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ئــامــېــرىــكــا «-2021يــىــلــلــىــق خــەلــقــئــارالــىــق دىنىي
ئەركىنلىك دوكالتى»نى ئېالن قىلغان بولۇپ ،ئامېرىكا
تــاشــقــى ئــىــشــار مىنىستىرى ئــانــتــونــى بىلىنكېن
خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا داۋاملىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق
يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى.

قىلغۇچىالرغا داۋامــلــىــق پاراكەندىچىلىك سالدى.
خىرىستىيان دىنى ،ئىسالم دىنى ۋە داۋجــاۋ دىنىنىڭ
ئىبادەت ئورۇنلىرىنى ۋەيــران قىلىپ ،مۇسۇلمانالر،
خىرىستىيانالر ،تىبەتتىكى بــۇددا دىنى مۇرىتلىرى
ۋە شــۇنــداقــا فــالــۇنــگــۇڭ مــۇرىــتــلــىــرىــنــىــڭ ئىشقا
ئورۇنلىشىشىغا ۋە ئولتۇراقلىشىشىغا توسقۇنلۇق
قىلدى» دېگەن.

ئامېرىكا ئــاۋازىــنــىــڭ خــەۋىــرىــدە بــىــلــدۈرۈلــۈشــىــچــە،
ئامېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقى -2ئىيۇن
«-2021يــىــلــلــىــق خەلقئارالىق دىنىي ئەركىنلىك
دوكالتى»نى ئېالن قىلغان بولۇپ ،ئامېرىكا تاشقى ئىشالر
مىنىستىرى ئانتونى بىلىنكېن خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا
داۋاملىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى
تەكىتلەش بىلەن بىرگە ،تەيۋەننىڭ دىنىي ئەركىنلىك
ساھەسىدە ئىلگىرىلەش بولغانلىقىنى ئاالھىدە تىلغا
ئالغان.

مەزكۇر دوكالتتا ئاممىۋى تەشكىالتالر
ۋە تاراتقۇالر ئېالن قىلغان دوكالتالر
نەقىل قىلىنغان بولۇپ ،خىتاينىڭ
دىــنــغــا ئــېــتــىــقــاد قىلغۇچىالرنى
قىيىن-قىستاققا ئالغانلىقى ،ناچار
تۇتقۇن
قىلغانلىقى،
مۇئامىلە
قىلغانلىقى ،مەجبۇرىي ئەمگەككە
سالغانلىقى ،خىتاي كومپارتىيەسى
ئىدېئولوگىيەسىنى قوبۇل قىلىشقا
دىنغا
ھەتتا
مەجبۇرلىغانلىقى،
ئېتىقاد قىلغۇچىالر قامالغان ئورۇنالردا
داۋاملىق ئۆلۈپ كېتىش ئەھۋالى يۈز
بېرىدىغانلىقى قەيت قىلىنغان.

بىلىنكېن تــاشــقــى ئــىــشــار مىنىستىرلىقىدا بۇ
يىللىق دىنىي ئەركىنلىك دوكالتى ھەققىدە بايانات
ئــېــان قىلىپ« :خىتاي ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى
ۋە باشقا مىللەتلەرنى داۋاملىق باستۇرۇپ ،ئىرقىي
قىرغىنچىلىق يۈرگۈزمەكتە .خىتاي -2017يىلى
-4ئايدىن بېرى بىر مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر ،قازاق،
قىرغىز ۋە باشقا توپالرنى شەرقىي تۈركىستاندىكى جازا
الگېرلىرىغا قامىدى ،ھەرقايسى دىنالرنى كوممۇنىزم
ئىدېئولوگىيەسىگە خىالپ دەپ قاراپ ،دىنغا ئېتىقاد
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ئامېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىنىڭ خەلقئارا
دىــنــىــي ئەركىنلىك مەسىلىسى ئەلچىسى راش ــاد
ھۈسەيىن ئىشالر مىنىستىرلىقىنىڭ ئاخبارات ئېالن
قىلىش يىغىنىدا خىتاي رېجىمىنىڭ ئىلغار تېخنىكا
ئۈسكۈنىلىرىنى ئىشلىتىپ ،شەرقىي تۈركىستاننى
ئۈستى ئوچۇق تۈرمىگە ئايالندۇرغانلىقىنى تەنقىد
قىلغان.

تېخنىكىالرنى ئىشلىتىپ ،ئۈستى ئوچۇق تۈرمىگە
ئايالنغان شەرقىي تۈركىستاندا نازارەت ۋە كونتروللۇقنى
كۈچەيتكەنلىكىنى بىلدۈرگەن.
ئۇ باياناتىدا يەنە« :بارلىق دەلىل-ئىسپاتالر شۇنى
ئىسپاتلىدىكى ،تــۇتــۇپ تــۇرۇلــۇۋاتــقــان نۇرغۇنلىغان
كىشىلەر ئــۆلــۈپ كــەتــكــەن .قىيناش ۋە جىسمانىي
جەھەتتىن خورالش قاتارلىق جىنايى قىلمىشالرنىڭ
ئارقىسىدا مىڭلىغان ئۇيغۇر ئائىلىسى بار .بالىالر ئاتا-
ئانىسىنىڭ نەدىلىكىنى بىلىشكە تەلپۈنمەكتە .ئەمما
ئۇالر ئاتا-ئانىلىرى ۋە پەرزەنتلىرى ھەققىدە باشقىچە
خەۋەر ئاڭالپ قېلىشتىن ئەنسىرەيدۇ ،ئائىلىسىدىكىلەر
بىلەن بىخەتەر جەم بوالاليدىغان-بواللمايدىغانلىقىنى
بىلمەيدۇ» دېگەن.
ئامېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقى -1998يىلىدىن
باشالپ ھــەر يىلى «خەلقئارالىق دىنىي ئەركىنلىك
دوكــاتــى» ئېالن قىلىپ 200 ،گــە يېقىن دۆل ــەت ۋە
رايوننىڭ دىنىي ئەركىنلىك ۋەزىيىتىنى ئىز قوغالپ
تەكشۈرۈپ ،تونۇشتۇرۇپ كەلمەكتە.

ئۇ خىتاينىڭ ئاساسلىقى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى ۋە
باشقا مىللەتلەرگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈپ،
ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنى داۋاملىق سادىر
قىلىۋاتقانلىقىنى ،ســۈنــئــىــي ئ ــى ــدراك ۋە چــىــراي
تــونــۇش قاتارلىق يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان ئىلغار
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ﺏ ﺩ ﺕ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺩﻭﻛﻼﺗﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﺩﻯ
خەلقئارا جەمئىيەت ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي
ئــەمــەلــدارى ئىشخانىسىنىڭ شەرقىي تۈركىستانغا
ئاالقىدار دوكالتىنى تېزدىن ئېالن قىلىشنى تەلەپ
قىلىۋاتقان بىر پەيتتە ،مــەزكــۇر دوكالتنىڭ ئېالن
قىلىنىش ۋاقتىنىڭ يــەنــە كېچىكتۈرۈلگەنلىكى
بىلدۈرۈلدى.

خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ بىر مۇتەخەسسىسى
بۇ ھەقتە توختىلىپ ،دوكالت مەزمۇنىنى يېڭىالشنى
تــوغــرا چۈشەنگىلى بولسىمۇ ،بــۇنــى ئــېــان قىلىش
ۋاقتىنى كېچىكتۈرۈشنىڭ باھانىسى قىلىۋېلىشقا
بولمايدىغانلىقىنى ،مەزكۇر دوكالتنىڭ چوقۇم خىتاي
رېجىمىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى
ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن.

فىرانسىيە خەلقئارا رادىيوسىنىڭ -2ئىيۇندىكى
خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە ،ب د ت كىشىلىك ھوقۇق
ئالىي ئەمەلدارى ئىشخانىسىنىڭ شەرقىي تۈركىستان
ھەققىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دوكالتىنى پات يېقىندا
ئېالن قىلىش ئېھتىماللىقى تــۆۋەن بولۇپ ،مەزكۇر
ئىشخانىنىڭ باياناتچىسى ئېلىزابېت سىروسېل بۇ
ئۇچۇرنى دەلىللىگەن .ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ،دوكــات
مــەزمــۇنــى مىشېل باچېلېتنىڭ ئالدىنقى ھەپتە
ئــاخــىــرالشــقــان شــەرقــىــي تۈركىستان زىيارىتىدىكى
«كۆزىتىشلىرى»گە ئــاســاســەن يېڭىلىنىدىكەن،
شۇنداقال ئېالن قىلىنىشتىن بۇرۇن خىتاينىڭ مەزكۇر
دوكـــات ھەققىدىكى باھاسى ۋە تەكلىپ-پىكىرى
ئېلىنىدىكەن.

ب د ت كــىــشــىــلــىــك ھـــوقـــۇق ئــالــىــي ئـــەمـــەلـــدارى
ئىشخانىسىنىڭ مـــەزكـــۇر دوكـــاتـــى ئــالــلــىــبــۇرۇن
پ ــۈت ــۈپ بــولــغــان بــولــســىــمــۇ ،ھــازىــرغــا قـــــەدەر كــۆپ
قېتىم كــېــچــىــكــتــۈرۈلــۈپ كــەلــمــەكــتــە .جۈملىدىن
خەلقئارا جەمئىيەت باچېلېتنىڭ ئىشخانىسىدىن
شەرقىي تۈركىستان دوكالتىنى بېيجىڭ قىشلىق
ئولىمپىكىدىن بۇرۇن ئېالن قىلىشنى تەلەپ قىلغان
بولسىمۇ ،بــۇ ھەقتىكى چــاقــىــرىــقــارنــىــڭ ئۈنۈمى
بولمىغان .بــەزى مەنبەلەرنىڭ ئېيتىشىچە ،خىتاي
رېجىمى باچېلېتتىن ئولىمپىكتىن بــۇرۇن شەرقىي
تۈركىستانغا ئاالقىدار دوكالت ئېالن قىلىشنى ۋاقتىنچە
توختىتىشنى تەلەپ قىلغان .ئۇندىن كېيىن بىر قىسىم
ھۆكۈمەت ۋە تەشكىالتالر مىشېل باچېلېتنىڭ شەرقىي
تۈركىستان زىيارىتىدىن بۇرۇن مەزكۇر دوكالتنى ئېالن
قىلىشنى تەلەپ قىلغان بولسىمۇ ،يەنىال نەتىجىسىز
ئاخىرالشقان.

مەزكۇر ئورگاننىڭ بىر سابىق خىزمەتچىسى بۇ جەريان
ئۈچۈن نەچچە ھەپتە ،ھەتتا نەچچە ئاي ۋاقىت كېتىشى
مۇمكىنلىكىنى ،كونكرېت ۋاقىتنىڭ يەنىال مىشېل
باچېلېتنىڭ ئىشخانىسى ۋە خىتاي رېجىمىنىڭ
سىياسىي خاھىشىغا باغلىق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن.

باچېلېتنىڭ شەرقىي تۈركىستان زىيارىتىدىن كېيىن
خىتاينىڭ كۈتكىنىدەك بــايــانــات ئــېــان قىلىشى
خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ نارازىلىقىغا ئۇچرىغان بىر
پەيتتە ،شەرقىي تۈركىستان ھەققىدىكى دوكالتنىڭ
يەنە كېچىكتۈرۈلۈشى دىققەت قوزغىماقتا.

ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ كېيىنكى
قېتىملىق يىغىنى -12ئىيۇندىن -8ئىيۇلغىچە
ئېچىلىدىغان ب ــول ــۇپ ،كــۆزەتــكــۈچــىــلــەر شــەرقــىــي
تۈركىستان دوكالتىنىڭ بــۇ قېتىملىق يىغىندىن
بــۇرۇن ئېالن قىلىنىشىغا گۇمان بىلەن قاراشقان.
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نۆۋەتتە خىتاي مەدەنىيىتىنى قوبۇل
قىلىشقا مەجبۇراليدىغان بۇ خىل
پائالىيەتلەر شەرقىي تۈركىستاننىڭ
ھەرقايسى جايلىرىدا داۋاملىشىۋاتقان
بولۇپ ،خىتاينىڭ ئورگان تاراتقۇلىرى
بــۇالرنــى كــۈچــەپ تەشۋىق قىلغان،
شۇنداقال بۇ خىل مەجبۇرىي تېڭىلغان
پائالىيەتلەرنى ئاتالمىش «شىنجاڭنى
مەدەنىيەت بىلەن ئــوزۇقــانــدۇرۇش»
سىياسىتىگە باغالپ يازغان ماقالە،
ئوبزورالرنى ئېالن قىلغان.

خــىــتــاي رېــجــىــمــى شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان خەلقىنى
خىتايالشتۇرۇش ،ئاسسىمىلياتسىيە قىلىشتىن
ئىبارەت رەزىل مەقسىتىگە يېتىش ئۈچۈن ،خەلقئارا
جەمئىيەتنىڭ نارازىلىقلىرىغا پىسەنت قىلماي ،خىتاي
مەدەنىيىتىنى ،ئۆرپ-ئادەتلىرىنى خەلققە داۋاملىق
مەجبۇرىي تاڭماقتا.
تەڭرىتاغ تورىنىڭ -4ئىيۇندىكى خەۋىرىدىن مەلۇم
بولۇشىچە ،خىتاي رېجىمى شەرقىي تۈركىستاننىڭ
ھــەرقــايــســى كەنتلىرىگە خەلقنى نـــــازارەت قىلىش
ۋە ئــۇالرنــىــڭ ھــەرىــكــەتــلــىــرىــنــى كــۆزىــتــىــش ئــۈچــۈن
ئــورۇنــاشــتــۇرۇلــغــان ئاتالمىش «ئەلرايىنى بىلىش،
ئــەلــگــە نـــەپ ي ــەت ــك ــۈزۈش ،ئــەلــنــى مــايــىــل قىلىش»
خــىــزمــەت ئــەتــرىــتــىــدىــكــى خــىــتــاي خىزمەتچىلىرى
كــەنــت ئاھالىلىرىنى خىتايالرنىڭ «زۇڭــــزا» دەپ
ئاتىلىدىغان يېمەكلىكىنى تۈگۈشكە مەجبۇرلىغان.
خىزمەت گۇرۇپپىسىدىكى خىتاي خادىملىرى يەنە
مەھەللە پائالىيەت مەركىزىدە ياشانغانالرنى خىتاي
مەدەنىيىتىگە تــەۋە ئەجدىھا قولۋاقلىرىنى ياساشقا
مەجبۇرلىغاندىن باشقا ،مەكتەپتىكى ئوقۇتقۇچى-
ئوقۇغۇچىالرنى خىتايالرنىڭ دۈەنۋۇ بايرىمىنىڭ كېلىپ
چىقىشى ھېكايىسى ھېسابلىنىدىغان چــۈ يــۈەن
ھېكايىسىنى سۆزلەشكە مەجبۇرلىغان .خــەۋەردە يەنە
كورال شەھىرى قاتارلىق جايالردا ئاتالمىش «ئەجدىھا
قــولــۋاق مۇسابىقىسى» ئۆتكۈزۈلگەنلىكى ئاالھىدە
خەۋەر قىلىنغان.

خىتاي خەۋەر مەنبەلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە ،خىتاي
دائىرىلىرى ئاتالمىش «ئەلرايىنى بىلىش ،ئەلگە نەپ
يەتكۈزۈش ،ئەلنى مايىل قىلىش» خىزمەت ئەترىتىدىكى
خادىملىرى ئارقىلىق كەنت ئاھالىلىرىنى نــازارەت
قىلىش بىلەن بىرگە ،شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى
خىتاي مەدەنىيىتىگە ئاالقىدار تور لېكسىيەلىرىنى
ئاڭالشقا ،خىتاينىڭ مەدەنىيەت مىراسلىرىنى كۆرۈشكە
تەشكىللەش ئارقىلىق ،خىتاي مەدەنىيىتىنى خەلققە
زورالپ تاڭغان.
خىتاي داۋامــاشــتــۇرۇپ كېلىۋاتقان دۈەنـــۋۇ بايرىمى
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خىتايالرنىڭ دۇنيا قارىشى ،ئۆرپ-ئادەتلىرى ،ئەپسانە-
رىــۋايــەتــلــىــرى بــىــلــەن بــىــر گــەۋدىــلــىــشــىــپ كــەتــكــەن
ب ــول ــۇپ ،خــىــتــاي رېــجــىــمــى شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــدا
ئوچۇق-ئاشكارا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈشكە
باشلىغاندىن تارتىپ ،شەرقىي تۈركىستاننى پۈتۈنلەي
خىتايالشتۇرۇش رەزىــل مەقسىتىگە يېتىش ئۈچۈن،
تــۈرلــۈك بايراملىرىنى ئۇيغۇر قاتارلىق مۇسۇلمان
مىللەتلەرگە زورالپ تاڭماقتا.

مەسچىت ،چېركاۋالرغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش خىتاي
سىياسىتىنىڭ بىر قىسمى .ھاكىمىيەتلەر شۇ
ئارقىلىق ئىنسانالر بىلەن تارىخنىڭ باغلىنىشىنى،
ئىنسانالر بىلەن ئــۇالر ئولتۇراقالشقان زېمىننىڭ
مۇناسىۋىتىنى ئۈزۈپ تاشاليدۇ» دېگەنىدى.
كۆزەتكۈچىلەر خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ خىتاينىڭ
شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان تېررور سىياسىتىنى
بىلىپ يېتىپ ،ئۇنى «ئىرقىي قىرغىنچىلىق» دەپ
مۇئەييەنلەشتۈرۈشكە باشلىغان بىر پەيتتە ،خىتاي
رېجىمىنىڭ ئۆز جىنايىتىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن يالغان
تەشۋىقاتالرنى قاتتىق كۈچەيتىش بىلەن بىرگە ،شەرقىي
تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ
بىر قىسمى بولغان مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنى
داۋاملىق ئىجرا قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈشمەكتە.

بۇندىن باشقا خىتاي رېجىمى يېقىنقى يىلالردىن بېرى
خىتاي مەدەنىيىتىنى كۈچەپ تەشۋىق قىلىش بىلەن
بىرگە ،شەرقىي تۈركىستاندا ئاتالمىش «گۈزەل يېزا-
كەنت قۇرۇپ چىقىش» باھانىسى بىلەن ئۇيغۇر مىللىي
ئۇسلۇبىدا سېلىنغان ئۆيلەرنى ،ھويال-ئارامالرنى
چېقىپ ،خىتايچە ئۇسلۇبتا سېلىشقا مەجبۇرلىماقتا.
لـــونـــدون  SOASئــۇنــىــۋېــرســىــتــېــتــىــنــىــڭ ئــۇيــغــۇر
مەدەنىيىتىنى تەتقىق قىلىۋاتقان پىروفېسسورى
رېچېل ھارىس بۇ ھەقتە توختىلىپ« :قەبرىستانلىق،
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شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي دائىرىلىرى -4ئىيۇن
ئاتالمىش «ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ نوپۇس ۋە پىالنلىق
تۇغۇت نىزامى»نىڭ تۈزىتىلگەن نۇسخىسىنى ئېالن قىلغان
بولۇپ ،شەرقىي تۈركىستاننىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا خىتاي
ۋە باشقا مىللەتلەرگە رۇخسەت قىلىنغان پەرزەنت سانى بىر
تۇتاش ئوخشاش قىلىۋېتىلگەن.
خــىــتــاي رېــجــىــمــى شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــنــى ئىشغال
قىلغاندىن تارتىپ شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ
نوپۇسىنى ھەرخىل يۇمشاق ،قاتتىق ۋاسىتىلەر بىلەن
چەكلەشكە ،تىزگىنلەشكە ئــۇرۇنــۇپ كەلگەن بولۇپ،
يېقىنقى يىلالردا بۇنى تېخىمۇ كۈچەيتكەن .ئاشكارا ھالدا
ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈشكە باشلىغان خىتاي
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ نەسلىنى قۇرۇتۇش
ئۈچۈن ،ئايالالرنى مەجبۇرىي تۇغماس ئوپېراتسىيەسى
قــىــلــدۇرۇش ،مەجبۇرىي بــاال چــۈشــۈرگــۈزۈش قاتارلىق
ئىنسان قېلىپىدىن چىققان تېررور سىياسىتىنى ئىجرا
قىلىپ كەلمەكتە.

قېتىم تۈزىتىلگەن نۇسخىسى -2017يــىــلــى ئېالن
قىلىنغان.
م ــەزك ــۇر ئــاتــالــمــىــش «نـــىـــزام»الر خىتاينىڭ نــوپــۇس
كىرىزىسىنى ھ ــەل قىلىش ئــۈچــۈن يــولــغــا قويغان
تــەدبــىــرلــىــرىــگــە م ــاس ھــالــدا ئــۆزگــەرتــىــلــگــەن بــولــۇپ،
پۇقراالرنىڭ بەلگىلەنگەن توي دەم ئېلىشىدىن سىرت ،يەنە
 20كۈن توي دەم ئېلىش ۋاقتى قوشۇپ بېرىلىدىغانلىقى،
بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن ھــالــدا پــەرزەنــت كــۆرگــەن ئــەر-
خوتۇنالرغا بەلگىلەنگەن تۇغۇت دەم ئېلىشىدىن سىرت،
ئايالالرغا يەنە  60كۈن تۇغۇت دەم ئېلىشى ،ئەر تەرەپكە
 20كۈن پەرۋىش دەم ئېلىشى قوشۇپ بېرىلىدىغانلىقىغا
ئوخشاش تۇغۇتقا ئىلھامالندۇرۇش تەدبىرلىرى يولغا
قويۇلغان.

ت ــەڭ ــرى ــت ــاغ تــورىــنــىــڭ -4ئــىــيــۇنــدىــكــى خ ــەۋى ــرى ــدە
بىلدۈرۈلۈشىچە ،خىتاي دائىرىلىرى تۆتىنچى قېتىم
تۈزىتىش كىرگۈزۈلگەن ئاتالمىش «ئۇيغۇر ئاپتونوم
رايونىنىڭ نوپۇس ۋە پىالنلىق تۇغۇت نىزامى»نى ئېالن
قىلغان .مەلۇم بولۇشىچە ،مەزكۇر نىزامالرنىڭ ئالدىنقى

نىزامنامىدە يەنە خىتاي رېجىمى ئالدىنقى مەزگىللەردە
بوشاتقان پەرزەنت سانى چەكلىمىسىگە ئاساسەن ،بىر
جۈپ ئەر-خوتۇننىڭ ئۈچ پەرزەنت كۆرسە بولىدىغانلىقى،
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بۇ نىزامنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتايالرنى ئۆز
ئىچىگە ئالغان ھەرقايسى مىللەتلەرگە ئوخشاش ئىجرا
قىلىنىدىغانلىقى قەيت قىلىنغان.

قىرغىنچىلىقى مەزگىلىدىكى نوپۇس تۆۋەنلەشتىنمۇ
ئېشىپ كەتكەنلىكىنى كۆرسىتىپ ئۆتكەنىدى.
كــۆزەتــكــۈچــىــلــەر خىتاينىڭ شــەرقــىــي تۈركىستاندا
ئاتالمىش «پىالنلىق تۇغۇت» سىياسىتىنى ۋەھشىي
ۋاسىتىلەر بىلەن  40يىلغا يېقىن ئىجرا قىلغانلىقىنى،
بولۇپمۇ ئۇيغۇر ،قازاق قاتارلىق مىللەتلەرگە نۇقتىلىق
ھ ــال ــدا ئــەمــەلــىــيــلــەشــتــۈرگــەنــلــىــكــىــنــى ،ب ــۇ جــەريــانــدا
ئاتالمىش «پىالندىن ســىــرت تــۇغــدى» دېــگــەن باھانە
بىلەن يــۈز مىڭلىغان بــوۋاقــارنــى ھامىلە ۋاقتىدىال
ئۆلتۈرگەنلىكىنى ،يېقىنقى مەزگىللەردە بولسا ئاشكارا
ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئــۆتــۈپ« ،پىالنلىق تۇغۇت»
تــېــررور سىياسىتىدىنمۇ ھالقىغان ھــالــدا نــوپــۇس
چەكلىگەنلىكىنى بىلدۈرۈشمەكتە .شۇنداقال مەزكۇر
تۈزىتىش كىرگۈزۈلگەن «نىزامنامە»دىكى كەڭچىلىكتىن
ئىلگىرىكىگە ئوخشاشال شەرقىي تۈركىستان خەلقى
ئەمەس ،بەلكى خىتايالرنىڭ مەنپەئەتلىنىدىغانلىقىنى،
بۇ ئارقىلىق شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي نوپۇسىنىڭ
تېخىمۇ ئاشۇرۇلىدىغانلىقىنى ،ئــۇيــغــۇر قاتارلىق
مىللەتلەرنىڭ يەنىال تۈرلۈك باھانىلەر بىلەن تۇغۇت
چەكلىمىسىگە ئۇچرايدىغانلىقىنى تەكىتلەشمەكتە.

خــىــتــاي رېــجــىــمــى بــۇنــدىــن ئىلگىرى يــولــغــا قــويــغــان
پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىدە رەسمىيەت ۋە تەشۋىقات
نۇقتىسىدىن بولسىمۇ خىتايالرنىڭ بىر پەرزەنتلىك،
خىتايدىن باشقا مىللەتلەرنىڭ ئىككى پەرزەنتلىك
بولۇشىغا يول قويغانىدى .نۆۋەتتە تۈزىتىلگەن نىزامدا
بۇ پەرق چىقىرىپ تاشلىنىپ ،خىتايالرمۇ پەرزەنتلىك
بولۇشتىكى ئەڭ يۇقىرى چەكتىن ئوخشاش بەھرىمەن
بولۇشقا باشلىغان.
ئاۋسترالىيە ئىستراتېگىيەلىك سىياسەت ئىنستىتۇتى
( )ASPIبۇلتۇر -12مــايــدا ئېالن قىلغان دوكالتىدا
خىتاينىڭ -2017يــىــلــى -4ئــايــدىــن بــاشــاپ شەرقىي
تۈركىستاندا ئىجرا قىلغان ئاتالمىش «قانۇنسىز
تــۇغــۇشــقــا زەربـــــە بــېــرىــش» ھــەرىــكــىــتــى ســەۋەبــلــىــك،
شــەرقــىــي تۈركىستاندىكى تــۇغــۇلــۇش نىسبىتىنىڭ
مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىــجــىــدە تۆۋەنلىگەنلىكىنى،
-2017يــىــلــىــدىــن -2019يىلىغىچە بــولــغــان ئىككى
يىل ئىچىدىال شــەرقــىــي تۈركىستاندىكى تۇغۇلۇش
نىسبىتىنىڭ  48.74%تۆۋەنلىگەنلىكىنى ،بۇنىڭ
سۇرىيەدىكى ئىچكى ئۇرۇش ياكى رىۋاندا ۋە كامبودژا ئىرقىي
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ي ــاۋروپ ــا پــارالمــېــنــتــى خــىــتــاي رېجىمىنىڭ شەرقىي
تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايەتلىرىنى
مۇئەييەنلەشتۈرۈش بىلەن بىرگە ،مەجبۇرىي ئەمگەك
مەھسۇالتلىرىنىڭ ياۋروپا بازىرىغا كىرىش-چىقىشىنى
چەكلەش ھەققىدە قارار ماقۇللىدى.

بىلەن ئىشلەنگەن بارلىق مەھسۇالتالرنىڭ ياۋروپانىڭ
ئورتاق بازىرىدا چەكلىنىشىگە رۇخسەت قىلىش تەلەپ
قىلىنغان.
بېلگىيەنىڭ يــاۋروپــا پارالمېنتى ئــەزاســى ساسكىيا
بــىــرىــكــمــونــت ب ــۇ ھــەقــتــە« :زامـــانـــىـــۋى قۇللۇقنى
ئاخىرالشتۇرىدىغان پەيت كــەلــدى .ئۇيغۇر قاتارلىق
مىللەتلەردىن تەشكىل تاپقان زامانىۋى قۇللۇق ياكى
دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا مەجبۇرىي ئەمگەك
بىلەن ئىشلەنگەن كىيىم-كېچەك ،ئاياغ ياكى ماشىنا
قاتارلىق مەھسۇالتالر ئەمدى ياۋروپا سودىگەرلىرىنىڭ
قولىدا بولماسلىقى كېرەك» دېگەن.

ياۋروپا پارالمېنتى -9ئىيۇن مۇتلەق يۇقىرى ئاۋاز بىلەن
شەرقىي تۈركىستان ھەققىدە قــارار ماقۇلالپ ،ياۋروپا
ئىتتىپاقى كومىتېتىدىن مەجبۇرىي ئەمگەك ئارقىلىق
ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇالتالرنىڭ ياۋروپا بازىرىغا
كىرىش-چىقىشىنى چەكلەشنى تەلەپ قىلغان ھەمدە
خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر قاتارلىق
تۈركىي مىللەتلەرگە ئىجرا قىلىۋاتقان جىنايەتلىرىنى
«ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە جىددىي ئىرقىي
قىرغىنچىلىق خەۋپى» دەپ بېكىتكەن.

ئۇ يەنە ئامېرىكا ۋە كانادانىڭ بۇ خىل مەھسۇالتالرنىڭ
ئــىــمــپــورت قىلىنىشىنى چــەكــلــەش ئــۈچــۈن ســودا
بەلگىلىمىسى ئورناتقانلىقىنى ،شــۇنــىــڭ بىلەن
بىرگە ،مەنپەئەتتىن قۇرۇق قېلىش ھەققىدە تەھدىت
سالىدىغان لوبىچىلىق بېسىمىغا قــارشــى تەدبىر
قولالنغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتكەن.

فىرانسىيە خەلقئارا رادىيوسىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە
بىلدۈرۈلۈشىچە ،ياۋروپا پارالمېنتى -9ئىيۇن ئەتىگەن
 503ئاۋازنىڭ قوللىشى 6 ،ئاۋازنىڭ قارشى تۇرۇشى4 ،
ئاۋازنىڭ ۋاز كېچىشى بىلەن« ،يېڭى سودا قوراللىرى
ئارقىلىق مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ئىشلەپچىقىرىلغان
مەھسۇالتالرنى چەكلەش» قارارىنى ماقۇللىغان .شۇ
كۈنى چۈشتىن كېيىن پارالمېنت يەنە مۇتلەق يۇقىرى
ئاۋاز بىلەن يېڭىدىن ئاشكارىالنغان خىتاينىڭ ساقچى
ھۆججەتلىرى ۋە شەرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك
ھوقۇق ۋەزىيىتى ھەققىدە قارار ماقۇللىغان.

يــاۋروپــا پارالمېنتى ئــەزاســى داۋى ــد لېگا مــەزكــۇر قــارار
اليىھەسىنىڭ سۇنغۇچىلىرىدىن بىرى بــولــۇپ ،ئۇ
بۇ ھەقتە توختىلىپ ،ئەسلىدە بىۋاسىتە «ئىرقىي
قىرغىنچىلىق» دەپ ئاتاشنى ئويالشقانلىقىنى ،ئەمما
پارالمېنتتا تېخىمۇ كۆپ قولالشقا ئېرىشىش ئۈچۈن
«جــىــددىــي ئىرقىي قىرغىنچىلىق خــەۋپــى» دېگەن
باسقۇچتا توختىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.

مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەش قــانــۇن اليىھەسىدە
ياۋروپا ئىتتىپاقى كومىتېتىدىن مەجبۇرىي ئەمگەك
8
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خــەلــقــئــارالــىــق شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان مــۇھــاكــىــمــە
يىغىنىنىڭ ئېچىلىش مــۇراســىــمــى -10ئــىــيــۇن
ئىستانبۇلنىڭ زەيتىنبۇرنۇ رايونىغا جايالشقان
زەيــتــىــنــبــۇرنــۇ كــۈلــتــۈر ۋە ســەنــئــەت مــەركــىــزىــدە
ئــۆتــكــۈزۈلــدى .ئ ــۈچ ك ــۈن داۋامــلــىــشــىــدىــغــان مــەزكــۇر
يىغىندا شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى ئىسالم
دۇنياسىدا كۈنتەرتىپكە كەلتۈرۈش قاتارلىق مۇھىم
مەسىلىلەر مۇھاكىمە قىلىنىدىغان بولۇپ ،شەرقىي
تۈركىستاننىڭ نۆۋەتتىكى ئېچىنىشلىق ۋە جىددىي
ۋەزىيىتى ھەرقايسى ئىسالم ئەللىرىدىن كەلگەن زور
تەسىر كۈچكە ئىگە مۇتەخەسسىسلەرگە ،ئۆلىماالرغا
تونۇشتۇرۇش مەقسەت قىلىنغان.

دىنى ۋە مۇسۇلمانالرغا قارشى تېررور سىياسىتى ئىجرا
قىلىۋاتقانلىقىنى ،شۇڭا ئىسالم دۇنياسىغا شەرقىي
تۈركىستان مەسىلىسىنى تونۇشتۇرۇشنىڭ تولىمۇ
زۆرۈر بىر مەسىلە ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى .ئارقىدىن
شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى تونۇشتۇرۇلغان
قىسقا فىلىم قويۇلدى.

يىغىننىڭ ئېچىلىش مــۇراســىــمــى ئابدۇجېلىل
قارىمنىڭ قۇرئان تىالۋىتى بىلەن باشالندى .ئارقىدىن
شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكىنىڭ رەئىسى
دوكتور ئاتاۋۇلالھ شاھيار ئېچىلىش ســۆزى قىلىپ،
ئــالــدى بىلەن شــەرقــىــي تۈركىستاننىڭ قىسقىچە
تارىخىنى تونۇشتۇردى .ئارقىدىن مەزكۇر يىغىننىڭ
ئاساسلىق مەقسىتىنى تونۇشتۇرۇپ ،غەرب ئەللىرىنىڭ
شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە دىققەت قىلىۋاتقان
مۇھىم بىر پەيتتە ،ئىسالم دۇنياسىنىڭ خىتاي
ئــىــجــرا قــىــلــىــۋاتــقــان قــورقــۇنــچــلــۇق جىنايەتلەرنى
كۆرمەسكە سالغانلىقىنى ،نۆۋەتتە خىتاينىڭ شەرقىي
تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈپ ،ئىسالم

ئارقىدىن دۇنــيــا مۇسۇلمان ئالىمالر بىرلىكى باش
كاتىپى دوكتور ئەلى قاراداغى سۆز قىلىپ ،بىرلىككە
ۋاكــالــىــتــەن شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان خەلقىگە ســاالم
يولاليدىغانلىقىنى ،شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ
ئىسالم دۇنياسىنىڭ بىر قىسمى ئىكەنلىكىنى ،دۇنيا
مۇسۇلمان ئالىمالر بىرلىكىنىڭ بۇ مەسىلىنى ئىسالم
ئۈممىتىگە بىلدۈرۈشكە تىرىشىپ كەلگەنلىكىنى
قەيت قىلىپ ئۆتتى ۋە« :ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزغا
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يــاردەم قىلىشنى قەلبىمىزدە ،ھېس-تۇيغۇلىرىمىزدا
ياد ئېتىپ كەلگەن بولساقمۇ ،بىراق ئەمەلىي ياردەم
قىاللمىدۇق .بارلىق مۇسۇلمانالر بىر تەنگە ئوخشاش،
بىز تارتقان ئازابىڭالردىن ئازابلىنىپ كېلىۋاتىمىز»
دېگەنلەرنى بىلدۈردى .شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر
بىرلىكى رەئىسى دوكتور ئاتاۋۇلالھ شاھيار دوكتور ئەلى
قاراداغىغا شەرقىي تۈركىستان بايرىقى چۈشۈرۈلگەن
ھەدىيە تەقدىم قىلدى.

تــۈركــىــســتــان مەسىلىسىنى ئــىــســام دۇنياسىنىڭ
كــۆرمــەس بولۇۋالغانلىقىنى ،شەرقىي تۈركىستاندا
مەسچىتلەرنىڭ چېقىلىۋاتقانلىقىنى ،مۇسۇلمانالرنىڭ
ئىمان-ئېتىقادى سەۋەبلىك خارالنغانلىقىنى ،پات
پــۇرســەتــتــە ئىشغالىيەتچى خىتايالردىن ئىنتىقام
ئالىدىغان پەيت كېلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى .دوكتور
ئېھسان شەنئوجاكقا شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر
بىرلىكى ئەزاسى مۇھەممەت يۈسۈپ قارىم شەرقىي
تۈركىستان بايرىقى چــۈشــۈرۈلــگــەن ھەدىيە تەقدىم
قىلدى.

ئارقىدىن دۇنــيــا مۇسۇلمان ئالىمالر بىرلىكىنىڭ
مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور ئىسام ئەلبەشىر سۆز قىلىپ،
ئىسالم ئۈممىتىنىڭ بىر تەنگە ئوخشايدىغانلىقنى،
ئۇنىڭدىكى قايسى ئەزا ئاغرىپ قالسا ،پۈتۈن بەدەننىڭ
بــىــئــارام بولىدىغانلىقىنى ،شــەرقــىــي تۈركىستان
مــۇســۇلــمــانــلــىــرىــنــىــڭ ئــۈمــىــدســىــزلــەنــمــەســلــىــكــى
كېرەكلىكىنى ،ئۆز ئېتىقادىدا چىڭ تۇرۇش بىلەن بىرگە،
كۈرەشنى داۋامالشتۇرۇشى كېرەكلىكىنى بىلدۈردى.
دوكــتــور ئىسام ئەلبەشىرگە شــەرقــىــي تۈركىستان
ئۆلىماالر بىرلىكى مۇئاۋىن رەئىسى سىراجىدىن ئەزىزى
شەرقىي تۈركىستان بايرىقى چۈشۈرۈلگەن ھەدىيە
تەقدىم قىلدى.

ئارقىدىن خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر
بىرلىكى رەئىسى ھىدايەتۇلالھ ئوغۇزخان سۆز قىلىپ،
خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە قارشى ئىرقىي
قىرغىنچىلىق سىياسىتى ئىجرا قىلىۋاتقانلىقىنى،
ھالبۇكى ئىسالم دۇنياسىنىڭ خىتاينىڭ ئىسالم ۋە
مۇسۇلمانالرغا ئىجرا قىلىۋاتقان بۇ جىنايەتلىرىگە
ســۈكــۈت قىلىۋاتقانلىقىنى ،شــۇنــىــڭ بــىــلــەن بىر
ۋاقىتتا خىتاينىڭ ئىسالم دۇنياسىنى ھەرخىل
ماددىي مەنپەئەتلەر بىلەن ئالداشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى
بىلدۈردى.

ئــارقــىــدىــن ئىلىم ۋە پىكىر تــەتــقــىــقــات مــەركــىــزى
قۇرغۇچىسى دوكتور ئېھسان شەنئوجاك سۆز قىلىپ،
ئــىــرقــىــي قىرغىنچىلىققا ئــۇچــراۋاتــقــان شەرقىي

ئارقىدىن مااليشىيا كەالنتان ۋىاليىتىنىڭ پارالمېنت
ئەزاسى دوكتور ئابدۇلالھ ياقۇب سۆز قىلىپ ،شەرقىي
تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئىسالم ئۈممىتىنىڭ بىر
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پارچىسى ئىكەنلىكىنى ،شۇڭالشقا ئىسالم ھەمكارلىق
تەشكىالتى قــاتــارلــىــق ئــىــســام تەشكىالتلىرىنىڭ
شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى ھــەل قىلىشنى
ئاۋۋالقى ئورۇنغا قويۇشى كېرەكلىكىنى بىلدۈردى.
دوكتور ئابدۇلالھ ياقۇبقا تەشكىالتالر بىرلىكى رەئىسى
ھىدايەتۇلالھ ئوغۇزخان شەرقىي تۈركىستان بايرىقى
چۈشۈرۈلگەن ھەدىيە تەقدىم قىلدى

مــەزكــۇر تەشكىالتنىڭ بىر ئــەزاســى بولغان شەرقىي
تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكىنىڭ بۇ مۇھىم يىغىننى
تەشكىللىگەنلىكىگە رەھمەت ئېيتىدىغانلىقىنى،
شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىسالم دۇنياسىنىڭ بىر
قىسمى ئىكەنلىكىنى ،يېقىن كەلگۈسىدە باشقا ئىسالم
دۇنياسىدىكى مۇسۇلمان دۆلەتلىرىدەك مۇستەقىل
بولىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

ئارقىدىن كۇۋەيتنىڭ سابىق پارالمېنت ئەزاسى دوكتور
ۋەلىد تابتابائى سۆز قىلىپ ،ئالدى بىلەن ئۆزلىرىنىڭ
ئىسالم ئۈممىتى ئىچىدىكى ئازاب-ئوقۇبەتتە ياشاۋاتقان
مــۇســۇلــمــانــار ،جــۈمــلــىــدىــن شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان
مۇسۇلمانلىرى بىلەن بىرگە ئازابلىنىۋاتقانلىقى
ئىپادىلەنگەن شېئىرنى ئوقۇپ ئۆتتى .ئارقىدىن شەرقىي
تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكىنىڭ بــۇ قېتىملىق
مۇھاكىمە يىغىنىنى تەشكىللىشىگە ئىمكانىيەت
يارىتىپ بــەرگــەن تۈركىيە ھۆكۈمىتىگە رەھــمــەت
ئېيتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى .دوكتور ۋەلىد تابتابائىغا
شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى ئەزاسى نىياز
دامــولــام شەرقىي تۈركىستان بايرىقى چۈشۈرۈلگەن
ھەدىيە تەقدىم قىلدى.

كــۇۋەيــتــنــىــڭ ســابــىــق پــارالمــېــنــت ئ ــەزاس ــى دوكــتــور
مۇھەممەد ھايىف ئەلمەتىرىمۇ سۆز قىلىپ ،شەرقىي
تۈركىستاننىڭ ئىسالم ئۈممىتىنىڭ بىر قىسمى
ئىكەنلىكىنى ،ئــۇنــىــڭ بــىــر بېسىۋېلىنغان بىر
مۇسۇلمان تۇپرىقى ئىكەنلىكىنى ،بۇنى بارلىق ئىسالم
ئەللىرى بىلىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى .دوكتور
مۇھەممەد ھايىف ئەلمەتىرىگە شەرقىي تۈركىستان
ئۆلىماالر بىرلىكى ئــەزاســى ئــاتــاۋۇلــاھ خەلپىتىم
شەرقىي تۈركىستان بايرىقى چۈشۈرۈلگەن ھەدىيە
تەقدىم قىلدى.

ئامېرىكىدىن كەلگەن قانۇن پىروفېسسورى دوكتور خالىد
بەيدۇنمۇ سۆز قىلىپ ،ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئالدىنقى
كۈنى خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا سادىر قىلىۋاتقان
جىنايەتلىرىنى «ئېغىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق خەۋپى»
دەپ بېكىتكەنلىكىنى ،ئەسلىدە كەسكىن ھالدا

ئىسالم دۇنــيــا ئىجتىمائىي تەشكىالتالر بىرلىكى
مۇئاۋىن بــاش كاتىپى ئەييۇب ئاقبال ســۆز قىلىپ،
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ئارقىدىن ئىسالم دۇنياسىدا تونۇلغان مۇتەپەككۇر
دوكــتــور ئابدۇلكەرىم بەككار ســۆز قىلىپ ،شەرقىي
تــۈركــىــســتــان ۋە بــاشــقــا ئــىــســام ئــەلــلــىــرىــدە يــۈز
بېرىۋاتقان قىيىنچىلىقالرنىڭ سەۋەبلىرىنىڭ بىرى
مۇسۇلمانالرنىڭ ئاجىزلىقى ئىكەنلىكىنى ،ئىسالم
دۇنياسىنىڭ سىياسەت ۋە پىكىر ساھەسىدە كۆپلەپ
ســەرخــىــلــارنــى تــەربــىــيــەلــەپ چىقىشقا ئەھمىيەت
بېرىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى ھەمدە شەرقىي
تۈركىستان خەلقىنىڭ بــۇ زۇلــۇمــدىــن پــات يېقىندا
قــۇتــۇلــۇپ چىقىشىنى ئــۈمــىــد قىلىدىغانلىقىنى
بــىــلــدۈردى .دوكــتــور ئابدۇلكەرىم بەككارغا شەرقىي
تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى ئــەزاســى تۇرغۇنجان
ئــاالۋۇدۇن شەرقىي تۈركىستان بايرىقى چۈشۈرۈلگەن
ھەدىيە تەقدىم قىلدى.

«خىتاي شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق
سادىر قىلدى» دەپ قــارار قىلىشى كېرەكلىكىنى،
خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇرالرغا ئىرقىي
قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈپال قالماي ،ھەر خىل ۋاسىتىلەر
بىلەن چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرالرنىڭمۇ ئۆز ئەھۋالىنى
سۆزلىشىنى توسقانلىقىنى ،ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ
شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق
جىنايىتىنىڭ دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ئىسالم ئۆچمەنلىكى
(ئىسالمفوبىيا) ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى .دوكتور خالىد
بەيدۇنغا شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى پەتىۋا
بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى دوكتور ئالىمجان بۇغدا شەرقىي
تۈركىستان بايرىقى چــۈشــۈرۈلــگــەن ھەدىيە تەقدىم
قىلدى.

ئــارقــىــدىــن ئامېرىكىدىكى مــۇســۇلــمــانــار ئارىسىدا
كۈچلۈك تەسىرگە ئىگە جامائەت ئەربابى« ،ئۇيغۇرالرنى
قۇتقۇزايلى» ھەرىكىتىنىڭ قۇرغۇچىسى ئابدۇمالىك
مــۇجــاھــىــد ســـۆز قــىــلــىــپ ،ئــۆزلــىــرىــنــىــڭ شــەرقــىــي
تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدە بىر
دوكالت تەييارالپ تارقاتقانلىقىنى ،شەرقىي تۈركىستان
خەلقىنىڭ كۈرەشنى داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
ئابدۇمالىك مۇجاھىدقا شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر
بىرلىكى ئەزاسى ئابدۇساالم ئالىم قارىھاجىم شەرقىي
تۈركىستان بايرىقى چــۈشــۈرۈلــگــەن ھەدىيە تەقدىم
قىلدى.

دۇن ــي ــا مــۇســۇلــمــان ئــالــىــمــار بــىــرلــىــكــى مەجلىس
ئــەزاســى ۋە مىسىرنىڭ سابىق دىنىي ئىشالر ۋەزىــرى
مەسلىھەتچىسى دوكتور مۇھەممەد سەغىر سۆز قىلىپ،
ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى ئىسالم يولىدا چىڭ تۇرسىال،
خـــۇددى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئــالــاھ ي ــاردەم
قىلغىنىدەك ،ئۇيغۇرالرنىڭمۇ ئالالھنىڭ ياردىمىگە
ئېرىشىدىغانلىقىنى بــىــلــدۈردى .دوكــتــور مۇھەممەد
سەغىرغا شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى رەئىس
ۋەكىلى مەھمۇد دامولالم شەرقىي تۈركىستان بايرىقى
چۈشۈرۈلگەن ھەدىيە تەقدىم قىلدى.
12

ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

ئىيۇن 2022

ئارقىدىن ھىندونېزىيەلىك داڭلىق ئالىم دوكتور داۋۇد
رەشىد ھارۇن سۆز قىلىپ ،ئۆزلىرىنىڭ ھىندونېزىيە
مۇسۇلمانلىرىغا ۋاكالىتەن بۇ يىغىنغا كەلگەنلىكىنى،
ئىسالم دۇنياسىدىكى ئەڭ چوڭ دۆلەتنىڭ بىرى بولغان
ھىندونېزىيەدە مۇسۇلمانالر سانىنىڭ  230مىليون
ئىكەنلىكىنى ،بۇ يىغىنغا ھىندونېزىيە ئۆلىمالىرىنىڭ
خىتايغا قارشى شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى
بىلەن بىر سەپتە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن
كەلگەنلىكىنى ،نۆۋەتتىكى شــەرقــىــي تۈركىستان
مەسىلىسىنىڭ ئىسالم دۇنياسىنىڭ مەسىلىسى
ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى .دوكتور داۋۇد رەشىد ھارۇنغا
جامائەت ئەربابى ئابدۇقادىر ياپچان شەرقىي تۈركىستان
بايرىقى چۈشۈرۈلگەن ھەدىيە تەقدىم قىلدى.

ئــارقــىــدىــن مىللىي گــــۆرۈش تەشكىالتىنىڭ بــاش
مەسلىھەتچىسى مۇھەممەد تــۇرھــان ســۆز قىلىپ،
ئالالھ يولىدا كۈرەش قىلىۋاتقان شەرقىي تۈركىستان
خەلقى بىلەن بىر سەپتە بولغانلىقىدىن شــەرەپ
ھېس قىلىدىغانلىقىنى ،شەرقىي تۈركىستان خەلقى
ئۈمىدۋارلىق بىلەن كۈرەشنى داۋام قىلىدىغانال بولسا،
پــات يېقىندا غەلىبە قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
مۇھەممەد تۇرھانغا ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندى
شەرقىي تۈركىستان بايرىقى چۈشۈرۈلگەن ھەدىيە
تەقدىم قىلدى.
ئېچىلىش يىغىنىغا يەنە تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى
مائارىپ ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور نازىپ
يىلماز ،ھايدار خەلق تەشكىالتى رەئىسى ئەھمەد مەھمۇد
ئۈنلۈ ۋە شەيخ جۈببەلى ئەھمەد خوجا ئۇتۇق تىلەپ ساالم
يوللىغان بولۇپ ،ئۇالرنىڭ يازما ساالمى ئوقۇپ ئۆتۈلدى.

ئارقىدىن تۈركىيە دىنىي ئىشالر باشقارمىسىنىڭ
مۇئاۋىن مۇتەخەسسىسى جەبرائىل كۈللۈ سۆز قىلىپ،
تۈركىيە دىنىي ئىشالر باشقارمىسى رەئىسى دوكتور ئەلى
ئەرباش ،مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور سەلىم ئەرگۈنلەرنىڭ
شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە يوللىغان سالىمىنى
يەتكۈزدى .شۇنداقال قىسقىچە سۆز قىلىپ ،شەرقىي
تۈركىستان خەلقى ھەققىدە دۇئــا قىلدى .جەبرائىل
كۈللۈگە شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى ئەزاسى
دوكتور مۇھەممەدئەلى شەرقىي تۈركىستان بايرىقى
چۈشۈرۈلگەن ھەدىيە تەقدىم قىلدى.

ئارقىدىن دوكتور سۇلتان ئەلبھىم ئەلھاشىمىي سۆز
قىلىپ ،مۇسۇلمانالرنىڭ بىر جان ،بىر تەن ئىكەنلىكىنى،
ئۆزلىرىنىڭ خۇددى پەلەستىن مۇسۇلمانلىرىغا كۆڭۈل
بۆلگىنىدەك ،شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىغىمۇ
كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى .ئۇ سۆزىدە يەنە بۇ
قېتىمقى مۇھاكىمە يىغىنىغا شەرقىي تۈركىستان
مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ،شەرقىي تۈركىستان
نامىدا ۋەقفى قۇرۇپ چىقىش تەكلىپىنى بەردى .دوكتور
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سۇلتان ئەلبھىم ئەلھاشىمىيغا شەرقىي تۈركىستان
ئۆلىماالر بىرلىكى ئەزاسى ئابدۇلئەد ئۇچقۇن شەرقىي
تۈركىستان بايرىقى چــۈشــۈرۈلــگــەن ھەدىيە تەقدىم
قىلدى.

قارىم شەرقىي تۈركىستان بايرىقى چۈشۈرۈلگەن ھەدىيە
تەقدىم قىلدى .ئاخىرىدا يەنە مۇھاكىمە يىغىنىغا
تەكلىپ بىلەن قاتناشقان بىر قىسىم مېھمانالر
قىسقىچە سۆز قىلىپ ئۆتتى.

ئارقىدىن ئەنگلىيەدىكى قــۇرتــۇبــە تەشكىالتىنىڭ
قۇرغۇچىسى ۋە رەئىسى دوكتور ئەنەس تىكرىتى سۆز
قىلىپ ،يېقىندا ئەنگلىيەدىكى بارلىق ئىسالمىي
تەشكىالتالرنىڭ ئۇيغۇرالرغا ياردەم ھەرىكىتىنى قانات
يايدۇرغانلىقىنى ،شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنىڭ
نــۆۋەتــتــە ئــىــســام دۇنــيــاســىــدا مــۇھــىــم مەسىلىگە
ئايالنغانلىقىنى بىلدۈردى .دوكتور ئەنەس تىكرىتىغا
شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى ئەزاسى ئەيسا

خەلقئارالىق شەرقىي تۈركىستان مۇھاكىمە يىغىنى
-12 ،-11ئــىــيــۇن كۈنلىرى يــەنــە يېپىق تەرىقىدە
داۋامــلــىــشــىــدىــغــان ب ــول ــۇپ ،شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان
مەسىلىسىنى ئــىــســام دۇنــيــاســىــدا كۈنتەرتىپكە
كــەلــتــۈرۈشــتــىــكــى ئـــەڭ زور كــۆلــەمــلــىــك يىغىلىش
ھېسابلىنىدىغان مەزكۇر يىغىننىڭ كۈچلۈك تەسىر
ۋە ئۈنۈم ھاسىل قىلىدىغانلىقى كۈتۈلمەكتە.
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شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان ئــۆلــىــمــاالر بىرلىكىنىڭ
ئــورۇنــاشــتــۇرۇشــى بــىــلــەن ئــىــســتــانــبــۇلــدا ئـــۈچ كــۈن
داۋامــاشــقــان «خــەلــقــئــارالــىــق شــەرقــىــي تۈركىستان
مۇھاكىمە يىغىنى» -12ئىيۇن كەچتە غەلىبىلىك
ئاخىرالشتى.

يىغىنغا ئــىــســام دۇنــيــاســىــدا كــۈچــلــۈك تەسىرگە
ئىگە مۇتەپەككۇر ئالىمالر ،دەۋەتچىلەر ۋە تەشكىالت
رەھبەرلىرىدىن دۇنيا مۇسۇلمان ئالىمالر بىرلىكى باش
كاتىپى دوكتور ئەلى قاراداغى ،مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور
ئىسام ئەلبەشىر ،مولدوۋا دىنى ئىشالر مىنىستىرى،
مەشھۇر ئۆلىما تارىق ســۇۋەيــدان ،مااليشىيا كەالنتان
ۋىاليىتىنىڭ پارالمېنت ئەزاسى دوكتور ئابدۇلالھ ياقۇب،
كۇۋەيتنىڭ سابىق پارالمېنت ئەزاسى دوكتور ۋەلىد
تابتابائى ،ئامېرىكىدىن كەلگەن قانۇن پىروفېسسورى
دوكتور خالىد بەيدۇن ...قاتارلىق كۆپلىگەن ئەربابالر
ئىشتىراك قىلغاندىن سىرت ،يەنە  40نەچچە دۆلەتتىن
كەلگەن ھۆكۈمەت ۋە تەشكىالت ۋەكىللىرى قاتناشقان
بولۇپ ،بۇندىن كېيىن شەرقىي تۈركىستان دەۋاســى
ئــۈچــۈن ئىسالم دۇنياسىدا روياپقا چىقىرىلىدىغان
تــۈرلــۈك پائالىيەتلەر ھەققىدە مۇھىم پىكىرلەر
ئوتتۇرىغا قويۇلدى.

مــەزكــۇر مۇھاكىمە يىغىنى -10ئــىــيــۇن باشالنغان
بــولــۇپ ،شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى ئىسالم
دۇنياسىدا كۈنتەرتىپكە كەلتۈرۈش قاتارلىق مۇھىم
مەسىلىلەر مۇھاكىمە قىلىنغاندىن سىرت ،نۆۋەتتە
خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئىجرا قىلىۋاتقان
ئــىــرقــىــي قىرغىنچىلىق جىنايىتى ،جۈملىدىن
ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرغا قارشى ئىجرا قىلىۋاتقان
تــېــررور سىياسىتى ھەرقايسى ئىسالم ئەللىرىدىن
كەلگەن زور تەسىر كۈچكە ئىگە ئۆلىماالر ،دەۋەتچىلەر
ۋە مۇتەخەسسىسلەرگە ھەرخىل نۇقتىالر بويىچە
تونۇشتۇرۇلدى.

بۇ قېتىمقى مۇھاكىمە يىغىنىدا ھەرقايسى ئۆلىماالر
خىتاي ئىجرا قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق
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جىنايىتىنى ھەرقايسى ئەللەردىن كەلگەن ئىسالم
ئالىملىرىغا ئــەتــراپــلــىــق تــونــۇشــتــۇردى .يىغىنغا
قاتناشقان مەشھۇر ئۆلىماالرمۇ نۇتۇقلىرىدا بىردەك
شەرقىي تۈركىستاننىڭ خىتاي تەرىپىدىن ئىشغال
قىلىنغان ئىسالم تۇپراقلىرىدىن بىرى ئىكەنلىكىنى
ۋە بۇ تۇپراقنىڭمۇ پەلەستىنگە ئوخشاشال قوغدىلىشى
كېرەكلىكىنى تــەكــىــتــلــەشــتــى ،شــۇنــداقــا يىغىن
داۋاملىشىۋاتقان كۈنلەردە ئۆزلىرىنىڭ ئىجتىمائىي
تــاراتــقــۇ ھــېــســابــلــىــرىــدا مــۇھــاكــىــمــە يىغىنىدىكى
تەسىراتلىرىنى ئورتاقالشتى.

يىغىننىڭ ئاخىرقى كۈنى ئىستانبۇل ۋالىيسى ئەلى
يەرلى كايا ۋە ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسى باش
مەسلىھەتچىسى ياسىن ئاقتايمۇ يىغىنغا قاتنىشىپ،
مــەخــســۇس ســـۆز قــىــلــىــپ ،ئــۆزلــىــرىــنــىــڭ شــەرقــىــي
تۈركىستان خەلقى بىلەن بىرگە ئىكەنلىكىنى ،بۇ
مۇھاكىمە يىغىنىنىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە
مەنپەئەتلىك بولۇشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى
بىلدۈردى.

مۇھاكىمە يىغىنىنىڭ ئاخىرىدا ئاالقىدار مۇھاكىمىلەر،
تەكلىپ-پىكىرلەر ۋە شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ
ئاساسى گەۋدىسىنى تەشكىل قىلغان مەزمۇندا بايانات
ئېالن قىلىندى .باياناتتا يىغىن ئىشتىراكچىلىرى
ئىسالم دۇنياسىنى شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ
ئىگىلىك ھــوقــۇقــى ،خىتاي دەپــســەنــدە قىلىۋاتقان
ھەق-ھوقۇقلىرىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەسىلىسىدە

يــىــغــىــنــنــىــڭ ئـــاخـــىـــرقـــى بـــاســـقـــۇچـــىـــدا يــىــغــىــن
قاتناشقۇچىلىرى ئالىم-ئۆلىماالر ،سىياسىيونالر،
دۆلەت ئەربابلىرى ۋە ئاخباراتچىالرنى ئاساس قىلغان
ھالدا گۇرۇپپىالرغا بۆلۈنۈپ ،شەرقىي تۈركىستاننىڭ
كۈنتەرتىپتىكى مەسىلىلىرىنى مۇالھىزە قىلدى ۋە
مۇھىم تەكلىپ-پىكىرلەرنى ئوتتۇرىغا قويدى.
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مۇرەسسە قىلماسلىققا ،خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا
ئىجرا قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە
قارشى تۇرۇشقا ،خىتاينىڭ جىنايى قىلمىشلىرىغا
سۈكۈت قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنى ئەيىبلەشكە ،خىتاي
ماللىرىنى بايقۇت قىلىش ھەرىكىتى تەشكىللەشكە ۋە
خىتاينىڭ تۈرلۈك ئالدام خالتىلىرىغا چۈشمەسلىككە
چاقىردى.

بــايــانــاتــتــا يــەنــە تــۈركــىــيــە ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي
تۈركىستان مۇھاجىرلىرىنىڭ ھەرخىل سىياسىي
پائالىيەتلىرىنى ئۆتكۈزۈشكە رۇخسەت قىلغانلىقى،
ئۇالرغا ئىگە بولغانلىقىغا رەھمەت ئېيتىپ ،تۈركىيە
ھۆكۈمىتىگە مىننەتدارلىق مەكتۇپى ئەۋەتكەنلىكى
قەيت قىلىندى.
مــەلــۇم بولۇشىچە ،شــەرقــىــي تۈركىستان ئۆلىماالر
بىرلىكى مەزكۇر يىغىننى ئەسلىدە ئۈچ يىل بۇرۇنال
ئۆتكۈزۈشنى پىالنلىغان بولسىمۇ ،خىتاي ۋىرۇسىنىڭ
پــۈتــۈن دۇنــيــاغــا تارقىلىشى ســەۋەبــلــىــك ،ئىزچىل
كېچىكتۈرۈشكە مەجبۇر بولغان .نۆۋەتتە بۇ قېتىملىق
مۇھاكىمە يىغىنىنىڭ تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە
ئىكەنلىكى ،شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنى ئىسالم
دۇنياسىدا كۈنتەرتىپكە كەلتۈرۈشتە مۇھىم بۇرۇلۇش
ھاسىل قىلىدىغانلىقى تەكىتلەنمەكتە.

باياناتتا يەنە خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئىجرا
قىلىۋاتقان جازا الگېرى تەسىس قىلىپ ،مىليونلىغان
كىشىلەرنى جازا الگېرىغا قاماش قاتارلىق ۋەھشىيانە
جىنايەتلىرى ئەيىبلەنگەندىن ســىــرت ،مۇھاكىمە
يىغىنغا قاتناشقان ئــەربــابــار ۋە تەشكىالتالرنىڭ،
بولۇپمۇ ئىسالمىي تەشكىالتالرنىڭ شەرقىي تۈركىستان
مەسىلىسىنى مۇھىم مەسىلىلەر قــاتــارىــدا تۇتۇپ،
يىغىلىش ،لېكسىيە ۋە مەسلىھەت يىغىنلىرىدا
خىتايغا بېسىم ئىشلىتىشنى قـــارار قىلغانلىقى
بىلدۈرۈلدى.
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مىشېل باچېلېت -2005يىلىدىن بۇيان
تۇنجى قېتىم شەرقىي تۈركىستاننى
زىـــيـــارەت قىلغان ب د ت كىشىلىك
ھوقۇق ئالىي ئەمەلدارى بولۇش سۈپىتى
بىلەن ،بۇ يىل -23مايدىن -28مايغىچە
داۋامالشقان زىيارىتى جەريانىدا قەشقەر
ۋە ئۈرۈمچىدىكى بىر نەچچە ئورۇننى
خىتاينىڭ كونتروللۇقى ئاستىدا ،يېپىق
تەرىقىدە كۆزدىن كەچۈرگەنىدى .ئۇنىڭ
زىيارەتتىن كېيىنكى باياناتىمۇ كۈچلۈك
نارازىلىق قوزغىغان بولۇپ ،خىتاينىڭ
تەشۋىقاتىغا ماسلىشىپ بەرگەنلىك،
خىتاينىڭ كۈتكەن يېرىدىن چىققانلىق،
دەپ قــارالــغــانــىــدى .خىتايمۇ ئۇنىڭ
باياناتىنى ماختاپ« ،ئوبيېكتىپ ۋە ئادىل
يەكۈن چىقاردى» دەپ جار سالغانىدى.

شەرقىي تۈركىستان زىيارىتىدىن كېيىنكى باياناتى
سەۋەبلىك خەلقئارادا كۈچلۈك تەنقىدكە دۇچ كەلگەن
ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي ئەمەلدارى مىشېل
باچېلېت ۋەزىپە مۇددىتى توشقاندىن كېيىن ،قايتا
ۋەزىپىگە ئولتۇرۇشنى خالىمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
بىرلەشمە خــــەۋەر ئاگېنتلىقىنىڭ بــۇ ھەقتىكى
خــەۋىــرىــدە بىلدۈرۈلۈشىچە ،مىشېل باچېلېت ب د
ت كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ -50قېتىملىق
يىغىنىدا قىلغان سۆزلىرىنىڭ ئۇنىڭ ئاخىرقى
قېتىملىق سۆزى بولۇپ قالىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.
باچېلېت ئىشخانىسىنىڭ باياناتچىسى بۇنىڭغا
چۈشەنچە بېرىپ ،ئۇنىڭ كېيىنكى نۆۋەتلىك ۋەزىپىگە
ئولتۇرۇشنى خالىمايدىغانلىقىنى مۇئەييەنلەشتۈرگەن.
مەلۇم بولۇشىچە ،ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي
ئەمەلدارى مىشېل باچېلېتنىڭ ۋەزىپە مۇددىتى بۇ
يىل -31ئاۋغۇست ئاخىرلىشىدىكەن .گەرچە تۆت يىل
داۋاملىشىدىغان بۇ ۋەزىپىگە باچېلېتنىڭ يەنە بىر
قېتىم سايلىنىش پۇرسىتى بولسىمۇ ،ئۇ بۇنىڭدىن ۋاز
كەچكەن ،شۇنداقال بۇنىڭ سەۋەبى ھەققىدە ھېچقانداق
مەلۇمات بېرىلمىگەن .شۇنداقتىمۇ تاراتقۇالر ئۇنىڭ
شەرقىي تۈركىستان زىيارىتىدىن كېيىن دۇچ كەلگەن
خەلقئارالىق بېسىم ۋە تەنقىدلەر سەۋەبلىك ،بۇ قارارنى
چىقارغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن.
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ئالدىنقى ھەپتە پاكىستاننىڭ دۆلەتلىك ئىلىم-پەن ۋە
تېخنولوگىيە ئۇنىۋېرسىتېتىدا خىتايالرنىڭ دۈەنۋۇ
بايرىمىنى تەبرىكلەش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ،
پاكىستانلىق بىر ئوقۇغۇچى پائالىيەت زالىدا شەرقىي
تۈركىستان بايرىقىنى كۆتۈرۈپ ،ئۇيغۇر دوپپىسىنى
كــىــيــىــپ ،خىتاينىڭ جىنايەتلىرىگە نــارازىــلــىــق
بىلدۈرگەن.

خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىشغالىيىتىگە ۋە
جىنايەتلىرىگە نارازىلىقىنى بىلدۈرگەن.

مۇھەممەد ئوسمان ئەسەد بۇ ھەقتە ئىستىقالل
تېلېۋىزىيەسىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ،
بۇ ھەقتىكى تەپسىالتالرنى ئورتاقالشتى.
ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ،مەزكۇر ئۇنىۋېرسىتېتتا
بۇندىن بــۇرۇن ھەرقانداق بىر پائالىيەت
قۇرئان تىالۋىتى بىلەن باشلىنىدىكەن .ئەمما
بۇ قېتىملىق پائالىيەت بولسا خىتايچە
شېئىر ئوقۇش بىلەن باشالنغان .پائالىيەتتە
ئۇسۇللىرىنى
ئەنئەنىۋى
خىتايالرنىڭ
ئــويــنــاش ،خىتايچە نــاخــشــا ئېيتىش،
خىتايالرنىڭ تــۈرلــۈك ئۆرپ-ئادەتلىرىنى
تونۇشتۇرۇش قاتارلىق نومۇرالر ئورۇنالنغان
بــولــۇپ ،خىتايالر يېتىشمىگەچكە ،بىر
قىسىم پاكىستانلىق ئوقۇغۇچىالر خىتايچە
كىيىنىپ ،نومۇر ئورۇنالشقا ياردەملەشكەن.
ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ،ناخشا ئوقۇلغاندا
ئېكرانغا چىقىرىپ قويۇلغان ۋىدىيوالردا بىر
قىسىم ئەخالقسىز كۆرۈنۈشلەر بار بولۇپ ،بۇ
ئەمەلىيەتتە پاكىستان خەلقىگە نىسبەتەن
ھۆرمەتسىزلىك ھېسابلىنىدىكەن.

پاكىستاننىڭ ئىسالمئاباد شەھىرىگە جايالشقان
دۆلـــەتـــلـــىـــك ئـــىـــلـــىـــم-پـــەن ۋە تــېــخــنــولــوگــىــيــە
ئۇنىۋېرسىتېتىدا -10ئــىــيــۇن خىتايالرنىڭ دۈەنــۋۇ
بايرىمىنى تەبرىكلەش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلگەن.
پائالىيەتنى ئۇنىۋېرسىتېتتىكى خىتاي تىلى مەركىزى
بىلەن خەلقئارالىق تىنچلىق ۋە مۇقىملىق مەركىزى
بىرلىشىپ تەشكىللىگەن بولۇپ ،مەكتەپ رەھبەرلىرى،
ئوقۇتقۇچى-ئوقۇغۇچىالردىن باشقا ،خىتاي ئەلچىسى ۋە
خىتاي-پاكىستان ئىقتىسادىي كارىدورىنىڭ يۇقىرى
دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى تەكلىپ قىلىنغان.
پائالىيەتكە كۆرۈرمەنلەر قاتارىدا قاتناشقان مەزكۇر
ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ ئوقۇغۇچىسى ،پاكىستانلىق ياش
مۇھەممەد ئوسمان ئەسەد ئۇيغۇر دوپپىسىنى كىيىپ،
شەرقىي تۈركىستان بايرىقىنى كۆتۈرۈپ ئولتۇرغاندىن
ســىــرت ،خىتاينىڭ دۆلــــەت شېئىرى قــويــۇلــغــانــدا،
كەينىنى قىلىپ تــۇرغــان بــولــۇپ ،بـــۇالر ئارقىلىق
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پــائــالــىــيــەت تەشكىللىگۈچىلەر ئــۇنــىــڭ بــۇ يالغۇز
كىشىلىك نارازىلىق ھەرىكىتىنى كۆرگەندىن كېيىن،
باشقىالرنىڭ دىققىتىنى قوزغاپ قويماسلىققا قاتتىق
تىرىشقان ۋە ئۇنىڭ يېنىغا بىر نەچچە مەسئۇل كىشىنى
ئولتۇرغۇزۇپ قويغان .پائالىيەتتىن كېيىن بىر قىسىم
خىتايالر ئۇنىڭدىن بايراق ھەققىدە سورىغاندا ،ئۇ بۇنىڭ
شەرقىي تۈركىستان بايرىقى ئىكەنلىكىنى ئېيتقان.

دائىرىلىرى ۋە ئورگان تاراتقۇلىرىنىڭ بۇ مەسىلىگە
ئىزچىل سۈكۈت قىلىپ تۇرۇۋالغانلىقىنى ،ئۆزىنىڭمۇ
بۇنىڭدىن چــوڭــراق ھــەرىــكــەت قىاللمىغانلىقىدىن
ئەپسۇسلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

قىلىۋاتقان
پائالىيەت
پاكىستاندا
ئۆمەر ئۇيغۇر ۋەقفى رەئىسى ئۆمەرخان
ئــەپــەنــدىــمــۇ بــۇ ھــەقــتــە توختىلىپ،
مەزكۇر ئۇنىۋېرسىتېتتىكى نارازىلىق
ھەرىكىتىنىڭ پاكىستاندا ئاز كۆرۈلىدىغان
ئــەھــۋال ئىكەنلىكىنى ،پاكىستان
ئىقتىسادىي جەھەتتىن خىتايغا قاتتىق
بېقىنىپ قالغان بىر پەيتتە ،بۇ پىداكارلىق
ھەرىكىتىنىڭ مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە
ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.

مــۇھــەمــمــەد ئــوســمــان ئــەســەدنــىــڭ ئېيتىشىچە ،بۇ
ھەرىكەتتىن كېيىن ساۋاقداشلىرى ئاۋارىچىلىكتىن
ئەنسىرەپ ،ئۇنىڭدىن ئۆزىنى قاچۇرغان .ئۇ ھازىرغىچە
مەكتەپ دائىرىلىرىنىڭ بۇ ھەقتە ئۇنىڭغا بىرەر نەرسە
دېمىگەنلىكىنى ،ئەگەر دېگەن تەقدىردىمۇ ،ئۆزىنىڭ
بــۇ ھەرىكىتى ھەققىدە چۈشەنچە بېرىشكە تەييار
ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
ئۇ زىيارەت جەريانىدا يەنە پاكىستاندىكى بىر قىسىم
ئىسالمىي ئاخبارات ئورگانلىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستان
ۋەزىيىتىنى تونۇشتۇرۇپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى ،يەنە بىر
قىسىم ئۆلىماالرنىڭمۇ ئىجتىمائىي تاراتقۇ ھېسابلىرىدا
شەرقىي تۈركىستانغا ئاالقىدار مەزمۇنالرنى تارقىتىپ
تۇرىدىغانلىقىنى ،ئەمما پاكىستان بىلەن خىتاينىڭ
زىــچ ئىقتىسادىي باغلىنىشى سەۋەبلىك ،پاكىستان
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 47دۆلــەت ب د ت يىغىنىدا بىرلەشمە بايانات ئېالن
قىلىپ ،خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى تۈرلۈك
باستۇرۇش قىلمىشلىرىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى
بىلدۈردى ۋە ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىدىن
شەرقىي تۈركىستان ھەققىدىكى كىشىلىك ھوقۇق
دوكالتىنى تېزدىن ئېالن قىلىشنى تەلەپ قىلدى.

قاتارلىق مىللەتلەرگە ئىجرا قىلىۋاتقان مەجبۇرىي
تۇغماس قىلىش ،ئاياغ-ئاستى قىلىش ،مەجبۇرىي
ئەمگەككە سېلىش ،ئېتىقادى ۋە مىللىي مەدەنىيىتىنى
چەكلەش قاتارلىق جىنايەتلىرى تىلغا ئېلىنغاندىن
سىرت ،ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىگە شەرقىي
تۈركىستان ھەققىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دوكالتىنى
دەرھــال ئېالن قىلىش ھەققىدە چاقىرىق قىلىنغان.
شۇنداقال خىتاي تەرەپمۇ ب د ت تەكشۈرۈش ھەيئىتى
ۋە مــۇتــەخــەســســىــســلــەر گــۇرۇپــپــىــســىــنــىــڭ شــەرقــىــي
تۈركىستاننى ئۈنۈملۈك ۋە ھېچقانداق چەكلىمىسىز
تەكشۈرۈشىگە يول قويۇشقا چاقىرىلغان.

بۇ ھەپتە جەنۋەدە باشالنغان ب د ت كىشىلىك ھوقۇق
كېڭىشىنىڭ -50نــۆۋەتــلــىــك يىغىنىدا شەرقىي
تۈركىستاندىكى ئىنسان ھەقلىرى مەسىلىسىمۇ
كۈنتەرتىپتىن ئورۇن ئالغان بولۇپ-14 ،ئىيۇن  47دۆلەت
بىرلەشمە بايانات ئېالن قىلىپ ،خىتاي رېجىمىنىڭ
شەرقىي تۈركىستاندىكى باستۇرۇش قىلمىشلىرىدىن
ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن.

خىتاينىڭ ب د ت دا تۇرۇشلۇق دائىمىي ۋەكىلى چېن
شــۈ يىغىندا مــەزكــۇر بىرلەشمە باياناتقا نارازىلىق
بــىــلــدۈرۈپ« ،يالغان سۆزلەرنى تارقىتىپ ،خىتايغا
ھۇجۇم قىلغانلىق» دەپ بىلجىرلىغان .ئۇ سۆزىدە ب
د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي ئەمەلدارىنىڭ باياناتىنى
يــەنــە بىر قېتىم سۇيىئىستېمال قىلىپ ،ئۇنىڭ
زىيارىتىنىڭ خىتايدىكى ئاتالمىش «كىشىلىك
ھــوقــۇق تــەرەقــقــىــيــاتــى»غــا بــولــغــان چۈشىنىشنى
كۈچەيتكەنلىكىنى دەۋا قىلغان.

گولالندىيە مەزكۇر باياناتنى  47دۆلەتكە ۋاكالىتەن
ئــېــان قــىــلــغــان ب ــول ــۇپ ،گــولــانــدىــيــەنــىــڭ جــەنــۋەدە
تۇرۇشلۇق ۋەكىلى پول بېكېرس باياناتتا خىتاينىڭ
شەرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇر قاتارلىق مىللەتلەرنى
كــەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلغانلىقىنى ۋە ن ــازارەت
قىلىۋاتقانلىقىنى ،گەرچە خىتاي ئىزچىل ئىنكار
قىلىۋاتقان بولسىمۇ ،كۆپلىگەن دوكالتالرنىڭ بۇ
جىنايەتلەرنى ئىسپاتالپ بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.
باياناتتا خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر
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ئامېرىكا تــامــوژنــا دائــىــرىــلــىــرى ئـــۇزۇن مەزگىللىك
تەييارلىقالرنى ئاخىرالشتۇرۇپ-21 ،ئىيۇندىن تارتىپ
«ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش
قانۇنى»نى رەسمىي ئىجرا قىلىشقا باشلىدى.

قانۇننىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە
سېلىش قىلمىشلىرىنى ئۈنۈملۈك توسااليدىغانلىقىنى
بىلدۈرگەن .يەنە بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەر بولسا
كۆپلىگەن شىركەت-كارخانىالرنىڭ بۇ قانۇننى ئىجرا
قىلىشى تەسكە توختايدىغانلىقىنى ،چۈنكى ئۇالرنىڭ
تەمىنلەش زەنجىرى ئىنتايىن مۇرەككەپ ئىكەنلىكىنى،
يەنە كېلىپ خىتايدا مەھسۇالتالرنى ئىشلەپچىقىرىش
جــەريــانــىــغــا قــــاراپ چــىــقــىــدىــغــان ئــۈچــىــنــچــى تـــەرەپ
باھالىغۇچىالرنىڭ كەمچىل ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا
قويغان.

ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسىنىڭ بۇ
ئاينىڭ بېشىدىكى باياناتىدا ئاالقىدار تەييارلىقالرنىڭ
پۈتۈپ بولغانلىقىنى« ،ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ
ئالدىنى ئېلىش قانۇنى»نى -21ئىيۇندىن تارتىپ
رەســمــىــي ئــىــجــرا قــىــلــىــشــقــا بــاشــايــدىــغــانــلــىــقــىــنــى
بىلدۈرگەنىدى .ئۇزۇن مۇددەتلىك تاالش-تارتىشالردىن
كېيىن بۇلتۇر يىل ئاخىرىدا رەسمىي ماقۇلالنغان
ۋە يېرىم يىل تەييارلىق خىزمەتلىرىنى باشتىن
كەچۈرگەن مەزكۇر قانۇن -21ئىيۇن رەسمىي ئىجرا
قىلىنىشقا باشلىدى.

ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تەمىنلىگۈچى شىركەتلەرنىڭ
ئاالقىدار قانۇنىي ئىسپاتالرنى تەييارلىشى ئۈچۈن
كۆرسەتمە بىلەن تەمىنلىگەن بولۇپ ،ئامېرىكا تاموژنا
ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى -13ئىيۇن  17بەتلىك
«ئىمپورت قىلغۇچىالرنىڭ ھەرىكەت يېتەكچىسى»
ناملىق كۆرسەتمىنى ئېالن قىلغان.

«ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش
قانۇنى»غا ئاساسەن ،ئەگەر ئامېرىكىنىڭ ئاالقىدار
دائىرىلىرى تەرىپىدىن مەجبۇرىي ئەمگەك يــوق ،دەپ
ئىسپاتالنمىغان تــەقــدىــردە ،شــەرقــىــي تۈركىستاندا
ياكى شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي دائىرىلىرىگە
چېتىشلىق زاۋۇت-كــارخــانــىــاردا ئىشلەپچىقىرىلغان
بارلىق مەھسۇالتالر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇالتى
دائىرىسىگە كــىــرگــۈزۈلــىــدۇ ۋە بــۇ مەھسۇالتالرنىڭ
ئامېرىكىغا ئىمپورت قىلىنىشى چەكلىنىدۇ.

خىتاينىڭ ئامېرىكا باش ئەلچىخانىسى باياناتچىسى
ليۇ پېڭيۈ بــۇ ھەقتە ئــىــپــادە بــىــلــدۈرۈپ ،شەرقىي
تۈركىستاندىكى مــەجــبــۇرىــي ئەمگەككە ئــاالقــىــدار
ئەيىبلەشلەرنى خىتايغا قارشى كۈچلەرنىڭ ئويدۇرۇپ
چىقارغانلىقى ،ئامېرىكىنىڭ خىتاينىڭ ئىقتىسادىغا
بۇزغۇنچىلىق قىلىشنى نىشان قىلغانلىقى ،بۇ
ھەرىكەتنىڭ پۈتۈن دۇنيادىكى تەمىنلەش زەنجىرى
ۋە ســـودا سىستېمىسىنىڭ مۇقىملىقىغا تەسىر
يەتكۈزىدىغانلىقى ھەققىدە جار سالغان.

ئــامــېــرىــكــا ئ ــاۋازى ــن ــى ــڭ بـــۇ ھــەقــتــىــكــى خــەۋىــرىــدە
بىلدۈرۈلۈشىچە ،بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەر مەزكۇر
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خەلقئارالىق ئــادۋوكــاتــار خىتاينىڭ جىنايەتلىرى
ھــەقــقــىــدىــكــى يــېــڭــى دەلــىــل-ئــىــســپــاتــارنــى قايتا
ئوتتۇرىغا قويۇپ ،خەلقئارالىق جىنايى ئىشالر سوت
مەھكىمىسىدىن خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى
ئۇيغۇر قاتارلىق مىللەتلەرگە زىيانكەشلىك قىلىش
قىلمىشىنى تەكشۈرۈشنى تەلەپ قىلدى.

جازا الگېرىدىكى باشقا كىشىلەر دۇچ كەلگەن قىيىن-
قىستاققا ئېلىنىش ۋە نامەلۇم ماددىالر ئوكۇل قىلىپ
ئۇرۇلۇش قاتارلىق جىنايەتلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان.

مــەزكــۇر ئــادۋوكــاتــارنــىــڭ ئېيتىشىچە،
گــەرچــە خىتاي خەلقئارا جىنايى ئىشالر
ســوت مەھكىمىسىگە ئــەزا بولمىسىمۇ،
ئــەمــمــا خــەلــقــئــارا جىنايى ئــىــشــار ســوت
مەھكىمىسىنىڭ تەكشۈرۈش باشالش ھوقۇقى
بــار ئىكەن .چۈنكى بىر قىسىم ئۇيغۇرالر
خەلقئارا جىنايى ئىشالر سوت مەھكىمىسىگە
ئەزا دۆلەتلەردە تۇتقۇن قىلىنغاندىن كېيىن
خىتايغا تاپشۇرۇپ بېرىلگەن.

ئامېرىكا ئــاۋازىــنــىــڭ خــەۋىــرىــدە بــىــلــدۈرۈلــۈشــىــچــە،
بــىــر تــۈركــۈم خــەلــقــئــارالــىــق ئــادۋوكــاتــار -20ئــىــيــۇن
ئاالقىدار تەپتىش ئەمەلدارلىرىغا خىتاينىڭ شەرقىي
ئىسپاتاليدىغان
جىنايەتلىرىنى
تۈركىستاندىكى
يېڭى ئىسپات ھۆججىتىنى سۇنغان ھەمدە خەلقئارا
جىنايى ئىشالر ســوت مەھكىمىسىنى خىتاينىڭ
شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر قاتارلىق مىللەتلەرگە
ئىجرا قىلىۋاتقان ئېغىر جىنايەتلىرىگە قارىتا دېلو
تۇرغۇزۇشقا چاقىرغان.

ئــادۋوكــاتــار خــەلــقــئــارا جىنايى ئىشالر
بېرمىدىكى
مەھكىمىسىدىن
ســـوت
قىرغىنچىلىق ۋەقەسىنى تەكشۈرۈشنى
خىتاينىڭ جىنايەتلىرىنى تەكشۈرۈشتە
ئۆرنەك قىلىشنى تەلەپ قىلغان .روھىنگيا
دېــلــوســىــدا خــەلــقــئــارا جــىــنــايــى ئىشالر
ســوت مەھكىمىسىنىڭ سوتچىلىرىدىن
تەشكىللەنگەن بىر گۇرۇپپا -2019يىلى سوت
كوللېگىيەسىنىڭ «ئەزا دۆلەتلەر زېمىنىدا
سادىر قىلىنغان بەزى جىنايەتلەرگە قارىتا
باشقۇرۇش ھوقۇقى يۈرگۈزەلەيدىغانلىقى»
ھەققىدە قارار چىقارغان.

بىرلەشمە خەۋەر ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە،
ئادۋوكاتالر ئوتتۇرىغا قويغان يېڭى دەلىل-ئىسپاتالر
خــەلــقــئــارا جــىــنــايــى ئــىــشــار سوتىنىڭ خىتاينىڭ
ئۇيغۇرالرغا قاراتقان كەڭ كۆلەملىك كىشىلىك ھوقۇق
دەپسەندىچىلىكىنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن كۆرسەتكەن
ئەڭ يېڭى تىرىشچانلىقى ئىكەن .يېڭى ئىسپات بولسا
-2018يىلى شەرقىي تۈركىستاندىكى جازا الگېرىدىن
قېچىپ چىققان بىر شاھىتنىڭ گۇۋاھلىقىنى ئۆز
ئىچىگە ئالىدىكەن .شاھىتنىڭ گۇۋاھلىق سۆزىدە ئۇ ۋە
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بىلدۈرۈلۈشىچە ،بېرما ئارمىيەسى ئالدىنقى يىلالردا
روھىنگيا مۇسۇلمانلىرىغا كەڭ كۆلەمدە زىيانكەشلىك
قىلىپ ،نەچچە يۈز مىڭ روھىنگيا مۇسۇلمانلىرىنى
چېگرادىن بېنگالغا قېچىشقا مەجبۇرلىغان .بېرما
خەلقئارا جىنايى ئىشالر سوت مەھكىمىسىنىڭ ئەزاسى
بولمىسىمۇ ،ئەمما بېنگال مەزكۇر تەشكىالتقا ئەزا
بولغانلىقتەك دەلىل بىلەن ،بېرما ئارمىيەسىگە قارىتا
دېلو تۇرغۇزۇلۇپ تەكشۈرۈلگەن.

ئادۋوكاتالرنىڭ ئېيتىشىچە ،خىتاينىڭ جىنايەتلىرى
ھەققىدە تەپتىش ئەمەلدارىغا سۇنغان دەلىل-ئىسپاتالردا
خىتاينى سوتالش پىالنلىرىنىڭ تەپسىالتى ئوتتۇرىغا
قويۇلغان .مــەزكــۇر دەلىل-ئىسپاتالردا خىتاينىڭ
خەلقئارا جىنايى ئىشالر ســوت مەھكىمىسىگە ئەزا
قوشنا دۆلەتلەر تەۋەلىكىدە ئۇيغۇرالرنى تۇتقۇن قىلىپ،
ئۇالرنى مەجبۇرىي ھالدا خىتايغا قايتۇرۇپ كېتىش
ئەھۋاللىرى ئوتتۇرىغا قويۇلغان ۋە بۇنىڭ مىسالى
سۈپىتىدە ئۇيغۇرالرنىڭ تاجىكىستان ھۆكۈمىتى
ئــارقــىــلــىــق تــۇتــقــۇن قىلىنغانلىقىنى ،ئــۇالرنــىــڭ
تاجىكىستاندىن مەجبۇرىي ھالدا شەرقىي تۈركىستانغا
قايتۇرۇلغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتۈلگەن.
-20ئــىــيــۇن يېڭى ئىسپاتالرنى ئوتتۇرىغا قويغان
ئادۋوكاتالر باياناتىدا خەلقئارا جىنايى ئىشالر سوت
مەھكىمىسىنىڭ ئــەزا دۆلەتلەر زېمىنىدا باشالنغان
ۋە خىتاينىڭ قــولــىــدا داۋامــاشــقــان جىنايەتلەرگە
قــارىــتــا ب ــاش ــق ــۇرۇش ھــوقــۇقــى بــارلــىــقــىــنــى ،شــۇڭــا
خىتايغا قارىتىلغان تەكشۈرۈشنى دەرھــال باشلىشى
كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن.
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نــۇرى تۈركەل ئەپەندى مۇھاجىرەتتىكى زور تەسىرگە
ئىگە ئۇيغۇرالردىن بىرى بولۇپ ،ئۇ -2021يىلى خەلقئارا
تــاراتــقــۇالردا دۇنــيــادىــكــى تــەســىــرى ئــەڭ كــۈچــلــۈك 50
رەھبەرنىڭ بىرى بولۇپ باھاالنغاندىن باشقا-2021 ،يىلى
نوترې دام ئۇنىۋېرسىتېتى قانۇن فاكۇلتېتىنىڭ تۇنجى
قېتىملىق دىنىي ئەركىنلىك مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن.
ئۇندىن باشقا ئۇ يەنە ئامېرىكىنىڭ «دەۋر» ژۇرنىلى
تەرىپىدىن -2020يىلىدىكى «دۇنيادىكى تەسىرى
كۈچلۈك  100شەخس»نىڭ بىرى بولۇپ باھاالنغان.

ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ
مۇئاۋىن رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى ئۆتەۋاتقان نۇرى تۈركەل
ئەپەندى -21ئىيۇندىن باشالپ مەزكۇر كومىتېتنىڭ
2022-2023يىللىق رەئىسلىكىگە تەيىنلەندى.

ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر ئادۋوكات،
تاشقى سىياسەت مۇتەخەسسىسى ،ئۇيغۇر
كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى تەشكىالتىنىڭ
مـــۇدىـــرىـــيـــەت رەئـــىـــســـى ،خـــۇدســـون
ئىنستىتۇتىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى،
تاشقى مۇناسىۋەتلەر كېڭىشىنىڭ ئەزاسى
نۇرى تۈركەل ئەپەندى -2020يىلى ئامېرىكا
خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ
كومىسسارلىقىغا تەيىنلەنگەنىدى ۋە
-2021يىلى ئىيۇن ئېيىدا ئامېرىكا خەلقئارا
دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن
رەئىسلىكىگە تەيىنلەنگەنىدى .ئۇ بۇ
قېتىم يەنە بىر قەدەم ئىلگىرىلىگەن ھالدا
مەزكۇر كومىتېتنىڭ 2022-2023يىللىق
رەئىسلىكىگە تەيىنلەندى.

خىتاي رېجىمى بۇلتۇر -12ئايدا ئامېرىكىنىڭ جازا
تەدبىرلىرىدىن ئۆچ ئېلىش ئۈچۈن ،ئامېرىكا خەلقئارا
دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىدىكى ن ــۇرى تــۈركــەل
ئەپەندىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تۆت ئامېرىكا ئەمەلدارىغا
جازا يۈرگۈزگەنلىكىنى ئېالن قىلغانىدى.
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خىتاينىڭ ئاۋسترالىيەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى سىدنېي پەن-
تېخنىكا ئۇنىۋېرسىتېتىدا نۇتۇق سۆزلىگەندە ،شەرقىي تۈركىستان
ئۈچۈن ئاۋاز چىقىرىپ كېلىۋاتقان بىر تۈركۈم پائالىيەتچىلەرنىڭ
كۈچلۈك قارشىلىقىغا دۇچ كەلدى.
خىتاينىڭ ئاۋسترالىيەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى
شــيــاۋچــيــەن -24ئــىــيــۇن ســىــدنــېــي پەن-تېخنىكا
ئۇنىۋېرسىتېتى ئاۋسترالىيە-خىتاي مۇناسىۋىتى
ئىنستىتۇتىدا نۇتۇق سۆزلىگەن .مەلۇم بولۇشىچە،
بۇ ئۇنىڭ يانۋار ئېيىدا ۋەزىپىگە ئولتۇرغاندىن بۇيان
تۇنجى قېتىم ئاۋسترالىيە-خىتاي مۇناسىۋىتى
ھەققىدە ئاممىۋى مۇنبەرلەردە سۆز قىلىشى بولۇپ
ھېسابلىنىدىكەن.

شياۋچيەن يىغىندا خىتاي بىلەن ئاۋسترالىيەنىڭ
ھەرقايسى ساھەلەردىكى ھەمكارلىقىنى قايتىدىن
ياخشىالش مەسىلىسى ھەققىدە توختالغاندىن سىرت،
شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان
بىر قىسىم سوئالالرغا جاۋاب بەرگەن .ئۇ ئۇيغۇرالرنىڭ
كــەڭ كۆلەملىك جــازا الگېرىغا قامىلىشى قاتارلىق
مەسىلىلەرگە بىۋاسىتە چۈشەنچە بېرىشتىن ئۆزىنى
قـــاچـــۇرۇپ ،شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان مەسىلىسىنىڭ
ئىنسانىي ھەق-ھوقۇقالر بىلەن ئاالقىسى يوقلۇقى،
خىتاي رېجىمىنىڭ مۇقىملىق ئۈچۈن زۆرۈر تەدبىر
قولالنغانلىقى ھەققىدە جار سالغان.
ئۇ نۇتۇق سۆزلەۋاتقاندا ئۇزۇندىن بېرى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن
ئاكتىپ ئاۋاز چىقىرىۋاتقان ئاۋسترالىيەلىك ياش دىرۇۋ
پاۋلو قاتارلىق بىر تۈركۈم پائالىيەتچىلەرنىڭ نارازىلىق
ھەرىكىتىگە دۇچ كەلگەن .ئۇالر نــۆۋەت بىلەن يىغىن
مەيدانىغا كىرىپ ،شياۋچيەننىڭ نۇتقىنى بۆلۈۋەتكەن
ۋە «تىبەتكە ئەركىنلىك ،شــەرقــىــي تۈركىستانغا
ئەركىنلىك ،خوڭكوڭغا ئەركىنلىك» دەپ يېزىلغان
پىالكاتنى كــۆتــۈرۈپ ،يىغىن زالىنى ئايالنغان ھالدا
يۇقىرىقى شوئارالرنى توۋلىغان.
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پائالىيەتچى دىرۇۋ پاۋلو تىۋىتتېر ھېسابىدا
بۇ ھەقتىكى ۋىدىيوالرنى ئورتاقالشقان بولۇپ،
ئۇ نارازىلىق ھەرىكىتى جەريانىدا خىتاي
باش ئەلچىسىنىڭ بىر دىكتاتور رېجىمغا
ۋەكىللىك قىلىدىغانلىقىنى ،خىتاينىڭ
شەرقىي تۈركىستاندىكى مىليونلىغان
ئۇيغۇرالرنى جازا الگېرىغا قامىغانلىقىنى،
ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى
بىلدۈرۈپ ،يىغىن قاتناشقۇچىلىرىغا خىتاب
قىلغان .ئارقىدىن پائالىيەتچىلەر ئامانلىق
قوغدىغۇچىلىرىنىڭ ئېلىپ مېڭىشى بىلەن
يىغىن زالىدىن ئايرىلىشقا مەجبۇر بولغان.
يىغىندا خىتاي ئەلچىسى ئۇيغۇرالرنى
تېررورىزم ۋە بۆلگۈنچىلىك بىلەن قارىالۋاتقان
ۋاقىتتا ،ئاۋسترالىيەلىك ئۇيغۇر  -بەختىيار
ئەپەندى ئورنىدىن تــۇرۇپ ،ئۇنىڭ سۆزىنى
بۆلگەن ۋە« :مــەن بىر ئۇيغۇر ،تېررورچى
ئەمەس .ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختات»
دەپ توۋلىغان .ئامانلىق قوغدىغۇچىالر ئۇنىمۇ
يىغىن زالىدىن چىقىرىۋەتكەن.

نارازىلىق ھەرىكىتى جەريانىدا يىغىنغا قاتناشقان
خىتايالر قاتتىق بىئارام بولغان بولۇپ ،ئۇالر مەزكۇر
پائالىيەتچىلەرگە ۋارقىراپ ،ئېغىر ھاقارەت سۆزلىرىنى
ئىشلەتكەن .دىــرۇۋ پاۋلو زالدىن ئايرىلىۋاتقاندا بىر
خىتاي ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلماقچى بولغان ۋە ئۇنىڭ
قولىدىكى پىالكاتنى تارتىپ ،يىرتىۋەتكەن.
دىرۇۋ پاۋلو بۇ ھەقتە توختىلىپ ،ئۆزلىرىنىڭ بۇ نارازىلىق
ھەرىكىتى ئارقىلىق كىشىلەرگە خىتاي رېجىمىنىڭ
يەنە بىر يۈزى بارلىقىنى ئەسكەرتىۋاتقانلىقىنى ،خىتاي
ئەلچىسىنىڭ ئۇيغۇرالر ۋە تىبەتلەرنىڭ كىشىلىك
ھوقۇقى ھەققىدىكى نۇتقىنى ئاڭالپ ئولتۇرۇشنىڭ
ھېچقانداق ئەھمىيىتى يوقلۇقىنى بىلدۈرگەن .بۇ
قېتىملىق نارازىلىق ھەرىكىتىگە قاتناشقان يەنە
بىر تىبەت پائالىيەتچى تىۋىتتېر ھېسابىدا« :بىز
قارشىلىق كۆرسىتىمىز ،تاكى تىبەتلەر ۋە ئۇيغۇرالر
خىتاي تەرىپىدىن بېسىۋېلىنغان زېمىنىنى ھۆرلۈككە
ئېرىشتۈرگۈچە كۈرەش قىلىمىز» دەپ يازغان.
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دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ياشاۋاتقان مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالرنىڭ
كۆپىيىشىگە ئەگىشىپ ،ھەرقايسى دۆلەتلەردە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان ئۇيغۇر
ياشلىرىمۇ تۈرلۈك ساھەلەردە كۆزگە كۆرۈنۈشكە باشلىماقتا .بۇنىڭ جۈملىسىدىن
ياپونىيەدە تۇغۇلۇپ ئۆسكەن ئۇيغۇر قىز ئەرفىيە ئەلى ياپونىيەدە تۇنجى بولۇپ
سىياسىي سەھنىگە چىققان ئۇيغۇر بولۇپ قالدى.
ئەرفىيە ئــەلــى -1988يــىــلــى ياپونىيەنىڭ فۇكۇكا
ناھىيەسىدە تۇغۇلغان بولۇپ ،كىچىكىدىن تارتىپ
يــاپــونــىــيــە مــائــارىــپــىــدا تــەربــىــيــەلــەنــگــەن بولۇشىغا
قــارىــمــاي ،ئــۇيــغــۇرچــە ،خىتايچە ۋە ئىنگلىزچىنى
ياخشى بىلىدىكەن .ئۇ ۋاشىنگتوندىكى جورجى تاۋن
ئۇنىۋېرسىتېتىدا خەلقئارا مۇناسىۋەت ۋە خەلقئارا
سىياسەت كەسپىدە ئــوقــۇغــان .ئــوقــۇش جەريانىدا
تۈرلۈك ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسى ۋە جەمئىيەتلەردە
تەشكىللەش قابىلىيىتىنى جارى قىلدۇرۇپ ،ھەرخىل
ۋەزىپىلەرگە مەسئۇل بولغان .ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن
كــېــيــىــن ۋاشــىــنــگــتــونــدىــكــى خــەلــقــئــارا ســىــيــاســەت
ئىنستىتۇتى ،دۇنيا بانكىسى ،ياپونىيەنىڭ بىرلەشكەن
دۆلەتلەر تەشكىالتىدىكى دائىمىي تۇرۇشلۇق ئىش
بېجىرىش ئورنى قاتارلىق ئورۇنالردا ئىشلىگەن.

ئۇ تىۋىتتېردىكى ئۇچۇرلىرىدا ب د ت دىكى خىزمىتىنى
ئاخىرالشتۇرۇپ ،ياپونىيەگە قايتىپ كەلگەنلىكى
ھەمدە ياپونىيەدىكى ئەڭ ئاساسلىق پارتىيەلەردىن بىرى
بولغان لىبېرال دېموكراتىك پارتىيەسى ساھىبخانلىق
قىلغان مۇخبىرالرنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا ئۆزىنىڭ
بــۇ قېتىملىق پــارالمــېــنــت ئــەزالــىــرى سايلىمىغا
قاتنىشىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن .ئــۇ ســۆزىــدە يەنە
ئۆزىنىڭ ئائىلە كەچۈرمىشلىرىگە بىرلەشتۈرگەن
ھالدا ياپونىيە ئۈچۈن خىزمەت قىلىش ئارزۇسىنىڭ
تۈرتكىسىدە بۇ قارارغا كەلگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ« :مەن
بىر ياپونىيەلىك ئۇيغۇر .نۆۋەتتە خەلقئارادا ياپونىيەگە
ۋەكىللىك قىلىدىغان ئــايــال تەنھەرىكەتچىلەر ۋە
باشقا ســاھــەدىــكــى يــاشــار ئانچە كــۆپ ئــەمــەس .مەن
مۇشۇ بوشلۇقنى ئازراق بولسىمۇ تولدۇرۇشقا ئۆزۈمنى
ئاتىماقچىمەن» دېگەن.

نــۆۋەتــتــە ئــۇ ياپونىيە پــارالمــېــنــتــىــدا كــېــڭــەش پــاالتــا
ئەزالىقى ئورنىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن سايالمغا
قاتنىشىدىغانلىقىنى رەسمىي جاكارالپ ،ياپونىيەدىكى
ھــەر قايسى ســاھــەلــەرنــىــڭ قىزغىن ئالقىشىغا ۋە
قوللىشىغا ئېرىشكەن ۋە ياپونىيەدە سىياسىي ساھەگە
قەدەم تاشلىغان تۇنجى ئۇيغۇر بولۇپ قالغان.

«بۈگۈنكى ياپونىيە» گېزىتىنىڭ -20ئىيۇندىكى
خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە ،بۇ يىل  33ياشقا كىرگەن
ئەرفىيە ئۆزىنىڭ ئىلگىرىكى ھەرخىل ساھەلەردە
ئېرىشكەن مول خىزمەت تەجرىبىسى بىلەن سىياسىي
سەھنىدە كۆزگە چېلىققان كاندىدات ئىكەنلىكىنى
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تېزال نامايان قىلغان .ئۇ مۇخبىرالرنىڭ بۇ ھەقتىكى
سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىپ« :قىزىقارلىق يېرى شۇكى،
كىشىلەر مېنىڭ سىياسىي قارىشىم ھەققىدە ئەمەس،
كۆپىنچە ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتقان مەسىلىلەر ھەققىدە
سوئال سوراۋاتىدۇ .بىر ئۇيغۇر بولۇش سۈپىتىم بىلەن
مەن بۇنى توغرا چۈشەندىم» دېگەن.

بىلدۈرۈپ ئۇچۇر يوللىغان .شۇنداقال ئۇ ياپونىيەدىكى
ئاخبارات ساھەسىنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغاپ،
ھەرخىل سۆھبەتلەرگە تەكلىپ قىلىنىشقا باشلىغان.
مەلۇم بولۇشىچە ،سايالم نەتىجىسى -10ئىيۇل ئېالن
قىلىنىدىغان بولۇپ ،نۆۋەتتە ئۇ نامزات بولغان لىبېرال
دېموكراتىك پارتىيەسىنىڭ سايالمدا ئۇتۇپ چىقىش
ئېھتىماللىقى زور دەپ قارالماقتا.

خــــەۋەردە قــەيــت قىلىنىشىچە ،ئەرفىيە
مۇخبىرالرنىڭ ئۇيغۇرالر ھەققىدە سورىغان
سوئاللىرىغا جــاۋاب بەرگەندە «شىنجاڭ»
دېگەن نامنى ئىشلىتىشنى قەتئىي رەت قىلىپ
كەلگەن ۋە بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا «ئۇيغۇر
دىيارىدىكى مىسلىسىز زۇلۇمالر» دېگەن
جۈملىنى كۆپ قېتىم تىلغا ئالغانىكەن.
ئەرفىيە بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىپ ،ئۆزىنىڭ
ئۇيغۇر بولغانلىقى تۈپەيلىدىن ،بارغانسېرى
كۆپلىگەن كىشىلەرنىڭ بۇ سايالم رىقابىتىگە
قىزىقىۋاتقانلىقىنى ،بۇ جەرياندا ياپونىيەدىمۇ
«كــۆپ خىللىق»قا بولغان مايىللىقنىڭ
ئېشىپ مېڭىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىگەن.

ئەرفىيەدىن باشقا يەنە بىر ئۇيغۇر خانىم  -گۈلىستان
ئەزىز ياپونىيەدىكى ئوڭچىالر پارتىيەسى بولغان كۇنى
مورىتو پارتىيەسىنىڭ كاناگاۋا ئۆلكىسىدىكى پارالمېنت
ئەزالىقىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقان
بولۇپ ،ياپونىيەدىكى ھەر قايسى ساھەلەرنىڭ قىزغىن
ئالقىشىغا ۋە قوللىشىغا ئېرىشمەكتە.
گۈلىستان خانىم -90يىلالرنىڭ ئاخىرىدا ياپونىيەگە
كەلگەن كۆچمەنلەردىن بولۇپ ،ئۇ سايالم رىقابىتىدىكى
بــارلــىــق نۇتۇقلىرىدا خىتاينىڭ جىنايەتلىرىنى،
جــۈمــلــىــدىــن شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــدىــكــى ئىرقىي
قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى ۋە خىتاينىڭ ياپونىيە
ئــۈچــۈن قانچىلىك ئېغىر تــەھــدىــت ئىكەنلىكىنى
ئــوچــۇق-ئــاشــكــارا ئــوتــتــۇرىــغــا قــويــۇپ كــەلــمــەكــتــە ۋە
كۈچلۈك تەدبىر قوللىنىلمىغان ئــەھــۋال ئاستىدا،
بۈگۈنكى ياپونىيەنىڭ ئەتىكى شەرقىي تۈركىستان
بولىدىغانلىقىنى تەكىتلىمەكتە.

ئۇ بۇ قېتىملىق سايالم رىقابىتىگە قاتنىشىدىغانلىقىنى
ئېالن قىلغاندىن كېيىن ،ھەر ساھەدىكى كىشىلەر
ئۆزلىرىنىڭ ئۇنىڭغا بولغان ئىشەنچىنى ،شۇنىڭدەك
تەڭسىز مۇئامىلىگە ئــۇچــراۋاتــقــان بىر مىللەتنىڭ
پەرزەنتىدىكى بــۇ شىجائەتنى قولاليدىغانلىقىنى
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-26ئــىــيــۇن ئىستانبۇلدا «ھىندىستان ۋە شەرقىي
تۈركىستاندىكى مۇسۇلمان ئايالالرنى قولالش مۇھاكىمە
يىغىنى» ئۆتكۈزۈلگەن بــولــۇپ ،يىغىندا شەرقىي
تۈركىستاندىكى قىز-ئايالالر دۇچ كەلگەن ئېچىنىشلىق
ۋەزىيەت تونۇشتۇرۇپ ئۆتۈلدى.

كــەچــۈرۈۋاتــقــان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ،خۇسۇسەن
خىتاي رېجىمىنىڭ ئۇيغۇر قىز-ئاياللىرىغا قاراتقان
ۋەھشىيانە جىنايەتلىرىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتى.
مــــۇنــــەۋۋەر ئــــۆز ئــۇيــغــۇر خــانــىــم ســـۆزىـــدە شــەرقــىــي
تۈركىستاندىكى مۇسۇلمان قىز-ئايالالرنىڭ بارلىق
ئەقەللىي ئىبادەتلەردىن مەھرۇم قالدۇرۇلغانلىقىنى،
شۇنداقال خىتاي رېجىمىنىڭ جازا الگېرىدا قىيىن-
قىستاققا ئېلىش ،ئاياغ-ئاستى قىلىش ،مەجبۇرىي
تــۇغــمــاس قىلىش ،مــەجــبــۇرىــي ئەمگەككە سېلىش،
پەرزەنتلىرىدىن مەجبۇرىي ئايرىۋېتىش قاتارلىق
ۋەھشىيانە جىنايەتلىرىنىڭ نىشانىغا ئايالنغانلىقىنى،
بــۇ ھەقتە ئ ــاۋاز چىقىرىش بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ
مەجبۇرىيىتى ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ ئۆتتى.

خــەلــقــئــارا پــەيــغــەمــبــەر ئەلەيھىسساالمنى قــوغــداش
مەجلىسى تــەرىــپــىــدىــن ئــورۇنــاشــتــۇرۇلــغــان مــەزكــۇر
مۇھاكىمە يىغىنىغا دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن
كەلگەن مەشھۇر ئۆلىماالر ،ئىسالمىي تەشكىالتالرنىڭ
ۋەكىللىرى قاتناشقان بولۇپ ،شەرقىي تۈركىستان
نــۇزۇگــۇم كۈلتۈر ۋە ئائىلە جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى
مــۇنــەۋۋەر ئۆزئۇيغۇر خانىم ۋە پاتىمە ئۇجاتلى خانىم
شەرقىي تۈركىستان ئاياللىرىغا ۋاكالىتەن مۇھاكىمە
يىغىنىغا ئىشتىراك قىلدى.

مەزكۇر مۇھاكىمە يىغىنى ئەرەب تىلىدىكى نوپۇزلۇق
ئــاخــبــارات ئورگانلىرى تەرىپىدىن مەخسۇس خــەۋەر
قىلىنغان بولۇپ ،خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى
ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى ئىسالم دۇنياسىغا
تونۇشتۇرۇشتىكى يەنە بىر مۇھىم يىغىلىش بولۇپ
ھېسابلىنىدۇ.

خــەلــقــئــارا پــەيــغــەمــبــەر ئەلەيھىسساالمنى قــوغــداش
مەجلىسىنىڭ رەئىسى دوكتور مۇھەممەد سەغىر سۆز
قىلىپ ،مەزكۇر تەشكىالتنىڭ شەرقىي تۈركىستان ۋە
ھىندىستاندىكى مۇسۇلمانالر ئۇچراۋاتقان زۇلۇمالرنى
تــاراتــقــۇالردا ۋە خەلقئارا جەمئىيەتتە كۈنتەرتىپكە
كەلتۈرۈشتە ئۆز رولىنى جــارى قىلدۇرۇۋاتقانلىقىنى
قەيت قىلىپ ئۆتتى.

خــەلــقــئــارا پــەيــغــەمــبــەر ئەلەيھىسساالمنى قــوغــداش
مەجلىسى بــۇلــتــۇر ئۆكتەبىر ئېيىدا ئىستانبۇلدا
«خــەلــقــئــارا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى قولالش
جەمئىيىتى»نى تەسىس قىلغان بــولــۇپ ،شەرقىي
تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى بىلەن يېقىن ئاالقە
ئورنىتىپ كەلمەكتە ۋە شۇنداقال شەرقىي تۈركىستان
دەۋاسىغا ئاكتىپ ئاۋاز قوشۇپ كەلمەكتە.

يىغىندا شەرقىي تۈركىستان ۋە ھىندىستاندىكى
مۇسۇلمان ئايالالر باشتىن كەچۈرۈۋاتقان ئېچىنىشلىق
ۋەزىــيــەت تونۇشتۇرۇلغان ۋىــدىــيــوالر كۆرسىتىلدى.
مــۇنــەۋۋەر ئۆزئۇيغۇر خانىم ۋە پاتىمە ئۇجاتلى خانىم
ســۆز قىلىپ ،شەرقىي تۈركىستان خەلقى باشتىن
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مەزكۇر فوندنىڭ رەئىسى بۇ ھەقتە توختىلىپ« :ئالدى
بىلەن قىلىدىغان ئىش تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ
تايالندتىكى بىخەتەرلىكىگە كاپالەت قىلىش .ئۇالر
چوقۇم خىتايغا قايتۇرۇلماسلىقى كېرەك .بۇ بىزنىڭ
پارالمېنتقا يوللىغان ئەڭ مۇھىم ئۇچۇرىمىز» دېگەن.

خىتاي رېجىمىنىڭ يېقىنقى مەزگىللەردە تايالندتىكى
ئۇيغۇرالرنى قــايــتــۇرۇپ كېتىشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى
ئاشكارىالنغان بولۇپ ،كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرى
تايالند دائىرىلىرىنى سەككىز يىلدىن بېرى تايالندتا
تــۇتــۇپ تــۇرۇلــۇۋاتــقــان  50نەچچە ئۇيغۇرنى خىتايغا
قايتۇرۇپ بەرمەسلىككە چاقىردى.

ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ،كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرى
بۇلتۇرنىڭ ئاخىرىدا تايالند ھۆكۈمىتى ئىچىدىكى
ئۇيغۇرالرغا مەخپىي ھېسداشلىق قىلىدىغان بىر
ئەمەلداردىن خىتاينىڭ مەزكۇر ئۇيغۇرالرنى ئېلىپ
كــېــتــىــش ئ ــۈچ ــۈن كــۈچــەشــكــە بــاشــلــىــغــان بــولــۇشــى
مۇمكىنلىكىدىن خەۋەر تاپقان ۋە بۇ ھەقتە ھەرىكەتكە
ئۆتكەن .خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقى ۋە
خىتاينىڭ باڭكوكتىكى باش ئەلچىخانىسى نۆۋەتتە
ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ بــۇ ھەقتىكى سوئالىغا جــاۋاب
بەرمىگەن.

ئامېرىكا ئــاۋازىــنــىــڭ خــەۋىــرىــدە
بىلدۈرۈلۈشىچە ،نــۆۋەتــتــە  50دىن
ئــارتــۇق ئۇيغۇر تايالند كۆچمەنلەر
ئىدارىسىنىڭ تۇتۇپ تۇرۇش ئورۇنلىرىدا
تۇرۇۋاتقان بولۇپ ،ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى
-2014يىلىدىن بېرى تايالندتا تۇتۇپ
تۇرۇلماقتىكەن .تايالندتىكى خەلق
ھوقۇقى فوندى باشچىلىقىدىكى ئون
نەچچە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتى
-15ئىيۇن تايالند پارالمېنتىنىڭ تۆۋەن
پاالتاسىغا مۇراجىئەتنامە سۇنۇپ،
پارالمېنتتىن تــۇتــقــۇن قىلىنغان
ئۇيغۇرالرنى خىتايغا قايتۇرۇشتىن
ساقلىنىش ئــۈچــۈن زۆرۈر تەدبىر
قوللىنىشنى تەلەپ قىلغان.

خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتىنىڭ
تايالندتىكى ئالىي تەتقىقاتچىسى ســۇنــەي فاسۇك:
«كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى كۆپ
يىلالردىن بۇيان خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرغا
قاراتقان ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى
ئىسپاتاليدىغان نــۇرغــۇن دەلــىــل توپلىدى» دېگەن
ۋە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستاننى
زور كۆلەملىك تۇتقۇن الگېرىغا ئايالندۇرغانلىقىنى
تەكىتلىگەن.
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تايالند ھۆكۈمىتى -2015يــىــلــى -7ئــايــدا
كۆپىنچىسى ئايالالر ۋە بالىالر بولۇپ173 ،
ئۇيغۇرنى تۈركىيەگە يولغا سالغان بولۇپ،
بىر ھەپتىدىن كېيىن  109ئۇيغۇرنى
خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بەرگەنىدى .بۇ مەسىلە
تــايــانــدنــىــڭ ئىچى-سىرتىدا كۈچلۈك
ئەيىبلەش دولقۇنىنى قوزغىغانىدى .ئەينى
ۋاقىتتا تۈركىيەدىكى غەزەپلەنگەن ئۇيغۇرالر
تايالند كونسۇلخانىسىغا بېسىپ كىرىپ،
دېرىزىلەرنى چېقىپ ،تايالند بايرىقىنى
يىرتىپ ،قاتتىق نارازىلىقىنى بىلدۈرگەنىدى.

ئۇ يەنە -2015يىلىدىكى ۋەقەلەرنىڭ قايتا يۈز بېرىشىدىن
ھۆكۈمىتىنىڭ
تــايــانــد
ئەنسىرەيدىغانلىقىنى،
ئىلگىرىكى ئىشلىرىنى قايتا تەكرارلىمايدىغانلىقى
توغرىسىدا ئېنىق كاپالەت بەرمىگەنلىكىنى ،شۇڭا
تايالندتا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ يەنىال خەتەر
ئىچىدە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن.
مـــەزكـــۇر كىشىلىك ھ ــوق ــۇق تەشكىالتلىرىنىڭ
مۇراجىئەتنامىسىنى -15ئــىــيــۇن ئۆكتىچىلەردىن
بولغان پارالمېنت ئــەزاســى راڭسىمان روم ــې تــۆۋەن
پــاالتــانــىــڭ تاشقى ئىشالر كومىتېتىغا ۋاكالىتەن
قوبۇل قىلغان .ئۇ ئۆزىنىڭ كومىتېتتىكى ئورنى ۋە
پارالمېنت ئەزاسى بولۇش سۈپىتى بىلەن ھۆكۈمەتكە
بېسىم ئىشلىتىپ ،ئۇيغۇرالرنى قــۇتــقــۇزۇش پىالنى
تۈزۈپ چىقىپ ،ئۇالرنىڭ خىتايغا قايتۇرۇلماسلىقىغا
كاپالەتلىك قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.
راڭسىمان رومې مۇخبىرغا يەنە« :مەن كۈچلۈك ھالدا
شۇنداق قارايمەنكى ،ئەگەر تايالند ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرنى
خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بەرسە ،بۇ ئۇالرنى ئۆلۈمگە تۇتۇپ
بەرگىنىمىز بىلەن ئوخشاش» دېگەن.
تــايــانــد كۆچمەنلەر ئــىــدارىــســى بــۇ ھــەقــتــە« :تايالند
ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنى باشقا جايغا قايتۇرۇش
پىالنى يوق .بۇ خىل قارارنى باشقا ھۆكۈمەت تارماقلىرى،
ئاساسلىقى دۆلەت بىخەتەرلىك كېڭىشى ۋە تاشقى ئىشالر
مىنىستىرلىقى چىقىرىدۇ» دېگەن .تايالندنىڭ دۆلەت
خەۋپسىزلىك كېڭىشى ئامېرىكىنىڭ بۇ مەسىلىگە
ئىنكاس قــايــتــۇرۇش ھەققىدىكى تەلىپىگە جــاۋاب
قايتۇرمىغان .تايالند تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىنىڭ
باياناتچىسى بولسا« :ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئەمەلىي ھەل
قىلىش چارىسى تېپىلغانغا قەدەر ،تايالند ھۆكۈمىتى بۇ
ئۇيغۇرالرنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئالىدۇ» دېگەن.

تايالند دائىرىلىرى شۇ ۋاقىتتا يەنە  50ئۇيغۇرنىڭ
تــايــانــدتــا تــۇتــۇپ تــۇرۇلــۇۋاتــقــانــلــىــقــىــنــى ۋە تــايــانــد
ھۆكۈمىتىنىڭ تەكشۈرۈشىنى ساقالۋاتقانلىقىنى
ئېيتقانىدى .مەلۇم بولۇشىچە ،تايالند ھۆكۈمىتى
ۋە تــۇتــۇپ تــــۇرۇش مــەركــەزلــىــرىــدىــكــى مــەنــبــەلــەرگــە
ئاساسالنغاندا ،نۆۋەتتە تايالندا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان
ئۇيغۇرالرنىڭ سانى تەخمىنەن  56ئىكەن.
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خىتاي رېجىمى نارازىلىقالرغا پىسەنت قىلماي ،شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي
قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى داۋامالشتۇرماقتا.

33

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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