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نــىــيــۇكــاســىــل  ئــەنــگــلــىــيــەدىــكــى  ســېــنــتــەبــىــر   -  1
تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ  ئۇنىۋېرسىتېتىدا 
مەسىلىسى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  قىلىۋاتقان  ئىجرا 

ھەققىدە مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى.

ئــاكــادېــمــىــكــار،  ــىــق  ــل داڭ يىغىنىغا  مــۇھــاكــىــمــە 
كىشىلىك  ۋە  ســىــيــاســىــيــونــار  ــاســار،  ــشــۇن ــۇن ــان ق
جەمئىي  بــولــۇپ،  قاتناشقان  تەشكىاتلىرى  ھوقۇق 
ــكــەن. بـــۇ كـــۆپ ســانــدىــكــى  ئـــۈچ كـــۈن داۋامــلــىــشــىــدى
ــۇنــجــى قــېــتــىــم شــەرقــىــي  مــۇتــەخــەســســىــســلــەرنــىــڭ ت
تەكلىپ  قىلىشقا  مۇزاكىرە  مەسىلىسىنى  تۈركىستان 
خىتاينى  جەمئىيەتنىڭ  خەلقئارا  بولۇپ،  قىلىنىشى 
جاۋابكارلىققا  بويىچە  مەسىلىسى  تۈركىستان  شەرقىي 
بولۇپ  ھەرىكىتى  يېڭى  ئەڭ  ئۇرۇنۇشىدىكى  تارتىشقا 

ھېسابلىنىدىكەن.

قىلىشىچە،  خـــەۋەر  ئاگېنتلىقىنىڭ  بىرلەشمە 
قىلىۋاتقان  ئىجرا  خىتاي  قاتناشقۇچىار  يىغىنغا 
مەجبۇرىي ئەمگەك، مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش ۋە دىنىي 
ئىسپاتىنى  ۋەھشىيلىكلەرنىڭ  قاتارلىق  باستۇرۇش 
جەمئىيەتنىڭ  خەلقئارا  ئارقىلىق،  قويۇش  ئوتتۇرىغا 
تۈركىستاندا  شــەرقــىــي  خىتاينىڭ  قىلىپ  ــداق  قــان
توختىتىش  قىلمىشىنى  زىيانكەشلىك  قىلىۋاتقان 

مەسىلىسى مۇزاكىرە قىلىنىدىكەن.

ئۇيغۇر  ئۇيۇشتۇرغۇچى،  يىغىنىنى  مۇھاكىمە  مەزكۇر 
بۇ  فىنلې  سىمىس  جو  مۇتەخەسسىسى  مەسىلىسى 
ئىلمىي  پــەقــەت  ئىشنىڭ  ــۇ  »ب توختىلىپ:  ھەقتە 
قىلىمەن.  ئۈمىد  قارالماسلىقىنى  دەپـــا  مەسىلە 
كۈچىنى  تەسىر  ۋە  ئارتۇقچىلىقى  ھەربىرىمىزنىڭ 
بىرلەشتۈرۈپ، خىتايغا قارىتىلغان بېسىمنى ئاشۇرۇش 
خىل  بۇ  قاراتقان  ئۇيغۇرالرغا  خىتاينىڭ  ئارقىلىق، 
مۇۋاپىق  توختىتااليدىغان  ھەرىكىتىنى  زىيانكەشلىك 

يول تېپىشىمىز كېرەك« دېگەن.

ئۇنىڭ  ئاپەت،  ئىنسانىي  زور  بىر  يەنە: »بۇ  ئۇ سۆزىدە 
كۈچەيمەكتە...  كــۈنــدىــن-كــۈنــگــە  تەخىرسىزلىكى 
مەدەنىيەت  ياكى  قىرغىنچىلىقمۇ  ئىرقىي  بىر  بــۇ 
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قارشى  ئىنسانىيەتكە  يــاكــى  ۋە  قىرغىنچىلىقىمۇ 
بىز  قىااليمىز؟  ــەرز  ئ قــانــداق  بۇنى  بىز  جىنايەتمۇ؟ 
توسۇپ  قىلىپ  قانداق  داۋاملىشىشىنى  ئاپەتنىڭ  بۇ 
كۆرسىتىۋاتىمىز«  تىرىشچانلىق  ھەققىدە  قېلىش 

دېگەنلەرنى قەيت قىلغان.

نىيۇكاسىل  فىنلې  سىمىس  بولۇشىچە،  مــەلــۇم 
ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خىتاي ئىشلىرى مۇتەخەسسىسى 
بولۇپ، خىتاي ئۇنى جازا تىزىملىكىگە كىرگۈزگەن. ئۇ 
ۋە  تۈركىستان  شەرقىي  يىللىرى   -  2015 ۋە   -  2007

ئۇيغۇرالر ھەققىدە ئىككى كىتاب نەشر قىلدۇرغان.

شەرقىي  خىتاينىڭ  بېرى  يىلاردىن  يەنە  يىغىنغا 
تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىش، 
ئاياللىرىنى  ئۇيغۇر  سېلىش،  ئەمگەككە  مەجبۇرىي 
ھەققىدە  مەسىلىسى  قىلىش  تۇغماس  مەجبۇرىي 
گېرمانىيەلىك  قىلغان  ئېان  دوكاتارنى  كۆپلىگەن 
مەشھۇر تەتقىقاتچى ئادرىيان زېنزمۇ تەكلىپ قىلىنغان. 
ئۇ يىغىندا خىتاينىڭ ئۇيغۇر نوپۇسىنى ئازايتىشتىكى 

ئىسپات  رەسمىي  ھەققىدە  تەدبىرلىرى  مەجبۇرالش 
بىلەن تەمىنلەيدىكەن.

خەلقئارادا  مەسىلىسى  تۈركىستان  شەرقىي  نۆۋەتتە 
ھۆكۈمىتى،  ئامېرىكا  بولۇپ،  كەلگەن  كۈنتەرتىپكە 
پارالمېنتى  كانادا  ۋە  گولاندىيە  بېلگىيە،  ئەنگلىيە، 
سىياسىتىنىڭ  قــاراتــقــان  ئــۇيــغــۇرالرغــا  خىتاينىڭ 
قارشى  ئىنسانىيەتكە  ۋە  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
ــن  ــۇالردى ب قــىــلــدى.  ئــېــان  ئىكەنلىكىنى  جــىــنــايــەت 
پاختا  تۈركىستاننىڭ  شــەرقــىــي  ئامېرىكا  ســىــرت، 
ئەمگەككە  مەجبۇرىي  مەھسۇالتلىرىنى  پەمىدۇر  ۋە 
چەكلىدى  قىلىشنى  ئىمپورت  قاراپ  دەپ  چېتىشلىق، 
ئەمگەك  مەجبۇرىي  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  ھەمدە 
شىركەتلەرگە  قاتناشقان  سودىسىغا  مەھسۇالتلىرى 
ئەنگلىيەمۇ  ۋە  ئىتتىپاقى  ــا  ــاۋروپ ي يــۈرگــۈزدى.  جــازا 
ئۇيغۇرالرغا زىيانكەشلىك قىلىشقا چېتىشلىق خىتاي 

ئەمەلدارلىرىغا جازا يۈرگۈزدى.
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مــۇھــەررىــرلــەر  ئافرىقا  شىمالىي  ۋە  شـــەرق  ئــوتــتــۇرا 
ئىستانبۇلنىڭ  )MENA- 2سېنتەبىر  بىرلەشمىسى 
گۈنەشلى رايونىدا خاتىرە مۇراسىمى ئۆتكۈزگەن بولۇپ، 
جەمئىيىتى  مېدىيا  ۋە  ئاخبارات  تۈركىستان  شەرقىي 
تەكلىپكە  ۋەكىللىرىمۇ  تېلېۋىزىيەسى(  )ئىستىقال 

بىنائەن مۇراسىمغا ئىشتىراك قىلدى.

ئونغا  قاتارلىق  ئەرەبچە  ت  ر  ت  يىغىلىشقا  مەزكۇر 
يېقىن تېلېۋىزىيە قانىلى ۋە يىگىرمىدىن ئارتۇق مېدىيا 
ئاكادېمىكار  ئاخباراتچىار،  كەلگەن  ئورگىنىدىن 
باش  پىرېزىدېنتى  تۈركىيە  قاتناشتى.  مەسئۇلار  ۋە 
مۇراسىمغا  ئاكتايمۇ  ياسىن  دوكتور  مەسلىھەتچىسى 
ساھەسىنىڭ  ئاخبارات  بــولــۇپ،  قىلغان  ئىشتىراك 

بۈگۈنكى دەۋردىكى مۇھىم رولى ھەققىدە توختالدى.

ئاخبارات  تۈركىستان  شەرقىي  جەريانىدا  يىغىن 
خوتەن  ئابدۇلۋارىس  رەئىسى  جەمئىيىتى  مېدىيا  ۋە 
ئەپەندى تەكلىپكە بىنائەن سۆز قىلىپ، جەمئىيەتنىڭ 
نۆۋەتتىكى خىزمەتلىرى ھەققىدە قىسقىچە توختىلىپ 
تۈركىستان  شەرقىي  خىتاينىڭ  كېيىن،  ئۆتكەندىن 
يۈرگۈزۈش،  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  قاراتقان  خەلقىگە 

ــۇرۇش ۋە  ــاســت جـــازا الگــېــرلــىــرىــغــا قـــامـــاش، دىــنــىــي ب
ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش جىنايەتلىرىنى تونۇشتۇرۇپ 
ئاخباراتچىارنى  دۇنياسىدىكى  ئىسام  ئۆتتى، شۇنداقا 
چىقىرىشقا  كۈچ  مەسىلىسىگە  تۈركىستان  شەرقىي 
باش  قانىلىنىڭ  ئەرەبچە  ت  ر  ت  ئارقىدىن  چاقىردى. 
ئەپەندىگە  ئابدۇلۋارىس  مۇتانئوغلى  مەتىن  مــۇدىــرى 

خاتىرە بۇيۇمى تەقدىم قىلدى.

قىسىم  بىر  يەنە  يىغىلىشتا  ئەپەندى  ئابدۇلۋارىس 
بىلەن  مــەســئــۇلــلــىــرى  ئــورگــانــلــىــرىــنــىــڭ  ــارات  ــب ــاخ ئ
شەرقىي  ئورنىتىش،  ھەمكارلىق  ئــۆزئــارا  كــۆرۈشــۈپ، 
تېخىمۇ  دۇنياسىغا  ئىسام  مەسىلىسىنى  تۈركىستان 
ھەققىدە  مەسىلىلەر  قاتارلىق  تونۇتۇش  ئۈنۈملۈك 

پىكىر ئالماشتۇردى.

مــۇھــەررىــرلــەر  ئافرىقا  شىمالىي  ۋە  شـــەرق  ئــوتــتــۇرا 
بولغان  يىل  نەچچە  بىر  قۇرۇلغىنىغا  بىرلەشمىسى 
ھەرقايسى  دۇنيانىڭ  بولۇپ،  تەشكىات  خەلقئارالىق 
نەچچە  ــيــاســىــدا  دۇن ئــىــســام  بــولــۇپــمــۇ  ــلــىــرىــدا،  جــاي
ئاخبارات  تۈركىستان  شەرقىي  بــار.  ئەزاسى  يۈزلىگەن 
ئەزا  بىرلەشمىنىڭ  مەزكۇر  جەمئىيىتىمۇ  مېدىيا  ۋە 

تەشكىاتلىرىدىن بىرى.

 خەلقئارالىق ئاخباراتچىالر يىغىلىشىدا
شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى تونۇشتۇرۇلدى
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خەۋىرىدە  سېنتەبىردىكى   -  3 ئاۋازىنىڭ  گېرمانىيە 
مەسىلىلەرنى  ئاالقىدار  لىتۋانىيە  بىلدۈرۈلۈشىچە، 
مەقسىتىدە،  مەسلىھەتلىشىش  ھالدا  ئىلگىرىلىگەن 
قــايــتــۇرۇپ  رەســمــىــي  ئەلچىسىنى  بــاش  خىتايدىكى 

كەتكەنلىكىنى ئېان قىلغان. 

پايتەختى  لىتۋانىيە  ئايدا   -  7 يىل  بۇ  تەيۋەن 
ئېان  قۇرىدىغانلىقىنى  ۋاكالەتخانا  ۋىلنيۇستا 
قــىــلــغــان بـــولـــۇپ، بــۇ خــىــتــاي بــىــلــەن رەســمــىــي 
دىپلوماتىك مۇناسىۋىتى بار دۆلەتتە »تەيۋەن« نامى 
ئىشلىتىلىپ قۇرۇلغان تۇنجى ۋاكالەتخانا بولغان. 
ياۋروپادىكى باشقا دۆلەتلەردە تەيۋەننىڭ دىپلوماتىك 
»تەيبېي  بولمىغان  رەسمىي  پەقەت  ئاپپاراتلىرى 
ۋاكالەتخانىسى«  »تەيبېي  ياكى  ئىشخانىسى« 
بولغان  لىتۋانىيەگە  خىتاي  ئېچىلغان.  نامىدا 
ــاۋغــۇســت  ئ  -  10 ــدۈرۈپ،  ــلـ ــىـ بـ ــلــىــقــىــنــى  ــارازى ن
لىتۋانىيەدىن خىتايدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسىنى 
شۇنداقا  قىلغانىدى،  تەلەپ  كېتىشنى  قايتۇرۇپ 
لىتۋانىيەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسىنى قايتۇرۇپ 

كېتىدىغانلىقىنى ئېان قىلغانىدى.

خىتايدا  مىنىستىرلىكى  ئىشار  تاشقى  لىتۋانىيە 
كەتكەن  ــۇرۇپ  ــت ــاي ق ئەلچىسىنى  بـــاش  ــۇق  ــۇرۇشــل ت
بولسىمۇ، بىراق بېيجىڭدىكى باش ئەلچىخانىسىنىڭ 
قىلغان.  بايان  قىلىۋاتقانلىقىنى  خىزمەت  نــورمــال 
مىنىستىرى  ئىشار  تاشقى  لىتۋانىيە  ئاۋغۇست   -  21
بىلەن  مىنىستىرى  ئىشار  تاشقى  ئامېرىكا  يــەنــە 
تـــەرەپ  ئىككى  قــىــلــغــان.  ــۇزاكــىــرە  م مەسىلىنى  ــۇ  ب
تونۇش  ئورتاق  توغرىسىدا  ھەرىكىتى  ماساشتۇرۇش 
رايونىدىكى  دېڭىزى  بالتىق  بولۇپ،  قىلغان  ھاسىل 
تۇرۇشىغا  قارشى  بېسىمىغا  خىتاينىڭ  دۆلەتلەرنىڭ 

ياردەم بەرمەكچى بولغان.

ســەزگــۈر  ــەڭ  ئ نىسبەتەن  خىتايغا  تــەيــۋەن  نــۆۋەتــتــە 
ئاتالمىش  خىتاينىڭ  ئايانغان.  بىرىگە  مەسىلىنىڭ 
دېموكراتىيەلەشكەن  پىرىنسىپى  خــىــتــاي«  »بــىــر 
قارايدىغان  دەپ  قىسىمى  بىر  خىتاينىڭ  تەيۋەننى 
دۆلــەت  مۇستەقىل  ئاللىبۇرۇن  تەيۋەننىڭ  بــولــۇپ، 
ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان ھەر قانداق سۆز-
قوزغاپ  غەزىپىنى  دائىرىلىرىنىڭ  خىتاي  ھەرىكەت 

كەلمەكتە.
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ياپونىيەنىڭ  شاھىن  سۇھەيل  باياناتچىسى  تالىبان 
بىر تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا 

ئۇيغۇرالر ھەققىدىكى سوئالغا دۇچ كەلگەن.

تالىبان باياناتچىسى سۇھەيل شاھىن 1 - سېنتەبىر 
ياپونىيە TBS تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل 
ھەققىدىكى  خىتاي  مۇخبىرنىڭ  ئۇ  بولۇپ،  قىلغان 
پۇرسەتكە  ئىقتىسادىي  زور  بىزنىڭ  »خىتاي  سوئالىغا: 
ئىگە قوشنىمىز. بىز خىتاي بىلەن ياخشى مۇناسىۋەت 
ــمــىــز، بــۇ يــاخــشــى مــۇنــاســىــۋەت  ئــورنــىــتــىــشــنــى خــاالي
خىتايغىمۇ، بىزگىمۇ پايدىلىق. شۇنداقا يەنە ياپونىيە 
مۇناسىۋەت  ياخشى  بىلەن  دۆلەتلەر  بارلىق  باشقا  ۋە 

ئورنىتىشنى خااليمىز« دەپ جاۋاب بەرگەن.

مەسىلىسىنى  ئۇيغۇر  قاتارىدا  سوئالارنىڭ  مۇخبىر 
ــڭ بــاســتــۇرۇشــقــا  ــىـ ــۇرالرنـ ــغـ ــۇيـ ــپ، ئـ ــى ــل ــې ــىــلــغــا ئ ت
ئۇچراۋاتقانلىقىنى، تالىباننىڭ ئۇيغۇرالر بىلەن دىنىي 
مەسىلىگە  بــۇ  بىلەن،  سۈپىتى  بــولــۇش  قېرىنداش 
شاھىن  سۇھەيل  سورىغان.  قارايدىغانلىقىنى  قانداق 
سىياسىتىمىز  »بىزنىڭ  بېرىپ:  ــاۋاب  جـ بۇنىڭغا 
باشقا  ئافغانىستان زېمىندا ھېچكىمنىڭ  ئېنىق، بىز 
دۆلەتلەرگە قارشى ھەرىكەتلەر بىلەن شۇغۇللىنىشىنى 

خالىمايمىز« دېگەن.

پۇقراسى  خىتاي  ئۇيغۇرالرنىڭمۇ  يەنە  جاۋابىدا  ئۇ 
قانۇن  پۇقراالرنىڭ  بارلىق  خىتايدىكى  ئىكەنلىكىنى، 
ھايات  ــاراۋەر  ب كېرەكلىكىنى،  بولۇشى  ــاراۋەر  ب ئالدىدا 
ئىاۋە  كېرەكلىكىنى  ئېرىشىشى  ھوقۇققا  ــاراۋەر  ب ۋە 

قىلغان.

ئۇ سۆزىدە يەنە: »بىز خىتاينى زىيارەت قىلغىنىمىزدا 
ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ  بــۆلــۈشــىــنــى،  كــۆڭــۈل  مەسىلىگە  ــۇ  ب
ئەھمىيەت  باراۋەرلىكىگە  پۇقراالرنىڭ  بىخەتەرلىكى، 

بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمىز« دېگەن
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ھــايــات  ــدە  ــەل ئ چـــەت  بــولــۇپــمــۇ  جەمئىيىتىمىزدە، 
مەيلى   - تۈركىستانلىقارغا  شەرقىي  كەچۈرۈۋاتقان 
توپلىشىپ ياشاۋاتقانلىرى بولسۇن، مەيلى ئايرىم-ئايرىم 
تۈركىستانلىقار  شەرقىي  ئۆزىنى  لېكىن  ياشاۋاتقان، 
كەلگەنلەر  قىلىپ  ھېس  پارچىسى  بىر  توپىنىڭ 
بولسۇن - تونۇشلۇق بولغان، بىراق كۆپىنچىمىز مەلۇم 
بار.  مۈشكۈلىمىز  بىر  باغلىيالمايۋاتقان  ئاتالغۇغا  بىر 
ئۇ بولسىمۇ بىر-بىرىمىزنى دائىم خاتا چۈشىنىۋېلىش 
ۋە بۇ خاتا چۈشەنچىنىڭ سەۋەبىنى ئۆزىمىزدىن ئەمەس، 
سادىر  ئۆزىدە  ھەتتا  كۆرۈش.  تەرەپتىن  قارشى  ھەمىشە 
ئاشكارا  ياكى  ئىچىدە  كېيىنچە  خاتالىقنى  بولغان 
خاتالىقنىڭ  بۇ  يەنىا  تەقدىردىمۇ،  قىلغان  ئېتىراپ 
سەۋەبىنى قارشى تەرەپكە دۆڭگەپ قويۇش. مەسىلەن: ئۇ 
ئۇ  دېمەيتتىم؛  ئۇنداق  مەن  بولسا،  قىلمىغان  شۇنداق 
شۇنداق دېمىگەن بولسا، مەن بۇنداق دەپ گۇمان قىلىپ 

قالمايتتىم... دېگەندەك.

يوق.  ئۆتكۈزمەيدىغان ھېچكىم  خاتالىق  ئەمەلىيەتتە 
ياكى  ئەمەس  ئۇستا  ئىشقا  ھەممە  ھېچكىم  شۇنداقا 
مۇكەممەل ئەمەس. ئۇستا بىر كىيىم تىككۈچىنىڭ باشقا 
بىر كەسىپتە ھېچقانداق مەلۇماتقا ئىگە بولماسلىقى، 
ئۇستا بىر دوختۇرنىڭ بىر پىرىكازچىكنىڭ قىلىدىغان 
تولىمۇ  بولماسلىقى  خەۋىرى  ھېچقانداق  ئىشىدىن 

ئېلىشىمدىكى  تىلغا  مىسالارنى  بۇ  يــەردە  بۇ  نورمال. 
خاتالىقلىرىنى  تەرەپنىڭ  قــارشــى  بىزدىكى  ســـەۋەب 
مۇبالىغىلەشتۈرۈۋالىدىغان ياكى قارشى تەرەپ ھەققىدە 
خاتا چۈشەنچىدە بولۇپ قالىدىغان ئەھۋالارنىڭ ئەسلى 

سەۋەبىگە دىققەت ئاغدۇرۇش ئۈچۈندۇر.

كۆزىتىدىغان  چوڭقۇرالپ  قەدەم  بىر  يەنە  مەسىلىنى 
يېتىلگەن  ئۆسۈپ  چىقىشى،  كېلىپ  ئائىلە  بولساق، 
مۇھىتى، ئالغان تەربىيەسى پەرقلىق بولغاچقا، ئوخشاش 
بىر كەسىپنى قىلغان ئادەمدىمۇ ئۆز كەسپىنى باشاش، 

ئۆزىمىزگە بىر دىياگنوز قويۇپ باقايلى
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بىلەن  خېرىدارالر  ۋە  شاگىرت  ئۇستا،  داۋاماشتۇرۇش، 
ناھايىتى  جەھەتلەردە  قاتارلىق  مۇناسىۋەت  بولغان 
روشەن پەرقلەر بولىدىغانلىقى ئېنىق. ئەگەر ھەر بىرىمىز 
ياشىغان  ئەتراپىمىز،  مۇناسىۋىتىمىزدە  كىشىلىك 
دۆلەت، شەھەر، ئارىاشقان ئادەم، بىرگە ئىش قىلىۋاتقان 
ھەمكارالشقۇچىلىرى،  كــارخــانــا  سەپداشلىرى،  دەۋا 
بولغان  بىلەن  سىنىپداشار  چۆپقەتلەر،  شېرىكلەر، 
ئوخشىماسلىقارغا  يــۇقــىــرىــدىــكــى  مــۇنــاســىــۋەتــكــە 
خاتا  نۇرغۇن  چىققىنىمىزدا،  يۈگۈرتۈپ  كۆز  ئاساسەن 
چۈشەنچىلەرنىڭ، يامان گۇمانارنىڭ، ئاغرىنىشارنىڭ 
بۇمۇ  يېتىمىز.  قىلىپ  ھېس  ئىكەنلىكىنى  ئارتۇقچە 
ئەلۋەتتە ئالدى بىلەن مەنتىقلىق چۈشىنىشنى قوبۇل 

قىلغان ئادەملەردە بولىدۇ.

تەھلىل  ئاساسىدا  تېرمىنار  پىسخولوگىيەلىك 
يۈرگۈزگىنىمىزدە، دائىم باشقىارنى خاتا چۈشىنىدىغان، 
ئەيىبلەيدىغان، ھەتتا ئۆزىدە سادىر بولغان خاتالىقنىڭ 
كۆرىدىغان  تەرەپتىن  قارشى  ۋاقىت  ھــەر  سەۋەبىنى 
نورمالسىزلىقارغا  مۇناسىۋەتتىكى  كىشىلىك  ئەھۋال 
ــن »پـــارانـــونـــىـــد«  ــاردى ــل ــى ــام ــغــان ئ ــىــدى ــول ســـــەۋەب ب
كېلىپ  نورمالسىزلىقتىن  پىسخىكىلىق  ناملىق 
چىقىدىغانلىقى، بۇ نورمالسىزلىقنىڭ بولسا كۆپىنچە 
بىنورماللىق،  چىقىدىغان  كېلىپ  ئىرسىيەتتىن 
مۇھىت  ئىجتىمائىي  بىنورماللىق،  بىيولوگىيەلىك 
نــېــرۋا  بــىــنــورمــالــلــىــق،  شەكىللەنگەن  ســەۋەبــىــدىــن 
سەۋەبىدىن  كېسەللىكلەر  بــەزى  سىستېمىسىدىكى 
ئىكەنلىكى  بــىــنــورمــالــلــىــق  چــىــقــىــدىــغــان  كېلىپ 
ئىسپاتانغان. بۇ خىل نورمالسىزلىقارنىڭ كىشىلىك 

مۇناسىۋەتتە ئىپادىلىنىدىغان ئاالمەتلىرى بولسا:

باشقىار  زامان شۈبھىلىنىش؛  ھەر  قارىتا  باشقىارغا 
ئۇرىدىغاندەك  زىيان  ئالدايدىغاندەك،  ئۆزىنى  خــۇددى 
ساداقىتىمدىن،  مېنىڭ  باشقىار  بولۇش؛  ئەندىشىدە 
دەيــدىــغــان  شۈبھىلىنىدۇ،  ئىشەنچلىكلىكىمدىن 
چۈشەنچىدە بولۇش؛ باشقىار مەندىن پايدىلىنىۋاتىدۇ، 
چۈشەندۈرۈشلەرنى،  ئادەتتىكى  قېلىش؛  ئوياپ  دەپ 
بولمىغان  پــۇرىــقــى  تــەھــدىــت  ھېچقانداق  شــۇنــداقــا 
دەپ  قىلىۋاتىدۇ،  ھۇجۇم  ۋە  ھاقارەت  ماڭا  سۆزلەرنى 
بولغان  خاپا  ياكى  بــەرگــەن  يــۈز  قېلىش؛  چۈشىنىپ 
دۈشمەنلەرچە  دەرھـــال  ۋەقــەلــەرگــە  يــاكــى  ئىش  بــىــرەر 
ئۆزىنىڭ  تۇتۇش؛  ــاداۋەت  ئ ئۆتۈش؛  ھۇجۇمغا  قايتۇرما 
ماڭا  يېقىنلىرىغا  ئەتراپىدىكى  ۋە  ئائىلىسىدىكى 

چۈشەنچىدە  دەيدىغان  قىلىۋاتىدۇ،  ساداقەتسىزلىك 
بولۇش... قاتارلىق ئىكەن.

سالغىنىمىزدا  نـــەزەر  بايانارغا  ئىلمىي  يۇقىرىقى 
ئەسلىدە  تەدبىقلىغىنىمىزدا،  ئۆزىمىزگە  بۇنى  ۋە 
قالغان  ئومۇملىشىپ  جەمئىيىتىمىزدە  ئــۇيــغــۇر 
ھەتتا  چۈشىنىش،  خــاتــا  تــەرەپــنــى  قــارشــى  ھــەردائــىــم 
خاتالىقنىڭ سەۋەبىنى قارشى تەرەپكە دۆڭگەپ قويۇش 
كۈندىلىك  مەيلى  ئىشلىرىمىزدا،  دەۋا  مەيلى  قاتارلىق 
كېلىۋاتقان  دۇچ  ھاياتىمىزدا  بولغان  خاس  ئۆزىمىزگە 
قەيەردىن  سەۋەبىنى  ئەسلى  ئاۋارچىلىقلىرىمىزنىڭ 
بىلىشكە  يولىنى  ئوڭشاشنىڭ  بۇنى  ۋە  ئىزدەشنى 
يۈزلىنىمىز، دەپ ئويايمەن. چۈنكى بىزنىڭ مۇھاجىرەت 
ھاياتىمىزدا دۇچ كېلىۋاتقان ئاۋارىچىلىكىمىز ناھايىتى 

كۆپ.

ــۇ نـــوقـــۇل ھــالــدا  ــزم ــى كــېــلــىــشــمــەســلــىــكــلــەر ھــەرگ
سىياسىي  قىيىنچىلىق،  ئىقتىسادىي  ۋەتەنسىزلىك، 
يۇقىرى-تۆۋەنلىك،  سەۋىيەسىدىكى  ئاڭ-چۈشەنچە 
ئۆز  ئىقتىدارسىزلىق،  تەجرىبىسىزلىك،  دەۋادىــكــى 
چولتىلىق...  جەھەتتىكى  كەسپىي  بېشىمچىلىق، 
قاتارلىق سەۋەبلەرال بولماستىن، بەلكى يەنە كىشىلىك 
ۋە  چۈشەنچە  بولغان  بىر-بىرىمىزگە  مۇناسىۋەتتىكى 

تونۇشتا ساقانغان مەسىلىلەر سەۋەبىدىندۇر. 

باشقىاردىن  سەۋەبىنى  خاتالىقنىڭ  قــاچــان  بىز 
ئىچكى  مەنىۋىيىتىمىز،  ئــۆز  ــاشــاپ،  ت ئــىــزدەشــنــى 
ياكى  ساغام  جەھەتتىن  روھىي  شۇنداقا  دۇنيايىمىز، 
يۈرگۈزسەك،  پىكىر  ھەققىدە  ئەمەسلىكىمىز  ساغام 

نۇرغۇن مەسىلىلەر ئاسان ھەل بولغۇسى.

ئاخىرىدا شۇنىمۇ قوشۇپ قويماقچىمەن. بىز ئىنسانار 
ئېتىراپ  كېسەللىكلىرىنى  تۈرلۈك  بەدىنىمىزنىڭ 
ئۈچۈن  داۋاالش  كېسەللەرنى  ئــۇ  قىلغىنىمىزدەك، 
قىلغىنىمىزدەك،  قوبۇل  تەبىئىي  ئىزدەشنى  دوختۇر 
بولىدىغانلىقىمىزنى،  كېسەل  جەھەتتىن  مەنىۋى 
نورمال  كېرەكلىكىنى  داۋاالش  ۋە  سەۋەبلىرىنى  ئۇنىڭ 
قوبۇل قىلىشىمىز ئۆز ھاياتىمىزغا قىلغان ئەڭ چوڭ 

ياخشىلىقتۇر.

مۇنەۋۋەر ئۆزئۇيغۇر 

2021 - يىلى 7 - سېنتەبىر، ئىستانبۇل
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ــڭ  ــىـ ــنـ ــىـ ــتـ ــىـ ــچـ ــەسـ كـــــــــــانـــــــــــادادا ئــــــۇيــــــغــــــۇر مـ
ــدى ــ ــۈزۈلـ ــ ــكـ ــ ــۆتـ ــ ــى ئـ ــ ــمـ ــ ــىـ ــ ــۇراسـ ــ ــش مـ ــىـ ــلـ ــىـ ــچـ ــېـ  ئـ
شەھىرىدىكى  تــورونــتــو  كانادانىڭ  سېنتەبىر   -  26
ئۇيغۇرالر جەم بولۇپ، ئۇزۇندىن بېرى كۈتۈۋاتقان ئۇيغۇر 
ئۆتكۈزدى. مۇراسىمىنى  ئېچىلىش   مەسچىتىنىڭ 
شېئىرى  دۆلـــەت  تۈركىستان  شــەرقــىــي  مــۇراســىــمــدا 
تۈركىستان  شەرقىي  قورۇسىدا  مەسچىت  ئوقۇلۇپ، 
قــارىــيــار  كىچىك  بـــولـــۇپ،  چىقىرىلغان  بــايــرىــقــى 
ئۇيغۇر  يەنە  سىرت،  قىلغاندىن  تىاۋەت  كەرىم  قۇرئان 
مۇراسىمدا  قىلغان.  دېكاماتسىيە  شېئىر  بالىار 
مەركىزى«  مەدەنىيەت  ۋە  ئىسام  »ئۇيغۇر  مەسچىتكە 

ئــۇيــغــۇرالر،  يــاشــاۋاتــقــان  ــادادا  ــان ك بېرىلگەن.  ــام  ن دەپ 
دۇنيا  ۋەكىللىرىدىن  تەشكىات  پائالىيەتچىلەر، 
ئەپەندى  ئەيسا  دولــقــۇن  رەئىسى  قۇرۇلتىيى  ئۇيغۇر 
 قاتارلىقار ئېچىلىش مۇراسىمىغا ئىشتىراك قىلغان.
شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكىنىڭ كانادادىكى 
ئىبراھىم  ئىمامى  مەسچىتنىڭ  مــەزكــۇر  ۋەكــىــلــى، 
دامولام بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئۇنىڭ 
بىر  ئۇچۇن  ئۇيغۇرالر  ياشاۋاتقان  كانادادا  بىلدۈرۈشىچە، 
بولماسلىقىدىن  مەسچىتنىڭ  بولىدىغان  جەم  يەرگە 
ئىبارەت مۇھىم مەسىلىنى ھەل قىلىش مەقسىتىدە، 
بەش  كۈنى   -  17 ئېيىنىڭ  رامــىــزان  يىلى   -  2018
ئارقىدىن  تەشكىللەنگەن.  ھەيئەت  بىر  كىشىلىك 
ئىمام  شــەۋكــەت  ئــەپــەنــدى،  ئــابــدۇســاالم  ھەيئەتتىكى 
ئەپەندىلەرنىڭ كېڭەيتىشى بىلەن 18 كىشىلىك يېڭى 
بىر ھەيئەت قۇرۇلغان. ھەيئەتنىڭ كانادادىكى، شۇنداقا 
دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى ئۇيغۇرالرغا چاقىرىق 
سېتىۋېلىشقا  مەسچىت  نەتىجىسىدە،  قىلىشى 
 4( دوللىرى  كــانــادا  مىڭ   610 قىلىنىدىغان  ســەرپ 
بولغان. ھــەل  ئــاخــىــرى  لــىــرا(  مىڭ   300  مىليون 

بـاشـتىن-ئاخىرى  جەرياندا  بـۇ  دامــولــام  ئىبراھىم 
ــمــاي خـــــىــزمـــــەت قــىــلــغــان پـــــۈتـــــۈن  ــال ـــ ــاي-ت ـــ ــارم ھـــ
ئۇيغۇرالرغا،  بارلىق  كـانـادادىـكى  سـەپـداشـلىرىـغا، 
بـولـغان  يـــــاردەمـــــدە  مـەنـىۋى  ۋە  مـــــاددىــي  شــۇنــداقــا 
جەمئىيىتى،  ــادا  كــان ئــۇيــغــۇر  تۈركىستان  شــەرقــىــي 
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بىرلىكى،  تەشكىاتار  تۈركىستان  شەرقىي  خەلقئارا 
دۇنـيا  بىرلىكى،  ئۆلىماالر  تـۈركىسـتان  شـەرقـىي 
جەمئىيىتى،  ئۇيغۇر  ئـاۋسـترالـىيە  قۇرۇلتىيى،  ئۇيغۇر 
بارلىق  قالغان  ئېلىنماي  تىلغا  ئىسمى  شـۇنـداقـا 
ئاالھىدە مىننەتدارلىقىنى  ۋە شەخسلەرگە  تــەشـكىات 
ئەجىر  كاتتا  ئالاھتىن  ئۇالرغا  بىلدۈرىدىغانلىقىنى، 
ئۇيغۇر  مەسچىتنىڭ  مــەزكــۇر  تىلەيدىغانلىقىنى، 
ۋەسىلە  مۇستەقىللىقىغا  ۋە  ھۆرلۈكى  خەلقىنىڭ 
بــىــلــدۈردى.  قىلىدىغانلىقىنى  ئــۈمــىــد   بولۇشىنى 
ــە بـــۇ مــەســچــىــتــنــىــڭ ھــــــــېــچــقــانــداق  ــەن ــدە ي ــۆزىـ ئـــۇ سـ
ــســنــىــڭ مـــــۈلـــــكــى  ــەخـــ ــات يـــــاكـــــى شـــ ــكــى ـــ ــەش ـــ ـــ ت
خــۇســۇسـەن  مـۇھـاجـىرەتـتىكى،  ئـەمـەسلىكىنى، 
مــۈلــكى  ئـــورتـــاق  ئــــــــۇيــــــــغــۇرالرنــىــڭ  كـــــانـــــادادىـــــكــى 
تۈرتكىسىدە  غــايــە-مــەقــســەت  شـــــۇ  ئىكەنلىكىنى، 
ــى تـــەكـــىـــتـــلـــىـــدى.  ــن ــى ــق ــى ــل ــان ــغ ــن ــى ــل ـــ ــۋې ــى ــت ــې ـــ  س
 Mount( تــېــغــى«  »كــارمــېــل  بــولــۇشــىــچــە،  مـــەلـــۇم 
مەسچىتىگە  ئۇيغۇر  كەلگەن،  ئاتىلىپ  دەپ   )Carmel
ئۆزگەرتىلگەن مەزكۇر چېركاۋ 1873 - يىلى سېلىنغان 
148 يىللىق تارىخقا ئىگە ئىكەن. چېركاۋنىڭ  بولۇپ، 
چېركاۋنىڭ  توختىلىپ،  ھــەقــتــە  ــۇ  ب پــوپــى  ســابــىــق 
سېتىۋېتىلگەندىن كېيىنمۇ )باشقا دىننىڭ بولسىمۇ( 
يەنىا بىر ئىبادەت ئورنى قىلىپ ئىشلىتىلگەنلىكىدىن 
بــىــلــدۈرگــەن. بولغانلىقىنى  خـــۇرســـەن   ئىنتايىن 
ــۇر مــەســچــىــتــى بـــۇ يىل  ــغ ــۇي ــۇشــىــچــە، ئ ــول ــەلـــۇم ب مـ

پائالىيەتكە  ۋە  ئــىــبــادەت  بـــۇرۇن  ئېيىدىن  ــزان  ــى رام
ئېچىۋېتىلىدىكەن.

ۋە  ئــىــبــادەت  ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ  كــانــادادىــكــى  مەسچىت   
يەنە  ســىــرت،  قىلىنغاندىن  مــەركــىــزى  پــائــالــىــيــەت 
ئۆگىتىش،  ــم  كــەرى ــان  ــۇرئ ق پــەرزەنــتــلــىــرىــگــە  ئــۇيــغــۇر 
جەھەتتىن  ــتــى  ــادى ــۆرپ-ئ ئ ۋە  مەدەنىيىتى  ئــۇيــغــۇر 
ئىشلىتىلىدىكەن. سۈپىتىدە  ئــورنــى   تەربىيەلەش 
ئــۇيــغــۇر مــەســچــىــتــىــنــىــڭ ئــېــچــىــلــىــش مــۇراســىــمــى 
چېركاۋنىڭ  بىر  »كانادادىكى  بىلەن،  ئۆتكۈزۈلۈشى 
ــغــۇر مــەســچــىــتــىــگــە ئــۆزگــەرتــىــلــگــەنــلــىــكــى«دىــن  ــۇي ئ
ئانادولۇ  ــاۋاز،  ئـ ت  ر  ت  ئەلجەزىرە،  خـــەۋەر  بــۇ  ئىبارەت 
ئىشار  )دىنىي  دىيانەت  تۈركىيەنىڭ  ئاگېنتلىقى، 
ــۇق ئــاخــبــارات  ــۇزل ــوپ نــازارىــتــى( قــانــىــلــى قــاتــارلــىــق ن
قىلىندى. خـــەۋەر  ئاالھىدە  تەرىپىدىن   ئورگانلىرى 
ئۇيغۇرالرمۇ  ياشاۋاتقان  جايلىرىدا  ھەرقايسى  دۇنيانىڭ 
ئۇيغۇر مەسچىتىنىڭ  ئارقىلىق  تاراتقۇالر  ئىجتىمائىي 
شۇنداقا  تەبرىكلەشتى،  قىزغىن  ئېچىلغانلىقىنى 
ئۇيغۇرالرنىڭ  ئەمەلىيەتتە  مەسچىتنىڭ  ــەزكــۇر  م
بولغان  مەدەنىيىتىگە  مىللىي  ئېتىقادىغا،  ئـــۆز 
سۆيگۈسىنى، پىداكارلىقىنى، شۇنداقا تارىختىن بېرى 
داۋاماشتۇرۇپ كەلگەن جامائەتچىلىك روھىنى نامايان 

قىلغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى.
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 )The Hill( »تۆپىلىك«  ئورگىنى  تاراتقۇ  ئامېرىكا 
تورىنىڭ خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە، بىر قىسىم ئىنسان 
ئىچىگە  ئۆز  قانىلىنى   NBC تەشكىاتلىرى  ھەقلىرى 
ئالغان خەلقئارالىق قانالارنى 2022 - يىللىق بېيجىڭ 
تارقىتىش  مۇسابىقىسىنى  تەنھەرىكەت  ئولىمپىك 

پىانىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇشقا چاقىرغان.

قاتارلىقارغا  ئەمەلدارى  باش  قانىلىنىڭ   NBC ئۇالر 
يازغان بىرلەشمە خېتىدە، مەزكۇر تاراتقۇالرنىڭ خىتايدا 
ھەقلىرى  ئىنسان  ئېغىرلىشىۋاتقان  بارغانسېرى 
بارلىقىنى،  خەۋپى  بولۇش  دەپسەندىچىلىكىگە شېرىك 
تارقىتىشنىڭ  ئولىمپىكىنى  قىشلىق  بېيجىڭ 
قىرغىنچىلىقنى  ئىرقىي  ۋە  باستۇرۇش  خىتايدىكى 
شۇنداقا:  بىلدۈرۈشكەن،  قانۇناشتۇرىدىغانلىقىنى 
ــن قــەتــئــىــيــنــەزەر، ئــىــرقــىــي  ــدى ــۇشــى ــول ــداق ب ــ ــان ــ »ق
قىزىل  بولمايدىغان  ئۆتۈشكە  ھالقىپ  قىرغىنچىلىق 

سىزىق بولۇشى كېرەك« دەپ تەكىتلەشكەن.

NBC ھازىرچە بۇنىڭغا ئىنكاس قايتۇرمىغان. مەلۇم 
مىليارد  يەتتە  يىلى   -  2014 قانىلى   NBC،بولۇشىچە
750 مىليون دولار سەرپ قىلىپ، 2032 - يىلىغىچە 
تەنھەرىكەت  ئولىمپىك  بــارلــىــق  ئــۆتــكــۈزۈلــىــدىــغــان 
مۇسابىقىلىرىنىڭ تارقىتىش ھوقۇقىنى سېتىۋالغان.

پائالىيەتچىلىرى:  ھەقلىرى  ئىنسان  قىسىم  بىر 
قىرغىنچىلىق  ئــىــرقــىــي  ئـــۇيـــغـــۇرالرغـــا  ــاي  ــت ــى »خ

ــەڭ كــۆلــەمــلــىــك  ــ ــلــەرنــى ك ــىــبــەت يـــۈرگـــۈزۈۋاتـــقـــان، ت
خىتاي  تاراتقۇالرنىڭ  مەزگىلدە،  بىر  باستۇرۇۋاتقان 
ئولىمپىك  بېيجىڭ  ياردەملىشىپ،  رەھبەرلىرىگە 
ئــوبــرازىــنــى  ــۈزەل  ــ گ مۇسابىقىسىنىڭ  تــەنــھــەرىــكــەت 
تىكلىمەكچى بولۇشى ئەقىلگە سىغمايدۇ« دېيىشكەن.
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شەرقىي  كــۈنــلــەردە  ئالدىنقى  دائىرىلىرى  خىتاي 
بىر  ــاالقــىــدار  ئ قىلىشىغا  ئىشغال  تۈركىستاننى 
مەدەنىيەت  قوغدىلىدىغان  بۇيۇمارنى  تارىخىي  قىسىم 
قانخورلۇقى  بولۇپ،  كىرگۈزگەن  قاتارىغا  يادىكارلىقى 
جىپ  ئــولــتــۇرغــان  جىننىڭ  ۋاڭ  تــونــۇلــغــان  بىلەن 
يادىكارلىقى  مەدەنىيەت  دەرىجىلىك   -  1 ماشىنىسىمۇ 

قىلىپ بېكىتىلگەن.

ــۇ ھــەقــتــىــكــى خــەۋىــرىــدە  ــنــىــڭ بـ ــورى ــاغ ت ــت ــرى ــەڭ ت
بىلدۈرۈلۈشىچە، ئاتالمىش »ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق« 
ئىنقىابىي  ۋە  مۇزېي  نازارىتى  ساياھەت  ۋە  مەدەنىيەت 
مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى خىزمىتى باشقارمىسى 22 
ئاتالمىش »ئىنقىابىي  2 - تۈركۈمدىكى  - سېنتەبىر 
ئېان  تىزىملىكىنى  يادىكارلىقلىرى«  مەدەنىيەت 
 31 يادىكارلىقلىرى  مــەدەنــىــيــەت  مــەزكــۇر  قىلغان. 
مەدەنىيەت  بولمايدىغان  يۆتكىگىلى  ئــورۇنــدىــكــى 
يۆتكىگىلى  ــۈرۈش(  ــ )ي پــارچــە   253 ۋە  يادىكارلىقى 
ئىچىگە  ئــۆز  يادىكارلىقىنى  مەدەنىيەت  بولىدىغان 

ئالىدىكەن.

بولمايدىغان  يۆتكىگىلى  بىلدۈرۈشىچە،  خـــەۋەردە 
قــاتــارىــدا  يادىكارلىقلىرى  مــەدەنــىــيــەت  ئىنقىابىي 
تىياتىرخانىسى«،  خــەلــق  »شــىــنــجــاڭ  ئــاتــالــمــىــش 
ــى«،  ــورن ئ ئــەســلــى  بانكىسىنىڭ  ئــۆلــكــە  »شــىــنــجــاڭ 
ئەسلى  مەكتىپىنىڭ  كۆرسىتىش  ئۈلگە  »-1قــىــزالر 
بولىدىغان  يۆتكىگىلى  ئىكەن.  قاتارلىقار  ئــورنــى« 
ــىــقــلــىــرى ئــىــچــىــدە خــىــتــاي  ــكــارل ــادى مـــەدەنـــىـــيـــەت ي
تۈركىستانغا  شەرقىي  ئارمىيەسىنىڭ  ئىشغالىيەتچى 

شــەرقــىــي  كېيىن  ۋە  كــىــرىــشــىــدە  قىلىپ  ــاۋۇز  ــاجـ تـ
ئاالھىدە  قىلىشتا  قىرغىن  خەلقىنى  تۈركىستان 
ۋەھشىيلىكى  قانخورلۇقى،  كۆرسەتكەن،  خىزمەت 
تۈركىستانغا  شەرقىي  جىننىڭ  ۋاڭ  تونۇلغان  بىلەن 
ئاتالمىش  ماشىنىسى،  جىپ  ئولتۇرغان  كىرگەندە 
»شىنجاڭ خەلق ھۆكۈمىتى«نىڭ ئېانى، جاڭ كەينىڭ 
بار  قاتارلىقار  تەكشۈرۈش خاتىرىسى  گېئولوگىيەلىك 

ئىكەن.

يېقىنقى  بولۇپمۇ  بېرى،  تارىختىن  رېجىمى  خىتاي 
نەچچە  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  بېرى  يىلدىن  نەچچە 
مەدرىسىلەرنى،  مەسچىت،  ئىگە  تارىخقا  ئەسىرلىك 
ۋەيــران  پۈتۈنلەي  ئىزناالرنى  تارىخىي  مەھەللىلەرنى، 
قىلىش بىلەن بىرگە، خىتاينىڭ ئىشغالىيەت تارىخىغا 
تەشۋىق  ئاالھىدە قوغداپ، كۆپلەپ  بۇيۇمارنى  ئاالقىدار 

قىلماقتا.

تەرەپتىن  بىر  رېجىمىنىڭ  خىتاي  كۆزەتكۈچىلەر 
تارىخى  شانلىق  خەلقىنىڭ  تۈركىستان  شــەرقــىــي 
قىلسا،  مــەقــســەت  يوقىتىشنى  مەدەنىيىتىنى  ۋە 
تارىخىي  ئــوخــشــاش  جىنغا  ۋاڭ  تەرەپتىن  بىر  يــەنــە 
ئارقىلىق،  خاتىرىلەش  ئاالھىدە  جىنايەتچىلىرىنى 
تېررور  داۋامــاشــتــۇرۇۋاتــقــان  بېرى  يىلدىن  نەچچە   70
شۇنىڭ  مۇئەييەنلەشتۈرۈۋاتقانلىقىنى،  سىياسىتىنى 
يېقىنقى  ئەمەلىيەتتە  ھەرىكىتىنىڭ  بۇ  بىرگە  بىلەن 
مەزگىللەردە كۈچەيتىۋاتقان قىزىل تەشۋىقاتىنىڭ بىر 

قىسمى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈشمەكتە.
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قېتىملىق   -  2 كوللېگىيەسىنىڭ  ســوت  ئۇيغۇر 
ئىسپات ئاڭاش يىغىنى 10 -سېنتەبىر ئەتىگەن سائەت 

توققۇزدا ئەنگلىيەنىڭ لوندون شەھىرىدە باشاندى. 

بولغان  قاتناشماقچى  سوتقا  دۆلەتلەردىن  ھەرقايسى 
گۇۋاھچىار 9 - سېنتەبىر لوندونغا جەم بولغان بولۇپ، 
قىلىۋاتقان  ئىجرا  تۈركىستاندا  شەرقىي  خىتاينىڭ 
بۇ  ھەققىدىكى  جىنايىتى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 
ئاڭاش  ئىسپات  ۋە  بېرىش  گۇۋاھلىق  قېتىملىق 
سوتىغا شەرقىي تۈركىستانلىق ئۇيغۇر، قازاق ۋە باشقا 
مەسىلىسىنى  ئۇيغۇر  باشقا،  شاھىتلىرىدىن  مىللەت 
ئادۋوكاتارمۇ  ۋە  مۇتەخەسسىسلەر  قىلىۋاتقان  تەتقىق 

قاتناشتى. 

نايس  جېفىرى  سوتچى  بــاش  بىلەن  ئالدى  يىغىندا 
سوت  »ئــۇيــغــۇر  قىلىپ،  ســـۆزى  ئېچىلىش  ئــەپــەنــدى 
كوللېگىيەسى«نىڭ ئەھمىيىتى، ئىنسان ھەقلىرىنى 
ئۆتتى.  ــدۈرۈپ  چــۈشــەن مۇھىملىقىنى  قوغداشنىڭ 
ئىرقىي  ئۇچرىغان  خەلقى  ئــۇيــغــۇر  يــەنــە  ــدە  ســۆزى ئــۇ 
يەھۇدىيارغا  ئەسىردە  ئالدىنقى  قىرغىنچىلىقنىڭ 
قىلمىشىغا  يوقىتىش  ئىرقىي  قىلىنغان  ئىجرا 
ئوخشايدىغانلىقىنى، »ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسى«نى 
ئىرقىي  بــىــرى  مەقسەتلىرىدىن  تەشكىللەشنىڭ 
ئىكەنلىكىنى  ئېلىش  ئالدىنى  قىرغىنچىلىقنىڭ 

بىلدۈردى. 

يــاشــاۋاتــقــان  ئــاۋســتــرالــىــيــەدە  بــولــۇپ  تۇنجى  سوتتا 
الگېرىغا  جازا  قاتنىشىپ،  ئارقىلىق  تور  ئايال  ئۇيغۇر 
قايتا  بېرىلىپ،  قويۇپ  قېتىم  بىر  ئارىدا  قامىلىپ، 
قىيىن-قىستاققا  الگېرىدا  جــازا  كېتىلگەن،  تۇتۇپ 
ۋە  بـــەردى  گۇۋاھلىق  ھەققىدە  يولدىشى  ئۇچرىغان 
سورىغان  ھەققىدە  يولدىشى  كوللېگىيەسىنىڭ  سوت 

سوئاللىرىغا جاۋاب بەردى.

بىر  يەنە  ياشاۋاتقان  ياپونىيەدە  قەدەمدە  ئىككىنچى 
ئۇيغۇر ئۆزىنىڭ خىتايغا ئىشلەشكە مەجبۇرالنغانلىقى 
بېرىپ،  گۇۋاھلىق  ھەققىدە  تەپسىاتار  ھەققىدىكى 
خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇش ئۈچۈن، قارا قولىنى 
قېتىم  بىر  يەنە  سۇنۇۋاتقانلىقىنى  ئەللەرگىچە  چەت 

ئىسپاتاپ بەردى.

مەلۇم بولۇشىچە، بۇ قېتىم ئىسپات ئاڭاش يىغىنىغا 
قاتناشقان  شاھىتار  قىسىم  بىر  قازاقىستاندىنمۇ 
ھۆكۈمىتىنىڭ  قازاقىستان  ۋە  خىتاي  ئــۇالر  بولۇپ، 
شەرقىي  بولسىمۇ،  كــەلــگــەن  دۇچ  بېسىمىغا  ــوش  ق
ئاشكارىاشقا  خەلقئاراغا  زۇلۇمارنى  تۈركىستاندىكى 

بەل باغلىغان.

قېتىملىق   -  2 كوللېگىيەسىنىڭ  ســوت  ئۇيغۇر 
 -  13 تارتىپ  بۈگۈندىن  يىغىنى  ئــاڭــاش  ئىسپات 

سېنتەبىرگىچە تۆت داۋاملىشىدۇ.
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ئىككىنچى  كوللېگىيەسىنىڭ  ســـوت  ــغــۇر  ــۇي ئ
سېنتەبىر   -  10 يىغىنى  ئاڭاش  ئىسپات  قېتىملىق 
خىتاي  كېيىن،  بــاشــانــغــانــدىــن  رەســمــىــي  ــدا  ــدون لــون
ئېان  ئاخبارات  مەخسۇس  قارشى  بۇنىڭغا  دائىرىلىرى 

قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزدى.

9 - سېنتەبىر بېيجىڭدا 54 - قېتىملىق ئاتالمىش 
»شىنجاڭ مەسىلىسى ئاخبارات ئېان قىلىش يىغىنى« 
ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ، نۇقتىلىق ھالدا لوندوندا تۆت كۈن 

داۋاملىشىدىغان ئۇيغۇر سوتىنى ئەيىبلىگەن.

رايــونــلــۇق  ئــاپــتــونــوم  »ئــۇيــغــۇر  ئاتالمىش  يىغىندا 
ھۆكۈمەت«نىڭ ئاخبارات باياناتچىسى شۈ گۈيشياڭ سۆز 
قانۇن جەھەتتىن  »مەزكۇر سوتنىڭ خەلقئارا  قىلىپ: 
ھېچقانداق ئاساسى ۋە ئۈنۈمى يوق، بۇنداق بىر سوتنى 

تەشكىللەش ھوقۇقىمۇ يوق« دەپ جار سالغان.

»مەزكۇر  چاپاپ:  قارا  سوتىغا  ئۇيغۇر  يەنە  سۆزىدە  ئۇ 
ئادۋوكاتارنى،  ۋە  مۇتەخەسسىس  قارشى  خىتايغا  سوت 
ئارتىسارنى يىغىپ ئەكېلىپ، خىتايغا قارا سۈركەشنى 
مەقسەت قىلغان... بۇ ئامېرىكا ۋە غەرب دۆلەتلىرىدىكى 
خىتايغا قارشى كۈچلەرنىڭ سىياسىي پېچكىسى« دەپ 

بىلجىرلىغان.

خىتاي تاشقى ئىشار مىنىستىرلىكى باياناتچىسى جاۋ 
9 - سېنتەبىردىكى مۇخبىرالرنى كۈتۈۋېلىش  لىجيەن 
جاۋاب  سوئالىغا  ھەقتىكى  بۇ  مۇخبىرنىڭ  يىغىنىدا 
ئاساسلىق  كوللېگىيەسىنىڭ  سوت  ئۇيغۇر  بېرىپ، 
قۇرۇلتىيى  ئۇيغۇر  دۇنــيــا  مەنبەسىنىڭ  ئىقتىساد 
ئەيسانىڭ  دولقۇن  بەرگۈچى  گۇۋاھلىق  ئىكەنلىكى، 
شۇنداقا  سالغان،  جار  ھەققىدە  ئىكەنلىكى  تېررورچى 
ۋە  نايس  جېفىرى  رەئىسى  كوللېگىيەسىنىڭ  ســوت 
ئىسمىنى  قاتارلىقارنىڭ  زېنز  ئادرىيان  تەتقىقاتچى 

تىلغا ئېلىپ ھاقارەتلىگەن.

تۇنجى قېتىم  ئۇيغۇر سوتىغا  رېجىمىنىڭ  بۇ خىتاي 
ھۇجۇم قىلىشى ئەمەس بولۇپ، بۇ يىل ئىيۇن ئېيىدا 
تۇنجى  كوللېگىيەسىنىڭ  سوت  ئۇيغۇر  ئۆتكۈزۈلگەن 
ئۆتكۈزۈلۈشتىن  يىغىنى  ئاڭاش  ئىسپات  قېتىملىق 
بۇرۇنمۇ خىتاي مەخسۇس ئاخبارات يىغىنى چاقىرىپ، 
جىنايەتلىرىنى  ۋە  قىلغان  ھۇجۇم  تەرىقىدە  ئوخشاش 

ئىنكار قىلغانىدى. 
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ئۇيغۇرالرنىڭ  تەتقىقاتچىلىرىنىڭ  خىتاي  يېقىندا 
ئېان  ئاساسىدا  ئىشلىتىش  ئەۋرىشكىسىنى   DNA
ئىككى  داڭلىق  ماقالىسى  تەتقىقات  ئىككى  قىلغان 

ئىلمىي ژۇرنال تەرىپىدىن ئۆچۈرۈلگەن.

قەيت  خــەۋىــرىــدە  گېزىتىنىڭ  ۋاقــىــت  نــىــيــۇيــورك 
ئىككى  تەتقىقاتچىارنىڭ  خىتاي  قىلىنىشىچە، 
قانۇنىي  »خەلقئارالىق  -يىلى   2019 ماقالىسى 
ئىرسىيىتى  »ئىنسان  بىلەن  ژۇرنىلى«  مېدىتسىنا 
»ئىنسان  بــولــۇپ،  قىلىنغان  ئــېــان  ژۇرنــىــلــى«دا 
»خەلقئارالىق  -ئاۋغۇست،   30 ژۇرنىلى«  ئىرسىيىتى 
خىتاي  -سېنتەبىر   7 ژۇرنىلى«  مېدىتسىنا  قانۇنىي 
ماقالىسىنى  ئىلمىي  ئاالقىدار  تەتقىقاتچىارنىڭ 
ئۆچۈرۈۋەتكەنلىكى ھەققىدە بايانات ئېان قىلغان. بۇ 
ئىككى تەتقىقات ماقالىسىنىڭ ئاپتورلىرى كۆپ بولۇپ، 
مىنىستىرلىكىنىڭ  خەۋپسىزلىكى  جامائەت  خىتاي 
ئۆز  قاتارلىقارنىمۇ  سەيشيا  لى  دوختۇرى  قانۇن  باش 

ئىچىگە ئالىدىكەن. 

شــەرقــىــي  ــدا  ــايـ ئـ  -  5 ــى  ــل ــى -ي  2020 ــكــا  ــېــرى ــام ئ
تۈركىستاندىكى ئىنسان ھەقلىرى دەپسەندىچىلىكىگە 
جامائەت  خىتاي  بىلەن  ســەۋەب  دېگەن  چېتىشلىق، 
خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىكىنىڭ قانۇن دوختۇرلۇق 
تەتقىقات مەركىزىنى جازاالش تىزىملىكىگە كىرگۈزگەن 
سېتىپ  تېخنىكىسىنى  ئامېرىكىنىڭ  ئورۇنغا  بۇ  ۋە 

بېرىشنى چەكلىگەن.

مــەزكــۇر  -يىلى   2019 گېزىتى  ۋاقــىــت  نــىــيــۇيــورك 
قىلغان  ئېان  خەۋەر  ھەققىدە  ماقالە  ئىلمىي  ئىككى 
يۈزلىگەن  نەچچە  تەتقىقاتچىلىرىنىڭ  خىتاي  بولۇپ، 
ئانالىز قىلغانلىقى  DNA ئەۋرىشكىسىنى  ئۇيغۇرنىڭ 

ئادەمنىڭ  بىر  ئارقىلىق  ئەۋرىشكىسى   DNA ۋە 
چىرايى، بوي ئېگىزلىكى قاتارلىق ئاالھىدىلىكلىرىنى 
ئاالھىدىلىكلىرىنى  جىسمانىي  ئالغان  ئىچىگە  ئۆز 
كۆرسىتىپ  ئۇرۇنغانلىقى  قىلىشقا  ھاسىل  قايتا 

بېرىلگەنىدى.

ئىلمىي  كېيىن،  قىلىنغاندىن  ئــېــان  تەتقىقات 
قــان  ــۈچــۈن  ئ تەتقىقات  ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ  جەمئىيەت 
ئەۋرىشكىسىنى ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن تەمىنلىگەن-
ساقچىلىرىنىڭ  خىتاي  بولۇپمۇ  تەمىنلىمىگەنلىكى، 
ــنــاشــقــان- ــات ئــەۋرىــشــكــە ئــېــلــىــش خــىــزمــىــتــىــگــە ق

قاتناشمىغانلىقى گۇمان قوزغىغان.

كــاتــولــىــك  لــېــۋېــن  بېلگىيە  بــولــۇشــىــچــە،  مـــەلـــۇم 
مــوراۋ  يىۋېس  پىروفېسسورى  ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ 
 529 مۇناسىۋەتلىك  گېنغا  خىتاينىڭ  ئىلگىرى 
ئارقىلىق،  قىلىش  تەھلىل  ماقالىسىنى  تەتقىقات 
ئارىلىقتا  بولغان  يىلغىچە   -  2018 يىلدىن   -  2011
ئاپتورلىرىنىڭ  ماقالە  تەتقىقات  قىلىنغان  ئېان 
ھەربىي  خەۋپسىزلىكى،  جامائەت  خىتاي  يېرىمىنىڭ 
ياكى ئەدلىيە ئورگانلىرىدىكى ئەمەلدارالر ئىكەنلىكىنى 

بايقىغان. 

ئىلمىي  مــەزكــۇر  باياناتىدا  تەھرىراتىنىڭ  ژۇرنـــال 
تەتقىقات  تەمىنلىگەن  ئاپتورلىرى  ماقالىلەرنىڭ 
يېتەرلىك  ــڭ  ــى ــۇرالرن ــۇچ ئ ئــاالقــىــدار  دائــىــرىــســىــگــە 
خەلقئارا  ۋە  ۋە  نىزاملىرى  تەھرىرلىك  ئەمەسلىكى، 
ــاس كــېــلــىــدىــغــان- ــ ــىــي پــىــرىــنــســىــپــارغــا م ــەخــاق ئ
قىيىنغا  بېكىتىشنىڭ  كــەلــمــەيــدىــغــانــلــىــقــىــنــى 

توختايدىغانلىقى قەيت قىلىنغان.
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نەسىل  يېڭى  تۈركىستان  شەرقىي  -سېنتەبىر   12
ھەرىكىتىنىڭ ساھىبخانلىقىدا 2 -نۆۋەتلىك شەرقىي 
ئىستانبۇلنىڭ  ئۇچرىشىشى  ــاشــار  ي تــۈركــىــســتــان 

ئەمىنئۆنۈدە ئۆتكۈزۈلدى.

ئۇنىۋېرسىتېتاردا  تۈركىيەدىكى  ئۇچرىشىشقا 
ــقــان ئــوغــۇل-قــىــز ئــوقــۇغــۇچــىــار، شــۇنــداقــا  ــوقــۇۋات ئ
شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى سېپىدە ئاكتىپ خىزمەت 
قىلىۋاتقان ئاۋانگارتاردىن ئىلىميار ياشار گۇرۇپپىسى، 
ئۇيغۇر  جەمئىيىتى،  يــاشــار  تۈركىستان  شــەرقــىــي 
گۇرۇپپىسى،  سىتەم  ئۇيغۇر  ئۇيۇشمىسى،  ئوقۇغۇچىار 
گۇرۇپپىسى  دەۋەت  زەھــرا  گۇرۇپپىسى،  قىزالر  رىشتە 
ياش  ئاۋانگارت  يېقىن  گە   200 بولۇپ  قاتارلىقاردىن 

ئىشتىراك قىلدى.

ئۇچرىشىشتا ئالدى بىلەن شەرقىي تۈركىستان يېڭى 
تەكلىماكان  ئــابــدۇســاالم  رەئىسى  ھەرىكىتى  نەسىل 
ياشار  ھەرقايسى  ئارقىدىن  قىلدى.  سۆزى  ئېچىلىش 
ۋە  تونۇشتۇرۇش  ئۆزئارا  ۋەكىللىرى  گۇرۇپپىلىرىنىڭ 

تونۇشۇش سۆزى قىلدى. 

نەسىل  يــېــڭــى  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي  ــارقــىــدىــن  ئ
ھەرىكىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى مۇھەممەد ئەمىن ئۇيغۇر 
ياشلىرىدىن  ئۇيغۇر  ۋەزىيەتنىڭ  سىياسىي  »ھازىرقى 

ھەرىكىتى  نەسىل  يېڭى  تېمىسىدا،  كۈتۈۋاتقانلىرى« 
ئەزالىرىدىن ئابدۇلھەكىم ئايدىن »شەرقىي تۈركىستان 
تېمىسىدا،  ئــىــخــاس«  ۋە  سەمىمىيەت  ــدا  ــىـ دەۋاسـ
مۇھەممەتئەلى ئاتا يۇرت »شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىدا 
ئۆتكۈر  مەريەم  تېمىسىدا،  ئەھمىيىتى«  تەشۋىقاتنىڭ 
رولــى«  قىزالرنىڭ  ــدا  دەۋاســى تۈركىستان  »شــەرقــىــي 

تېمىسىدا سۆز قىلدى.

سوئال- ياشار  يېتىشكەن  ساھەسىدە  ئۆز  ئاخىرىدا 
جاۋاب تەرىقىسىدە ئۆزئارا پىكىر ئالماشتۇردى.
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تارىخقا،  ئۇزۇن  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  خىتاي 
قويۇق مىللىي خاسلىققا ئىگە ئۇيغۇر مەھەللىرىنى 
چېقىپ يوقىتىش جىنايىتىنى »خەلقنىڭ رايى«، 
نامار  دېگەندەك  گۈزەللەشتۈرۈش«  »شەھەرنى 

بىلەن پەردازالشقا ئۇرۇنماقتا.

ــكــى خـــەۋىـــرىـــدە  ــۈن ــۈگ ــىــڭ ب ــن ــورى تــەڭــرىــتــاغ ت
ئۇيغۇر  دائــىــرىــلــىــرى  خــىــتــاي  ئېيتىلىشىچە، 
ئـــۇزاق  قىلىنغان،  بىنا  ئــۇســلــۇبــىــدا  مىللىي 
ئاتالمىش  شەھىرىنى  كونا  يەكەن  ئىگە  تارىخقا 
ئەگىشىپ،  قىلىشىغا  تەرەققىي  »جەمئىيەتنىڭ 
زىچلىشىپ،  بارغانسېرى  كىشىلەر  شەھەردە  كونا 
شامالدا  ئەخلەتلەر  تارالشتى،  بارغانسېرى  كوچىار 
ئايلىنىپ  رايونغا  كەپىلىك  يۈرىدىغان  ئۇچۇپ 
باھانىلەر بىلەن پۈتۈنلەي چېقىپ  قالدى« دېگەن 

ئۆزگەرتكەن.

 5.16 رايونى  شەھەر  كونا  يەكەن  بولۇشىچە،  مەلۇم 
كىۋادرات كىلومېتىر كېلىدىغان بولۇپ، 48 مىڭ 669 
ئاتالمىش  ئىكەن. خىتاي  بار  ئاھالە  219 مىڭ  ئائىلە، 

»خەلق رايى قۇرۇلۇشى« دېگەن نام بىلەن 2018 - يىلى 
قويۇق  شەھەردىكى  كونا  يەكەن  تارتىپ  ئايدىن   -  4
قۇرۇلۇشارنى  سېلىنغان  ئۇسلۇبىدا  مىللىي  ئۇيغۇر 
چېقىپ ئۆزگەرتىشكە باشلىغان بولۇپ، بۇ يىل -9ئايدا 
تامامانغان.  پۈتۈنلەي  پىانى  ئۆزگەرتىش  چېقىپ 
قــۇرۇلــۇشــاردا  يېڭى  ۋاسىتىلىرى  ئــاخــبــارات  خىتاي 
ئەسلى ھالەتنىڭ ساقاپ قېلىنغانلىقىنى، يېتەرلىك 
تاللىشىغا ھۆرمەت  بېرىلگەنلىكىنى، خەلقنىڭ  تۆلەم 

قىلىنغانلىقىنى كۈچەپ تەشۋىق قىلغان.

تۈركىستاننى  شەرقىي  خىتاينىڭ  كۆزەتكۈچىلەر 
پىانى  رەزىــل  ئىبارەت  خىتاياشتۇرۇشتىن  پۈتۈنلەي 
ئىرقىي  خەلقىگە  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي  بــويــىــچــە، 
مىللىي  ئۇيغۇر  باشقا،  يۈرگۈزۈشتىن  قىرغىنچىلىق 
ئــۇســلــۇبــىــدا ســېــلــىــنــغــان قـــۇرۇلـــۇشـــارنـــى، ئــۇيــغــۇر 
يوقىتىشقا  بىلەن  باھانىلەر  تۈرلۈك  مەھەللىلىرىنى 
ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقىنى، يەكەنگە ئوخشاش ناھىيە، 
ئىگە  پۇرىقىغا  مەدەنىيەت  ئۇيغۇر  قويۇق  شەھەرلەردە 
شۇڭا  ئىكەنلىكىنى،  كۆپ  قۇرۇلۇشارنىڭ  قەدىمىي 
مەركەزلىك  جــايــاردا  بۇ  پىانىنى  مەزكۇر  خىتاينىڭ 

ئىجرا قىلغانلىقىنى بىلدۈرۈشمەكتە.
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دىپلوماتىك  ئوتتۇرىسىدىكى  خىتاي  بىلەن  ئەنگلىيە 
ئەنگلىيە  بولۇپ،  كۆرۈلگەن  داۋالغۇش  يەنە  سۈركىلىشتە 
باش  تــۇرۇشــلــۇق  ئەنگلىيەدە  خىتاينىڭ  پارالمېنتى 
ئەلچىسىنىڭ پارالمېنت بىناسىغا كىرىشىنى چەكلىگەن.

بىلدۈرۈلۈشىچە،  خەۋىرىدە  ھەقتىكى  بۇ  نىڭ  س  ب  ب 
ئەنگلىيەدە  ئولتۇرغان  ۋەزىپىگە  يېڭىدىن  خىتاينىڭ 
 -  15 ئەسلى  زېــگــۇاڭ  جېڭ  ئەلچىسى  بــاش  تــۇرۇشــلــۇق 
ئۆتكۈزۈلمەكچى  پاالتاسىدا  تــۆۋەن  ئەنگلىيە  سېنتەبىر 
ئەمما  بــولــغــان.  قاتناشماقچى  يىغىنغا  بىر  بــولــغــان 
كۆپلىگەن پارالمېنت ئەزالىرىنىڭ قارشىلىق بىلدۈرۈشى 
نەتىجىسىدە، تۆۋەن پاالتا رەئىسى لىندسى ھويل ۋە يۇقىرى 
پاالتا رەئىسى جون مىكفول ئايرىم-ئايرىم قارار چىقىرىپ، 
خىتاي باش ئەلچىسىنىڭ پارالمېنت بىناسىغا كىرىشىنى 
بىر  ئەنگلىيەنىڭ  رېجىمى  خىتاي  ئــۇالر  چەكلىگەن. 
تۈركۈم پارالمېنت ئەزالىرىغا قاراتقان جازاسىنى ئەمەلدىن 
پارالمېنت  ئەلچىسىنىڭ  بــاش  خىتاي  قالدۇرمىغۇچە، 

بىناسىدا قارشى ئېلىنمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.

ئالدىنقى ھەپتە ئەنگلىيە پارالمېنت ئەزالىرى خىتاي باش 
ئەلچىسىنىڭ پارالمېنت بىناسىدا ئۆتكۈزۈلمەكچى بولغان 
كېيىن،  تاپقاندىن  خەۋەر  پىانىدىن  قاتنىشىش  يىغىنغا 
يۇقىرى، تۆۋەن پارالمېنتنىڭ رەئىسلىرىگە مەكتۇپ يېزىپ، 
تەلەپ  بەرمەسلىكنى  رۇخسەت  ئەلچىسىگە  باش  خىتاي 
قىلغان. ئۇالر مەكتۇپىدا خىتاينىڭ بەش پارالمېنت ئەزاسىغا 
جازا يۈرگۈزگەنلىكىنىڭ ئەمەلىيەتتە ئەنگلىيە پارالمېنتى 
بىلەن  يۈرگۈزگەنلىك  ئەزالىرىغا جازا  پارالمېنت  بارلىق  ۋە 

ئوخشاش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈشكەن.

خىتاي باش ئەلچىسىنى پارالمېنت بىناسىدىن چەكلەش 
پارالمېنت  قىسىم  بىر  كېيىن،  چىقىرىلغاندىن  قــارارى 
قارشى  ــى  ــارارن ق بــۇ  ھېسابلىرىدا  تىۋىتتېر  ئــەزالــىــرى 
خىتاي  ئەگەر  شۇنداقا  بىلدۈرۈشكەن،  ئالىدىغانلىقىنى 
پارالمېنت  ئارقىلىق  ۋاسىتىسى  يۈرگۈزۈش  جازا  رېجىمى 
ئەزالىرىنىڭ ئېغىزىنى يۇمدۇرماقچى بولسا، چوقۇم بۇنىڭ 

بەدىلىنى تۆلەيدىغانلىقىنى تەكىتلەشكەن.

ئىنكاس  ــال  دەرھـ بولسا  ئەلچىخانىسى  ــاش  ب خىتاي 
قايتۇرۇپ، مەزكۇر قارارنىڭ ئىككىا تەرەپنىڭ مەنپەئەتىگە 
شــۇنــداقــا  ــىــلــدۈرگــەن،  ب يەتكۈزىدىغانلىقىنى  ــيــان  زى
ئەنگلىيە پارالمېنتىنىڭ بۇ ھەرىكىتىنى »پەسكەشلىك، 

يارىماسلىق« دەپ جار سالغان.

خىتاي بۇ يىل 3 - ئايدا »خىتايغا قارا چاپلىدى، يالغان 
ئەنگلىيەنىڭ  بىلەن  باھانە  دېــگــەن  تارقاتتى«  ئــۇچــۇر 
ئېان  يۈرگۈزگەنلىكىنى  جازا  ئەزاسىغا  پارالمېنت  بەش 
خىتايغا  ئەزالىرىنىڭ  پارالمېنت  مەزكۇر  بولۇپ،  قىلغان 
كىرىشىنىڭ، خىتاي پۇقرالىرى ۋە شىركەت-كارخانىلىرى 
چــەكــلــەنــگــەنــلــىــكــىــنــى،  قىلىشىنىڭ  ســــودا  ــىــلــەن  ب
مال-مۈلكى«نىڭ  »خىتايدىكى  ئــۇالرنــىــڭ  شــۇنــداقــا 
ۋاقىتتا  ئەينى  بىلدۈرگەنىدى.  توڭلىتىلغانلىقىنى 
خىتاينىڭ بۇ ھەرىكىتى ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي 
جىنايىتىگە  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  تۈركىستاندىكى 
يۈرگۈزۈشىدىن  جازا  ئەمەلدارلىرىغا  خىتاي  چېتىشلىق 

ئۆچ ئېلىش ئۈچۈن، دەپ قارالغانىدى.
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ــان تــەشــكــىــاتــار  ــىــســت ــۈرك خــەلــقــئــارا شــەرقــىــي ت
تۈركىستان  شــەرقــىــي  ھــەيــئــەت  بــىــر  بىرلىكىدىن 
ۋە  كېڭەيتىش  خەلقئاراغا  دائىرىسىنى  دەۋاسىنىڭ 
ھازىرالش  زېمىن  كەڭ  تېخىمۇ  پائالىيەتلىرىگە  دەۋا 
مەقسىتىدە بوسنىيە گېرتسېگوۋىنادا زىيارەتتە بولدى.

تۈركىستان  شــەرقــىــي  خــەلــقــئــارا  ھــەيــئــەت  مــەزكــۇر 
ئوغۇزخان،  رەئىسى ھىدايەتۇلاھ  بىرلىكى  تەشكىاتار 
جەمئىيىتى  مېدىيا  ۋە  ئاخبارات  تۈركىستان  شەرقىي 
شەرقىي  خەلقئارا  ئابدۇخالىق،  ئابدۇلۋارىس  رەئىسى 
كاتىپى  بـــاش  بىرلىكى  تــەشــكــىــاتــار  تــۈركــىــســتــان 
 -  13 بولۇپ،  تەشكىللەنگەن  ئەمىندىن  ئابدۇرېشىت 
تۈنۈگۈن  ۋە  چىققانىدى  يولغا  تۈركىيەدىن  سېنتەبىر 

زىيارەت پائالىيىتىنى رەسمىي باشلىغانىدى.

بوسنىيە  - سېنتەبىر چۈشتىن كېيىن   14 ھەيئەت 
كاتىپى  بــاش  پارتىيەسىنىڭ  ھەرىكەت  دېموكراتىك 
دوكتور سەداد دېدىچ ۋە پارتىيەنىڭ تاشقى مۇناسىۋەتلەر 
زىيارەت  مەركىزىدە  پارتىيە  بارۇجىچنى  نەدىم  مەسئۇلى 

قىلدى.

تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  داۋامــىــدا  زىــيــارەت  ھەيئەت 
ئىجرا  تۈركىستاندا  شــەرقــىــي  خىتاينىڭ  تــارىــخــى، 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  ــاســتــۇرۇش،  ب قىلىۋاتقان 
شەرقىي  ۋە  تونۇشتۇردى  جىنايەتلىرىنى  يــۈرگــۈزۈش 

شەرقىي  ۋەزىــيــىــتــى،  نــۆۋەتــتــىــكــى  تۈركىستاننىڭ 
بىلدۈرۈلگەن  ئارزۇ-تەلەپلىرى  خەلقىنىڭ  تۈركىستان 
بىگوۋىچكە  ئىززەت  باكىر  رەئىسى  پارتىيە  مەكتۇپنى 

يەتكۈزۈشنى دوكتور سەداد دېدىچكە ھاۋالە قىلدى. 

دىنىي  بوسنىيە-گېرتسېگوۋىنا  بولۇشىچە،  مەلۇم 
مەسىلىسىگە  تۈركىستان  شەرقىي  نازارىتى  ئىشار 
تەشكىات  بولۇپ،  ئورگان  بۆلىدىغان  كۆڭۈل  ئاالھىدە 
بىلدۈرۈپ،  نارازىلىق  ئەلچىسىگە  خىتاي  ئىلگىرى 
ئېغىر  ــكــى  ــدى ــۈركــىــســتــان ت شــەرقــىــي  خــىــتــايــنــىــڭ 

دەپسەندىچىلىك قىلمىشىنى تەنقىد قىلغان.

خىتاينىڭ  دا  ت  د  ب  قېتىم  ئالدىنقى  بوسنىيە 
ئىنسان  قىلىۋاتقان  ئىجرا  تۈركىستاندا  شەرقىي 
بەرگەن  ئاۋاز  قارشى  دەپسەندىچىلىكلىرىگە  ھەقلىرى 
خەلقى  گېرتسېگوۋىنا  بوسىنىيە  بىرى.  دۆلەتنىڭ   39
خەلقىگە  تۈركىستان  شەرقىي  ئــەســىــردە  ئالدىنقى 
بولۇپ،  كەچۈرگەن  باشتىن  كۈنلەرنى  ئېغىر  ئوخشاش 
كۈرەش  زور  رەھبەرلىكىدە  بىگوۋىچنىڭ  ئىززەت  ئەلى 
قولغا  مۇستەقىللىقىنى  كېيىن  پىداكارلىقاردىن  ۋە 
كەلتۈرگەن. بوسنىيە 1992 - يىلى سابىق يۇگوساۋىيە 
بۆلۈنۈپ  فېدېراتسىيەسىدىن  سوتسىيالىستىك 

چىقىپ مۇستەقىللىقىنى ئېان قىلغان. 
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خەلقىنى  تۈركىستان  شــەرقــىــي  رېجىمى  خىتاي 
ئىجرا  كۈچەپ  داۋاملىق  پىانىنى  خىتاياشتۇرۇش 
»ئورتاق  ئاتالمىش  يەنە  يېقىندا  بولۇپ،  قىلىۋاتقان 
ھەپتىلىكى  تــەشــۋىــقــات  ئــومــۇمــاشــتــۇرۇش  تىلىنى 
ھەرقايسى  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  پائالىيىتى«نى 
جايلىرىدىكى مەكتەپلەردە ئارقا-ئارقىدىن يولغا قويغان.

تورىنىڭ  تەڭرىتاغ  ئورگىنى  تەشۋىقات  خىتاينىڭ 
مائارىپ  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  قىلىشىچە،  خــەۋەر 
مەملىكەت  »-24نــۆۋەتــلــىــك  ئاتالمىش  سىستېمىسى 
ئــومــۇمــاشــتــۇرۇش  تىلىنى  ئـــورتـــاق  خــىــتــاي  بــويــىــچــە 
تۇتاش  بىر  پائالىيىتى«نىڭ  ھەپتىلىكى  تەشۋىقات 
ئوتتۇرا-باشانغۇچ مەكتەپ  ئاساسەن،  ئورۇناشتۇرۇشىغا 
خەت  قورالىدا  يېزىش  خىل  »ئۈچ  ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ 
مۇسابىقىسى،  تىلىدا سۆزلەش«  ئورتاق  خىتاي  يېزىش، 
خىتاي  بىرلىكتە  يېتەكلەپ«  چوڭارنى  »كىچىكلەر 
تەقلىدىي  تىلى  ئورتاق  خىتاي  سۆزلەش،  تىلىدا  ئورتاق 
سىنىقى ۋە ئاۋازلىق يېتەكچىلىك قىلىش قاتارلىق كۆپ 
ئۆتكۈزۈش  پائالىيەتلەرنى  سىرتىدىكى  تور  ۋە  تور  خىل 
ئارقىلىق، تەشۋىقاتنى كۈچەيتىشكە بۇيرۇلغان. بۇنىڭدىن 
ئوقۇتقۇچى- مەكتەپلەردىكى  ئالىي  ھەرقايسى  باشقا، 

ئوقۇغۇچىارنىڭ »خىتاي ئورتاق تىل-يېزىقى قانۇنى«نى 
ئۆگىنىشى، تىل-يېزىقنى قېلىپاشتۇرۇش تەربىيەسىنى 
ئېتۇت  دىــرامــا،  ــرە،  ــازى ــۇن م لېكسىيە،  كۈچەيتىشى، 
قاتارلىق كۆپ خىل شەكىللەر ئارقىلىق ئوقۇغۇچىارنى 
قىلىشى  تەشۋىق  ئىشلىتىشكە  تىلىنى  ئورتاق  خىتاي 

كېرەكلىكى بىلدۈرۈلگەن.

سۈپىتىدە،  مىسالى  پائالىيەتنىڭ  مەزكۇر  خـــەۋەردە 
ــتــۇرا  ــوت -36ئ شــەھــەرلــىــك  ئــۈرۈمــچــى  -13سېنتەبىر 
ناخشا  شېئىر-نەزمە،  خىتايچە  ئوقۇغۇچىار  مەكتەپتە 
ئوقۇش پائالىيىتى ئۆتكۈزگەنلىكى، يېقىنقى يىلاردىن 
خەتتاتلىق،  تىياتىرى،  شىچۈ  مەكتەپنىڭ  بۇ  بۇيان 
خىتاي كىاسسىك ئەسەرلىرىنى دېكاماتسىيە قىلىش 
قاتارلىق خىتاي مەدەنىيىتىگە ئاالقىدار پائالىيەتلەرنى 

كۆپلەپ يولغا قويغانلىقى قەيت قىلىنغان.

قەشقەر  ئېيتىلىشىچە،  ــەۋەردە  ــ خـ بــاشــقــا  ئــۇنــدىــن 
ئوقۇتقۇچى- مەكتەپتىكى  پۈتۈن  ئۇنىۋېرسىتېتىمۇ 
سۆزلەش،  تىلىدا  »خىتاي  ئاتالمىش  ئوقۇغۇچىارغا 
قېلىپاشتۇرۇلغان خەت يېزىش« تەشەببۇسنامىسىنى 
ئوقۇتقۇچى-ئوقۇغۇچىارنى  چىقىرىپ،  ئوتتۇرىغا 
خىتاي  تۇرمۇشتا  ۋە  ئۆگىنىش  خىزمىتى،  ئوقۇتۇش 

تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىشكە مەجبۇرلىغان.

بارلىق  ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ  خىتاينىڭ  كۆزەتكۈچىلەر 
ھوقۇقلىرىغا ۋە ئەركىنلىكىگە كاپالەت قىلغانلىقىنى 
كىتاب«الرنى  تاشلىق  »ئــاق  ئاتالمىش  قىلىپ،  دەۋا 
ئۇرۇنۇش  ئالداشقا  جەمئىيەتنى  خەلقئارا  تارقىتىپ، 
ئۆز  خەلقىنىڭ  تۈركىستان  شەرقىي  بىرگە،  بىلەن 
تىل- خىتاي  چەكلەپ،  ئىشلىتىشنى  تىل-يېزىقىنى 
ھەتتا  مەجبۇرلىغانلىقىنى،  ئىشلىتىشكە  يېزىقىنى 
ئوقۇغۇچىارنى  سۆزلىگەن  ئۇيغۇرچە  ئىچىدە  مەكتەپ 

جازالىغانلىقىنى بىلدۈرۈشمەكتە.
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شەرقىي  ئوخشاشا  يىلمۇ  بــۇ  دائىرىلىرى  خىتاي 
تۇغقان«  »قوشماق  ئاتالمىش  خەلقىنى  تۈركىستان 
تــاۋۇز  خىتاينىڭ  بىرگە  بىلەن  خىتايار  قىلىنغان 

چاغىنىنى ئۆتكۈزۈشكە مەجبۇرلىغان.

خىتاي يېقىنقى بىر قانچە يىلدىن بېرى ئاتالمىش 
قاتارلىق  ئۇيغۇر  خىتاياشتۇرۇش«،  دىنىنى  »ئىسام 
ئاسسىمىلياتسىيە  پۈتۈنلەي  خەلقلەرنى  تۈركىي 
شەرقىي  ئاساسەن،  پىانلىرىغا  ــل  رەزى قىلىشتەك 
پائالىيەتلىرىنى،  دىنىي  خەلقىنىڭ  تۈركىستان 
بىلەن  باھانىلەر  ھەرخىل  بايراملىرىنى  مىللىي 
مىللىي  خــىــتــايــنــىــڭ  ــىــرگــە،  ب بــىــلــەن  ــلــەش  چــەك

بايراملىرىنى ئۆتكۈزۈشكە مەجبۇرالپ كەلمەكتە.

تەڭرىتاغ تورىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە خىتايارنىڭ 
شەرقىي  بــىــلــەن،  كېلىشى  يېتىپ  چاغىنى  ــاۋۇز  ــ ت
»بىرلىكتە  مىللەتلەرنىڭ  ھەرقايسى  تۈركىستاندىكى 

خۇشال-خۇرام بايرام ئۆتكۈزگەنلىكى« جار سېلىنغان.

خوتەن  سېنتەبىر   -  17 بولۇشىچە،  مەلۇم  خەۋەردىن 
كەنتى  مەھەللە  ــاخ  ش يېزىسى  جىيا  شەھىرىنىڭ 
»ئەلرايىنى  ئاتالمىش  ئەۋەتىلگەن  كومىتېتىغا  ئاھالە 
مايىل قىلىش«  ئەلنى  يەتكۈزۈش،  نەپ  ئەلگە  بىلىش، 
گۇرۇپپىسىدىكى خىتاي ئەمەلدارالرنىڭ ئورۇناشتۇرۇشى 
بىلەن، شۇ كەنتتە ئولتۇرۇشلۇق ئۇيغۇرالر تاۋۇز چاغىنى 
 -  19 مەجبۇرالنغان.  تەييارالشقا  توقاچ  ئــاي  ئۈچۈن 
سېنتەبىر كۆكتوقاي ناھىيەسىدە تۇرۇۋاتقان ئاتالمىش 
»ئەلرايىنى بىلىش، ئەلگە نەپ يەتكۈزۈش، ئەلنى مايىل 
كەنتتىكى  ئوخشاشا  ئەترىتىمۇ  خىزمەت  قىلىش« 

قازاق خەلقىنى خىتاينىڭ تاۋۇز چاغىنىنى ئۆتكۈزۈشكە 
مەجبۇرلىغان.

ئوخشىمىغان  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  يەنە  خــەۋەردە 
ناھىيەلىرىدە خىتايارنىڭ تاۋۇز چاغىنىنى كۈتۈۋېلىش 
ئۆتكۈزۈلگەنلىكى  پائالىيەتلەرنىڭ  تــۈرلــۈك  ئۈچۈن 
قەيت قىلىنغان بولۇپ، ئۇيغۇرالر ئاتالمىش »قوشماق 
تۇغقان« قىلىنغان خىتايار بىلەن بىرگە خىتايارنىڭ 
مەجبۇر  يېيىشكە  تــەيــيــارالپ  بىرگە  توقىچىنى  ئــاي 

بولغان.

ئىجتىمائىي  سېنتەبىر   -  21 ســىــرت،  بـــۇالردىـــن 
خەلقئارا  ئۈرۈمچىدىكى  سىناردا  تارقالغان  تاراتقۇالردا 
تەبرىكلەش  چاغىنىنى  تاۋۇز  خىتايارنىڭ  بازاردا  چوڭ 
قىز- بــولــغــان  مىللىتىدىن  ــازاق  قـ ئــۇيــغــۇر،  ئــۈچــۈن 
ئايالارنى ئۇسسۇل ئويناتقۇزۇۋاتقانلىقىدەك كۆرۈنۈشلەر 

تارقالغان.

ئەرنى  مىليون  نەچچە  خىتاينىڭ  كۆزەتكۈچىلەر 
الگېرلىرىغا  جاز  ۋە  تۈرمە  بىلەن  تۆھمەتلەر  ھەرخىل 
بىلەن  يـــۈرگـــۈزۈش  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  ســـوالپ 
خەلقنى  ساندىكى  ــاز  ئ قالغان  جەمئىيەتتە  بىرگە، 
ئــۆتــكــۈزۈشــكــە  بــايــرامــلــىــرىــنــى  مىللىي  خىتاينىڭ 
مــەجــبــۇرالۋاتــقــانــلــىــقــىــنــى، ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ ئــەزەلــدىــن 
ئۆتكۈزمەيدىغانلىقىنى،  بايراملىرىنى  خىتاينىڭ 
خىتاي بۇ ئارقىلىق بىر تەرەپتىن شەرقىي تۈركىستان 
ئاستا-ئاستا  مەدەنىيىتىنى  مىللىي  خەلقىنىڭ 
يوقىتىشقا ئۇرۇنسا، يەنە بىر تەرەپتىن روھىي جەھەتتىن 

دەپسەندە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈشمەكتە.

خىتاي بۇ يىلمۇ ئۇيغۇرالرنى خىتايالرنىڭ بايرىمىنى ئۆتكۈزۈشكە مەجبۇرلىدى
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ــان  ــەردوغ ئ تاييىب  رەجـــەپ  پىرېزىدېنتى  تۈركىيە 
نۆۋەتلىك   -  76 تەشكىاتىنىڭ  دۆلەتلەر  بىرلەشكەن 
ئومۇمىي يىغىنىدا قىلغان سۆزىدە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى 

تىلغا ئالدى.

يىغىندا  كېڭەش  ئومۇمىي  ت  د  ب  سېنتەبىر   -  21
تۈركىيە پىرېزىدېنتى ئەردوغان نۆۋەتتە داۋاملىشىۋاتقان 
ئافغانىستان،  ھــوقــۇق،  كىشىلىك  تەرتىپى،  دۇنــيــا 
سىرت،  توختالغاندىن  مەسىلىلەردە  قاتارلىق  كەشمىر 

ئۇيغۇرالرنىمۇ تىلغا ئېلىپ ئۆتتى.

ئۇ سۆزىدە: »خىتاينىڭ زېمىن پۈتۈنلۈكىنى چىقىش 
قىلغان ئاساستا، مۇسۇلمان ئۇيغۇر تۈركلىرىنىڭ تۈپ 
ھوقۇقلىرىنىڭ قوغدىلىشى ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ كۈچ 

چىقىرىلىشى كېرەك، دەپ قارايمىز« دېدى.

كېڭەش  ئومۇمىي  تەشكىاتى  دۆلەتلەر  بىرلەشكەن 
يىغىنىدا ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جوۋ بايدېنمۇ خىتاينىڭ 
سىياسىتى  ــاســتــۇرۇش  ب تۈركىستاندىكى  شــەرقــىــي 
ھەققىدە توختالغان بولۇپ، ئۇ: »مەيلى شىنجاڭ، مەيلى 
يېرىدە  قايسى  دۇنيانىڭ  ياكى  ئېفىيوپىيەدە  شىمالىي 
دىنىي  ۋە  ئېتنىك  ئىرقىي،  قەتئىينەزەر،  بولۇشىدىن 
قارشى  قىلىشقا  زۇلــۇم  ۋە  نىشاناش  سانلىقارنى  ئــاز 
چاقىرىق قىلىشىمىز ۋە ئەيىبلىشىمىز كېرەك« دېدى.

قىلغان  ــۆز  سـ جىنپىڭمۇ  شــى  يىغىندا  مـــەزكـــۇر 
ھېچقانداق  ھەققىدە  مەسىلىسى  ئۇيغۇرالر  بولسىمۇ، 
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 خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى
ئىشغالىيىتى ۋە زۇلۇمىغا 72 يىل بولدى
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