ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

ئۆكتەبىر 2022

1

ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

ئۆكتەبىر 2022

-1ئۆكتەبىر خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاننى
ئــىــشــغــال قــىــلــغــانــلــىــقــىــنــىــڭ  73يىللىقى
مــۇنــاســىــۋىــتــى بــىــلــەن ،دۇنــيــانــىــڭ ھــەرقــايــســى
جايلىرىدا ،جۈملىدىن تۈركىيەنىڭ ئىستانبۇل،
ئەنقەرە شەھەرلىرىدە ،شىۋېتسىيە ،ئاۋسترالىيە
قــاتــارلــىــق دۆلـــەتـــلـــەردە خــىــتــايــنــىــڭ شــەرقــىــي
تۈركىستاندىكى ئىشغالىيىتىگە ۋە نۆۋەتتە ئىجرا
قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە
قــارشــى نــامــايــىــش ۋە ئــاخــبــارات ئــېــان قىلىش
يىغىلىشلىرى ئۆتكۈزۈلدى.
تۈركىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن نامايىش ۋە ئاخبارات
ئېالن قىلىش يىغىلىشىنى خەلقئارا شەرقىي
تۈركىستان تەشكىالتالر بىرلىكى تەشكىللىگەن
بـــولـــۇپ ،خــىــتــايــنــىــڭ ئــىــســتــانــبــۇلــدىــكــى بــاش
كونسۇلخانىسى ئالدىدا ئۆتكۈزۈلگەن مەزكۇر
نامايىشقا مىڭدىن ئارتۇق شەرقىي تۈركىستان
خەلقى ،ھەرقايسى دۆلەتلەردىن كەلگەن شەرقىي
تۈركىستان تەشكىالتلىرىنىڭ مەسئۇللىرى،
شــۇنــداقــا تــۈركــىــيــەدىــكــى بــىــر قىسىم پارتىيە
ۋە تــەشــكــىــاتــارنــىــڭ ۋەكــىــلــلــىــرى قاتناشتى.
نامايىشچىالر شەرقىي تۈركىستان بايرىقىنى
ئېگىز كۆتۈرگەن ھالدا «خىتاي ،جازا الگېرالرنى
تاقا»« ،خىتاي ،شەرقىي تۈركىستاندىن چىقىپ
كــــەت»« ،خــىــتــاي ،ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى

توختات» دېگەندەك شوئارالرنى توۋالشتى.
نامايىش ئــالــدى بىلەن تۈركىيە ۋە شەرقىي
تۈركىستاننىڭ دۆلــەت مارشىنى ئوقۇش بىلەن
باشالندى .ئارقىدىن خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان
تەشكىالتالر بىرلىكى رەئــىــســى ھىدايەتۇلالھ
ئــوغــۇزخــان تــۈركــچــە بــايــانــات ئــوقــۇپ ئــۆتــتــى .ئۇ
باياناتىدا ئىشغالىيەتچى خىتاي رېجىمىنىڭ
 73يىلدىن بېرى شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى
يــوقــىــتــىــش ئ ــۈچ ــۈن ھــەرخــىــل ۋاســىــتــىــلــەرنــى
مىليونلىغان
كەلگەنلىكىنى،
قوللىنىپ
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى جــازا الگېرىغا
قاماپ ،دىنىي ئېتىقادى ،مىللىي كىملىكىنى
يــوقــىــتــىــش ،خــىــتــايــاشــتــۇرۇشــتــەك ت ــۈرل ــۈك
جىنايەتلىرىنى داۋامــاشــتــۇرۇۋاتــقــانــلــىــقــىــنــى،
ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى،
بۇ ھەرىكەت شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىللىق
ھەرىكىتىنىڭ توختاپ قالمىغانلىقىنىڭ بىر
نامايەندىسى ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ ئۆتتى.
ھىدايەتۇلالھ ئەپەندى يەنە خىتاي رېجىمىنىڭ
يــېــقــىــنــدا يــەنــە ئــاتــالــمــىــش «يــۇقــۇمــنــى نۆلگە
چۈشۈرۈش» باھانىسى بىلەن ،شەرقىي تۈركىستان
خەلقىنى نەزەربەند قىلىپ ،ئاچ قويۇپ قىرغىن
قىلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىگەندىن ســىــرت،
ھىندونېزىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بىر قانچە ئاي
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دۇئا قىلىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى چۈشەندۈرگەندىن
كېيىن ،شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە ئازادلىق،
نــۇســرەت ،خىتايغا ھــاالكــەت تىلەپ ئوپچە دۇئــا
قىلدى.
نامايىشتا يەنە ب د ت دا شەرقىي تۈركىستان
مەسىلىسىنىڭ مۇزاكىرە قىلىنىشىنى ئىلگىرى
ســۈرۈش مەقسىتىدە ئىمزا قويۇش پائالىيىتى
تەشكىللەنگەن بــولــۇپ ،نامايىشقا ئىشتىراك
قىلغۇچىالر كۆپلەپ ئىمزا قويدى.
ئۇندىن باشقا ئەنقەرەدىكى ھاجى بايرام ۋەلى
جامە قــورۇســىــدا  73يىلدىن بېرى خىتاينىڭ
ئۇيغۇرالرغا يۈرگۈزۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق
جىنايىتىگە قارشى بايانات ئېالن قىلىندى.
ئاۋسترالىيەنىڭ ئادېلەيد شەھىرىدە ياشاۋاتقان
ئۇيغۇرالرمۇ ئاۋسترالىيە شەرقىي تۈركىستان
خىتايغا
يېتەكچىلىكىدە
جەمئىيىتىنىڭ
قارشى پىيادە يۈرۈش نامايىشى ئۆتكۈزدى ھەمدە
پارالمېنت بىناسى ئالدىدا بايانات ئېالن قىلىپ،
خىتاي ئىشغالىيىتىگە ۋە  73يىلدىن بېرى
شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە ئىجرا قىلىۋاتقان
تــېــررور سىياسىتى ،ئىرقىي قىرغىنچىلىق
جىنايىتىگە غەزەپ-نەپرىتىنى بىلدۈردى.
شــىــۋېــتــســىــيــەدە ي ــاش ــاۋات ــق ــان ئــۇيــغــۇرالرمــۇ
خىتاينىڭ  73يىللىق ئىشغالىيىتىگە ،ئىرقىي
قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە قــارشــى نامايىش
ئــۆتــكــۈزدى .نــامــايــىــشــتــا شــىــۋېــتــســىــيــەدە يېڭى
سايالمدىن كېيىن ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشكە
باشلىغان دۆلەت رەھبەرلىرى ۋە يېڭى پارالمېنت
ئــەزالــىــرىــغــا شــەرقــىــي تۈركىستان مەسىلىسى
تونۇشتۇرۇلدى.
گولالندىيەدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرمۇ شەرقىي
تــۈركــىــســتــان تــەشــكــىــاتــار ئىتتىپاقىنىڭ
تەشكىللىشى بىلەن ،دەنھاگ شەھىرىدىكى بىر
نەچچە مۇھىم كوچىدا يۈرۈش قىلىش ئارقىلىق،
خىتايغا غەزەپ-نەپرىتىنى بىلدۈردى.
يـــاپـــونـــىـــيـــەدە يــــاشــــاۋاتــــقــــان ئـــۇيـــغـــۇرالرمـــۇ
ئىشغالىيەتنىڭ  73يىللىقى مۇناسىۋىتى
بىلەن ،خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئىجرا
قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە
قارشى يۈرۈش قىلدى ۋە بايانات ئېالن قىلدى.

ئىلگىرى بىر ئۇيغۇرنى خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىش
قىلمىشىنى ئەيىبلىدى .ئاخىرىدا ب د ت قاتارلىق
خەلقئارالىق تەشكىالتالرنى شەرقىي تۈركىستان
خەلقى تەرەپتە تۇرۇپ ،خىتاينىڭ جىنايەتلىرىنى
توختىتىش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىشقا ،مەخسۇس
شەرقىي تۈركىستان گۇرۇپپىسى تەشكىللەپ،
خىتاينىڭ جىنايى قىلمىشلىرىنى تەكشۈرۈشكە
چاقىردى.
يىغىلىشتا شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان ئىنسان
ھەقلىرىنى كۆزىتىش جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى
نــۇرمــۇھــەمــمــەد تــۈركــىــســتــانــىــي ئىنگلىزچە
بايانات ئېالن قىلىپ ،خەلقئارا جەمئىيەتنى،
ھەرقايسى دۆلەتلەرنى خىتاينىڭ جىنايەتلىرىنى
توختىتىشقا چاقىردى.
يىغىلىشتا يەنە ئۇيغۇر ياشلىرىغا ۋاكالىتەن
سۆز قىلغان ئائىشە ئوغۇز تۈرك ياشلىرىغا خىتاب
قىلىپ ،خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى
تۈرلۈك جىنايەتلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتتى ۋە
شۇنداقال تــۈرك ياشلىرىنى ،ئىسالم دۇنياسىنى
خىتاينىڭ بۇ جىنايەتلىرىگە قاراپ تۇرماسلىققا
چاقىردى.
نامايىشتا خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى
جىنايەتلىرىنى تــۈركــىــيــە خەلقىگە تېخىمۇ
كــۈچــلــۈك تــەرىــقــىــدە ت ــون ــۇش ــت ــۇرۇش ئــۈچــۈن،
مــوتــوســىــكــلــىــت ۋە مــاشــىــنــىــلــىــق يـــــۈرۈش
ئورۇنالشتۇرۇلدى .موتوسىكلىت ۋە ماشىنىلىرىغا
شەرقىي تۈركىستان بايرىقىنى چاپالپ ماڭغان
نامايىشچىالر ئىستانبۇلنىڭ سەفاكۆي رايونىدىن
يولغا چىقىپ ،خىتاي ئەلچىخانىسىغا بارغانغا
قـــەدەر شەرقىي تۈركىستان بايرىقىنى ئېگىز
كۆتۈرۈپ يۈرۈش قىلغان ھالدا ،خىتايغا بولغان
غــەزەپ-نــەپــرىــتــىــنــى نــامــايــان قــىــلــدى .خىتايغا
قــارشــى بــايــانــات ئېالن قىلىنىۋاتقان ۋاقىتتا،
موتوسىكلىتلىق نامايىشچىالر يەنە نامايىش
مەيدانىدىن سىگنال بېرىپ ئۆتكىنىچە ،خىتاي
كونسۇلخانىسى ئەتراپىدىكى يولنى ئايالندى.
ئــاخــىــرىــدا شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان ئــۆلــىــمــاالر
بىرلىكىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئۇستاز ئابدۇساالم
ئالىم ســۆز قىلىپ ،خەلقنى زۇلــۇمــغــا قارشى
تۇرۇشقا چاقىردى ھەمدە ھەقىقىي ئىشەنچ بىلەن
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ئــارقــىــدىــن خــەلــقــئــارا شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان
تەشكىالتالر بىرلىكى رەئــىــســى ھىدايەتۇلالھ
ئوغۇزخان ئېچىلىش نۇتقى سۆزلەپ ،دۇنيانىڭ
ھەرقايسى جايلىرىدىن كەلگەن بارلىق ۋەكىللەر
ۋە مېھمانالرغا رەھــمــەت ئېيتقاندىن كېيىن،
شەرقىي تۈركسىتان دەۋاسىنىڭ نۆۋەتتە قايسى
باسقۇچقا كەلگەنلىكى ،دەۋا يــولــىــدا بېسىپ
ئــۆتــكــەن بــاســقــۇچــار ،قىيىنچىلىقالر ،ھــەل
قىلىنىشقا تېگىشلىك مەسىلىلەر قاتارلىق
تېمىالردا تەپسىلىي توختالدى ۋە بۇ ھەرىكەتنىڭ
شــەرقــىــي تۈركسىتاننىڭ مۇستەقىللىقىنى
تولۇق قولغا ئېلىش ئۈچۈن توختاۋسىز ھەرىكەت
قىلىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.

-14نۆۋەتلىك دۇنيا شەرقىي تۈركىستانلىقالر
قېرىنداشلىق ئۇچرىشىشى ۋە -5نــۆۋەتــلــىــك
شەرقىي تۈركىستان مىللىي بىرلىك شۇراسى
-2ئۆكتەبىر ئىستانبۇلدا باشلىنىپ-4 ،ئۆكتەبىر
غەلىبىلىك ئاياغالشتى.
شەرقىي تۈركىستان مائارىپ ۋە ھەمكارلىق
جەمئىيىتى تەرىپىدىن ھــەر يىلى مۇنتىزىم
ئۆتكۈزۈلۈپ كېلىۋاتقان قېرىنداشلق ئۇچرىشىشى
دۇنــيــانــىــڭ ھــەرقــايــىــســى جــايــلــىــرىــدا ئاكتىپ
پائالىيەت قىلىۋاتقان شــەرقــىــي تۈركىستان
تەشكىالتلىرىنىڭ رەھــبــەرلــىــرى ،ئــۆلــىــمــاالر،
ئاكادېمىكالر ،زىيالىالر ۋە جامائەت ئەربابلىرى
ۋە قاتنىشىشى بىلەن يىلدىن يىلغا يۇقىرى
سەۋىيەدە داۋام قىلماقتا.

ھىدايەتۇلالھ ئەپەندىنىڭ سۆزىدىن كېيىن
دۇنيا شەرقىي تۈركىستانلىقالر قېرىنداشلىق
ئۇچرىشىشى ۋە شەرقىي تۈركسىتان مىللىي
بىرلىك شۇراسىنىڭ  14يىللىق مۇساپىىسىنى
ئىپادىلەپ بەرگەن قىسقا فىلىم مېھمانالرنىڭ
ھۇزۇرىغا سۇنۇلدى.

بۇ يىللىق قېرىنداشلىق ئۇچرىششى ۋە مىللىي
بىرلىك شــۇراســىــنــىــڭ ئېچىلىش مۇراسىمى
شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى رەئىس
ۋەكىلى مەھمۇدجان دامولالمنىڭ قۇرئان كەرىم
تىالۋىتىدىن كېيىن شەرقىي تۈركىستاندىكى
بارلىق شېھىتلەرنىڭ روھىغا فاتىھە ئوقۇش
ۋە ئىككى دۆلەتنىڭ ئىستىقالل مارشى بىلەن
باشالندى.

ئارقىدىن شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ
ھارماس قوللىغۇچىسى ،ئادالەت ۋە تەرەققىيات
پارتىيەسىنىڭ -23نۆۋەتلىك پارالمېنت ئەزاسى،
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تەشكىالتلىرىنىڭ ۋەزىيەت يارىتىش ۋە باشقۇرۇش
دەۋرىگە كەلگەنلىكى ۋە بۇنى قىالاليدىغانلىقى،
ب ــۇن ــداق بــىــر دەۋردە ھــەمــكــارلــىــقــنــى تېخىمۇ
مۇستەھكەملەش كېرەكلىكى قاتارلىق تېمىالردا
توختالدى.

پىروفېسسور دوكتور جــەالل ئەرباي سۆز قىلدى
ۋە يۇقىرىدىكى فىلىمدىن ئالغان تەسىراتىنى
ســــۆزلــــەپ ئــ ــۆت ــۈپ ،ش ــەرق ــى ــي تــۈركــىــســتــانــنــى
چــوقــۇم قــايــتــۇرۇپ ئېلىشقا ۋەدە بەرگىنىچە
ســۆزىــنــى بــاشــاپ ،دەۋانــىــڭ قــەيــەردىــن قەيەرگە
كەلگەنلىكىنى ،تۈركىيەنىڭ ھەر ۋاقىت شەرقىي
تۈركىستان دەۋاسىنىڭ ئارقىسىدا ئىكەنلىكىنى،
ھەرگىز ئۈمىدسىزلىنىشكە بولمايدىغانلىقىنى
تەكىتلىدى.

ئــارقــىــدىــن شــىــۋېــتــســىــيــە ئــۇيــغــۇر مــائــارىــپ
ئۇيۇشمىسى مۇئاۋىن رەئىسى ئەخمەتجان تۇرسۇن
ســۆز قىلدى ۋە ئالدى بىلەن شىۋېتسىيەدىكى
بارلىق ئۇيغۇرالرنىڭ سالىمىنى يولالش بىلەن
بىرگە ،مــائــارىــپ ھەرىكىتى بىلەن بىرلىكتە
بــاســقــان قــەدەمــنــىــڭ تــېــخــىــمــۇ كــۈچــلــۈك ۋە
مۇستەھكەم داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى ۋە بۇندىن
كېيىن تېخىمۇ كۈچىيىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

ئارقىدىن شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى
رەئىسى دوكــتــور ئــاتــاۋۇلــاھ شەھيار بۇ دەۋانىڭ
قۇرغۇچىسى ۋە يولباشچىسى بولغان مەرھۇم
ئابدۇلھەكىمخان مەخسۇمغا رەھمەت تىلەش بىلەن
سۆزىنى باشالپ ،رەھبەرلەرنىڭ ۋەزىپىسىنىڭ
ئىنتايىن ئېغىر ئىكەنلىكى ،شەرقىي تۈركىستان
خەلقى ۋە مۇھاجىرەتتىكىلەرنىڭ كۈتۈۋاتقان
ئۈمىدلىرى ،بۇ ئېغىر مەسئۇلىيەتنىڭ نۆۋەتتە
مــۇشــۇ رەھــبــەرلــەرنــىــڭ ئــۈســتــىــدە ئىكەنلىكى
قاتارلىق مەزمۇنالردا توختالدى.

ئــارقــىــدىــن گولالندىيە شــەرقــىــي تۈركىستان
تەشكىالتالر ئىتتىپاقى رەئىسى ئوبۇلقاسىم
ئــابــدۇلــئــەزىــز س ــۆز قــىــلــدى ۋە ي ــاۋروپ ــا مــائــارىــپ
جەمئىيىتى رەئىسى ۋە گولالندىيەدىكى بارلىق
ئۇيغۇرالرنىڭ سالىمىنى يەتكۈزگەندىن كېيىن،
يىلالردىن بــېــرى ھەمكارلىق ئىچىدە بېسىپ
ئۆتكەن مۇساپىلەر ،قولغا كەلتۈرۈلگەن نەتىجىلەر
ھەققىدە توختالدى.

ئارقىدىن ئافغانىستان تەشكىالتالر بىرلىكى
رەئــىــســى مــۇھــەمــمــەت ئــاقــبــەي ســـۆز قىلىپ،
شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنىڭ پەقەتال
شەرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭال ئەمەس ،بەلكى
ئافغانىستان تۈركلىرىنىڭ ،ئۆزبېكلەرنىڭ،
قــــازاقــــارنــــىــــڭ ،قــىــســقــىــســى پــــۈتــــۈن تــــۈرك
قەۋملىرىنىڭ ئورتاق مەسىلىسى ئىكەنلىكىنى
ۋە شەرقىي تۈركىستاننىڭ چوقۇم مۇستەقىل
بولىدىغانلىقىنى ،بۇ يىغىلىشقا قاتنىشىپ،
بــۇنــىــڭــغــا بــولــغــان ئــىــشــەنــچــىــنــىــڭ تېخىمۇ
ئاشقانلىقىنى بىلدۈردى.

ئارقىدىن تۈركىيەدىكى ئاخبارات ساھەسىدە
شەرقىي تۈركىستان دەۋاســىــنــى كۈنتەرتىپكە
كــەلــتــۈرۈۋاتــقــان ژۇرنــالــىــســت ،يــازغــۇچــى خالىس
ئۆزدەمىز ئەپەندى سۆز قىلدى ۋە تېخى يېقىندىال
قازاقىستان زىيارىتىدە بىر شەرقىي تۈركىستانلىق
ئائىلە بــىــلــەن كــۆرۈشــكــەنــلــىــكــى ،ئۇنتۇلماس
ئەسلىمىلەر بىلەن ئايرىلغانلىقىنى بىلدۈردى ۋە
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ نۆۋەتتىكى ۋەھشىي
سىياسىتىنىڭ ئۇنىڭ ۋەيران بولۇش ئىشارىتى
ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى ۋە شۇنداقال ئۆزىنىڭ
نۆۋەتتە ئالالھتىن «شەرقىي تۈركىستاننىڭ
مۇستەقىللىقىنى كــۆرمــەي تـــۇرۇپ جېنىمنى
ئالما» دەپ تىلەۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.

ئارقىدىن دۇنــيــا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مۇئاۋىن
رەئىسى ،ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتى رەئىسى
دوكتور ئەركىن ئەكرەم سۆز قىلدى ۋە ئالدى بىلەن
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسانىڭ
سالىمىنى يوللىغاندىن كېيىن ،نۆۋەتتىكى
شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ قايسى باسقۇچقا
كــەلــگــەنــلــىــكــى ،قــىــلــىــشــقــا تــېــگــىــشــلــىــك ئــەڭ
مۇھىم خىزمەتلەر ،نۆۋەتتە شەرقىي تۈركىستان

كېيىن فىنالندىيە ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەركىزى
رەئىسى دوكــتــور مۇھەممەد ئەلى ،ئاۋسترالىيە
شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان جەمئىيىتى رەئــىــســى
ساالھىدىن تۇرسۇن ،پاكىستان ئۆمەر ئۇيغۇر ۋەقفى
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كېلىشىچە نۇرغۇن خىزمەتلەرنى قىلغانلىقىنى،
ئۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ دۇنيانىڭ ھەرقايسى
جــايــلــىــرىــدىــكــى دەۋا ســېــپــىــدىــكــىــلــەرنــىــڭ
خىزمەتلىرىدىن پەخىرلىنىدىغانلىقىنى ۋە
ھەردائىم ياردەمگە تەييار ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.

رەئىسى ئۆمەرخان ئۇيغۇر قاتارلىقالر ئايرىم-ئايرىم
سۆز قىلىپ ،ئۆز دۆلەتلىرىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ
سالىمىنى يولالش بىلەن بىرگە ،قىلىنىۋاتقان
خىزمەتلەر ھەققىدە قىسقىچە دوكالت بەردى.
ئارقىدىن سەئۇدى ئەرەبىستاندىكى مۇھاجىرالرغا
ۋاكالىتەن دوكتور ئابدۇلالھ ئالىم سۆز قىلىپ،
سەئۇدى ئەرەبىستانغا -1940يىلالردىن باشالپ
ھــىــجــرەت قــىــلــغــان ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ قــولــىــدىــن

كېيىن قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرالرغا ۋاكالىتەن
مىر نەشرىياتى رەئىسى ئەلشىر خەلىلوف سۆز
قىلدى ۋە قازاقىستاندىكى بارلىق ئۇيغۇرالرنىڭ
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بېرىلىۋاتقان قۇربانلىقالر ،شەرقىي تۈركىستان
خــەلــقــىــنــىــڭ قىلچىلىك بـــاش ئەگمەستىن
داۋامــاشــتــۇرۇۋاتــقــان مۇجادىلىسى ۋە شەرقىي
تۈركىستان يىقىلغان بۇيان يۈز بەرگەن پاجىئەلەر
قاتارلىق تېمىالردا توختالدى.

سالىمىنى يوللىدى ۋە نۆۋەتتە قازاقىستاندىكى
ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ ئـــەھـــۋالـــى ،پــائــالــىــيــەتــلــىــرى،
خىزمەتلىرى ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بەردى.
ئــارقــىــدىــن قىرغىزىستاندىكى ئــۇيــغــۇرالرغــا
ۋاكالىتەن پېشقەدەم پائالىيەتچى روزىمۇھەممەد
ھاجىم سۆز قىلىپ ،قىرغىزىستاندىكى بارلىق
ئۇيغۇرالرنىڭ سالىمىنى يولالش بىلەن بىرگە،
بۇ يىغىندا ھېس قىلغانلىرىنى سۆزلىدى ۋە
نۆۋەتتىكى قازاقىستان ۋە قىرغىزىستاندىكى
ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ ئــەھــۋالــى بــىــلــەن تــۈركــىــيــەدىــن
باشالپ ياۋروپاغىچە بولغان ئەركىن دۆلەتلەردىكى
شــەرقــىــي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئەھۋالىنى
سېلىشتۇرغان ئــاســاســتــا ،ئــەركــىــن دۇنيادىكى
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ تېخىمۇ ئاكتىپ
بولۇشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى.

شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان ئىنسان ھەقلىرىنى
كۆزىتىش جەمئىيىتى رەئىسى نۇرمۇھەممەد
تۈركىستانىي سۆز قىلىپ ،چەت ئەلدە كۈچەيگەن
دەۋانىڭ ھەقىقىي ئىگىلىرىنىڭ ئەمەلىيەتتە
ۋەتەندە قۇربان بېرىۋاتقان شەرقىي تۈركىستان
خەلقى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەش بىلەن بىرگە،
نــۆۋەتــتــە چ ــەت ئــەلــدە پــائــالــىــيــەت قىلىۋاتقان
تەشكىالتالرنىڭ ئىسالم ھەمكارلىق تەشكىالتى،
دۇنــيــا مــۇســۇلــمــان ئــالــىــمــار بــىــرلــىــكــى ،تــۈرك
دۆلەتلىرى تەشكىالتى قاتارلىق تەشكىالتالردىن
ئاكتىپ پايدىلىنىشنىڭ يوللىرى ۋە ھازىرغا
قەدەر خەلق دىپلوماتىيەسى ھەرىكىتىدە قولغا
كەلتۈرگەن تەجرىبىلەر ھەققىدە توختالدى.

ئــارقــىــدىــن شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان ئــۆلــىــمــاالر
بىرلىكى رەئىس ۋەكىلى مەھمۇدجان دامولالم سۆز
قىلىپ ،شەرقىي تۈركىستان مىللىي كۈرىشىنى
ئەرەب-ئىسالم دۇنياسىدا قانات يايدۇرۇشنىڭ
ئۇسۇل-چارىلىرى ھەققىدە توختالدى ۋە ئەرەب
دۇنياسىنىڭ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە
بولغان پوزىتسىيەنى خەلق ۋە ھۆكۈمەتلەرنىڭ
پــوزىــتــســىــيــەســى دەپ ئــىــكــكــىــگــە ئــايــرىــش
كېرەكلىكىنى ۋە شۇنىڭغا ئاساسەن ھەرىكەت
قىلىش كېرەكلىكىنى بىلدۈردى.

ئــارقــىــدىــن دوكــتــور ئــەركــىــن ئــەكــرەم ئەپەندى
«ئــۆزگــىــرىــۋاتــقــان خەلقئارا ۋەزىــيــەتــتــە شەرقىي
تۈركىستان مەسىلىسى ۋە خىتاي» تېمىسىدا
ســۆز قىلىپ ،نۆۋەتتىكى ۋەزىيەتتىن قــانــداق
پايدىلىنىش ھەققىدە تەپسىلىي توختالدى.
شىۋېتسىيە ئــۇيــغــۇر مــائــارىــپ ئۇيۇشمىسى
تاشقى مۇناسىۋەتلەر بۆلۈمى مەسئۇلى نىجات
تۇرغۇن «غەرب دۆلەتلىرىدە قىلىشقا تېگىشلىك
تەشكىلىي خىزمەتلەر» ھەققىدە تەپسىلىي
توختالغاندىن كېيىن ،ھەرقايسى تەشكىالتالردا
ســادىــر بــولــۇۋاتــقــان ئــۇقــۇم ئىشلىتىشتىكى
خــاتــالــىــقــارنــىــڭــمــۇ چــــوقــــۇم تــۈزىــتــىــلــىــشــى
كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى.

كــېــيــىــن خــەلــقــئــارا شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان
تەشكىالتالر بىرلىكى ئــەرەب-ئــىــســام دۇنياسى
ۋەكىلى مۇھەممەد ئەمىن ئۇيغۇرىي سۆز قىلىپ،
نۆۋەتتە شەرقىي تۈركىستان دەۋاســىــنــى ئــەرەب
دۇنياسىغا تونۇتۇشتا قىلىنغان ۋە قىلىنىۋاتقان
خىزمەتلەر ،شۇنداقال كەلگۈسىدىكى باسقۇچتا
قىلىنىشقا تېگىشلىك مــۇھــىــم خىزمەتلەر
ھەققىدە دوكالت سۇندى.

يىغىننىڭ ئىككىنچى كۈنىدىكى بىرىنچى
باسقۇچلۇق يىغىنغا شەرقىي تۈركىستان ئىنسان
ھەقلىرىنى كــۆزىــتــىــش جەمئىيىتى رەئىسى
نــۇرمــۇھــەمــمــەد تۈركىستانىي رىياسەتچىلىك
قىلدى.

شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىنكى يىغىندا ئالدىن
بىلەن جامائەت ئەربابى ئابدۇقادىر ياپچان سۆز
قــىــلــىــپ ،شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان دەۋاســىــنــىــڭ
ماھىيىتى ،ئىشغالىيەتچى خىتاي رېجىمىنىڭ
نۆۋەتتىكى ۋەھشىي قىرغىنچىلىقى ئاستىدا

يىغىن ئابدۇلالھ ئارماننىڭ قۇرئان تىالۋىتى
باشالنغاندىن كېيىن ،ئــالــدى بىلەن شەرقىي
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تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى مۇئاۋىن رەئىسى
ئۇستاز ئابدۇساالم ئالىم سۆز قىلىپ« :ئىسالمىي
نۇقتىئىنەزەردىن شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى»
تېمىسىدا توختالدى.

تۈركىستان دەۋايىمىز» تېمىسىدا توختىلىپ،
تەپسىلىي مىسالالر ئارقىلىق شەرقىي تۈركىستان
دەۋاســى يولىدىكى ئارتۇقچىلىق ۋە كەمچىلىك
نۇقتىلىرىنى يورۇتۇپ بەردى.

ئارقىدىن شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى
مــۇئــاۋىــن رەئــىــســى ۋە ژۇرنــالــىــســت سىراجىدىن
ئــەزىــزى س ــۆز قىلىپ« :شــەرقــىــي تۈركىستان
دەۋاسىنىڭ قىزىل سىزىقلىرى ۋە ئۆزگەرمەس
پىرىنسىپلىرى» تېمىسىدا توختالدى.

ئــارقــىــدىــن قــەھــرىــمــانــمــاراش ســۈتــچــى ئىمام
ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئالىمجان
بۇغدا سۆز قىلىپ« ،شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىدا
مــائــارىــپ ھەرىكىتى» تېمىسىدا توختىلىپ،
تۈركىيەدە ۋە خەلقئارادا شەرقىي تۈركىستان
دەۋاســىــنــىــڭ كــۈچــلــىــنــىــشــى ئ ــۈچ ــۈن ھــەســســە
قوشۇۋاتقان ۋە كۈنسېرى تەرەققىي قىلىۋاتقان
شــەرقــىــي تۈركىستان مــائــارىــپ ۋە ھەمكارلىق
جەمئىيىتىنىڭ قۇرۇلۇش باسقۇچى ۋە نىشانى،
شۇنداقال بۇنىڭ پەقەت بىر جەمئىيەت ئەمەس،
بەلكى شەرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستەقىللىقىنى
قولغا كەلتۈرۈش جەريانىدىكى بارلىق خىزمەتلەرنى
قىلىدىغان بىر ھەرىكەت ئىكەنلىكىنى تەپسىلىي
تونۇشتۇرۇپ ئۆتتى.

شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى رەئىسى
دوكتور ئاتاۋۇلالھ شاھيار سۆز قىلىپ« :مىللىي
مەدەنىيەت ۋە مەۋجۇتلۇقنى قوغداشنىڭ شەرقىي
تۈركىستان دەۋاسىدىكى ئەھمىيىتى» تېمىسىدا
توختالدى.
ئارقىدىن جامائەت ئەربابى ئابدۇقادىر ياپچان
سۆز قىلىپ« ،شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ
ئۆتمۈشى ۋە كېلەچىكى» تېمىسىدا توختالدى.
يــازغــۇچــى ،ســەلــچــۇق ئۇنىۋېرسىتېتى تــارىــخ
پەنلىرى دوكــتــورانــتــى ئابدۇرېھىم دۆلـــەت سۆز
قىلىپ« ،شەرقىي تۈركىستان دەۋاســى ۋە ئەھدە
روھى» تېمىسىدا توختالدى ۋە ئەمەلىي مىسالالر
ئارقىلىق كۆپلىگەن مەسىلىلەرنى يورۇتۇپ بەردى.

يــىــغــىــنــنــىــڭ ئــىــكــكــىــنــچــى كــۈنــى چۈشتىن
كېيىنكى بىرىنچى مەجلىستە ئــالــدى بىلەن
شەرقىي تۈركىستان نۇزۇگۇم كۈلتۈر ۋە ئائىلە
جەمئىيىتى رەئىسى مۇنەۋۋەر ئۆز ئۇيغۇر خانىم
«شــەرقــىــي تۈركىستان دەۋاس ــى ــدا ئايالالرنىڭ
قىلىشقا تېگىشلىك ۋەزىپىلىرى» تېمىسىدا
توختالدى ۋە ئايالالرنىڭ شەرقىي تۈركىستان
داۋاسىنىڭ ھەم بۈگۈنى ،ھەم كېلەچىكى ئۈچۈن
رولىنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە مۇھىملىقىنى
تــەكــىــتــلــەپ ،قىلىشقا تېگىشلىك كونكرېت
مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويدى.

ئــارقــىــدىــن  IHHئــىــنــســانــىــي يـــــاردەم ۋەقــفــى
مەسئۇللىرىدىن يۇسۇف بىلگىن سۆز قىلىپ،
جــەمــئــىــيــەت رەئــىــســى بــۈلــەنــت يىلدىرىمنىڭ
ساالمىنى يەتكۈزگەندىن كېيىن ،بۇ قېتىملىق
يىغىلىشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى ۋە
ئۇتۇقلۇق بولۇشىغا تىلەكداشلىق بىلدۈردى.
خەلق دىپلوماتىيەسى مۇتەخەسسىسى مۇستاپا
تۇتقۇن سۆز قىلىپ« ،خەلق دىپلوماتىيەسى ۋە
خەلقئارادا ھوقۇق كۈرىشى» تېمىسىدا توختالدى.

ئارقىدىن ئــادۋوكــات مەھمۇد نەدىم سۇئىچمەز
«ئــىــســتــىــخــبــارات ھــەرىــكــىــتــى ۋە بىخەتەرلىك
قوغدىنىش مېتودلىرى» ھەققىدە توختالدى
ۋە ئــىــســتــىــخــبــاراتــنــىــڭ نــېــمــىــلــىــكــى ،ئــىــســام
مــەنــبــەلــىــرىــدىــكــى ئــىــســتــىــخــبــارات ساھەسىگە
ئاالقىدار مەزمۇنالر ،خىتاي ئىستىخباراتىنىڭ
قانداق ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقى ۋە قوللىنىشقا
تېگىشلىك تــەدبــىــرلــەر ھــەقــقــىــدە تەپسىلىي
توختالدى.

ئارقىدىن دۇنيا مۇسۇلمان ئالىمالر بىرلىكى ۋە
شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى ئەزاسى
ئــابــدۇراھــمــان جــامــال كاشىغەرىي ســۆز قىلىپ،
«سىياسىي كــۈرەش ئەھدىنامىسى» تېمىسىدا
توختالدى.
ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتى تەتقىقاتچىسى
ئادىلجان ئەرئۇيغۇر «تۇيغۇداشلىق ۋە شەرقىي
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مىللىي بىرلىك شۇراسىنىڭ خۇالسە دوكالتى
ئوقۇلۇشتىن بۇرۇن ،تۈركىيە پىرېزىدېنتى رەجەپ
تاييىب ئەردوغاننىڭ باش مەسلىھەتچىلىرىدىن
ئــەھــمــەد ســەلــىــم كــۆرئــوغــلــى ۋە ئــايــخــان ئــوگــان
ئــەپــەنــدىــلــەر يىغىنغا قــــەدەم تــەشــرىــپ قىلدى
ۋە پــىــرېــزىــدېــنــت ئـــەردوغـــان ۋە ئىچكى ئىشالر
مىنىستىرى سۇاليمان سويلۇنىڭ سالىمىنى
يەتكۈزۈش بىلەن بىرگە ،دۇنيانىڭ ھەرقايسى
جايلىرىدىن شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى ئۈچۈن
تۈركىيەگە قــەدەم تەشرىپ قىلغان مېھمانالرنى
قــارشــى ئالىدىغانلىقىنى بــىــلــدۈردى .ئــۇ يەنە
تۈركىيەنىڭ ھــەرۋاقــىــت شەرقىي تۈركىستان
دەۋاسىنى قولاليدىغانلىقىنى ،بۇ دەۋانىڭ پەقەتال
ئۇيغۇرالرنىڭال ئــەمــەس ،تۈركىيەنىڭمۇ دەۋاســى
ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.

كېيىن ئابدۇلالھ سەرەنلى ئەپەندى «ئىجتىمائىي
تەشكىالتنىڭ كېلەچىكى» تېمىسىدا توختىلىپ،
ھەرقانداق بىر ئىجتىمائىي تەشكىالتتا بولۇشقا
تــېــگــىــشــلــىــك ســۈپــەتــلــەر ،كــەســپــىــيــلــىــشــىــش،
ئىستراتېگىيە تۈزۈش ،پىالنلىق ھەرىكەت قىلىش
قاتارلىق نۇقتىالرنى يورۇتۇپ بەردى.
ئارقىدىن دوكتور ئابدۇلالھ ئالىم «تەشكىلىي
ئاپپاراتنى تەرەققىي قــىــلــدۇرۇش ۋە ئىسالھات
يۈرگۈزۈش مېتودلىرى» دېگەن تېمىدا توختىلىپ،
ھەرقايسى جەمئىيەتلەر ئۈچۈن مۇھىم مەلۇمات
بەردى.
ئارقىدىن ت ر ت ئۇيغۇرچە بۆلۈمى خادىمى
ژۇرنـــالـــىـــســـت مــىــركــامــىــلــجــان ق ــەش ــق ــەرى ــي
«ئــۆزگــىــرىــۋاتــقــان يېڭى دۇنــيــا كۈنتەرتىپىدە
قىلىشقا تېگىشلىك مــۇھــىــم خــىــزمــەتــلــەر»
تېمىسىدا توختىلىپ ،نۆۋەتتىكى پۇرسەتلەردىن
يــاخــشــى پــايــدىــلــىــنــىــپ ،شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان
دەۋاسىنى تېخىمۇ كۈچەيتكىلى بولىدىغانلىقىنى
ئوتتۇرىغا قويدى.

يىغىندا شەرقىي تۈركىستان ياشالر مەركىزى
مــەســئــۇلــى ئــابــدۇســەمــى خــوتــەن تۈركىيەدىكى
قايمۇققان ياشالرنى قۇتۇلدۇرۇش ،تەربىيەلەش
جەھەتتە قىلىۋاتقان خىزمەتلىرىنى ۋە دۇچ
كەلگەن قىيىنچىلىقالرنى سۆزلەپ ئۆتتى .يىغىن
باشقۇرغۇچىلىرى بۇ مەسىلىنىڭ جىددىيلىكىنى
ك ــۆزدە تــۇتــۇپ ،نــەق مەيداندىال يــاشــار مەركىزى
ئۈچۈن ئىئانە توپالشقا چاقىرىق قىلدى .يىغىن
ئەھلىنىڭ تەشكىالت ياكى شەخس نامىدا پۇل
ئىئانە قىلىشى بىلەن ،قىسقىغىنا يېرىم سائەت
ئىچىدە زور مىقداردا ئىقتىساد توپالندى.

ئارقىدىن ئالپەرەن ئوجاقلىرى رەئىسى كۈرشات
مىجان ئەپەندى يىغىن ئەھلىگە ســاالم بېرىپ،
ئۆزلىرىنىڭ ھەر دائىمقىدەك شەرقىي تۈركىستان
خەلقىنىڭ ھــەقــقــانــىــي دەۋاســىــنــىــڭ يېنىدا
ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
ســـــەئـــــۇدى ئـــەرەبـــىـــســـتـــانـــدىـــكـــى ئـــۇيـــغـــۇر
مويسىپىتلىرىدىن رەھمەتۇلالھ ئىنايەتۇلالھ
ھاجىم تەبرىك س ــۆزى قىلىش بىلەن بىرگە،
يىغىن ئەھلىگە بۇ ئۇچرىشىشقا مۇناسىۋەتلىك
پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى.

ئــاخــىــرىــدا خــەلــقــئــارا شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان
تەشكىالتالر بىرلىكى رەئــىــســى ھىدايەتۇلالھ
ئوغۇزخان يىغىننىڭ خۇالسە دوكالتىنى ئوقۇپ
ئۆتتى ۋە يىغىنغا قاتناشقان ،روياپقا چىقىرىش
ئ ــۈچ ــۈن جــاپــالــىــق خــىــزمــەت قــىــلــغــان بــارلــىــق
تــەشــكــىــات ،شــەخــســلــەرگــە رەھــمــەت ئېيتىپ،
ھــەرقــايــســى خــىــزمــەت گۇرۇپپىلىرىغا ھەدىيە
تەقدىم قىلدى .ئاخىرىدا يىغىن نىياز دامولال
ھاجىمنىڭ باشچىلىقىدىكى ئوپچە دۇئــاســى
بىلەن ئاخىرالشتى.

ئــارقــىــدىــن يــىــغــىــن قاتناشقۇچىلىرىنىڭ
ھەرخىل سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىلدى ۋە تۈرلۈك
تېمىالردىكى مۇنازىرىلەر بىلەن ئاياغالشتى.
-4ئۆكتەبىر چۈشتىن ب ــۇرۇن -14نۆۋەتلىك
دۇنيا شەرقىي تۈركىستانلىقالر قېرىنداشلىق
ئۇچرىشىشى ۋە -5نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان
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مەبلەغنى ۋاقتىنچە توختىتىشتىكى سەۋەبنى
چۈشەندۈرۈپ كەسكىن ھالدا« :ئافغانىستان ئىسالم
ئەمىرلىك ھۆكۈمىتى بۇ دۆلەتتە پاناھالنغان ئۇيغۇر
مۇسۇلمانلىرىغا قارشى خىتاينىڭ تەلىپى بويىچە
ئىش قىلمىدى ،بۇنىڭدىن كېيىنمۇ شــۇنــداق
بولىدۇ» دېگەن ئىبارىلەرنى ئىشلەتكەن.
خەۋەردە بىلدۈرۈلۈشىچە ،خىتاي ئىلگىرى رايوندا
تۈزۈلگەن كېلىشىملەرنىڭ ئىجرا قىلىنىشىغا يول
قويمىغان .خىتاي ئافغانىستان ئىسالم ئەمىرلىكى
بىلەن پەقەت مىس كان ئېچىش ئۈچۈنال ئۈچ مىليارد
دولالرلىق كېلىشىم تۈزگەن .بۇ خىلدىكى نۇرغۇن
كېلىشىم تېخىچە ئىشقا ئاشمىغان بولۇپ ،ئىجرا
قىلىنىشنى كۈتۈۋاتقانلىقى تەكىتلەنگەن .خىتاي
يېقىندا كېلىشىمنىڭ ئىجرا قىلىنىشى ئۈچۈن
ئافغانىستان ئىسالم ئەمىرلىكىگە ئۇيغۇرالرغا
قارشى ھەر خىل تەدبىرلەرنى قوللىنىشنى تەلەپ
قىلغان.
مەلۇم بولۇشىچە-1996 ،يىلدىن -2001يىلغىچە
بولغان ئارىلىقتا خىتاي تالىبانالرغا يۇقىرىقىغا
ئوخشاش نۇرغۇن شەرتلەرنى قويغان بولسىمۇ ،ئەمما
ئىسالم ئەمىرلىك ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالر
ھەققىدىكى تەلىپىنى قوبۇل قىلمىغان .خىتاينىڭ
مەبلەغ سېلىش پىالنىمۇ ئىشقا ئاشمىغان.

خــىــتــاي تــالــىــبــانــار ئــافــغــانــىــســتــان ئــىــســام
ئەمىرلىكىنى قۇرغان بىر يىلدىن بېرى دىپلوماتىك
ئاالقىسىنى قاتتىق كۈچەيتكەن بولسىمۇ ،ئەمما
تالىبان ھۆكۈمىتى ئــۇيــغــۇر مۇھاجىرلىرىنى
خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىش تەلىپىنى رەت قىلغان.
يېڭى ئاكىت گېزىتىنىڭ -27سېنتەبىردىكى
خــەۋىــرىــدە بــىــلــدۈرۈلــۈشــىــچــە ،خــىــتــاي رېجىمى
ئافغانىستان ئىسالم ئەمىرلىكىدىن تەلەپ قىلغان
ئۇيغۇر مۇھاجىرلىرىنى ئۆتكۈزۈپ بەرمىگەنلىكى
سەۋەبلىك ،خىتاي ئامېرىكا ئافغانىستاندىن
چىقىپ كەتكەندىن كېيىن ،ئافغانىستانغا ۋەدە
قىلغان مەبلەغ سېلىشنى ۋاقتىنچە توختاتقان.
ئەمما ئافغانىستان ئىسالم ئەمىرلىكى خىتاينىڭ
زىيانكەشلىكىدىن پاناھالنغان ئۇيغۇرالرنى خىتايغا
بەرمەسلىكتە چىڭ تۇرغان.
«مــېــپــا خــەۋەرلــىــرى»نــىــڭ ئاشكارىلىشىچە،
ئافغانىستان سودا-سانائەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ
مــۇئــاۋىــن رەئــىــســى ھـــان كـــان كـــــوزاي خىتايغا
مۇناسىۋەتلىك قىلغان باياناتىدا« :نۇرغۇن خىتاي
شىركەتلىرى كېلىپ ،بىز بىلەن سۆزلەشتى،
ئىزدەنگەندىن كېيىن يوقاپ كەتتى .بۇ كىشىنى
ئۈمىدسىزلەندۈرىدۇ» دېگەن.
ھان كان كــوزاي خىتاينىڭ سالماقچى بولغان
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خىتاينىڭ ئــاتــالــمــىــش «يــۇقــۇمــنــى نۆلگە
چــــۈشــــۈرۈش» بــاھــانــىــســى بــىــلــەن شــەرقــىــي
تۈركىستاندا ئىجرا قىلىۋاتقان ئــاچ قويۇپ
قىرغىن قىلىش جىنايىتى داۋاملىشىۋاتقىنىغا
ئــىــكــكــى ئــايــدىــن ئــاشــقــان بــولــســىــمــۇ ،بــىــراق
خىتاي رېجىمى ھەرخىل ئــۇســۇلــار قامالنى
داۋامالشتۇرماقتا .شەرقىي تۈركىستان خەلقى
بولسا ئىجتىمائىي تاراتقۇالر ئارقىلىق جاندىن
تويغانلىقىنى ئىپادىلىمەكتە.

بۇنىڭغا ئىگە بولىدىغان ئەمەلدارنى تاپقىلى
بولمىغانلىقىنى بىلدۈرگەن .ئۇ يەنە -8ئايدا ئۈچ
كۈن ئاچ قالغانلىقىنى ،ئالدىنقى ئايدىمۇ ئاچ
قېلىپ ،مەھەللە كومىتېتىنىڭ ئۈندىدار توپىدا
«بىزنىڭ ئەھۋالىمىزنى س ــوراپ يېمەكلىك
ئەكېلىپ بېرىدىغان بىرەرسى يوقمۇ؟» دەپ
ئۇچۇر يازغانلىقىنى ،ئەمما باشقۇرغۇچىالرنىڭ
ئۇنى توپتىن چىقىرىۋەتكەنلىكىنى ،نەتىجىدە
بەش كۈن ئاچ قالغانلىقىنى ئاشكارىلىغان.

-3ئــۆكــتــەبــىــر تــارقــالــغــان بــىــر ســىــنــدا بىر
تۇرپانلىق ئۇيغۇر ئايال خىتاينىڭ نەزەربەند
قىلىش ،ئاچ قويۇش ،دوختۇرخانىغا ئالماسلىق
قىلمىشلىرىغا نارازىلىق بىلدۈرۈپ ،ئۆزلىرىنى
ئېلىپ چىقىپ ئېتىۋېتىشنى تەلەپ قىلغان.
بۇ سىن شەرقىي تۈركىستاننىڭ نۆۋەتتىكى
ۋەزىــيــىــتــىــنــىــڭ ئــىــنــتــايــىــن ئېچىنىشلىق
ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەرگەن.

ئۇيغۇر ئايال سىندا يەنە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ
پــۇقــراالرنــى مــال-چــارۋىــارغــا ئــوخــشــاش ســوالپ
قويغانلىقىنى ،پــۇقــراالرنــىــڭ نــۆۋەتــتــە جــان
تالىشىۋاتقانلىقىنى ،بــۇنــداق قىينىغاندىن
ئــېــلــىــپ چــىــقــىــپ ئــېــتــىــۋەتــســە يــاخــشــىــراق
بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان.
نۆۋەتتە خىتاي رېجىمى ئاتالمىش «يۇقۇمنى
نۆلگە چــۈشــۈرۈش» نامىدا ئىجرا قىلىۋاتقان
قامالنى تېخىچە ئــەمــەلــدىــن قــالــدۇرمــىــغــان.
-2ئۆكتەبىر ئىجتىمائىي ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدا
تــارقــالــغــان غۇلجىنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالى
ئاشكارىالنغان بىر سىندا ئېيتىلىشىچە ،گەرچە
خىتاي مۇخبىرالرغا قامالنى تەدرىجىي ئەمەلدىن
قالدۇرىدىغانلىقىنى ئېيتقان بولسىمۇ ،بىراق
ھازىرغىچە قامالنى بوشاتمىغان.

مەزكۇر سىندا ئۇيغۇر ئايال ئۆزىنىڭ بۇ ئۇزۇنغا
ســوزۇلــغــان قــامــالــدا جــانــدىــن تويغانلىقىنى،
بــىــر ئــائــىــلــە كىشىلىرىنى ئېلىپ چىقىپ
ئېتىۋېتىشنى تەلەپ قىلىدىغانلىقىنى ،چۈنكى
ئۆزلىرىنىڭ ئىككى ئايدىن بېرى ئۆيگە قامىلىپ
ياتقانلىقىنى ،ئــۆزلــىــرى كــۈنــلــۈك ئىشلەپ
تۇرمۇشىنى قــامــدايــدىــغــان ئائىلە بولغاچقا،
ئــىــقــتــىــســادتــىــن قىينالغانلىقىنى ،ئەمما
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بــولــىــۋىــيــە ،كـــامـــېـــرون ،خ ــى ــت ــاي ،پىل
چىشى قىرغىقى ،كۇبا ،ئېرىترېيە ،گابون،
ھىندونېزىيە ،قازاقىستان ،ماۋرىتانىيە،
نامىبىيە ،نېپال ،پاكىستان ،قاتار ،سېنېگال،
ســــۇدان ،ئـــەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى،
ئۆزبېكىستان ،ۋېنېزۇئېال قاتارلىق  19دۆلەت
قارشى بېلەت تاشلىغان.
چېخ ،فىنالندىيە ،فىرانسىيە ،گېرمانىيە،
ھــــــونــــــدۇراس ،ي ــاپ ــون ــى ــي ــە ،لــىــتــۋانــىــيــە،
لىيۇكسېمبۇرگ ،مارشال تاقىم ئاراللىرى،
مونتېنېگرو ،گولالندىيە ،پاراگۋاي ،پولشا،
كــورىــيــە ،ســومــالــى ،ئــەنــگــلــىــيــە ،ئامېرىكا
قاتارلىق  17دۆلەت قولالپ بېلەت تاشلىغان.
ئارگېنتىنا ،ئەرمېنىيە ،بېنىن ،بىرازىلىيە،
گامبىيە ،ھىندىستان ،لىۋىيە ،م ــاالۋى،
مااليشىيا ،مېكسىكا ،ئۇكرائىنا قاتارلىق
دۆلەتلەر ھوقۇقىدىن ۋاز كەچكەن.
تــەھــلــىــلــچــىــلــەرنــىــڭ كــۆرســىــتــىــشــىــچــە،
اليىھەگە قارشى بېلەت تاشلىغان دۆلەتلەر
خىتاي ۋە باشقا دۆلەتلەرنىڭ قارشى ئــاۋاز
بېرىش بېسىمىغا بويسۇنغانلىقى سەۋەبلىك،
بۇ قــارار اليىھەسىنىڭ مەغلۇپ بولۇشىنى
كەلتۈرۈپ چىقارغان.

ب د ت كىشىلىك ھــوقــۇق كېڭىشىدە
ئــۇيــغــۇرالر ھەققىدىكى كىشىلىك ھوقۇق
قارارنامىسى رەت قىلىندى.
-6ئــۆكــتــەبــىــر بــىــرلــەشــكــەن دۆل ــەت ــل ــەر
تەشكىالتى كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشى
يــىــغــىــنــىــدا ،ئــامــېــرىــكــا باشچىلىقىدىكى
غەرب دۆلەتلىرىنىڭ بىرلىكتە ئىمزالىشى
بىلەن سۇنۇلغان ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق
مــەســىــلــىــســىــدىــكــى تــەكــلــىــپ اليــىــھــەســى
كىشىلىك ھــوقــۇق كېڭىشىدە مــۇزاكــىــرە
قىلىنغان .مۇزاكىرە جەريانىدا كىشىلىك
ھــوقــۇق كېڭىشىگە ئــەزا  47دۆلــەت اليىھە
ھەققىدە بېلەت تاشلىغان .نەتىجىدە 17
دۆلەتنىڭ قوشۇلۇشى 19 ،دۆلەتنىڭ قارشى
تــۇرۇشــى 11 ،دۆلەتنىڭ بېلەت تاشالشتىن
ۋاز كېچىشى بىلەن تەكلىپ اليىھە رەت
قىلىنغان.
بــىــلــدۈرۈلــۈشــىــچــە ،مــەزكــۇر قــــارار اليىھە
ماقۇلالنغان بولسا بىرلەشكەن دۆلەتلەر
تەشكىالتى كىشىلىك ھــوقــۇق كومىتېتى
-2023يــىــلــى ئــۇيــغــۇر كىشىلىك ھــوقــۇق
مەسىلىسى ھەققىدە مــەخــســۇس مــۇنــازىــرە
يىغىنى ئېچىلىدىغان بولۇپ ،ئەپسۇس بۇ
قارار اليىھە رەت قىلىنغان.
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خەلقئارا كــەچــۈرۈم تەشكىالتى ۋە كىشىلىك
ھــوقــۇقــنــى كــۆزىــتــىــش تــەشــكــىــاتــى قــاتــارلــىــق
خەلقئارالىق تەشكىالتالر -6ئۆكتەبىر بايانات
ئ ــې ــان قــىــلــىــپ ،خــىــتــايــنــى قـــولـــاپ بــېــلــەت
تــاشــلــىــغــان دۆلــەتــلــەرنــىــڭ ب د ت كىشىلىك
ھوقۇق كېڭىشىنىڭ يادرولۇق بۇرچىغا خىيانەت
قىلغانلىقىنى بىلدۈردى.

تــاشــاش نەتىجىسى تېخىمۇ كــۆپ دۆلەتنىڭ
خــىــتــايــنــىــڭ بېسىمىغا ق ــارش ــى بــەرداشــلــىــق
بېرىپ سۈكۈتتە تــۇرۇش ھالىتىنى ئۆزگەرتىپ،
پىرىنسىپال پــوزىــتــســىــيــەدە چــىــڭ تــــۇرۇش ۋە
خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە
مــەركــەزلــىــشــىــش ئــىــرادىــســىــنــىــڭ كــۈنــســېــرى
كۈچىيىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ» دېگەن.

ئــامــېــرىــكــا ئـــاۋازىـــنـــىـــڭ خـــەۋىـــرىـــدە قــەيــت
قىلىنىشىچە ،بۇ ھەقتە بايانات ئېالن قىلغان
خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ باش كاتىپى
ئاگنېس كــاالمــارد« :بۈگۈنكى بېلەت تاشالشتا
كىشىلىك ھــوقــۇق دەپسەندىچىلىكىگە ۋە
زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغۇچىالر ئەمەس ،بەلكى
جىنايەتچىلەر قــوغــدالــدى» دېــگــەن .كىشىلىك
ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتىنىڭ خىتاي
ئىشلىرى ئەمەلدارى سوفىي رىچاردسون بېلەت
تــاشــاش نەتىجىسى ھــەقــقــىــدە س ــۆز قىلىپ:
«بېلەت تــاشــاش نەتىجىسى مەسئۇلىيەتتىن
قېچىپ ،زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچى ئۇيغۇرالرغا
خىيانەت قىلىش بىلەن ئاخىرالشتى» دەپ ئىپادە
بىلدۈرگەن.

خــەلــقــئــارا كــىــشــىــلــىــك ھ ــوق ــۇق مــۇالزىــمــەت
ئىدارىسىنىڭ باشلىقى فىل لىنچ تىۋىتتېردا
ئــۇچــۇر يــولــاپ ،ئۇكرائىنانىڭ ھوقۇقىدىن ۋاز
كېچىشى بــىــرلــەشــكــەن دۆلــەتــلــەر تەشكىالتى
چــاقــىــرغــان ئىتتىپاقلىق ۋە جاۋابكارلىقنى
ســۈرۈشــتــۈرۈش قىممەت قــارىــشــىــغــا خىيانەت
قىلىنغان جىنايەت ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن.
لىنچ تىۋىتتېردا« :ئۇكرائىنانىڭ ھوقۇقىدىن
ۋاز كېچىش قىلمىشى ب د ت تــەلــەپ قىلغان
ئىتتىپاقلىق ۋە جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئېلىش
قىممەت قارىشىغا خىيانەت قىلغانلىق بولدى.
سومالى قولالپ بېلەت تاشالپ ،سىستېمىلىق
كەمسىتىشكە ھەقىقىي قارشى تۇرغان بىردىنبىر
ئافرىقا دۆلىتى بولۇپ قالدى» دېگەن.

رىچاردسون خانىم يەنە« :بۇ قېتىمقى بېلەت
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ئامېرىكا دۆلــەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى
خىتاي ئارمىيەسى بىلەن ئاالھىدە يېقىنلىقى
سەۋەبلىك قــارا تىزىملىككە كىرگۈزۈلگەن
خىتاي شىركەتلىرىنى ئېالن قىلغان بولۇپ،
داجياڭ شىركىتى ،خىتاي قۇرۇلۇش گۇرۇھى،
خۇادا گۇرۇھى قاتارلىق  13شىركەت يېڭىدىن
قارا تىزىملىككە كىرگۈزۈلدى.
ئـــامـــېـــرىـــكـــا ئــــاۋازىــــنــــىــــڭ خــــەۋىــــرىــــدە
بىلدۈرۈلۈشىچە ،ئامېرىكا دۆلــەت مۇداپىئە
مىنىستىرلىقى -5ئۆكتەبىر بايانات ئېالن
قىلىپ ،خىتاي ئارمىيەسىگە يېقىن ئاالقىسى
بولغان خىتاينىڭ بىر نەچچە شىركىتىنى
ئىككىنچى قېتىملىق ق ــارا تىزىملىككە
كىرگۈزگەنلىكىنى ئــېــان قــىــلــغــان .قــارا
تىزىملىك ئىچىدە خىتاينىڭ دۇنيادىكى ئەڭ
چوڭ پۇقراۋى ئۇچقۇچىسىز ھــاۋا ئاپپاراتى
ئــىــشــلــەپــچــىــقــارغــۇچــى شــىــركــىــتــى داجــيــاڭ
شىركىتى ،ئــۇل ئەسلىھە ئالۋاستىسى دەپ
ئاتىلىپ كەلگەن خىتاي قۇرۇلۇش گۇرۇھى
قاتارلىقالر بار ئىكەن.
بىلدۈرۈلۈشىچە ،بۇلتۇر -6ئايدا ئامېرىكا
دۆلــــەت مــۇداپــىــئــە مىنىستىرلىقى تۇنجى
تۈركۈمدە خىتاينىڭ  47شىركىتىنى قارا

تىزىملىككە كىرگۈزگەن بولۇپ ،بۇ شىركەتلەر
خىتاي ئارمىيەسى بىلەن ئىنتايىن قويۇق
مۇناسىۋىتى بــار ياكى خىتاينىڭ «ھەربىي
ساھە بىلەن خەلقنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش»
ئىستراتېگىيەسىگە ئاكتىپ قاتناشقان
شــىــركــەتــلــەر بــــولــــۇپ ،بـــۇ قــېــتــىــم ئــېــان
قىلىنغان ئىككىنچى تۈركۈمدىكى خىتاي
شــىــركــەتــلــىــرىــنــىــڭ قــــارا تــىــزىــمــلــىــكــى 13
شىركەتكە چېتىلىدىكەن.
باياناتتا« :دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى
بــۇ تىزىملىكنى داۋامــلــىــق يېڭىالپ ،باشقا
ئورۇنالرنى تىزىملىككە قوشىدۇ .ئامېرىكا
ھۆكۈمىتى دۆلــەت مۇداپىئە ھوقۇق بېرىش
قانۇنىنىڭ -1260Hمــاددىــســىــدىــن باشقا
ھوقۇق بېرىلگەن ئورۇنالرغا قارشى قوشۇمچە
ھــەرىــكــەت قوللىنىش ھــوقــۇقــىــغــا ئىگە»
دېيىلگەن.
مــەلــۇم بــولــۇشــىــچــە ،خىتاينىڭ داجــيــاڭ
شىركىتىنىڭ بــاش ئىشتابى شېنجېندا
بــولــۇپ ،ئامېرىكا ،گېرمانىيە ،گولالندىيە،
ياپونىيە ،ئاۋسترالىيە ۋە شۇنداقال بېيجىڭ،
خوڭكوڭالردا ئىش بېجىرىش ئورنى بار ئىكەن.
-2020يىلى -10ئايغا قەدەر داجياڭ يېڭىلىق
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يارىتىش شىركىتىنىڭ يەرشارىدىكى پۇقراۋى
ۋە ســودا خاراكتېرلىك ئۇچقۇچىسىز ھــاۋا
ئاپپاراتى بازىرىدا ئىگىلىگەن نىسبىتى 80%
تىن ئېشىپ ،دۇنيادىكى ئوخشاش تۈردىكى
شىركەتلەر ئىچىدە بىرىنچى ئورۇندا تۇرغان.
داجــيــاڭ شىركىتىنىڭ مەھسۇالتلىرىنى

ئامېرىكا دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقىمۇ
ســېــتــىــۋالــغــان ۋە ئــىــشــلــەتــكــەن ب ــول ــۇپ،
-2020يىلىنىڭ ئاخىرىدا ئامېرىكا ســودا
مىنىستىرلىقى ســانــائــەت ۋە بىخەتەرلىك
ئــىــدارىــســى تــەرىــپــىــدىــن قـــارا تىزىملىككە
كىرگۈزۈلگەن.

ئـــۇيـــغـــۇرالرنـــى قـــولـــاپ ئــۆزبــېــكــىــســتــان
ھۆكۈمىتىگە نارازىلىقىنى بىلدۈرگەن ئۆزبېك
پائالىيەتچى ۋالىجون ئــاخــروروۋىــچ كالونوف
قولغا ئېلىندى.
-9ئـــۆكـــتـــەبـــىـــر ئــىــجــتــىــمــائــىــي ئ ــۇچ ــۇر
ۋاسىتىلىرىدا تارقالغان بىر سىندىن مەلۇم
بولۇشىچە ،ئۇيغۇرالرنى قوللىغان ئۆزبېك
كىشى ۋالىجون ئاخروروۋىچ كالونوف ئەپەندى
ئۆزبېكىستان ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن قولغا
ئېلىنغان .ۋالــىــجــون ئــەپــەنــدى بىرلەشكەن
دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ باش كاتىپى ئانتونىيو
گۇتېرېسقا ئۇيغۇرالرنى قولالپ مۇراجىئەتنامە
يازغان.
ئــۇ مــۇراجــىــئــەتــنــامــىــدە ئــۆزىــنــىــڭ بوۋىسى
تۇراخۇن جۇرابوي ۋە ئايالى شودىيا زاكىرنىڭ
شەرقىي تۈركىستاننىڭ غۇلجا شەھىرىدە
يــاشــايــدىــغــانــلــىــقــىــنــى ،خىتاينىڭ ئــۇالرنــى

سەۋەبسىز ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماق جازاسىغا
ھ ــۆك ــۈم قــىــلــغــانــلــىــقــىــنــى ،ئــۆزبــېــكــىــســتــان
ھۆكۈمىتىدىن ئۆزبېكىستاندىكى خىتاي
كېتىشىنى
كېڭىيىپ
ئىقتىسادىنىڭ
توختىتىشنى ،خىتايغا قارشى دىپلوماتىك
تەدبىر قوللىنىپ ،ئىنسانىيەتكە قارشى
جىنايى قىلمىشلىرىنى ئاشكارىالشنى تەلەپ
قىلغانلىقىنى ،بــۇ قانۇنلۇق ۋە ھەققانىي
پــائــالــىــيــەتــلــەر ۋە تــەلــەپــلــىــرى ســەۋەبــلــىــك
-2021يــىــلــى -15سېنتەبىر ئۆزبېكىستان
ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇنى تۈرمىگە تاشلىغانلىقىنى
ۋە «ئۆزبېكىستان پىرېزىدېنتىنى ھاقارەتلىدى»
دېــگــەن باھانە بىلەن ئەيىبلەنگەنلىكىنى،
ئ ــۆزى ــن ــى ــڭ نـــۆۋەتـــتـــە روھـ ــىـ ــي كــېــســەلــلــەر
دوختۇرخانىسىغا يۆتكەلگەنلىكىنى ،ئۇ يەردە
ھاياتىنىڭ تەھدىتكە ئۇچرىغانلىقىنى ،ب د ت
نىڭ بۇ ئىشقا قول تىقىپ يــاردەم قىلىشىنى
سورايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.
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ۋالىجون ئاخروروۋىچ كالونوف -1969يىلى
تۇغۇلغان بــولــۇپ ،تــۆت پەرزەنتى بــار ئىكەن.
ئۇ -2019يىلدىن باشالپ خىتاينىڭ ئوتتۇرا
ئاسىياغا كېڭىيىشىگە قــارشــى ھەرىكەت
قىلىشقا باشلىغان بولۇپ ،يازمىلىرى بىلوگ

ئارقىلىق تارقالغان .ئۇنىڭ بوۋىسى تۇراخۇن
جــۇرابــوي ۋە ئــايــالــى شــودىــيــا زاكــىــر شەرقىي
تۈركىستاننىڭ غۇلجا شەھىرىدە ياشايدىغان
بــولــۇپ ،خــىــتــاي ئــۇالرنــى ســەۋەبــســىــز ئ ــۇزۇن
مۇددەتلىك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلغان.

خ ــى ــت ــاي كــومــمــۇنــىــســت پــارتــىــيــەســىــنــىــڭ
-20نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيى ئېچىلىش ھارپىسىدا شى
جىنپىڭغا قارشى پىالكاتالر بېيجىڭ كوچىلىرىدا
پەيدا بولۇپ ،خىتاي كومپارتىيەسىگە كۈچلۈك
زەربە بولدى.
ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە،
خىتاي كومپارتىيەسى -19نۆۋەتلىك مەركىزىي
كومىتېتىنىڭ يەتتىنچى ئومۇمىي يىغىنىدىن
بىر كۈن كېيىن ،بېيجىڭ شەھەر مەركىزىدىكى
بىر ئۆتۈشمە كۆۋرۈكتە چــوڭ نامايىش پىالكاتى
پەيدا بولغان .پىالكاتتا« :ئىش تاشالپ ،ئوقۇش
تاشالپ ،دىكتاتور ۋەتــەن ساتقۇچ شى جىنپىڭنى
ھوقۇقىدىن ئېلىپ تــاشــايــلــى» دېــگــەن شوئار
يېزىلغان بولۇپ ،خەلقنى شى جىنپىڭغا قارشى
تۇرۇشقا چاقىرغان .بۇ ۋەقە -1989يىلى -6ئاينىڭ
-4كۈنى يۈز بەرگەن ۋەقەدىن بۇيانقى تۇنجى قېتىم
بېيجىڭ كوچىلىرىدا كومپارتىيە ھاكىمىيىتىگە
بىۋاسىتە قارشىلىق قىلغان شوئارنىڭ ئوتتۇرىغا
چىقىشى ئىكەن .بىر قىسىم ئانالىزچىالرنىڭ

بــىــلــدۈرۈشــىــچــە ،كــوچــىــاردا پــىــاكــات ئېسىش
ئارقىلىق قىلغان مەزكۇر نامايىش ناھايىتى مۇھىم
ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەن .بۇ قارشىلىق خىتايدىكى
جامائەت پىكىرىنى ئەكس ئەتتۈرگەن بولۇپ ،شى
جىنپىڭغا ۋە خىتاي كومپارتىيەسى -20نۆۋەتلىك
قۇرۇلتىيىغا قاتناشماقچى بولغان خىتاينىڭ
يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرىنى تەۋرىتىشى،
ئۇالرغا تەسىر قىلىشى مۇمكىن ئىكەن.
-13ئۆكتەبىر ئەتىگەندە توردا كەڭ تارقالغان بىر
قانچە سىندا كۆرسىتىلىشىچە ،بېيجىڭ شەھىرى
جۇڭگۈەنسۈندىكى بىر ئۆتۈشمە كۆۋرۈكتە قىزىل
خەتلىك ئىككى پىالكات پەيدا بولغان .پىالكاتتا:
«يادرو كىسالتاسى تەكشۈرتمەي تاماق يەيلى! قامال
قىلىنماي ئەركىن بواليلى! يالغان ئېيتماي قەدىر-
قىممەت تەلەپ قىاليلى! مەدەنىيەت ئىنقىالبىي
دەۋرىــگــە قايتماي ئىسالھ قىاليلى! رەھــبــەرنــى
رەت قىلىپ بېلەت تاشاليلى! قۇل بولماي پۇقرا
بواليلى!» دېگەن شوئار يېزىلغان.
يەنە بىر پىالكاتقا« :ئىش تاشالپ ،ئوقۇش تاشالپ،
15

ئۆكتەبىر 2022

ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

دىكتاتور ۋەتەن ساتقۇچ شى جىنپىڭنى ھوقۇقىدىن
ئېلىپ تاشاليلى!» دەپ يېزىلغان.
ئــۇنــدىــن بــاشــقــا قــارشــىــلــىــق ھــەرىــكــىــتــىــگــە
مۇناسىۋەتلىك ئــۈچ سىن تارقالغان .بۇالرنىڭ
ئىككىسى ئاۋازسىز سىن بولۇپ ،ساقچىالرنىڭ
پىالكاتنى چۈشۈرۈپ ،نەق مەيداننى جىددىي بىر
تــەرەپ قىلىۋاتقانلىقى كۆرسىتىلگەن .مەيداندا
قــويــۇق ئــىــس-تــۈتــەك پــايــدا بولغان بــولــۇپ ،ئوت
ئۆچۈرۈش خادىمالر ئوتنى ئۆچۈرگەن .ئۈچىنچى
سىن ئاۋازلىق بــولــۇپ ،ئالدىراش يــول ئېغىزىدا
ساقچىالرنىڭ گۈدۈك ئاۋازى ياڭرىغان .نامايىشچى
ياڭراتقۇ ئارقىلىق« :بىز تاماق يەيمىز! ئەركىنلىك

ئۈچۈن بېلەت تاشاليمىز! ئىش ۋە دەرس تاشالپ
دىكتاتور شــى جىنپىڭنى ھوقۇقىدىن ئېلىپ
تاشاليلى» دېگەن شوئارنى قايتا-قايتا توۋلىغان.
يىراقتىن تارتىلغان ئىككى پارچە سۈرەتتە قالپاق
كىيگەن بىر كىشىنىڭ ۋە ئۆتۈشمە كۆۋرۈككە
پىالكات ئاسقان كىشىنىڭ ساقچىالر تەرىپىدىن
ئېلىپ كېتىلگەنلىكى كۆرسىتىلگەن.
ئىگىلىنىشچە ،نەق مەيداندا كۆيگەن ئوت ئۆزىنى
كۆيدۈرۈۋېلىش ۋەقەسى ئەمەس بولۇپ ،نامايىشچى
بــاشــقــا نــەرســىــلــەرنــى كـــۆيـــدۈرۈپ كىشىلەرنىڭ
دىققىتىنى قوزغىغان.

 NBAن ــى ــڭ س ــاب ــى ــق تــوپــچــىــســى روي ــى ــس
ۋايـــت داڭــلــىــق ۋاســكــېــتــبــول مــاھــىــرى لېبرون
جېيمىسنىڭ خىتاينى قولالش ئۈچۈن مىليارد
دولالر نەپ ئالغانلىقىنى ئاشكارىلىدى.
بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەردە قەيت قىلىنىشىچە،
 NBAنىڭ سابىق توپچىسى رويــس ۋايــت لوس
ئانژېلېس الكېرس كوماندىسىنىڭ چولپىنىنىڭ
خىتاينى ئاشكارا قولالش ئۈچۈن نۇرغۇن پۇلغا
ئېرىشكەنلىكىنى ئــەيــىــبــلــىــگــەن .بــۇالرنــىــڭ
ھەممىسى لېبرون جېيمىسنىڭ خىتاينىڭ
شەرقىي تۈركىستاندا الگېر تەسىس قىلىپ،
ئۇيغۇرالرنى الگېرغا قاماش جىنايىتى ھەققىدە

ئۈن چىقارماسلىق بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەن.
نــايــك شــىــركــىــتــى لــېــبــرون جېيمىسقا بىر
مىليارد دولــارغــا يېقىن پــۇل بېرىپ ،شەرقىي
تــۈركــىــســتــانــدىــكــى ئــىــرقــىــي قىرغىنچىلىق
ھــەقــقــىــدە ئېغىز ئاچماسلىققا كــۆنــدۈرگــەن.
شۇنداق بولۇشىغا قارىماي نايك يەنە كىشىلىك
ھوقۇق مەسىلىسىدە نەچچە ئون يىلدىن بېرى
ئەيىبلەشكە ئــۇچــرىــغــان .رويــىــس ۋايـــت نايك
شىركىتىدىن ھــەمــكــارلــىــق ئــۈچــۈن لــېــبــرون
جــېــيــمــىــســقــا ك ــەل ــگ ــەن پــــۇل مــەســىــلــىــســىــنــى
ئاشكارىلىغان بولسىمۇ ،بىراق ئېنىق پاكىت
بىلەن تەمىنلىمىگەن.
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شــەرقــىــي تۈركىستاندىكى جـــازا الگېرىدىن
قــۇتــۇلــۇپ چىققان الگــېــر شاھىتى ئەنگلىيە
ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستان پاختىسىنى
ئىمپورت قىلىشنى چــەكــلــەش مەسىلىسىنى
يېتەرلىك بىر ت ــەرەپ قىلمىغانلىقى ئۈچۈن،
ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى ئۈستىدىن ئەرز سۇنۇشنى
پىالنلىدى.
ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ -15ئۆكتەبىردىكى خەۋىرىدە
بىلدۈرۈلۈشىچە ،نۆۋەتتە ئەنگلىيەدە ياشاۋاتقان
 49يــاشــلــىــق قــــازاق ئـــەر ئــەربــاكــىــت ئــوتــاربــاي
خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا تەسىس قىلغان
جازا الگېرلىرىغا قامىلىپ ،مەجبۇرىي ئەمگەككە
سېلىنغان .ئوتارباي ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىدىن
شەرقىي تۈركىستاندا مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن
ئىشلەپچىقىرىلغان پاختا مەھسۇالتلىرىنى
ئىمپورت قىلىشنى چەكلەيدىغان ھېچقانداق
قانۇن چىقارمىغانلىقى ئۈچۈن ئــەرز قىلىشنى
پىالنلىغان.
بىلدۈرۈلۈشىچە ،ئــوتــاربــاي ئالدىنقى ھەپتە
ئەنگلىيە خــەلــقــئــارا ســـودا مىنىستىرلىقىغا
مەكتۇپ ئەۋەتىپ ،ئەنگلىيە سودا ئىشلىرى كاتىپى
كېمى بادېنوچتىن ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ
شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــدا ئىشلەپچىقىرىلغان
پاختا مەھسۇالتلىرىنى ئىمپورت قىلىشنى

چەكلەشتىكى مەغلۇبىيىتىنى ھەل قىلىشنى
تەلەپ قىلغان.
ئــۇ كېمى بادېنوچقا يــازغــان خېتىدە ئۇنىڭ
شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــدىــن ئەنگلىيەگە پاختا
ئــىــمــپــورت قىلىشنى چەكلىيەلمىگەنلىكى
ياكى باشقا ئەمەلىي تەدبىرلەرنى قوللىنىپ،
شەرقىي تۈركىستان پاختىسىنىڭ ئەنگلىيە
ئىستېمالچىلىرىغا سېتىلىشىنىڭ ئالدىنى
ئااللمىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان .ئوتارباينىڭ
ئادۋوكاتىنىڭ ئېيتىشىچە ،ئــەگــەر ئەنگلىيە
ھۆكۈمىتى شــەرقــىــي تۈركىستاندا مەجبۇرىي
ئەمگەك ۋاسىتىسى بىلەن ئىشلەپچىقىرىلغان
پاختا مەھسۇالتلىرىنى ئىمپورت قىلىشنى
چەكلەشنى رەت قىلسا ،ئوتارباي لوندون يۇقىرى
سوت مەھكىمىسىگە ئەرز قىلىدىكەن.
ئوتارباي -2017يىلى كېسەل دادىسىنى يوقالش
ئۈچۈن شەرقىي تۈركىستانغا بارغاندىن كېيىن،
خىتاي ساقچىلىرى ئۇنىڭ پاسپورتىنى مۇسادىرە
قىلىپ تۇتقۇن قىلغان .ئۇ -2017يىلى -8ئايدىن
-2019يىلى -5ئايغىچە شەرقىي تۈركىستاندىكى
مەلۇم جازا الگېرىدا تۇتۇپ تۇرۇلغان بولۇپ ،بىر
كىيىم-كېچەك زاۋۇتىدا ئىشلەشكە مەجبۇرالنغان.
ئوتارباي مۇخبىرغا« :مەن مەجبۇرىي ئەمگەكنى
ئۆز بېشىمدىن كــەچــۈردۈم ،قازاقىستانغا قويۇپ
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بېرىلىشتىن بۇرۇن شەرقىي تۈركىستاندىكى بىر
كىيىم-كېچەك زاۋۇتىدا ئىش ھەققى بېرىلمەي
مەجبۇرىي ئىشقا سېلىندىم» دېگەن.
ئوتارباي -2019يىلى جازا الگېرىدىن قۇتۇلۇپ

قازاقىستانغا قايتىپ كەلگەن كىشىلەرنىڭ
بىرى بولۇپ ،ئوتارباينىڭ ئاتا-ئانىسى ۋە نۇرغۇن
تۇغقانلىرى ھازىرغىچە شەرقىي تۈركىستاندا
ئىكەن.

-17ئــۆكــتــەبــىــر ئۇيغۇر ئەدلىيە ئارخىپى،
نورۋېگىيە ئۇيغۇر كومىتېتى ،دۇنيا ئۇيغۇر
قــۇرۇلــتــىــيــى ۋە نــورۋېــگــىــيــەدىــكــى بــاشــقــا
يەرلىك تەشكىالتالرنىڭ ھەمكارلىشىشىدا
نورۋېگىيە پارالمېنتىدا خىتاينىڭ شەرقىي
تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق
جىنايىتىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇش ھەققىدە
گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنى ئېچىلدى.
يىغىنغا نورۋېگىيە پارالمېنت ئەزالىرى،
كــىــشــىــلــىــك ھـــوقـــۇق تــەشــكــىــاتــلــىــرىــنــىــڭ
ۋەكــىــلــلــىــرى ،ئــۇيــغــۇر تەشكىالتلىرىنىڭ
مەسئۇللىرى ،ج ــازا الگــېــر شاھىتلىرى ۋە
نــورۋېــگــىــيــەدە يــاشــاۋاتــقــان ئــۇيــغــۇرالر بولۇپ
كۆپلىگەن كىشى قاتناشتى.
گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنىدا ئالدى بىلەن
يېشىلالر پارتىيەسى باياناتچىسى ھانسون
راسمۇس ئەپەندى ،لىبېرال پارتىيەسى رەئىسى
مەلبىي گۇرى خانىم ،خىرىستىيان دېموكرات
پارتىيەسى باش ۋەكىلى ئۇلستېين داگ ئىنگ،

نورۋېگىيە پارالمېنتى دائىمىي كومىتېت
ئەزاسى ئاندرېس سىجالگ ئاننېلەند قاتارلىقالر
ئايرىم ئايرىم سۆز قىلدى.
ئارقىدىن نورۋېگىيە ئۇيغۇر كومىتېتىدىن
ئادىلجان ئابدۇرېھىم بۈگۈنكى گۇۋاھلىق
بېرىش يىغىنى ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات
بەرگەندىن كېيىن ،مۇئەتتەر ئىلقۇت خانىمنىڭ
رىياسەتچىلىكىدە داۋام قىلغان ئىسپات ئاڭالش
يىغىنىدا بۇلتۇر لــونــدونــدا تەشكىللەنگەن
ئــۇيــغــۇر ســوت كوللېگىيەسىنىڭ رەئىسى
جېفىرى نايس ئەپەندى سۆز قىلىپ ،خىتاينىڭ
شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق
يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى ،بۇنىڭ كۈچلۈك دەلىللەر
بىلەن ئىسپاتلىنىپ بولغانلىقىنى قايتا
تەكىتلىدى ۋە نورۋېگىيە ھۆكۈمىتىنى بۇنىڭغا
قارشى ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە چاقىردى.
ئارقىدىن الگېر شاھىتلىرىدىن سايراگۈل
ساۋۇتباي ،ئۆمەر بېكالى ،گۈلباھار خاتىۋاجى
ۋە قــەلــبــىــنــۇر ســىــدىــق خــانــىــمــار خــىــتــاي
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رېجىمىنىڭ بىۋاسىتە زىيانكەشلىكىگە
ئۇچرىغۇچىالر بولۇش سۈپىتى ئايرىم ئايرىم
ھــالــدا گۇۋاھلىق بېرىپ ،ئــۆزلــىــرى ۋە جــازا
الگېرىدىكى ئــۇيــغــۇرالر باشتىن كەچۈرگەن
ئېچىنىشلىق ھادىسىلەرنى سۆزلەپ ئۆتتى
ۋە خىتاينىڭ ئىنسان قېلىپىدىن چىققان
ۋەھشىي جىنايەتلىرىدىن ھېساب سورىلىشى
كېرەكلىكىنى تەكىتلەشتى.
ئارقىدىن گېرمانىيەلىك ئۇيغۇر مەسىلىلىرى
تەتقىقاتچىسى ۋە خىتاينىڭ جازا الگېرلىرىنى
دۇنياغا تونۇتۇشتا زور تۆھپە ياراتقان ئادرىيان
زېنز ئەپەندى يىغىنغا سىنلىق قاتنىشىپ سۆز

قىلدى.
ئارقىدىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى
دول ــق ــۇن ئــەيــســا شــەرقــىــي تۈركىستاننىڭ
نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى ۋە خىتاينىڭ جىنايەتلىرى
ھەققىدە سۆز قىلدى.
چۈشتىن كېيىن پارالمېنت ئەزالىرى ۋە الگېر
شاھىتلىرى پارالمېنت بىناسىدىن چىقىپ،
نورۋېگىيەنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن كېلىپ،
بــۇ يىغىننى قــولــاپ نامايىش پائالىيىتى
ئۆتكۈزۈۋاتقان ئۇيغۇرالرغا ئايرىم ئايرىم سۆز
قىلدى.

ئامېرىكىنىڭ بــىــر كــېــڭــەش پــاالتــا ئــەزاســى
شى جىنپىڭنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئىجرا
قىلىۋاتقان جىنايەتلىرى ئۈچۈن ئۇنى جــازاالش
تەكلىپى سۇندى.

دەپسەندىچىلىكىگە چېتىلغان يۇقىرى دەرىجىلىك
ئەمەلدارلىرىنىڭ تىزىملىكىنى تۇرغۇزۇپ جازاالش
ھەققىدە يېڭى قــانــۇن اليىھەسىنى ئوتتۇرىغا
قويغان .ئۇ تەكلىپتە يەنە« :بىز شى جىنپىڭ ۋە
ئۇنىڭ ئەمەلدارلىرىنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى
تـــۇرۇش جىنايىتى جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتە
قىلىشىمىز كېرەك» دېگەن.

ئــامــېــرىــكــا ئــاۋازىــنــىــڭ -22ئــۆكــتــەبــىــردىــكــى
خ ــەۋى ــرى ــدە بــىــلــدۈرۈلــۈشــىــچــە ،ئامېرىكىنىڭ
جۇمھۇرىيەتچىلەر پارتىيەسىدىن بولغان كېڭەش
پــاالتــا ئــەزاســى جــوش خــاۋلــېــي شــى جىنپىڭ ۋە
خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ شەرقىي
تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق

خــــەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە ،كېڭەش پاالتا
ئەزاسى خاۋلېي -20ئۆكتەبىر ئېالن قىلغان يازما
باياناتىدا ئۆزىنىڭ ئوتتۇرىغا قويغان «شىنجاڭدىكى
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ئەمەلدارلىرىنى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايى
جاۋابكارلىقىغا مەسئۇل قىلىشىمىز كېرەك،
بىز ئالدى بىلەن ئۇالرنى شىنجاڭدىكى (شەرقىي
تۈركىستاندىكى) ۋەھشىيلىكى ئۈچۈن ھەقىقىي
بەدەل تۆلەتكۈزۈشىمىز الزىم» دېگەن.

ۋەھــشــىــي جىنايىتى ئــۈچــۈن شــى جىنپىڭنى
جازاالش قانۇنى» ناملىق قانۇن اليىھەسى خىتاي
كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ سېكرېتارى شى
جىنپىڭنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ۋە
باشقا مۇسۇلمان مىللەتلەرگە قاراتقان ئىرقىي
قىرغىنچىلىق ي ــۈرگ ــۈزۈش ۋە ئىنسانىيەتكە
قــارشــى جىنايى ھەرىكەتكە قاتناشقانلىقىنى
ئىسپاتاليدىغانلىقىنى بــىــلــدۈرگــەن .بــۇ قانۇن
اليىھەسىدە شى جىنپىڭ ۋە خىتاينىڭ باشقا
يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرىنىڭ ئىرقىي
قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى قىلغان
جىنايەتلىرى ئۈچۈن جاۋابكارلىققا تارتىلىشى
تەلەپ قىلىنغان.

مەلۇم بولۇشىچە ،بۇ قانۇن اليىھەسى تەستىقتىن
ئــۆتــۈپ قــالــســا ،شــى جىنپىڭ ۋە باشقا خىتاي
ئەمەلدارلىرىنىڭ مال-مۈلكىنى توڭلىتىش ۋە
ئامېرىكىغا كىرىشنى چەكلەش قاتارلىق جازاالر
يولغا قويۇلىدىكەن .بــۇ قــانــۇن اليىھەسى يەنە
ئامېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىنىڭ
ئامېرىكا دۆلەتلىك ئىستىخبارات ئەمەلدارى بىلەن
مەسلىھەتلىشىپ ،ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەرگە
قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا چېتىشلىق
خىتاي ئەمەلدارلىرىنى ئېنىقالپ قەرەللىك دوكالت
سۇنۇشقا ئورۇنالشتۇرۇش تەلەپ قىلىنغان.

خاۋلېي باياناتىنىڭ داۋامىدا يەنە« :بىز كۆرۈپ
تــۇرۇپ كۆزىمىزنى يۇمۇۋااللمايمىز ،بىز چوقۇم
شــى جىنپىڭ ۋە ئــۇنــىــڭ يــۇقــىــرى دەرىجىلىك

خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ
-20نــۆۋەتــلــىــك قــۇرۇلــتــىــيــى -22ئــۆكــتــەبــىــر
ئاخىرالشقان بولۇپ ،ئاخىرقى كۈنى يىغىن
زال ــى ــدا يـــۈز ب ــەرگ ــەن بــىــر قىسىم ۋەقــەلــەر
خەلقئارادا كۈچلۈك غۇلغۇال قوزغىدى.
خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ

-20نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيى يەنە بىر نۆۋەتلىك
ھوقۇقنى ئىگىلىگەن شــى جىنپىڭنىڭ
رىياسەتچىلىكىدە -22ئۆكتەبىر ئاخىرالشقان
بولۇپ ،خىتاي مەركىزىي كومىتېتىنىڭ يېڭى
بىر نۆۋەتلىك  205ئەزاسىغا شى جىنپىڭ
تەرەپدارلىرىنىڭ ھەممىسى كىرەلىگەن .لى
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كېچياڭ ۋە ۋاڭ ياڭ بولسا سەپتىن چۈشۈپ
قالغان.
يىغىننىڭ ئاخىرقى پەيتلىرىدە خىتاي
رېجىمىنىڭ بــۇرۇنــقــى رەئىسى خــۇ جىنتاۋ
سەھنىدىن مەجبۇرىي ئېلىپ كېتىلگەن
بــولــۇپ ،خــەلــقــئــارادا غــۇلــغــۇال قــوزغــىــدى .بۇ
ھەقتىكى سىندا كۆرسىتىلىشىچە ،نامەلۇم
ئــىــكــكــى خــىــزمــەتــچــى خ ــادى ــم كــېــلــىــپ شى
جىنپىڭنىڭ يېنىدا ئولتۇرغان خۇ جىنتاۋنى
سەھنىدىن ئېلىپ كېتىشكە ئۇرۇنغان .خۇ
جىنتاۋ ئايرىلىشنى خالىماي تارتىشىپ

بــاقــقــان بــولــســىــمــۇ ،ئــاخــىــرىــدا خىزمەتچى
خادىمالر تەرىپىدىن ئاستا ئېلىپ مېڭىلغان.
ئۇنىڭ ئايرىلىشتىن بــۇرۇن شى جىنپىڭغا
بىر-ئىككى ئېغىز ســۆز قىلغانلىقى ۋە لى
كېچياڭنىڭ دولىسىغا ئــۇرۇپ قويغانلىقى
سىنغا ئېنىق چىقىپ قالغان.
نــۆۋەتــتــە خــەلــقــئــارالــىــق تـــاراتـــقـــۇالردا ۋە
ئىجتىمائىي ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدە بۇ توغرۇلۇق
تــۈرلــۈك پــەرەزلــەر ۋە تەھلىللەر ئوتتۇرىغا
قويۇلماقتا.

خــىــتــايــنــىــڭ ئــاتــالــمــىــش «يــۇقــۇمــنــى نۆلگە
چـــــۈشـــــۈرۈش» بــاھــانــىــســى بــىــلــەن شــەرقــىــي
تــۈركــىــســتــانــدا ئــىــجــرا قــىــلــىــۋاتــقــان ئىشىكنى
تېشىدىن تاقاپ ئاچ قويۇش ،داۋالىماي تاشالپ
قــويــۇش قىلمىشى داۋام قىلىۋاتقان بــولــۇپ،
ئىجتىمائىي ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدا ئاشكارىالنغان
سىنالردىن مــەلــۇم بولۇشىچە ،ئىشغالىيەتچى
خىتاي رېجىمى ئۇيغۇرالرنى نامەلۇم «ئايرىپ
كۆزىتىش ئورۇنلىرى»غا كوللېكتىپ قاماشنى
داۋامالشتۇرغان.
-23ئۆكتەبىر ئىجتىمائىي ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدا
تارقالغان بىر سىندا كۆرسىتىلىشىچە ،شەرقىي

تۈركىستاننىڭ نــامــەلــۇم بــىــر جــايــىــدا ئۆيىدە
بەخىرامان ئولتۇرغان بىر خىتاي ئاققۇن ئۆزىنىڭ
كۆز ئالدىدىكى مەنزىرىدىن ھەيران قالغان ھالدا،
شۇ جايدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ تۇتقۇن قىلىنىپ،
نــامــەلــۇم بــىــر يــەردىــكــى «كوللېكتىپ ئايرىپ
كۆزىتىش مەركىزى»گە ئېلىپ كېلىنگەنلىكىنى
ئاشكارىلىغان.
سىندا مەزكۇر خىتاي ئەتراپى سىم تور بىلەن
ئــورالــغــان ،نامەلۇم ئورۇنغا ئــادەم توشۇغان ئۈچ
ئاپتوبۇسنى كۆرسىتىپ ،كارانتىن مەركىزىگە يەنە
ئۈچ ئاپتوبۇس ئادەم ئېلىپ كېلىنگەنلىكىنى ،بۇ
ئاپتوبۇسالردا لىق ئادەم بارلىقىنى ،ئۈچ ئاپتوبۇستا
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ئاز دېگەندە  100ئادەم بارلىقىنى بىلدۈرۈپ ،بۇ يەرگە
جىددىي ئادەم توشۇۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلىغان.
كــۆزەتــكــۈچــىــلــەر شــەرقــىــي تۈركىستاندىكى
يۇقۇملىنىش ئەھۋالى ئالدىنقى كۈنلەردىكىگە
قارىغاندا ئازلىغانلىقىنى بىراق خىتاي رېجىمىنىڭ
ئاتالمىش «ئــايــرىــپ كۆزىتىش مــەركــەزلــىــرى»
دەپ ئــاتــالــغــان شەكلى ئــۆزگــەرگــەن الگــېــرالرغــا
ئۇيغۇرالرنى قاماشنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى،
شەرقىي تۈركىستاندىكى جىنايەتلىرى سەۋەبلىك

پۈتۈن دۇنيانىڭ قاتتىق بېسىمىغا ۋە جازاسىغا
ئۇچراۋاتقان خىتاينىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇر خەلقىنى
ۋىرۇسنى باھانە قىلىپ تۇرۇپ قىرغىن قىلىشنى
داۋامالشتۇرۇۋاتقانلىقىنى ،ئىجتىمائىي ئۇچۇر
ۋاسىتىلىرىدا ئاشكارىلىنىۋاتقان پۈتۈن سىنالردا
ئــاشــكــارىــانــغــان ئــاتــالــمــىــش «تــەدبــىــرلــەر»نــىــڭ
ئەمەلىيەتتە يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش بىلەن
قىلچىلىك ئاالقىسى يوقلىقىنى ئوتتۇرىغا
قويماقتا.

خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر
بىرلىكى ،دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە ھەسەنە
تەشكىالتىنىڭ بىرلىكتە ئورۇنالشتۇرۇشىدىكى
«خەلقئارا ئۇيغۇر مۇنبىرى» يىغىنى بۇ يىل
-10 ،-9نويابىر كۈنلىرى بېلگىيە پايتەختى
بىريۇسسېلدا ئۆتكۈزۈلىدىغان بولۇپ ،يىغىننىڭ
تەييارلىق خىزمەتلىرى  -23ۋە -24ئۆكتەبىر
كۈنلىرى قايتا كۆزدىن كەچۈرۈلدى.

كاتىپى ئابدۇرېشىت ئەمىنھاجى تەشكىالتالر
بىرلىكىگە ۋاكالىتەن گېرمانىيەگە يېتىپ
بېرىپ ،يــاۋروپــا شەرقىي تۈركىستان مائارىپ
جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ئابدۇراھمان ئابدۇلالھ
بىلەن بىرلىكتە ئۈچ تەشكىالتنىڭ ۋەكىللىرى
بــىــلــەن تــەيــيــارلــىــق خــىــزمــەتــلــىــرىــنــى كــۆزدىــن
كەچۈردى.
خەلقئارا جەمئىيەتتە خىتاينىڭ شەرقىي
تۈركىستان خەلقىگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق
يۈرگۈزۈش جىنايىتىگە قارشى نارازىلىق بارغانچە
كۈچەيگەن بولۇپ ،بەلگىلىك ئىجتىمائىي كۈچكە
ئــايــانــغــان« .خــەلــقــئــارا ئۇيغۇر مۇنبىرى»نىڭ
مــەقــســىــتــى ئــالــلــىــبــۇرۇن شــەكــىــلــلــەنــگــەن بۇ
ئىجتىمائىي كــۈچــنــى خــىــتــايــنــىــڭ شــەرقــىــي
تۈركىستاندىكى جىنايەتلىرىنى توختىتىشقا

خــەلــقــئــارالــىــق ئــــۈچ چــــوڭ تــەشــكــىــاتــنــىــڭ
ھەمكارلىقى ۋە شــۇنــداقــا باشقا بىر تــۈركــۈم
قېرىنداش تەشكىالتالرنىڭ قوللىشى بىلەن
ئــۆتــكــۈزۈلــمــەكــچــى بــولــغــان «خــەلــقــئــارا ئۇيغۇر
مۇنبىرى»نىڭ تەييارلىق خىزمەتلىرىنى قايتا
كــۆزدىــن كــەچــۈرۈش ئــۈچــۈن ،خەلقئارا شەرقىي
تۈركىستان تەشكىالتالر بىرلىكىنىڭ باش
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مەجبۇراليدىغان كــۈچ ھالىتىگە كــەلــتــۈرۈش،
شۇنداقال قانداق قىلغاندا بۇ كۈچنى چېچىالڭغۇ
ھالەتتىكى ك ــۈچ ئــەمــەس ،بــەلــكــى بىرلىككە
كەلگەن شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتلىرىنىڭ
قولىدىكى كۈچكە ئايالندۇرۇش ئىكەن.

مەسئۇللىرى ،مەخسۇس ئــۇيــغــۇرالرنــى تەتقىق
قــىــلــىــدىــغــان ھــــەر قــايــســى دۆل ــەت ــل ــەردى ــك ــى
ئۇنىۋېرسىتېت ئوقۇتقۇچىلىرى ،سىياسىيونالر،
قانۇنشۇناسالر ،مۇتەخەسسىسلەر ،ئادۋوكاتالر،
شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان تــەشــكــىــاتــلــىــرىــنــىــڭ
مەسئۇللىرى قاتنىشىدىغان بولۇپ ،مۇنبەردە
خــىــتــايــنــىــڭ شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــدا ئــىــجــرا
قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى
تــوخــتــىــتــىــش ھــەقــقــىــدىــكــى كــونــكــرېــت چـــارە-
تەدبىرلەر مۇزاكىرە قىلىنىدىكەن.

كانادا پارالمېنتى -25ئۆكتەبىر بېلەت تاشالپ،
ئۇيغۇرالرغا پاناھلىق بېرىش تەكلىپ اليىھەسىنى
تەستىقلىدى

خــەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە ،كونسېرۋاتىپالر
پارتىيەسى پارالمېنت ئەزاسى گارنېت گېنۇئىس
ئــوتــتــۇرىــغــا قــويــغــان بــۇ تەكلىپنى كــانــادادىــكــى
ئۆكتىچى پارالمېنت ئەزالىرىنىڭ ھەممىسى
قــولــلــىــغــان ،ئــەمــمــا بــاش مىنىستىر جاستىن
تىرۇدونىڭ كابىنېتى ھوقۇقىدىن ۋاز كەچكەن.
جاستىن تــىــرۇدونــىــڭ كابىنېتى -2021يــىــلــى
-2ئــايــدا كــانــادا ئـــاۋام پــاالتــاســى تــۇنــجــى قېتىم
خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى جىنايى
قىلمىشلىرىنى «ئــىــرقــىــي قىرغىنچىلىق»
دەپ بېكىتكەندىمۇ ئوخشاشال ھوقۇقىدىن ۋاز
كەچكەنىدى.

«خەلقئارا ئۇيغۇر مۇنبىرى» خەلقئارالىق
مۇھىم يىغىن بــولــۇپ ،مۇنبەرنىڭ ئېچىلىش
مۇراسىمى ياۋروپا پارالمېنتىدىكى بەزى سىياسىي
پــارتــىــيــەلــەرنــىــڭ ســاھــىــبــخــانــلــىــقــىــدا ي ــاۋروپ ــا
پارالمېنتى زالىدا ئۆتكۈزۈلىدىكەن .بۇ يىغىنغا
خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرىنىڭ

رۇسىيە سىپاتنىك ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىدە
بىلدۈرۈلۈشىچە ،كانادا پارالمېنتى -25ئۆكتەبىر
ئۇيغۇرالرغا پاناھلىق بېرىش تەكلىپى ھەققىدە
بېلەت تاشالپ 0 ،گە قارشى  258ئاۋازنىڭ قوللىشى
بىلەن ماقۇللىغان .بۇ تەكلىپ اليىھەسى ئاۋام
پاالتاسى كۆچمەنلەر كومىتېتىنىڭ يېقىندا ئېالن
قىلغان دوكالتىنى قولالش ئۈچۈن تەستىقالنغان
بولۇپ ،دوكالتتا كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاينىڭ
شەرقىي تۈركىستاندا داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي
قىرغىنچىلىقىغا دۇچ كەلگەن ئۇيغۇر ۋە باشقا
مىللەتلەرگە ئىشىكنى ئېچىشى كېرەكلىكى
تەكىتلەنگەن.

كانادا -2020يىلى تاموژنا قانۇنىغا تۈزىتىش
كىرگۈزۈپ ،مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىلىدىغان
مەھسۇالتالرنى ئىمپورت قىلىشنى چەكلىگەن،
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ئەمما ھازىرغىچە مەجبۇرىي ئەمگەك ۋاسىتىسى
بىلەن ئىشلەپچىقىرىلغانلىقى ئىسپاتالنغان
بىر تۈركۈم تاۋارالرنى چەكلىمىگەن .بۇ قېتىمقى
بېلەت تــاشــاش كــانــادا پارالمېنتىنىڭ تۇنجى
قېتىم ئــۇيــغــۇرالرغــا ئىشىك ئېچىشنى تەلەپ
قىلىشى ئەمەس بولۇپ-2019 ،يىلى ئاۋام پاالتاسى

كىشىلىك ھــوقــۇق تــارمــاق كومىتېتى دوكــات
ئېالن قىلىپ ،كانادا ھۆكۈمىتىنى خىتاينىڭ
زىيانكەشلىكىگە يولۇققان ئــۇيــغــۇر ۋە باشقا
مىللەتلەرگە پاناھلىق بېرىشكە چاقىرغانىدى،
ئەمما ھازىرغىچە ئەمەلگە ئاشمىغانىدى.

تــۈركــىــيــەنــى ئ ــۆز ئىچىگە ئــالــغــان  19دۆل ــەت
ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ كىشىلىك ھــوقــۇقــىــنــى ئېغىر
دەپسەندە قىلىۋاتقان خىتاينى بىرلەشكەن دۆلەتلەر
تەشكىالتى كىشىلىك ھوقۇق ئالىي ئەمەلدارى
بىلەن ھەمكارلىشىشقا ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ ھوقۇقىنى
قوغداشقا چاقىردى.

دوكــاتــى ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ ئــاســاســىــي ھــوقــۇقــى ۋە
دىنىي ئەركىنلىكىنىڭ ئېغىر دەخلى-تەرۇزغا
ئــۇچــرىــغــانــلــىــقــى ۋە ئــۇالرنــىــڭ كىملىكىنىڭ
تەھدىتكە ئۇچراۋاتقانلىقىنى ئىسپاتلىغانلىقىنى،
ئۇيغۇرالرنىڭ تىنچلىق ۋە بىخەتەرلىك ئىچىدە
ياشىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن.

ئانادولۇ ئاگېنتلىقىنىڭ -27ئۆكتەبىردىكى
خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە ،بىرلەشكەن دۆلەتلەر
تەشكىالتىدا ئۆتكۈزۈلگەن يىغىندا تۈركىيەنىڭ
بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىدىكى دائىمىي
ۋەكىلى فېرىدۇن سىنىرلىئوغلى ئەپەندى ئۇيغۇر
مەسىلىسى ھەققىدە سۆز قىلغان .مەزكۇر يىغىنغا
ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قوغدىغۇچىلىرى ۋە
ئاممىۋى تەشكىالتالرمۇ قاتناشقان.

ئۇ يىغىندا قىلغان سۆزىدە يەنە ئۇيغۇرالرنىڭ
مەدەنىيەت مىراسلىرىنى ئەۋالدمۇ ئــەۋالد ساقالپ
قېلىشى كېرەكلىكىنى ،خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ
بــۇ ئىشالرغا بولغان ئەندىشىسى ۋە ئۈمىدىنى
توختىماي ئوتتۇرىغا قويۇشى كېرەكلىكىنى
تەكىتلىگەن.
فېرىدۇن سىنىرلىئوغلى سۆزىدە« :بىز شىنجاڭ
(شەرقىي تۈركىستان)دىكى ئۇيغۇر تۈركلىرى ۋە
باشقا مۇسۇلمانالرغا قارىتىلغان سىستېمىلىق
كــىــشــىــلــىــك ھـــوقـــۇق دەپــســەنــدىــچــىــلــىــكــىــگــە

فــېــرىــدۇن سىنىرلىئوغلى ئــەپــەنــدى ســۆزىــدە
ب د ت نــىــڭ ئــۇيــغــۇر مەسىلىسى ھەققىدىكى
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قاراپ ھۆكۈم قىلىدۇ» دېگەن.

پەرۋاسىز مۇئامىلە قىاللمايمىز .خىتاينى ب د
ت ئالىي ئــەمــەلــدارى ئىشخانىسى تەييارلىغان
دوكالتتىكى تەۋسىيەلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە
ئىلھامالندۇرۇش بىزنىڭ ئورتاق مەسئۇلىيىتىمىز.
تارىخ دۆلەتلەر ئىقتىسادىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى
ياكى دۇنياۋى ئارزۇسىغا قــاراپ ھۆكۈم قىلمايدۇ.
بەلكى دۆلەتلەرنىڭ جەمئىيەتتىكى ئەڭ ئاجىز
كىشىلەرگە قانداق مۇئامىلە قىلىدىغانلىقىغا

سىنىرلىئوغلى سۆزىنىڭ ئاخىرىدا تۈركىيەنىڭ
ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ ئاساسىي ھوقۇقى
ۋە ئەركىنلىكىنى قوغداش ئۈچۈن ،خىتاي بىلەن
بولغان ئىككى تەرەپلىك سۆھبەتنى داۋام قىلىپ
كېلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىگەن.

خىتاينىڭ ئاتالمىش «يــۇقــۇمــنــى نۆلگە
چـــۈشـــۈرۈش» بــاھــانــىــســى بــىــلــەن ئائىلىگە
قاماپ ئاچ قويۇش ،داۋالىماي تاشالپ قويۇش
جىنايىتى شــەرقــىــي تۈركىستان خەلقىگە
روھــىــي ۋە جىسمانىي جــەھــەتــتــىــن ئېغىر
زىيان يەتكۈزمەكتە-20 .ئۆكتەبىردىن باشالپ
شەرقىي تۈركىستاندا خىتاي ۋىرۇسى بىلەن
يۇقۇملىنىش ئەھۋالى كۆرۈنەرلىك ئازلىغان
بولسىمۇ ،بــىــراق خىتاي رېجىمى قاتتىق
قامالنى يەنىال بوشاتمىغان-29 .ئۆكتەبىر
شەرقىي تۈركىستاندىن تارقالغان بىر قانچە
سىندا ئاشكارىلىنىشىچە ،خىتاي رېجىمى
نۆۋەتتە قاتتىق قامالدا ياشاۋاتقان شەرقىي
تــۈركــىــســتــان خــەلــقــىــنــى خــىــتــاي تىلىنى
ئۆگىنىشكە مەجبۇرلىغان.
مەزكۇر سىنالردا كۆرسىتىلىشىچە ،خىتاي

رېجىمى قامال مەزگىلىدە شەرقىي تۈركىستان
خــەلــقــىــنــى خــىــتــاي تــىــلــىــنــى ئۆگىنىشكە
مــەجــبــۇرلــىــغــان ب ــول ــۇپ ،چــوڭــارغــا خىتاي
مەكتەپلىرىدە ئــوقــۇۋاتــقــان پەرزەنتلىرىدىن
خىتاي تىلى ئۆگىنىشنى تاپىلىغان .باشقا بىر
قانچە سىندا بالىالرنىڭ ئائىلىسىدە چوڭالرغا
خىتاي تىلى ئۆگەتكەنلىكى كۆرسىتىلگەن.
كــۆزەتــكــۈچــىــلــەر ئىشغالىيەتچى خىتاي
رېــجــىــمــىــنــىــڭ ۋەھــشــىــيــلــىــكــتــە ئــۇچــىــغــا
چىققانلىقىنى ،خەلقنى كوللېكتىپ ئايرىپ
قاماش مەركەزلىرىگە قاماپ ،داۋالىماي تاشالپ
قويۇپ قىرغىن قىلىش بىلەن بىرگە ،ئائىلىدە
ئاچلىقتا قىينىلىۋاتقان خەلقنى تېخىمۇ
قىيناپ ،ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى
داۋامالشتۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈشمەكتە.
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شەرقىي تۈركىستاندا نېمىلەر يۈز بېرىۋاتىدۇ؟
بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەرنىڭ قايسىسى راست ،قايسىسى يالغان؟
ژۇرنىلىمىز ئىشەنچلىك ،نوپۇزلۇق خەۋەر مەنبەلىرى ۋە تىرىك شاھىتالرنىڭ
گۇۋاھلىقى ئارقىلىق ،نۆۋەتتە شەرقىي تۈركىستان خەلقى باشتىن كەچۈرۈۋاتقان
زۇلۇمالرنى ،خىتاينىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى ،شۇنداقال ئۇالرنىڭ
بۇ ھەقتىكى يالغان ئۇچۇرلىرىنى ۋە كۆز بويامچىلىقىنى دۇنياغا ئاشكارىالشنى
نىشان قىلىدۇ.
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