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بەرگەن،  يــۈز  ئۈرۈمچىدە  ئىلگىرى  يىل   12 بۇندىن 
قىرغىنچىلىقىنى  ئىيۇل   -  5 قارىتىلغان  ئۇيغۇرالرغا 
ھەرقايسى  دۇنيانىڭ  بىلەن،  مۇناسىۋىتى  خاتىرىلەش 
پائالىيەتلىرى  نامايىش  كۆلەملىك  كــەڭ  جايلىرىدا 

ئۆتكۈزۈلدى. 

بــاش  ئــىــســتــانــبــۇلــدىــكــى  ئــىــيــۇل خــىــتــايــنــىــڭ   - 5
قەتلىئامىدىن  »ئــۈرۈمــچــى  ئالدىدا  كونسۇلخانىسى 
كــەڭ  تېمىسىدا  قىرغىنچىلىققىچە«  ئــىــرقــىــي 
كۆلەملىك نامايىش ۋە ئاخبارات ئېالن قىلىش يىغىنى 

ئۆتكۈزۈلدى. 

باشالپال  توققۇزدىن  سائەت  ئەتىگەن  ئۈچۈن  نامايىش 
يولغا چىققان  قايسى جايلىرىدىن  ئىستانبۇلنىڭ ھەر 
خەلقى  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي  يېقىن  مىڭغا  ئـــۈچ 
ئەتراپىدىكى  كونسۇلخانىسى  خىتاي  ئىستانبۇلدىكى 
ساھىلغا يىغىلدى. نامايىشچىالر سائەت ئوندا قوللىرىدا 
»مۇستەقىل  ۋە  بايرىقىنى  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي 
قىرغىنچىلىق  »ئىرقىي  تــۈركــىــســتــان«،  شــەرقــىــي 
قىرغىنچىلىقىنى  ئىيۇل   -  5« توختىتىلسۇن!«، 
پىالكات،  يېزىلغان  ــارالر  شــوئ دېــگــەن  ئۇنتۇمايمىز« 
تۈرلۈك  قارشى  خىتايغا  ھالدا  كۆتۈرگەن  تاختايالرنى 
يېقىن  كونسۇلخانىسىغا  خىتاي  ــوۋالپ،  ت شوئارالرنى 

كوچىغا يېتىپ كەلدى. 

تۈركىستان تەشكىالتالر  نامايىشنى خەلقئارا شەرقىي 
تۈركىستان  شەرقىي  ۋە  تەشكىللىشى  بىرلىكىنىڭ 
شەرقىي  ۋەقفى،  ئالىپتېكىن  يۈسۈپ  ئىيسا  ۋەقفى، 
تۈركىستان ياشالر جەمئىيىتى، ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى، 
مەشرىپى  ئىلى  ۋە  ۋەقــفــى  قۇرۇلتىيى  ئۇيغۇر  دۇنــيــا 
ھەمكارلىقى  جەمئىيەتلەرنىڭ  تەشكىالت،  قاتارلىق 
كىشى  يېقىن  غا   3000 بولۇپ،  تەشكىللەنگەن  بىلەن 

ئىشتىراك قىلدى. 

نــامــايــىــشــتــا ئــالــدى بــىــلــەن تــۈركــىــيــە ۋە شــەرقــىــي 
كېيىن،  ئوقۇلغاندىن  مارشى  دۆلــەت  تۈركىستاننىڭ 
خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر بىرلىكىنىڭ 
ھەمكارلىق  ۋە  مائارىپ  تۈركىستان  شەرقىي  رەئىسى، 
ئوغۇزخان  ھىدايەتۇلالھ  رەئىسى  جەمئىيىتىنىڭ 

بايانات ئېالن قىلدى. 

ئۇ باياناتىدا 12 يىل ئىلگىرى خىتاينىڭ ئۈرۈمچىدە 
قىرغىنچىلىق سادىر قىلغانلىقىنى، نەچچە مىڭلىغان 
قىلغانلىقىنى،  تــۇتــقــۇن  ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ  بــىــگــۇنــاھ 
ئىز-دېرىكى  ھازىرغىچە  قىسمىنىڭ  كــۆپ  ئۇالرنىڭ 
شەرقىي  بــۇيــان  شۇندىن  خىتاي  بولمىغانلىقىنى، 
ئايرىماستىن،  دەپ  زىيالىيالر  ئۆلىماالر،  تۈركىستاندا 
قىرغىن  قىلىپ  تــۇتــقــۇن  ــدە  ــۈم ــۈرك ت زور  خــەلــقــنــى 
سالغانلىقىنى،  ئەمگەككە  مەجبۇرىي  قىلغانلىقى، 

دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا 5 - ئىيۇل ئۈرۈمچى قەتلىئامىنى
خاتىرىلەش نامايىشى ئۆتكۈزۈلدى 
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ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ سىمۋوللىرى بولغان مەسچىت 
بايان  ئۆزگەرتكەنلىكىنى  ئۆي-ئىمارەتلەرنى چېقىپ  ۋە 
تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا  ھەمدە  ئۆتتى  قىلىپ 
تەشكىالتالر  قــېــرىــنــداش  ۋە  بىرلىكى  تەشكىالتالر 
كونسۇلخانا  ئۈرۈمچىدە  ھۆكۈمىتىنى  تۈركىيە  نامىدا 
تەسىس قىلىش قاتارلىق ئۇسۇلالر ئارقىلىق، شەرقىي 

تۈركىستان مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈشكە چاقىردى. 

ئارقىدىن شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكىنىڭ 
بايانات  ئەرەبچە  دامولالم  مەھمۇدجان  ۋەكىلى  رەئىس 
ئېالن قىلىپ، خىتاينىڭ 12 يىل ئىلگىرى ئۈرۈمچىدە 
تېخىمۇ  نۆۋەتتە  قىلغانلىقىنى،  قىرغىن  ئۇيغۇرالرنى 
ھەددىدىن ئېشىپ، ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈشنى 
ئەللىرىنىڭ  ئــىــســالم  قىلىۋاتقانلىقىنى،  داۋام 
مۇسۇلمانلىق مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىپ، خىتاينىڭ 
دىنىي  قىلىۋاتقان  ئىجرا  مۇسۇلمانلىرىغا  ئۇيغۇر 
خەلقى  تۈركىستان  شەرقىي  قارشى،  باستۇرۇشلىرىغا 
بىلدۈردى.  قىلىدىغانلىقىنى  ئۈمىد  تۇرۇشىنى  تەرەپتە 
ماللىرىنى  خىتاي  دۇنياسىنى  مۇسۇلمان  شۇنداقال 

بىلدۈرۈشكە  مەيدانىنى  ئارقىلىق  قىلىش  بايقۇت 
چاقىردى. 

ئۆلىما  دىنىي  تونۇلغان  تۈركىيەدىكى  ئارقىدىن 
ئارقىلىق  تېلېفون  شــەنــئــوجــاق  ئېھسان  دوكــتــور 
نامايىشقا  سەۋەبلىك  ساالمەتلىكى  ئۇ  قىلدى.  ســۆز 
ئەپسۇسالنغانلىقىنى  قاتنىشالمىغانلىقىدىن 
تۈركىستاندىكى  شەرقىي  كېيىن،  بىلدۈرگەندىن 
دەپسەندە  ئىززەت-ھۆرمەتنى  چاققان،  مەسچىتلەرنى 
قىلغان خىتاينىڭ خۇددى تارىختىكى رىملىقالر مەغلۇپ 
بولغىنىدەك ھامان بىر كۈنى ۋەيران بولىدىغانلىقىنى، 
يوقاتمىسىال،  ئۈمىدىنى  خەلقى  تۈركىستان  شەرقىي 
خىتاي ئۈستىدىن غەلىبە قىالاليدىغانلىقىنى، تۈركىيە 
ۋە ئىسالم ئەللىرىنى خىتاي ماللىرىنى بايقۇت قىلىشقا 

چاقىرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. 

ھەقلىرى  ئىنسان  تۈركىستان  شەرقىي  ئارقىدىن 
جەمئىيىتىنىڭ باش كاتىپى نۇرىددىن ئىزباسار بايانات 
ئېالن قىلىپ، خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئىجرا 
قىلىۋاتقان ئىنسان قېلىپىدىن چىققان جىنايەتلىرى 
ئوقۇپ  مەزمۇنىنى  قىسقىچە  دوكالتنىڭ  ھەققىدىكى 
قولالش- جەمئىيەتنىڭ  خەلقئارا  يەنە  ئــۇ  ئۆتتى. 
قارشى  خىتايغا  قەتئىينەزەر،  قوللىماسلىقىدىن 
كۈرەشنى داۋامالشتۇرىدىغانلىقىنى، ئىسالم ۋە تۈركلۈك 

مەسىلىسى  ئۇيغۇرالر  تەشكىالتالردا  قۇرۇلغان  نامىدا 
ئۆز  تەشكىالتالرنىڭ  خىل  بۇ  كەلمىسە،  كۈنتەرتىپكە 
نامىغا ھەرگىز اليىق ئەمەسلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. 

نامايىشقا يەنە دوكتور ئېھسان شەنئوجاقنىڭ تالىپى 
دوكتورغا  ئــۇ  بــولــۇپ،  قاتناشقان  سارھانمۇ  سەلىم 
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ھــەرۋاقــىــت  ئۆزلىرىنىڭ  قىلىپ،  ســۆز  ۋاكــالــىــتــەن 
ئىكەنلىكىنى  يېنىدا  خەلقىنىڭ  تۈركىستان  شەرقىي 

تەكىتلىدى. 

ئارقىدىن ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى رەئىسى دوكتور پەرھات 
شەرقىي  خىتاينىڭ  قىلىپ،  سۆز  تەڭرىتاغلى  قۇربان 
ئۈچۈن  يوقىتىش  پۈتۈنلەي  خەلقىنى  تۈركىستان 
دۇنياسىنى  تــۈرك  پۈتۈن  قالماي،  قىلىپال  ھەرىكەت 
ئىپادىلەپ  ئوچۇق-ئاشكارا  نىيىتىنى  قارا  يۇتۇۋېلىش 

ئوتتۇرا  ۋە  تۈركىيە  قىلىۋاتقانلىقىنى،  ھــەرىــكــەت 
سەزگۈرلۈكىنى  قارشى  خىتايغا  دۆلەتلىرىنىڭ  ئاسىيا 

ئاشۇرۇشى كېرەكلىكىنى بىلدۈردى. 

رەئىسى  ۋەقفى  قۇرۇلتىيى  ئۇيغۇر  دۇنيا  ئارقىدىن 
تۈركىيە  قىلىپ،  ســۆز  ئابدۇلھەمىد  ئــابــدۇرېــشــىــت 
خەلقىنىڭ خىتايغا قارشى شەرقىي تۈركىستان خەلقى 
بىلەن بىر سەپتە تۇرىدىغانلىقىنى ئىشىنىدىغانلىقىنى، 
خىتايغا  قىلىپ،  ســەرپ  ئىمكانىيەتلەرنى  بارلىق 

ھەرىكەتكە ئۆتۈش كېرەكلىكىنى بىلدۈردى. 

رەئىسى  شۆبە  ئىستانبۇل  پارتىيەسىنىڭ  دەۋا  ھۆر 
ئىنسان  قىلىپ،  سۆز  قىسقىچە  گۈلەي  شارافەتتىن 
ــەت ۋە  ــ ــۈچــۈن قــوزغــىــلــىــپ كــەتــكــەن دۆل ھــەقــلــىــرى ئ
مەسىلىسىدە  تۈركىستان  شەرقىي  تەشكىالتالرنىڭ 
ئۈچۈن  تۈركىستان  شەرقىي  چىقارمىغانلىقىنى،  ئۈن 
يېتىپ  ئاللىبۇرۇن  پەيتنىڭ  چىقىرىدىغان  ــاۋاز  ئـ

كەلگەنلىكىنى بىلدۈردى. 

ئىرقىي  قــەتــلــىــئــامــىــدىــن  »ئــۈرۈمــچــى 
نامايىش  تېمىسىدىكى  قىرغىنچىلىققىچە« 
كاستامونۇ،  كونيا،  ئەنقەرە،  تۈركىيەنىڭ  يەنە 
ماالتيا  ۋە  قــەھــرىــمــانــمــاراش  ســامــســۇن، 
قاتارلىق ۋىاليەت، شەھەرلىرىدىمۇ بىر تۇتاش 
ياشاۋاتقان  رايوندا  شۇ  بولۇپ،  ئۆتكۈزۈلگەن 
تەشكىالتالر  قوللىغۇچى  ھەرقايسى  ئۇيغۇرالر 
قىرغىنچىلىقىنى  ئۈرۈمچى  بىرلىكتە،  بىلەن 

خاتىرىلەپ نامايىش قىلغان. 

ئۇيغۇرالر  ئاۋسترالىيەدىكى  يەنە  بۈگۈن 
ــي تــۈركــىــســتــان  ــى ــەرق ــە ش ــي ــى ــرال ــاۋســت ئ
جەمئىيىتىنىڭ يېتەكچىلىكىدە »5 - ئىيۇل 
خاتىرىلەپ  قىرغىنچىلىقى«نى  ئۈرۈمچى 
نامايىشقا  بولۇپ،  ئۆتكۈزۈلگەن  نامايىش 
300 گە يېقىن ئادەم قاتناشقان. ئۇندىن باشقا 
بۈگۈن يەنە كۇۋەيت، ھىندونېزىيە، فىرانسىيە، 
ۋە  ياپونىيە  مااليشىيا،  كانادا،  گولالندىيە، 
ياشاۋاتقان  دۆلەتلەردە  قاتارلىق  قازاقىستان 
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بىلدۈرۈلۈشىچە،  خەۋىرىدە  گېزىتىنىڭ  ئاكىت  يېڭى 
چېتىلىش  سېلىشقا  ئەمگەككە  مەجبۇرىي  ئۇيغۇرالرنى 
شىركىتى  كىيىم-كېچەك  تۆت  ئەيىبلەنگەن  بىلەن 
فــىــرانــســىــيــەنــىــڭ ئــەدلــىــيــە ئــورگــىــنــى تــەرىــپــىــدىــن 

تەكشۈرۈلۈشكە باشلىغان. 

ــۇرۇش  تـ قــارشــى  چىرىكلىككە  فــىــرانــســىــيــەدىــكــى 
يــاۋروپــا  ئىتتىپاقى،  بەلگىسى  ئــەخــالق  تەشكىالتى، 
يىل  بۇ  شاھىتى  الگېر  بىر  ۋە  ئىنستىتۇتى  ئۇيغۇر 
ئىنسانىيەتكە  ۋە  ئەمگەك  »مەجبۇرىي  ئايدا  تۆتىنچى 
قارشى جىنايەتنى يوشۇردى« دەپ، مەزكۇر تۆت شىركەت 
قارشى  تېررورلۇققا  دۆلەتلىك  ئەرز سۇنغان.  ئۈستىدىن 
قــارشــى  ئىنسانىيەتكە  مەھكىمىسىنىڭ  ــۇرۇش  ــ ت
جىنايەت بۆلۈمى مەزكۇر ئەرزنى قوبۇل قىلىپ، بۇ تۆت 

شىركەتكە قارىتا تەكشۈرۈشنى باشلىغان. 

كىيىم-كېچەك  ئىسپانىيە  شىركەتلەر  قىلغان  ئەرز 
گۇرۇھى،   Inditex شىركىتى  ئانا  زارانىڭ  شىركىتى 
ماركىسى  باھالىق كىيىم-كېچەك  ئەرزان  ياپونىيەنىڭ 
ماركىسى  ئــايــاغ  تەنھەرىكەت  ئامېرىكا   ،UNIQLO
ئانا  قاتارلىقالرنىڭ   Sandro، Maje ۋە  SKECHERS

شىركىتى SMCP ئىكەن. 

ئەرزدە بۇ چوڭ شىركەتلەرنىڭ نازارەت ھەيئىتى تەسىس 
ئەمگەككە  مەجبۇرىي  ئۇيغۇرالر  قارىماي،  قىلغانلىقىغا 

سېلىنغان زاۋۇتالردا ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇالتالرنى 
سېتىش ئارقىلىق پايدا ئالغانلىقى قەيت قىلىنغان. 

بىلدۈرۈلۈشىچە، بۇ فىرانسىيە ئەدلىيە تارماقلىرىنىڭ 
ــي تــۈركــىــســتــانــدىــكــى جـــازا  ــى ــجــى قــېــتــىــم شــەرق ــۇن ت
قىلىشى  قوبۇل  دېلونى  بىر  چېتىشلىق  الگېرلىرىغا 

ھېسابلىنىدىكەن. 

فىرانسىيە ئەدلىيە ئورگىنى
ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئەرزنى قوبۇل قىلدى



6

ئىيۇل   2021ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

قارار ئېالن قىلىپ،  ئىيۇل   - 8 پارالمېنتى  بېلگىيە 
جىنايەتلىرىنى  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  خىتاينىڭ 
ئېتىراپ  رەسمىي  دەپ  قىرغىنچىلىق«  »ئىرقىي 
ئاۋازنىڭ   12 قوللىشى  ئاۋازنىڭ   125 قارار  بۇ  قىلدى. 

ۋاز كېچىشى بىلەن چىقىرىلغان. 

ئەزاسى  پارالمېنت  پارتىيەسى  يېشىلالر  بېلگىيە 
كۈنتەرتىپكە  جىددىي  تەرىپىدىن  كوگوالتى  سامۇئىل 
ئاخىرى  جىنايەتلىرى  خىتاينىڭ  كــەلــتــۈرۈلــگــەن 

نەتىجىسىنى كۆرسەتكەن. 

مەسىلىنى  ــۇ  ب كوگوالتىنىڭ  ســامــوئــىــل  خــىــتــاي 
كــۈنــتــەرتــىــپــكــە كــەلــتــۈرگــەنــلــىــكــى ئــۈچــۈن بــۇ يىل 
تەدبىرى  جــازا  ئەزالىرىغا  ئائىلە  ۋە  ئۇنىڭغا  -3ئــايــدا 
بېلگىيە  مــاي   -  4 شــۇنــداقــال  ئــىــدى.  قىلغان  ئېالن 
پارالمېنتىدا ئۆتكۈزۈلمەكچى بولغان ۋە الگېر شاھىتى 
بولغان  بەرمەكچى  گۇۋاھلىق  خانىم  قەلبىنۇر سىدىق 
سەۋەبلىك  ئۇچرىغانلىقى  ھۇجۇمىغا  تور  يىغىنىمۇ 

كېچىكتۈرۈلگەن ئىدى. 

ئەنگلىيە،  ئامېرىكا،  پارالمېنتى  بېلگىيە  نۆۋەتتە 
كېيىن،  پارالمېنتىدىن  لىتۋانىيە  گولالندىيە،  كانادا، 
خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى جىنايەتلىرىنى ۋە 
ئېغىر باستۇرۇشلىرىنى »ئىرقىي قىرغىنچىلىق« دەپ 

تونۇغان 6 - دۆلەت ئورگىنى بولۇپ قالدى. 
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بىلدۈرۈلۈشىچە،  خەۋىرىدە  ئاگېنتلىقىنىڭ  ئانادولۇ 
 13 ئــەردوغــان  تاييىب  رەجــەپ  پىرېزىدېنتى  تۈركىيە 
سۆھبىتى  تېلېفون  بىلەن  جىنپىڭ  شــى  ئىيۇل   -
تىلغا  مەسىلىسىنىمۇ  ئۇيغۇر  بــولــۇپ،  ئۆتكۈزگەن 

ئالغان. 

باشقارمىسىنىڭ  ئىشلىرى  ــاالقــە  ئ پىرېزىدېنت 
مەبلەغ  سودا،  سۆھبەتتە  ئاشكارىلىنىشىچە،  باياناتىدا 
قاتارلىق  سەھىيە  ۋە  قاتناش  ئېنېرگىيە،  سېلىش، 
ھەرقايسى ساھەلەردىكى تۈركىيە-خىتاي مۇناسىۋىتىنى 

كۈچەيتىدىغان قەدەم-باسقۇچالر مۇزاكىرە قىلىنغان. 

خىتاي  بىلەن  تۈركىيە  يىل  بۇ  ئەردوغان  سۆھبەتتە 
ئوتتۇرىسىدا دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورنىتىلغانلىقىغا 
تەرەپ  ئىككى  ئېلىپ،  تىلغا  بولغانلىقىنى  يىل   50
ــارا  ــۆزئ ئ ــدا  ھــال اليــىــق  دوســتــلــۇقــقــا  ئوتتۇرىسىدىكى 

تەبرىكلەشنى خااليدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. 

ۋە  ئىقتىساد  دۆلــەتــنــىــڭ  ئىككى  يــەنــە  ــان  ــەردوغـ ئـ
يــوشــۇرۇن  ــەردە  ســاھــەل كــەڭ  قــاتــارلــىــق  دىپلوماتىيە 
دەرىجىلىك  يۇقىرى  بارلىقىنى،  كۈچى  ھەمكارلىق 
دۆلەتنىڭ  ئىككى  گۇرۇپپىسىنىڭ  خىزمەت  بىرلەشمە 

ھەمكارلىقىنى تېزلىتىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن. 

ئەردوغان سۆھبەت جەريانىدا يەنە ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاي 
ئەركىن  خاتىرجەم،  بىلەن،  سۈپىتى  بولۇش  پۇقراسى 
مۇھىملىقىنى  ئۈچۈن  تۈركىيە  ياشىشىنىڭ  تىنچ  ۋە 
خىتاينىڭ  تۈركىيەنىڭ  شــۇنــداقــال  تەكىتلىگەن، 
ھۆرمەت  پۈتۈنلۈكىگە  زېمىن  ۋە  ھوقۇقى  ئىگىلىك 

قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. 
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ئانتونى  مىنىستىرى  ئــىــشــالر  تــاشــقــى  ئــامــېــرىــكــا 
بىلىنكېن 12 - ئىيۇل يىللىق دوكالت ئېالن قىلىپ، 
يەنە  جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  خىتاينىڭ 

بىر قېتىم ئەيىبلىگەن. 

ــدە  ــرى ئــامــېــرىــكــا ئــاۋازىــنــىــڭ بـــۇ ھــەقــتــىــكــى خــەۋى
ئىرقىي  ــە  ــب دۈشــەن بىلىنكېن  بــىــلــدۈرۈلــۈشــىــچــە، 
قىرغىنچىلىق ۋە ۋەھشىيلىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا 
ئاالقىدار يىللىق دوكالت ئېالن قىلغان بولۇپ، خىتاي 
ۋە  ئىراق  سۇرىيە،  ئېفىيوپىيە،  بېرما،  بىرگە  بىلەن 
جەنۇبىي سۇدان قاتارلىق ئالتە دۆلەتنىڭ نامىنى ئاتاپ، 
ئەيىبلىگەن.  قىلمىشلىرىنى  ۋەھشىيانە  ئۇالرنىڭ 
ئۇيغۇرالرغا  خىتاينى  يەنىال  ئامېرىكىنىڭ  دوكالتتا 
قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى سادىر قىلدى، 

دەپ قارايدىغانلىقى تەكىتلەنگەن. 

»بىز  توختىلىپ:  ھەققىدە  دوكـــالت  بىلىنكېن 
ۋاســىــتــىــلــەرنــى،  بــارلــىــق  بــولــىــدىــغــان  ئىشلەتكىلى 
ياردىمى،  ئەل  ۋاسىتىلەر، چەت  دىپلوماتىك  جۈملىدىن 
ئەمەلىي تەكشۈرۈش سېخىمىسى، مالىيە ۋاسىتىلىرى، 
دوكــالتــالرنــى  ئــوخــشــاش  مۇشۇنىڭغا  ۋە  ئۇچرىشىش 
تونۇشىنى  كىشىلەرنىڭ  دوكـــالت  بــۇ  قوللىنىمىز. 
ۋە  بېسىم  خەلقئارالىق  كەلگەن  بىرلىككە  ئۆستۈرۈپ، 

ئىنكاس پەيدا قىلىشىمىزغا تۈرتكە بولىدۇ« دېگەن. 

مىنىستىرى  ئىشالر  تاشقى  سابىق  ئامېرىكىنىڭ 
ئىرقىي  قارىتا  ئۇيغۇرالرغا  خىتاينىڭ  پومپېيو  مايك 
قىلغانلىقىنى  سادىر  جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق 
-1ئايدا  يىل  بۇ  بىلىنكېن  كېيىن،  قىلغاندىن  ئېالن 
قارارىنى  بۇ  پومپېيونىڭ  ئولتۇرغاندا  ۋەزىپىگە  يېڭى 
قېتىملىق  بۇ  ئىدى.  بىلدۈرگەن  قولاليدىغانلىقىنى 
يەنە  مەيدانىنى  بۇ مەسىلىدىكى  ئامېرىكىنىڭ  دوكالت 

بىر قېتىم تەكىتلىگەن. 

 -  1988 ھۆكۈمىتى  ئامېرىكا  بولۇشىچە،  مەلۇم 
ئېلىش  ئالدىنى  قىرغىنچىلىقنىڭ  »ئىرقىي  يىلى 
ۋە جازاالش ئەھدىنامىسى«نى تەستىقالپ، ھەرقايسى 
جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  دۆلەتلەردىن 
بۇ  ئەمما  قىلغان.  تەلەپ  جازاالشنى  ۋە  توسۇشنى 
باشقا  قىلىپ،  ســـەۋەب  مەسىلىنى  بــۇ  ئەھدىنامە 
ھوقۇقىنى  ئىشلىتىش  كۈچى  قــورال  دۆلەتلەرگە 
نەچچە   150 باشقا  ۋە  خىتاي  گەرچە  بەرمەيدىكەن. 
دۆلەت مەزكۇر ئەھدىنامىگە ئىمزا قويغان بولسىمۇ، 
خىتاي ئەھدىنامىدىكى بىر ماددىغا قارىتا ئۆز پىكرىنى 
خەلقئارا  قوللىنىپ،  ئۇسۇلىنى  قېلىش  ساقالپ 
ئەرز-شىكايەتلەرنى  قارىتىلغان  خىتايغا  سوتنىڭ 

تەكشۈرۈش مۇمكىنچىلىكىنى توسۇپ قويغان. 
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9 - ئىيۇلدىكى خەۋىرىدە  ياۋروپا خەۋەرلىرى تورىنىڭ 
بىلدۈرۈلۈشىچە، شەرقىي تۈركىستاندىكى ئائىلىسىدىن 
سوالنغان  پەرزەنتلىرى  ئۇيغۇر  ئايرىلغان  مەجبۇرىي 
كۆپەيگەنلىكى  داۋامــلــىــق  مەكتەپلەرنىڭ  ياتاقلىق 

ئاشكارىالنغان. 

خەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە، مەركىزى كالىفورنىيەگە 
ھەرخىل   RAND تەشكىالت  ئاممىۋى  جايالشقان 
قىلىش  تەھلىل  ســۈرەتــلــىــرىــنــى  ــراھ  ــەم ھ سۈنئىي 
ۋىاليىتى  خوتەن  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  ئارقىلىق، 
كېرىيە ناھىيەسىدە يېڭىدىن سېلىنغان 55 ياتاقلىق 

مەكتەپنى بايقىغان. 

الگېرىغا  يىغىۋېلىش  ئاتا-ئانىسى  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
كىچىك  قالغان  بــولــۇپ  يېتىم  تىرىك  سولىنىپ، 
ياتاقلىق  بۇ  قۇرۇلغان  مەقسىتىدە  ســوالش  بالىالرنى 
باشلىغان  سېلىنىشقا  يىلى   -  2017 مەكتەپلەر 
كەڭ  تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاي  دەل  بــۇ  بــولــۇپ، 
باشلىغان  قىلىشقا  تەسىس  الگــېــرى  ــازا  ج كۆلەمدە 
تەتقىقاتچىلىرىنىڭ  غەرب  كېلىدىكەن.  توغرا  ۋاقىتقا 
بىلدۈرۈشىچە، يېڭىدىن سېلىنغان ياتاقلىق مەكتەپلەر 
ئارقىلىق  يىغىۋېلىش  بالىالرنى  ئۇيغۇر  خىتاينىڭ 
بىر  سىياسىتىنىڭ  پارچىالش  ئائىلىلىرىنى  ئۇيغۇر 
قىسىمى ئىكەن. يېڭىدىن بايقالغان دارىلئېتامالرنىڭ 
كۆپىنچىسى 2017 - يىلى ئالتە ئاي ئىچىدە سېلىنغان 

ئوخشايدىكەن.  بىر-بىرىگە  شەكلى  قۇرۇلۇش  بولۇپ، 
يىلى   -  2019 يەنە  بەزىلىرى  قۇرۇلۇشالرنىڭ  مەزكۇر 

قۇرۇلۇشقا باشلىغان. 

خەۋەردە ئاشكارىلىنىشىچە، دارىلئېتام ياكى ياتاقلىق 
ناھايىتى  بىر-بىرىگە  شەكلى  تاشقى  مەكتەپلەرنىڭ 
قۇرۇلۇشالرنىڭ  ئەھۋال  بۇ  كېتىدىكەن.  ئوخشىشىپ 
بىر شىركەت تەرىپىدىن سېلىنغانلىقى ياكى ئوخشاش 
بىردىن كۆپ شىركەتكە ھۆددىگە  پىالنىنىڭ  قۇرۇلۇش 

بېرىلگەنلىكىدەك پاكىتنى كۆرسىتىپ بېرىدىكەن. 

بىناالرنىڭ  بايقالغان  ئىگىلىنىشىچە، 
كەڭلىكى  مېتىر،   35 ئۇزۇنلۇقى  كۆپىنچىسىنىڭ 
ئىلگىرىكى  بولۇپ،  ئەتراپىدا  مېتىر   20-15
-15 كەڭلىكى  مېتىر،   50 ئۇزۇنلۇقى  بىناالرنىڭ 
بارلىق  بىلدۈرۈلگەن.  ئىكەنلىكى  مېتىر   20
ئۇالر  بولسا  ئاالھىدىلىكى  ئورتاق  بىناالرنىڭ 
بىرال  ۋە  قورشالغان  بىلەن  تامالر  قورشاۋ  ئېگىز 

كىرىش ئىشىكى بار ئىكەن. 

8 - ئايالردا   ،- 7 2018 - يىلى  مەلۇم بولۇشىچە، 
ياتاقلىق  توققۇز  خوتەندە  دائىرىلىرىنىڭ  خىتاي 
ئۇيغۇر   5000 ئۇنىڭغا  قۇرغانلىقى،  مەكتەپ 
بالىنىڭ سوالنغانلىقى ئاشكارىالنغانىدى. كېيىن 
سېلىنغان مەكتەپلەر بولسا ھەر بىرىگە 100 باال 

سىغىدىغان قىلىپ اليىھەلەنگەن. 
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ۋال كوچىسى گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە، 
ــر قــىــســىــم ئــىــلــغــار  ــى ــىــڭ ب ــەن ــي ــدى ــالن ــاي گــول ــت ــى خ
بولسىمۇ،  ئۇرۇنۇۋاتقان  سېتىۋېلىشقا  ئۈسكۈنىلىرىنى 
تېخنىكىالرنىڭ  ئىلغار  بــۇ  ھۆكۈمىتى  ئامېرىكا 
ئالدىنى  قېلىشىنىڭ  چــۈشــۈپ  قولىغا  خىتاينىڭ 

ئېلىشقا تىرىشقان. 

ئىزچىل  خــىــتــاي  قىلىنىشىچە،  قــەيــت  ــەۋەردە  ــ خـ
ئىشلىتىپ،  بېسىم  ھۆكۈمىتىگە  گولالندىيە  ھالدا 
دەرىجىدىن  ئىشلەپچىقارغان  شىركىتى   ASML
ئويما  ئوپتىك  ــۇق  ــۇرل ن بىنەپشە  ئــۇلــتــرا  تاشقىرى 
تەلەپ  قويۇشنى  يول  سېتىۋېلىشىغا  سىستېمىسىنى 
قىلغان. مەلۇم بولۇشىچە، ئىنتىل، سامسۇڭ قاتارلىق 
بۇ  كېلىدىغان  توننا   180 ھەممىسى  شىركەتلەرنىڭ 
ۋە  يانفون  قاتاردىكى  ئالدىنقى  ماشىنىنى  ئاالھىدە 
ئىدراك  سۈنئىي  تارتىپ،  ئۈسكۈنىلەردىن  كۆچمە   G5
بولغان  كومپيۇتېرالرغىچە  ئىشلىتىلىدىغان  ئۈچۈن 

ئۈسكۈنىلەرنى ئىشلەپچىقىرىشقا ئىشلىتىدىكەن. 

ــي قـــاتـــارلـــىـــق يـــەرلـــىـــك ئــــۆزەك  ــ ــۇاۋې ــ خــىــتــايــمــۇ خ
ئىشلەپچىقارغۇچى شىركەتلىرىنى 150 مىليون دولالر 
تەمىنلەشنى  بىلەن  ماشىنا  ئىلغار  بۇ  قىممىتىدىكى 
ئويالشقان. ئەگەر خىتاينىڭ مەقسىتى ئەمەلگە ئاشسا، 

بۇ تۈردىكى تېخنىكا ساھەسىدە چەت ئەلگە بېقىنىشنى 
تېخىچە  ASMLشىركىتى  ئەمما  ئازايتااليدىكەن. 
گولالندىيە  بولۇپ،  بەرمىگەن  يەتكۈزۈپ  مال  خىتايغا 
ئۈسكۈنىنىڭ  مەزكۇر  بىلەن  بېسىمى  ئامېرىكىنىڭ 
ئىجازەتنامىسىنى  ئــېــكــســپــورت  ــتــا  قــارى خــىــتــايــغــا 

توختىتىپ قويغان. 

ۋال كوچىسى گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە ئاشكارىلىنىشىچە، 
ــۆزدە  ك بىخەتەرلىكىنى  ــەت  دۆلـ ھۆكۈمىتى  بــايــدېــن 
ماشىنىنىڭ  بۇ  ھۆكۈمىتىدىن  گولالندىيە  تــۇتــۇپ، 
سېتىلىشىنى چەكلەشنى تەلەپ قىلغان. ئامېرىكىنىڭ 
مۇناسىۋىتىنى  خىتاي-گولالندىيە  تەدبىرلىرى  مەزكۇر 
جىددىيلەشتۈرگەن. بۇ ئىشتىن خەۋەردار كىشىلەرنىڭ 
ئېيتىشىچە، خىتاي ئەمەلدارلىرى گولالندىيە تەرەپتىن 
ئىجازەتنامە  شىركىتىگە   ASML ــۈچــۈن  ئ نېمە 

بەرمەيدىغانلىقىنى توختىماي سۈرۈشتە قىلغان. 

شــىــركــىــتــىــنــىــڭ   ASML بــولــۇشــىــچــە،  مـــەلـــۇم 
ئــۆزەك  خىتاينىڭ  بولمىسا،  ئۈسكۈنىسى  ئىلغار 
زاماننىڭ  شىركەتلىرىنىڭ  ئىشلەپچىقارغۇچى 
ياسىشى  ئــۆزەك  ئىلغار  كېلىدىغان  مــاس  تەلىپىگە 
مۇمكىن ئەمەس ئىكەن. مۆلچەرلىنىشىچە، خىتاينىڭ 
تېخنىكا  ــتــىــكــى  ــۆۋەت ن شــىــركــىــتــىــنــىــڭ   ASML
يىل   10 دېگەندە  كــەم  ئۈچۈن  يېتىشى  سەۋىيەسىگە 

ۋاقىت كېتىدىكەن. 
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بىرلىكى  تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا 
ئۈچ  گېرتسېگوۋىنادىكى  بوسنىيە  ھەيئىتىنىڭ 
بــۈگــۈن  زىــيــارىــتــى  دىپلوماتىيە  ئــامــمــىــۋى  كــۈنــلــۈك 

مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاخىرالشتى. 

ئاخىرى  زىيارەتنىڭ  ھەيئىتى  بىرلىكى  تەشكىالتالر 
قوماندان  ئۇرۇشىدا  مۇستەقىللىق  بوسنىيە  كۈنىدە 
بولغان ھارۇن خودزىجنى زىيارەت قىلدى. ھارۇن ئەپەندى 
سۆھبەت جەريانىدا بوسنىيە خەلقىنىڭ مۇستەقىللىق 
پىداكارلىقلىرىنى  ۋە  بەدەللىرى  تۆلىگەن  ئــۈچــۈن 
ۋاقىتتىكى  ئەينى  يەنە  زىيارەتچىلەر  ئۆتتى.  سۆزلەپ 
قوغدىنىش  ئىشلىتىلگەن  مــەزگــىــلــىــدە  ــۇرۇش  ــ ئـ

تونېللىرىنى زىيارەت قىلدى. 

ــان تــەشــكــىــالتــالر  ــىــســت ــۈرك خــەلــقــئــارا شــەرقــىــي ت
زىيارىتى  بوسنىيە  كۈنلۈك  ئــۈچ  ھەيئىتى  بىرلىكى 
ھەسەنە  بىرلىكى،  دېموكراتچىالر  خەلقئارا  داۋامــىــدا 
خەلقئارا  سارايېۋو  مەركىزى،  رايونى  بالقانالر  خەلقئارا 
ھۆكۈمەت  قىسىم  بىر  قاتارلىق  ئۇنىۋېرسىتېتى 
كۆرۈشۈپ،  بىلەن  تەشكىالتالر  يەرلىك  ۋە  ئورگانلىرى 
دۆلەتلىرىدىكى  بالقان  ۋە  بوسنىيە  كېيىن  بۇندىن 
شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىغا مۇناسىۋەتلىك سىياسىي 
سۆھبەتلەشتى،  ھەققىدە  خىزمەتلەر  ۋە  پائالىيەتلەر 
ھەمكارلىق  جەھەتتىكى  ئوقۇ-ئوقۇتۇش  شۇنداقال 

ھەققىدىمۇ پىكىر ئالماشتۇردى. 
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بىلدۈرۈلۈشىچە،  خــەۋىــرىــدە  ئــاۋازىــنــىــڭ  ئامېرىكا 
تاشالپ،  بېلەت  ئىيۇل   -  15 پاالتاسى  ئــاۋام  ئەنگلىيە 
قىشلىق  بېيجىڭ  ئــۆتــكــۈزۈلــىــدىــغــان  يىلى  كــېــلــەر 
دىپلوماتىك  مۇسابىقىسىنى  تەنھەرىكەت  ئولىمپىك 

بايقۇت قىلىش تەكلىپىنى ماقۇللىغان. 

قىشلىق  يىللىق   -  2022 پاالتاسى  ــاۋام  ئ ئەنگلىيە 
ۋەھــشــىــي  مۇسابىقىسى  تــەنــھــەرىــكــەت  ئولىمپىك 
دۆلەتتە  ئەيىبلەنگەن  بىلەن  قىلمىشلىرى  جىنايى 
بــولــۇپ،  قــارىــغــان  دەپ  كــېــرەك،  ئۆتكۈزۈلمەسلىكى 
باستۇرۇش  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  خىتاي  ئــەگــەر 
پارالمېنت  ئەنگلىيە  ۋە  ئاياغالشتۇرمىسا  قىلمىشىنى 
قارىتىلغان  ئورگانلىرىغا  ۋە  پۇقرالىرى  ئــەزالــىــرى، 
ۋە  ھۆكۈمىتى  ئەنگلىيە  قىلمىسا،  بىكار  ــى  جــازان
ئولىمپىك  قىشلىق  بېيجىڭ  ۋەكــىــلــلــىــرىــنــىــڭ 
تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىگە قاتنىشىشنى رەت قىلىشى 

كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن. 

بـــىـــلـــدۈرۈلـــۈشـــىـــچـــە، بـــۇ تــەكــلــىــپــنــى ئــەنــگــلــىــيــە 
ئەزاسى  پارالمېنت  پارتىيەسىنىڭ  كونسېرۋاتىپالر 
خىتاي  ئۇمۇ  بولۇپ،  قويغان  ئوتتۇرىغا  لۇفتون  تىم 
كىرگۈزۈلگەن  تىزىملىكىگە  ــازاالش  جــ تەرىپىدىن 
پەيشەنبە  ئۇ  بىرى.  ئەنگلىيەلىك سىياسىيونلىرىنىڭ 

يىللىق   -  2008 خىتاينىڭ  ــدە  ســۆزى بــىــلــدۈرگــەن 
ئۆتكۈزۈش  مۇسابىقىسىنى  تەنھەرىكەت  ئولىمپىك 
مەزگىلىدە  ئولىمپىك  ئۈچۈن،  ئېرىشىش  ھوقۇقىغا 
شارائىت  قىلىشىغا  نامايىش  پۇقرالىرىنىڭ  خىتاي 
ئەمما  بــەرگــەنــلــىــكــىــنــى،  ۋەدە  بــېــرىــشــكــە  ــرالپ  ــازىـ ھـ
نامايىشقا ئىلتىماس قىلغانالرنى قولغا ئالغانلىقىنى، 
ئولىمپىك  خەلقئارا  قىلمىشىنىڭ  بــۇ  خىتاينىڭ 
كومىتېتىغا بەرگەن ۋەدىسىگە قىلىنغان بىر مەسخىرە 

ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. 

تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ  يەنە  ســۆزىــدە  ئــۇ 
جىنايىتى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  كــۆلــەمــدە  كــەڭ 
مىڭلىغان  باشقا  بۇنىڭدىن  قىلغانلىقىنى،  سادىر 
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تىبەتلەرنى ئۆي-ماكانلىرىدىن ئايرىپ، تۈرمىگە تاشالپ 
ئۆلتۈرگەنلىكىنى،  ئالغانلىقىنى،  قىيىن-قىستاققا 
ۋە  ئــاخــبــارات  ئەركىنلىكى،  پىكىر  يەنە  خىتاينىڭ 
خىتاي-ئەنگلىيە  بوغۇپ،  ئەركىنلىكىنى  سىياسەت 
خوڭكوڭدا  تاشالپ،  بۇزۇپ  خىتابنامىسىنى  بىرلەشمە 
دۆلەت بىخەتەرلىك قانۇنىنى يولغا قويغانلىقىنى بايان 

قىلىپ ئۆتكەن. 

ئەزاسى  پارالمېنت  پارتىيەسىنىڭ  ئەمگەكچىلەر 
نەچچە  تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ  خان  ئافزال 
سولىغانلىقىنى  الگېرىغا  جـــازا  خەلقنى  مىليون 
قىلمىشىنى  ــۇ  بـ »خــىــتــايــنــىــڭ  قــىــلــىــپ:  قـــەيـــت 
يوق.  ئاالمەت  ھېچقانداق  ئائىت  توختىتىدىغانلىقىغا 

قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  خىتاينىڭ  تەرەپتىن  بىر  بىز 
تەرەپتىن  بىر  يەنە  قىلىپ،  ئېتىراپ  جىنايىتىنى 
دىپلوماتالرنى ئەۋەتىپ، بېيجىڭ ئولىمپىك تەنھەرىكەت 
دېگەن.  الزىم«  قاتناشتۇرماسلىقىمىز  مۇسابىقىسىگە 
ھۆكۈمىتىنىڭ  ئەنگلىيە  ــغــۇرالرغــا  ــۇي ئ شــۇنــداقــال 
بېرىشى  ئۇچۇر  ھەققىدە  ئىكەنلىكى  يېنىدا  ئۇالرنىڭ 

كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن. 

ئاۋاز  بىردەك  -4ئايدا  يىل  بۇ  پاالتاسى  ئاۋام  ئەنگلىيە 
ۋە  ئۇيغۇر  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  خىتاينىڭ  بىلەن 
قىلمىشىنى  باستۇرۇش  مىللەتلەرنى  تۈركىي  باشقا 
خىتاينىڭ  بېكىتىپ،  دەپ  قىرغىنچىلىق«  »ئىرقىي 

بۇ جىنايىتىنى قاتتىق ئەيىبلىگەن ئىدى. 



14

ئىيۇل   2021ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

ئامېرىكىنىڭ  ئىيۇلغىچە   -  15 ئىيۇلدىن   -  13
ئەركىنلىك  دىنىي  »خەلقئارا  شەھىرىدە  ۋاشىنگتون 
بولۇپ،  ئېچىلغان  يىغىنى  يىللىق  قۇرۇلتىيى«نىڭ 
بىرلىكى  ئۆلىماالر  تۈركىستان  شەرقىي  يىغىندا 
شەرقىي  خىتاينىڭ  شاھيار  ئاتاۋۇلالھ  دوكتور  رەئىسى 
تۈركىستاندا ئىجرا قىلىۋاتقان تېررور سىياسەتلىرىنى 

تونۇشتۇرۇپ ئۆتكەن. 

تۈركىستان  شەرقىي  يىغىندا  داۋامالشقان  كۈن  ئۈچ 
كەلگەن  دۇچ  مەزگىللەردە  يېقىنقى  مۇسۇلمانلىرى 
باستۇرۇش  دىنىي  خىتاينىڭ  چەكلىمىلەر،  دىنىي 
گۇۋاھلىق  تېمىالردا  مۇھىم  قاتارلىق  سىياسىتى 

بېرىلگەن ۋە مۇزاكىرە ئۆتكۈزۈلگەن. 

ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ  دىنىي  ئامېرىكا خەلقئارا 
مـــۇئـــاۋىـــن رەئــىــســى نــــۇرى تـــۈركـــەل يــىــغــىــنــدا ســۆز 
ئۇيغۇر  تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ  قىلىپ، 
ئېتىقاد  دىنىي  مىللەتلەرنىڭ  مۇسۇلمان  قاتارلىق 
شەرقىي  خىتاينىڭ  باستۇرغانلىقىنى،  ئەركىنلىكىنى 
سادىر  جىنايىتى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  تۈركىستاندا 
تېخنىكىسىنى  ئىدراك  سۈنئىي  جەريانىدا  قىلىش 
بىر  ئەمدىلىكتە  قوللىنىۋاتقانلىقىنى،  كــۆپــلــەپ 
يىرگىنچلىك  خــىــل  ــۇ  بـ دۆلــەتــلــەرنــىــڭ  قــىــســىــم 
قاراپ  يولىغا  قىلىش  ئۆرنەك  قىلمىشالرنى  جىنايى 

قىلىشنىڭ  ھـــەل  مەسىلىنى  ــۇ  ب ماڭغانلىقىنى، 
مۇھىملىقىنى تەكىتلىگەن. 

ئەركىنلىك  دىنىي  خەلقئارا  يىغىنغا  باشقا  ئۇندىن 
ھۆكۈمىتىنىڭ  ئامېرىكا  رەئىسى،  قۇرۇلتىيىنىڭ 
ئەلچىسى  بــاش  ئەركىنلىك  دىنىي  خەلقئارا  سابىق 
رەئىسى  پاالتاسىنىڭ  ئــاۋام  ئامېرىكا  بىروۋنبەك،  سام 
ئىشالر  تاشقى  سابىق  ئامېرىكىنىڭ  پېلوسى،  نەنسى 
ئامېرىكىنىڭ  قاتارلىق  پومپېيو  مايك  مىنىستىرى 
قىلىپ،  ئــىــشــتــىــراك  ســىــيــاســىــيــونــلــىــرى  داڭــلــىــق 
ئېتىقاد  دىنىي  تۈركىستاندا  شــەرقــىــي  خىتاينىڭ 
قىلىۋاتقانلىقىنى  ئاياغ-ئاستى  قانداق  ئەركىنلىكىنى 
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مۇزاكىرە قىلغان ھەمدە ئاالقىدار مۇتەخەسسىسلەر ئۆز 
قاراشلىرىنى شەرھلەپ ئۆتكەن. 

زىياۋۇدۇن  تۇرسۇنئاي  شاھىتلىرىدىن  الگېر  يىغىندا 
قىلىۋاتقان  ئىجرا  تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ 
تۇتقۇن  چەكلەش،  تۇغۇت  مەجبۇرىي  چەكلىمە،  دىنىي 
ئىرقىي  قاتارلىق  قىلىش  باسقۇنچىلىق  قىلىش، 
قىرغىنچىلىق جىنايىتى ھەققىدە ئۆز كەچۈرمىشلىرى 

ئارقىلىق گۇۋاھلىق بەرگەن. 

بىرلىكى  ئۆلىماالر  تۈركىستان  شەرقىي  يىغىنغا 
قاتناشقان  شــاھــيــارمــۇ  ــاۋۇلــالھ  ــات ئ ــور  ــت دوك رەئــىــســى 
قاتتىق  تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ  بــولــۇپ، 
دىنىنى  ئىسالم  باستۇرۇش،  دىنىي  قىلىۋاتقان  ئىجرا 
تونۇشتۇرۇپ  قاتارلىق جىنايەتلىرىنى  خىتايالشتۇرۇش 
ئىجرا  تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ  ئۇ  ئۆتكەن. 
ماۋ  سىياسىتىنىڭ  باستۇرۇش  دىنىي  قىلىۋاتقان 
زور  كەتكەنلىكىنى،  ئېشىپ  دەۋرىدىكىدىنمۇ  زېــدۇڭ 
چېقىۋېتىلگەنلىكىنى،  مەسچىتلەرنىڭ  تۈركۈمدىكى 
ــقــۇن  ــۇت ــڭ ئـــومـــۇمـــيـــۈزلـــۈك ت ــى ــاالرن ــم ــى ــۆل ــي ئ ــى ــن دى

جازا  ۋە  تۈرمە  ئۆلىماالرنىڭ  نۇرغۇن  قىلىنغانلىقىنى، 
نۇرغۇنلىرىنىڭ  يەنە  ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى،  الگېرلىرىدا 
خەلقنىڭ  بولمىغانلىقىنى،  ئىز-دېرىكى  ھازىرغىچە 
ئەقەللىي  قــويــۇشــتــەك  ئىسىم  مۇسۇلمانچە  ھەتتا 
تونۇشتۇرۇپ  چەكلەنگەنلىكىنى  ھوقۇقلىرىنىڭمۇ 

ئۆتكەن. 

خىتاينىڭ  ۋاقــىــتــتــا  ئــەيــنــى  ئۆزىنىڭمۇ  ــە  ــەن ي ــۇ  ئ
ھىجرەت  ئەلگە  چــەت  ئــۈچــۈن،  قۇتۇلۇش  زۇلۇمىدىن 
يۇرتىغا  بــېــرى  شــۇنــدىــن  چىققانلىقىنى،  قىلىپ 
ئاالقىسىنىڭ  بىلەن  تۇغقانلىرى  قايتالمىغانلىقىنى، 
پۈتۈنلەي ئۈزۈلۈپ قالغانلىقىنى، ھەتتا ئاتا-ئانىسىنىڭ 
ھەققىدە  قاتنىشالمىغانلىقى  نامىزىغىمۇ  مېيىت 

گۇۋاھلىق بەرگەن. 

پۈتۈن  ئاخىرىدا  سۆزىنىڭ  شاھيار  ئاتاۋۇلالھ  دوكتور 
تۈركىستان  شەرقىي  قىلىپ،  خىتاب  خەلقىگە  دۇنيا 
جىنايەتلىرىنى  خىتاينىڭ  قىلىشقا،  ياردەم  خەلقىگە 

توسۇشقا چاقىرغان. 
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كەچۈرۈۋاتقان  باشتىن  خەلقى  تۈركىستان  شەرقىي 
دىققىتىنى  زۇلۇم خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ  دەھشەتلىك 
قوزغاۋاتقان بىر پەيتتە، بىر قىسىم مەشھۇر شەخسلەر 
ئامېرىكىدىكى  چىقارماقتا.  ئـــاۋاز  ئــۈچــۈن  ئــۇيــغــۇرالر 
يىللىق  بۇ  سۇاليمانمۇ  ئۆمەر  دوكتور  ئۆلىما  داڭلىق 
قۇربان ھېيت خۇتبىسىدە ئۇيغۇرالر ھەققىدە مەخسۇس 

توختالدى. 

ئۈچۈن  ســۆزلــەش  خۇتبە  ســۇاليــمــان  ئــۆمــەر  دوكــتــور 
چىققاندا شەرقىي تۈركىستاننىڭ بايرىقى چۈشۈرۈلگەن 
خۇتبىنىڭ  بولۇپ،  ئارتىۋالغان  شارپا  رەڭلىك  كــۆك 
ئاخىرىدا پۈتۈن دۇنيادىكى مۇسۇلمانالرنىڭ بىر ئۈممەت 
زۇلۇمغا  جايلىرىدا  دۇنيانىڭ ھەرقايسى  ئىكەنلىكىنى، 
ئۇچراتقان مۇسۇلمانالر ئۈچۈن تۈرلۈك ئۇسۇلالر بىلەن 
ۋە  تەكىتلىدى  كېرەكلىكىنى  ئــۆتــۈش  ھەرىكەتكە 
شارپىسىنى شەرقىي تۈركىستان بايرىقىنى كۆرسىتىپ 
تۇرۇپ: »بۇ بولسا شەرقىي تۈركىستان، نۆۋەتتە دۇنيادىكى 
دەپسەنچىلىكىگە  ھەقلىرى  ئىنسان  ئېغىر  ئــەڭ 
ئۇچراۋاتقان جاي. مىليونلىغان كىشىلەر جازا الگېرىغا 
دۆلىتى،  قېرىنداشلىرىمىزنىڭ  ئۇيغۇر  قامالغان. 
تارتىۋېلىنغان.  ئىززەت-ھۆرمىتى  مۇستەقىللىقى، 
نەرسە  بىر  ھەققىدە  ئــۇالر  قايسىمىز  ئارىمىزدا  ئەمما 

بىلىمىز. . . « دېدى. 

ئۇ يەنە ھەرقايسى ئىجتىمائىي تاراتقۇ ھېسابلىرىدا 
»بــۈگــۈنــكــى خۇتبىدە  يـــولـــالپ:  ــا  ــازم ي ھــەقــتــە  ــۇ  ب
شەرقىي  بــىــلــەن  كىيىمى(  )بـــاش  كەفىيە  مـــەن 
تۈركىستاننىڭ بايرىقىنى تاقىۋالدىم. ئۇيغۇرالر جازا 
الگېرلىرىغا قامىلىشتىن ئىلگىرى ئەركىن زېمىندا 
ياشاۋاتقان ئەركىن كىشىلەر ئىدى. خۇددى كەشمىر 
ۋە پەلەستىنگە ئوخشاش، ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىز 
باشتىن كەچۈرۈۋاتقان ئىشغالىيەت ۋە ئىستىالنىڭمۇ 
ئافرىقىدىن  بىز  تىلەيمىز.  ئاخىرلىشىشىنى 
ئۈممەت.  بىر  ئامېرىكا قىتئەسىگىچە  ئاسىياغىچە، 

. . « دېگەنلەرنى قەيت قىلدى. 

دوكتور ئۆمەر سۇاليماننىڭ بۇ ئاالھىدە كۈندە ئۇيغۇرالر 
ھەققىدە ئاۋاز چىقىرىشى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالرنى 
خۇرسەن قىلدى، ئۇالر ئىجتىمائىي تاراتقۇالر ئارقىلىق 

دوكتورغا رەھمىتىنى بىلدۈرۈشتى. 

دوكتور ئۆمەر سۇاليمان ئامېرىكىدىكى تەسىر كۈچكە 
ئىسالم  يەقىين  بولۇپ،  بىرى  ئۆلىماالرنىڭ  ياش  ئىگە 
رەئىسى.  ۋە  قۇرغۇچىسى  ئىنستىتۇتىنىڭ  تەتقىقات 
ئىككى  ئەگەشكۈچىلىرىال  فېيسبۇكتىكى  ئۇنىڭ 

مىليون 600 مىڭدىن ئاشىدۇ. 

 ئامېرىكىلىق داڭلىق ئۆلىما
 ھېيت خۇتبىسىدە

 ئۇيغۇرالر ھەققىدە
مەخسۇس توختالدى
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مۇناسىۋىتى  ھېيت  قۇربان  يىللىق  بۇ  ئىيۇن   -  22
رايونىدىكى  زەيتىنبۇرنۇ  ئىستانبۇلنىڭ  بــىــلــەن، 
كازلىچەشمە كۈلتۈر مەركىزى مەيدانىدا چوڭ تىپتىكى 

ھېيتلىشىش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلدى. 

ھېيتنىڭ ئۈچىنچى كۈنىگە ئورۇنالشتۇرۇلغان مەزكۇر 
تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا  پائالىيەتنى 
يېقىن  ئىككى مىڭغا  بولۇپ،  تەشكىللىگەن  بىرلىكى 
شەرقىي تۈركىستان خەلقى پائالىيەتكە داخىل بولدى. 

ئەربابى  جامائەت  ــۇرۇن  ب باشلىنىشتىن  پائالىيەت 
پائالىيىتىگە  ھېيتلىشىش  يــاپــچــان  ــر  ــدۇقــادى ــاب ئ
قاتناشقان نەچچە يۈزلىگەن بالىغا ھېيتلىق تارقىتىپ 

بەردى. 

قارىمنىڭ  ئابدۇجېلىل  پائالىيىتى  ھېيتلىشىش 
خەلقئارا  ئارقىدىن  باشالندى.  بىلەن  تىالۋىتى  قۇرئان 
رەئىسى  بىرلىكى  تەشكىالتالر  تۈركىستان  شەرقىي 
بارلىق  ۋاكالىتەن  تەشكىالتقا  ئوغۇزخان  ھىدايەتۇلالھ 
ھېيتىنى  قــۇربــان  خەلقنىڭ  تۈركىستان  شەرقىي 
تۈركىستان  شــەرقــىــي  خىتاينىڭ  ئــۇ  تەبرىكلىدى. 
زۇلــۇم  باستۇرۇش،  يۈرگۈزۈۋاتقان  ئۈستىدىن  خەلقى 
سىياسىتىنى ئەسلىتىپ ئۆتۈپ، بۇنداق بىر ۋەزىيەتنىڭ 
خەلقىنىڭ  تۈركىستان  شەرقىي  مۇھاجىرەتتىكى 

ئىكەنلىكىنى  ســـەۋەب  يېتەرلىك  بىرلىشىشىگە 
شەرقىي  كۈرەشنىڭ  نۆۋەتتىكى  شۇنداقال  تەكىتلىدى. 
تەييارلىق  ئــۈچــۈن  مۇستەقىللىقى  تۈركىستاننىڭ 
باسقۇچ ھېسابلىنىدىغانلىقىنى، بۇنىڭ ئۈچۈن ھەربىر 
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى ھەرۋاقىت تەييار تۇرۇشقا 

چاقىرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. 

ئارقىدىن شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكىنىڭ 
تەبرىك  ھېيتلىق  شاھيار  ئاتاۋۇلالھ  دوكتور  رەئىسى 
سۆزى قىلدى ۋە نۆۋەتتە شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ 
مۇھىم  ئىنتايىن  ساقلىشىنىڭ  كىملىكىنى  ئــۆز 
يىغىلىشنىڭ  كۈنلىرىدىكى  ھېيت  ئىكەنلىكىنى، 
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مەدەنىيىتىدىن  ئىسالمىي  ئېسىل  خەلقىنىڭ  ئۇيغۇر 
كىملىكى  مىللىي  ئۇيغۇرالرنىڭ  ئىكەنلىكىنى،  بىرى 
گــەۋدە  بىر  ئايرىلماس  كىملىكىنىڭ  دىنىي  بىلەن 

ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. 

ئۈچۈن  مەسىلىسى  تۈركىستان  شەرقىي  پائالىيەتكە 
قانىلىنىڭ  ئاكىت  كېلىۋاتقان  قوشۇپ  ئاۋاز  ئاكتىپ 
ــۇ قــاتــنــاشــقــان  ــرم ــى ــۆزدەم رىــيــاســەتــچــىــســى خــالــىــس ئ
تۈركىستان  شەرقىي  بارلىق  بىلەن  ئــالــدى  بــولــۇپ، 
سۆزىدە  ئۇ  تەبرىكلىدى.  ھېيتىنى  قۇربان  خەلقىنىڭ 
مەۋجۇتلۇقىنى  ئــۆز  ئۇيغۇرالرنىڭ  مۇھاجىرەتتىكى 
دەۋاسىنى  تۈركىستان  شەرقىي  ۋە  قېلىشى  ساقالپ 
تىلى  ئۆرپ-ئادىتى،  دىنى،  ئۆز  ئۈچۈن  داۋامالشتۇرۇشى 
قوغدىشى  ئامىلنى  مۇھىم  تۆت  ئىبارەت  تارىخىدىن  ۋە 
ئىختىالپتىن  شۇنداقال  كېرەكلىكىنى،  بىلىشى  ۋە 

ساقلىنىش كېرەكلىكىنى قەيت قىلىپ ئۆتتى. 

سۆز  ياپچان  ئابدۇقادىر  ئەربابى  جامائەت  ئارقىدىن 
خەلقىگە  تۈركىستان  شەرقىي  خىتاينىڭ  قىلىپ، 
سىياسەتلىرىنىڭ  ئاسسىمىلياتسىيە  قىلغان  ئىجرا 
تامامەن  ئۇيغۇرالرنى  سەۋەبلىك  كەلمىگەنلىكى  كارغا 
يوقىتىشنى پىالنلىغانلىقىنى، بۇ سەۋەبلىك بىر كۈنمۇ 

توختاپ قالماستىن زۇلۇمنى داۋامالشتۇرۇۋاتقانلىقىنى، 
مۇستەقىللىق  خەلقىنىڭ  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي 
كېرەكلىكىنى،  تەۋرەنمەسلىكى  قىلچە  نىشانىدىن 
شەرقىي  ئىشغالىيەتچىلىرىنى  خىتاي  شــۇنــداقــال 
دەپ  ئــىــبــادەت  چىقىرىشنى  قــوغــالپ  تۈركىستاندىن 

تونۇشى كېرەكلىكىنى سۆزلەپ ئۆتتى. 

يېڭى  تۈركىستان  شــەرقــىــي  ئــاخــىــرىــدا  پائالىيەت 
سۇتۇق  ئىبراھىمجان،  ئــەزاســى  ھەرىكىتى  نەسىل 
مەركىزىدىن  تەلىم-تەربىيە  قىزالر  ۋەقفى  بۇغراخان 
بالىالر  تۈركۈم  بىر  باشقا  ۋە  ئوقۇغۇچى  نەچچە قىز  بىر 
قىلىشتى.  دېكالماتسىيە  ئاتاپ شېئىر  كۈنىگە  ھېيت 
ئەربابى  جامائەت  پائالىيىتى  ھېيتلىشىش  ئاخىرىدا 
ئابدۇقادىر ياپچاننىڭ باشچىلىقىدىكى ئوپچە دۇئا بىلەن 

ئاياغالشتى. 
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ــت گــېــزىــتــىــنــىــڭ خـــەۋىـــرىـــدە  ــىـ ھــىــنــدىــســتــان ۋاقـ
 -  28 ئۆمىكى  ۋەكىللەر  تالىبان  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
ئىشالر  تاشقى  خىتاي  بولۇپ،  زىيارەتتە  خىتايدا  ئىيۇل 

مىنىستىرى ۋاڭ يى بىلەن كۆرۈشكەن. 

خەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە، تالىبان ئافغانىستاننىڭ 
ھەر قايسى جايلىرىنى ئىگىلەش ئۈچۈن كەڭ كۆلەملىك 
ھۇجۇم قوزغىغاندىن بۇيان، تالىبان يۇقىرى دەرىجىلىك 
ئۆمىكى  ۋەكــىــلــلــەر  تەشكىللەنگەن  رەھــبــىــرىــدىــن 
تالىباننىڭ  قىلغان.  زىيارەت  خىتاينى  بولۇپ  تۇنجى 
ئاتالنتىك  شىمالىي  ۋە  ئامېرىكا  زىيارىتى  خىتاي 
ئافغانىستاندىن  قىسىملىرىنىڭ  تەشكىالتى  ئەھدى 

چېكىنىشىنى تېزلەتكەن بىر پەيتكە توغرا كەلگەن. 

مولال  مــەســئــۇلــى  كومىتېتى  سىياسىي  تــالــىــبــان 
ۋەكىللەر  تالىبان  باشچىلىقىدىكى  بــارادار  ئابدۇلغەنى 
خىتاي  بېرىپ،  يېتىپ  تيەنجىنگە  بۈگۈن  ئۆمىكى 
كۆرۈشكەن.  بىلەن  يى  ۋاڭ  مىنىستىرى  ئىشالر  تاشقى 
خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى بۇ ھەقتە ئورگان 

تور بېتىدە خەۋەر ئېالن قىلغان. 

زور  ئافغانىستاندا  تالىباننىڭ  كۆرۈشۈشتە  يى  ۋاڭ 
ئىكەنلىكىنى،  ئىگە  كۈچكە  ھەربىي  ۋە  سىياسىي 
باسقۇچىدا  قۇرۇش  قايتا  ۋە  تىنچلىقى  ئافغانىستانىڭ 
سىرت،  بىلدۈرگەندىن  ئوينايدىغانلىقىنى  رول  مۇھىم 
ھەرىكىتى«نىمۇ  ئــىــســالم  تــۈركــىــســتــان  ــىــي  »شــەرق
تۈركىستان  شەرقىي  سۆزىدە  ئۇ  ئالغان.  تىلغا  ئاالھىدە 
ــېــررورلــۇق  ت خــەلــقــئــارالــىــق  ھەرىكىتىنىڭ  ئــىــســالم 
تــەشــكــىــالتــى ئــىــكــەنــلــىــكــىــنــى، خــىــتــايــغــا تــەھــدىــت 

تالىباننىڭ  سەۋەبلىك  بۇ  شەكىللەندۈرگەنلىكىنى، 
چەك- بىلەن  ھەرىكىتى  ئىسالم  تۈركىستان  شەرقىي 
زەربــە  ئۈنۈملۈك  ئــۇالرغــا  ۋە  ئايرىشىنى  چېگراسىنى 

بېرىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. 

مىنىستىرلىكىنىڭ  ئىشالر  تاشقى  خىتاي 
خەۋىرىدە قەيت قىلىنىشىچە، ئابدۇلغەنى بارادار 
خىتاينىڭ ئافغانىستان خەلقىنىڭ ئىشىنىشكە 
تەكىتلەپ،  ئىكەنلىكىنى  دوستى  ئەرزىيدىغان 
خىتايغا رەھمىتىنى بىلدۈرگەن. شۇنداقال تالىبان 
تەرەپنىڭ ھەرقانداق بىر كۈچنىڭ ئافغانىستان 
زىيانلىق  خىتايغا  پايدىلىنىپ،  زېمىنىدىن 
قىلمايدىغانلىقىنى،  رۇخسەت  قىلىشىغا  ئىش 
خەلقئارا  ۋە  دۆلەتلەر  قوشنا  ئافغانىستاننىڭ 
تەرەققىي  مۇناسىۋىتىنى  دوستلۇق  جەمئىيەت 
خىتاينىڭ  خااليدىغانلىقىنى،  قىلدۇرۇشنى 
ۋە  چىقىش  ــۇرۇپ  قـ قايتا  ئافغانىستاننى 
قىلدۇرۇشقا  تەرەققىي  جەھەتتىن  ئىقتىسادىي 
كۆپرەك قاتنىشىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى 

بىلدۈرگەن. 

ھەر  ئافغانىستاننىڭ  تالىباننىڭ  بۇ  بولۇشىچە،  مەلۇم 
قايسى جايلىرىنى ئىگىلەش ئۈچۈن كەڭ كۆلەملىك ھۇجۇم 
رەھبەرلىرىنى  دەرىجىلىك  يۇقىرى  بۇيان،  قوزغىغاندىن 
تۇنجى قېتىم خىتايغا ئەۋەتىشى ئىكەن. خىتاي 2019 - 
بولۇپ،  كۈتۈۋالغان  ئۆمىكىنى  ۋەكىللەر  تالىبان  يىلىمۇ 
ئاالھىدە  ئافغانىستاننىڭ  تالىبانالر  ۋاقىتتا  ئەينى 

ئەلچىسى دېڭ شىجۈن بىلەن كۆرۈشكەن. 

 تالىبان ۋەكىللەر ئۆمىكى
خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرى بىلەن كۆرۈشتى
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بېرىش  يــاۋروپــاغــا  تۈركىيەدىن  كــۈنــلــەردە  ئالدىنقى 
تەرىپىدىن  دائىرىلىرى  مــاراكــەش  جەريانىدا  سەپىرى 
خەۋپىگە  قايتۇرۇلۇش  خىتايغا  ۋە  قىلىنغان  تۇتقۇن 
ئەھۋالى  ئىدرىس ھەسەننىڭ  ياش  ئۇيغۇر  كەلگەن  دۇچ 

خەلقئارانىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. 

كەلگەن  يــاشــاپ  تۈركىيەدە  بېرى  يىلالردىن  ئـــۇزۇن 
ھەپتە  بىر  ھەسەن  ئىدرىس  ياش  ئۇيغۇر  ياشلىق   33
ياۋروپاغا كېتىشنى  ئۈچۈن  بىخەتەرلىكى  ئۆز  ئىلگىرى 
قارار قىلىپ، ئىستانبۇلدىن يولغا چىققان بولۇپ، 20 
ئايرودۇرۇمىغا  - ئىيۇل كەچتە ماراكەشنىڭ كاسابالنكا 
تۇتقۇن  جايدىال  شۇ  ۋە  چۈشكەن  ئۈچۈن  ئالمىشىش 
ئايالىغا  ھــەســەن  ئىدرىس  جــەريــانــدا  بــۇ  قىلىنغان. 
ماراكەش ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاينىڭ تەلىپىگە ئاساسەن 
قايتۇرۇلۇشى  خىتايغا  قىلغانلىقىنى،  تۇتقۇن  ئۆزىنى 

مۇمكىنلىكىنى خەۋەر قىلىشقا ئاران ئۈلگۈرەلىگەن. 

نۆۋەتتە ئىدرىس ھەسەن خىتايغا قايتۇرۇلۇش خەۋپىگە 
دۇچ كەلگەن بولۇپ، ئالدىنقى كۈنلەردە مۇھاجىرەتتىكى 
ھەسەننىڭ  ئىدرىس  تاراتقۇالردا  ئىجتىمائىي  ئۇيغۇرالر 
بىلەن  ئۇسۇلالر  تــۈرلــۈك  ئــۈچــۈن،  بېرىلىشى  قويۇپ 

خەلقئارا جەمئىيەتكە چاقىرىق قىلدى. 

ھەقتە  بۇ  تەشكىالتى  كــەچــۈرۈم  خەلقئارا  تۈنۈگۈن 

دائىرىلىرىنى  ــەش  ــاراكـ مـ قــىــلــىــپ،  ــېــالن  ئ ــات  ــان ــاي ب
دەرھال  ۋە  قايتۇرماسلىققا  خىتايغا  ھەسەننى  ئىدرىس 
تەشكىالتى  كەچۈرۈم  خەلقئارا  چاقىردى.  قويۇۋېتىشكە 
كىرىزىسقا تاقابىل تۇرۇش پىروگراممىسىنىڭ باشلىقى 
»مــاراكــەش  توختىلىپ:  ھەقتە  بــۇ  مارىنېر  جــوئــەن 
دائىرىلىرى ئىدرىس ھەسەننىڭ دەرھال ئادۋوكات بىلەن 
قارشى  بۇيرۇقىغا  يۆتكەش  قانداق  ھەر  كۆرۈشۈشىگە، 
كاپالەتلىك  بولۇشقا  ئىگە  ئىمكانىيىتىگە  چىقىش 
قىلىشى، شۇنداقال ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ ئۇنىڭ بىلەن 
جەزملەشتۈرۈشىگە  بىخەتەرلىكىنى  ئاالقىلىشىپ، 

رۇخسەت قىلىشى كېرەك« دېگەنلەرنى بىلدۈردى. 

ئاز  باشقا  ۋە  ئۇيغۇرالر  ھەسەننى  »ئىدرىس  يەنە:  ئۇ 
كۆلەملىك  كــەڭ  ۋەھشىيلەرچە  مىللەتلەر  سانلىق 
تۇتقۇن قىلىشقا، زىيانكەشلىككە ۋە قىيىن-قىستاققا 
قانۇنغا  خەلقئارالىق  قايتۇرۇش  خىتايغا  ئۇچراۋاتقان 

خىالپ« دېگەنلەرنى تەكىتلىدى. 

ــاۋازى،  ئ ئامېرىكا  بۇيان  تۈنۈگۈندىن  باشقا  ئۇندىن 
ئەنگلىيەنىڭ  ۋە  ئاگېنتلىقى  بىرلەشمە  ئامېرىكا 
نوپۇزلۇق  قاتارلىق خەلقئارالىق  مۇھاپىزەتچى گېزىتى 
ئارقا- ھەققىدە  ھەسەن  ئىدرىس  ئورگانلىرى  ئاخبارات 

ئارقىدىن مەخسۇس خەۋەر ئىشلىدى. 

خــەۋىــرىــدە  ئاگېنتلىقىنىڭ  بىرلەشمە  ئامېرىكا 

ماراكەشتە تۇتقۇن قىلىنغان ئىدرىس ھەسەننىڭ 
ئەھۋالى خەلقئارانىڭ دىققىتىنى قوزغىماقتا
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دۆلــەت  مــاراكــەش  ئىيۇل   -  27 كۆرسىتىلىشىچە، 
يولغا  ئىستانبۇلدىن  ئىدارىسى  ــاش  ب بىخەتەرلىك 
ئىيۇل   -  20 پۇقراسى«نىڭ  »خىتاي  بىر  چىققان 
قونغاندىن  ئايرودۇرۇمىغا  خەلقئارا  كاسابالنكادىكى 
تېررورلۇق  ئۇنىڭ  ئېلىنغانلىقىنى،  قولغا  كېيىن 
بولغانلىقى  چېتىشلىق  تەشكىالتقا  تىزىملىكىدىكى 
)ئىنتېرپول(  تەشكىالتى  ساقچى  خەلقئارا  سەۋەبلىك، 
تەرىپىدىن قىزىل تۇتۇش بۇيرۇقى چۈشۈرۈلگەن شەخس 
خىتاي  بۇيرۇقى  تۇتۇش  قىزىل  مەزكۇر  ئىكەنلىكىنى، 
چۈشۈرۈلگەنلىكىنى  ئاساسەن  تەلىپىگە  رېجىمىنىڭ 
ــتــە مــاراكــەشــنــىــڭ  ــۆۋەت ــداقــال ن ئــاشــكــارىــلــىــغــان، شــۇن
ۋە خەلقئارا ساقچى  ئورگانلىرىنىڭ خىتاينى  ئاالقىدار 
خەۋەرلەندۈرگەنلىكىنى،  ھەقتە  بــۇ  تەشكىالتىنى 
ئورگانلىرىغا  تەپتىش  ماراكەشنىڭ  شەخسنى  مەزكۇر 
خىزمىتىنىڭ  قايتۇرۇش  بەرگەنلىكىنى،  يەتكۈزۈپ 
گەرچە  بىلدۈرگەن.  كۈتۈۋاتقانلىقىنى  باشلىنىشىنى 
ئىسمىنى  شەخسنىڭ  مــەزكــۇر  دائىرىلىرى  مــاراكــەش 
ئىدرىس  ئۇنىڭ  ئەمما  بولسىمۇ،  ئاشكارىلىمىغان 

ھەسەن ئىكەنلىكى ئېنىق ئىكەن. 

شەندۇڭ  خىتاينىڭ  يىلى   -  2012 ھەسەن  ئىدرىس 
ئۆلكىسىگە جايالشقان خىتاي نېفىت ئۇنىۋېرسىتېتىنى 
باستۇرۇش  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  ۋە  پۈتتۈرگەن 

ئۆكتەبىر   -  7 يىلى   -  2012 سەۋەبلىك  سىياسىتى 
جەريانىدا  ياشاش  تۈركىيەدە  ئۇ  كەلگەن.  تۈركىيەگە 
خىتاينىڭ ئەرز-شىكايىتى سەۋەبلىك كۆپ قېتىملىق 
 -  6 يىلى   -  2017 جۈملىدىن  قىلىنغان.  تۇتقۇن 
ئاپرېلدىن 2018 - يىلى 6 - ئاپرېلغىچە ساق بىر يىل 
كۆچمەنلەر  ئايدىن  ۋە  ئىدارىسى  كۆچمەنلەر  ئـــەرزۇرۇم 

ئىدارىسىدە تۇتۇپ تۇرۇلغان. 

تىرىشچان  بىلىدىغان  تىل  كــۆپ  ھەسەن  ئىدرىس 
ياساش،  بــەت  تــور  اليىھەلەش،  گىرافىك  بولۇپ،  يــاش 
فىلىم مونتاژ قىلىش قاتارلىقالر بىلەن شۇغۇللىنىپ 
تەشكىالتالرنىڭ  قىسىم  بىر  جــەريــانــدا  بــۇ  كەلگەن. 
تۈركىستاندىكى  شەرقىي  خىتاينىڭ  ۋە  خىزمەتلىرىگە 
خــەلــقــئــارا  جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق  ئــىــرقــىــي 
چىقىرىپ  كۈچ  ئاكتىپ  قىلىشقا  پاش  جەمئىيەتكە 
كەلگەن. نۆۋەتتە مۇھاجىرەتتىكى شەرقىي تۈركىستان 
خەلقى ئىدرىس ھەسەننىڭ تەقدىرىدىن قاتتىق ئەندىشە 
تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا  بــولــۇپ،  قىلىۋاتقان 
تەشكىالتالر بىرلىكى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى قاتارلىق 
پائالىيەتچىلەر  دۆلەتلەردىكى  ۋە ھەرقايسى  تەشكىالتالر 
ھەسەننى  ئىدرىس  كۆرۈشۈپ،  بىلەن  ئورۇنالر  ئاالقىدار 

تېزدىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن تىرىشماقتا.
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قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  رېجىمى  خىتاي 
جىنايىتىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن، خەلقئارادىكى ساختا تەشۋىقاتىغا 

غايەت زور خىراجەت سەرپ قىلماقتا.
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