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ھوقۇق  كىشىلىك  تەشكىالتى  دۆلەتلەر  بىرلەشكەن 
ئىجرا  تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ  ئىشخانىسى 
ئېالن  ھەققىدە  قىلمىشلىرى  جىنايى  قىلىۋاتقان 
قىلغان كىشىلىك ھوقۇق دوكالتى ئىسالم دۇنياسىدىكى 

مېدىياالردا كۈچلۈك كۈنتەرتىپكە كەلدى. 
ــرە قــانــىــلــى دوكــــالت ھــەقــقــىــدە زىــيــارەت  ــجــەزى ــەل ئ
پىروگراممىدا  بــولــۇپ،  ئىشلىگەن  پىروگراممىسى 
جەمئىيىتى  مېدىيا  ۋە  ئاخبارات  تۈركىستان  شەرقىي 
ــور  ــت ــىــســى دوك )ئــىــســتــىــقــالل تــېــلــېــۋىــزىــيــەســى( رەئ
ئابدۇلۋارىس ئابدۇخالىقنى زىيارەت قىلدى. ئابدۇلۋارىس 
ــاۋاب  جـ ــالــالرغــا  ســوئ ھەققىدىكى  دوكــــالت  ــدى  ــەن ــەپ ئ
»خىتاي  ئېلىنغان  تىلغا  دوكالتىدا  ت  د  ب  بېرىپ، 
جازا  ئاتىۋالغان  دەپ  مەركىزى  تەربىيەلەش  ئاتالمىش 
ناچار  ئېلىش،  قىيىن-قىستاققا  الگېرلىرىدىكى 
مۇئامىلە قىلىش، جۈملىدىن نامەلۇم دورىنى مەجبۇرىي 
ئاستى  ئاياغ  تۇرۇش،  تۇتۇپ  شارائىتتا  ناچار  يېگۈزۈش، 
قاتارلىق  قىلىش«  زوراۋانلىق  ۋەھشىيلەرچە  قىلىش، 
ئىكەنلىكىنى،  مەۋجۇت  ھەقىقەتەن  جىنايەتلەرنىڭ 
توي  بىلەن  خىتاي  »ئۇيغۇرالرنى  يەنە  دوكالتتا  ئەمما 
ناچار  شارائىتى  الگېرى،  بالىالر  مەجبۇرالش،  قىلىشقا 
ئىجرا  جازاسى  ئۆلۈم  قىلىنماي  سوت  قاماش،  ئورۇندا 
ئۆلكىلىرىگە  خىتاي  ياشلىرىنى  ئۇيغۇر  قىلىش، 
تىلغا  جىنايەتلەرنىڭ  دېگەندەك  قىلىش«  سۈرگۈن 

ئېلىنمىغانلىقىنى بىلدۈردى.

تۈركىستان  شەرقىي  قانىلىمۇ  توققۇزىنچى  ئــەرەب 
ــەســىــل ھــەرىــكــىــتــى رەئــىــســى ئـــابـــدۇســـاالم  يــېــڭــى ن
تەكلىماكاننى زىيارەت قىلىپ، شەرقىي تۈركىستاننىڭ 

نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتىنى كۈنتەرتىپكە كەلتۈردى.
قانۇتۇلغاد،  قانىلى،  ئەخبار  ئەرەبچە  باشقا  ئۇندىن 
-24قانىلى،  فىرانسىيە  قانىلى،  نيوز  سىكاي  ئەرەبچە 
خەۋەر  ھەققىدە  دوكــالت  قانالالر  قاتارلىق  قاناتۇلئان 
پىروگراممىسى  زىـــيـــارەت  مــەخــســۇس  ھــەمــدە  ــەردى  ــ ب
ئىشلىدى. بۇالر ئىچىدىكى بىر قىسىم قانالالر شەرقىي 
ــەۋەردار  خـ ۋەزىيىتىدىن  نۆۋەتتىكى  تۈركىستاننىڭ 
دوكالتنى  ئارقىلىق  قىلىش  زىــيــارەت  كىشىلەرنى 
تونۇشتۇردى. بەزى قانالالر دوكالت ھەققىدە خەۋەر ئېالن 
تىلغان  دوكالتتا  خىتاينىڭ  بىرگە،  بىلەن  قىلىش 
ئېلىنغان شەرقىي تۈركىستاننىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى 
قىلىپ،  ئىنكار  پاكىتالرنى  پوالتتەك  ھەققىدىكى 

قااليمىقان بىلجىرلىغانلىقىنى خەۋەر قىلدى.



2

سېنتەبىر 2022ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

ئاتالمىش  رېجىمىنىڭ  خىتاي  ئىشغالىيەتچى 
ــگــە چــــۈشــــۈرۈش« بــاھــانــىــســى  ــۆل »يــۇقــۇمــنــى ن
قىلىۋاتقان  ئىجرا  تۈركىستاندا  شەرقىي  بىلەن 
سىياسىتى  قامال  چىققان  قېلىپىدىن  ئىنسان 
تاراتقۇالردا  ئىجتىمائىي  بولۇپ،  داۋاملىشىۋاتقان 

ئېچىنىشلىق سىنالر كۆپلەپ تارقالماقتا.
ــي تــۈركــىــســتــانــدىــكــى ۋىــرۇســتــىــن  ــىـ ــەرقـ شـ
تارماقلىرى  ئېلىش  ئالدىنى  ۋە  مۇداپىئەلىنىش 
ھەركۈنى ئاخبارات ئېالن قىلىش يىغىنى ئېچىپ، 
24 سائەت ئىچىدە شەرقىي تۈركىستاندا ئاالمەتسىز 
يېڭىدىن  كىشىنىڭ   40-30 يۇقۇمالنغۇچىدىن 
كۆپەيگەنلىكىنى، ئېنىق دىياگنوز قويۇلغانالرنىڭ 
بارماق بىلەن سانىغىچىلىكمۇ ئەمەسلىكىنى ئېالن 
ئاشقان  چەكتىن  بولسىمۇ،  كېلىۋاتقان  قىلىپ 
مۇداپىئەلىنىش  ۋىرۇستىن  قىلىشالرغا،  قامال 
ئىنتايىن  شارائىتى  خەلقنى  بىلەن  باھانىسى 
ناچار بولغان الگېرالرغا يىغىۋالغانلىقىغا ئاالقىدار 
ۋاسىتىلىرىدا  ئۇچۇر  ئىجتىمائىي  سىنالرنىڭ 
پۇرسىتىگە  داۋالىنىش  بولۇشى،  پەيدا  كۆپلەپ 
جان  ئۆيلىرىدە  كېسەللەرنىڭ  ئېرىشەلمىگەن 
جىددىي  ــەر  خــەۋەرل ھەققىدىكى  ئۈزۈۋاتقانلىقى 

ئەندىشە قوزغىماقتا. 
تال  دېھقان  بىر  بىر سىندا  ئىچىدىكى  بۇالرنىڭ 
ئۈزۈملەرنى  كەتكەن  سېسىپ  پىشىپ  باراڭلىرىدا 

»ھۆكۈمەت  ھالدا:  چەككەن  ھەسرەت  كۆرسىتىپ 
بولۇپ  ئۇۋال  بىچارىلەرگە  دېھقان  كۆرۈڭالر!  بۇنى 
يوقمۇ؟  ــادەم  ئ بولىدىغان  ئىگە  دېھقانغا  كەتتى. 
دېھقانالر مۇشۇنداق خارلىنىپ كەتتى، قاق-سەنەم 

بولۇپ كەتتۇق« دېگەن.
ئاچ قالغان خەلق  يەنە بىر سىندا بولسا قامالدا 
توختىماي  تەشۋىقاتلىرىدا  دائىرىلىرى  خىتاي 
چاقىرىپ،  »پىدائىي«الرنى  ئاتالمىش  ماختاۋاتقان 
ئاچ قالغانلىقىنى بىلدۈرگەن بولۇپ،  ئۆزلىرىنىڭ 
بولدى،  كــۈن  »بــەش  تەرەپلىرىدىن  ھــەر  بىنانىڭ 
بىناغا  بىزنىڭ  قالدۇق!  ئاچ  بەرمىدى،  يېمەكلىك 
ئاۋازالر  ۋارقىرىغان  دەپ  يوقمۇ؟«  ئادەم  قارايدىغان 
ئۆزئارا:  كىشىلەر  سىندا  باشقا  ئۇندىن  ئاڭالنغان. 
»ئاۋۇالر ئاچلىقتىن بىنادىن ئۆزىنى تاشلىۋالغىلى 
ساڭگىلىتىپ  پۇتىنى  دېرىزىدىن  قــالــدى.  تــاس 

بولغاندا تۇتۇۋالدى« دېيىشكەن.
ئىجتىمائىي ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدا تارقالغان باشقا 
ئىشىكلەرنى  رېجىمىنىڭ  خىتاي  يەنە  سىنالردا 
ئارقىلىق  چــاپــالش  پــېــچــەت  ئــارقــىــلــىــق،  ســىــم 
خەلقىنى  تۈركىستان  شەرقىي  تاقاۋاتقانلىقى، 
نەزەربەند  تەرىقىدە  چىققان  قېلىپىدىن  ئىنسان 
بولماي  كــارى  بىلەن  ئــۇالر  بىرگە،  بىلەن  قىلىش 
غۇلجىنىڭ  كۆرسىتىلگەن.  قويغانلىقى  تاشالپ 
يەتكۈزۈش  پار  مەكتىپىدىكى  باشالنغۇچ  ئۇالستاي 
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ئورنىدا ئىشلەۋاتقان بىر ئۇيغۇرنىڭ بۆرىكىگە تاش 
قالغاندا  قوزغىلىپ  كېسىلى  بولۇپ،  چۈشكەن 
دوختۇرخانىغا ئاپىرىش ئۈچۈن ئادەم تېپىلمىغان. 
ئەترىتىگە  قــۇتــقــۇزۇش  جــىــددىــي  ئــايــالــى  ئۇنىڭ 
بىراق  بولسىمۇ،  قىلغان  تېلېفون  قېتىم  نەچچە 
تېلېفوننى ئالىدىغان ئادەم چىقمىغان. ئۇ يولدىكى 
بىراق  بولسىمۇ،  يالۋۇرغان  شۇنچە  ساقچىالرغا 
يېقىن  دەپ  ئۆتەۋاتىمىز«  ۋەزىپە  »بىز  ساقچىالر: 
»خەلقىم،  ئايالى:  بىمارنىڭ  ئاخىرىدا  كەلمىگەن. 
يولدىشىمنى قۇتۇلدۇرۇۋېلىڭالر« دەپ نالە قىلغان.
تارقالغان يەنە بىر سىندا ئاچ قالغان ئۇيغۇرالرنىڭ 
ئەمما  قىلغانلىقى،  تېلېفون  »پــىــدائــىــي«الرغــا 
ئەمەلدارالرنىڭ كارى بولمىغانلىقى كۆرسىتىلگەن. 
ئۈچ  »ئۆيدە  كىشى:  بىر  توپىدا  ئۈندىدار  بىر  مەلۇم 
قانداق  بىز  يــوق،  نەرسە  يەيدىغان  بــار،  پەرزەنتىم 
باشقىالرمۇ:  يــازغــان.  ئــۇچــۇر  دەپ  قىلىمىز؟« 
بىزنىڭ  يــوق.  نەرسە  يەيدىغان  ئۆيدىمۇ  »بىزنىڭ 
قالدۇق«  ئاغرىپ  ھەممىمىز  بار.  بالىالر  ئۆيدىمۇ 
ــۇر ســىــن يــەنــە قــامــال  ــەزك ــاۋاب يـــازغـــان. م دەپ جــ
قىزىپ  ئاجىزالپ  تېنى  ئاچلىقتىن  جەريانىدا 
كېتىۋاتقانلىقىنى،  كۆپىيىپ  قالغانالرنىڭ 
ئايلىنىپ  ئەھۋالغا  نورمال  ئەھۋالالرنىڭ  بۇنداق 
ئاللىبۇرۇن  كىشىلىرىنىڭ  قالغانلىقىنى، 

پىسخىكىسى بۇزۇلغانلىقىنى ئاشكارىلىغان.
بــىــر سىندا  ــە  ــەن ي ــغــان  ــال ــارق ت 8-ســېــنــتــەبــىــر 
كىشىنىڭ  بىر  ئىسىملىك  ئەھمەد  غۇلجىدىكى 
بولغان.  مەلۇم  قىلغانلىقى  قازا  سەۋەبلىك  قامال 

سىندا مەزكۇر كىشىنىڭ ئۆيىدە يالغۇز ھالدا ئۆلۈپ 
خىتاينىڭ  كىشىلەر  بايقىغان  كەتكەنلىكىنى 
بولۇپ،  ئۆيگە كىرگەن  بىلەن  كادىرلىرى  مەھەللە 
جەسەت ئاللىبۇرۇن مۇزالپ كەتكەن ھالدا بايقالغان. 
سىندا بىر كىشى: »ئەھمەد ئاكام مۇشۇنداق بولۇپ 
قويۇپ  قاماپ  ھېچقايسىسىنىڭ  بۇالرنىڭ  قاپتۇ، 
بوپتۇ،  ئــۇزۇن  ئۆتكىلى  ئالەمدىن  بۇ  ــوق.  ي كــارى 
ئاللىبۇرۇن مۇزالپ قېتىپ قاپتۇ« دېگەن ۋە خىتاي 
تاشالپ  تامدىن  »تاماقنى  قارىتىپ:  كادىرلىرىغا 

بەرسىال ھېسابمۇ؟« دەپ نارازىلىق بىلدۈرگەن. 
ــتــىــكــى  كــۆزەتــكــۈچــىــلــەر خــىــتــايــنــىــڭ نــۆۋەت
»ۋىرۇستىن  ئاتالمىش  مەقسىتىنىڭ  رەزىـــل 
قامال  قاتتىق  بەلكى  ئەمەس،  مۇداپىئەلىنىش« 
كەلتۈرۈپ،  ھالەتكە  ئامالسىز  خەلقنى  ئارقىلىق 
ناچار شارائىتتا كېسەل قىلىپ تۈگىتىش، ئۆيلەردە 
رەزىل  قاتارلىق  قىيناش  قويۇپ  ئاچ  قالغانالرنى 
ۋاسىتىلەر ئارقىلىق، شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  بىلەن  ئــۇســۇل  يېڭى 

يۈرگۈزۈش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈشمەكتە.
تۈركىستان  شەرقىي  مۇھاجىرەتتىكى  نۆۋەتتە 
بىلەن  ئۇسۇلالر  تۈرلۈك  قارىتا  ۋەزىيەتكە  خەلقى 
جىددىي ئىنكاس قايتۇرۇۋاتقان بولۇپ، ئىجتىمائىي 
جەمئىيەتنى  خەلقئارا  پايدىلىنىپ،  تاراتقۇالردىن 
چاقىرماقتا،  ئۆتۈشكە  ھەرىكەتكە  ھەقتە  بــۇ 
نامايىشالر  تۈرلۈك  دۆلەتلەردە  ھەرقايسى  شۇنداقال 

تەشكىللەنمەكتە.
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خىتاينىڭ ھەرقايسى ئورگانلىرى ئامېرىكىنىڭ 
سۈنئىي ئىدراك ئۆزىكىگە كۈچلۈك ئېھتىياجلىق 
بولۇپ، ئامېرىكا بۇ قېتىم خىتاينىڭ جان تومۇرى 
بېرىشنى  سېتىپ  ــۆزەك  ــ ئ ھېسابلىنىدىغان 

توختاتتى.
ــارا رادىــيــوســىــنــىــڭ  ــئـ ــقـ ــەلـ فــىــرانــســىــيــە خـ
بىلدۈرۈلۈشىچە،  خــەۋىــرىــدە  7-سېنتەبىردىكى 
خىتاي  ۋە  ئۇنىۋېرسىتېتالر  داڭلىق  خىتايدىكى 
ئۇزۇندىن  ئاپپاراتلىرى  تەتقىقات  ئىگىلىكىدىكى 
بۇيان ئامېرىكىنىڭ ھېسابالش ئۆزىكىگە تايىنىپ، 
تېخنىكىسىنى ھەرىكەتلەندۈرۈپ  ئىدراك  سۈنئىي 
كەلگەن، ئەمما نۆۋەتتە ۋاشىنگتون بۇ ئۆزەكلەرنىڭ 

خىتايغا ئېكسپورت قىلىنىشىنى چەكلىگەن.
»ھەربىي  ئۆزىنى  ئاساسالنغاندا،  خــەۋەرلــەرگــە 
ھەربىي  »مــەركــىــزىــي  يــاكــى  ئــۇنــىــۋېــرســىــتــېــت« 
ــىــشــالر كــومــىــتــېــتــى بــىــۋاســىــتــە رەھــبــەرلــىــك  ئ
مۇداپىئە  خىتاي  سۈپەتلىگەن  دەپ  قىلىدۇ« 
ئۆزىكىنى   A100 ئۇنىۋېرسىتېتىمۇ  تېخنىكا 
سېتىۋالغۇچىالرنىڭ بىرى ئىكەن. دۇنيادىكى ئەڭ 
كومپيۇتېرالرنىڭ  تاشقىرى  دەرىجىدىن  كۈچلۈك 
بىرى بولغان »تيەنخې-2« خىتاي دۆلەت مۇداپىئە 
تېخنىكا ئۇنىۋېرسىتېتى 2015-يىلىدىن باشالپ 
كىرگۈزۈلگەن  تىزىملىكىگە  قــارا  ئامېرىكىنىڭ 

بولۇپ، دۆلەت بىخەتەرلىكى ئەندىشىسى سەۋەبىدىن 
تاشقىرى كومپيۇتېردا  دەرىجىدىن  ئۇنىۋېرسىتېت 
قىلغۇچقا  تــەرەپ  بىر  ئىنتېل  ئىشلىتىلىدىغان 

ئېرىشەلمىگەن.
قېتىملىق  بىر  5-ئايدىكى  يىل  بۇ  خىتاينىڭ 
ئاشكارىلىنىشىچە،  ئېالنىدا  چاقىرىش  خېرىدار 
قوللىنىشچان  ئەقىل  سۈنئىي  ئىنستىتۇت  بۇ 
 24 قىلغۇچتىن  تــەرەپ  بىر  گىرافىك   Nvidia
ئالدىنقى  بولۇپ،  پىالنلىغان  سېتىۋېلىشنى  نى 
ئېالنى  چاقىرىش  خېرىدار  قېتىم  بىر  يەنە  ئايدا 
پــەن- ــەھــۋال خىتاي مــۇداپــىــئــە  ئ بــۇ  تــارقــاتــقــان. 
باشقا  تېخىچە  ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ  تېخنىكا 
دۆلەت ۋە ئورگانالر بىلەن ئۆزەك بىلەن تەمىنلەش 
تەمىنلىگۈچى  ياكى  كېلىشىم  مۇۋاپىق  ھەققىدە 

تاپالمىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىكەن.
قىلىشىچە،  خــەۋەر  ئاگېنتلىقىنىڭ  رويتېرس 
Nvidia ۋە AMD قاتارلىق ئامېرىكا شىركەتلىرى 
تەمىنلەيدىغان ئۆزەكنىڭ كەمچىل بولۇشى خىتاي 
پەرقلەندۈرۈش  تــاۋۇش  ۋە  ســۈرەت  ئورگانلىرىنىڭ 
قاتارلىق ۋەزىپىلەرنى ئۆتەيدىغان يۇقىرى ئۈنۈملۈك 
ھېسابالش ئىشلىرىنى قىلىشىنى توسۇپ قويغان 

بولۇشى مۇمكىن ئىكەن.
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تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا 
تۈركىستان  »شــەرقــىــي  ھەيئىتى  بىرلىكى 
ئاساسەن،  پىالنىغا  دىپلوماتىيەسى«  خەلق 
2-سېنتەبىر مااليشىيا پايتەختى كۇئااللۇمپۇرغا 

يېتىپ بېرىپ، خىزمەتلىرىنى باشلىدى.
تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا 
ئــوغــۇزخــان،  ھــىــدايــەتــۇلــالھ  رەئــىــســى  بىرلىكى 
شەرقىي  ئەمىنھاجى،  ئابدۇرېشىت  كاتىپ  باش 
كۆزىتىش  ھەقلىرىنى  ئىنسان  تۈركىستان 
شەرقىي  خــەلــقــئــارا  ۋە  رەئــىــســى  جەمئىيىتى 
بىرلىكىنىڭ  ــالر  ــالت ــەشــكــى ت ــان  ــســت ــى ــۈرك ت
مەجىد  نۇرمۇھەممەد  مەسئۇلى  ئىشالر  تاشقى 
ھەيئەت  تەشكىللەنگەن  تۈركىستانىيدىن 
مىنىستىرلىقى  باش  مااليشىيا  بولۇپ  تۇنجى 
دۆلەتلىك ئىقتىسادىي مەسلىھەت كېڭىشىنىڭ 
ئەپەندى  ئــابــدۇرازاق  دوكــتــور  مەسلىھەتچىسى 

بىلەن كۆرۈشتى.
تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ  كۆرۈشۈشتە 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  قىلىۋاتقان  ئىجرا 
بىرگە،  بــىــلــەن  ــونــۇشــتــۇرۇلــۇش  ت جىنايىتى 
شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنى شەرقىي جەنۇبىي 
جەھەتتە  بۇ  كەلتۈرۈش،  كۈنتەرتىپكە  ئاسىيادا 
مۇزاكىرە  مەسىلىلەر  قاتارلىق  ھەمكارلىشىش 

قىلىندى.

مــەزكــۇر  ھەيئىتى  بىرلىكى  تــەشــكــىــالتــالر 
ئــۇچــرىــشــىــشــتــىــن ئــىــلــگــىــرى يـــەنـــە، شــەرقــىــي 
ــازا الگــېــرلــىــرىــنــىــڭ  ــ ــ ــكــى ج ــدى ــان ــســت ــى ــۈرك ت
كۆرسىتىپ  دۇنياغا  ماھىيىتىنى  ھەقىقىي 
ئۇنىۋېرسىتېتىدا  ئىسالم  مااليشىيا  بــەرگــەن، 
ئولسى  دوكــتــور  قىلىۋاتقان  ئوقۇتقۇچىلىق 
يازىجى ۋە مااليشىيادىكى بىر قىسىمى ئاممىۋى 
كۆرۈشۈپ،  بىلەن  مەسئۇللىرى  تەشكىالتالرنىڭ 
ھەققىدە  مەسىلىسى  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي 

سۆھبەتلەشتى.
مااليشىيا  كــەچــتــە  3-ســېــنــتــەبــىــر  ھــەيــئــەت 
 )ABIM( تــەشــكــىــالتــى  يـــاشـــالر  ــمــان  ــۇســۇل م
خىزمەت  ياشالر  تەشكىللىگەن  كۇئااللۇمپۇردا 
شەرقىي  قىلىپ،  ئىشتىراك  يىغىلىشىغا 
تــۈركــىــســتــانــنــىــڭ نــۆۋەتــتــىــكــى ۋەزىــيــىــتــىــنــى 
ئىجرا  تۈركىستاندا  شــەرقــىــي  خىتاينىڭ  ۋە 
تەپسىلىي  جــىــنــايــەتــلــىــرىــنــى  قــىــلــىــۋاتــقــان 

تونۇشتۇردى. 
ــەت 4-ســېــنــتــەبــىــر يــەنــە مــااليــشــىــيــا  ــئ ــەي ھ
بىن  مۇسا  رەئىسى  نىڭ   »Strategy Force«
ئىشلىرى  كىتاب  دۆلەتلىك  مااليشىيا  مەھمۇد، 
ھەسەن  دوكتور  رەئىسى  فوندىنىڭ  تەرەققىيات 
پارالمېنت  مەملىكەتلىك  مااليشىيا  ھــەمــزە، 
ئەزاسى ئەنۋەر ئىبراھىمنىڭ يېتەكچىلىكىدىكى 
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تاشقى  نىڭ  پارتىيەسى«  ــەت  ــادال ئ »مىللىي 
ئىشالر مۇدىرى ۋە ئىسالم ھەمكارلىق تەشكىالتى 
كېڭەش ھەيئىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى شەمسۇل 
ئــىــســكــەنــدەر قــاتــارلــىــقــالر بــىــلــەن كــۆرۈشــتــى. 
كــۆرۈشــۈشــتــە شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان دەۋاســـى 
مەسىلىسىدە ئىسالم ھەمكارلىق تەشكىالتىدىن 

كۈتۈۋاتقان تەلەپلەر ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
ــە مــااليــشــىــيــادىــكــى  ــت ــەچ ــىــر ك ــەب ــت ــن 4-ســې
چــوڭ  ئـــەڭ  تــەشــكــىــالتــالرنــىــڭ  ئىجتىمائىي 
ئىسالمىي  مااليشىيا  بولغان  تەشكىالتى  مەركەز 
كېڭىشى  ھەمكارلىق  بىرلىكى  تەشكىالتالر 
ۋە  ــاق  ــام ت كەچلىك  شــەرىــپــىــگــە  ھەيئەتنىڭ 
يىغىلىشى  دىئالوگ  تۈركىستان  شەرقىي  ۋە 

ئورۇنالشتۇرۇلدى.
باش  مااليشىيا  يەنە  5-سېنتەبىر  ھەيئەت 
ئىستراتېگىيە  مۇھىم  تەۋە  مىنىستىرلىقىغا 
»مااليشىيا  بــولــغــان  بــىــرى  مــەركــەزلــىــرىــدىــن 
ئىنىستىتۇتى«نىڭ  چۈشىنىش  ئىسالمنى 
ئــازام  مۇھەممەد  دوكتور  پىروفېسسور  رەئىسى 
دەۋاسى  تۈركىستان  شەرقىي  كۆرۈشۈپ،  بىلەن 

ھەققىدە سۆھبەتلەشتى.
دۆلەتلىك  مااليشىيا  6-سېنتەبىر  ھەيئەت 
فىلىم  ھۆججەتلىك  ۋە  تەرەققىيات  كىتاب 
يەنە  كېيىن،  قىلغاندىن  ــارەت  ــي زى فوندىنى 
مۇئاۋىن  جەمئىيىتىنىڭ  ئادۋۇكاتالر  مااليشىيا 
ياشالر  مااليشىيا  كۇالسېگاران،  ئۇشا  رەئىسى 
ئەزىر،  فايسال  رەئىسى  نىڭ   ABIM تەشكىالتى 
تەشكىالتىنىڭ  ئۆمىكى  تىنچلىق  شــارى  يــەر 
باشلىقى فەھمى شەمسۇددىن مۇھەممەد ۋە باشقا 
ئاممىۋى تەشكىالت ۋەكىللىرى بىلەن خىتاينىڭ 
شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق 

جىنايىتى ھەققىدە سۆھبەتلەشتى. 
ــە كـــۇئـــاالالمـــپـــۇردا مــااليــشــىــيــا  ــەن ــئــەت ي ھــەي
ئاممىۋى  ۋە  ئاخباراتچىالر  ئەزالىرى،  پارالمېنت 
ئۇيغۇر  قىلىشىدا،  ئىشتىراك  تەشكىالتالرنىڭ 
پائالىيىتى  تونۇشتۇرۇش  مەدەنىيىتىنى  تائام 

ئۆتكۈزدى.
ھەقلىرىنى  ئىنسان  تۈركىستان  شەرقىي 
نۇرمۇھەممەد  رەئىسى  جەمئىيىتى  كۆزىتىش 
تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا  ۋە  تۈركىستانىي 

كاتىپى  ــاش  ــ ب بــىــرلــىــكــىــنــىــڭ  ــالر  ــەشــكــىــالت ت
ئابدۇرېشىت ئەمىنھاجى ئەپەندىلەر 7-سېنتەبىر 
قاناللىرىدىن  تېلېۋىزىيە  دۆلەت  مااليشىيانىڭ 
بولغان سىنار قانىلى ۋە ئىكم قاناللىرىدا شەرقىي 
تونۇشتۇرغانىدى.  مەسىلىسىنى  تۈركىستان 
ــەپــەنــدى 8-ســېــنــتــەبــىــر يەنە  نـــۇر مــۇھــەمــمــەد ئ
بىرى  قاناللىرىدىن  دۆلەتلىك  مااليشىيانىڭ 
پىروگراممىسىغا  قانىلىنىڭ  ئــاۋانــى  بولغان 
مەسىلىسىنى  تۈركىستان  شەرقىي  قاتنىشىپ، 
خەلقىنى  مااليشىيا  ۋە  كەلتۈردى  كۈنتەرتىپكە 
داۋاســى  مۇستەقىللىق  تۈركىستان  شەرقىي 
خەلقىنىڭ  تۈركىستان  شەرقىي  مەسىلىسىدە 

يېنىدا تۇرۇشقا چاقىردى.
ئىسالم  مااليشىيا  يەنە  8-سېنتەبىر  ھەيئەت 
داتو  پىروفېسسور  مۇدىرى  ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ 
زۇلكىفل ئابدۇرازاق ئەپەندىنى زىيارەت قىلغاندىن 
ئــەزالــىــرى  پــاالتــا  كېڭەش  مااليشىيا  كېيىن، 
ھەرىكىتىنىڭ  يــاشــالر  ئىسالم  مااليشىيا  ۋە 
نور  مۇھىد  دوكتور  پىروفېسسور  رەھبەرلىرىدىن 
بىلەن  ئەمھەد  ھاجى  ناكھاي  موھد  ۋە  مونۇتتي 
كۆرۈشتى. كۆرۈشۈشتە، شەرقىي تۈركىستاننىڭ 
ــەت ئــەھــۋالــىــنــى  ــ ــي ــ ــتــىــكــى ئــېــغــىــر ۋەزى ــۆۋەت ن
دەۋاسى  تۈركىستان  تونۇشتۇردى ھەمدە شەرقىي 
خىزمەتلەر  تېگىشلىك  قىلىشقا  مەسىلىسىدە 

ھەققىدە پىكىر ئالماشتۇرۇلدى.
دىنىي  مااليشىيا  يــەنــە  كــۈنــى  شــۇ  ھــەيــئــەت 
ئــەزاســى  پــاالتــا  كېڭەش  مىنىستىرى،  ئىشالر 
مىنسىتىرلىقتا  ئــەھــمــەدنــى  ئــىــدرىــس  ھــاجــى 
تاشقى  مااليشىيا  شۇنداقال  ۋە  قىلدى  زىــيــارەت 
ئاالھىدە  ئافغانىستان  مىنىستىرلىقى  ئىشالر 
تەشكىالتى  ھەمكارلىق  ئىسالم  ۋە  ئەلچىسى 
داتو  رەئىسى  كومىتېتىنىڭ  ھەقلىرى  ئىنسان 
پارالمېنتى  مااليشىيا  رەھــمــەد،  ئـــازام  ئەھمەد 
رەئىسى،  كومىتېتىنىڭ  ئاالھىدە  ئىشالر  تاشقى 
ساالھىددىن  سىرى  ــۇك  دات مىنىستىر  سابىق 
ئىشالر  تاشقى  پارالمېنتى  مااليشىيا  ئەييۇب، 
كومىتېتىنىڭ رەئىسى داتۇق سىرى ساالھىددىن 
رەئىسى  پارالمېنتىنىڭ  مااليشىيا  ئەييۇبىي، 
بىلەن  قاتارلىقالر  ئۇتاما  سېرى  داتو  سىرى  تان 
ياتىمنىڭ  رايىس  دوكتور  شۇنداقال  ۋە  كۆرۈشتى 
مۇناسىۋىتى  كۈنى«  مۇستەقىللىق  »مااليشىيا 
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»مۇستەقىللىقنىڭ  تەشكىللەنگەن  بىلەن 
ناملىق يىغىلىشقا ئىشتىراك قىلدى.  ئۈنۈمى« 
رەئىسىگە  پــارالمــېــنــت  يىغىلىشتا  ھــەيــئــەت 
ۋەزىيىتى  نۆۋەتتىكى  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي 

ھەققىدە تەييارالنغان دوكالتنى سۇندى.
ئابدۇرېشىت ئەمىنھاجى ئەپەندى 10-سېنتەبىر 
ــمــان ئــوقــۇغــۇچــىــالر  ــە مــااليــشــىــيــا مــۇســۇل ــەن ي
قاتنىشىپ،  يىغىلىشىغا  يىللىق  بىرلىكىنىڭ 
خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىغا 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  قىلىۋاتقان  ئىجرا 
جىنايىتىنى تونۇشتۇرغاندىن سىرت، خىتاينىڭ 
نۆۋەتتە شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى ئاتالمىش 
»يــۇقــۇمــدىــن مــۇداپــىــئــەلــىــنــىــش« نــامــىــدا ئــاچ 
قىرغىن  ئاشكارا  قىيناۋاتقانلىقىنى،  قويۇپ 
ھەرقايسى  ۋە  ئۆتتى  سۆزلەپ  قىلىۋاتقانلىقىنى 
ئوقۇغۇچىالرنى  كەلگەن  ئۇنىۋېرسىتېتالردىن 

شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان خــەلــقــىــنــى قــولــالشــقــا 
چاقىردى.

ئۇندىن باشقا نۇرمۇھەممەد مەجىد تۈركىستانىي 
مااليشىيادىكى  كەچتە  12-سېنتەبىر  ئەپەندى 
پىروگراممىسىدا  قانىلىنىڭ  تېلېۋىزىيە 
جىددىي  نۆۋەتتىكى  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي 

ۋەزىيىتىنى تونۇشتۇردى.
تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا 
مااليشىيا  قېتىملىق  بۇ  ھەيئىتى  بىرلىكى 
ــتــى جــەريــانــىــدا كــۆپــلــىــگــەن يــۇقــىــرى  ــارى ــي زى
بولۇپ،  كۆرۈشكەن  بىلەن  ئەربابالر  دەرىجىلىك 
مااليشىيادا  دەۋاســىــنــى  تۈركىستان  شەرقىي 
ھەمكارلىقنى  كـــەلـــتـــۈرۈش،  كــۈنــتــەرتــىــپــكــە 
نەتىجىلەرگە  ئۈنۈملۈك  جەھەتلەردە  كۈچەيتىش 

ئېرىشتى.
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ئىگىلىكىدىكى  ــەت  ــ دۆل ئامېرىكىنىڭ 
ھەرقايسى  ئىگىلىكتىكى  خۇسۇسىي  ۋە 
شىركەتلىرى بۇ يىل 6-ئايدىن باشالپ ئىجرا 
مەجبۇرىي  »ئۇيغۇر  باشلىغان  قىلىنىشقا 
قانۇنى«نىڭ  ئېلىش  ئالدىنى  ئەمگىكىنىڭ 
ھەرىكەت  ئــۈچــۈن  ماسلىشىش  تەلىپىگە 
بىر  يېڭى  ــىــراق  ب بولسىمۇ،  قىلىۋاتقان 
مىليونغا  بىر  ئاشكارىلىنىشىچە،  دوكالتتا 
جازاالش  قانۇننىڭ  مەزكۇر  شىركەت  يېقىن 

ئىكەن. مۇمكىن  كىرىشى  دائىرىسىگە 
يەرشارى  جايالشقان  شەھىرىگە  نىيۇيورك 
شىركىتى  كۆزىتىش  زەنجىرىنى  تەمىنلەش 
ئالدىنقى  تــېــخــنــولــوگــىــيــەســى«  ــا  ــالــتــان »ئ
مەجبۇرىي  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  ئــايــدا 
ئېكولوگىيە  ســودا  قولاليدىغان  ئەمگەكنى 
ســىــســتــېــمــىــســى ھــەقــقــىــدە بــىــر دوكــــالت 
ئەمگەك  مەجبۇرىي  خىتايدا  بولۇپ،  قىلغان 
 991 مىڭ   938 چېتىشلىق  جىنايىتىگە 

ئاشكارىلىغان.  بارلىقىنى  شىركەت 
شىركەتلەر  بــۇ  ئېيتىلىشىچە،  دوكــالتــتــا 
كىرگەن  سىڭىپ  چوڭقۇر  ئىقتىسادىغا  دۇنيا 
ئوخشىمىغان  يېقىن  گە   600 ئــۇالر  بولۇپ، 
تارماق ساھەدە مىليونلىغان سودا مۇناسىۋەت 
ئومۇمىي  چىققان.  ــۇرۇپ  قـ سىستېمىسى 
ئەمگەككە  مەجبۇرىي  ئالغاندا،  جەھەتتىن 
باشقا  دۇنيادىكى  ۋە  ئورۇنالر  مۇناسىۋەتلىك 
بىرىنچى  ئوتتۇرىسىدا  گەۋدىلەر  ئىقتىسادىي 

 785 مۇناسىۋىتىدىن  ــودا  سـ دەرىــجــىــلــىــك 
ئىككىنچى  ــولــۇپ،  ب ــار  ب ئــارتــۇقــى  مىڭدىن 
ئالتە  بولسا  مۇناسىۋىتى  ســودا  دەرىجىلىك 

ئاشقان. 871 مىڭدىن  مىليون 
باش  شىركىتىنىڭ  تېخنولوگىيە  ئالتانا 
ئېيتىشىچە،  ئــەمــەلــدارىــنــىــڭ  ئىجرائىيە 
توقۇمىچىلىق،  ئەمگىكى  مەجبۇرىي  ئۇيغۇر 
گاز،  تەبىئىي  ئۈسكۈنىلىرى،  داۋاالش  دورا، 
ماشىنا  ۋە  جاھازلىرى  ئــۆي  دېھقانچىلىق، 
كەسىپلەرگە  بارلىق  ساھەلەردىكى  قاتارلىق 

چېتىلىدىكەن.
ئـــامـــېـــرىـــكـــا دۆلـــــــــەت بـــىـــخـــەتـــەرلـــىـــك 
ۋە  تــامــوژنــا  قــاراشــلــىــق  مىنىستىرلىقىغا 
6-ئاينىڭ  يىل  بۇ  ئىدارىسى  قوغداش  چېگرا 
ئەمگىكىنىڭ  مەجبۇرىي  »ئۇيغۇر  21-كۈنى 
ئىجرا  رەسمىي  قانۇنى«نى  ئېلىش  ئالدىنى 
ــۇپ، ئــىــمــپــورت  ــولـ قــىــلــىــشــقــا بــاشــلــىــغــان بـ
تۈركىستاندىن  شــەرقــىــي  قىلغۇچىالردىن 
مەجبۇرىي  ئۇيغۇر  مالالرنىڭ  بارلىق  كەلگەن 
ئىشلەپچىقىرىلمىغانلىقى  بىلەن  ئەمگىكى 
تەمىنلەشنى  بىلەن  ئىسپات  ھەققىدىكى 
ئاساسەن  قانۇنغا  مــەزكــۇر  قىلغان.  تــەلــەپ 
ئىشلەپچىقىرىلغان  تۈركىستاندا  شەرقىي 
پاختا رەختلىك كىيىم، پەمىدۇر ۋە كىرىستال 
سانائەت  ئېغىر  قىلغان  ئاساس  كىرېمنىينى 
بۇيۇملىرى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇالتلىرى 

كىرگۈزۈلگەن. دائىرىسىگە 
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ھوقۇق  كىشىلىك  ت  د  ب  رېجىمى  خىتاي 
شەرقىي  ئىشخانىسىنىڭ  ئــەمــەلــدارى  ئالىي 
سەۋەبلىك،  دوكالتى  ھەققىدىكى  تۈركىستان 
ــىــلــەن ھــەمــكــارلــىــقــنــى  ــۇر ئــىــشــخــانــا ب ــەزكـ مـ

توختىتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
خەۋىرىدە  ھەقتىكى  بۇ  ئاۋازىنىڭ  ئامېرىكا 
ــۋەدە  ــەنـ ــچــە، خــىــتــايــنــىــڭ جـ ــۈشــى ــدۈرۈل ــل ــى ب
شۈ  چېن  ئەلچىسى  ــاش  ب ت  د  ب  تــۇرۇشــلــۇق 
9-سېنتەبىردىكى سۆزىدە شەرقىي تۈركىستان 
خىتاينىڭ  سەۋەبلىك،  دوكــالت  ھەققىدىكى 
بۇندىن كېيىن بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى 
كىشىلىك ھوقۇق ئالىي ئەمەلدارى ئىشخانىسى 
ــىــلــەن ھــەمــكــارلــىــشــالــمــايــدىــغــانــلــىــقــىــنــى،  ب
تەشكىالتى  دۆلــەتــلــەر  بىرلەشكەن  بــۇ  ئەمما 
ــرەك  دې ھەمكارالشمايدىغانلىقىدىن  بىلەن 
بەرمەيدىغانلىقىنى، خىتاينىڭ 12-سېنتەبىر 
ھوقۇق  كىشىلىك  ت  د  ب  باشلىنىدىغان 
يىغىنىغا  51-نــۆۋەتــلــىــك  كېڭىشىنىڭ 

قاتنىشىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.
تەھدىت  خىتايغا  دوكالتنىڭ  مەزكۇر  يەنە  ئۇ 
بۇندىن  خىتاينىڭ  شەكىللەندۈرگەنلىكى، 

كېيىن ھېچ ئىش بولمىغاندەك ب د ت كىشىلىك 
بىلەن  ئىشخانىسى  ئەمەلدارى  ئالىي  ھوقۇق 
مۇمكىن  ھەمكارلىشالىشىنىڭ  داۋامــلــىــق 

بولمايدىغانلىقى ھەققىدە جار سالغان.
ب د ت نىڭ سابىق كىشىلىك ھوقۇق ئالىي 
31-ئاۋغۇست  باچېلېت  مىشېل  ئەمەلدارى 
مىنۇت  نەچچە  ئون  توشۇشقا  مۇددىتى  ۋەزىپە 
قالغاندا يېرىم يىلدىن ئارتۇق كېچىكتۈرۈلگەن 
دوكالتىنى  ھەققىدىكى  تۈركىستان  شەرقىي 
خىتاينىڭ  دوكالت  مەزكۇر  قىلغانىدى.  ئېالن 
ــدا ئــىــنــســانــىــيــەتــكــە  ــان ــســت ــى ــۈرك شــەرقــىــي ت
بولۇشى  قىلىۋاتقان  سادىر  جىنايەت  قارشى 
چىقارغان  خــۇالســە  ھەققىدە  مۇمكىنلىكى 
تــۈرلــۈك  خىتاينىڭ  تــەرەپــتــىــن  بىر  ــۇپ،  ــول ب
جىنايەتلىرىنى مۇئەييەنلەشتۈرگەنلىكى بىلەن 
مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ قارالسا، يەنە بىر 
تەرەپتىن ئۇزۇن مۇددەت كېچىكتۈرۈلگەنلىكى، 
ئىشلىتىلگەنلىكى،  ئىبارىلەرنىڭ  يۇمشاق 
دېگەن  قىرغىنچىلىق«  »ئىرقىي  بولۇپمۇ 
سەۋەبلىك  ئېلىنمىغانلىقى  تىلغا  سۆزنىڭ 

تەنقىدكە ئۇچرىغانىدى.
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»يۇقۇمنى  ئاتالمىش  رېجىمىنىڭ  خىتاي 
شەرقىي  بىلەن  باھانىسى  چۈشۈرۈش«  نۆلگە 
ۋەھشىيلەرچە  قىلىۋاتقان  ئىجرا  تۈركىستاندا 
ئىجتىمائىي  بولۇپ،  داۋاملىشىۋاتقان  قامال 
غۇلجا  سىنالر  تارقىلىۋاتقان  ــۇالردا  ــق ــارات ت
قويۇپ،  ئېلىپ  ئالىقانغا  جاننى  خەلقىنىڭ 
قىلىش  قــىــرغــىــن  ــۇپ  ــوي ق ئـــاچ  خىتاينىڭ 
نارازىلىق  قوزغىلىپ،  قارشى  جىنايىتىگە 

بەردى.  بىلدۈرگەنلىكىنى كۆرسىتىپ 
ــۇر  ــۇچ ــر ئــىــجــتــىــمــائــىــي ئ ــى ــەب ــت ــن 11-ســې
مەلۇم  سىندىن  بىر  تارقالغان  ۋاسىتىلىرىدا 
يېزا  ــارادۆڭ  ــ ق شەھىرى  غۇلجا  بولۇشىچە، 
نەزەربەند  خەلقنى  رېجىمىنىڭ  خىتاي  خەلقى 
ئــاشــكــارا  قــىــيــنــاش،  ئاچلىقتىن  قــىــلــىــپ، 
جاننى  قارشى  قىلمىشىغا  قىلىش  قىرغىن 
چىقىپ  كوچىغا  قــويــۇپ،  ئېلىپ  ئالىقانغا 
نارازىلىق بىلدۈرگەن. مەزكۇر سىندا ئۇيغۇرالر 
باشلىغان  چىقىشقا  كوچىغا  ئۆي-ئۆيلەردىن 
خىتاينىڭ  بــولــۇپ،  كۆرسىتىلگەن  مەنزىرە 
»ئۆيگە  خادىملىرىنىڭ  گۇماشتا  كوچىدىكى 
خەلقنىڭ:  ــرى  ــى ــاۋازل ئ ــگــەن  دې كــىــرىــڭــالر« 
ئۈنۈملۈك  ئىشىمىز  بۇ  كۆرە  ياتقاندىن  »ئۆيدە 
ئۆي- ھەممەيلەن  قــاراڭــالر،  مانا  بولغاندۇ؟ 

دېــگــەن  بــاشــلــىــدى«  چىقىشقا  ــن  ــلــەردى ــۆي ئ
ئاۋازلىرى ئارىسىدا غايىب بولغان.

قارشىلىق  سىندا  مىنۇتلۇق  بىر  مــەزكــۇر 
كۆرسىتىپ كېتىۋاتقانالر: »ئۆيگە قاماپ قويۇپ 
بۇ  يەتكۈزۈلمەيۋاتىدۇ.  تەمىنات  ھېچقانداق 
سەۋەبلىك خەلق چىدىماي ئاخىرى قوزغىلىپ 
رېجىمىنىڭ  خىتاي  بولۇپ،  دېگەن  چىقتى« 
يېمەكلىك  تــاقــاپ  مەجبۇرىي  ئىشىكلەرنى 
قىرغىن  ئوچۇق-ئاشكارا  بەرمەي،  يەتكۈزۈپ 
بىلەن  پاكىت  كۈچلۈك  جىنايىتىنى  قىلىش 

تەمىنلىگەن.
كېتىۋاتقان  بىلدۈرۈپ  نارازىلىق  يەنە  سىندا 
خەلقنىڭ  پاراڭلىرىدىن  ياشنىڭ  ئىككى 
ھايۋانلىرىنىڭمۇ  ئــۆي  ئوخشاش  كەپتەرگە 
ئاچلىقتىن ئۆلۈپ كەتكەنلىكى مەلۇم بولغان 
خەلقنىڭ  مــەزگــىــلــلــەردە  يېقىنقى  ــولــۇپ،  ب
ئىقتىسادىي  تارتقاندىن سىرت،  ئازابى  ئاچلىق 
مال-چارۋىلىرىنىڭمۇ  بــولــغــان  مــەنــبــەســى 
قېتىم  بىر  يەنە  كېتىۋاتقانلىقىنى  ئۆلۈپ 
سىنالردىمۇ  ئىلگىرى  بۇندىن  دەلىللىگەن. 
ــىــڭ زىــرائــەتــلــىــرىــنــىــڭ ۋەيــــران  ــھــقــانــالرن دې
ــڭ جـــاپـــادا  ــى ــەرن ــل ــۋەن ــاغ بــولــغــانــلــىــقــىــنــى، ب
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خىتاينىڭ  ــېــرى  ب ــن  ــلــەردى كــۈن يېقىنقى 
چــۈشــۈرۈش«  نــۆلــگــە  ــرۇســنــى  »ۋى ئاتالمىش 
بــاھــانــىــســى بــىــلــەن شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــدا 
چىققان  قېلىپىدىن  ئىنسان  قويغان  يولغا 
قىرغىن  قــويــۇپ  ــاچ  ئـ قــىــلــىــش،  نـــەزەربـــەنـــد 
تاراتقۇالردا  ئىجتىمائىي  جىنايەتلىرى  قىلىش 
خەلقئارادا  ئارقىلىق  سىنالر  تارقىلىۋاتقان 
خىتاي  باشلىدى.  كېلىشكە  كۈنتەرتىپكە 
قىلمىشلىرىنىڭ  جــىــنــايــى  بـــۇ  رېــجــىــمــى 
قېلىشىدىن  ئــاشــكــارىــلــىــنــىــپ  داۋامـــلـــىـــق 
ئەندىشە قىلىۋاتقان بولۇپ، بۇ ھەقتە قورچاق 
ئەمەلدارالرنى ئىشقا سېلىپ، ئۈندىدار توپلىرىدا 

مەزمۇنالرنى  ئۇچۇرالرنى، سەزگۈر  يازما  ۋە  سىن 
بۇيرۇق  ھەققىدە  بولمايدىغانلىقى  تارقىتىشقا 

چۈشۈرگەن.
بولۇشىچە،  مــەلــۇم  سىندىن  ھەقتىكى  بــۇ 
بۇيرۇقتا  چــۈشــۈرگــەن  دائــىــرىــلــىــرى  خىتاي 
ــن بــاشــالپ  ــدى ــۈگــۈن مـــۇنـــداق دېــيــىــلــگــەن: »ب
توپلىرىدا  ئۈندىدار  18-كۈنىگىچە  9-ئاينىڭ 
سالونالرنىڭ  خىل  ھەر  كىشى  بىر  ھەرقانداق 
خــەۋەرلــەرنــى،  ســۈرەتــلــىــك  ئۇالنمىلىرىنى، 
ئىشارەتلەرنى،  دېگەندەك  ناچار  ياكى  ياخشى 
يولالشقا  رەسىملەرنى  ۋە  سىن  ھــەرقــانــداق 
ــى  بــولــمــايــدۇ. چــۈنــكــى 10-ئــايــنــىــڭ 18-كــۈن

سېتىلماي  مېۋىلىرىنىڭ  يېتىشتۈرگەن 
سېسىپ كەتكەنلىكىنى، خىتاي رېجىمىنىڭ 
ئىقتىسادىي  خەلقىگە  تۈركىستان  شەرقىي 
ــىــگــۈســىــز زىــيــان  ــچــەرل ــۆل ــتــىــمــۇ م جــەھــەت

ئاشكارىالنغانىدى. سالغانلىقى 
ــەر شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان  ــل ــكــۈچــى ــۆزەت ك
خەلقىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى 
كۆرسەتكەن  قارشىلىق  قىلىۋاتقان،  داۋام 
ھەتتا  ئــەركــىــنــلــىــكــىــدىــن،  ــارلــىــق  ب ھــامــان 
بەش  ۋەزىيەتنى  بىر  ئايرىلىدىغان  ھاياتىدىن 
قوزغىلىپ  يەنىال  تۇرسىمۇ،  بىلىپ  قولدەك 
قارشى  زۇلۇمغا  ئاشقان  چېكىدىن  چىقىپ، 

ۋە  روھــى  پۈكمەس  تىز  ئىبارەت  چىقىشتىن 
ئەركىن  قىلغانلىقىنى،  نامايان  جاسارىتىنى 
مۇھاجىرلىرىنىڭ  ئۇيغۇر  ياشاۋاتقان  دۇنيادا 
ئېلىشى  ــىــلــھــام  ئ ۋە  ــد  ــى ــۈم ئ ــن  ــىــڭــدى ــۇن ب
قىلماي  ئىش  ھېچ  شۇنداقال  كېرەكلىكىنى، 
نومۇس  ياشاۋاتقانالرنىڭ  ئىچىدە  ســۈكــۈت 
تۈركىستان  شەرقىي  كېرەكلىكىنى،  قىلىشى 
ئىشغالىيىتىدىن  خىتاينىڭ  خەلقىنى 
مەسئۇلىيىتىنى  ئىبارەت  قۇتۇلدۇرۇشتىن 
تىرىشچانلىقالرنى  بارلىق  يولىدا  قىلىش  ئادا 

بىلدۈرۈشمەكتە. كېرەكلىكىنى  كۆرسىتىشى 
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نۆلگە  »يــۇقــۇمــنــى  ئاتالمىش  خىتاينىڭ 
ــۈرۈش« بــاھــانــىــســى بــىــلــەن شــەرقــىــي  ــۈشــ ــ چ
تۈركىستان خەلقىنى ئاشكارا قىرغىن قىلىش 
كۈچلۈك  تاراتقۇالردا  ئىجتىمائىي  جىنايىتى 
مۇھاجىرەتتىكى  بۇيان،  قوزغىغاندىن  غۇلغۇال 
ئىنكاس  جىددىي  خەلقى  تۈركىستان  شەرقىي 
نۆۋەتتىكى  تىۋىتتېردا  فېيسبۇك،  قايتۇردى. 
كۆپ  سىنالر  ئــاالقــىــدار  ۋەزىــيــەتــكــە  جــىــددىــي 

ھەرقايسى  باشقا،  تارقىتىلغاندىن  تىلدا  خىل 
ــۇ ۋەھــشــىــيــانــە  ــەردە خــىــتــايــنــىــڭ بـ ــ ــل ــ ــەت ــ دۆل

جىنايەتلىرىگە قارشى نامايىش ئۆتكۈزۈلدى.
ئىستانبۇلدا  خىتاينىڭ  12-سېنتەبىر 
كەڭ  ئالدىدا  كونسۇلخانىسى  باش  تۇرۇشلۇق 
بولۇپ،  ئۆتكۈزۈلگەن  نامايىش  كۆلەملىك 
مىڭلىغان  ياشاۋاتقان  ئىستانبۇلدا  نامايىشقا 

شۇڭا  ئېچىلىدۇ.  يىغىن  چوڭ  دۆلىتىمىزدە 
ئەمىر-پەرمانلىرىغا  بارلىق  دۆلەتنىڭ  خەلق 
9-ئاينىڭ  كــېــرەك.  ماسلىشىشى  بويسۇنۇپ 
چەكلەنگەن  مەزگىلدە  بولغان  18-كۈنىگىچە 
نەرسىلەرنى تارقىتىپ تۇتۇلۇپ قالغان ئۈندىدار 
بارلىق  توپتىكى  ۋە  باشلىقى  توپنىڭ  توپى، 
ئېچىلماس  ھېساباتى  ئۈندىدار  كىشىلەرنىڭ 
بارلىق  كېيىن  بۇنىڭدىن  تاقىلىدۇ.  قىلىپ 
كېرەك،  يولالش  ئاۋازلىق  ئۇچۇرلىرىنى  ئاالقە 

يېزىقچە يولالشقا بولمايدۇ«.
ئالدىنقى كۈنلەردە تارقالغان يەنە بىر سىندا 
»تــوردىــكــى  ئاتالمىش  رېجىمىنىڭ  خىتاي 
ــە بــېــرىــش« نــامــىــدا،  ــ پــىــتــنــە-ئــىــغــۋاالرغــا زەرب
ئەھۋالنى  ھەقىقىي  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
ــور دۇنــيــاســىــغــا تــارقــاتــقــانــالرنــى »دۆلــەتــنــى  تـ
پارچىالش« دېگەندەك ئېغىر جىنايەتلەر بىلەن 

جازااليدىغانلىقى ھەققىدە تەھدىت سالغانلىقى 
ئاشكارىالنغانىدى.

ئىچىدە  ئــاي  بىر  ئالدىنقى  كۆزەتكۈچىلەر 
تۈركىستان  شــەرقــىــي  رېجىمىنىڭ  خىتاي 
ــاچ  ــاپ، ئ ــاقـ خــەلــقــىــنــىــڭ ئــىــشــىــكــلــىــرىــنــى تـ
قـــويـــۇپ قــىــرغــىــن قــىــلــىــۋاتــقــانــلــىــقــىــدىــن 
خەلقئاراغا  جىنايىتىنىڭ  ۋەھشىي  ئىبارەت 
مەسىلىنىڭ  بـــۇ  ئــاشــكــارىــالنــغــانــلــىــقــىــنــى، 
كېلىۋاتقانلىقىدىن  كۈنتەرتىپكە  خەلقئارادا 
بۇيرۇقنى  مەزكۇر  خىتاينىڭ  قىلغان  ئەندىشە 
بۇ  مۇھاجىرەتتىكىلەرنىڭ  چىقارغانلىقىنى، 
تۈركىستان  تۇتقا قىلىپ، شەرقىي  پاكىتالرنى 
دەۋاسىنى تېخىمۇ يۈكسەك پەللىگە كۆتۈرۈش 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  خىتاينىڭ  ئارقىلىق، 
مەجبۇرلىشى  توختىتىشقا  جىنايىتىنى 

كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈشمەكتە.
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ئىشتىراك  خــەلــقــى  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي 
ــات  ــان ــاي ــىــلــدا ب ــۆت ت ــ ــدى. نــامــايــىــشــتــا ت ــل ــى ق
تۈركىستاندىكى  ئوقۇلۇپ، خىتاينىڭ شەرقىي 
شۇنداقال  ۋە  تــونــۇشــتــۇرۇلــدى  جىنايەتلىرى 
ئىسالم  جۈملىدىن  جــەمــئــىــيــەت،  خــەلــقــئــارا 
ئۆتۈشكە  ھــەرىــكــەتــكــە  ھــەقــتــە  ــۇ  ب ــيــاســى  دۇن

چاقىرىلدى.
نامايىش  ئالدىدىكى  كونسۇلخانىسى  خىتاي 
ئــاخــىــرالشــقــانــدىــن كــېــيــىــن، تــۈركــىــيــەنــىــڭ 
شىشلىدە تۇرۇشلۇق ب د ت كىشىلىك ھوقۇق 
كومىتېتى ئىشخانىسىغا شەرقىي تۈركىستان 
خىتاينىڭ  ئەھۋالى،  نۆۋەتتىكى  خەلقىنىڭ 
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى قىرغىن قىلغان 

ئىسپاتالر يېزىلغان مەكتۇپ سۇنۇلدى.
ئىستانبۇلدا  10-سېنتەبىر  باشقا  ئۇندىن 
تۈركىستان  شەرقىي  ئــۇيــغــۇرالر  يــاشــاۋاتــقــان 
باشچىلىقىدا  بــىــرلــىــكــىــنــىــڭ  ــمــاالر  ــى ــۆل ئ
جامەسىگە  فــاتــىــھ  جــايــالشــقــان  ســەفــاكــۆيــگــە 
يىغىلىشى  دۇئـــاســـى  قــۇنــۇت  بـــولـــۇپ،  ــەم  جـ
خىتاي  بىلەن  ئالدىن  يىغىلىشتا  ئۆتكۈزدى. 
شېھىت  تەرىپىدىن  رېجىمى  ئىشغالىيەتچى 
ئۈچۈن  تۈركىستان خەلقى  قىلىنغان شەرقىي 
ئارقىدىن  ئوقۇلدى.  نامىزى  جىنازا  غايىبانە 
ئىشغالىيەتچى خىتاي  ئوقۇلۇپ،  نامىزى  ۋىتر 
تۈركىستان  شەرقىي  ھاالكىتى،  رېجىمىنىڭ 
تېزرەك  ئىشغالىيەتتىن  ۋە  زۇلۇم  خەلقىنىڭ 

قۇتۇلۇشى ئۈچۈن دۇئا قىلىندى.
13-ســېــنــتــەبــىــر ئــاۋســتــرالــىــيــە شــەرقــىــي 
تەشكىللىشى  جەمئىيىتىنىڭ  تۈركىستان 
بىلەن، ئاۋسترالىيە پارالمېنتى ئالدىدا نامايىش 
ئاتالمىش  خىتاينىڭ  بــولــۇپ،  ئۆتكۈزۈلگەن 
»يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش« باھانىسى بىلەن 
قويۇپ،  ئــاچ  خەلقىنى  تۈركىستان  شەرقىي 
ھەققىدە  قىلىۋاتقانلىقى  قىرغىن  ئاشكارا 

بايانات ئېالن قىلىندى. 
ــغــۇرالرمــۇ  ــۇي ــيــەدە يــاشــاۋاتــقــان ئ ــدى ــالن گــول
ــە پــايــتــەخــتــى  ــي ــدى ــالن ــر گــول ــى ــەب ــت ــن 11-ســې
مــەيــدانــىــدا  دام  شــەھــىــرىــنــىــڭ  ئــامــســتــېــردام 
قارشى  جىنايىتىگە  تۈرلۈك  يېڭى  خىتاينىڭ 
شەرقىي  نامايىشچىالر  ئــۆتــكــۈزدى.  نامايىش 
ئۇچرىغان  زىيانكەشلىككە  تــۈركــىــســتــانــدا 

سۈرەتلىرىنى  ئۇيغۇرالرنىڭ  ئۇچراۋاتقان  ۋە 
قارشى  جىنايەتلىرىگە  خىتاينىڭ  كــۆتــۈرۈپ، 

بايانات ئېالن قىلدى. 
14-سېنتەبىر  ئۇيغۇرالر  گولالندىيەدىكى 
يەنە خىتاينىڭ گولالندىيەدىكى ئەلچىخانىسى 
ئالدىدا نامايىش ئۆتكۈزگەن بولۇپ، نامايىشچىالر 
ئاتقان تاشالر ۋە ياققان ئوتالردىن قورققان خىتاي 
ساراسىمىگە چۈشتى. نامايىشقا قاتناشقۇچىالر 
شەرقىي  ئۇچراۋاتقان  قىرغىنچىلىققا  ئىرقىي 
سىمۋولى  قېنىنىڭ  خەلقىنىڭ  تۈركىستان 
ئەلچىخانىسىنىڭ  خــىــتــاي  ــىــتــىــدە  ســۈپ
جەرياندا  بۇ  ئاتتى.  بوياق  قىزىل  دېرىزىلىرىگە 
ــاش- ت قــارىــتــىــپ  ئەلچىخانىسىغا  خــىــتــاي 
نامايىشچىالر  ئــېــتــىــۋاتــقــان  كــېــســەكــلــەرنــى 
ئۇيغۇر  بىر  چىققان  ئېتىلىپ  ئارىسىدىن 
يېقىلغان  ئوت  ئەلچىخانىسىغا  خىتاي  ياش 
ئەلچىخانىنىڭ  نەتىجىدە  ئاتتى.  بوتۇلكىالرنى 
ئوت  تېزال  يەرگە  نەچچە  بىر  ھويلىسىدىكى 
ئۇچۇر  ئىجتىمائىي  نامايىش  مەزكۇر  كەتتى. 
ۋاسىتىلىرىدا كەڭ تارقالغان بولۇپ، كىشىلەر 
پىداكارلىق كۆرسەتكەن مەزكۇر ئۇيغۇر ياشنىڭ 

جاسارىتىگە ئاپىرىن ئوقۇشتى.
ــقــان ئــۇيــغــۇرالرمــۇ  ــاشــاۋات شــىــۋېــتــســىــيــەدە ي
ئۇيۇشمىسىنىڭ  مــائــارىــپ  شــىــۋېــتــســىــيــە 
تەشكىللىشى بىلەن 13-سېنتەبىر شىۋېتسىيە 
بايانات  ئۆتكۈزۈپ،  نامايىش  ئالدىدا  پارالمېنتى 
ئېالن قىلدى. 16-سېنتەبىر شىۋېتسىيەدىكى 
يەنە  ئالدىدا  پارالمېنتى  شىۋېتسىيە  ئۇيغۇرالر 
بىر قېتىم نامايىش ئورۇنالشتۇرۇپ، خىتاينىڭ 
قىلىۋاتقان  ئــىــجــرا  تــۈركــىــســتــانــدا  شــەرقــىــي 
نارازىلىق  ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە 
شىۋېتسىيەدە  نامايىشقا  مەزكۇر  بىلدۈردى. 
ئىشتىراك  ئۇيغۇرالر  سانلىق  كۆپ  ياشاۋاتقان 
ئاخبارات  ۋە  نامايىش  قېتىمقى  بــۇ  قىلدى. 
كېيىن،  يىغىلىشىدىن  قــىــلــىــش  ــالن  ــې ئ
يەنە  جامائىتى  ئــۇيــغــۇر  شىۋېتسىيەدىكى 
ئىشغالىيەتچى خىتاينىڭ ھاالكىتى، شەرقىي 
تــېــزراق  زۇلــۇمــدىــن  خەلقىنىڭ  تۈركىستان 
دۇئا- ئۈچۈن 17-سېنتەبىر كەچتە  قۇتۇلۇشى 

تىالۋەت يىغىلىشى ئۆتكۈزدى.
14-سېنتەبىر  ئۇيغۇرالرمۇ  فىرانسىيەدىكى 
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ئالدىدا  كونسۇلخانىسى  خىتاي  پارىژدىكى 
ئىرقىي  خىتاينىڭ  ۋە  ئــۆتــكــۈزدى  نامايىش 
ئاچ  نۆۋەتتىكى  ۋە  جىنايىتى  قىرغىنچىلىق 
قويۇپ ئۆلتۈرۈش جىنايەتلىرىنى كۈنتەرتىپكە 
كەلتۈردى. شۇنداقال ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرالرمۇ 
10-سېنتەبىر ئاقساراي ئالدىدا، 15-سېنتەبىر 
كونسۇلخانىسىنىڭ  خىتاي  ۋاشىنگتوندىكى 
يەردە  ئىككى  ھەر  ئۆتكۈزدى.  نامايىش  ئالدىدا 
ئۆتكۈزۈلگەن نامايىشتا خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى 
خىتاي  ئەيىبلەندى.  جىنايەتلىرى  ۋەھشىي 
نارازىلىق  قىلىپ،  ھۇجۇم  كونسۇلخانىسىغا 
بىلدۈرمەكچى بولغان الگېر شاھىتى تۇرسۇنئاي 
ئالماس  تۇمارىس  پائالىيەتچى  ۋە  زىــيــاۋۇدۇن 

خانىمالر ساقچىالر تەرىپىدىن توسۇۋېلىندى. 
ــە نــورۋېــگــىــيــە يــاشــالر  ــەن 16-ســېــنــتــەبــىــر ي
بىلەن،  ــورۇنــالشــتــۇرۇشــى  ئ تەشكىالتىنىڭ 
خىتايغا  ئالدىدا  بىناسى  پارالمېنت  نورۋېگىيە 
قارشى نامايىش ئۆتكۈزۈلدى. كانادادا ياشاۋاتقان 
خىتاينىڭ  ــدە  ــۈن ك ئــوخــشــاش  ــۇ  ــغــۇرالرم ــۇي ئ

قىلىش  يۈرۈش  پىيادە  قارشى  جىنايەتلىرىگە 
ئۇسۇلى ئارقىلىق نارازىلىق بىلدۈردى. 

جامەسىدىمۇ  فاتىھ  ئىستانبۇل  شۇنداقال 
ــكــى يــەرلــىــك  ــەدى ــي ــى ــۈرك ــر ت ــى ــەب ــت ــن 16-ســې
»شەرقىي  ئورۇنالشتۇرۇشىدا  تەشكىالتالرنىڭ 
شوئارى  قويمايمىز!«  يالغۇز  تۈركىستاننى 

بىلەن زور كۆلەملىك نامايىش ئۆتكۈزۈلدى.
خانىم-قىزدىن   12 ياشاۋاتقان  گولالندىيەدە 
28-سېنتەبىر  گۇرۇپپا  بىر  تەشكىللەنگەن 
ئۆتكۈزۈلگەن  ئارنەم شەھىرىدە  گولالندىيەنىڭ 
ئوينالغان  ئارىسىدا  ياپونىيە  بىلەن  خىتاي 
مۇسابىقىسى  ۋالىبول  ئايالالر  خەلقئارالىق 
داۋامىدا، خىتايغا قارشى نامايىش ئۆتكۈزدى. بۇ 
نامايىشنى گولالندىيە تەشكىالتالر ئىتتىپاقى 
ــۇالر »خــىــتــاي،  ــ ــان بـــولـــۇپ، ئ ــۇرغ ــت ــالش ــورۇن ئ
دېگەن  توختات«  قىرغىنچىلىقنى  ئىرقىي 
ئولتۇرۇش  كىيىپ  مايكا  يېزىلغان  شــوئــار 
ئارقىلىق، خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى 

جىنايەتلىرىگە قارشى نارازىلىق بىلدۈردى.
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خــىــتــاي رېــجــىــمــى يــېــقــىــنــقــى مــەزگــىــلــدە 
تارقاتتى«  پىتنە-ئىغۋا  ــوردا  »تـ ئاتالمىش 
بىر  ۋىاليىتىدىن  ئىلى  بىلەن  باھانە  دېگەن 
قىلغانلىقىنى  تــۇتــقــۇن  كىشىنى  نــەچــچــە 

ئاشكارىلىدى.
مەلۇم  خەۋىرىدىن  تورىنىڭ  خەلق  خىتاي 
ئىلى ۋىاليىتىنىڭ  بولۇشىچە، 12-سېنتەبىر 
ئــاالقــىــدار  يۇقۇمغا  ئىشخانىسى  ئــاخــبــارات 
ئاچقان  يىغىنى  قىلىش  ئــېــالن  ئــاخــبــارات 
بـــولـــۇپ، يــىــغــىــنــدا خــىــتــاي ئــەمــەلــدارلــىــرى 
ئاتالمىش  كــۈنــلــىــرى  ــىــر  11،10-ســېــنــتــەب
باھانىسى  تارقىتىش«  پىتنە-ئىغۋا  ــوردا  »ت
كىشىنى  ئالتە  تەۋەلىكىدە  ئىلى  بىلەن، 
قىلغان،  ئېتىراپ  قىلغانلىقىنى  تۇتقۇن 
ئىسمىنى  كىشىلەرنىڭ  جــازاالنــغــان  بــىــراق 

ئاشكارىلىمىغان.
غۇلجا  قىلىنىشىچە،  ــت  ــەي ق خــــــەۋەردە 
ــى قــاتــتــىــق  ــشـ ــىـ شـــەھـــىـــرىـــدىـــن بـــىـــر كـ
ئېسىلىپ  ــىــدىــن  ســەۋەب ئــاچــلــىــق  ــدا  ــال ــام ق
توردا  خەۋىرىنى  كىشىنىڭ  بىر  ئۆلۈۋالغان 
ــلــىــك تــۇتــقــۇن  ئــاشــكــارىــلــىــغــانــلــىــقــى ســەۋەب
بىر  يــەنــە  شەھىرىدىن  غۇلجا  قىلىنغان. 
توۋلىغانلىقى  بىناسىدا  ئــولــتــۇراق  كىشى 
ــىــڭ  ــىــيــالر«ن ــىــدائ ــالــمــىــش »پ ــات ئـــۈچـــۈن، ئ

سەۋەبلىك  ئاشكارىلىغانلىقى  ئۇرغانلىقىنى 
قاتتىق  كىشى  بىر  يەنە  قىلىنغان.  تۇتقۇن 
ئىجتىمائىي  كۆرسىتىپ،  قارشىلىق  قامالغا 
نارازىلىق بىلدۈرگەنلىك  ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدا 
قارشىلىشىشقا  »ئاممىنى  بىلەن،  باھانىسى 
قۇتراتتى« دېگەن تۆھمەت چاپلىنىپ تۇتقۇن 
قىلىنغان. يەنە بىر كىشى بولسا ئىجتىمائىي 
ئاھالىلەرنى  ئارقىلىق،  ۋاسىتىلىرى  ئاالقە 
قويۇپ  ــاچ  ئ خىتاينىڭ  چــۈشــۈپ،  بىنادىن 
نارازىلىق  قارشى  قىلمىشىغا  قىلىش  قامال 
بىلەن  باھانىسى  چاقىرغانلىق  بىلدۈرۈشكە 
قورغاس  باشقا  ئۇندىن  قىلىنغان.  تۇتقۇن 
پىتنە-ئىغۋا  بىر كىشى »توردا  ناھىيەسىدىن 
تۇتقۇن  بىلەن  تۆھمەت  دېــگــەن  تارقاتتى« 
ئاچلىقتا  خىتاينىڭ  ئۇ  بولۇپ،  قىلىنغان 
قىلىشقا  دەپنە  كىشىنى  بىر  قالغان  ئۆلۈپ 
تارقاتقانلىقى  ــوردا  ت قويمىغانلىقىنى  يــول 

قىلىنغان. تۇتقۇن  سەۋەبلىك 
مەزگىلىدە  يــۇقــۇم  يــەنــە  رېجىمى  خىتاي 
كۆپ  تارقىتىۋاتقانالرنىڭ  ئۇچۇر  خالىغانچە 
بىر  قاتتىق  دېلوالرنى  خىل  بۇ  ئىكەنلىكى، 
خەلققە  ھەققىدە  قىلىدىغانلىقى  تـــەرەپ 

تەھدىت سالغان.
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ئىتتىپاقى  يـــاۋروپـــا  كومىتېتى  يـــاۋروپـــا 
ــارلــىــق مــەجــبــۇرىــي ئــەمــگــەك  بــازىــرىــدىــكــى ب
تەكلىپ  ھەققىدە  چەكلەش  مەھسۇالتلىرىنى 

قويدى. ئوتتۇرىغا 
ــدە  ــ ــرى ــ ــەۋى ــ ــڭ خ ــ ــى ــ ــن ــ ــاۋازى ــ ــا ئ ــكـ ــرىـ ــېـ ــامـ ئـ
ــا كــومــىــتــېــتــى  ــ ــاۋروپ ــ ــە، ي ــچ ــى ــۈش ــدۈرۈل ــل ــى ب
بازىرىدا  ئىتتىپاقى  يــاۋروپــا  14-سېنتەبىر 
ئەمگەك  مەجبۇرىي  بارلىق  بولغان  مەۋجۇت 
چــەكــلــەش  سېتىشنى  مــەھــســۇالتــلــىــرىــنــى 
ــان. يـــاۋروپـــا  ــغ ــوي تــەدبــىــرىــنــى ئــوتــتــۇرىــغــا ق
ئىتتىپاقىدا  ياۋروپا  تەكلىپى  كومىتېتىنىڭ 
ئېكسپورت  ۋە  قىلىنىۋاتقان  ئىستېمال 
ــۈن ئــىــشــلــەپــچــىــقــىــرىــلــغــان  ــۈچـ قــىــلــىــش ئـ
ئىمپورت قىلىنغان  مەھسۇالتالرنى، شۇنداقال 
بارلىق مەھسۇالتالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. 
تەكلىپىدە  ئىتتىپاقىنىڭ  ــا  ــاۋروپ ي ئەمما 
بىلەن  مەھسۇالتلىرى  ئەمگەك  مەجبۇرىي 
ياكى  كەسىپ  كونكرېت  شۇغۇللىنىدىغان 

ئېلىنمىغان. تىلغا  شىركەتلەر 
قىلغان  ئېالن  ھەقتە  بۇ  كومىتېتى  ياۋروپا 
بۇ  كومىتېتىنىڭ  ــا  ــاۋروپـ »يـ ــىــدا:  ــات ــان ــاي ب
مۇھىم.  ناھايىتى  تەدبىرلىرى  ئەتراپلىق 
مىڭ   600 مىليون   27 تەخمىنەن  چۈنكى 
كىشى ھەر قايسى قىتئە ۋە نۇرغۇن كەسىپلەردە 

كۆپىنچە  سېلىنماقتا.  ئەمگەككە  مەجبۇرىي 
ئىگىلىك  خۇسۇسىي  ئەمگەك  مەجبۇرىي 
ئەمما  بولسىمۇ،  بېرىۋاتقان  يۈز  ساھەسىدە 
ــەت تــەرىــپــىــدىــن  ــ ــگــەك دۆلـ ــەم ــي ئ ــۇرى ــەجــب م

دېيىلگەن. كۈچەيتىلمەكتە« 
بۇ  ئىتتىپاقىنىڭ  يــاۋروپــا  يەنە  باياناتتا 
قىلىنغان  ئېتىراپ  خەلقئارادا  تەكلىپىنىڭ 
قىلىپ،  ئاساس  ئۆلچەملەرنى  ۋە  ئېنىقلىما 
يېقىندىن  بــىــلــەن  شــېــرىــكــلــەر  دۇنــيــادىــكــى 
ــىــشــىــشــنــىــڭ مــۇھــىــمــلــىــقــىــنــى  ھــەمــكــارل
ئەزا  ئىتتىپاقىغا  ياۋروپا  تەكىتلەيدىغانلىقى، 
ئەمگەككە  مەجبۇرىي  ئورگانلىرىنىڭ  دۆلەت 
بازىرىدىن  ياۋروپا  مەھسۇالتالرنى  چېتىشلىق 
بولىدىغانلىقى،  ھوقۇقى  چىقىرىۋېتىش 
ئورگانلىرىنىڭ  تاموژنا  ئىتتىپاقى  ياۋروپا 
ياۋروپا  مەھسۇالتلىرىنىڭ  ئەمگەك  مەجبۇرىي 
چىقىپ،  ئېنىقالپ  كىرىشىنى  ئىتتىپاقىغا 
كىرىشىنى  ــا  ــاغ ــاۋروپ ي مــالــالرنــىــڭ  مــەزكــۇر 

بىلدۈرۈلگەن. چەكلەيدىغانلىقى 
ياۋروپا ئىتتىپاقى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ 
ۋالدىس  ۋەكىلى  ســودا  ۋە  رەئىسى  مۇئاۋىن 
تەكلىپ  بۇ  ئېيتىشىچە،  دومبروۋىسكىسنىڭ 
ــكــى مــىــلــيــونــلــىــغــان كــىــشــىــلــەرگــە  ــادى ــي دۇن
قۇللۇق  زامــانــىــۋى  كۆرسىتىدىغان  تەسىر 
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ئۆزگىرىش  ھەقىقىي  قىلىشتا  ھەل  تۈزۈمنى 
ــدا قــىــلــىــدىــكــەن. قـــانـــداق بــولــۇشــىــدىــن  ــەي پ
بازىرىدىن  ئىتتىپاقى  ياۋروپا  قەتئىينەزەر، 
چىقىرىپ  مەھسۇالتلىرى  ئەمگەك  مەجبۇرىي 

تاشلىنىدىكەن. 
ياۋروپا  باسقۇچتا  »دەسلەپكى  يەنە:  باياناتتا 
ئوخشىمىغان  دۆلــەتــلــەر  ــەزا  ئ ئىتتىپاقىغا 
ــا ئــاســاســەن  ــ ــۇرالرغ ــۇچــ ــ مـــەنـــبـــەلـــەردىـــكـــى ئ

باھاالپ  خەتىرىنى  ئەمگەكنىڭ  مەجبۇرىي 
جەمئىيىتى  پــۇقــراالر  بەلكىم  بــۇ  چىقىدۇ. 
مەھسۇالت  ئاالھىدە  ماتېرىيال،  تەمىنلىگەن 
مەركەزلەشكەن  رايونالرغا  جۇغراپىيەلىك  ۋە 
سانلىق  قاتارلىق  خەۋپى  ئەمگەك  مەجبۇرىي 
ئۆزىنى  شىركەتنىڭ  ۋە  ئامبىرى  مەلۇمات 
ئۆز  ماتېرىيالالرنى  قــاتــارلــىــق  تــەكــشــۈرۈش 

دېيىلگەن. ئالىدۇ«  ئىچىگە 

خىتاينىڭ  ــېــرى  ب ــن  ــلــەردى كــۈن يېقىنقى 
چــۈشــۈرۈش«  نــۆلــگــە  »يــۇقــۇمــنــى  ئاتالمىش 
يولغا  تۈركىستاندا  شەرقىي  بىلەن  باھانىسى 
قويغان ئۆيگە قامال قىلىپ ئاچ قويۇپ، قىرغىن 
قېلىپىدىن  ئىنسان  ئــىــبــارەت  قىلىشتىن 
ئىجتىمائىي  قىلمىشلىرى  جىنايى  چىققان 
ئارقىلىق  سىنالر  تارقىلىۋاتقان  تــاراتــقــۇالردا 
خەلقئارادا كۈنتەرتىپكە كەلدى. 17-سېنتەبىر 
تارقالغان  ۋاسىتىلىرىدا  ئۇچۇر  ئىجتىمائىي 
ئاتالمىش  رېجىمىنىڭ  ئۇچۇر خىتاي  ئاۋازلىق 
»ئۆي ئىچىنى دېزىنفېكسىيە قىلىش« نامىدا 
سۇيۇقلۇقىنىڭ  دېزىنفېكسىيە  چــاچــقــان 

زەھەرلىك ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلىدى.
تۇرۇۋاتقان  قازاقىستاندا  ئــۇچــۇردا  ئاۋازلىق 
يېقىنغا:  تۇرۇۋاتقان  تۈركىيەدە  مۇھاجىر  بىر 

دېگەن.  قالماپتۇ«  ئادەم  مەھەللىدە  »بىزنىڭ 
تۈركىيەدىكى يېقىنى ئۇنىڭدىن: »نېمە بوپتۇ؟ 
دەپ  بــوپــتــۇمــۇ؟«  ــداق  شــۇن ئاچارچىلىقتىن 
قازاقىستاندىكى  جاۋابەن  بۇنىڭغا  سورىغان. 
تۈنۈگۈن  قالسۇن،  ئۇياقتا  مۇھاجىر:»ئاچلىق 
دەپ،  قىلىمىز  دېزىنفېكسىيە  خــىــتــايــالر 
پۈتۈن  ئىكەن،  چاچقان  دورا  ئائىلە-قورۇالرغا 
چۈشۈپتۇ.  يىقىلىپ  جامائەت  مەھەللىدىكى 
ھەتتا دوختۇرغا ئاپىرىدىغان ئادەم يوق ئىكەن. 
ھالەتتە  ئېچىنىشلىق  ئــەھــۋالــى  ۋەتەننىڭ 
ئوغلۇم  كىرگەن  ياشقا   24 مېنىڭ  ئىكەن. 
دېگەنلىكى  چاچمايمىز،  دورا  تـــۇرۇپ،  قارشى 
كېتىپتۇ،  تۇتۇپ  ئۇنى  خىتايالر  سەۋەبلىك 
يېتىپ  ئاغرىپ  قالغانالرنىڭ ھەممىسى  ئۆيدە 
تېلېفون  ئائىلەمگە  بۇيان  ئۇزۇندىن  قاپتۇ. 
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دەپ  بــاقــاي  قىلىپ  ئــاالقــە  قىلمىغانىدىم، 
ئېلىپ،  ئايالىم  تېلېفوننى  قىلسام،  تېلېفون 
ئاچلىقتا  تــەرەپــتــىــن  بــىــر  ــەپ،  ــۆزلـ سـ ئــــاران 
ئۈستىگە  ئۇنىڭ  قىينىلىۋاتقانلىقىنى، 
خىتايالر ئۆيلەرگە چېچىۋاتقان دورىنىڭ ھەممە 
ئادەمنى يىقىتقانلىقىنى ئېيتتى« دېگەنلەرنى 

ئاشكارىلىغان.
بۇالردىن سىرت، خىتاي رېجىمىنىڭ ۋىرۇسقا 
سۇيۇق  نامەلۇم  خەلققە  نامىدا،  تۇرۇش  قارشى 
ئىچكۈزۈۋاتقانلىقىمۇ  مەجبۇرىي  ــى  ــالرن دورى
كۆپلىگەن سىنالردا ئاشكارىلىنىپ، دىققەت ۋە 

گۇمان قوزغىماقتا. 

ۋە  باشچىلىقىدا  ئاكادېمىيەسى  ئــۇيــغــۇر 
شەرقىي  جايلىرىدىكى  ھەرقايسى  دۇنيانىڭ 
ھەمكارلىقىدا  تەشكىالتلىرىنىڭ  تۈركىستان 
»ئۇيغۇرالر دۇچ كەلگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق 
ناملىق  كــۈرىــشــى«  مــەۋجــۇتــلــۇق  مىللىي  ۋە 

مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى. 
كۈنلىرى  18-ســېــنــتــەبــىــر   ،-17 يىغىن 
 Green park ــى  ــكـ ــدىـ ــۇلـ ــبـ ــانـ ــتـ ــسـ ــىـ ئـ
بــولــۇپ،  ئــۆتــكــۈزۈلــگــەن  مېھمانخانىسىدا 
پائالىيەت  جايلىرىدا  ھەرقايسى  دۇنيانىڭ 
مەسئۇللىرى،  تەشكىالتالرنىڭ  قىلىۋاتقان 
پارتىيە  سىياسىي  تۈركىيەدىكى  ئاكادېمىكالر، 

ۋەكىللىرى قاتارلىقالر قاتناشتى. 
تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ  يىغىندا 

قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  قىلىۋاتقان  ئىجرا 
بولغان  كۈنتەرتىپ  ئاساسلىق  جىنايەتلىرى 
بۇنىڭغا  قىلغۇچىالر  سۆز  ھەرقايسى  بولۇپ، 
خىزمەتلەرنى  تېگىشلىك  قىلىشقا  قارشى 

مۇزاكىرە قىلدى. 
تۈركىستان  شــەرقــىــي  خەلقئارا  يىغىنغا 
بىرلىك  ۋاكالىتەن  بىرلىكىگە  تەشكىالتالر 
ۋە  ئەمىنھاجى  ئــابــدۇرېــشــىــت  كاتىپى  ــاش  ب
ۋەكىلى  دۇنياسى  ئەرەب-ئىسالم  بىرلىكنىڭ 

مۇھەممەد ئەمىن ئۇيغۇرىي قاتناشتى. 
ئىسالم  يىغىندا  ئۇيغۇرىي  ئەمىن  مۇھەممەد 
تۈركىستان  شەرقىي  نۆۋەتتە  دۇنياسىنىڭ 
پوزىتسىيەسى  تــۇتــۇۋاتــقــان  مەسىلىسىگە 

ھەققىدە سۆز قىلدى. 
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»يــۇقــۇمــنــى  بــېــرى  كــۈنــلــەردىــن  يېقىنقى 
شەرقىي  بىلەن  باھانىسى  چۈشۈرۈش«  نۆلگە 
قىرغىن  قويۇپ  ئــاچ  خەلقىنى  تۈركىستان 
خەلقئارادا  سەۋەبلىك  جىنايىتى  قىلىش 
كونا  رېجىمى  خىتاي  كەلگەن  دۇچ  بېسىمغا 
ئــېــالن قىلىش  ئــاخــبــارات  بــولــغــان  ئــۇســۇلــى 
يوشۇرۇشقا  جىنايەتلىرىنى  بىلەن  ۋاسىتىسى 

ئۇرۇندى.
خەۋىرىدە  ئورگانلىرىنىڭ  تەشۋىقات  خىتاي 
ئاپتونوم  »ئۇيغۇر  ئاتالمىش  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
18-سېنتەبىر  دائىرىلىرى  خىتاي  رايونلۇق« 
ئاالقىدار  تۈركىستانغا  شەرقىي  بېيجىڭدا 
قىلىش  ئــېــالن  ــاخــبــارات  ئ 79-قېتىملىق 
ئۆتكۈزگەن. يىغىندا خىتاي رېجىمى  يىغىنى 
قىلىۋاتقان  ئىجرا  تۈركىستاندا  شەرقىي 
چــۈشــۈرۈش«  نۆلگە  »يــۇقــۇمــنــى  ئاتالمىش 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  قويۇپ  ئــاچ  نامىدا 
يۈرگۈزۈش جىنايىتىنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇنغان.
شەرقىي  يىغىنىغا  قىلىش  ئېالن  ئاخبارات 
رېجىمىنىڭ  خــىــتــاي  تــۈركــىــســتــانــدىــكــى 
رىياسەتچىلىك  گۈيشياڭ  شۈ  باياناتچىسى 
ئەمەلدارالردىن  قــورچــاق  يىغىنغا  قىلغان. 
ئــاتــالــمــىــش »ئــۇيــغــۇر ئــاپــتــونــوم رايــونــلــۇق« 

مۇدىرى  مۇئاۋىن  كومىتېتىنىڭ  سەھىيە 
ئىلى  ســىــرت،  قاتناشقاندىن  زادە  ئــېــلــزات 
تۇرسۇنباي،  ئېرشات  ۋالىيسى  ئوبالستىنىڭ 
بىرلەشمىسىنىڭ  ئايالالر  ئوبالستلىق  ئىلى 
ــارلــىــق  ــۈل جـــۈمـــە قــات ــ رەئــىــســى ئــالــتــاي گ
ئارقىلىق  سىن  ئــەمــەلــدار  قــورچــاق  تــوقــقــۇز 

قاتناشتۇرۇلغان.
ــىــلــى  »ئ قــىــلــىــپ:  ــۆز  ــ سـ زادە  ــزات  ــلـ ــېـ ئـ
ئورۇنغا  بىرىنچى  ھاياتلىقىنى  ئوبالستىدا 
ئۈچۈن،  ئېلىش  ئالدىنى  يۇقۇمنىڭ  قويۇپ 
سېلىپ  ئىشقا  پىدائىيالرنى  نۇرغۇنلىغان 
ئەمما  كۆرسەتتۇق.  تىرىشچانلىقالرنى  بارلىق 
قىسىم  بىر  قارشى  خىتايغا  ئەلدىكى  چەت 
كۆز  تىرىشچانلىقىمىزغا  بىزنىڭ  كۈچلەر 
تەدبىرلىرىنى  ئېلىش  ئــالــدىــنــى  يــۇمــۇپ، 
قىلغانلىق،  دەخــلــى  ھوقۇققا  كىشىلىك 
ئاممىنىڭ  قىسمەن  قىلدى.  تەشۋىق  دەپ 
كوللېكتىپ  كــەيــپــىــيــاتــىــنــى  نــارازىــلــىــق 
ســۈپــەتــلــەپ،  دەپ  ــتــى،  كــۆرســەت قــارشــىــلــىــق 
تــەدبــىــرىــنــى  ئېلىش  ئــالــدىــنــى  يــۇقــۇمــنــىــڭ 
ســـىـــيـــاســـىـــيـــالشـــتـــۇرۇپ، شــىــنــجــاڭــنــىــڭ 
قااليمىقان  تەرەققىياتىنى  ئىقتىسادىي 

بىلجىرلىغان. دەپ  ئۇرۇندى«  قىلىشقا 
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مۇتلەق  مۇھاجىرەتتىكى  كۆزەتكۈچىلەر 
ــان  ــســت ــى ــۈرك ــي ت ــىـ ــەرقـ ــۆپ ســانــلــىــق شـ ــ كـ
يەنىال  ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنىڭ  خەلقىنىڭ 
بەش- ئىكەنلىكىنى،  تۈركىستاندا  شەرقىي 
ــان ئـــۇالر بــىــلــەن ئــاالقــە  ــۇي ئــالــتــە يــىــلــدىــن ب
ئەلدىكى  چــەت  ئۈستىگە،  قىاللمىغاننىڭ 
قىلغانلىقى  ــە  ــاالق ئ بــىــلــەن  تــۇغــقــانــلــىــرى 
تۇغقانلىرىنىڭ  ۋەتــەنــدىــكــى  ســەۋەبــلــىــك، 
ئاتالمىش  يەنە  خىتاينىڭ  جازاالنغانلىقىنى، 
»يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش« نامىدا قىرغىن 
خەلقئارا  نــۆۋەتــتــە  جىنايىتىنىڭ  قىلىش 

ھەقىقەتكە  بىر  ئاشكارىالنغان  جەمئىيەتكە 
خىتاي  شــۇنــداقــتــىــمــۇ  ئــايــالنــغــانــلــىــقــىــنــى، 
نومۇسسىزالرچە  يۇقىرىقىدەك  رېجىمىنىڭ 
ــەن خــەلــقــئــارا  ــل ــى ــىــرى ب ــل ــات ــان ــاي يــالــغــان ب
ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى،  ئالداشقا  جەمئىيەتنى 
ئېچىپ  ساختىپەزلىكىنى  بــۇ  خىتاينىڭ 
شەرقىي  مۇھاجىرەتتىكى  ئۈچۈن،  تاشالش 
ئەمەلىي  ۋە  تەشۋىقات  تۈركىستان خەلقىنىڭ 
ئىنكاس  كــۈچــلــۈك  ئــارقــىــلــىــق  ــكــەت  ھــەرى

بىلدۈرۈشمەكتە. كېرەكلىكىنى  قايتۇرۇشى 

تاييىب  ــەپ  ــ رەج پــىــرېــزىــدېــنــتــى  تــۈركــىــيــە 
دۆلەتلەر  بىرلەشكەن  20-سېنتەبىر  ئەردوغان 
ســۆز  يىغىنىدا  ئــومــۇمــىــي  تەشكىالتىنىڭ 
كۈنتەرتىپكە  مەسىلىسىنى  ئۇيغۇر  قىلىپ، 

كەلتۈردى. 
تاييىب  ــەپ  ــ رەج پــىــرېــزىــدېــنــتــى  تــۈركــىــيــە 
ئومۇمىي  77-نۆۋەتلىك  نىڭ  د ت  ئەردوغان ب 
يىغىنىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تىلغا ئېلىپ: 
خىتاي  بىر  پۈتۈنلۈكىگە،  زېمىن  »خىتاينىڭ 
سىياسىتىگە ۋە ئىگىلىك ھوقۇقىغا قەتئىي 
مۇسۇلمان  ئاساستا،  يەتكۈزمىگەن  زىــيــان 
ۋە  ھوقۇقلىرى  تــۈپ  تۈركلىرىنىڭ  ئۇيغۇر 
كــۆڭــۈل  قوغدىلىشىغا  ئەركىنلىكىنىڭ 

بۆلىمىز« دېگەن.
پىرېزىدېنت ئەردوغاننىڭ ب د ت نىڭ مۇھىم 
كۈنتەرتىپكە  مەسىلىسىنى  ئۇيغۇر  يىغىنىدا 
كەلتۈرۈشى كۈچلۈك دىققەت قوزغىغان بولۇپ، 
خەلقى  تۈركىستان  شەرقىي  مۇھاجىرەتتىكى 

ئۇنىڭ سۆزلىرىگە ھەرخىل باھا بەرمەكتە.

ــوۋ بــايــدېــن  ــ ــكــا پــىــرېــزىــدېــنــتــى ج ــامــېــرى ئ
ــەر تــەشــكــىــالتــىــنــىــڭ  ــلـ ــەتـ ــەشــكــەن دۆلـ ــىــرل ب
قاتناشتى  ئومۇمىي يىغىنىغا  77-قېتىملىق 

ۋە سۆز قىلدى.
ــۈپ  كــۆرۈل ئىلگىرى  خىتاينىڭ  بــايــدېــن 
باقمىغان سەۋىيەدە ۋە كىشىنى چۆچۈتىدىغان 
ــلــىــنــىــش يــولــىــغــا  ــادرو قــورال ــ ــ ــدە ي ــىـ ــجـ دەرىـ

بىلدۈرگەن. ماڭغانلىقىنى 
ئـــۇ ســـۆزىـــدە: »كــىــشــىــلــىــك ھـــوقـــۇق بىز 
نىشاننىڭ  قانداق  ھەر  بولغان  ئېرىشمەكچى 
ــرەك. ئــەمــمــا بــۈگــۈن  ــې ئــاســاســىــي بــولــۇشــى ك
ئەقەللىي  ئــەڭ  ئىنساننىڭ  2022-يــىــلــىــدا 
خەتەر  تەرىپىدە  ھــەر  دۇنيانىڭ  ھوقۇقلىرى 
ئــىــچــىــدە تــۇرمــاقــتــا. شــىــنــجــاڭ )شــەرقــىــي 
ــۇق  ــى كــىــشــىــلــىــك ھــوق ــك ــان(دى ــســت ــى ــۈرك ت
تۇرۇپتۇ.  ئالدىمىزدا  دەپسەندىچىلىكلىرى 
بۇنى ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ 
دوكالتىمۇ ناھايىتى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويدى« 

بىلدۈرگەن. دېگەنلەرنى 
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دىنىي  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  خىتاي 
ــىـــق  ــلـ ــۇرۇش ســىــيــاســىــتــىــنــى داۋامـ ــ ــت ــاســ ــ ب
خىتاي  بــولــۇپ،  پىالنلىغان  كۈچەيتىشنى 
كېڭىشىنىڭ  ــھــەت  ــى ــەســل م ســىــيــاســىــي 
»خىتاي  ئاتالمىش  بېيجىڭدا  ــەمــەلــدارى  ئ
ئىسالم جەمئىيىتى«نىڭ ئەمەلدارلىرى بىلەن 
كۆرۈشكەن ۋە ئىسالم دىنىنى خىتايالشتۇرۇش 
چوڭقۇرالشتۇرۇشنى  پىالنىنى  رەزىل  ئىبارەت 

تەكىتلىگەن.
يىلالردىن  رېجىمى  خىتاي  ئىشغالىيەتچى 
دىنىنى  ئــىــســالم  قىلىۋاتقان  ئــىــجــرا  بــېــرى 
داۋاملىق  پىالنىنى  ــل  رەزى خىتايالشتۇرۇش 
بــولــۇپ،  پىالنلىغان  چــوڭــقــۇرالشــتــۇرۇشــنــى 
كېڭىشى  مــەســلــىــھــەت  سىياسىي  خــىــتــاي 
بولۇشىچە،  مەلۇم  خەۋىرىدىن  گېزىتىنىڭ 
كېڭىشىنىڭ  مەسلىھەت  سىياسىي  خىتاي 
بېيجىڭدا  20-سېنتەبىر  يــاڭ  ۋاڭ  رەئىسى 
جەمئىيىتى«نىڭ  ئىسالم  »خىتاي  ئاتالمىش 
يىغىنىدا  كېڭەش  ۋەكىللەر  11-نۆۋەتلىك 
ئەمەلدارلىرى  جەمئىيەت  تەيىنلەنگەن  يېڭى 
دىــنــىــنــى  ــىــســالم  ئ ۋە  ــەن  ــكـ ــۆرۈشـ كـ ــەن  ــل ــى ب
تېخىمۇ  سىياسىتىنى  خــىــتــايــالشــتــۇرۇش 

تەكىتلىگەن. چوڭقۇرالشتۇرۇشنى 
شەرقىي  بېرى  يىلالردىن  يېقىنقى  خىتاي 

ئاالقىدار  دىنغا  ۋە  كەرىم  قۇرئان  تۈركىستاندا 
ــىــق كــىــتــابــالرنــى يــىــغــىــپ كـــۆيـــدۈرۈپ،  ــارل ب
چېقىپ،  مەسچىتلەرنى  مىڭلىغان  ئـــون 
خەلقىنى  تۈركىستان  شەرقىي  مىليونلىغان 
باشقا  ئۇندىن  قامىغان.  الگېرلىرىغا  ــازا  ج
پىالنى  خىتايالشتۇرۇش«  دىنىنى  »ئىسالم 
ئوخشىمىغان  مۇسۇلمانلىرىغىمۇ  تۇڭگان 
ــولــۇپ،  ــدە ئــىــجــرا قــىــلــىــنــىــۋاتــقــان ب ــى ــج دەرى
خىزمەت  چۈشۈرگەن  تۆۋەنگە  رېجىمى  خىتاي 
تــارمــاقــلــىــرى مــەســچــىــتــتــىــكــى ئــىــســالمــغــا 
سۆزلەرنى  بەلگىلەرنى،  بارلىق  مۇناسىۋەتلىك 
جىنپىڭنىڭ  شى  ئورنىغا  تاشالپ،  چىقىرىپ 
سۆزىنى ئالماشتۇرغان. ئايەت ۋە ھەدىسلەرنىڭ 
مەقسەت،  ئەسلى  قالماڭ،  »ئۇنتۇپ  ئورنىغا 
ــۇڭ«، »خــىــتــاي  ــۇتـ ــۇرچــنــى ئــېــســىــڭــىــزدە تـ ب
دېگەن  قىلىڭ«  بەرپا  بىرلىكتە  ئارزۇسىنى 
چىققان  ــۈزۈپ  ت يېڭى  شۇنداقال  شــوئــارالرنــى، 
بۇيرۇقالرنى  نىزامى«دىكى  ئىشالر  »دىنىي 
يازغان، قارشى چىققانالرنى قاتتىق باستۇرغان. 
خىتاي رېجىمى 2017-يىلى 12-ئايدا ئىسالم 
دىنىغا مۇناسىۋەتلىك يېڭى بىر قانۇن تۈزۈپ 
چىققان بولۇپ، مەزكۇر قانۇننىڭ تۈزىتىلگەن 
»ئىسالم  ئاتالمىش  ھەرقايسى  نۇسخىسى 
بېرىلگەن.  تارقىتىپ  جەمئىيەتلىرى«گە 
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2018-يىلىدىن  خىتاينىڭ  قــانــۇن  مــەزكــۇر 
ئىچىدە  يىل  بەش  بولغان  2022-يىلىغىچە 
ــنــىــنــى خــىــتــايــالشــتــۇرۇشــتــىــن  ــســالم دى ــى ئ
قانۇنالشتۇرۇلغانلىقىنى  پىالننىڭ  ئىبارەت 

كۆرسىتىپ بەرگەن. 
دىنىنى  ــىــســالم  »ئ خــىــتــايــنــىــڭ  ــە  ــت ــۆۋەت ن
يىللىق  بەش  پىالنىنىڭ  خىتايالشتۇرۇش« 

مۇددىتى توشقان بولۇپ، بۇ قېتىم ئېچىلغان 
جەمئىيىتى«نىڭ  ئىسالم  »خىتاي  ئاتالمىش 
خىتاي  يىغىنىدا  كېڭەش  11-نــۆۋەتــلــىــك 
ــق  ــى ــل رېــجــىــمــى بـــۇ رەزىـــــل پــىــالنــىــنــى داۋام
قىلىدىغانلىقىنى  ئىجرا  چوڭقۇرالشتۇرۇپ 

تەكىتلىگەن.

قىرغىنچىلىق  ــىــرقــىــي  ئ خــىــتــايــنــىــڭ 
جىنايىتىنى دۇنياغا پاش قىلغان جازا الگېرى 
شاھىتلىرىدىن تۇرسۇنئاي زىياۋۇدۇن، زۇمرەت 
داۋۇت ۋە گۈلزىرە ئاۋۇلقان قاتارلىق خانىمالر 
»يۇقۇمنى  ئاتالمىش  رېجىمىنىڭ  خىتاي 
ــىــســى بــىــلــەن  ــاھــان ــگــە چــــۈشــــۈرۈش« ب ــۆل ن
قويۇپ  ئــاچ  خەلقىنى  تۈركىستان  شەرقىي 
قارشى  جىنايەتلىرىگە  قىلىش  قىرغىن 
ئاچلىق  ئــالــدىــدا  ئــاقــســاراي  19-سېنتەبىر 
باشلىغانىدى.  نامايىشى  قىلىش  ئــېــالن 
پىداكارلىقلىرى  نامايىشچىالرنىڭ  نۆۋەتتە 
ئامېرىكا  ــۇپ،  ــول ب كــۆرســەتــكــەن  ئۈنۈمىنى 
سىمىس  كىرىستوفېر  ئــەزاســى  پــاالتــا  ئـــاۋام 
دا  ت  د  ب  ئامېرىكىنىڭ  بــىــلــەن  ئــەپــەنــدى 
كېلىي  ئەلچىسى  مۇئاۋىن  سابىق  تۇرۇشلۇق 
ئاالھىدە  ئۇالرنى  21-سېنتەبىر  خانىم  كۇرىي 

قىلغان. زىيارەت 

ــېــالن  ــق ئ ــى ــل ــاچ ــرى ئ ــى ــل ــت ــر شــاھــى ــېـ الگـ
كــېــچــە-كــۈنــدۈز  تــۆت  نامايىشىنى  قىلىش 
ــۇپ، بـــۇ مــەزگــىــلــدە  ــولـ ــان بـ ــۇرغـ ــتـ ــالشـ داۋامـ
ئاخبارات  قىسىم  بىر  ئامېرىكىنىڭ  ئۇالرنى 
نامايىش  قــىــلــغــان.  زىـــيـــارەت  ئــورگــانــلــىــرى 
كەلگەندە  كۈنىگە  ئۈچىنچى  باشلىنىپ 
قېتىم  ــۈچ  ئ خانىم  زىـــيـــاۋۇدۇن  تــۇرســۇنــئــاي 
ھوشىدىن كەتكەن بولسىمۇ، بىراق ئۇ ئاچلىق 
ئاخىرغىچە  نامايىشىنى  قىلىش  ئــېــالن 
ئۈچىنچى  نامايىشنىڭ  ــان.  داۋامــالشــتــۇرغ
ئــاۋام  ئامېرىكا  21-سېنتەبىر  يەنى  كۈنى، 
ئەپەندى  سىمىس  كىرستوفېر  ئەزاسى  پاالتا 
دۆلــەتــلــەر  بــىــرلــەشــكــەن  ئامېرىكىنىڭ  ۋە 
مــۇئــاۋىــن  ســابــىــق  ــۇرۇشــلــۇق  ت تەشكىالتىدا 
ئــۇالرنــى  خــانــىــم  ــي  ــۇرى ك كېلىي  ئەلچىسى 

قىلغان. زىيارەت  ئاالھىدە 
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مەيدانىدا  نامايىش  سىمىس  كىرىستوفېر 
ــىــرى ۋە  ــر شــاھــىــتــل ــېـ ــىــپ، الگـ ــل ــى ســــۆز ق
ھۆكۈمىتىدىن  ئامېرىكا  پائالىيەتچىلەرنىڭ 
ھەپتىنىڭ  بۇ  ھەققىدە  تەلەپلىرى  كۈتكەن 
ئامېرىكا  يېزىپ،  قارارنامە  بىر  ئاخىرىغىچە 
قارارنامىدە  سۇنىدىغانلىقىنى،  ھۆكۈمىتىگە 
ئىشخانىسى  باچېلېت  مىشېل  ئامېرىكىنى 
ت  ب  ب  ئــاســاســەن،  دوكالتقا  قىلغان  ئېالن 
شەرقىي  كېڭىشىنىڭ  ھــوقــۇق  كىشىلىك 
قىلىشقا  تەلەپ  تەكشۈرۈشنى  تۈركىستاندا 

بىلدۈرگەن. چاقىرىدىغانلىقىنى 
سىمىسنىڭ  كىرىستوفېر  كۇرىيمۇ  كېلىي 
خىتاينىڭ  قوشۇلىدىغانلىقىنى،  سۆزلىرىگە 
داۋامــالشــتــۇرۇۋاتــقــان  تۈركىستاندا  شەرقىي 
ئۈچۈن،  جىنايىتى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
كېرەكلىكىنى  تارتىلىشى  جاۋابكارلىققا 

بىلدۈرگەن.

شاھىتلىرى  الگــېــر  قــەھــرىــمــان  مــەزكــۇر 
تۈركىستاندا  شەرقىي  نۆۋەتتە  خىتاينىڭ 
چــۈشــۈرۈش«  نۆلگە  »يۇقۇمىنى  ئاتالمىش 
باھانىسى بىلەن ئىجرا قىلىۋاتقان ئاچ قويۇپ 
»دېزىنفېكسىيە  ئاتالمىش  قىلىش،  قىرغىن 
ــەش قــاتــارلــىــق  ــ ــەرل ــ ــدا زەھ ــى ــام قــىــلــىــش« ن
خــەلــقــئــارادا  ۋە  ئامېرىكا  جىنايەتلىرىنى 
كــۈنــتــەرتــىــپــكــە كـــەلـــتـــۈرۈش، ئــامــېــرىــكــا ۋە 
كىشىلىك  تەشكىالتى  دۆلەتلەر  بىرلەشكەن 
چىقىپ،  ئوتتۇرىغا  كومىتېتى  ئالىي  ھوقۇق 
سۇنۇشقا  اليىھەسى  قارار  ھەققىدە  ئۇيغۇرالر 
داۋامــالشــتــۇرۇشــنــى  ــەدەر  ــ ق بــەرگــەنــگــە  ۋەدە 
تۆلىگەن  جەريانىدا  كــۈن  تــۆت  پىالنلىغان. 
ئامېرىكا  ئۇالر  بولۇپ،  بەرگەن  ئۈنۈم  بەدەللەر 
سىمىسنىڭ  كىرىستوفېر  ئەزاسى  پاالتا  ئاۋام 
ــېــرىــشــكــەنــدىــن كــېــيــىــن، بۇ  ۋەدىــســىــگــە ئ
نامايىشنى  قىلىش  ئېالن  ئاچلىق  قېتىملىق 

ئاخىرالشتۇرغان.

مىنىستىرى  ئــىــشــالر  تــاشــقــى  تــۈركــىــيــە 
ــى 22-ســېــنــتــەبــىــر  ــل ــوغ ــۈت چــاۋۇشــئ ــەۋلـ مـ
ھەمكارلىق  ئىسالم  چاقىرىلغان  نىيۇيوركتا 
مــاســالشــتــۇرۇش  يىللىق  تەشكىالتىنىڭ 
ئەڭ  »دۇنيادىكى  قىلىپ:  ســۆز  يىغىنىدا 
ئــورگــان  خــەلــقــئــارالــىــق  ئىككىنچى  چـــوڭ 
تەشكىالتى  ھــەمــكــارلــىــق  ئــىــســالم  بــولــغــان 

قىلىنىۋاتقان  قارشى  مۇسۇلمانالرغا  دۇنيادا 
ــى ئـــورتـــاق  ــارشـ ــەرگــە قـ ــىــكــل ــزل ــســى ــەت ــادال ئ
ئاۋازىمىزدۇر. بىز ئۇيغۇر تۈركلىرى، روھىنگا 
مۇسۇلمانلىرى  كەشمىر  مۇسۇلمانلىرى، 
ــدا  ــىــرى ــل جــاي ھـــەرقـــايـــســـى  دۇنـــيـــانـــىـــڭ  ۋە 
مۇسۇلمانالر  ئۇچرىغان  ئادالەتسىزلىككە 
ــى  ــىــقــىــمــىــزن ــان ھــەمــكــارل ــغـ ــولـ بـــىـــلـــەن بـ
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ــمــىــز. ب د  قــايــتــا تــىــلــغــا ئــېــلــىــشــنــى خــاالي
ئالىي  كومىتېتى  ھــوقــۇق  كىشىلىك  ت 
قىلغان  ئــېــالن  يېڭى  ــەڭ  ئ ئەمەلدارىنىڭ 
تۈركىستان( )شــەرقــىــي  شىنجاڭ  دوكــالتــى 
قــىــلــىــنــىــۋاتــقــان  قـــارشـــى  ئـــۇيـــغـــۇرالرغـــا  دا 
دەپسەندىچىلىكلىرىنى  ھوقۇق  كىشىلىك 
بۇ  شــۇنــداقــال  قويماقتا.  ئوتتۇرىغا  ئېنىق 
مۇھىم  جەمئىيەتكە  خــەلــقــئــارا  دوكــالتــتــا 
پەقەت  بىز  ئالماقتا.  ئـــورۇن  تەۋسىيەلەر 

قىلساقال  ھــەرىــكــەت  ئىچىدە  ھەمكارلىق 
مــۇھــىــم نــەتــىــجــىــلــەرگــە ئــېــرىــشــەلــەيــمــىــز. 
ھەقىقەتەن  ›مۇئمىنلەر  قــۇرئــانــدا:  ئــالــالھ 
قــېــرىــنــداشــتــۇر. قــېــرىــنــداشــلــىــرىــڭــالرنــىــڭ 
ئېرىشىشىڭالر  رەھمەتكە  تۈزەڭالر،  ئارىسىنى 
ــگــەن.  ئــۈچــۈن ئــالــالھــتــىــن قـــورقـــۇڭـــالر‹ دې
ئوتتۇرىسىدىكى  مۇسۇلمانالر  بىز  شۇڭالشقا 
ئۈستىگە  سىياسەتنىڭ  قېرىنداشلىقنى 
بىلدۈردى. دېگەنلەرنى  كېرەك«  قويۇشىمىز 

ئىجرا  تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ 
ــىــرقــىــي قــىــرغــىــنــچــىــلــىــق  ــقــان ئ قــىــلــىــۋات
كۈنتەرتىپكە  كۈچلۈك  خەلقئارادا  جىنايىتى 
ئۇيغۇرنىڭ  بىر  مــەزگــىــلــدە،  بىر  كــەلــگــەن 
ھــىــنــدونــېــزىــيــە ھــۆكــۈمــىــتــى تــەرىــپــىــدىــن 
غۇلغۇال  بېرىلگەنلىكى  ئۆتكۈزۈپ  خىتايغا 

قوزغىدى.

27-سېنتەبىر  تورىنىڭ  خەۋەرلىرى  بېنار 
يىل  بــۇ  ھىندونېزىيە  قىلىشىچە،  خـــەۋەر 
ــازا مــۇددىــتــى تـــوشـــۇپ قــويــۇپ  ــ 7-ئـــايـــدا ج
ئۆتكۈزۈپ  خىتايغا  ئۇيغۇرنى  بىر  بېرىلگەن 
مەزكۇر  ساقچىلىرى  ھىندونېزىيە  بەرگەن. 
شەھەرگە  قايسى  خىتايدىكى  ئۇيغۇرنىڭ 

ئاشكارىلىمىغان.  كېتىلگەنلىكىنى  ئېلىپ 

ئەھمەت  ياشلىق   35 بــىــلــدۈرۈلــۈشــىــچــە، 
ئۇچ  باشقا  ئۇيغۇر  ئىسىملىك  بــوزئــوغــالن 
ــى  ــل ــى ــغــۇر بــىــلــەن بــىــرلــىــكــتــە 2015-ي ــۇي ئ
ئاتالمىش  ئىشلىتىش،  پــاســپــورت  يالغان 
قاتنىشىش«  تەشكىالتىغا  ــۇق  ــررورل ــې »ت
سەككىز  يىلدىن  ئالتە  بىلەن  باھانە  دېگەن 
قاماق جازاسىغا ھۆكۈم  مۇددەتلىك  يىلغىچە 
ھىندونېزىيە  ــى  ــل ــى 2020-ي قــىــلــىــنــغــان. 
ئۆتكۈزۈپ  خىتايغا  ئۇيغۇرنى  ئۈچ  ھۆكۈمىتى 
ــالن مــەركــىــزى  ــوغ بـــەرگـــەن. ئــەھــمــەت بـــوز ئ
بىلەن  پاسپورتى  تۈرك  ئۆلكىسىدە  سۇالۋېسى 
دۆلەتلىك  ھىندونېزىيە  ئېلىنغان.  قولغا 
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ــۇق  ــۇرلـ ــومـ ســاقــچــى ئــىــدارىــســىــنــىــڭ 88-نـ
ئەترىتىنىڭ  تـــۇرۇش  قــارشــى  تــېــررورلــۇقــقــا 
ــجــىــلــىــك كــومــىــســســارىــنــىــڭ  ــىــرى دەرى ــۇق ي
قولغا  ئــوغــالن  ــوز  ب ئــەھــمــەت  ئېيتىشىچە، 
سىرتىدىكى  جاۋانىڭ  كېيىن،  ئېلىنغاندىن 
قامالغان.  ئارىلىغا  جــازا  كامبانگان  نۇسا 
ئەھمەد بوزئوغالن بۇ يىل 7-ئاينىڭ 1-كۈنى 
خىتايغا  ــان  ھــام تــوشــقــان  ــتــى  مــۇددى جـــازا 

بېرىلگەن. ئۆتكۈزۈپ 

ــە كـــۆچـــمـــەنـــلـــەر بـــاش  ــيـ ــزىـ ــېـ ــنـــدونـ ــىـ ھـ
نۇرسالې  ئەھمەد  باياناتچىسى  ئىدارىسىنىڭ 
ئەھمەد  مۇخبىرىنىڭ  خــەۋەرلــىــرى  بېنار 
سوئاللىرىغا  تــوغــرىــســىــدىــكــى  ــالن  ــوغ ــوزئ ب
بوزئوغالننىڭ  قايتۇرمىغان.  جاۋاب  دەرھال 
بوزئوغالننىڭ  ئــەھــمــەد  فــارىــس  ــادۋوكــاتــى  ئ
بېرىلگەنلىكىنى  قويۇپ  1-كۈنى  7-ئاينىڭ 
ــەمــمــا ئــۇنــىــڭ  دەلــىــلــلــىــگــەن بــولــســىــمــۇ، ئ
ئېلىپ  ئۆلكىسىگە  قــايــســى  خىتاينىڭ 

بىلمەيدىكەن. كېتىلگەنلىكىنى 

پــاكــىــســتــانــنــىــڭ كـــاراچـــىـــدىـــكـــى خــىــتــاي 
ئۇچرىغان  ھۇجۇمغا  قوراللىق  شىپاخانىسى 
ئىككى  ئۆلۈپ،  خىتاي  بىر  ھۇجۇمدا  بولۇپ، 

خىتاي يارىالندى.
ــدە  ــرى خــەۋى ھــەقــتــىــكــى  بـــۇ  ــىــڭ  ن ب ب س 
جەنۇبىدىكى  پاكىستاننىڭ  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
ئەر  بىر  28-سېنتەبىر  كاراچىدا  شەھەر  پورت 
كېسەللىكى  چىش  ئاچقان  خىتايالر  كىشى 
قىلغان.  ھۇجۇم  قوراللىق  شىپاخانىسىغا 
خىتاي  ئىككى  ئۆلۈپ،  خىتاي  بىر  ھۇجۇمدا 
مەيداندىن  نەق  قىلغۇچى  ھۇجۇم  يارىالنغان. 
ھۆكۈمەت  يەرلىك  بــولــۇپ،  كەتكەن  قېچىپ 

دائىرىلىرى ئىزدەش ھەرىكىتى باشلىغان.

قىياپىتىدە  بىمار  بىلدۈرۈلۈشىچە،  خــەۋەردە 
بىر كىشى شىپاخانىغا كىرىپ  ياسىنىۋالغان 
ئېيتىشىچە،  ساقچىالرنىڭ  چىقارغان.  ئــوق 
خىتاينىڭ  ــۈچ  ــ ئ يــارىــالنــغــان  ۋە  ئــۆلــگــەن 
كىملىكى  پاكىستان  ۋە  خىتاي  ھەممىسىدە 
بار بولۇپ، مەزكۇر خىتايالرنىڭ كاراچىدا چىش 
بولغان.  يىل   40 ئاچقىنىغا  شىپاخانىسى 
ئــادەم  ئاشقان  ياشتىن   30 قىلغۇچى  ھۇجۇم 
بولۇپ، ھۇجۇم داۋامىدا پاكىستان پۇقرالىرىغا 

زىيان يەتكۈزمىگەن.
كېيىن  ۋەقــــەدىــــن  قــىــلــغــۇچــى  ھـــۇجـــۇم 
تۇرغان  ساقالپ  سىرتتا  بىلەن  موتوسىكلىت 
كەتكەن.  قېچىپ  ياردىمىدە  ھەمراھىنىڭ 
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ياشلىق   74 ئۆلگۈچىنىڭ  ساقچىالر  يەرلىك 
ياردەمچىسى  خۇنىڭ  رىچارد  دوخــتــۇرى  چىش 
چىققان.  ئېنىقالپ  ئىكەنلىكىنى  چاۋ  رونالد 
 72 ئۇنىڭ  ۋە  خۇ  رىــچــارد  بولسا  يارىالنغانالر 
ئايالى ئىكەن. بۇ ئىككىسى ھۇجۇمدا  ياشلىق 

ــۇپ، نــۆۋەتــتــە دوخــتــۇرخــانــىــدا  ــول يــارىــالنــغــان ب
ھېچقانداق  ھازىرغىچە  داۋاالنــمــاقــتــىــكــەن. 
تەشكىالت مەزكۇر ھۇجۇمنىڭ جاۋابكارلىقىنى 

ئۆز ئۈستىگە ئالمىغان.

بىرلىكىنىڭ  ئالىمالر  مۇسۇلمان  دۇنــيــا 
يۇسۇف  ئىمام  ئەلالمە،  مەرھۇم  قۇرغۇچىسى 
قاتنىشىش  جىنازىسىغا  قــەرەداۋىــيــنــىــڭ 
تۈركىستان  شەرقىي  بارغان  قاتارغا  ئۈچۈن 
ــى  ــل ــى ــىــكــى رەئـــىـــس ۋەك ــىــرل ئـــۆلـــىـــمـــاالر ب
زىيارىتى  قــاتــار  دامولالمنىڭ  مەھمۇدجان 

داۋامالشماقتا.
تۈركىستان  شەرقىي  دامولالم  مەھمۇدجان 
يۇسۇف  ئىمام  مەرھۇم  ۋاكالىتەن  خەلقىگە 
قاتناشقاندىن  نامىزىغا  جىنازا  قەرەداۋىينىڭ 
ــىــمــالر  ــال ــا مـــۇســـۇلـــمـــان ئ ــ ــي ــ ــن، دۇن ــى ــي ــې ك
ئــۈچــۈن  تــەزىــيــە  مــەركــىــزىــگــە  بىرلىكىنىڭ 
ئەلى  شەيخ  كاتىپى  باش  بىرلىك  يىغىلغان 
ئــەددەدۇ،  ھەسەن  مۇھەممەد  شەيخ  قەرەداغي، 
شەيخ  مەرھۇم  ۋە  ئەسسەغىر  مۇھەممەد  شەيخ 
قاتارلىق  ئوغۇللىرى  قەرەداۋىينىڭ  يۇسۇف 
تەزىيە  كــۆرۈشــۈپ  بىلەن  ئالىم-ئۆلىماالر 

بىلدۈردى.

تەزىيە  جەرياندا  بۇ  دامــولــالم  مەھمۇدجان 
ھــەرقــايــســى  دۇنــيــانــىــڭ  يىغىلغان  ــۈچــۈن  ئ
خىتاينىڭ  مېھمانالرغا  كەلگەن  جايلىرىدىن 
قىلىۋاتقان  ئىجرا  تۈركىستاندا  شەرقىي 
ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى، جۈملىدىن 
شەرقىي  سىياسىتى،  تېررور  قارشى  ئىسالمغا 
ۋەزىيىتى  جىددىي  نۆۋەتتىكى  تۈركىستاننىڭ 

بەردى.  مەلۇمات  ھەققىدە 
ــالم 29-ســېــنــتــەبــىــر  ــولـ ــەھــمــۇدجــان دامـ م
ــرە قــانــىــلــىــنــىــڭ  ــەزىـ ــجـ ــەلـ ــە ئـ ــەنـ كــەچــتــە يـ
بىلەن  تەكلىپ  پىروگراممىسىغا  كەچلىك 
تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ  قاتنىشىپ، 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  قىلىۋاتقان  ئىجرا 

تونۇشتۇردى. جىنايىتىنى 
مــەرھــۇم  بىلەن  ئــالــدى  پىروگراممىدا  ئــۇ 
ــىــڭ ھــايــاتــىــدا  ــن ــي ــەرەداۋى ئــىــمــام يــۇســۇف ق
مۇسۇلمانلىرىنى  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي 
بىر  ئــۇنــىــڭ  كېلىۋاتقانلىقىنى،  قــولــالپ 
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خىتاي  يۈرگۈزۈۋاتقان  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  خەلقىگە  تۈركىستان  شەرقىي 
رېجىمى »ۋىرۇسنى نۆلگە چۈشۈرۈش« باھانىسى بىلەن، شەرقىي تۈركىستاندىكى 

تېررور سىياسىتىنى يەنە بىر بالداق يۇقىرى پەللىگە كۆتۈردى.

تەرجىمە  ئۇيغۇرچىغا  كىتابىنىڭ  نەچچە 
ئۆتتى.  ئېلىپ  تىلغا  قىلىنغانلىقىنى 
تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ  ئارقىدىن 
نامىدا  تــۇرۇش«  قارشى  »تېررورغا  ئاتالمىش 
سىياسىتى  بــاســتــۇرۇش  قــارشــى  ئىسالمغا 
ھەر  الگېرلىرىدا  جــازا  يۈرگۈزگەنلىكىنى، 
خــىــل ۋاســىــتــىــالر بــىــلــەن مــۇســۇلــمــانــالرنــى 
مەجبۇرلىغانلىقىنى،  يېنىشقا  ئىمانىدىن 
ــەرنـــى  ــلـ ــتـ ــىـ ــچـ ــان مـــەسـ ــغـ ــىـ ــلـ ــڭـ ــىـ ئـــــــون مـ
شــەرقــىــي  ــتــە  ــۆۋەت ن چېقىۋەتكەنلىكىنى، 
تۈرمىگە  ئــوچــۇق  ئــۈســتــى  تۈركىستاننىڭ 

تونۇشتۇردى. ئايالنغانلىقىنى 
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