــۇتــلــۇقــىــنــى
چــوڭــقــۇرالشــتــۇرۇش خــام خىيالىدا بولغان
بولسىمۇ ،ئەمما خىتاينىڭ بۇ خــام خىيالى
ئەمەلگە ئاشمىغان.
كۇگمان بۇ ھەقتە« :خىتاينىڭ تالىبانالر
ئافغانىستان ھاكىمىيىتىنى قولغا ئالغاندىن
كېيىنكى ھــەرىــكــەت ئــۇســۇلــى تــالــىــبــانــار
ھاكىمىيەتنى ئۆتكۈزۈۋېلىشتىن ئىلگىرىكى
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ھــەرىــكــەت ئــۇســۇلــىــغــا ئــوخــشــايــدۇ .خىتاي
ئوخشاشال ئەندىشە ،خەتەر تۇيغۇسى ئىچىدە
ئۆتتى» دېگەن.
كۇگماننىڭ قارىشىچە ،ئــەگــەر تالىبانالر
خىتاينىڭ تەلىپى بويىچە خىتايغا تەھدىت
بــولــغــان ئــۇيــغــۇر قــورالــلــىــق كــۈچــلــىــرىــنــى
چەكلەشكە قـــاراپ قـــەدەم تاشلىغان بولسا،
رايوندا زور ئۆزگىرىش پەيدا بولۇپ ،خىتاينىڭ
ئويلىغىنى بويىچە بولىدىكەن .ئەمما ھازىرغا
قـــــەدەر تــالــىــبــانــار خــىــتــايــنــىــڭ دېگىنىگە
كەلمىگەن بولۇپ ،خىتاينىڭ ئافغانىستاندىكى
مــەۋجــۇتــلــۇقــى چەكلىك ئــىــكــەن ۋە مۇھىم
ساھەلەرگە مەبلەغ سېلىشتىن ئەنسىرىگەن.

ب د ت خەۋپسىزلىك كېڭىشىنىڭ ئالدىنقى
ئايدا ئېالن قىلغان دوكالتىدا ئېيتىلىشىچە،
سۈرگۈندىكى ئۇيغۇر قوراللىق تەشكىالتى
تۈركىستان ئىسالم پارتىيەسى ئافغانىستاننىڭ
شــىــمــالــى ب ــاغ ــان ئــۆلــكــىــســىــدە ئاساسلىق
بازىسىنى قايتا قۇرغان.
ب د ت خەۋپسىزلىك كېڭىشىنىڭ دوكالتىدا:
«بــۇ گــۇرۇپــپــا ئـــۇرۇش قىلىش ئىقتىدارىنى
تېخىمۇ ئاشۇرۇش مەقسىتىدە ،بەداخشاندىكى
بىر قانچە ئورۇندا يېڭى بازا قــۇرۇپ ھەرىكەت
دائىرىسىنى كېڭەيتتى ھەمدە مەخپىي قورال
سېتىۋالدى» دېيىلگەن.

ب د ت نــىــڭ مــۇســتــەقــىــل تــەكــشــۈرگــۈچــى
مــۇتــەخــەســســىــســى خــىــتــايــنــىــڭ شــەرقــىــي
تــۈركــىــســتــانــدىــكــى جــىــنــايــى قىلمىشلىرى
ھەققىدە دوكــات ئېالن قىلىپ ،خىتاينىڭ
ئــۇيــغــۇر ۋە بــاشــقــا مىللەتلەرنى مەجبۇرىي
دېھقانچىلىق ۋە سانائەت مەھسۇالتلىرىنى
ئىشلەپچىقىرىشقا سېلىش قىلمىشىنى
«ئىنسانىيەتكە قــارشــى قــۇل ئەمگىكىگە
سېلىش جىنايىتى بىلەن باراۋەر» دەپ يەكۈن
چىقاردى.

مەزكۇر دوكالتتا خىتاي رېجىمىنىڭ شەرقىي
تۈركىستاندا ئۇيغۇر ،قــازاق قاتارلىق نەچچە
مىليون خەلقنى جازا الگېرىغا قامىغانلىقى،
خىتاينىڭ بۇ قىلمىشىنى ئامېرىكا قاتارلىق
بىر قانچە دۆلەتنىڭ «ئىرقىي قىرغىنچىلىق»
دەپ ئاتىغانلىقى ،بــىــرلــەشــكــەن دۆلــەتــلــەر
تەشكىالتى خىتاي دائىرىلىرىنى ئۇيغۇرالرنى
قانۇنسىز قولغا ئېلىش ،خورالش ۋە مەجبۇرىي
ئەمگەككە سېلىش قىلمىشلىرى سەۋەبلىك
ئەيىبلىگەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان.
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ب د ت نىڭ زامانىۋى قۇللۇق مەسىلىسى
بويىچە ئاالھىدە دوكالتچىسى تومۇيا ئوبوكاتا
-16ئــاۋغــۇســت ئــېــان قىلغان بــۇ دوكالتتا
ئاشكارىلىنىشىچە ،شەرقىي تۈركىستاندا
مەجبۇرىي ئەمگەككە مۇناسىۋەتلىك ئىككى
خــىــل ئــوخــشــىــمــىــغــان ك ــون ــت ــرول قىلىش
تــۈزۈمــى بــار ئىكەن .ئۇنىڭ بىرى ئاتالمىش
«كــەســپــىــي مــاھــارەت بويىچە تەربىيەلەش
مــەركــىــزى» ،يــەنــى ج ــازا الگېرلىرى بــولــۇپ،
بۇ يــەردە ئۇيغۇر قاتارلىق تۈركىي مىللەتلەر
سەۋەبسىز تۇتۇپ تۇرۇلىدىكەن .يەنە بىرى
ئاتالمىش «ئــەمــگــەك كۈچلىرىنى يۆتكەپ
نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش» ۋە «يېزا ئېشىنچا
ئەمگەكچىلىرىنى ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇش»
نامىدا ئۇيغۇر قاتارلىق مىللەتلەرنى خىتاي
ئۆلكىلىرى ۋە بــاشــقــا رايــونــارغــا ســۈرگــۈن
قىلىدىكەن.

ئـــاالھـــىـــدە تـــەكـــشـــۈرگـــۈچـــى دوكـــاتـــتـــا:
«خىتاينىڭ زورالش ،باستۇرۇشتىن ئىبارەت
زوراۋان سىياسىتىنىڭ تەسىرگە ئۇچرىغان
مەھەللىلەردە كىشىلەر مەجبۇرىي ئەمگەككە،
قــۇلــلــۇق ئەمگىكىگە سېلىنغانلىقىنى
كۆرسىتىدىغان دەلىللەر بار» دېگەن.
دوكالتتا ئاشكارىلىنىشىچە ،خىتاينىڭ
ئەمگەكچىلەرگە قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان قاتتىق
نـ ــازارەت قىلىش ،خـــورالش ،ھاقارەتلەنگەن
تۇرمۇش ۋە خىزمەت شارائىتىغا مەجبۇرالش
خاراكتېرىنى ئالغان بۇ زوراۋان سىياسىتى
ق ــۇل ــل ــۇق تــــــۇزۇم خــاراكــتــېــرىــنــى ئــالــغــان
ئىنسانىيەتكە قــارشــى جــىــنــايــەت بىلەن
بـــاراۋەر بــولــۇپ ھېسابلىنىدىكەن .بــۇ خىل
مەسىلىلەر تېخىمۇ ئىچكىرىلەپ مۇستەقىل
تەكشۈرۈشكە ئەرزىيدىكەن.

ئــامــېــرىــكــىــنــىــڭ بــىــر تــــور بــىــخــەتــەرلــىــك
شىركىتىنىڭ ئاشكارىلىشىچە ،خىتاي
رېــجــىــمــىــغــا چــېــتــىــشــلــىــق خ ــاك ــك ــې ــرالر
گۇرۇپپىسى يېقىنقى ئــۈچ يىلدا دۇنيانىڭ
ھەرقايسى جايلىرىدىكى كىشىلىك ھوقۇق
تەشكىالتلىرى ،ئەقىل ئامبىرى ،ئاخبارات
ۋاسىتىلىرى ۋە دۆلــەت ھالقىغان ھۆكۈمەت
ئورگانلىرىنى نىشانالپ كەلگەن.
ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە،
ماسساچۇسېتس ئىشتاتىغا جايالشقان تور

بىخەتەرلىك شىركىتى ««Recorded Future
-16ئاۋغۇست دوكالت ئېالن قىلىپ« ،قىزىل
ئــالــفــا» دەپ ئاتىلىدىغان بــىــر خاككېرالر
گۇرۇپپىسىنىڭ يېقىنقى ئۈچ يىلدا نىشانلىق
ھــالــدا كىشىلىك ھــوقــۇق تەشكىالتلىرى
ۋە ئ ــورگ ــان ــارغ ــا ھ ــۇج ــۇم قىلغانلىقىنى
ئاشكارىلىغان .دوكالتتا كۆرسىتىلىشىچە،
خــاكــكــېــرالر تەشكىالتى خــەلــقــئــارا كــەچــۈرۈم
تــەشــكــىــاتــى ،خــەلــقــئــارا كىشىلىك ھــوقــۇق
بىرلەشمىسى ،ئەركىن ئاسىيا رادىــيــوســى،
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خىتاي تەتقىقات ئىنستىتۇتى ۋە دۇنيادىكى
باشقا ئەقىل ئامبىرى ،ھۆكۈمەت ئورگانلىرى
ۋە ئــىــنــســانــپــەرۋەرلــىــك تەشكىالتلىرىنى
نىشانلىغان.
دوكالتتا« :قىزىل ئالفا بەلكىم خىتاي ئۈچۈن
تــور جاسۇسلۇقى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان
شەخسىي ھۆددىگەر بولۇشى مۇمكىن ،چۈنكى
بۇ گۇرۇپپىنىڭ ئىسپات ئوغرىالش نىشانى
خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك
مەنپەئەتى بىلەن بىردەك» دېيىلگەن.
تەيۋەن بوغۇزى ۋەزىيىتىنىڭ جىددىي بولۇشى
بىلەن ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى
زىــددىــيــەتــنــىــڭ كۈچىيىشىگە ئەگىشىپ،
خاككېرالر گۇرۇپپىسى يېقىنقى بىر قانچە
يىلدا تەيۋەندىكى ئامېرىكا ئىنستىتۇتىنى ئۆز
ئىچىگە ئالغان تەيۋەن ئورگانلىرىغا ئاالھىدە
كۆز تىككەن .تەيۋەن دېموكراتىك پارتىيەسى
ۋە دۆلەت مۇداپىئە بىخەتەرلىك تەتقىقات ئورنى
ۋە تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى خاككېرالر
گۇرۇپپىسىنىڭ نىشانىغا ئايالنغان.
دوكـــاتـــتـــا ئــىــلــگــىــرى س ــۈرۈل ــۈش ــى ــچ ــە،
خاككېرالر گۇرۇپپىسىنىڭ يەنە بىرازىلىيە،
ۋىيېتنام ۋە پورتۇگالىيەنىڭ تاشقى ئىشالر

مىنىستىرلىقى ،شــۇنــداقــا ھىندىستان
دۆلــەتــلــىــك ئــۇچــۇر مــەركــىــزىــگــە ئوغرىلىق
مەقسىتىدە ھۇجۇم قىلغانلىقى بايقالغان.
«قىزىل ئالفا» كەم دېگەندە -2015يىلدىن
بېرى جانلىنىشقا باشلىغان بولۇپ ،كانادا
تورونتو ئۇنىۋېرسىتېتى خەلق تەجرىبىخانىسى
-2018يىلى تىبەتلەر تورىنى نىشان قىلغان
خاككېرالر گۇرۇپپىسىنىڭ تور ھەرىكىتىنى
تۇنجى قېتىم ئاشكارىلىغان .بۇنىڭدىن
ئىلگىرى بۇ گۇرۇپپىنىڭ تىبەت جەمئىيىتىنى
نىشان قىلغان ئىككى قېتىملىق تور ھۇجۇمى
ئىز قوغالپ تەكشۈرۈلگەن.
ئـــەڭ يــېــڭــى تــەتــقــىــقــات نەتىجىسىنىڭ
كۆرسىتىشىچە« ،قىزىل ئالفا» تور ھۇجۇمى
قىلغاندا يــەنــىــا ئــوخــشــاش تاكتىكىالرنى
ئىشلىتىۋاتقان بــولــۇپ ،ئــۇنــىــڭ تەسىرى
ئېنىق ئەمەس ئىكەن .ئەمما دوكالتتا خىتاي
كومپارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇر ،تىبەت ۋە باشقا
مىللەتلەرگە قــاراتــقــان كىشىلىك ھوقۇق
دەپسەندىچىلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ ،كىشىلىك
ھوقۇق تەشكىالتلىرى ۋە ئاجىز گۇرۇپپىالرنى
نىشانالش قىلمىشىنىڭ كىشىنى ئەندىشىگە
سالىدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان.

خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر
بىرلىكى رەئىسى ھىدايەتۇلالھ ئوغۇزخان
ۋە بىرلىكنىڭ بــاش كاتىپى ئابدۇرېشىت
ئــەمــىــنــھــاجــى -11ئـــــايـــــدا بــىــريــۇســســېــلــدا
ئۆتكۈزۈلمەكچى بولغان «خەلقئارا ئۇيغۇر
مــۇنــبــىــرى» يــىــغــىــنــى ئ ــۈچ ــۈن تــەيــيــارلــىــق
خىزمەتلىرىنى داۋامالشتۇرماقتا.
ئۇالر تەييارلىق ئۈچۈن قىلىنغان سەپەرنىڭ
تــۇنــجــى كــۈنــىــدە گــولــانــدىــيــەدە پائالىيەت
قىلىۋاتقان يــاۋروپــا شــەرقــىــي تۈركىستان
مــائــارىــپ ۋەقفىنىڭ باشقۇرغۇچى ھەيئەت
ئەزالىرى ۋە گولالندىيە شەرقىي تۈركىستان

تــەشــكــىــاتــار ئىتتىپاقى رەئــىــســى بىلەن
كــۆرۈشــتــى .كــۆرۈشــۈش جــەريــانــىــدا شەرقىي
تۈركىستاننىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى ،شەرقىي
تۈركىستاننىڭ كېلەچىكىگە مۇناسىۋەتلىك
تــېــمــىــار ھــەقــقــىــدە مــۇھــاكــىــمــە يىغىنى
ئۇيۇشتۇرۇلۇپ ،پىكىر ئالماشتۇردى ھەمدە
مۇھىم مەسىلىلەر مۇزاكىرە قىلىندى.
بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان
ھىدايەتۇلالھ ئوغۇزخان ئەپەندى «خەلقئارا
ئۇيغۇر مۇنبىرى» يىغىنىنىڭ تەييارلىق
خىزمەتلىرىنى تونۇشتۇرۇپ ،بۇ قېتىملىق
تــەيــيــارلــىــق پــائــالــىــيــىــتــىــنــىــڭ ئــــۈچ كــۈن
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بــىــلــدۈرۈلــۈشــىــچــە« ،خــەلــقــئــارا ئــۇيــغــۇر
مۇنبىرى» نىڭ ئېچىلىش مۇراسىمى ياۋروپا
پــارالمــېــنــتــىــدىــكــى بــىــر قىسىم سىياسىي
پارتىيەلەرنىڭ ساھىبخانلىقىدا يــاۋروپــا
پارالمېنتى زالىدا ئۆتكۈزۈلىدىغان بولۇپ،
يىغىن زور تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەن.
بــۇ يىغىنغا خــەلــقــئــارا كىشىلىك ھوقۇق
تەشكىالتلىرىنىڭ مەسئۇللىرى ،مەخسۇس
ئۇيغۇرالرنى تەتقىق قىلىدىغان ھەر قايسى
دۆلەتلەردىكى ئۇنىۋېرسىتېت ئوقۇتقۇچىلىرى،
سىياسىيونالر ،قانۇنشۇناسالر ،ئادۋوكاتالر
ۋە ئــۇيــغــۇر جــامــائــەت ئــەربــابــلــىــرى تەكلىپ
قىلىنىدىكەن .مۇنبەردە خىتاينىڭ شەرقىي
تۈركىستاندا ئىجرا قىلىۋاتقان ئىرقىي
قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى توختىتىش
يولىدىكى كونكرېت چارە-تەدبىرلەر مۇزاكىرە
قىلىنىدىكەن.

داۋاملىشىدىغانلىقىنى ،بىرىنچى كۈنى
گــولــانــدىــيــەدىــكــى تــەشــكــىــات رەھــبــەرلــىــرى
بىلەن تەييارلىق خىزمىتى ھەققىدە پىكىر
ئالماشتۇرغانلىقىنى ،نۆۋەتتە گولالندىيەدىن
قايتىپ بېلگىيەدە مۇنبەرگە قاتناشقۇچىالر
تۇرماقچى بولغان ياتاق ۋە باشقا ئەھۋالالرنى
كــۆزدىــن كەچۈرۈۋاتقانلىقىنى ،ئۈچىنچى
كۈنى مۇنبەر تەشكىللىمەكچى بولغان ئۈچ
چوڭ تەشكىالت بىلەن بىرلىكتە مۇنبەرنى
قانداق ئۆتكۈزۈش ھەققىدىكى مەسىلىلەرنى
تەپسىلىي مــۇزاكــىــرە قىلىدىغانلىقىنى
بىلدۈردى.

ئىجتىمائىي تــاراتــقــۇالردا تارقىلىۋاتقان
ئــاتــالــمــىــش «يـــەســـلـــى» ن ــام ــى ــدا تــەشــۋىــق
قىلىنىۋاتقان بالىالر الگېرىدىكى ئۇيغۇر
ئــۆســمــۈرلــىــرىــگــە ئــاالقــىــدار ســىــنــار خىتاي
رېجىمىنىڭ ساختا تەشۋىقاتلىرىنى پاش
قىلماقتا.
-19ئـــــاۋغـــــۇســـــت خـــىـــتـــاي ت ــەش ــۋى ــق ــات
مىنىستىرلىقى تەشكىللىگەن مۇخبىرالرنى

كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا ،بىرلەشمە خــەۋەر
ئاگېنتلىقى مــۇخــبــىــرى خــىــتــاي مىللىي
ئــىــشــار كومىتېتىنىڭ مــۇئــاۋىــن رەئىسى
جـــاۋيـــۇڭـــدىـــن ش ــەرق ــى ــي تــۈركــىــســتــان ۋە
تىبەتتىكى مىللەتلەرنىڭ ئۆز تىل-يېزىقىنى
ئىشلىتىشى چەكلەنگەنلىكى ھەققىدە سوئال
سورىغان .جاۋيۇڭ قېلىپالشقان يالغان سۆزلەر
بىلەن جــاۋاب بېرىپ ،خىتاينىڭ ئاتالمىش
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«ئاساسى قانۇنى» نى مىسال كەلتۈرگەن ۋە:
«خىتاي قانۇنى ئــاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ
مىللىي يــېــزىــق ۋە تىلىنى ئىشلىتىش
ۋە تــەرەقــقــىــي قــىــلــدۇرۇشــقــا كــاپــالــەتــلــىــك
قىلىش كېرەكلىكىنى تەكىتلەيدۇ» دەپ
بىلجىرلىغان.
ھــالــبــۇكــى خــىــتــاي دائــىــرىــلــىــرى شەرقىي
تــۈركــىــســتــانــدىــكــى چ ــوڭ ــارن ــى ــڭ ن ــورم ــال
ئــىــجــتــىــمــائــىــي ئــاالقــىــلــىــرىــدا ئــۇيــغــۇرچــە
سۆزلىشىنى چەكلىگەندىن سىرت ،ئۇيغۇر
ئــۆســمــۈرلــىــرىــنــى ئــاتــالــمــىــش «پەرىشتىلەر
باغچىسى» دېــگــەنــدەك چىرايلىق نــامــاردا
پــەردازالنــغــان بالىالر الگېرىغا ســوالپ ،ئاتا-
ئانىسىدىن ،ئۇيغۇر مەدەنىيەت مۇھىتىدىن
ئايرىپ ،ئۇيغۇرچە سۆزلەشتىنمۇ چەكلەپ
خىتايالشتۇرۇش قەدىمىنى تېزلەتمەكتە.
خىتاينىڭ يالغانچىلىقىنى ئىسپاتاليدىغان
سىنالر ئىجتىمائىي ئــۇچــۇر ۋاسىتىلىرىدا
كۆپلەپ تارقىلىۋاتقان بولۇپ ،خىتاي ئەمەلدارى
يالغانچىلىقىنى ئىسپاتاليدىغان مۇھىم
ئىسپات بولۇپ كەلمەكتە .بۇنىڭ ئىچىدىكى
بىر سىندا تۆت-بەش ياش ئەتراپىدىكى بىر
قىزنىڭ ئاچىسىدىن تورداشالر ئۇكىسىنىڭ
يەسلىسىدە ئۇيغۇرچە سۆزلىشىگە رۇخسەت
قىلىدىغان-قىلمايدىغانلىقىنى سورىغاندا،
ئۇ« :چەكلىنىدۇ» دەپ جاۋاب بەرگەن.
يەنە بىر سىنمۇ ئىلگىرى كەڭ تارقالغان

بولۇپ ،ئۇنىڭدا بىر خىتاي مۇخبىر مەلۇم
يەسلىدىكى بەش ياش ئەتراپىدىكى سەبىرە
ئىسىملىك قىزدىن ئاكىسىنىڭ ئۇيغۇرچە
ئىسمىنى دەپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان بولۇپ،
قىز ئۇيغۇرچە سۆزلەشنىڭ چەكلەنگەنلىكىنى
ئېيتىپ« :ئاكامنىڭ ئىسمىنى ئۇيغۇرچە
دېسەم سىلەر مېنى تىللىساڭالر ،ئۇرساڭالر
قانداق قىلىمەن» دەپ جــاۋاب بېرىدۇ .ئۇالر
قــىــزدىــن يــەنــە« :ئوقۇتقۇچىڭىز سىزدىن
سورىغان تۇرسا ،قانداق بولۇپ سىزنى ئۇرسۇن؟
ئوقۇتقۇچى سىزدىن ســوراۋاتــىــدىــغــۇ؟» دەپ
چىڭ تۇرغان بولسىمۇ ،ئاكىسىنىڭ ئىسمىنى
ئۇيغۇرچە دېمىگەن قىز ئاخىرى يەسلىدە
ئۇيغۇرچە سۆزلەشنىڭ چەكلىنىدىغانلىقىنى
ئېيتقانىدى.
مەلۇم بولۇشىچە ،خىتاي دائىرىلىرى -2020
يىلى ئاتالمىش «بالىالر يەسلىلىرى»نىڭ
قۇرۇلۇشى ئۈچۈنال بىر مىليارد  200مىليون
يۈەن سەرپ قىلغان بولۇپ ،يالغۇز قاغىلىق
ناھىيەسىدىكى -4نــومــۇرلــۇق «ياتاقلىق
مەكتەپ»كىال -2020يىلى -4ئايدا  2000دىن
ئارتۇق ئۆسمۈر ئېلىپ كېلىنگەن .شەرقىي
تۈركىستاندىكى ج ــازا الگېرلىرىنىڭ تېز
سۈرئەتتە كۆپىيىشى بىلەن بىرگە ،بالىالر
الگېرىنىڭمۇ زور كۆلەمدە كېڭىيىشى خەلقئارا
جەمئىيەتنىڭ ئەندىشىسىنى قوزغىماقتا.

شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان تــەنــتــەربــىــيــە ۋە
تــەرەقــقــىــيــات جەمئىيىتى ئــۇيــۇشــتــۇرغــان،
-6ئــاۋغــۇســت باشالنغان -5نۆۋەتلىك ھــۇررا
لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسى  16كوماندا
ۋە  200دىن ئارتۇق ماھىرنىڭ قاتنىشىشى
بىلەن مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتكۈزۈلدى.
ئىككى ھەپتە داۋامــاشــقــان بــۇ نۆۋەتلىك

ھــۇررا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسىنىڭ
ئاخىرقى كۈنىدىكى ھەل قىلغۇچ مۇسابىقە
كىشىنى ناھايىتى ھاياجانالندۇردى .نەتىجىدە
ئــوقــۇ ئۇيغۇر كوماندىسى چېمپىيونلۇققا
ئېرىشتى ،ئ ــۇدۇن كوماندىسى ئىككىنچى،
ئەينەك كوماندىسى ئۈچىنچى بولدى.
بىرىنچىلىككە ئېرىشكەن كوماندىغا ھۇررا
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لوڭقىسى ،مــېــدال ۋە  5000لــىــرا مۇكاپات
بېرىلدى .سوۋغاتنى شەرقىي تۈركىستان
مــائــارىــپ ۋە ھەمكارلىق جەمئىيىتى باش
كاتىپى ئابدۇلئەھەد ئابدۇراخمان ئەپەندى
تەقدىم قىلدى .ئىككىنچى بولغان كوماندىغا
ھۇررا لوڭقىسى ،مېدال ۋە  3000لىرا مۇكاپات
بېرىلدى .ئۇالرنىڭ سوۋغىتىنى دۇنيا ئۇيغۇر
قۇرۇلتىيى ۋەقفىنىڭ رەئىسى ئابدۇرېشىت
ئابدۇلھەمىد تەقدىم قىلدى .ئۈچىنچىلىككە
ئېرىشكەن كوماندىغا ھۇررا لوڭقىسى ،مېدال
ۋە  2000لىرا مۇكاپات بېرىلدى .سوۋغاتنى
شەرقىي تۈركىستان تەنتەربىيە ۋە تەرەققىيات
جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى تاھىر كۆكبايراق
تەقدىم قىلدى.
بۇ يىللىق مۇسابىقىنىڭ مۇنەۋۋەر توپچىسى
ئوقۇ ئۇيغۇر كوماندىسىنىڭ باشلىقى بولغان
بــولــۇپ ،ئــۇنــىــڭ مۇكاپاتىنى ئــوقــۇ ئۇيغۇر
ۋەقفىنىڭ رەئــىــســى ھــەبــىــبــۇلــاھ كۈسەنى
تەقدىم قىلدى.
بــۇ يىلنىڭ مـــۇنـــەۋۋەر ۋاراتــــــارى ئــەيــنــەك
كوماندىسىنىڭ ۋاراتارى بولغان بولۇپ ،ئۇنىڭ
مۇكاپاتىنى شەرقىي تۈركىستان تەنتەربىيە ۋە

تەرەققىيات جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى
ئەبۇبەكرى ئىدىقۇت تەقدىم قىلدى.
شەرقىي تۈركىستانلىق ياشالرنى ھەرخىل
تــەنــتــەربــىــيــە ســاھــەلــىــرىــدە تــەربــىــيــەلــەش
ۋە مــەشــىــق ق ــى ــل ــدۇرۇش ئ ــۈچ ــۈن جــاپــالــىــق
ئىشلىگەن خالىد ئاتامان ۋە ئۇنىڭ ئەترىتىگە
شەرقىي تۈركىستان مائارىپ ۋە ھەمكارلىق
جەمئىيىتى مۇئاۋىن رەئىسى مۇساجان ئەر ۋە
شەرقىي تۈركىستان يېڭى نەسىل ھەرىكىتى
رەئىسى ئابدۇساالم تەكلىماكان ئەپەندىلەر
سوۋغات تەقدىم قىلدى.
شەرقىي تۈركىستان تەنتەربىيە ۋە تەرەققىيات
جەمئىيىتى پائالىيەت ئاخىرىدا -5نۆۋەتلىك
ھــۇررا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسىنىڭ
مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاخىرلىشىشىغا ماددىي-
مەنىۋى جەھەتتىن ھەسسە قوشقان خەلقئارا
شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر بىرلىكى،
دۇنــيــا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقــفــى ،نــۇزۇگــۇم
كــۈلــتــۈر ۋە ئائىلە جەمئىيىتى ،شەرقىي
تــۈركــىــســتــان تــىــجــارەتــچــىــلــەر جەمئىيىتى
ۋە بــارلــىــق ئىسمىنى ئــاشــكــارىــلــىــمــىــغــان
شەخسلەرگە رەھمەت ئېيتتى.
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م ــەرك ــى ــزى قــازاقــىــســتــانــغــا جــايــاشــقــان
خەلقئارالىق تــۈرك ئاكادېمىيەسى بىلەن
موڭغۇلىيە ئارخېئولوگىيە ئىنستىتۇتىنىڭ
ئـــۆتـــۈكـــەن راي ــون ــى ــدى ــك ــى تـــەكـــشـــۈرۈش ۋە
تەتقىقاتلىرى نەتىجىسىدە ،كۆلتېگىن
ۋە بىلگە قــاغــانــنــىــڭ ئــاتــىــســى ئىلتەرىش
قۇتلۇق قاغاننىڭ قەبرىسى ۋە ئۇنىڭ نامىغا
پۈتۈلگەن مەڭگۈتاش تېپىلدى.

قاغاننىڭ ئاتىسى ،تۈرك قاغانلىقىنى قايتا
تىكلىگەن ئۇلۇغ ئىلتەرىش قۇتلۇق قاغاننىڭ
قەبرىسىنى تاپقانلىقىنى ،ھەشەمەتلىك
قــەبــرىــدە تــېــپــىــلــغــان مــەڭــگــۈتــاشــتــا ت ــۈرك
تارىخىنى بېيىتىدىغان ئورخۇن ۋە سوغدى
يېزىقلىرىدا پۈتۈكلەر بارلىقى بىلدۈرۈلدى.
باشقا يېڭىلىقالر بولسا ئۇالنباتور ئاخبارات
ئېالن قىلىش مەركىزىدە ئۇيۇشتۇرۇلىدىغان
يىغىندا ئاشكارىلىنىدىكەن.

قـــازاقـــىـــســـتـــانـــدىـــكـــى خ ــەل ــق ــئ ــارال ــى ــق
تــۈركــىــي خەلقلەر ئاكادېمىيەسى رەئىسى
پىروفېسسور دوكــتــور تــارخــان خىزىرئەلى
-23ئ ــاۋغ ــۇس ــت بــۇ خـــەۋەرنـــى جــاكــارلــىــغــان
بولۇپ ،مەڭگۈتاشالردىكى خەتلەرنىڭ تۈركچە
(ئورخۇن يېزىقى) ۋە سوغدىچە ئىكەنلىكىنى،
ئارخېئولوگىيەلىك بــايــقــاشــقــا ئــاالقــىــدار
تەپسىالتالرنىڭ ئۇالنباتوردا ئۇيۇشتۇرۇلۇشى
پىالنالنغان ئاخبارات ئېالن قىلىش يىغىندا
ئۇقتۇرۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

ئــىــلــتــەرىــش قــۇتــلــۇق قــاغــانــنــىــڭ ئەسلى
ئىسمى ئاشنا قۇتلۇق بــولــۇپ ،ئىلتەرىش
ئۇنىڭ ئۇنۋانى ،يەنى «چېچىلىپ كەتكەن
ئەلنى توپلىغان قــۇتــلــۇق قــاغــان» دېگەن
مەنىدە .ئۇنىڭ ئاتىسىنىڭ ئىسمى ئىتمىش
بــەگ بــولــۇپ ،كــۆكــتــۈرك دۆلىتىنى قۇرغان
قاغان جەمەتىدىن .ئىلتەرىش قۇتلۇق قاغان
-681يىلى تاڭ سۇاللىسىغا قارشى ھۇجۇمغا
ئۆتۈپ 17 ،كىشى بىلەن ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ
تەختىنى قايتا تىكلەپ ،ئەللىك يىلدىن
بــۇيــان باشسىز قــالــغــان ،پىتىراپ كەتكەن
تۈرك خەلقىنى يىغقان ۋە ھۆكۈمدار تەختىگە
ئــولــتــۇرغــان .بـــەزى تــارىــخــچــىــار ئــۇ قــۇرغــان
دۆلەتنى «قۇتلۇق دۆلىتى» دەپمۇ ئاتاشقان.

ب ــۇ خـــــەۋەر قــازاقــىــســتــان تــاراتــقــۇلــىــرىــدا
«ئۆتۈكەن رايونىدا ئاجايىپ يېڭىلىق» دەپ
ئېالن قىلىنغان بولۇپ ،ئارخېئولوگىيەلىك
ئىلمىي تــەكــشــۈرۈش ئۆمىكى ئۆتۈكەننىڭ
نــومــغــون ۋادىــســىــدا كۆلتېگىن ۋە بىلگە
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ئامېرىكا خىتاينىڭ يەنە يەتتە ئورگىنىنى
ئېكسپورتنى كونترول قىلىش تىزىملىكىگە
كىرگۈزدى.

تېخنىكا گــۇرۇھــى -58تەتقىقات ئورنى ۋە
جۇخەي ئوربىتا ئاۋىياتسىيە ئالەم قاتنىشى
تېخنىكا چەكلىك شىركىتى ئىكەن.

ئ ــام ــې ــرى ــك ــا ســــــودا مــىــنــىــســتــىــرلــىــقــى
-23ئـــاۋغـــۇســـت ئـــۇقـــتـــۇرۇش چــىــقــىــرىــپ،
خىتاينىڭ يەتتە ئورگىنىنى ئېكسپورتنى
كــــونــــتــــرول ق ــى ــل ــى ــش تــىــزىــمــلــىــكــىــگــە
كىرگۈزىدىغانلىقىنى ئېالن قىلغان بولۇپ،
ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ئاۋىياتسىيە-ئالەم
قاتنىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئورگانالر
ئىكەن.

ئۇقتۇرۇشتا بىلدۈرۈلۈشىچە ،خىتاينىڭ
مەزكۇر يەتتە ئورگىنى خىتاينىڭ ھەربىي
جەھەتتە زامانىۋىلىشىش ھەرىكىتىنى
قولالش ئۈچۈن ،ئامېرىكا مەھسۇالتلىرىنى
ســېــتــىــۋېــلــىــپ ،ئــامــېــرىــكــىــنــىــڭ دۆلــــەت
بــىــخــەتــەرلــىــكــى ۋە ت ــاش ــق ــى ســىــيــاســەت
مــەنــپــەئــەتــىــگــە زىـــيـــان يــەتــكــۈزگــەنــلــىــكــى
ســـەۋەبـــلـــىـــك جــــــــازاالش تــىــزىــمــلــىــكــىــگــە
كىرگۈزۈلگەن.

ب ب س نــىــڭ بــۇ ھــەقــتــىــكــى خــەۋىــرىــدە
قەيت قىلىنىشىچە ،جازاالش تىزىملىكىگە
كىرگۈزۈلگەن خىتاينىڭ يەتتە ئورگىنى
خىتاي ئاۋىياتسىيە ئالەم قاتنىشى پەن-
تېخنىكا شىركىتى توققۇزىنچى تەتقىقات
ئىدارىسىنىڭ -772 ،-771تەتقىقات ئورنى،
خــىــتــاي ئــالــەم قــاتــنــىــشــى ئــىــدارىــســىــنــىــڭ
-502تەتقىقات ئورنى ،خىتاي ئالەم قاتنىشى
تېخنىكا ئىنستىتۇتىنىڭ -513تەتقىقات
ئــورنــى ،خىتاي ئېلېكتىرونلۇق تېخنىكا
گـــــۇرۇھـــــى شــىــركــىــتــى -43تـــەتـــقـــىـــقـــات
ئــىــنــســتــىــتــۇتــى ،خــىــتــاي ئــېــلــېــكــتــىــرون

ئــامــېــرىــكــا مــۇئــاۋىــن ســـودا مىنىستىرى
ئـــــاالن ئــېــســتــېــۋېــز« :ئ ــام ــې ــرى ــك ــا ئ ــال ــەم
قاتنىشى ۋە ئالەم قاتنىشى پائالىيىتىنى
قولاليدىغان تېخنىكا خىتاينىڭ ھەربىي
ســاھــەدە زامــانــىــۋىــلــىــشــىــش ھەرىكىتىنى
قــولــاشــقــا ئىشلىتىلمەسلىكى كــېــرەك.
بــىــز تــېــخــنــىــكــا يــۆتــكــەشــنــىــڭ ئــىــســپــاتــى
سۈپىتىدە بۇ ئورگانالرنى ن ــازارەت قىلىپ
كېلىۋاتىمىز .ســانــائــەت ۋە بىخەتەرلىك
ئــىــدارىــســى ھوشيارلىقنى ســاقــاپ ،زۆرۈر
تېپىلغاندا كۈچلۈك تەدبىر قوللىنىپ،
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سەزگۈر تېخنىكىمىزنى قوغدىشىنى تەلەپ
قىلىدۇ» دېگەن.

جـــــازاالش تىزىملىكىگە كــىــرگــۈزۈلــگــەن
بولۇپ ،بايدېن ۋەزىپىگە ئولتۇرغاندىن بۇيان
 110دىن ئارتۇق خىتاي ئورگىنى جازاالش
تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلگەن.

ئامېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقى
خىتاينىڭ تور دۇنياسىنى كونترول قىلىش
ۋاســىــتــىــســى بــىــلــەن شــەرقــىــي تۈركىستان
مەسىلىسىدە دۇنــيــا مىقياسىدا سۆزلەش
ھوقۇقىنى كــونــتــرول قىلىۋاتقانلىقىنى
ئاشكارىلىدى.

ئــامــېــرىــكــا ئــاۋازىــنــىــڭ خــەۋىــرىــدە قــەيــت
قىلىنىشىچە ،ئــامــېــرىــكــا تــاشــقــى ئىشالر
مــىــنــىــســتــىــرلــىــقــىــنــىــڭ يــــەرشــــارى ئــاالقــە
مەركىزى -24ئاۋغۇست خىتاينىڭ شەرقىي
تــۈركــىــســتــان تــوغــرىــســىــدا دۇنــيــا جــامــائــەت
پىكىرىنى كونترول قىلىش ئۇرۇنۇشلىرى
ھەققىدە دوكالت ئېالن قىلغان.

مەلۇم بولۇشىچە ،ھازىرغىچە خىتاينىڭ
 600گــە يېقىن ئورگىنى ئامېرىكىنىڭ

ئامېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقى
-24ئـــاۋغـــۇســـت دوكـــــات ئــېــان قــىــلــىــپ،
خەلقئارا جەمئىيەتنى خىتاينىڭ قاتتىق
دىپلوماتىيە ئۇسۇلىدىن ،چــەت ئەلدىكى
خــۇســۇســىــي ت ــارات ــق ــۇالر ۋە ئىجتىمائىي
تــاراتــقــۇالرنــىــڭ تەسىرىدىن پايدىلىنىپ،
تـــــور دۇن ــي ــاس ــى ــن ــى كـــونـــتـــرول قــىــلــىــپ،
خەلقئارادا شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى
ھەققىدىكى جامائەت پىكرى ۋە سۆزلەش
ھوقۇقىنى كونترول قىلىۋاتقانلىقىدىن
ئاگاھالندۇرغان.

دوكالتتا خىتاينىڭ خەلقئارادا شەرقىي
تــۈركــىــســتــان مــەســىــلــىــســى ھــەقــقــىــدە ســۆز
قــىــلــىــش ھــوقــۇقــىــنــى كــونــتــرول قىلىپ،
شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا
مىللەت ئەزالىرىغا قارىتىلغان ئىرقىي
قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى
جىنايەتلەر ھەققىدە دوكــات تەييارلىغان
مۇستەقىل ئاخبارات ۋاسىتىلىرىغا تۆھمەت
چاپلىغانلىقى تەنقىدلەنگەن.
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دوكـــاتـــتـــا ي ــەن ــە خــىــتــايــنــىــڭ شــەرقــىــي
تــۈركــىــســتــان ھــەقــقــىــدە تــوقــۇلــمــا ســـۆز ۋە
ھــېــكــايــىــلــەرنــى ي ــاس ــاپ تــەشــۋىــق قىلىش
ئارقىلىق ،ئۇيغۇرالر باشتىن كەچۈرۈۋاتقان
ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى تەنقىد قىلغان
كىشىلەرنى بېسىقتۇرماقچى بولغانلىقى،
ئــۇالرنــى چــەتــكــە قېقىپ يــالــانــمــا خىتاي
تــەنــقــىــدچــىــلــىــرى ئــارقــىــلــىــق پ ــاراك ــەن ــدە
قىلغانلىقى تىلغا ئېلىنىپ ،ئامېرىكا
تــاشــقــى ئــىــشــار پــائــالــىــيــەت مەركىزىنىڭ
يېقىندا خــىــتــاي ۋە رۇســىــيــە دائىرىلىرى
قوللىغان يالغان تەشۋىقات ئۇچۇرلىرىنى
ئاشكارىالش سالمىقىنى كۈچەيتكەنلىكى
بىلدۈرۈلگەن.

تەنقىدلەيدىغان
خىتاينى
بىرىنچىسى
ســــۆزلــــەرنــــى بــېــســىــش ،ئــىــكــكــىــنــچــىــســى
خىتاينى قولاليدىغان يالغان ئوبرازالرنى
يــاســاپ چىقىش بــولــۇپ-2021 ،يىلىنىڭ
ئوتتۇرىلىرىدا خىتاينى قولاليدىغان 300
دى ــن ئــارتــۇق ســاخــتــا ھــېــســابــات ئارقىلىق
ئــۇيــغــۇرالر ھەققىدە مىڭلىغان سىنالرنى
ئېالن قىلغان .ئۈچىنچىسى بولسا سۈنئىي
ئــىــدراك ئارقىلىق ســاخــتــا رەســىــم يــاســاپ
خەلقئارا جەمئىيەتنى ئالداش ،تۆتىنچىسى
دۆلـــــەت ھــالــقــىــغــان بــاشــقــا پــىــكــىــرالرنــى
ب ــاس ــت ــۇرۇش ،بــەشــىــنــچــىــســى تــەشــۋىــقــاتــنــى
مــۇھــىــم نــۇقــتــا قــىــلــىــش ،ئالتىنچىسى
مۇستەقىل تاراتقۇالرنىڭ تەنقىدىگە يالغان
بايانالر بىلەن رەددىيە بېرىش ،يەتتىنچىسى
تــوقــۇلــمــا ھــېــكــايــىــلــەرنــى يــاســاپ تــەشــۋىــق
قىلىپ ،خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق
ۋە ئىنسانىيەتكە قــارشــى جىنايەتلىرى
توغرىسىدىكى ئەيىبلەشلەرنى رەت قىلىش،
سەككىزىنچىسى ئاتالمىش «ھەر مىللەت
بــــــــاراۋەر» ســەپــســەتــىــســىــنــى ئىشلىتىپ
تەنقىدتىن ئۆزىنى قــاچــۇرۇش قاتارلىقالر
ئىكەن.

دوكالتتا ئاشكارىلىنىشىچە ،خىتاينىڭ
ئــۇچــۇر تــەشــۋىــقــات ئىستراتېگىيەسى زور
مــىــقــداردىــكــى تــور مــەزمــۇنــلــىــرى ئارقىلىق
خــەلــقــئــارا ئ ــۇچ ــۇر مــۇھــىــتــىــنــى كــونــتــرول
قــىــلــىــپ ،خــىــتــايــنــىــڭ مــەقــســىــتــىــگــە زىــت
مەزمۇنالرنى زىيارەت قىلىشنى چەكلىگەن.
خىتاي سىياسىتىنى قولاليدىغان يالغان
ئـــوبـــرازالرنـــى ي ــاس ــاپ چــىــقــىــپ ،خىتاينى
تەنقىدلەيدىغان تەنقىدچىلەرنى بېسىپ
چــۈشــمــەكــچــى بـــولـــغـــان .خــىــتــاي ئــۇچــۇر
تــارقــاتــقــۇچــىــلــىــرى م ــۇرەك ــك ــەپ ســۈنــئــىــي
ئۇسۇل بىلەن ياساپ چىققان رەسىملەرنى
ئىشلىتىپ ،ســاخــتــا ئــۇچــۇرالر ئارقىلىق
ھەقىقەتنى ساختا قىلىپ كۆرسىتىشكە
ھــەرىــكــەت قىلغاندىن بــاشــقــا ،رەقەملىك
دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇش ۋە تور ھۇجۇمى
ئــارقــىــلــىــق خىتايغا قــارشــى پىكىرلەرنى
باستۇرغان.

دوكــاتــتــا تەكىتلىنىشىچە ،خىتاينىڭ
يـــالـــغـــان ت ــەش ــۋى ــق ــات ــل ــى ــرى ئــارقــىــلــىــق
خەلقئارانىڭ دىققىتىنى بـــۇراش ئۈچۈن
قىلغان ئۇرۇنۇشلىرىغا قارىماي ،مۇستەقىل
ئــاخــبــارات ۋاسىتىلىرى ،ئاكادېمىكالر ۋە
كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى كۆپ
قېتىم گۇۋاھچىالرنىڭ ئىسپاتى ۋە دەلىل-
ئــىــســپــاتــارنــى ئــېــان قىلىپ ،خىتاينىڭ
شەرقىي تۈركىستاندا مىليونلىغان ئادەمنى
ســەۋەبــســىــز تــۈرمــىــگــە تاشلىغانلىقىنى
ئــىــســپــاتــلــىــغــان ھـــەمـــدە تـــۈرمـــە ۋە جـــازا
الگېرلىرىدا خىتاينىڭ قىيناش ،مەجبۇرىي
تــۇغــمــاس قىلىۋېتىش ۋە باشقا ۋەھشىي
پاكىتالر
ئىشەنچلىك
قىلمىشلىرىنى
بىلەن ئىسپاتالپ چىققان.

دوكـــاتـــتـــا ي ــەن ــە خــىــتــايــنــىــڭ شــەرقــىــي
تۈركىستاندا ئىجرا قىلىۋاتقان ئىرقىي
قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى يــوشــۇرۇش،
ئــۆزىــنــى قــاچــۇرۇش ئــۈچــۈن قــولــانــغــان بىر
قىسىم رەزىل ۋاسىتىلىرى كۆرسىتىلگەن.
خىتاي قولالنغان رەزىل ۋاسىتىلەر بولسا:
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تۈركىيە پارالمېنتى رەئىسى مۇستافا شەنتوپ
خىتاي قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ
رەئىسى لى جاڭشۇ بىلەن ئۆتكۈزگەن سىنلىق
يىغىنىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا
قويدى.
سىتار تورىنىڭ -24ئاۋغۇستتىكى خەۋىرىدە
بىلدۈرۈلۈشىچە ،تۈركىيە پارالمېنتى رەئىسى
مۇستافا شەنتوپ پارالمېنتالر ئارا قەرەللىك
سۆھبەتلىشىش ۋە ئۆزئارا زىيارەتنى كۆپەيتىش
ئارقىلىق ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەتنى
تېخىمۇ كۈچەيتىشنى خااليدىغانلىقىنى
بىلدۈرگەن.
ئــۇ ســۆزىــدە« :بــىــز خىتاي بىلەن بولغان
ئىككى تەرەپلىك سودىمىزنى تېخىمۇ تەڭپۇڭ
ۋە سىجىل ھالدا داۋامالشتۇرۇشىمىز كېرەك.
خىتاينىڭ تۈركىيەگە سالغان مەبلىغىنىڭ
ئېشىشىنى ئۈمىد قىلىمىز» دېگەن.
مۇستافا شەنتوپ سىنلىق يىغىندا يەنە
ئــۇيــغــۇر مەسىلىسىنىڭ تــۈركــىــيــە ئــۈچــۈن
مۇھىم ئورنى بارلىقىنى بىلدۈرۈپ« :بىزنىڭ
ئۇيغۇر تۈركلىرى بىلەن مىللىي ،دىنىي ۋە
مەدەنىيەت مۇناسىۋىتىمىز بار .تۈركىيەنىڭ
بۇ مەسىلىدىكى مەيدانى ئېنىق ،سەمىمىي ۋە
ئەخالققا ئۇيغۇن .باشقا دۆلەتلەردە ياشاۋاتقان

ئــىــرقــداش ۋە قــېــرىــنــداش مىللەتلەرنى ئۇ
دۆلەتلەرنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىش
ئـــۈچـــۈن ئــىــشــلــىــتــىــدىــغــان چــۈشــەنــچــىــمــىــز
يــوق .بىز بۇ كىشىلەرنى ئــۆز دۆلىتى بىلەن
دۆلــىــتــىــمــىــز ئــوتــتــۇرىــســىــدا ك ــۆۋرۈك ــل ــۈك،
ھــەمــكــارلــىــق مۇناسىۋەتلىرىنى تەرەققىي
قىلدۇرۇشنىڭ پۇرسىتى دەپ قارايمىز ،بىز
سىياسىتىمىزنى بۇ يولدا داۋامالشتۇرىمىز.
بىز قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئۆزلىرى تۇرۇۋاتقان
دۆلەتتە كىشىلىك ھوقۇقى ۋە ئەركىنلىكى
كاپالەتكە ئىگە بولغان بىر مۇھىتتا گۈللىنىش
ئىچىدە خاتىرجەم ياشىشىنى ،ئۆز دۆلىتىنىڭ
ھۆرمەتكە ســازاۋەر پۇقراسى بولۇش سۈپىتىدە
ياشاۋاتقان دۆلەتلىرىگە تۆھپە قوشۇشىنى
ئۈمىد قىلىمىز» دېگەن.
بۇنىڭدىن ئىلگىرى تۈركىيەنى ئۆز ئىچىگە
ئالغان  47دۆلەت خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا
ياشاۋاتقان ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمانالرغا
قــىــلــىــۋاتــقــان زوراۋان قىلمىشلىرىنى
ئەيىبلىگەن ،ب د ت نى شەرقىي تۈركىستانغا
دەرھال مۇستەقىل كۆزەتكۈچىلەرنى ئەۋەتىپ
تەكشۈرۈشنى تەلەپ قىلغان ھەمدە خىتاينى
ب د ت تەكشۈرگۈچىلىرىنىڭ رايوننى زىيارەت
قىلىشىغا يول قويۇشقا چاقىرغانىدى.
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خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر
بــىــرلــىــكــى خــىــتــايــنــىــڭ يــېــقــىــنــدىــن بــېــرى
ئاتالمىش «يۇقۇمنى نۆلگە چــۈشــۈرۈش»
بــاھــانــىــســى بــىــلــەن ،شــەرقــىــي تۈركىستان
خەلقىنى ئۆيلىرىگە قاماپ ،رەھىمسىزلەرچە
قىيناش قىلمىشلىرىغا قارشى نارازىلىق
باياناتى ئېالن قىلدى.

تــۇرمــۇش الزىمەتلىكلىرىنى ئېلىشىغىمۇ
رۇخسەت قىلىنمىغانلىقى ،خىتاي ئايرىم
تــېــبــبــىــي جــەھــەتــتــىــن كــۆزىــتــىــش نــامــىــدا
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى الگېرسىمان
ئورۇنالرغا قامىغانلىقى قاتارلىق نۇقتىالر
قەيت قىلىندى.
باياناتنىڭ ئاخىرىدا خىتاي تەرىپىدىن
ئــىــرقــىــي قىرغىنچىلىققا ئــۇچــراۋاتــقــان
شــــەرقــــىــــي تـــۈركـــىـــســـتـــان خــەلــقــىــنــىــڭ
نــۆۋەتــتــە ئاتالمىش «يۇقۇمنىڭ ئالدىنى
ئــېــلــىــش» بــاھــانــىــســى بــىــلــەن ئــەقــەلــلــىــي
ئىنسانىي ھوقۇقلىرىنىڭمۇ دەپــســەنــدە
قىلىنىۋاتقانلىقى تەكىتلىنىش بىلەن
بىرگە ،ب ت د كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى،
كــىــشــىــلــىــك ھ ــوق ــۇق تــەشــكــىــاتــلــىــرى ۋە
ھــەرقــايــســى دۆلــەتــلــەر خىتاينىڭ شەرقىي
تۈركىستاندا داۋامــاشــتــۇرۇۋاتــقــان ئىرقىي
قىرغىنچىلىق يـــۈرگـــۈزۈش ،كىشىلىك
ھـــوقـــۇق دەپـــســـەنـــدە قــىــلــىــش قــاتــارلــىــق
جىنايەتلىرىنى چەكلەش ئۈچۈن ھەرىكەتكە
كېلىشكە چاقىرىلدى.

-25ئاۋغۇست ئېالن قىلىنغان باياناتتا
خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا باشالنغان
خىتاي ۋىــرۇســى يۇقۇمىنىڭ چــەت ئەلدىن
كــىــرگــەنــلــىــكــىــنــى دەۋا قــىــلــغــانــلــىــقــى،
ئــەمــەلــىــيــەتــتــە ش ــەرق ــى ــي تــۈركــىــســتــانــدا
تــارقــالــغــان خــىــتــاي ۋىــرۇســىــنــى خــىــتــاي
ئــۆلــكــىــلــىــرىــدىــن شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــغــا
كــۆچــۈپ كەلگەن خىتاي ئاققۇنلىرىنىڭ
ئېلىپ كەلگەنلىكى ،خىتاي يولغا قويغان
ئىشىكلەرنى تاقاپ رەھىمسىزلەرچە قامال
قىلىش قىلمىشىنىڭ خەلقئارا ئىنسان
ھەقلىرى پىرىنسىپلىرىغا قارشى ھەرىكەت
ئــىــكــەنــلــىــكــى ،بــولــۇپــمــۇ غــۇلــجــىــدا يــولــغــا
قويغان قامالدا خەلقنىڭ ئاچلىقتا قاتتىق
قــىــيــنــالــغــانــلــىــقــى ،ئــۇالرنــىــڭ كــۈنــدىــلــىــك
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شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــدا -28ئ ــاۋغ ــۇس ــت
بىر كــۈن ئىچىدە خىتاي ۋىــرۇســى بىلەن
يــۇقــۇمــانــغــۇچــىــدىــن  56س ــى كــۆپــەيــگــەن
بولۇپ ،بۇنىڭ ئىچىدە كېسەللىك ئاالمىتى
كۆرۈلمىگەن بىمار  ،48ئېنىق دىياگنوز
قويۇلغانالر  8ئىكەن .خىتاي رېجىمى يۇقۇم
باھانىسى بىلەن خەلققە قاراتقان باستۇرۇش
ۋە نــازارەتــنــى تېخىمۇ كۈچەيتكەن بولۇپ،
ئىجتىمائىي ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدا تارقالغان
سىنالر شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىنسان
قېلىپىدىن چىققان قامال سىياسىتىنى
ئاشكارىالپ بەرمەكتە.
خــىــتــاي خـــــەۋەر مــەنــبــەلــىــرىــدىــن مــەلــۇم
بولۇشىچە-28 ،ئــاۋغــۇســت كەچتە شەرقىي
تۈركىستاندىكى ۋىرۇستىن مۇداپىئەلىنىش
ۋە ئالدىنى ئېلىش تارماقلىرى ۋىرۇسنىڭ
نــۆۋەتــتــىــكــى ئــەھــۋالــى ھــەقــقــىــدە ئــاخــبــارات
ئــېــان قىلىش يىغىنى ئېچىپ ،شــۇ جاي
ۋاقــتــى ســائــەت  0دىــن  24كىچە ،شەرقىي
ت ــۈرك ــى ــس ــت ــان ــدا كــېــســەلــلــىــك ئــاالمــىــتــى
ك ــۆرۈل ــم ــى ــگ ــەن يــۇقــۇمــانــغــۇچــىــدىــن 48
كىشىنىڭ يېڭىدىن كۆپەيگەنلىكىنى،
ئېنىق دىياگنوز قويۇلغانالردىن  8ىنىڭ
كۆپەيگەنلىكىنى ،مەزكۇر يېڭىدىن كۆپەيگەن

يۇقۇمالنغۇچىالرنىڭ ئايرىم-ئايرىم ھالدا
ئۈرۈمچى شەھىرى ،ئىلى ئوبالستى ،سانجى
ئوبالستى ،قومۇل شەھىرى ،قۇتۇبى ناھىيەسى
قاتارلىق رايونلىرىدا بايقالغانلىقىنى ئېالن
قىلغان.
ئــىــجــتــىــمــائــىــي ئـــۇچـــۇر ۋاســىــتــىــلــىــرىــدا
تــارقــالــغــان ســىــنــاردىــن مــەلــۇم بولۇشىچە،
قورچاق ئەمەلدارالر شەرقىي تۈركىستاننىڭ
ھەرقايسى جايلىرىنى ئىنسان قېلىپىدىن
ئۇسۇلالر بىلەن قامال قىلغان بولۇپ ،بۇنىڭ
ئىچىدىكى بــىــر ســىــنــدا خــوتــەنــنــىــڭ گۇما
ناھىيەسىگە تەۋە مەلۇم كەنتتە ھويلىالرنىڭ
دەرۋازىسىنى كەپشەرلەش ۋاسىتىسى بىلەن
خــەلــقــنــى ئــۆيــلــىــرىــگــە قــامــاپ قويغانلىقى
مــەلــۇم بــولــغــان .م ــەزك ــۇر ســىــنــدا قــورچــاق
ئەمەلدار يەنە« :ئۈچىنچى گۇرۇپپىغا تەۋە
بىر ئىشىكىنى كەپشەرلەشكە باشلىدۇق.
قانچە ئائىلىدىن سىرتقا چىققانالر بايقالسا،
شۇنچە ئائىلىنىڭ ئىشىكىنى كەپشەرلەپ
تاقايمىز» دەپ تەھدىت سالغان.
يەنە بىر سىندا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بىر
يۈك ماشىنىسىدىن كۆكۈرۈپ قالغان نانالرنى
تۆكۈشكە باشلىغانلىقى كۆرسىتىلگەن
بولۇپ ،مەزكۇر سىننى تارقاتقۇچى« :نانالر
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تۆكۈلۈۋاتىدۇ ،شۇ ئىسراپچىلىقنىڭ دەردىنى
يەنە تارتىدىغان كۈنلەر كېلىپ قالىدۇ» دەپ
ھەسرەت چەككەن.
يەنە سىندا بولسا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ
ئاتالمىش «يــۇقــۇمــنــى نۆلگە چــۈشــۈرۈش»
سىياسىتى ســەۋەبــلــىــك ئۆيىگە قامالغان
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئاچلىقتا
قىينىلىۋاتقانلىقى كۆرسىتىلگەن بولۇپ،
ئېرى جــازا الگېرى ياكى تۈرمىگە قامىلىپ
ئ ــۈچ پــەرزەنــتــى بــىــلــەن قــالــغــان بــىــر ئــايــال
قاتتىق قامال سەۋەبلىك ،ئۆيدە ئاچ قېلىپ
جاندىن تويغانلىقىنى ئېيتقان ۋە قورچاق
ئەمەلدارالرغا تېلېفون قىلىپ« :بىزنى ئۆيگە
سوالپ قويۇپ نېمە قىلىسەن ،يولدىشىم بار
يەرگە ئېلىپ كەت .ئۇ يەردە نېمە بەرسەڭ ئۈچ
باال بىلەن يولدىشىم بار ،بىللە يەپ ياشايلى.

بۇ قۇرۇق ئۆيدە تام غاجاپ ياشامدۇق» دېگەن.
كۆزەتكۈچىلەر خىتاي رېجىمىنىڭ نۆۋەتتە
ئــۇيــغــۇر دېــھــقــانــلــىــرى دەل مــول-ھــوســۇل
ئــالــىــدىــغــان پــەيــتــتــە ھــەمــمــە يــەرنــى قــامــال
قىلىشى ،بــازارالردىــكــى ساناقسىز كۆكتات،
مــېــۋە-چــىــۋىــلــەرنــىــڭ ســېــســىــپ تــۈگــىــشــى،
ئۆيلەرگە ئاندا-ساندا يەتكۈزۈپ بېرىلىۋاتقان
يېمەكلىكلەرنىڭ زىيادە قىممەت بولۇشى،
يەنە بىر تەرەپتىن مېۋە-چىۋە ،كۆكتات ۋە
باشقا يېمەكلىكلەرنىڭ ۋەيــران قىلىنىشى
ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ ئەسلى مەقسىتىنىڭ
ۋىرۇسنى توسۇش ئــەمــەس ،بەلكى شەرقىي
تــۈركــىــســتــان خــەلــقــىــنــى جــېــنــىــدىــن جــاق
تــويــغــۇزۇش ،مــاددىــي ۋە مەنىۋى جەھەتتىن
تېخىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھــالــدا دەپــســەنــدە
قىلىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈشمەكتە.

تۈركىيەدە پائالىيەت قىلىۋاتقان شەرقىي
تۈركىستان يېڭى نەسىل ھەرىكىتىنىڭ
ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ئېچىلغان -3نۆۋەتلىك
خــەلــقــئــارا شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان يــاشــار
ئۇچرىشىشى ئىستانبۇلدا مۇۋەپپەقىيەتلىك
ئاخىرالشتى.
-2018يىلى قۇرۇلغاندىن بۇيان ھەرقايسى
ساھەلەردىكى ياشالرنى شەرقىي تۈركىستان

دەۋاســــىــــدا ئــاكــتــىــپ خــىــزمــەت قىلىشقا
تەشكىللەش ۋە كەلگۈسىنىڭ رەھبەرلىرى
قــىــلــىــپ چــىــقــىــش ئــۈچــۈن تىرىشچانلىق
كــۆرســىــتــىــپ كــېــلــىــۋاتــقــان يــېــڭــى نەسىل
ھەرىكىتى كۈنسېرى كۈچەيمەكتە .بۇنىڭ
نامايەندىسى سۈپىتىدە -26ئاۋغۇستتىن
-28ئاۋغۇستقىچە داۋامالشقان -3نۆۋەتلىك
خــەلــقــئــارا شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان يــاشــار
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ئــۇچــرىــشــىــشــى ئــېــچــىــلــدى .ئــۇچــرىــشــىــشــتــا
شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان دەۋا سېپىدىكى
پــېــشــقــەدەمــلــەر دەۋادى ــك ــى تەجرىبىلىرىنى
سۆزلەپ بەردى .ئۇچرىشىشتا تۈركىيە ئىچى-
ســىــرتــىــدىــن كــەلــگــەن يــاشــار ج ــەم بولغان
بولۇپ ،نۆۋەتتىكى دۇنيا تەرتىپى ،شەرقىي
تــۈركــىــســتــانــنــىــڭ نــۆۋەتــتــىــكــى ۋەزىــيــىــتــى،
مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ
ھەقتىكى مەسئۇلىيىتى قاتارلىق نۇقتىالر
مۇزاكىرە قىلىندى.
يــىــغــىــنــنــىــڭ ئــاخــىــرقــى كــۈنــى شــەرقــىــي
تــۈركــىــســتــان يــېــڭــى ھــەرىــكــىــتــى رەئــىــســى
ئـــابـــدۇســـاالم تــەكــلــىــمــاكــان -3نــۆۋەتــلــىــك
خەلقئارا شەرقىي شەرقىي تۈركىستان ياشالر

يىغىنىنىڭ خۇالسە دوكالتىنى ئوقۇپ ئۆتتى.
خۇالسىدە پىالن ۋە تۈرلەرنى ماسالشتۇرۇش،
كــۈچــەيــتــىــش دائــىــرىــســىــدە چــىــقــىــرىــلــغــان
قارارالرنىڭ تولۇق ئىجرا قىلىنىشى ئۈچۈن
بــارلــىــق تــىــرىــشــچــانــلــىــقــارنــى كۆرسىتىش
كــېــرەكــلــىــكــى ،ب ــۇ مــەســىــلــىــدە دۇنــيــانــىــڭ
ھەرقايسى جايلىرىدىكى تەشكىالتالرنىڭ
ئــورتــاق ھــەمــكــارلــىــق ئــورنــىــتــىــپ ،خىتايغا
ق ــارش ــى كــۈچــلــۈك بــىــرلــىــكــســەپ ھــاســىــل
قىلىش كېرەكلىكى ،ياشالرنىڭ ئەمەلىيەتتە
خەلقنىڭ ئۈمىدى ئىكەنلىكى ،ھەققانىي
كــۈرەشــتــە تــېــخــىــمــۇ كـــۆپ تىرىشچانلىق
كۆرسىتىش كېرەكلىكى تەكىتلەندى.

ئامېرىكا ۋە تەيۋەن ھۆكۈمىتى بىرلىكتە
ئــۇيــۇشــتــۇرغــان -2022يــىــلــلــىــق دىــنــىــي
ئــەركــىــنــلــىــك مــۇنــبــىــرى -30ئـــاۋغـــۇســـت
تەيۋەننىڭ تەيبېي شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلدى.
ئــامــېــرىــكــا خــەلــقــئــارا دىــنــىــي ئەركىنلىك
كــومــىــتــېــتــى رەئـــىـــســـى نــــــۇرى تـــۈركـــەل
مـــۇنـــبـــەردە ئــېــچــىــلــىــش نــۇتــقــى ســـۆزلـــەپ،
تــەيــۋەن دېــمــوكــراتــىــيــەســى ئــۈچــۈن خىتاي
كوممۇنىست پارتىيەسى بىلەن داۋاملىق

سۆھبەتلىشىشنىڭ ئەمەلىيەتتە تەيۋەننى
«خىتاينىڭ بىر پارچىسى» دەپ قاراشتىن
باشقا نەرسە ئەمەسلىكىنى تەكىتلىدى.
قىرىم خــەۋەر ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىدە
بــىــلــدۈرۈلــۈشــىــچــە-2022 ،يــىــلــلــىــق دىنىي
ئەركىنلىك مۇنبىرىگە تەيۋەن پىرېزىدېنتى
ســــەي يــىــڭــۋېــن ،تـــەيـــۋەن تــاشــقــى ئــىــشــار
مىنىستىرى جوسېف ۋۇ ،ئامېرىكا خەلقئارا
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دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ رەئىسى
نـــۇرى ت ــۈرك ــەل قــاتــارلــىــق ن ــۇرغ ــۇن دۆلـــەت
ئەربابلىرى قاتناشقان.

بېسىم قىلىۋاتىدۇ .خىتاينىڭ فىرانسىيەدە
تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسىنىڭ سۆزلىرىنى
ئــەســلــەڭــار .ئــۇ س ــۆزى ــدە ئــېــنــىــق قىلىپ
تەيۋەننىڭ كېيىنكى نىشان ئىكەنلىكىنى،
كوممۇنىست پارتىيەنىڭ تەيۋەن خەلقىنى
قــايــتــا تــەربــىــيــەلــەيــدىــغــانــلــىــقــىــنــى تىلغا
ئالدى .شۇڭالشقا بىز خىتاي رېجىمىنىڭ
ئـــۇيـــغـــۇرالرغـــا زىــيــانــكــەشــلــىــك قــىــلــغــان
پــاجــىــئــەســىــدىــن ســـــاۋاق ئــېــلــىــشــىــمــىــز ۋە
ئوڭشىلىپ قېلىشىنى ساقلىماسلىقىمىز
كېرەك» دېگەن.

مــۇنــبــەردە ئېچىلىش نــۇتــقــى سۆزلەشكە
تەكلىپ قىلىنغان نــۇرى تــۈركــەل خىتاي
كــومــپــارتــىــيــەســى ۋە خ ــى ــت ــاي رېــجــىــمــى
تەرىپىدىن «ئاپتونومىيە ھــوقــۇقــى» ۋەدە
قىلىنغان ئۇيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتە ئىرقىي
كېلىۋاتقانلىقى
دۇچ
قىرغىنچىلىققا
ۋە خوڭكوڭدىكى باستۇرۇشنىڭمۇ داۋام
ئۆتكەن
ئەسكەرتىپ
قىلىۋاتقانلىقىنى
ۋە خــىــتــاي رېــجــىــمــى تــەيــۋەنــنــى ئىشغال
قىلغان تەقدىردە ،بۇ يەردىمۇ «مائارىپ»،
«تــــەربــــىــــيــــەلــــەش» نـــامـــىـــدا ھـــــەر خــىــل
رەزىللىكلەرنى ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى
ئاالھىدە تەكىتلىگەن.

نۇرى تۈركەل يەنە خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ
ئىنتايىن ساددا ئىكەنلىكىنى تىلغا ئېلىپ،
تــەيــۋەن دېــمــوكــراتــىــيــەســى ئــۈچــۈن خىتاي
رېجىمى بىلەن داۋاملىق سۆزلىشىشنىڭ
ئەمەلىيەتتە تــەيــۋەنــنــى «خىتاينىڭ بىر
پــارچــىــســى» دەپ قــاراشــتــىــن بــاشــقــا نــەرســە
ئەمەسلىكىنى تەكىتلىگەن.

نـــۇرى تــۈركــەل ســۆزىــدە يــەنــە تەيۋەننىڭ
خــىــتــاي رېجىمىنىڭ ئــۇيــغــۇرالرغــا ئىجرا
قــىــلــىــۋاتــقــان ئــىــرقــىــي قــىــرغــىــنــچــىــلــىــق
جــىــنــايــىــتــىــنــى ت ــەك ــش ــۈرى ــدى ــغ ــان ۋاقــتــى
كەلگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ« :ئەگەر تەيۋەننى
قوغدىيالمىساڭالر ،ئۇيغۇرالرنىڭ تەقدىرىگە
قــالــىــســىــلــەر .ئــۈجــمــە پ ــى ــش ،ئــاغــزىــمــغــا
چـــۈش دېــيــىــش ســىــلــەرنــى ب ــۇ تــەقــدىــردىــن
قۇتۇلدۇرالمايدۇ» دەپ تەكىتلىگەن.

تـــەيـــۋەن پــىــرېــزىــدېــنــتــى ســــەي يــىــڭــۋېــن
يــىــغــىــنــدا س ــۆز قــىــلــىــپ ،دىــنــىــي ئېتىقاد
ئەركىنلىكىنىڭ ئــەڭ مۇھىم كىشىلىك
ھـــوقـــۇقـــنـــىـــڭ بــــىــــرى ئــىــكــەنــلــىــكــىــنــى
تەكىتلىگەن ۋە« :تــەيــۋەن دىنىي ئېتىقاد
ئەركىنلىكىنى قوغداش ئۈچۈن ھەر ۋاقىت
كۈچىنىڭ بارىچە تىرىشىدۇ» دېدى.

نۇرى تۈركەل ئۆزىنىڭ كەچۈرمىشلىرىنى
سۆزلەش ئارقىلىق سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ:
«بــــىــــز چـــــوقـــــۇم بـــــۇ رەزىـــلـــلـــىـــكـــلـــەرنـــى
دۇنــيــاغــا بــىــلــدۈرۈشــىــمــىــز ۋە ھــەرىــكــەتــكــە
ئۆتۈشىمىز كــېــرەك» دېــگــەن .ئــۇ ئۆزىنىڭ
كــەچــۈرمــىــشــلــىــرىــگــە ئ ــاس ــاس ــەن ،خــىــتــاي
رېــجــىــمــىــنــىــڭ دېــمــوكــراتــىــك ۋە ئــەركــىــن
ت ــۈزۈم ــگ ــە قــانــچــىــلــىــك تــەھــدىــت ئېلىپ
«خىتاي
كېلىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ:
رېــجــىــمــى خــوڭــكــوڭ ۋە خــىــتــاي خەلقىگە
بېسىم ئېلىپ كەلدى ،ئەمدى ئۇ تەيۋەنگە

سەي يىڭۋېن يەنە تىۋىتتېردا« :بۇ يىلقى
رايــونــلــۇق دىنىي ئەركىنلىك مۇنبىرىدە
بىز ئاساسىي كىشىلىك ھوقۇققا بولغان
ۋەدىــمــىــزنــى قــايــتــا تــەكــىــتــلــىــدۇق .تــەيــۋەن
دېــمــوكــراتــىــك دۆلـــــەت بـــولـــۇش ســۈپــىــتــى
بىلەن ،دىنىي ئەركىنلىكنى قــوغــداش ۋە
كــۆپ خىللىقنى قوبۇل قىلىش قاتارلىق
تـــەرەپـــلـــەردە ب ــۇ رايــونــنــىــڭ ئــۈلــگــىــســىــگــە
ئايلىنىش يولىدا قەدەم باسىدۇ» دېگەنلەرنى
بىلدۈرگەن.
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ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىدىن پەخىرلىنىۋاتقان شى جىنپىڭ

30

شەرقىي تۈركىستاندا نېمىلەر يۈز بېرىۋاتىدۇ؟
بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەرنىڭ قايسىسى راست ،قايسىسى يالغان؟
ژۇرنىلىمىز ئىشەنچلىك ،نوپۇزلۇق خەۋەر مەنبەلىرى ۋە تىرىك شاھىتالرنىڭ
گۇۋاھلىقى ئارقىلىق ،نۆۋەتتە شەرقىي تۈركىستان خەلقى باشتىن كەچۈرۈۋاتقان
زۇلۇمالرنى ،خىتاينىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى ،شۇنداقال ئۇالرنىڭ
بۇ ھەقتىكى يالغان ئۇچۇرلىرىنى ۋە كۆز بويامچىلىقىنى دۇنياغا ئاشكارىالشنى
نىشان قىلىدۇ.
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