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ماقۇلالپ،  قــارار  فېۋرال   -  1 پاالتاسى  ئــاۋام  ياپونىيە 
شەرقىي  رېجىمىنىڭ  خىتاي  ھۆكۈمىتىنى  كىشىدا 
تۈركىستان، تىبەت، خوڭكوڭ ۋە ئىچكى موڭغۇلىيەدىكى 
تەدبىر  قارىتا  ۋەزىيىتىگە  ھوقۇق  كىشىلىك  ئېغىر 

قوللىنىشقا چاقىردى.

رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە، 
خەلقئارا  ــاراردا  قـ مــەزكــۇر  ماقۇللىغان  پاالتاسى  ئــاۋام 
ۋە  تــىــبــەت  تــۈركــىــســتــان،  شــەرقــىــي  جەمئىيەتنىڭ 
ئەركىنلىكىنى  دىنىي  قىلىش،  تۇتقۇن  خوڭكوڭدىكى 
كۆڭۈل  مەسىلىلەرگە  قاتارلىق  قىلىش  دەپــســەنــدە 
ھوقۇق  »كىشىلىك  تەكىتلىنىپ:  بۆلۈۋاتقانلىقى 
مەسىلىسىال  ئىچكى  دۆلەتلەرنىڭ  پەقەت  مەسىلىسى 
ئورتاق  دۇنــيــاۋى  ھوقۇق  كىشىلىك  چۈنكى  ئــەمــەس. 
بۆلۈشكە  قاراش، خەلقئارا جەمئىيەت كۆڭۈل  قىممەت 

تېگىشلىك مەسىلە« دېيىلگەن.

جىددىي  خىتايدىكى  پارالمېنتنىڭ  يەنە  باياناتتا 
جەمئىيەتكە  خەلقئارا  ۋەزىيىتىنى  ھوقۇق  كىشىلىك 
قەيت  قارايدىغانلىقى  دەپ  شەكىللەندۈرىدۇ،  تەھدىت 
ھەقتە  بۇ  ھۆكۈمىتىنى  ياپونىيە  شۇنداقال  قىلىنغان. 
ئىگىلەشكە،  ۋەزىيەتنى  ئومۇمىي  تــوپــالپ،  مەلۇمات 
مەزكۇر  ھەمكارلىشىپ،  بىلەن  جەمئىيەت  خەلقئارا 

جىددىي كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىنى كۆزىتىشكە ۋە 
قوللىنىشقا  تەدبىرلىرىنى  پەسەيتىش  ئومۇميۈزلۈك 
ھــوقــۇق  »كىشىلىك  قـــــاراردا  مـــەزكـــۇر  چــاقــىــرغــان. 
ئورنىغا  ئــىــبــارىــنــىــڭ  ــەن  ــگ دې دەپــســەنــدىــچــىــلــىــكــى« 
ئىبارە  دېگەن  ۋەزىيىتى«  ھوقۇق  كىشىلىك  »جىددىي 
ئىشلىتىلگەن بولۇپ، بۇ ئىككى تەرەپنىڭ قويۇق سودا 

مۇناسىۋىتى سەۋەبىدىن بولۇشى مۇمكىن ئىكەن.

گەرچە  قىلىشىچە،  خــەۋەر  تاراتقۇلىرىنىڭ  ياپونىيە 
جەھەتتىكى  ئىقتىسادىي  ئىچىدە  ھۆكۈمەتنىڭ 
ھاكىمىيەت  ئەمما  بولسىمۇ،  مــەۋجــۇت  ئەندىشىلەر 
پارتىيەسىدىكى  دېموكراتچىالر  لىبېرال  يۈرگۈزۈۋاتقان 
ئولىمپىكى  قىشلىق  بېيجىڭ  كــونــســېــرۋاتــىــپــالر 
رەسمىي  قــارارنــىــڭ  مــەزكــۇر  ــۇرۇن،  ــ ب باشلىنىشتىن 

ماقۇللىنىشى ئۈچۈن تىرىشماقتىكەن.

خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقى بۇ قارارغا دەرھال 
باشقا  ۋاقىتتا  ئەينى  »ياپونىيە  قايتۇرۇپ:  ئىنكاس 
دۆلەتلەرگە تاجاۋۇز قىلىپ، ھەددى-ھېسابسىز جىنايەت 
ئۆتكۈزدى، ئۆزىدىكى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدىمۇ 
كىشىلىك  دۆلەتلەرنىڭ  باشقا  چۈشكەن.  داغ  يەتكۈچە 
قىلىش  ئــاتــىــكــاچــىــلــىــق  مــەســىــلــىــســىــدە  ــۇق  ــوقـ ھـ

ساالھىيىتى يوق« دەپ بىلجىرلىدى.



2

فېۋرال   2022ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

ئامېرىكا پارالمېنتى خىتاي ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ 
مىنىستىرغا  ئىشالر  تاشقى  ئامېرىكا  رەئىسى  ئىككى 
ۋە  ئەرەبىستان  ســەئــۇدى  مــاراكــەش،  يېزىپ،  مەكتۇپ 
قازاقىستاننىڭ ئۇيغۇر ۋە قازاقالرنى خىتايغا ئۆتكۈزۈپ 
ئارىلىشىشىنى تەلەپ  بېرىش قىلمىشىغا دىپلوماتىك 

قىلدى.

خــەۋىــرىــدە  فــېــۋرالــدىــكــى   -  2 ئــاۋازىــنــىــڭ  ئامېرىكا 
بىلدۈرۈلۈشىچە، ئامېرىكا پارالمېنتى خىتاي ئىشلىرى 
كومىتېتىنىڭ ئىككى رەئىسى ئامېرىكا تاشقى ئىشالر 
مىنىستىرلىقتىن  يېزىپ،  مەكتۇپ  مىنىستىرىغا 
ماراكەش، سەئۇدى ئەرەبىستان ۋە قازاقىستان قاتارلىق 
تىلىگۈچىلەر  پاناھلىق  قــازاق  ئۇيغۇر،  دۆلەتلەردىكى 
تەلەپ  ئارىلىشىشنى  دىپلوماتىك  مەسىلىسىگە 
قىلغان ۋە پاناھلىق تىلىگۈچىلەرنى خىتايغا قايتۇرۇپ 
بېرىشنىڭ خەلقئارا قانۇنغا خىالپ ئىكەنلىكىنى، ئەگەر 
خالىغانچە  رېجىمىنىڭ  خىتاي  قايتۇرۇلسا،  خىتايغا 
تۇتقۇن قىلىش، قىيناش ۋە باشقا ناچار مۇئامىلىلىرىگە 

ئۇچراش خەۋپىگە دۇچ كېلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.

ئىشلىرى  خىتاي  پارالمېنتى  ئامېرىكا  مەكتۇپنى 
كېڭەش  بولغان  رەئىسلىرى  بىرلەشمە  كومىتېتىنىڭ 
ئەزاسى  پاالتا  ئــاۋام  بىلەن  مېركلى  جېف  ئەزاسى  پاالتا 

مىنىستىرى  ئىشالر  تاشقى  مىكگوۋېرن  جامىس 
سەئۇدى  مەكتۇپتا  بولۇپ،  يازغان  بىلىنكېنغا  ئانتونى 
تۈركىي  قازاقىستاننىڭ  ھەمدە  ماراكەش  ئەرەبىستان، 
مۇسۇلمانالرنى خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىش ئېھتىماللىقى 
تىلغا ئېلىنغان. ئۇالر مەكتۇپىدا بىلىنكېننى شەرقىي 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  داۋاملىشىۋاتقان  تۈركىستاندا 
تۇتقان  كــۆزدە  جىنايەتلەرنى  قارشى  ئىنسانىيەتكە  ۋە 
ئاساستا بۇ مەسىلىگە ئارىلىشىپ، مەزكۇر كىشىلەرنىڭ 
تەلەپ  قېلىشنى  تــوســۇپ  قايتۇرۇلۇشىنى  خىتايغا 

قىلغان.
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مەكتۇپتا يەنە سەئۇدى ئەرەبىستان، پاكىستان، مىسىر، 
تايالند ۋە مااليشىيا قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ ئۆتكەن ئون 
خەلقئارا  بېرىپ،  قايتۇرۇپ  خىتايغا  ئۇيغۇرالرنى  يىلدا 

قانۇنغا خىالپلىق قىلغانلىقى تەكىتلەنگەن.

ئۆتكۈزۈپ  خىتايغا  تەرىپىدىن  مــاراكــەش  مەكتۇپتا 
ئىدرىس  پائالىيەتچى  ئۇيغۇر  تۇرغان  ئالدىدا  بېرىلىش 
سوتىنىڭ  ماراكەش  بولۇپ،  ئېلىنغان  تىلغا  ھەسەن 
بېرىشنى  ــشــۇرۇپ  ــاپ ت خىتايغا  ھــەســەنــنــى  ئــىــدرىــس 
تەستىقلىشىنىڭ 2016 - يىلى خىتاي بىلەن ماراكەش 
ھەمكارلىقى  ئىقتىسادىي  دۆلــەت  ئىككى  ئىمزالىغان 
بولۇشى  مۇناسىۋەتلىك  كېلىشىمگە  توغرىسىدىكى 

مۇمكىنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان.

مەكتۇپتا يەنە سەئۇدى ئەرەبىستان دائىرىلىرى تۇتۇپ 
نۇرمۇھەممەد  ۋە  ئــابــدۇۋەلــى  ھــەمــدۇلــالھ  ــقــان  ــۇرۇۋات ت
ئەرەبىستان  ســەئــۇدى  جۈملىدىن  ئەھۋالى،  روزىنىڭ 
ئۇالرنى  بېشىدا  ئاينىڭ   -  1 ئۇالرغا  دائىرىلىرىنىڭ 
تىلغا  ئېيتقانلىقى  قايتۇرۇۋېتىدىغانلىقىنى  خىتايغا 

ئېلىنغان.

ئېالن  تورىدا  زىمىستان  يانۋار   -  10 يەنە  مەكتۇپتا 
قىلىنغان قازاقىستان ساقچىلىرىنىڭ خىتاي كونسۇل 

قازاقىستاندا  ھەمكارلىشىپ،  بىلەن  خادىملىرى 
پاناھلىق  قازاق  ئارتۇق  دىن   100 تىلەۋاتقان  پاناھلىق 
تاموژنىسى  ــاس  ــورغ ق ئوقۇغۇچىنى  ۋە  تىلىگۈچى 

ئارقىلىق خىتايغا قايتۇرغانلىقى تىلغا ئېلىنغان.

مــەكــتــۇپــتــا دېــيــىــلــىــشــىــچــە، گـــەرچـــە قــازاقــىــســتــان 
بىر  كــەلــگــەن  تۈركىستاندىن  شــەرقــىــي  دائىرىلىرى 
يول  قېلىشىغا  قازاقىستاندا  قــازاقــالرنــىــڭ  قىسىم 
قويغان بولسىمۇ، ئەمما قازاقىستاندا ئولتۇراقلىشىش 
خىتاي  كىشىلەرنىڭ  ئېرىشكەن  ساالھىيىتىگە 
داۋامالشتۇرۇۋاتقان  تۈركىستاندا  شەرقىي  رېجىمىنىڭ 
توسقۇنلۇق  ئاشكارىلىشىغا  سىياسىتىنى  باستۇرۇش 

قىلغان. 

ئىشالر  تاشقى  »بىز  مەكتۇپىدا:  ئەزالىرى  پارالمېنت 
مىنىستىرلىقىنىڭ بۇ دۆلەت ئورگانلىرىغا بۇ خىلدىكى 
چىقىرىلىشنىڭ  قــوغــالپ  چېگرادىن  كىشىلەرنىڭ 
ئەسكەرتىپ قويۇشقا  ئېلىش مەجبۇرىيىتىنى  ئالدىنى 
تىلغا  يۇقىرىدا  ئــورگــانــالردىــن  دۆلــەتــلــەردىــكــى  بــۇ  ۋە 
چۈشەنچە  ۋە  ئۇچۇر  ھەققىدە  مەسىلىلەر  ئېلىنغان 

تەلەپ قىلىشقا چاقىرىمىز« دېگەن.
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باي  ئۇيغۇر  قىلىنغان  تۇتقۇن  تۈركىستاندا  شەرقىي 
مىليون   225 قالغان  تۈركىيەدە  ئىمىننىڭ  ئەكبەر 
شەرقىي  شۇنداقال  قۇرۇلغانلىقى،  تــۇزاق  پۇلىغا  لىرا 
تەرىپىدىن  خىتاي  مال-مۈلكىنىڭمۇ  تۈركىستاندىكى 

بۇالڭ-تاالڭ قىلىنغانلىقى ئاشكارىالندى.

تۈركىيە ئەڭ يېڭى خەۋەرلەر تورىنىڭ 2 - فېۋرالدىكى 
قۇرۇلۇش  بىر  تۈركىيەدە  بىلدۈرۈلۈشىچە،  خەۋىرىدە 
ئۇيغۇر  تۈركىستانلىق  شەرقىي  قــۇرغــان  شىركىتى 
تىجارەتچى ئەكبەر ئىمىن خىتاي تەرىپىدىن »قانۇنسىز 
سودا قىلىش ۋە پۇل يۇيۇش« دېگەن تۆھمەت بىلەن قولغا 
ئالدامچىالر  ئاڭلىغان  خەۋەرنى  بۇ  بولۇپ،  ئېلىنغان 
ھۆججەتلەرنى  ساختا  كېلىپ،  ھەرىكەتكە  ــال  دەرھـ
بانكىالرغا  تۈركىيەدىكى  ئىمىننىڭ  ئەكبەر  تەييارالپ، 
ئالداپ  پۇلىنى  لىرا  مىليون   225 قويغان  ئامانەت 

ئېلىۋېلىشقا ئۇرۇنغان. 

خەۋەردار  ئەھۋالدىن  بۇ  قىلىنىشىچە،  قەيت  خەۋەردە 
مېنىڭ  ــۇالر  »ئـ ئــايــالــى:  ئىمىننىڭ  ئەكبەر  بولغان 
دەپ  بولۇۋاتىدۇ«  بۇلىماقچى  پۇلىنى  يولدىشىمنىڭ 
كېيىن،  قىلغاندىن  ــەرز  ئ سوتقا  چــۈشــۈپ،  ئوتتۇرىغا 

ئالدامچىالرنىڭ پىالنلىرى سۇغا چىالشقان.

54 ياشلىق ئەكبەر ئىمىن قۇرۇلۇش تىجارىتى بىلەن 

شۇغۇللىنىدىغان، خوتەندىكى تونۇلغان بايالرنىڭ بىرى 
بولۇپ، 2014 - يىلى دوستى بىلەن تۈركىيەگە كېلىپ، 
ماكان  ــۈزەل  ــ »گ رايــونــىــدا  ئــاۋجــىــالر  ئىستانبۇلنىڭ 
قۇرغان.  شىركەت  بىر  نامىدا  شىركىتى«  قــۇرۇلــۇش 
ھېسابات  بانكىدا  قانچە  بىر  تۈركىيەدىكى  جەرياندا  بۇ 
ئېچىپ، تەخمىنەن 225 مىليون لىرا ئامانەت قويغان.

ــاھ گــېــزىــتــىــنــىــڭ بـــۇ ھــەقــتــىــكــى خــەۋىــرىــگــە  ــابـ سـ
شەرقىي  يىلى   -  2015 ئىمىن  ئەكبەر  ئاساسالنغاندا، 
ئۇنى  دائىرىلىرى  خىتاي  بولۇپ،  قايتقان  تۈركىستانغا 
»قانۇنسىز سودا قىلىش ۋە پۇل يۇيۇش« دېگەن تۆھمەت 
كىشىلەرنىڭ  تونۇيدىغان  ئۇنى  ئالغان.  قولغا  بىلەن 
تۆھمەت  مەزكۇر  ئىمىن  ئەكبەر  سۈرۈشىچە،  ئىلگىرى 
بىلەن 25 يىل كېسىلگەن. ئەكبەر ئىمىننىڭ خىتاي 
بىلگەندىن  قىلىنغانلىقىنى  تــۇتــقــۇن  تەرىپىدىن 
ئاتالمىش  تەييارلىغان  ھۆججەتلەرنى  ساختا  كېيىن، 
»ھەقدارالر« ۋە يالالنغان ئادۋوكاتالر ئوتتۇرىغا چىقىپ، 
بانكىدىكى  ســۇنــۇپ،  ئىلتىماس  ئورۇنلىرىغا  ئىجرا 
بولغان.  ئېلىۋالماقچى  ئالداپ  لىرانى  مىليون   225
ــا خانىم  رەنـ ئــايــالــى  ســودىــگــەرنــىــڭ  پــەيــتــتــە،  شــۇ  دەل 
پۇلىنى  يولدىشىنىڭ  ئۆز  ئۇالرنىڭ  چىقىپ،  ئوتتۇرىغا 

ئېلىۋالماقچى بولغانلىقى ھەققىدە ئەرز سۇنغان.

تۈركىيە تەپتىش مەھكىمە خادىملىرى رەنا خانىمنىڭ 
ۋە  باشلىغان  تەكشۈرۈشكە  دېلونى  ئاساسەن  ئەرزىگە 
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قىلىش  تەھلىل  سېلىشتۇرۇپ  ئەۋرىشكىسىنى  ئىمزا 
قويدى«  ئىمزا  ئىمىن  »ئەكبەر  ئاتالمىش  ئارقىلىق 
ئىكەنلىكى  ساختا  ئىمزاالرنىڭ  بارلىق  دېيىلگەن 
ئېنىقالپ چىققان. ئۇندىن باشقا تەپتىش مەھكىمىسى 
ئەدلىيە  خىتاينىڭ  ــۈچــۈن  ئ تەھقىقلەش  دېــلــونــى 
ئىلتىماس  ھەققىدە  ھەمكارلىشىش  ئورگانلىرىغا 
باش  تۇرۇشلۇق  ئەنقەرەدە  خىتاينىڭ  بولۇپ،  سۇنغان 
ۋە  قايتۇرغان  ئىنكاس  مەسىلىسىگە  بۇ  ئەلچىخانىسى 
ئەكبەر ئىمىننىڭ 2015 - يىلى 12 - ئاينىڭ -1كۈنى 
شەرقىي تۈركىستانغا بارغانلىقى، 2015 - يىلدىن بېرى 
بەرمىگەنلىكى،  ھوقۇقى  ۋاكالەتچىلىك  ھېچكىمگە 
ئاتالمىش »ھەقدارالر«نى تونۇمايدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن 
خەت ئارقىلىق تۈركىيە تەپتىش مەھكىمىسىگە جاۋاب 
مەھكىمىسىنىڭ  تەپتىش  بىلەن  شۇنىڭ  بــەرگــەن. 
بانكىدىكى  ئىمىننىڭ  ئەكبەر  ئاساسەن،  تەلىپىگە 
تەدبىرى  ئېلىش  ئالدىنى  پۇلىغا  لىرا  مىليون   225

قوللىنىلغان.

پەيتتە،  بىر  تارقىلىۋاتقان  خـــەۋەر  ھەقتىكى  بــۇ 
ئالدىنقى كۈنلەردە تىك توكتا تارقالغان بىر ۋىدىيودىكى 
بىنانىڭ  چىقىرىلغان  سېتىشقا  قىلىپ  كىمئارتۇق 

مەزكۇر  دەلىللەندى.  ئىكەنلىكى  تەۋە  ئىمىنغا  ئەكبەر 
كېلىدىغان  مېتىر  كىۋادرات  مىڭ   46 كۆلىمى  سىندا 
يۈەن باشلىنىش  177 مىليون  24 قەۋەتلىك بىنانىڭ 
كىمئارتۇق  تارتىپ  يــانــۋاردىــن   -  20 بىلەن  باھاسى 
بىنا  ئېلىنغان.  تىلغا  سېتىلىدىغانلىقى  قىلىپ 
سېتىش  كىمئارتۇق  تورىنىڭ  ئەلىبابا  خىتاينىڭ 
سىن  ھەقتىكى  بۇ  بولۇپ،  چىقىرىلغان  سۇپىسىغا 
ئەسلى  كېيىن،  تارقالغاندىن  تاراتقۇالردا  ئىجتىمائىي 

مەنبەدىن تېزلىكتە ئۆچۈرۈلگەن.

ــى قـــوبـــۇل قــىــلــغــان  ــزن ــمــى ــى ــت ــارى ــي بـــۇ ھــەقــتــە زى
رەئىسى  شۆبىسى  كونيا  ۋەقــفــى  بــۇغــراخــان  ســۇتــۇق 
بىلەن  ئىمىن  ئەكبەر  ئۆزىنىڭ  ئــۇدۇن  ئابدۇلئەھەد 
تونۇلغان  خوتەندىكى  ئۇنىڭ  تونۇشىدىغانلىقىنى، 
بىنانىڭ  بۇ  ۋە  بىلدۈردى  بايالردىن بىرى ئىكەنلىكىنى 
دەلىللىدى.  ئىكەنلىكىنى  تـــەۋە  ئىمىنغا  ئــەكــبــەر 
بىنا خوتەن  قەۋەتلىك   24 مەزكۇر  ئېيتىشىچە،  ئۇنىڭ 
گۈلباغ  ھېسابلىنىدىغان  مــەركــىــزى  شەھىرىنىڭ 
رايونىغا سېلىنغان بەش يۇلتۇزلۇق مېھمانخانا بولۇپ، 
يىلى   -  2017 ۋە  قىلىنغان  يۈەن سەرپ  مىليون   400

پۈتكەن.

تۈركىستاندىكى  شەرقىي  يىلدا  نەچچە  بىر  يېقىنقى 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  رېجىمىنىڭ  خىتاي  بــايــالر 
بولۇپ،  ئايالنغان  نىشانغا  مۇھىم  سىياسىتىدىكى 
قىلىپ،  تــۇتــقــۇن  بىلەن  تــۆھــمــەت  بــايــالر  ساناقسىز 
ئۇيغۇر  قىلىنغان.  بـــۇالڭ-تـــاالڭ  مــال-مــۈلــۈكــلــىــرى 
ئايدا   -  9 بۇلتۇر  قۇرۇلۇشىنىڭ  ھوقۇق  كىشىلىك 
 -  2019 كۆرسىتىلىشىچە،  دوكالتىدا  قىلغان  ئېالن 
ئاتالمىش  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  باشالپ  يىلدىن 
سوت مەھكىمىلىرى خىتايدىكى سودا تور بېكەتلىرىدە 
ئىگىدارچىلىقىدىكى  باينىڭ  ئۇيغۇر   21 دېگەندە  كەم 
ئائىلە ئېلېكتىر سايمانلىرى، ئۆي-مۈلۈك ۋە شىركەت 
ئارتۇق مۈلۈكنى  150 دىن  ئالغان  ئۆز ئىچىگە  پېيىنى 
كىمئارتۇق قىلىپ ساتقان بولۇپ، ئومۇمىي قىممىتى 
84 مىليون 800 مىڭ دولالرغا يەتكەن. ئەمما بۇ پەقەت 
زىيانكەشلىككە  بــولــۇپ،  مەلۇماتالر  ئاشكارىالنغان 
بايالر ۋە مال-مۈلكىنىڭ ھەددى-ھېسابسىز  ئۇچرىغان 

ئىكەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلماقتا.
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رەئىسى  رايونى«نىڭ  ئاپتونوم  »ئۇيغۇر  ئاتالمىش 
نۆۋەتلىك   -  13 تۇنىيازنىڭ  ئەركىن  ئەمەلدار  قورچاق 
 -  2021 بەرگەن  يىغىنىدا   -  5 قۇرۇلتىيىنىڭ  خەلق 
ئىزچىل  رېجىمى  خىتاي  دوكــالتــى  خىزمەت  يىللىق 
جىنايەتلەرنى  كۆپلىگەن  كېلىۋاتقان  قىلىپ  ئىنكار 

ئىسپاتالپ بەردى. 

تــەڭــرىــتــاغ تــورىــنــىــڭ 2 - فــېــۋرالــدىــكــى خــەۋىــرىــدە 
»ئۇيغۇر  ئاتالمىش  تۇنىياز  ئەركىن  بىلدۈرۈشىچە، 
خــەلــق  نـــۆۋەتـــلـــىـــك   -  13 ــۇق«  ــ ــل ــ ــون ــ راي ئـــاپـــتـــونـــوم 
قۇرۇلتىيىنىڭ 5 - يىغىنىدا 2021 - يىللىق خىزمەت 
دوكالتى بېرىپ، 2021 - يىلى »يېزا ئېشىنچا ئەمگەك 
نامىدا  ئورۇنالشتۇرۇش«  ئىشقا  يۆتكەپ  كۈچلىرىنى 
174 مىڭ  مىليون  ئۈچ  تۈركىستان خەلقىنى  شەرقىي 
پۈتۈن  يۆتكىگەنلىكىنى،  يۇرتقا  باشقا  قېتىم  ــادەم  ئ
ئورۇندىغانلىقىنى،  ئاشۇرۇپ  نىشان-ۋەزىپىنى  يىللىق 
مەركىزى«دە  »تەربىيەلەش  ئاتالمىش  يەنە  خەلقنى 
ئادەم  مىڭ   214 مىليون   2 بويىچە  كەسىپلەر  تۈرلۈك 
قېتىم »تەربىيەلەپ«، ئۆتكەن يىلىدىكىدىن %79.85 
مەجبۇرىي  ئارقىلىق،  قىلىش  دەۋا  ئاشۇرغانلىقىنى 
الگېرىغا  جازا  قىلىش،  سۈرگۈن  سېلىش،  ئەمگەككە 
بىلەن  مەلۇماتالر  سانلىق  جىنايەتلىرىنى  قــامــاش 

ئاشكارىلىغان. 

ئۇ دوكالتىدا: »يېزىالردىكى تۆت ياشتىن ئالتە ياشقىچە 
ئېلىشقا  بويىچە،  ئېلىش  يەسلىگە  بالىالرنى  بولغان 
ئاشۇردۇق.  ئىشقا  ئېلىشنى  تولۇق  تېگىشلىكلىرىنى 
ياش-ئۆسمۈرلەرنىڭ  ۋە  بالىالر  يېشىدىكى  ئــوقــۇش 
تىل-يېزىقىدا  ئورتاق  دۆلەت  ئوقۇتۇشنى،  ھەممىسىنى 
ئوقۇتۇشنى ئومۇميۈزلۈك ئىشقا ئاشۇردۇق« دېگەنلەرنى 
تىلغا ئېلىپ، خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى 
قىلىشتەك  ئاسسىمىلياتسىيە  خىتايالشتۇرۇش، 
ئــۆســمــۈرلــەرنــى  قىلغان  ئــىــجــرا  مەقسىتىدە  ــل  ــ رەزى
قــامــاش،  الگېرىغا  بــالــىــالر  ئــايــرىــپ  ئائىلىلىرىدىن 
مەجبۇرىي خىتايچە ئۆگىتىش قاتارلىق قىلمىشلىرىنى 

مۇئەييەنلەشتۈرگەن.

ئاتالمىش »يېزا ھاجەتخانا  دوكالتىدا  تۇنىياز  ئەركىن 
 1000 نامىدا  ئۆزگەرتىش«  رايونالرنى  كەپە  ئىسالھاتى، 
شــەھــەر- كۆكەرتكەنلىكىنى،  كەنت-مەھەللىنى 
ئۆزگەرتىش  رايــونــالرنــى  ئــولــتــۇراق  كــونــا  ــكــى  ــازارالردى ب
قۇرۇلۇشىنى يولغا قويۇپ، 231 مىڭ 500 شەھەر-بازار 
سېلىنغان  ئۇسلۇبىدا  مىللىي  ئۇيغۇر  ئاھالىسىنىڭ 
ئۆينى  يــۈرۈش   900 مىڭ   63 چاققانلىقىنى،  ئۆيىنى 
نامرات   800 مىڭ   168 ئۆزگەرتكەنلىكىنى،  چېقىپ 
تىلغا  كۆچۈرۈلگەنلىكىنى  جايغا  باشقا  ئاھالىنى 
مەھەللىلىرىنى،  ئۇيغۇر  رېجىمىنىڭ  خىتاي  ئېلىپ، 
بىناكارلىقالرنى  ــۇش،  ــۇرۇل ق ئۇسلۇبتىكى  مىللىي 
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ئورۇنالشتۇرۇش  تارقاقالشتۇرۇپ  خەلقنى  يوقىتىش، 
جىنايەتلىرىنى دەلىللىگەن.

ــلــەر  ــىــش »مــىــلــلــەت ــم ــال ــات ــە ئ ــەنـ ئـــۇ دوكـــالتـــىـــدا يـ
بولۇش«  كىشىلىرىدەك  ئائىلە  بىر  ئىتتىپاقلىشىپ 
نامىدا شەرقىي تۈركىستاندا بىر مىليون 200 مىڭدىن 
ئارتۇق كادىر، ئىشچى ـ خىزمەتچى ئاساسىي قاتالمدىكى 
ئۇيغۇر،  ئارتۇق  ئائىلىلىكتىن  مىڭ   600 مىليون  بىر 
»قوشماق  ئاتالمىش  بىلەن  مىللەتلەر  قاتارلىق  قازاق 
383 مىڭدىن ئارتۇق كادىر  تۇغقان« قىلىنغانلىقىنى، 
ئوقۇغۇچىنىڭ  مىڭ   510 مىليون  تۆت  ۋە  ئوقۇتقۇچى 
ئارىلىشىپ  مىللەتلەر  »دوستالشتۇرۇلغانلىقىنى«، 
مەھەللە  ۋە  قــۇرۇلــمــىــســى  جەمئىيەت  يــاشــايــدىــغــان 
ئارىلىشىپ  چىقارغانلىقىنى،  كــۈچ  زور  قۇرۇلۇشىغا 
ئولتۇراق  4783نــى،  مەھەللىدىن  كەنت،  ياشايدىغان 
9223نى قۇرۇپ چىققانلىقىنى تىلغا ئېلىش  رايوندىن 
تۈركىستان  شەرقىي  رېجىمىنىڭ  خىتاي  ئارقىلىق، 
نــوپــۇس  قــىــلــىــش،  ئاسسىمىلياتسىيە  خــەلــقــىــنــى 
ئومۇميۈزلۈك  ئۆزگەرتىش،  مەجبۇرىي  قۇرۇلمىسىنى 
كۆرسىتىپ  جىنايەتلىرىنى  قاتارلىق  قىلىش  نــازارەت 

بەرگەن.

 -  2022 رېجىمىنىڭ  خىتاي  ئاخىرىدا  دوكالتنىڭ 
يىللىق نۇقتىلىق رەزىل پىالنلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلغان 
»ئۈچ  تۇرۇش«،  قارشى  »تېررورلۇققا  ئاتالمىش  بولۇپ، 

يوقىتىش كېرەكلىكى،  خىل كۈچ«نىڭ كاشىلىسىنى 
غەرب ئەللىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىدىكى 
مىللىي  كېرەكلىكى،  ــۇرۇش  تـ قــارشــى  تەشۋىقاتىغا 
ئۇسلۇبتىكى ھويال-ئارامالرنى چېقىشنى داۋامالشتۇرۇپ، 
 900 مــىــڭ   203 رايــونــدىــكــى  ــتــۇراق  ــول ئ كــونــا   1273
تامامالشنى  ۋەزىپىسىنى  ئۆزگەرتىش  ئۆينى  ــۈرۈش  ي
خىتايالشتۇرۇش،  دىنىنى  ئىسالم  پىالنلىغانلىقى، 
ئــۇيــغــۇنــالشــتــۇرۇش  جەمئىيىتىگە  سوتسىيالىزم 
سىياسىتىنى داۋاملىق كۈچەپ ئىجرا قىلىدىغانلىقى، 
خىتاي ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى مەكتەپكە كىرگۈزۈش، 
ئائىلىگە كىرگۈزۈش، مەھەللىگە كىرگۈزۈش، شۇنداقال 
قاتارلىق  بىرلەشتۈرۈش  يەرلىكنى  بىلەن  دىۋىزىيە 

ۋەزىپىلىرىنى چىڭ تۇتىدىغانلىقى بايان قىلىنغان.

جىنايىتىنىڭ  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  خىتاينىڭ 
زاكىرنىڭ  شۆھرەت  بولغان  بىرى  ئىجراچىلىرىدىن 
ئەركىن  ــدار  ــەمــەل ئ قــورچــاق  تەيىنلەنگەن  ئــورنــىــغــا 
»ئۇيغۇر  ئاتالمىش  ھالدا  رەسمىي  يانۋار   -  27 تۇنىياز 
تەيىنلەنگەنىدى.  بولۇپ  رەئىسى  رايونى«نىڭ  ئاپتونوم 
تۈركىستاندىكى  شەرقىي  خىتاينىڭ  ئانالىزچىالر 
ئالماشتۇرغان  ئەمەلدارلىرىنى  دەرىجىلىك  يۇقىرى 
تەقدىردىمۇ، ئەمما ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىدە 
بــىــلــدۈرۈپ  بولمايدىغانلىقىنى  ئــۆزگــىــرىــش  كـــۆپ 

كەلمەكتە.
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قىشلىق  تەشكىالتىنىڭ  ــلــەر  ــەت دۆل بــىــرلــەشــكــەن 
ئىلگىرى  مۇسابىقىسىدىن  تەنھەرىكەت  ئولىمپىك 
شەرقىي تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك كىشىلىك ھوقۇق 
دوكالتىنى ئېالن قىلىشنى رەت قىلىشى »خىتاي بىلەن 

ھەمكارالشقانلىق« دەپ قارىلىپ، تەنقىدكە ئۇچرىدى.

خــەۋىــرىــدە  فــېــۋرالــدىــكــى   -  4 ئــاۋازىــنــىــڭ  ئامېرىكا 
ئولىمپىك  قىشلىق  بېيجىڭ  بــىــلــدۈرۈلــۈشــىــچــە، 
تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى كۆپلىگەن نارازىلىقالر ئىچىدە 
ئېچىلغان بىر پەيتتە، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى 
قىشلىق  ئەمەلدارىنىڭ  ئالىي  ھــوقــۇق  كىشىلىك 
ئولىمپىك مۇسابىقىسى ئېچىلىشتىن بۇرۇن شەرقىي 
تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە 
رەت  قىلىشنى  ــېــالن  ئ ــنــى  دوكــالت مــۇنــاســىــۋەتــلــىــك 
ئېمما  مۇتەخەسسىسى  ھوقۇق  كىشىلىك  قىلىشى 
دەپ  ھەمكارالشتى«  بىلەن  »خىتاي  تەرىپىدىن  رېلى 

تەنقىدلەندى.

كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرى خىتاي دائىرىلىرىنى 
شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەرنىڭ 
دەپسەندە  دەرىجىدە  ئېغىر  ھوقۇقلىرىنى  ئىنسانىي 
شەرقىي  خىتاي  بولۇپ،  ئەيىبلەۋاتقان  بىلەن  قىلىش 
تۈركىستاندا كەڭ كۆلەملىك تۇغۇت چەكلەش، قىيىن-
ۋە  تۇتقۇن قىلىش  قىستاققا ئېلىش، كەڭ كۆلەملىك 

جىنايەتلەرنى  قاتارلىق  سېلىش  ئەمگەككە  مەجبۇرىي 
ۋە  ھۆكۈمىتى  ئامېرىكا  سەۋەبلىك  بۇ  قىلغان.  سادىر 
ئۇنىڭ ئىتتىپاقداشلىرى خىتاي دائىرىلىرىنى شەرقىي 
ئىنسانىيەتكە  ۋە  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  تۈركىستاندا 
ئەيىبلىگەنىدى  دەپ  قىلدى،  سادىر  جىنايەت  قارشى 
تەنھەرىكەت  ئولىمپىك  قىشلىق  بېيجىڭ  ھــەمــدە 
قىلغانلىقىنى  بايقۇت  دىپلوماتىك  مۇسابىقىسىنى 

ئاشكارا ئېالن قىلغانىدى.

گېزىتىنىڭ  پــوچــتــا  ســـەھـــەر  خــىــتــاي  ــىــي  ــۇب جــەن
شەخسنىڭ  بىر  خالىمىغان  ئاشكارىالشنى  ئىسمىنى 
خىتاي  قىلىشىچە،  خــەۋەر  كەلتۈرۈپ  نەقىل  سۆزىنى 
مىشېل  ئەمەلدارى  ئالىي  ھوقۇق  كىشىلىك  ت  د  ب 
باچېلېتنىڭ شەرقىي تۈركىستان زىيارىتىنى بېيجىڭ 
مۇسابىقىسىدىن  تەنھەرىكەت  ئولىمپىك  قىشلىق 
قىلىشقا  يېرىمىدا  ئالدىنقى  يىلنىڭ  بــۇ  كېيىن، 
»دوستانە«  زىيارەتنىڭ  بۇ  يەنە  خىتاي  قوشۇلغان. 
ئالماسلىقى  خاراكتېرىنى  تەكشۈرۈش  ھەمدە  بولۇشى 
د  ب  يەنە  خىتاي  قويغان.  شەرت  ھەققىدە  كېرەكلىكى 
ئامېرىكىنىڭ  ئىشخانىسىدىن  ھوقۇق  كىشىلىك  ت 
بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى 
ھارپىسىدا شەرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق 
دوكالتىنى ئېالن قىلىش تەلىپىگە قۇالق سالماسلىقنى 

تەلەپ قىلغان.
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ھــوقــۇق  كــىــشــىــلــىــك  ت  د  ب  ــۈشــىــچــە،  ــدۈرۈل ــل ــى ب
ئىشخانىسى شەرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق 
دەپسەندىچىلىكى ھەققىدىكى دوكالتقا ئۈچ يىل ۋاقىت 
سەرپ قىلغان. ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئىشخانىسى 
ئۈچ يىل جەريانىدا، شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئەھۋالىنى 

قاتالممۇ قاتالم تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغان.

تەشكىالتى  دۆلەتلەر  بىرلەشكەن  مەزگىلدە  ئالدىنقى 
د  ب  خىتاينى  ئىشخانىسىنىڭ  ھــوقــۇق  كىشىلىك 
قىلغان  پائالىيەت  كېڭىشىدە  ھوقۇق  كىشىلىك  ت 
بىلەن  تىزىملىكى  شەخسلەرنىڭ  قــارشــى  خىتايغا 
سەتچىلىكنى  توغرىسىدىكى  تەمىنلىگەنلىكى 
دۆلەتلەر  بىرلەشكەن  سەۋەبلىك  ئاشكارىلىغانلىقى 

قارىشىچە،  رېلىنىڭ  ئېما  قوغالنغان  تەشكىالتىدىن 
تۈركىستان  شەرقىي  تەشكىالتى  دۆلەتلەر  بىرلەشكەن 
ئېالن  دوكــالتــىــنــى  ھــوقــۇق  كىشىلىك  ھەققىدىكى 
ھەمدە  ئەگكەن  بــاش  خىتايغا  مەسىلىسىدە  قىلىش 

خىتاي بىلەن ھەمكارالشقان.

ئىجرائىيە  ئىشلىرى  خىتاي  پارالمېنتى  ئامېرىكا 
كومىتېتىنىڭ بىرلەشمە رەئىسى جېف مېركلى بىلەن 
جامىس مىكگوۋېرن بىر نەچچە ھەپتە بۇرۇن باچېلېتقا 
ئــاالقــىــدار  تۈركىستانغا  شــەرقــىــي  ــىــپ،  ــەۋەت ئ خـــەت 
قىشلىق  بېيجىڭ  دوكــالتــىــنــى  ھــوقــۇق  كىشىلىك 
ئېالن  بــۇرۇن  ئېچىلىشتىن  مۇسابىقىسى  ئولىمپىك 

قىلىشىنى تەلەپ قىلغانىدى.
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غۇلجا  بـــەرگـــەن  ــۈز  يـ فـــېـــۋرال   -  5 يــىــلــى   -  1997
ئىرقىي  بېيجىڭ  ۋە  خــاتــىــرىــلــەش  قەتلىئامىنى 
بىلدۈرۈش  قارشىلىق  ئولىمپىكىغا  قىرغىنچىلىق 
باش  ئىستانبۇلدىكى  خىتاينىڭ  فېۋرال   -  4 ئۈچۈن، 
ئېالن  ئاخبارات  ۋە  نامايىش  ئالدىدا  كونسۇلخانىسى 

قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى.

يىغىنى  قىلىش  ئېالن  ئاخبارات  ۋە  نامايىش  مەزكۇر 
خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر بىرلىكىنىڭ 
قوللىشى  تەشكىالتالرنىڭ  باشقا  ۋە  ئورۇنالشتۇرۇشى 
غا   1000 نامايىشقا  بــولــۇپ،  تەشكىللەنگەن  بىلەن 
يېقىن كىشى قاتناشتى. نامايىشچىالر خىتايغا قارشى 
ئاي  ھىالل  بىرگە،  بىلەن  تــوۋالش  شوئارالرنى  تۈرلۈك 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  بېيجىڭ  ئارقىلىق  ئىشارىتى 
ئولىمپىكىغا بولغان نارازىلىقىنى بىلدۈردى. نامايىش 
ۋە  تۈركىيە  يىغىنىغا  قىلىش  ئــېــالن  ئــاخــبــارات  ۋە 
ئورگانلىرىنىڭ  ئــاخــبــارات  نــوپــۇزلــۇق  خەلقئارادىكى 

مۇخبىرلىرىمۇ ئىشتىراك قىلدى.

تۈركىيە ئىستىقالل  يىغىنى  ئاخبارات ئېالن قىلىش 
مارشى  ئىستىقالل  تۈركىستان  شەرقىي  ھەمدە  مارشى 
ئوقۇش بىلەن باشالندى. ئالدى بىلەن شەرقىي تۈركىستان 
ئوغۇزخان  ھىدايەتۇلالھ  رەئىسى  بىرلىكى  تەشكىالتالر 

بايانات ئېالن  شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە ۋاكالىتەن 
خىتاي  تۈركىستاندا  شەرقىي  بۇرۇن  يىل   73 قىلىپ، 
شۇنىڭدىن  باشالنغانلىقىنى،  مۇستەملىكىچىلىكى 
بېرى خىتاينىڭ باستۇرۇش سىياسىتىنىڭ بىر كۈنمۇ 
توختاتمىغانلىقىنى، بۇ جەرياندا خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى 
»بـــارىـــن قــەتــلــىــئــامــى«، »ئــۈرۈمــچــى قــەتــلــىــئــامــى«، 
»خانئېرىق قەتلىئامى«، »يەكەن ئېلىشقۇ قەتلىئامى« 
قاتارلىق قىرغىنچىلىق ھەرىكەتلىرىدە ئون مىڭلىغان 
بىگۇناھ خەلقنى قىرغىن قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ 
ئۆتتى. ئۇ غۇلجا قەتلىئامىنىڭ تەپسىالتىنى قىسقىچە 
چۈشەندۈرۈپ ئۆتكەندىن سىرت، خىتاينىڭ يەنە 2017 
- يىلىدىن باشالپ نەچچە مىليون شەرقىي تۈركىستان 
ئىرقىي  ئــاشــكــارا  ــاپ،  ــام ق الگېرىغا  ــازا  جـ خەلقىنى 
قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈپ، ئۇالرنى پۈتۈنلەي يوقىتىشقا 

ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.

ئىسالم  ــۇرۇپ  ت شۇنداق  »ئــەھــۋال  يەنە:  باياناتىدا  ئۇ 
دۇنياسى خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان 
قىلىپ،  سۈكۈت  جىنايىتىگە  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
ئىسالم  باشلىق  تۈركىيە  بىز  قويماقتا.  يالغۇز  بىزنى 
مەسىلىسىنى  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي  دۇنــيــاســىــنــى 
كــۈنــتــەرتــىــپــكــە ئــېــلــىــپ كــېــلــىــپ، خــىــتــايــنــىــڭ بۇ 
قىلمىشلىرىنى توختىتىش ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە 

چاقىرىمىز« دېگەنلەرنى تەكىتلىدى.
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شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى رەئىس ۋەكىلى 
مەھمۇدجان دامولالم ئەرەب تىلىدا بايانات ئوقۇپ، ئەرەب 
يىلى   -  1997 قىلىپ،  خىتاب  دۇنياسىغا  ئىسالم  ۋە 
كېچىسىدە  قەدىر   - كۈن  مۇبارەك  ئېيىدىكى  رامىزان 
يۈز بەرگەن غۇلجا قەتلىئامىنىڭ تەپسىالتىنى سۆزلەپ 
ئۆتتى ۋە خىتاينىڭ يېقىنقى بىر نەچچە يىل مابەينىدە 
شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىغا ئىزچىل ئىرقىي 
بۇ  خىتاينىڭ  يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى،  قىرغىنچىلىق 
شەكىلدە  ھەرخىل  ئەللىرى  غــەرب  جىنايەتلىرىگە 
ئىسالم  ۋە  ــەرەب  ئـ ئەمما  تۇرۇۋاتقانلىقىنى،  قــارشــى 
ئەللىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىدە سۈكۈت 

قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.

تەشكىالتى،  دۆلــەتــلــەر  بىرلەشكەن  يەنە  ســۆزىــدە  ئــۇ 
ئىسالم ھەمكارلىق تەشكىالتى ۋە خەلقئارالىق ئاخبارات 
ئىجرا  تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ  ئورگانلىرىنى 
جىنايىتىگە،  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  قىلىۋاتقان 
بــاســتــۇرۇش  مــۇســۇلــمــانــالرنــى  ۋە  ئىسالم  جۈملىدىن 

جىنايىتىگە قارشى ئاۋاز چىقىرىشقا چاقىردى. 

ھەرىكىتى  مااليشىيا  ئۈچۈن  »ئۇيغۇرالر  ئارقىدىن 
ئــەپــەنــدى سۆز  يۇھيى  ــرى  زۇھـ ۋەكــىــلــى  فــونــدى«نــىــڭ 
باستۇرۇش  ئېغىر  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  قىلىپ، 
ئېچىندۇرىدىغانلىقىنى،  كىشىنى  سىياسىتىنىڭ 
مۇشۇنداق ۋەزىيەتتىمۇ خىتايدا ئولىمپىك مۇسابىقىسى 
چوقۇم  جەمئىيەتنىڭ  خەلقئارا  ئۆتكۈزۈلگەنلىكىنى، 
كېرەكلىكىنى  توسۇشى  جىنايەتلىرىنى  خىتاينىڭ 

تەكىتلىدى.

مۇنبىرى  تەشكىالتالر  ئىجتىمائىي  دۇنياسى  تــۈرك 
ئەسلىدە  ئەپەندى سۆز قىلىپ،  رەئىسى سەردار شاھىن 
ۋە  تىنچلىق  يىغىنىنىڭ  تەنھەرىكەت  ئولىمپىك 
بۈگۈنكى  قىلىدىغانلىقى،  مەقسەت  ئىتتىپاقلىقنى 
ســادىــر  جىنايىتى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  ــدە  كــۈن

تەنتەربىيە  ئولىمپىك  خىتاينىڭ  قــىــلــىــۋاتــقــان 
ئەقىلگە  قىلىشىنىڭ  ساھىبخانلىق  يىغىنىغا 

سىغمايدىغانلىقىنى قەيت قىلىپ ئۆتتى. 

ئابدۇلھەمىد  ئابدۇرېشىت  رەئىسى  ۋەقــفــى  ق  ئــۇ  د 
ئەپەندى سۆز قىلىپ، خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا 
داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ 
رېجىمىنىڭ  خىتاي  ئىكەنلىكىنى،  ھەقىقەت  بىر 
ئولىمپىكقا ساھىبخانلىق قىلىشىنىڭ بىر تىراگېدىيە 
شەرقىي  خىتاينىڭ  ئەللىرى  ــەرب  غ ئىكەنلىكىنى، 
ئۇسۇلالر  ھەرخىل  جىنايەتلىرىگە  تۈركىستاندىكى 
تۈركىستان  شەرقىي  پەيتتە،  بىر  تۇرغان  قارشى  بىلەن 
ئىسالم  بولغان  قېرىندىشى  دىنىي  مۇسۇلمانلىرىنىڭ 
ئىسالم  تۇرغانلىقىنى،  تەرەپتە  خىتاي  ئەللىرىنىڭ 
چاقىرىق  ئۆزگەرتىشكە  مەيدانىنى  بــۇ  ئەللىرىنى 

قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

شەرقىي  ۋەكىلى،  ۋەقــفــى  مــەشــرەپ  ئىلى  ئارقىدىن 
قاسىمجان  ئــەزاســى  بىرلىكى  ئۆلىماالر  تۈركىستان 
دامولالم سۆز قىلىپ، 25 يىل ئىلگىرى خىتاي شەرقىي 
تۈركىستاندا خەلقنى دىندىن، مىللىي مەدەنىيىتىدىن 
ۋە  تەشۋىقات  قىلىۋاتقان  ئــۈچــۈن  يــىــراقــالشــتــۇرۇش 
تەدبىرلىرىگە قارشى 5 - فېۋرال نامايىش قىلغانلىقىنى، 
نامايىشنى  قىلىنغان  ھالدا  تىنچ  رېجىمىنىڭ  خىتاي 
قىرغىن  ۋەھــشــىــيــلــەرچــە  خەلقنى  قىلىپ  بــاھــانــە 
بۈگۈنكى  شېھىتلەرنىڭ  دەۋردىكى  شۇ  قىلغانلىقىنى، 
قىساس  زالىمدىن  تــۇرۇش،  قارشى  زۇلۇمغا  ئەۋالدالرغا 
بەرگەنلىكىنى،  تىكلەپ  ئۈلگىنى  ئىبارەت  ئېلىشتىن 
خىتايدىن قىساس ئېلىش پۈتكۈل شەرقىي تۈركىستان 

خەلقىنىڭ مەسئۇلىيىتى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.
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ــاردەم  ي ئىنسانىي  تۈركىيە  ئاخىرىدا  نامايىشنىڭ 
ئەلى  رەئىسى  شۆبىسى  بالىكەسىر   )IHH( ۋەقفىنىڭ 
مــاۋزۇلــۇق  تۈركىستان«  »شەرقىي  ئەپەندى  قــاراتــاش 
ھەرىكىتى  ئۇيغۇر  قىلدى.  دېكالماتسىيە  شېئىرىنى 
چېتىنقايا  مــەھــلــىــيــا  ــەن  ــت ــى ــال ۋاك تــەشــكــىــالتــىــغــا 
سۆزلىدى.  نۇتۇق  قىسقىچە  تىلىدا  ئىنگلىز  خانىم 
ناملىق  »تــامــچــە«  ئوسمان  مــەرھــابــا  ئــۆســمــۈرلــەردىــن 

شېئىرنى دېكالماتسىيە قىلدى. 

مەدەنىيەت  ۋە  ئىلىم  بــۇغــراخــان  ســۇتــۇق  نامايىش 
ئۆلىماالر  تۈركىستان  شەرقىي  رەئىسى،  مۇئاۋىن  ۋەقفى 
باشچىلىقىدا  قارىھاجىمنىڭ  ئۆمەر  ئەزاسى  بىرلىكى 
تۈركىستان خەلقىنىڭ  خىتاينىڭ ھاالكىتى، شەرقىي 
دۇئاالر  قىلىنغان  ئۈچۈن  قۇتۇلۇشى  زۇلمىدىن  خىتاي 

بىلەن ئاخىرالشتى.

تۈركىيەنىڭ  يەنە  باشقا  ئىسىتانبۇلدىن  نامايىش 
بىرال  شەھەرلىرىدىمۇ  قەھرىمانماراش  ۋە  كاستامونۇ 

ۋاقىتتا ئۆتكۈزۈلدى.

شەھىرىدە  ئادېلەيد  ئاۋسترالىيەنىڭ  فــېــۋرال   -  4
تۈركىستان  شەرقىي  ئاۋسترالىيە  ئۇيغۇرالر  تۇرۇشلۇق 
خىتاي  بــىــلــەن،  تەشكىللىشى  جەمئىيىتىنىڭ 

نامايىش  تىپتىكى  چوڭ  ئالدىدا  كونسۇلخانىسىنىڭ 
ئۆتكۈزدى.

فــېــۋرال   -  5 ئــۇيــغــۇرالر  يــاشــاۋاتــقــان  شىۋېتسىيەدە 
ئۇيۇشمىسىنىڭ  ــپ  ــارى ــائ م ــغــۇر  ــۇي ئ شىۋېتسىيە 
ئىستوكھولمدا  خىتاينىڭ  بىلەن،  ئورۇنالشتۇرۇشى 
تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسى ئالدىدا غۇلجا شەھىرىدە سادىر 
خاتىرىلەش،  يىللىقىنى   25 قەتلىئامىنىڭ  قىلغان 
قىلىش  بايقۇت  ئولىمپىكىنى  قىشلىق  بېيجىڭ 

نامايىشى ئۆتكۈزدى.

گولالندىيە  ئــۇيــغــۇرالرمــۇ  يــاشــاۋاتــقــان  گولالندىيەدە 
ئىتتىپاقىنىڭ  تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي 
ئامستېردامدىكى  فېۋرال   -  5 بىلەن،  ئورۇنالشتۇرۇشى 
خاتىرىلەپ،  قىرغىنچىلىقىنى  غۇلجا  مەيدانىدا  دام 
بايقۇت  مۇسابىقىسىنى  ئولىمپىك  قىشلىق  بېيجىڭ 

قىلىشقا چاقىرىق قىلىش نامايىشى ئۆتكۈزدى.

ئۇندىن باشقا ۋاشىنگتون، توكيو، لوندون، كانادانىڭ 
ۋە  شەھەرلىرى  كالگارى،  ۋانكوۋېر،  ئوتتاۋا،  تورونتو، 
بېلگىيە ئانتۋېرپ شەھىرى قاتارلىق كۆپلىگەن جايالردا 

ئوخشاش تەرىقىدە نامايىش ئۆتكۈزۈلدى.
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قىلىۋاتقان  ئىجرا  تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ 
ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى خەلقئارادا كۈچلۈك 
غۇلجا  شۇنداقال  پەيتتە،  بىر  كېلىۋاتقان  كۈنتەرتىپكە 
خىتاي  ھارپىسىدا،  كۈنىنىڭ  خــاتــىــرە  قەتلىئامى 
ئۆز  جىنايەتچىسىنى  قەتلىئامى  غۇلجا  دائىرىلىرى 
ئولىمپىك  قىشلىق  ئۇيغۇرنى  ئىككى  ئالغان  ئىچىگە 

مەشئىلىنى يەتكۈزۈش ۋە يېقىشقا تەشكىللىدى.

بولۇشىچە،  مــەلــۇم  خەۋىرىدىن  تورىنىڭ  تەڭرىتاغ 
ئولىمپىكىنىڭ  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  بېيجىڭ 
ئۇيغۇر  ئىككى  پائالىيىتىگە  يەتكۈزۈش  مەشئىلىنى 
ئارقىلىق  بۇ  رېجىمى  خىتاي  بولۇپ،  قاتناشتۇرۇلغان 
شەرقىي  بوياشقا،  كۆزىنى  جەمئىيەتنىڭ  خەلقئارا 
تۈركىستاندا ئىجرا قىلىۋاتقان جىنايەتلىرىدىن ئۆزىنى 

قاچۇرۇشقا ئۇرۇنغان.

بــېــيــجــىــڭ  ــق  ــى ــل ــل ــى ي  -  2022 ــۋرال  ــ ــېـ ــ فـ  -  4
تەنھەرىكەت  قىرغىنچىلىق  ئولىمپىك  قىشلىق 
ئۆتكۈزۈلگەن  مۇراسىمى  ئېچىلىش  مۇسابىقىسىنىڭ 
بولۇپ، ئىككى ئۇيغۇر مەشئەل يەتكۈزۈش پائالىيىتىگە 
شەرقىي  بىر  ئۇنىڭ  قاتناشتۇرۇلغان.  مەقسەتلىك 
يېزىسى  ئونيار  ناھىيەسى  غۇلجا  تۈركىستاننىڭ 
بۇلۇقاي كەنتىدىكى ئاتالمىش »1 - ئىيۇل ئوردېنى«غا 

ئېرىشكەن خىتاي كومپارتىيەسى ياچېيكا سېكرېتارى 
مەمەت ئۆمەر بولۇپ، ئۇ تۆتىنچى مەشئەل يەتكۈزگۈچى 
يەنە  قاتناشتۇرۇلغان.  يەتكۈزۈشكە  مەشئەل  بولۇپ، 
دىلنىگار  ماھىرى  تېيىلىش  چاڭغا  ياشلىق   20 بىرى 
مەشئەل  بولۇپ،  قىز  ئۇيغۇر  ئىسىملىك  ئىلھامجان 

يېقىشقا قاتناشتۇرۇلغان. 

ــىــرى خــىــتــاي  ــل ــى ــت ــىــگــەن ئـــاخـــبـــارات ۋاســى ــل كــۆپ
يەتكۈزۈش  مەشئەل  ئۇيغۇرنى  ئىككى  دائىرىلىرىنىڭ 
ئۆزىنىڭ  ئارقىلىق،  ئېرىشتۈرۈش  ساالھىيىتىگە 
جىنايەتلىرىنى  باستۇرۇش  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
يوشۇرۇشقا ئۇرۇنغانلىقىنى خەۋەر قىلغان. تەتقىقاتچى 
ھەقتىكى  بــۇ  ھېسابىدا  تىۋىتتېر  زېــنــز  ــادرىــيــان  ئ
ئارقىلىق  بۇ  خىتاينىڭ  ھەمبەھرىلەپ،  ئۇچۇرالرنى 
ئېتىراپ  بارلىقىنى  مەسىلە  ــدە  ــۆزى ئ ئەمەلىيەتتە 
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ھەقىقەتەن  ــۇ  »ب ۋە:  تەكىتلىگەن  قىلغانلىقىنى 
يىرگىنچلىك« دېگەن.

بۇ ئىككى ئۇيغۇرنىڭ ئىچىدە مەمەت ئۆمەرنىڭ مەشئەل 
تارتىدىغان  دىققەت  ئاالھىدە  بولۇشى  يەتكۈزگۈچى 
قەتلىئامىدا  فېۋرال   -  5 بۇرۇنقى  يىل   25 ئۇ  بولۇپ، 
ئاالھىدە خىزمەت كۆرسەتكەن. خىتاي غۇلجا قەتلىئامى 
خاتىرە كۈنىدىن دەل بىر كۈن بۇرۇن باشالنغان بېيجىڭ 
بۇ قولچومىقىنى مەشئەل  دەل  ئولىمپىكىدا  قىشلىق 

توشۇغۇچى قىلىپ تاللىغان.

يىلى   -  1997 ــەر  ــۆم ئ مــەمــەت  بــولــۇشــىــچــە،  ــۇم  ــەل م
كەنت  ــۇرۇن  ب كــۈن  نەچچە  بىر  قەتلىئامىدىن  غۇلجا 
نامەلۇم  ھويلىلىرىغا  ئاھالىسىنىڭ  كەنت  ۋە  قورۇسى 
ھەققىدىكى  ئۆتۈش  ھەرىكەتكە  تەرىپىدىن  كىشىلەر 
ۋە  بايقىغان  تاشالنغانلىقىنى  ۋاراقچىسى  تەشۋىقات 
ئاتقۇچە  تاڭ  ئىشقا سېلىپ،  كادىرلىرىنى  يېزا  دەرھال 
باشقىالر  ۋاراقچىلىرىنى  تەشۋىقات  ئارىلىقتا  بولغان 
بايقاپ،  بالدۇر  ئۇنىڭ  يىغىۋالغان.  بولغۇچە  كــۆرۈپ 
ــۋرال  ــې -5ف ســەۋەبــلــىــك،  قىلىشى  مــەلــۇم  يۇقىرىغا 
كەنتىدىن  بۇلۇقاي  يېزىسى  ئونيار  جىھادىغا  غۇلجا 

ھېچكىم قاتنىشالمىغان. ئۇ خىتاي كومپارتىيەسىگە 
تەقدىرلەشلەرگە  كۆپلىگەن  بىلەن  سادىقلىقى  بولغان 
ئېرىشكەندىن سىرت، بۇلتۇر خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ 
دەرىجىلىكى  يۇقىرى  ــەڭ  ئ ئىچىدىكى  ئوردېنلىرى 
ھېسابلىنىدىغان ۋە خىتاي كومپارتىيەسىگە ئاالھىدە 
سادىق ساناقلىق كىشىلەرگىال بېرىلىدىغان »-1ئىيۇل 

ئوردېنى«غا ئېرىشكەن.

يۈرگۈزگەن  ئۇيغۇرالرغا  خىتاينىڭ  كۆزەتكۈچىلەر 
ســەۋەبــلــىــك،  جىنايىتى  قىرغىنچىلىق  ئــىــرقــىــي 
شەكىلدە  خــىــل  ــەر  ھـ دۆلــەتــلــەرنــىــڭ  نــۇرغــۇنــلــىــغــان 
دىپلوماتىك بايقۇت قىلىشلىرىغا ئۇچرىغان بىر پەيتتە، 
ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئولىمپىكىغا ئىككى ئۇيغۇرنى 
خەلقئارا  ئارقىلىق،  قىلىش  يەتكۈزگۈچى  مەشئەل 
جەمئىيەتنى ئالداشقا ئۇرۇنغانلىقىنى، بولۇپمۇ مەمەت 
ئۇسۇلدا  خىل  بۇ  قولچوماقلىرىنى  ئوخشاش  ئۆمەرگە 
ئىبارەت  قەتلىئامىدىن  غۇلجا  ئارقىلىق،  تەقدىرلەش 
ۋەھشىيانە جىنايىتىنى، شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى 
داۋامــالشــتــۇرۇش  قەتئىي  سىياسىتىنى  بــاســتــۇرۇش 

سىگنالى بەرمەكچى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈشمەكتە.
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تــور  يــالــالنــمــا  خىتاينىڭ  مــەزگــىــلــلــەردە  يېقىنقى 
ئولىمپىكى«  قىرغىنچىلىق  »ئــىــرقــىــي  قــوشــۇنــى 
بولۇپ،  تارقاتقان  تــۈركــۈمــدە  زور  ھەشتەگنى  دېــگــەن 
ئارقىلىق  ئــۇســۇل  بــۇ  خىتاينىڭ  مۇتەخەسسىسلەر 
سادالىرىنى  تەنقىد  ــاراتــقــۇالردىــكــى  ت ئىجتىمائىي 

كۆمۈۋېتىشكە ئۇرۇنغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى.

8 - فېۋرالدىكى خەۋىرىدە  ۋال كوچىسى گېزىتىنىڭ 
قوشۇنى  ــور  ت يالالنما  خىتاينىڭ  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
»ئىرقىي  تارتىپ  ئاخىرلىرىدىن  ئاينىڭ   -  10 بۇلتۇر 
 )GenocideGames#( ئولىمپىكى«  قىرغىنچىلىق 
ئۇچۇرلىرىنى  تىۋىتتېر  قوشۇلغان  ھەشتەگ  دېگەن 
كۆپلەپ تارقاتقان. ھالبۇكى، مەزكۇر ھەشتەگ خەلقئارا 
جەمئىيەتنىڭ دىققىتىنى خىتاي رېجىمىنىڭ شەرقىي 
تۈركىستاندا سادىر قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق 
نــورمــال  شارائىتتىمۇ  ــداق  مــۇشــۇن ۋە  جىنايىتىگە 
ئولىمپىكىغا  قىشلىق  بېيجىڭ  ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان 

قارىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىپ كەلگەنىدى.

تاكتىكا  مەزكۇر  بىلدۈرۈشىچە،  مۇتەخەسسىسلەرنىڭ 
»ھەشتەگ كەلكۈنى« دەپ تونۇلغان بولۇپ، ئاساسلىق 
رولىنى  ھەشتەگلەرنىڭ  بولۇۋاتقان  كۈنتەرتىپتە  رولى 
زور  خىتاينىڭ  ئىكەن.  سۇسالشتۇرۇش  تەسىرىنى  ۋە 
ھېسابلىرى  تىۋىتتېر  ئاپتوماتالشقان  تۈركۈمدىكى 

مەزكۇر ھەشتەگنى پۈتۈنلەي ئاالقىسىز، ئەھمىيەتسىز 
مۇھىم  ئارقىلىق،  تارقىتىش  قوشۇپ  بىلەن  ئۇچۇرالر 
ئۇچۇرالرنى كۆمۈپ قويىدىكەن، بۇنىڭ بىلەن »ئىرقىي 
مەزمۇنالرنى  ئاالقىدار  ئولىمپىكى«غا  قىرغىنچىلىق 
مەزمۇنالرغا  مۇناسىۋەتسىز  كۆپىنچە  ئىزدىگەنلەر 

ئېرىشىدىكەن.

خىتاي  توختىلىپ،  ھەقتە  بــۇ  مۇتەخەسسىسلەر 
شەرقىي  ئارقىلىق  تەشۋىقات  ساختا  رېجىمىنىڭ 
جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  تۈركىستاندىكى 
بىرگە  بىلەن  شۇنىڭ  ئۇرۇنغانلىقىنى،  يوشۇرۇشقا 
تەشۋىق  كــۈچــەپ  ئولىمپىكىنى  قىشلىق  بېيجىڭ 
قىرغىنچىلىق  »ئــىــرقــىــي  قــىــلــىــۋاتــقــانــلــىــقــىــنــى، 
ئىككى  بــۇ  دەل  ھەشتەگنىڭ  دېــگــەن  ئولىمپىكى« 
بۇ  مۇجەسسەملىگەنلىكىنى،  ئــۆزىــگــە  نۇقتىنى 
سەۋەبلىك خىتاينىڭ مەخسۇس بۇ ھەشتەگنى ھۇجۇم 

نىشانى قىلغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەن.

رېجىمىنىڭ  خىتاي  قىلىنىشىچە،  قەيت  خـــەۋەردە 
بېرىش  چۈشەنچە  ھەقتە  بــۇ  دائىرىلىرى  ئــاالقــىــدار 

ھەققىدىكى تەلەپكە ئىنكاس قايتۇرمىغان.
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ئىرېالندىيە كېڭەش پاالتاسى 9 - فېۋرال بىر تەكلىپ 
بۇلتۇر  كوللېگىيەسىنىڭ  ســوت  ئۇيغۇر  ماقۇلالپ، 
قوبۇل  ھۆكمىنى  سوت  قىلغان  ئېالن  دېكابىردا   -  9
قىلىدىغانلىقىنى جاكارلىغان بولۇپ، خىتاي بۇنىڭغا 

دەرھال نارازىلىق بىلدۈردى.

خىتاينىڭ ئىرېالندىيەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىخانىسى 
باياناتىنى  نارازىلىق  ھەقتىكى  بۇ  بېتىدە  تور  ئورگان 
بــولــۇپ،  قىلغان  ئــېــالن  تەرىقىسىدە  ــال-جــاۋاب  ســوئ
كېڭەش  ئىرېالندىيە  »بىز  باياناتچىسى:  ئەلچىخانا 
يالغان  كىشىلەرنىڭ  بىرقىسىم  ئــاز  پاالتاسىدىكى 
ئۇچۇرالرنى ئاساس قىلىپ، خىتاينىڭ ئىچكى ئىشىغا 
مۇناسىۋىتىگە  خىتاي-ئىرېالندىيە  ئارىلىشىشىغا، 
قارشى  قەتئىي  بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان قىلمىشالرغا 

تۇرىمىز« دەپ جار سالغان.

كوللېگىيەسىنىڭ  ســـوت  ئــۇيــغــۇر  يــەنــە  بــايــانــاتــتــا 
قىلغان،  يــاردەم  ئىقتىسادىي  قۇرۇلتىيى  ئۇيغۇر  دۇنيا 
كۈچلەر«دىن  بۆلگۈنچى  قارشى  »خىتايغا  ئاتالمىش 
ۋەزىيىتىنى  تۈركىستان  شەرقىي  تەشكىللەنگەن، 
مەقسەت  سۈركەش  قارا  خىتايغا  قىلىش،  قااليمىقان 
ھېچقانداق  ئىكەنلىكى،  قــورال  سىياسىي  قىلىنغان 
خىتاي  قاتارلىق  يوقلۇقى...  ساالھىيىتى  قانۇنىي 

رېجىمى تەكرارالپ كەلگەن ئىبارىلەر ئورۇن ئالغان.

تەشكىللەنگەن  شەھىرىدە  لــونــدون  ئەنگلىيەنىڭ 
قېتىملىق  نەچچە  بىر  كوللېگىيەسى«  سوت  »ئۇيغۇر 
ئىسپات ئاڭالش يىغىنىدىن كېيىن، بۇلتۇر 9 - دېكابىر 
رەسمىي ھۆكۈم چىقىرىپ، خىتاي رېجىمىنىڭ شەرقىي 
ئىرقىي  مىللەتلەرگە  قاتارلىق  ئۇيغۇر  تۈركىستاندا 
ئىنسانىيەتكە  ۋە  يۈرگۈزگەنلىكىنى  قىرغىنچىلىق 

قارشى جىنايەت سادىر قىلغانلىقىنى جاكارلىغانىدى.

خىتاي ئىرېالندىيەنىڭ »ئۇيغۇر سوتى« 
ھەققىدىكى قارارىغا نارازىلىق بىلدۈردى
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پارالمېنت  جۇمھۇرىيەتچى  تۈركۈم  بىر  ئامېرىكىنىڭ 
ئەزالىرى »خىتاي كومپارتىيەسى مەملىكەتلىك خەلق 
قۇرۇلتىيى«نىڭ بارلىق ئەزالىرى ۋە ئۇالرنىڭ بىۋاسىتە 
تۇغقانلىرىغا جازا يۈرگۈزۈش ھەققىدە يېڭى بىر تەكلىپ 
اليىھەسى سۇنغان بولۇپ، بۇنىڭ شى جىنپىڭنىمۇ ئۆز 

ئېلىشى دىققەت قوزغىدى.

خەۋىرىدە  فېۋرالدىكى   -  10 ئاۋازىنىڭ  ئامېرىكا 
ھەربىي  پــاالتــاســى  ــاۋام  ئـ ئامېرىكا  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
مايك  جۇمھۇرىيەتچى  رەئىسى،  بــاش  كومىتېتىنىڭ 
بىر  پاالتاسىدىكى  ئــاۋام  باشچىلىقىدا  روگېرسنىڭ 
تۈركۈم جۇمھۇرىيەتچىلەر »خىتاي كومپارتىيەسىدىكى 
جازاالش  ئەمەلدارالرنى  باستۇرغان  خەلقنى  مۇستەبىت، 

قانۇنى« ناملىق قانۇن اليىھەسىنى سۇنغان.

كومپارتىيەسى  »خىتاي  اليىھەسىدە  قانۇن  مەزكۇر 
مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى«نىڭ بارلىق ئەزالىرى 
ماقۇللىنىپ  ئەگەر  بولۇپ،  قىلىنغان  نىشانى  جــازا 
30 كۈندىن كېيىن كۈچكە ئىگە بولۇپ، ئىجرا  قالسا، 
شى  ئــاســاســەن  بۇنىڭغا  بــاشــاليــدىــكــەن.  قىلىنىشقا 
جىنپىڭغىال ئەمەس، ئۇنىڭ بىۋاسىتە تۇغقانلىرىغىمۇ 

جازا يۈرگۈزۈلىدىكەن.

ۋىــزا  ــازاالر  ــ ج ئېلىنغان  تىلغا  اليىھەسىدە  قــانــۇن 

چــەكــلــەش،  كىرىشىنى  ئامېرىكىغا  بــەرمــەســلــىــك، 
سىستېمىسىنى  پــۇل-مــۇئــامــىــلــە  ئامېرىكىنىڭ 
ئىچىگە  ئــۆز  قاتارلىقالرنى  چەكلەش  ئىشلىتىشىنى 
كومپارتىيەسى  »خىتاي  ئاساسەن  بۇنىڭغا  ئالىدىكەن. 
مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى«نىڭ 2000 دىن ئارتۇق 
ئەزاسى جازالىنىپال قالماي، ئۇالرنىڭ ئۇرۇق-تۇغقانلىرى 
يولىمۇ  قېچىش  جازاسىدىن  ئامېرىكىنىڭ  ئارقىلىق 
ئامېرىكا  خىتايدىكى  باشقا  ئۇندىن  ئېتىلىدىكەن. 
كىرگۈزۈلگەن  تىزىملىكىگە  جــازا  شىركەتلىرىنىڭ 

ئەمەلدارالر بىلەن سودا قىلىشىمۇ چەكلىنىدىكەن.

شەرقىي  خىتاينىڭ  اليــىــھــەســىــدە  ــۇن  قــان ــۇر  ــەزك م
قاراتقان  مىللەتلەرگە  قاتارلىق  ئۇيغۇر  تۈركىستاندىكى 
بارلىق  ئالغان  ئىچىگە  ئۆز  سىياسىتىنى  باستۇرۇش 
رەزىل قىلمىشلىرى مىسال سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنغان. 
ۋە  تۈركىستان  شەرقىي  رېجىمى  خىتاي  شــۇنــداقــال 
تەيۋەنگە  سىياسىتىنى،  بــاســتــۇرۇش  خوڭكوڭدىكى 
ئەقلىي  ئامېرىكىنىڭ  كېڭەيمىچىلىكىنى،  قاراتقان 
مۈلۈكلىرىنى ئوغرىالشنى توختاتقاندا، ئاندىن جازانىڭ 

بىكار قىلىنىدىغانلىقى بايان قىلىنغان.

ئــاۋام  قــەدەر  ھازىرغا  قىلىنىشىچە،  قەيت  ــەۋەردە  خـ
پاالتاسىدىكى جۇمھۇرىيەتچىلەردىن 15 كىشى بۇ قانۇن 
دېموكراتچىالردىن  ئەمما  قوشقان.  ــاۋاز  ئ اليىھەسىگە 

ھازىرچە بىرەرسى قوشۇلمىغان.
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كۈچۈكچەكمەجە  ئىستانبۇلنىڭ  ــۋرال  ــې ف  -  12
تەنتەربىيە  قارتال  جايالشقان  سەفاكۆيگە  رايونىدىكى 
مەيدانىدا »ئىستىقالل ئۇزۇنغا يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى« 
ئىرقىي  ئــۆتــكــۈزۈلــۈۋاتــقــان  بېيجىڭدا  ئــۆتــكــۈزۈلــۈپ، 

قىرغىنچىلىق ئولىمپىكىغا نارازىلىق بىلدۈرۈلدى.

ۋە  تەنتەربىيە  تۈركىستان  شەرقىي  مۇسابىقىنى 
تەرەققىيات جەمئىيىتى ۋە خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان 
تەشكىللىگەن  بىرلىكتە  بىرلىكى  تــەشــكــىــالتــالر 
قىلىپ  بەش كىلومېتىر  مۇساپىسى  يۈگۈرۈش  بولۇپ، 
بەلگىلەندى. مۇسابىقىگە ئاكتىپلىق بىلەن قاتناشقان 
قارشى  ئولىمپىكىغا  قىشلىق  بېيجىڭ  ئۆسمۈرلەر 
شوئار ۋە بەلگىلەر چۈشۈرۈلگەن مايكىنى كىيگىنىچە 
چوڭ مەيداننى 15 قېتىم ئايلىنىپ يۈگۈرۈپ، خىتايغا 
بىلدۈردى،  نارازىلىقىنى  ۋە  غەزەپ-نەپرىتى  بولغان 
نامايان  ساپاسىنى  تــەن  خەلقىنىڭ  ئۇيغۇر  شۇنداقال 

قىلدى.

شۇنداقال  قولالش،  مۇسابىقىسىنى  نارازىلىق  مەزكۇر 
تۈركۈم  بىر  ئۈچۈن،  بېرىش  ئىلھام  ماھىرالرغا  ئۆسمۈر 
ئەربابلىرىمۇ  جــامــائــەت  ۋە  مەسئۇللىرى  تەشكىالت 

پائالىيەتكە ئىشتىراك قىلدى.
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شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي دائىرىلىرى ئالدىنقى 
يىل  بىر  بۇ  يىغىنىدىن  خىزمەت  ئاچقان  كۈنلەردە 
ئىچىدىمۇ مىليونلىغان شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ 
قامىلىش  الگــېــرىــغــا  جـــازا  ۋە  قىلىنىش  ســۈرگــۈن 

تەقدىرىدىن قۇتۇاللمايدىغانلىقى ئاشكارىالندى.

مابەينىدە  يىل  نەچچە  بىر  يېقىنقى  رېجىمى  خىتاي 
كۆلەملىك  كـــەڭ  خەلقىنى  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي 
سىرت،  قامىغاندىن  الگېرلىرىغا  جازا  قىلىپ،  تۇتقۇن 
»ئېشىنچا  ئاتالمىش  خەلقنى  سىرتىدىكى  الگــېــر 
نامىدا  ئورۇنالشتۇرۇش«  ئىشقا  كۈچلىرىنى  ئەمگەك 
تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  ياكى  ئۆلكىلىرىگە  خىتاي 
داۋامالشتۇرۇپ  قىلىشنى  سۈرگۈن  جايلىرىغا  باشقا 
خىزمەت  يېڭى  دائىرىلىرىنىڭ  خىتاي  كەلگەنىدى. 
كۆلەمدە  زور  يىلمۇ  بــۇ  جىنايەتلەرنىڭ  بــۇ  پىالنى 

داۋاملىشىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەردى.

خىتاي تەشۋىقات ئورگىنى تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدە 
تۈركىستاندا  شەرقىي  فېۋرال   -  15 بىلدۈرۈلۈشىچە، 
ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت خىزمىتى 
يىغىنى ئېچىلغان بولۇپ، ئالدىنقى بىر يىل ئىچىدىكى 
پىالنلىرى  يىللىق  بۇ  ۋە  خۇالسىلەنگەن  خىزمەتلىرى 
ئاساسالنغاندا،  پىالنغا  مەزكۇر  قويۇلغان.  ئوتتۇرىغا 
2022 - يىلى ئاتالمىش »يېزىالردىكى  خىتاي رېجىمى 
ئورۇنالشتۇرۇش«  ئىشقا  يۆتكەپ  كۈچلىرىنى  ئەمگەك 
ئىككى  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  بىلەن،  باھانىسى 
سۈرگۈن  يۇرتالرغا  باشقا  كىشىنى  مىڭ   750 مىليون 

قىلىدىكەن.

ئىچىدە  يىل  بىر  بۇ  دائىرىلىرىنىڭ  خىتاي  يىغىندا 
كىشىنى  ئارتۇق  مىڭدىن   460 تۈركىستاندا  شەرقىي 
ئېلىنغان  تىلغا  ئورۇنالشتۇرىدىغانلىقى«  »ئىشقا 

بولۇپ، بۇالرنىڭ خىتايغا نىسبەتەن مەجبۇرىي ئەمگەك 
كۈچى ھېسابلىنىدىغانلىقىنى كۆرۈۋېلىش تەس ئەمەس 
ئىكەن. خەۋەردە خىتاينىڭ بۇ جىنايەت پىالنلىرى »ئۆز 
يۆتكەپ  تەرتىپلىك  ئــورۇنــالشــتــۇرۇش،  ئىشقا  جايىدا 
ئىشقا  چىقىرىپ  سىرتقا  ــالشــتــۇرۇش،  ــورۇن ئ ئىشقا 
ئورۇنالشتۇرۇش« دېگەندەك ئىبارىلەر بىلەن پەردازالنغان.

ئېلىنغان »كەسپىي  تىلغا  يىغىندا  بۇ  باشقا  ئۇندىن 
ئاالھىدە  كــۇرســى«مــۇ  تەربىيەلەش  بويىچە  مــاھــارەت 
بىر يىل ئىچىدە مەزكۇر  بۇ  بولۇپ،  تارتىدىغان  دىققەت 
قاتناشتۇرۇلىدىغانالر  »تەربىيەلەش«كە  ئاتالمىش 
ئاشىدىكەن.  قېتىمدىن  ئادەم  مىڭ   500 مىليون  بىر 
ــازا  ــدا ج ــال ھــالــبــۇكــى، خــىــتــاي رېــجــىــمــى ئــىــزچــىــل ھ
الگېرلىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ئىنكار قىلىپ كەلگەن 
بويىچە  مــاھــارەت  »كەسپىي  دەل  جىنايىتىنى  بۇ  ۋە 
كەلگەنىدى.  سېلىپ  جار  دەپ  مەركىزى«  تەربىيەلەش 
تەربىيەلەش  »كەسپىي  ئاتالمىش  ئاساسەن،  بۇنىڭغا 
مەركەزلىرى«نىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى تاقالدى، دەپ دەۋا 
مىليوندىن  يىلمۇ  بۇ  رېجىمىنىڭ  خىتاي  قىلىۋاتقان 
قامايدىغانلىقىنى  الگېرىغا  جـــازا  خەلقنى  ــارتــۇق  ئ

كۆرۈۋالغىلى بولىدىكەن.

تاشلىق  ئــاق  قىلغان  ئېالن  يىلى   -  2020 خىتاي 
يىلدىن   -  2014 تۈركىستاندا  شەرقىي  كىتابىدىمۇ 
مىڭغا   300 مىليون  بىر  يىلى  ھەر  يىلغىچە   -  2019
يېقىن كىشىنىڭ ئاتالمىش »كەسپىي تەربىيەلەش«كە 
قاتناشتۇرۇلغانلىقىنى ئاشكارىلىغانىدى. خەلقئارالىق 
ــۇق  كــىــشــىــلــىــك ھــوق ۋە  ــرى  ــلــى ئــورگــان ــارات  ــبـ ــاخـ ئـ
تەشكىالتلىرى بۇنىڭ ئاساسەن، بەش يىل ئىچىدە جازا 
يېقىن  مىليونغا  سەككىز  قامالغانالرنىڭ  الگېرىغا 

بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەنىدى.

 خىتاي بۇ يىللىق
 سۈرگۈن ۋە جازا

 الگېرى پىالنىنى
ئاشكارىلىدى
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ت  د  ب  گۇتېرېس  ئانتونىيو  كاتىپى  ــاش  ب ت  د  ب 
شەرقىي  ئــەمــەلــدارىــنــى  ئــالــىــي  ــۇق  ھــوق كىشىلىك 
تۈركىستاننى »ئىشەنچلىك« ھالدا زىيارەت قىلدۇرۇش 

ئىرادىسىگە كەلگەنلىكىنى بىلدۈردى.

بىلدۈرۈلۈشىچە،  خــەۋىــرىــدە  ئــاۋازىــنــىــڭ  ئامېرىكا 
كاتىپى  بــاش  تەشكىالتىنىڭ  دۆلــەتــلــەر  بىرلەشكەن 
گېرمانىيەنىڭ  فــېــۋرال   -  18 گۇتېرېس  ئانتونىيو 
مىيۇنخېن شەھىرىدە ئېچىلغان بىخەتەرلىك يىغىنىدا 
كىشىلىك  ت  د  ب  بېرىپ،  جاۋاب  سوئالالرغا  ئاالقىدار 
شەرقىي  باچېلېتنى  مىشېل  ئەمەلدارى  ئالىي  ھوقۇق 
تۈركىستاننى »ئىشەنچلىك« ھالدا زىيارەت قىلدۇرۇش 

ئىرادىسىگە كەلگەنلىكىنى بىلدۈرگەن.

ئەيىبلىگەندەك  باشقىالر  خىتاي  ئەگەر  جاۋابىدا  ئۇ 
ئىشالرنى قىلمىغانلىقىغا ئىشەنسە، ب د ت كىشىلىك 
تۈركىستاننى  شەرقىي  ئەمەلدارىنىڭ  ئالىي  ھوقۇق 
ئىشەنچلىك تەرىقىدە زىيارەت قىلىشقا رۇخسەت قىلىشى 
مەنپەئەتىگىمۇ  خىتاينىڭ  بۇنىڭ  كېرەكلىكىنى، 
ئامالالرنى  بارلىق  ئۆزلىرىنىڭ  ئىكەنلىكىنى،  ئۇيغۇن 
بولۇشىغا  مۇۋەپپەقىيەتلىك  زىيارەتنىڭ  بۇ  قىلىپ، 
ئەمەلگە  ــۇ  ب ــەر  ــەگ ئ قىلىدىغانلىقىنى،  ــەت  ــال ــاپ ك
باچېلېت(نىڭ  )مىشېل  ئەمەلدار  ئالىي  ئاشمىسا، 
چىقىرىشى  قـــارار  ھــالــدا  مــاس  مەسئۇلىيىتىگە  ئــۆز 

كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن.

ھوقۇق  كىشىلىك  تەشكىالتى  دۆلەتلەر  بىرلەشكەن 

ئۈچ  يېقىنقى  باچېلېت  مىشېل  ئــەمــەلــدارى  ئالىي 
قىلىش  زىيارەت  تۈركىستاننى  شەرقىي  بۇيان  يىلدىن 
ئىزچىل  بىلەن  ئەمەلدارلىرى  خىتاي  مەسىلىسىدە 
يېقىندا  ــەرەپ  ت خىتاي  بــولــۇپ،  سۆھبەتلىشىۋاتقان 
قىلىشىغا  ــيــارەت  زى تۈركىستاننى  شەرقىي  ئۇنىڭ 
تەكشۈرۈش  زىيارەتنىڭ  ئەمما  قىلغانلىقىنى،  رۇخسەت 
دەۋا  كېرەكلىكىنى  ئالماسلىقى  خــاراكــتــېــرىــنــى 

قىلغانىدى.

ــتــىــش تــەشــكــىــالتــى  ــۆزى ــنــى ك ــۇق كــىــشــىــلــىــك ھــوق
ئالىدىغانلىقىنى  قارشى  ئىپادىسىنى  بۇ  گۇتېرېسنىڭ 
ــىــڭ گــۇتــېــرېــســنــىــڭ شــەرقــىــي  ــۇن ب ۋە  بــىــلــدۈرگــەن 
كىرىزىسى  ھــوقــۇق  كىشىلىك  تــۈركــىــســتــانــدىــكــى 
كۈچلۈك  ئــەڭ  قىلغان  قــەدەر  بۈگۈنگە  مەسىلىسىدە 
زىيارەت  »ئىشەنچلىك  سۆزى ھېسابلىنىدىغانلىقىنى، 
تۈركىستاننى  شەرقىي  ئەمەلىيەتتە  قىلىش«نىڭ 
قىلىشنى  زىــيــارەت  كونترولسىز  ۋە  توسالغۇسىز 
بۇنىڭغا  رېجىمىنىڭ  خىتاي  كۆرسىتىدىغانلىقىنى، 
رۇخسەت قىلىشنى خالىمايدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن.

ــلـــەردە مــىــشــېــل بــاچــېــلــېــت  ــلـ ــىـ يــېــقــىــنــقــى مـــەزگـ
ئۇيغۇر  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  ئىشخانىسىنىڭ 
مىللەتلەرنىڭ  ئۇچراۋاتقان  باستۇرۇلۇشقا  قاتارلىق 
ئەھۋالى ھەققىدە دوكالت ئېالن قىلىدىغانلىقى كۆپلەپ 
بېيجىڭ  ئــۇالر  شۇنداقال  بولسىمۇ،  قىلىنغان  خــەۋەر 
چاقىرىق  قىلىشقا  ئــېــالن  بـــۇرۇن  ئولىمپىكىدىن 
ئېالن  ھازىرغىچە  دوكــالت  ئەمما  بولسىمۇ،  قىلىنغان 

قىلىنمىغان.
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خىتاي رېجىمىنىڭ بۇ يىللىق خىزمەت پىالنلىرىنىڭ 
ئېالن قىلىنىشىغا ئەگىشىپ، شەرقىي تۈركىستاندىكى 
تــۈرلــۈك  سىياسىتىنىڭ،  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
مەھەللىرىنى  ئۇيغۇر  جۈملىدىن  باستۇرۇشالرنىڭ، 
كۆلەملىك  كــەڭ  تېخىمۇ  ھەرىكىتىنىڭ  يوقىتىش 

داۋاملىشىدىغانلىقى مەلۇم بولدى.

 19 تورىنىڭ  تەڭرىتاغ  ئورگىنى  تەشۋىقات  خىتاي 
شەرقىي  بولۇشىچە،  مەلۇم  خەۋىرىدىن  فېۋرالدىكى   -
تۈركىستاندىكى خىتاي دائىرىلىرى تۇرالغۇ ۋە شەھەر-
بولۇپ،  ئاچقان  يىغىنى  خىزمىتى  قــۇرۇلــۇشــى  يېزا 
يىغىندا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ 2021 - يىلىدا شەھەر-
بازارالردىكى 231 مىڭ 500 ئائىلىگە چېتىلغان 1714 
مەلۇم  ئۆزگەرتكەنلىكى  چېقىپ  رايوننى  ئــولــتــۇراق 
 1273 تۈركىستاندا  شەرقىي  بولسا  يىل  بۇ  بولغان. 
ئولتۇراق رايوننى ئۆزگەرتىش پىالنالنغان بولۇپ، بۇ 203 

مىڭدىن ئارتۇق ئائىلىگە چېتىلىدىكەن.

خەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە، خىتاي رېجىمى 2021 - 
يىلىدىن 2025 - يىلىغىچە بولغان بەش يىل ئىچىدە 
ئولتۇراق   5761 بويىچە  تۈركىستان  شەرقىي  پۈتۈن 
رايوننى ئۆزگەرتىشنى پىالنلىغان بولۇپ، بۇ 870 مىڭ 

ئائىلىگە چېتىلىدىكەن. 

خىتاي دائىرىلىرى شەرقىي تۈركىستاندىكى ئولتۇراق 

ئىجرا  پىالنالپ  بىرتۇتاش  ئۆزگەرتىشنى  رايــونــالرنــى 
رايونالرنى  ئولتۇراق  ئۈچۈن  بۇنىڭ  بــولــۇپ،  قىلغان 
چىققاندىن  قۇرۇپ  گۇرۇپپىسى  خىزمىتى  ئۆزگەرتىش 
ئاتالمىش »يېتەكچى  بۇ ھەقتە  يەنە مەخسۇس  سىرت، 

پىرىنسىپالر«نى بېسىپ تارقاتقان.

ــكــۈچــىــلــەر خــىــتــاي رېــجــىــمــىــنــىــڭ شــەرقــىــي  كــۆزەت
بۇزغۇنچىلىق  مەھەللىلىرىگە  ئۇيغۇر  تۈركىستاندىكى 
مەھەللە،  ــى،  ــىــزالرن ئ تــارىــخــىــي  ئــارقــىــلــىــق،  قىلىش 
بــىــنــاكــارلــىــق  ۋە  ــنــى  ــتــۈرى كــۈل قــوشــنــىــدارچــىــلــىــق 
ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى،  قىلىشقا  ۋەيــران  مەدەنىيىتىنى 
شۇنداقال بۇ ئارقىلىق خەلقنى ئىقتىسادىي جەھەتتىن 
ۋە  كــونــتــرول  ئۈنۈملۈك  تېخىمۇ  ئــاجــىــزالشــتــۇرۇش، 
تۆۋەنلىتىش  نىسبىتىنى  نــوپــۇس  قىلىش،  نـــازارەت 
بولغانلىقىنى  يەتمەكچى  مەقسەتلىرىگە  قاتارلىق 

بىلدۈرۈشمەكتە.

ئېچىلغان  تۈركىستاندا  شەرقىي  كۈنلەردە  ئالدىنقى 
ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت خىزمىتى 
يىغىنىدا بىلدۈرۈلگەن قارارالردىن، خىتاينىڭ بۇ يىلمۇ 
مىڭ   750 مىليون  ئىككى  تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
قىلىدىغانلىقى،  ســۈرگــۈن  يۇرتالرغا  باشقا  كىشىنى 
ئاتاۋاتقان جازا  دەپ  مەركىزى«  ئاتالمىش »تەربىيەلەش 
مىڭ   500 مىليون  بىر  قامىلىدىغانالرنىڭ  الگېرىغا 

ئادەم قېتىمدىن ئاشىدىغانلىقى مەلۇم بولغانىدى.
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 -  24 مىنىستىرلىقىنىڭ  ئىشالر  تاشقى  خىتاي 
فېۋرالدىكى مۇخبىرالرنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا خىتاي 
رۇسىيە- مۇخبىرنىڭ  چۈنيىڭ  خــۇا  باياناتچىسى 
ئىرقىي  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  ئۇرۇشىنى  ئۇكرائىنا 
سوئالىغا  كەسكىن  سورىغان  باغالپ  قىرغىنچىلىققا 

دۇچ كەلدى.

خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىنىڭ كۈندىلىك 
خەۋەر  فىرانسىيە  يىغىنىدا  كۈتۈۋېلىش  مۇخبىرالرنى 
ئاگېنتلىقى مۇخبىرى خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا 
ئەمما  يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى،  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
بۇنى »ئەسىر يالغانچىلىقى« دەپ ئىنكار قىلغانلىقىنى 
ئۇكرائىنادىكى  رۇســىــيــە  ــتــە  »نــۆۋەت ئېلىپ:  تىلغا 
قىرغىنچىلىققا  ئىرقىي  خەلقنىڭ  تىللىق  رۇس 
قىلىش  تاجاۋۇز  ئۇكرائىناغا  بۇنىڭ  ئۇچرىغانلىقىنى، 
سەۋەبى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇنداقتا رۇسىيە خىتاي 
تەرەپنى ئۇكرائىنا زېمىنىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ 
بىلەن  ئىسپات  بىرەر  ئاالقىدار  ئىكەنلىكىگە  مەۋجۇت 
ئەسىر  بۇنىمۇ  سىز  بولمىسا،  ئەگەر  تەمىنلىدىمۇ؟ 
دەپ  ئويلىشىۋاتامسىز؟«  ئاتاشنى  دەپ  يالغانچىلىقى، 

سورىغان.

چۈنيىڭ  خۇا  بولغان  بىئارام  قاتتىق  سوئالدىن  بۇ 
»ئىرقىي  تۈركىستاندىكى  شــەرقــىــي  مۇخبىرنىڭ 
ئىشلەتمەسلىكى  قايتا  سۆزنى  دېگەن  قىرغىنچىلىق« 
ــەســىــر  »ئ ــڭ  ــى ــۇن ب ۋە  ــېــيــتــقــان  ئ كــېــرەكــلــىــكــىــنــى 

يالغانچىلىقى« ئىكەنلىكىنى قايتا تەكرارلىغان.

تۈركىستاندىكى  شــەرقــىــي  ــدە  ســۆزى چۈنيىڭ  خـــۇا 

يۈز  رايــونــىــدا  شەرقىي  ئۇكرائىنانىڭ  بىلەن  ئىشالر 
سېلىشتۇرالمايدىغانلىقىنى،  ئــىــشــالرنــى  ــەن  ــەرگ ب
رايونىدىكى  شەرقىي  ئۇكرائىنانىڭ  ئۆزىنىڭ  چۈنكى 
ھۆكۈم  ئالدىراپ  شۇڭا  بىلمەيدىغانلىقىنى،  ئىشالرنى 

چىقارمايدىغانلىقىنى دەۋا قىلغان.

ئىبارىلىرىنى  بۇرۇنقى  رېجىمىنىڭ  خىتاي  يەنە  ئۇ 
بارلىق  خەلقىنىڭ  تۈركىستان  شەرقىي  ــەكــرارالپ،  ت
ياشاۋاتقانلىقى،  بــولــۇپ  بەھرىمەن  ئەركىنلىكتىن 
ــىــڭ،  ــلــىــك مــۇخــبــىــرالرن ــەل ــەت ئ ــ ــان چ ــغ ــى ــل ــۇن ــۇرغ ن
ــارەت  ــي زى تۈركىستاننى  شــەرقــىــي  دىــپــلــومــاتــالرنــىــڭ 
قىلغانلىقى، ئۇالرنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا تەرەققىيات 

ۋە تىنچلىقنى كۆرگەنلىكى ھەققىدە بىلجىرلىغان.

ئاگېنتلىقى  خــــەۋەر  فــىــرانــســىــيــە  چــۈنــيــىــڭ  ــۇا  خـ
ئاتالمىش  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  يەنە  مۇخبىرىغا 
تەدبىرلەرنىڭ  قولالنغان  قــارشــى  »رادىــكــالــلــىــق«قــا 
تېررورلۇق  يولغان قويۇلغان  فىرانسىيە جەمئىيىتىدە 
ئوخشاش  بىلەن  تەدبىرلەر  قــارشــى  رادىكاللىققا  ۋە 
ئىكەنلىكى، فىرانسىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ خىتاينى 
ھەققىدە  كەلگەنلىكى  ئەيىبلەپ  ئاساسسىز  ئىزچىل 

جار سالغان.

رۇسىيە-ئۇكرائىنا  خىتاينىڭ  يىغىندا  چۈنيىڭ  خۇا 
سوئالالرغا  كۆپلىگەن  توغرۇلۇق  مەيدانى  ئۇرۇشىدىكى 
دۇچ كەلگەن بولۇپ، رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا قوزغىغان 
ئاتاشتىن  دەپ  »تاجاۋۇزچىلىق«  ھەرىكىتىنى  ھەربىي 

باشتىن-ئاخىر ئۆزىنى قاچۇرغان.
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ھەرقايسى  بېرى  يىلالردىن  بۆلۈمى  تۈركچە  تېلېۋىزىيەمىزنىڭ  ئىستىقالل 
سۆھبەت  ــەۋەر،  خـ كۈندىلىك  تۈركچە  سۇپىلىرىدا  تاراتقۇ  ئىجتىمائىي 
پىروگراممىلىرى ۋە قىسقا ۋىدىيوالر ئارقىلىق، شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنى 
تۈركچە  كەلمەكتە.  ئويناپ  رول  بەلگىلىك  يەتكۈزۈشتە  دۇنياسىغا  تــۈرك 
بۆلۈمىمىز يېقىنقى كۈنلەردە تۈركىيەدىكى بىر نەچچە رادىيو قانىلى بىلەن 
ھەمكارلىق ئورنىتىپ، ئۇالرنىڭ سۇپىلىرىدا مەخسۇس شەرقىي تۈركىستانغا 

ئاالقىدار مەزمۇنالرنى سۇنۇش پۇرسىتىگە ئېرىشتى.

قانىلىدا  ــيــو  رادى  »Hedef« تۈركىيەنىڭ  تــارتــىــپ،  ھەپتىدىن  مــۇشــۇ 
)چاستوتىسى 91.8( ھەر شەنبە-يەكشەنبە كۈنلىرى سائەت 16:40 تىن 17:00 
گىچە بولغان ئارىلىقتا تۈركچە بۆلۈمىمىز تەييارلىغان شەرقىي تۈركىستان 
رادىيو   »Denge« تۈركىيەنىڭ  باشقا  ئۇندىن  تارقىتىلماقچى.  خەۋەرلىرى 
92.1( ھەر سەيشەنبە ۋە جۈمە كۈنلىرى ئەتىگەن  قانىلىدىمۇ )چاستوتىسى 
سائەت 08:30 دا ۋە چۈشتىن كېيىن 16:15 تە )بىر ئايدىن كېيىن 16:00 

دە( شەرقىي تۈركىستان خەۋەرلىرى تارقىتىلماقچى.

ھەرقايسى  تۈركىيەدىكى  دەۋاسىنىڭ  تۈركىستان  شەرقىي  خىزمەتلەر  بۇ 
ئىجتىمائىي توپالردا تېخىمۇ كەڭ دائىرىدە تونۇلۇشىغا ۋەسىلە بولغۇسى.
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دۇنيا بانكىسىنىڭ تارماق ئورگىنى بولغان »خەلقئارا پۇل مۇئامىلە 
قىلىنىۋاتقان  ئىجرا  تۈركىستاندا  شەرقىي   )IFC( شىركىتى« 
مەجبۇرىي ئەمگەك، يەر-زېمىن ئىگىلىۋېلىش قاتارلىق جىنايەتلەرگە 
چېتىشلىق خىتاي شىركەتلىرىنى نەچچە يۈز مىليون دولالرلىق 

قەرز بىلەن تەمىنلىگەن ۋە پاي مەبلىغى سالغان.
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