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گەرچە مەزكۇر تور قوشۇنىنىڭ خىتاي رېجىمى بىلەن
بىۋاسىتە ئاالقىسى بارلىقى ھەققىدە ئېنىق دەلىل-
ئىسپات بولمىسىمۇ ،ئەمما مەزكۇر تەتقىقات ئورگىنى
ئېنىقالپ چىقىلغان بۇ تور قوشۇنىنىڭ بۇندىن بۇرۇن
فېيسبۇك ۋە تىۋىتتېر تەرىپىدىن تاقىۋېتىلگەن
خ ــى ــت ــاي ــپ ــەرەس ھــېــســابــار بــىــلــەن ئــوخــشــىــشــىــپ
كېتىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.

«ئــۇچــۇر ئەسلىگە كــەلــتــۈرۈش مــەركــىــزى» ()CIR
ناملىق تەتقىقات ئورگىنى 5-ئاۋغۇست يېڭى دوكالت
ئېالن قىلىپ ،مەخسۇس خىتاي رېجىمىنى تەشۋىق
قىلىدىغان بىر ساختا تەشۋىقات قوشۇنىنى پاش
قىلغان.
 BBCنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە،
ساختا ئۇچۇرالرغا زەربە بېرىشنى نىشان قىلغان ،پايدا
ئالمايدىغان مــەزكــۇر تەتقىقات ئورگىنىنىڭ يېڭى
دوكالتىدا  350نەچچە كىشىلىك ساختا ئىجتىمائىي
تــاراتــقــۇ ھېسابىنىڭ زور تــور قوشۇنى تەشكىللەپ،
خىتاينى قولاليدىغان مەزمۇنالرنى كۈچەپ تەشۋىق
قىلغانلىقى ۋە تۈرلۈك ۋاسىتىلەر بىلەن ،خىتايغا قارشى
چىققۇچىالرنىڭ ئابرۇيىنى تۆكۈشكە ئۇرۇنغانلىقى،
بۇ ئارقىلىق خىتاينىڭ خەلقئارادىكى تەسىر كۈچى ۋە
ئوبرازىنى كۈچەيتىش مەقسىتىگە يەتمەكچى بولغانلىقى
كۆرسىتىپ ئۆتۈلگەن.

بۇ ھېسابالر تارقىتىۋاتقان مەزمۇنالر خىتاي دائىرىلىرى
ۋە ئورگان تاراتقۇلىرى تەشۋىق قىلىۋاتقان مەزمۇنالر
بىلەن بىردەكلىككە بولۇپ ،ئاساسلىقى ئامېرىكىدىكى
كىشىلىك ھــوقــۇق ئەھۋالىنىڭ ئىنتايىن ناچار
ئىكەنلىكى ،ئىرقچىلىقنىڭ ئېغىرلىقى قاتارلىق
نۇقتىالرغا مــەركــەزلــەشــكــەن .بــۇالرنــىــڭ ئىچىدىكى
بەزى ھېسابالر يەنە شەرقىي تۈركىستاندا باستۇرۇش
سىياسىتىنىڭ مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى ،بۇنى ئامېرىكا
ۋە غــەرب دۆلەتلىرىنىڭ ئــويــدۇرۇپ چىقارغانلىقىنى
كۆپلەپ تەشۋىق قىلغان.

دوكالتتا ئېيتىلىشىچە ،بۇ تور قوشۇنى تىۋىتتېر،
فېيسبۇك ،ئىنستىگرام ۋە يۇتيۇب قاتارلىق سۇپىالردا
ئاكتىپ بولۇپ ،بىر قىسمى سۈنئىي ئىدراك تېخنىكىسى
ئارقىلىق ياساپ چىقىلغان باش سۈرەتلەرنى ئىشلەتكەن،
يەنە بەزىلىرى ئوغرىالنغان ھېسابالرنى ئىشلىتىپ،
باشقا تىلدىكى مەزمۇنالرنى تارقاتقان.

مەزكۇر تەتقىقات ئورگىنى بۇ ساختا ھېسابالرنىڭ
ئىجتىمائىي تــاراتــقــۇالردىــكــى ھەرىكىتىنى ،كــۆپ
ئىشلىتىدىغان مەزمۇنلىرىنى ،ئەگەشكۈچىلىرىنى
ئىز قوغالپ تەكشۈرۈش ئارقىلىق بۇ تورالشقان ساختا
تەشۋىقات شايكىسىنى بايقاپ چىققان.
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خىتاينىڭ شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــدىــكــى ئىرقىي
قىرغىنچىلىق جىنايىتى خەلقئارادا كۈنتەرتىپكە
كەلگەندىن بۇيان ،خىتاي رېجىمى ئىچى-سىرتىدىكى
ساختا تەشۋىقاتى ئۈچۈن غايەت زور خىراجەت ئاجراتقان
بولۇپ ،بۇندىن بۇرۇنمۇ خىتاينىڭ يالغان گۇۋاھلىق
بەرگۈزۈش ،يالغان خەۋەر تارقىتىش ،ساختا ھېسابالرنى
ۋە چــەت ئەلدىكى خىتاي ئوقۇغۇچىالرنى تەشۋىقات
ئۈچۈن ئىشلىتىش قاتارلىق قىلمىشلىرى ھەققىدە
دوكالتالر ئېالن قىلىنغان ۋە خىتاينىڭ بىر قىسىم تور
قوشۇنىغا زەربە بېرىلگەن ئىدى.

 CIRبۇ ھەقتىكى دوكالتىنى ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا
ئېالن قىلغاندىن كېيىن ،فېيسبۇك شىركىتى دوكالتتا
ئېالن قىلىنغان بارلىق ھېسابالرنى تاقىۋەتكەنلىكىنى،
تەتقىقات ئورگانلىرى بىلەن داۋاملىق ھەمكارلىشىپ،
ساختا تەشۋىقات قوشۇنىنىڭ قايتا پەيدا بولۇشىنى
توسىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن .يۇتيۇب شىركىتىمۇ
بۇ تور قوشۇنىدىكى قائىدە-نىزامغا خىالپلىق قىلغان
ھېسابالرنى تــاقــىــۋەتــكــەن .تىۋىتتېر شىركىتىمۇ
دوكالتتا تىلغا ئېلىنغان بارلىق ساختا ھېسابالرنى ۋە
شۇنىڭغا ئوخشايدىغان باشقا گۇمانلىق ھېسابالرنى
ئاساسەن دېگۈدەك تاقىۋەتكەنلىكىنى ،بۇ ھەقتىكى
تەكشۈرۈشنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن.
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ئالدىنقى يىلىنىڭ ئاخىرىدىكىدىن  293مىڭ 500
ئائىلە كۆپەيگەن.

خىتاينىڭ شــەرقــىــي تۈركىستاندىكى تەشۋىقات
ئورگىنى بولغان تەڭرىتاغ گېزىتىنىڭ 5-ئاۋغۇستتىكى
خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە ،ئالدىنقى يېرىم يىلدا
شەرقىي تۈركىستاندىكى دېھقان ئائىلىلىرىنىڭ قەرز
پۇلى  100مىليارد يۈەندىن ئېشىپ كەتكەن.

كۆزەتكۈچىلەر خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق
جىنايىتىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە ،تۇتقۇن قىلىش،
مۇسادىرە قىلىش ،ئاشكارا بۇالڭ-تاالڭ قىلىش قاتارلىق
ۋاسىتىلەر بىلەن ،شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى
ئىقتىسادىي جەھەتتىنمۇ ۋەيـــران قىلغانلىقىنى،
ئەركىنلىكىدىن ،ئىقتىسادىي مەنبەسىدىن ئايرىلغان
خەلقنىڭ ھــاشــار ياكى ت ــۆۋەن مائاشلىق ئەمگەككە
مەجبۇرالنغانلىقىنى ،قــەرز پاتقىقىغا پاتقانلىقىنى،
خىتاي رېجىمىنىڭ بۇ ئارقىلىق شەرقىي تۈركىستان
خەلقىنى تېخىمۇ قاتتىق كونترول قىلىش مەقسىتىگە
يەتمەكچى بولغانلىقىنى بىلدۈرۈشمەكتە.

خــەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە6- ،ئاينىڭ ئاخىرىغىچە
شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــدىــكــى يــېــزا ئ ــام ــان ــەت-ق ــەرز
كوپىراتىپىنىڭ تۈرلۈك قەرز پۇل قالدۇق سوممىسى
 381مىليارد  612مىليون يۈەنگە يېتىپ ،بۇلتۇرقى
ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن  29مىليارد  107مىليون
يۈەن ئاشقان ،ئېشىش نىسبىتى  %8.26بولۇپ ،قەرز
پۇلنىڭ ئېشىش نىسبىتى تارىختىكى ئوخشاش
مەزگىلدىكى سەۋىيەدىن يۇقىرى بولغان .بۇنىڭ ئىچىدە
يېزا ئىگىلىكىگە چېتىلىدىغان قــەرز پــۇل قالدۇق
سوممىسى  196مىليارد  258مىليون يۈەنگە يېتىپ،
ئالدىنقى يىلىنىڭ ئاخىرىدىكىدىن  12مىليارد 914
مىليون يــۈەن ئاشقان ،ئېشىش نىسبىتى %7.04
بولۇپ ،تۈرلۈك قەرز پۇلنىڭ %51ىنى ئىگىلىگەن.
نۆۋەتتە دېھقان ئائىلىلىرىنىڭ قــەرز پۇلى قالدۇق
سوممىسى  102مىليارد  411مىليون يۈەنگە يېتىپ،
تارىختىكى يېڭى يۇقىرى سەۋىيەگە چىققان .دېھقان
ئائىلىلىرى قــەرز پــۇل مۇئامىلىدارلىرىنىڭ سانى
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چەكلەش سىياسىتى سەۋەبلىك ،كەلگۈسى  20يىل
ئىچىدە سەككىز مىليون  600مىڭ بىلەن ئون يېرىم
مىليون ئارىسىغا چۈشۈپ قالىدىغانلىقى ،يەنى تۆت
يېرىم مىليون نوپۇسنىڭ يوقايدىغانلىقى بايان
قىلىندى.

گېرمانىيەلىك تەتقىقاتچى ئادرىيان زېنز ئەڭ يېڭى
دوكالتىدا خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى نوپۇس
چەكلەش سىياسىتى داۋامالشقان تەقدىردە- 2040 ،
يىلىغا بارغاندا تۆت يېرىم مىليون ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ
چىقىرىدىغانلىقىنى
كــەلــتــۈرۈپ
يوقىلىشىنى
كۆرسىتىپ ئۆتتى.

ئادرىيان زېنز دوكالتىدا يەنە خىتاي رېجىمىنىڭ
نــوپــۇس تــەڭــشــەش سىياسىتى ئارقىلىق ،شەرقىي
تۈركىستاننىڭ جەنۇبىدىكى خىتاي نوپۇسىنى ھازىرقى
 %8.4تىن  %25كە كۆپەيتىشنى پىالنلىغانلىقىنى،
ئەمما پەقەت ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنى كونترول قىلىش
ئارقىلىقال بۇ نىشانىغا يېتەلەيدىغانلىقىنى قەيت
قىلدى.

يېقىنقى بىر نەچچە يىل مابەينىدە كۈچلۈك دەلىل-
ئىسپاتالر ئاساسىدا تەييارلىغان نوپۇزلۇق دوكالتلىرى
ئارقىلىق ،خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى تۈرلۈك
جىنايەتلىرىنى پاش قىلىپ كەلگەن گېرمانىيەلىك
تەتقىقاتچى ئادرىيان زېنز  - 24ئاۋغۇست «ئوتتۇرا ئاسىيا
تەكشۈرۈش ژۇرنىلى»دا «ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ نوپۇس
ئۈستۈنلۈكىنى يوقىتىش :بېيجىڭنىڭ جەنۇبىي
شىنجاڭدىكى نوپۇس ئەالالشتۇرۇش ئىستراتېگىيەسى
ھەققىدە ئانالىز» ناملىق يېڭى دوكالتىنى ئېالن
قىلدى.

«ئاۋسترالىيە ئىستراتېگىيەلىك سىياسەت تەتقىقات
مەركىزى» ( )ASPIبۇ يىل  - 12مايدا ئېالن قىلغان
دوكــاتــىــدا خىتاينىڭ  - 2017يىلى  - 4ئايدىن
باشالپ شەرقىي تۈركىستاندا ئىجرا قىلغان ئاتالمىش
«قانۇنسىز تۇغۇشقا زەربە بېرىش» ھەرىكىتى سەۋەبلىك،
شەرقىي تۈركىستاندىكى تۇغۇلۇش نىسبىتىنىڭ
مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە تۆۋەنلىگەنلىكىنى،
يەنى  - 2017يىلدىن  - 2019يىلغىچە بولغان ئىككى
يىل ئىچىدىال شەرقىي تۈركىستاندىكى تۇغۇلۇش
نىسبىتىنىڭ  %48.74تۆۋەنلىگەنلىكىنى ،بۇنىڭ
سۇرىيەدىكى ئىچكى ئــۇرۇش ياكى رىۋاندا ۋە كامبودژا

دوكالتتا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئىستاتىستىكىسى
بويىچە ھېسابلىغاندا - 2040 ،يىلىغا بارغاندا شەرقىي
تۈركىستاننىڭ جەنۇبىدىكى ئۇيغۇر قاتارلىق يەرلىك
مىللەتلەرنىڭ نوپۇسىنىڭ  13مىليون  140مىڭ
ئەتراپىدا بولۇشى كېرەكلىكى ،ئەمما خىتاي رېجىمىنىڭ
نۆۋەتتە شەرقىي تۈركىستاندا ئىجرا قىلىۋاتقان نوپۇس
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كــۆزەتــكــۈچــىــلــەر تەتقىقاتچى ئــادرىــيــان زېنزنىڭ
دوكالتلىرىنىڭ پۈتۈنلەي خىتاي رېجىمى ئاشكارا ئېالن
قىلغان ،ئوچۇق مەنبەلەردىن ئېرىشىلگەن مەلۇماتالر
ئاساسىدا تەييارالنغانلىقىنى ،شۇنداقتىمۇ خىتاينىڭ
بۇ ئېنىق دەلىل-ئىسپاتالرنى نومۇسسىزالرچە ئىنكار
قىلىۋاتقانلىقىنى ،ئەمەلىيەتتە بولسا ۋەزىيەتنىڭ
بۇنىڭدىن نــەچــچــە ھــەســســە ئېغىر ئىكەنلىكىنى
بىلدۈرۈشمەكتە.

ئــىــرقــىــي قىرغىنچىلىقى مــەزگــىــلــىــدىــكــى نــوپــۇس
تۆۋەنلەشتىنمۇ ئېشىپ كەتكەنلىكىنى كۆرسىتىپ
ئۆتكەن ئىدى.
خىتاي رېجىمى بــۇ ھەقتىكى دەلىل-ئىسپات ۋە
دوكــاتــارنــى ئىزچىل ئىنكار قىلىپال قــالــمــاي ،بۇ
مەسىلىگە كۆڭۈل بۆلگەن تەشكىالت ۋە شەخسلەرگە
ھۇجۇم ۋە ھاقارەت قىلىپ كەلمەكتە .بۇ يىل مارت
ئېيىدا بىر قىسىم خىتاي شىركەتلىرى پىالنلىق ھالدا
ئادرىيان زېنز ھەققىدە ئەرز سۇنغانىدى.
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ھال سورىدى ۋە خىزمەتلىرىگە ياردەملەشتى .يــاردەم
گۇرۇپپىسى ئــاپــەت رايونىدىن ئايرىلىشتىن بــۇرۇن
ماناۋگاتنىڭ كەپەز رايونلۇق ھۆكۈمەت باشلىقى خاقان
تۈتۈنجۈنى زىيارەت قىلدى.

تۈركىيەنىڭ كۆپلىگەن جايلىرىدا يۈز بەرگەن ئوت
ئاپىتىدە زىيانغا ئۇچرىغان خەلقتىن ھال ســوراش ۋە
ئېھتىياجلىق ياردەملەرنى سۇنۇش ئۈچۈن ماناۋگاتقا
بارغان شەرقىي تۈركىستان ياردەم گۇرۇپپىسى بۈگۈن
پىالنىدىكى ئۈچ كۈنلۈك خىزمىتىنى ئاياغالشتۇرۇپ،
ئىستانبۇلغا قاراپ يولغا چىقتى.

شەرقىي تۈركىستان يــاردەم گۇرۇپپىسىنىڭ بۇ ئۈچ
كۈن جەريانىدىكى خىزمەتلىرى ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا
ۋە تــۈركــىــيــەنــىــڭ يېڭى ئــەســىــر گــېــزىــتــى ،ئايقىرى
خەۋەرلىرى ،قىرىم خەۋەر ئاگېنتلىقى قاتارلىق ئاخبارات
ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق تۈركىيە خەلقىگە يەتكۈزۈلدى،

خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر بىرلىكىگە
تەۋە شەرقىي تۈركىستان يېڭى نەسىل ھەرىكىتى ،كۆك
ئاي ئىنسانىي ياردەم جەمئىيىتى ،شەرقىي تۈركىستان
ئــاخــبــارات ۋە مېدىيا جەمئىيىتى خادىملىرىنىڭ
قاتنىشىشى ۋە باشقا ئون نەچچە تەشكىالتنىڭ قوللىشى
ئارقىسىدا تەشكىللەنگەن جەمئىي  36كىشىلىك بىر
گۇرۇپپا پىدائىيالر  - 4ئاۋغۇست ئانتاليانىڭ ماناۋگات
ناھىيەسىگە يېتىپ بارغان ئىدى.
ياردەم گۇرۇپپىسى بۇ ئۈچ كۈن جەريانىدا گۇرۇپپىالرغا
بــۆلــۈنــۈپ ،يــــاردەم بــۇيــۇمــلــىــرى ئــامــبــىــرىــدا تــوشــۇش،
رەتلەش ،تارقىتىش قاتارلىق ئارقا سەپ خىزمەتلىرىگە
ياردەملىشىش ،ئۇيغۇر پولۇسى ئېتىپ ،ئاپەت رايونىدىكى
خادىمالرغا ۋە يەرلىك خەلقكە تارقىتىش قاتارلىق
خىزمەتلەر بويىچە پىدائىيلىق قىلدى.
يــاردەم گۇرۇپپىسى يەنە تۈنۈگۈن ۋە بۈگۈن قالدۇق
ئــوت ئــۆچــۈرۈش خىزمەتلىرى داۋاملىشىۋاتقان بىر
قىسىم رايونالرغا بېرىپ ،ئوت ئۆچۈرگۈچى خادىمالردىن
7
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نۆۋەتتە تۈركىيەنىڭ  44ۋىاليىتىدىكى  191رايوندا
ئــوت ئاپىتى كونترول قىلىنغان بــولــۇپ ،يەنە ئالتە
ۋىاليەتتىكى  13رايوندا ئوت ئۆچۈرۈش خىزمەتلىرى
داۋامالشماقتا.

شۇنداقال تۈركىيەنىڭ خاتىرجەملىكى ئۈچۈن دۇئا
قىلىۋاتقان مۇھاجىرەتتىكى شەرقىي تۈركىستان
خەلقىنى مەمنۇن قىلدى.
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شۇنداقال ئۇالرنىڭ ئاتا-ئانىسىنىڭ جازا الگېرى ياكى
تۈرمىگە قامالغان بــولــۇش ئېھتىماللىقى يۇقىرى
ئىكەن.

يېقىنقى بىر نەچچە كۈن ئىچىدە تارقالغان سىنالردا
باشالنغۇچ مەكتەپ يېشىدىكى ئۇيغۇر بالىالرنىڭ
خىتاي زاۋۇتىدا ئىشلەۋاتقانلىقى كۆرسىتىلگەن بولۇپ،
بۇ ئېچىنىشلىق كۆرۈنۈشلەر ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا
دىققەت قوزغىدى.

خــىــتــاي يــېــقــىــنــقــى بــىــر نــەچــچــە يــىــلــدا شــەرقــىــي
تــۈركــىــســتــانــدا ئ ــوچ ــۇق-ئ ــاش ــك ــارا ھ ــال ــدا ئىرقىي
قىرغىنچىلىق يــۈرگــۈزۈشــكــە باشلىغاندىن بــۇيــان،
كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش ،ئاسسىمىلياتسىيە
قىلىش ،مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش ،تۇغماس
قىلىش ...قاتارلىق ئىنسانىيەت تارىخىدا مەۋجۇت
بولغان بارلىق جىنايەتلەرنى سادىر قىلماقتا ،شۇنداقال
تېخى تۇغۇلمىغان بوۋاقتىن تارتىپ ،ياشانغانالرغىچە
بولغان بارلىق شەرقىي تۈركىستان خەلقى خىتاينىڭ
زىيانكەشلىك ئوبيېكتى بولۇپ كەلمەكتە.

مــەزكــۇر ســىــنــاردا تەخمىنەن ئالتە ياشتىن ئون
ياشقىچە كېلىدىغان بــىــر ت ــوپ ئــۇيــغــۇر بالىنىڭ
مــەلــۇم تىككۈچىلىك سېخىدا ئىشلەۋاتقانلىقى،
خىتاي خوجايىننىڭ ئۇالرغا پــۇل تەڭلەپ ،سۈرەتكە
چۈشۈۋاتقانلىقى ،يېشىغا قىلچە ماس كەلمىگەن ھالدا،
تىككۈچىلىك ماشىنىسى ئالدىدا ئىشلەۋاتقانلىقى
كۆرسىتىلگەن .ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى بىر قىزنىڭ
پۇتىنىڭ ئوشۇقىدىن تېڭىپ قويۇلغانلىقى ۋە ئاقساپ
مېڭىۋاتقانلىقىمۇ دىققەت تارتقان.
بۇندىن بۇرۇن خىتاينىڭ تور بەتلىرىدە تارقالغان ئۇيغۇر
ئەمگەكچىلەرنى تــوپ ئۆتكۈزۈپ بېرىش ھەققىدىكى
ئېالنالردىمۇ  18ياشتىن تۆۋەن ئۆسمۈرلەرنىڭ بارلىقى
ئاشكارىالنغان ۋە بىر قىسىم خەۋەر-دوكالتالردا ئورۇن
ئالغان ئىدى .ھالبۇكى ،خىتاينىڭ ئاتالمىش قانۇن-
نىزاملىرىدىمۇ  18ياشتىن تۆۋەن ئۆسمۈرلەرنى ئىشچى
سۈپىتىدە ئىشلىتىش چەكلەنگەن بولۇپ ،يۇقىرىقى
سىندىكى بالىالرنىڭ پــۈتــۈنــلــەي قانۇنسىز ھالدا
ئىشلىتىلىۋاتقانلىقى ھەققىدە شۈبھە يوق ئىكەن.
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قىسىم ئــۇيــغــۇرالر پاكىستان ئارقىلىق تۈركىيەگە
بارماقچى بولغاندا 16 ،ئۇيغۇرنىڭ پاكىستان چېگراسىدا
تۇتۇپ قېلىنىپ ،خىتاينىڭ تەھدىتى بىلەن خىتايغا
ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەنلىكى قەيت قىلىنغان.

ئامېرىكىدا پائالىيەت قىلىۋاتقان ئۇيغۇر كىشىلىك
ھوقۇق قۇرۇلۇشى ( )UHRPۋە ئوكۇس ئوتتۇرا ئاسىيا
ئىشلىرى جەمئىيىتى (The Oxus Society) 11
 ئاۋغۇست «ئاسماندا تــور يــەردە قاپقان :خىتاينىڭپاكىستاندىكى ئۇيغۇرالرنى ئوۋلىشى» ماۋزۇلۇق يېڭى
دوكالت ئېالن قىلدى.

دوكالتتا كۆرسىتىلىشىچە ،خىتاي  - 2014يىلى
ئاتالمىش «تېررورلۇققا قــارشــى خەلق ئۇرۇشى»نى
قــوزغــىــغــانــدىــن ب ــۇي ــان ،خىتاينىڭ پــاكــىــســتــان ۋە
ئــافــغــانــىــســتــانــدىــكــى ئــۇيــغــۇرالرغــا قــاراتــقــان دۆلـــەت
ھالقىغان زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشى تېخىمۇ
ئەسەبىيلىشىپ 16 ،گــە يېقىن ئۇيغۇر بــۇ ئىككى
دۆلەتتىن خىتايغا قايتۇرۇلغان ياكى تۇتقۇن قىلىنغان.
خىتاي يەنە بۇ ئىككى دۆلەتتە پاناھالنغان ئۇيغۇرالرغا
خاككېرالر ،ۋىرۇس ۋە ۋاكالەتچى ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق
بېسىم ئىشلەتكەن ھەمدە خىتاي تەشكىالتلىرىدىن
پايدىلىنىپ ،راۋالپىندىدا ياشايدىغان ئۇيغۇرالرنى
نازارەت قىلغان.

دوكالتتا كۆرسىتىلىشىچە ،خىتاي  - 1990يىلىدىن
باشالپ پاكىستان ۋە ئافغانىستاندىكى ئۇيغۇرالرغا
دۆلــەت ھالقىپ زىيانكەشلىك قىلىشقا باشلىغان.
 - 2001يىلغا كەلگەندە جەمئىي  27ئۇيغۇر خىتايغا
قايتۇرۇلغان ياكى پاكىستان بىخەتەرلىك قىسىملىرى
تەرىپىدىن قولغا ئېلىنغان .ئامېرىكا  - 2001يىلى
يــەرشــارى خاراكتېرلىك تېررورلۇققا قــارشــى تــۇرۇش
ھەرىكىتىنى باشلىغاندىن كېيىن ،خىتاي شۇ باھانە
بىلەن پاكىستاندىكى ئۇيغۇرالرغا قارىتا زىيانكەشلىكنى
كۈچەيتىپ ،پاكىستانغا تــۈرلــۈك ئۆتكۈزۈپ بېرىش
تەلىپىنى ئوتتۇرىغا قويغان - 2008 .يىلغا قــەدەر
پاكىستاندا تۇتۇپ قېلىنغان ياكى خىتايغا ئۆتكۈزۈپ
بېرىلگەن ئۇيغۇرالر  17گە يەتكەن.

ئــامــېــرىــكــا ئــاۋازىــنــىــڭ ب ــۇ ھــەقــتــىــكــى خــەۋىــرىــدە
بىلدۈرۈلۈشىچە ،ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى
تەشكىالتىنىڭ ئىجرائىيە رەئىسى ئۆمەر قانات بۇ ھەقتە
توختىلىپ« :پاكىستان بىلەن ئافغانىستان ھۆكۈمىتى
خىتاينىڭ بېقىندىسى بولۇپ قالدى .ئۇالر خىتاينىڭ
مەنپەئەتى ئۈچۈن ،ئىسالمئاباد ۋە كابۇلدا پاناھالنغان
ئاجىز ئۇيغۇرالرغا ئوچۇق-ئاشكارا پاراكەندىچىلىك

دوكالتتا يەنە  - 2009يىلى  - 7ئايدا خىتاي ئۈرۈمچىدە
ئۇيغۇرالرنى قاتتىق باستۇرغاندىن كېيىن ،مىڭلىغان
ئۇيغۇرالرنىڭ چەت ئەلگە قېچىپ چىققانلىقى ،بىر
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سېلىپ ،تۇتقۇن قىلدى ۋە خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بەردى...
خىتاي ئىقتىسادىي كۈچى ئارقىلىق ئۇيغۇرالرغا قارشى
ھەر خىل زوراۋان شېرىكلەرنى سېتىۋالدى» دېگەن.

رەھبەرلىكىدە تېخىمۇ ئېغىر زىيانكەشلىككە دۇچ
كەلمەكتە ،ھەتتا ئۇالر خىتايغا قايتۇرۇلۇش خەۋپىگە
دۇچ كەلمەكتە» دېگەنلەرنى بىلدۈرگەن.

ئــوكــۇس ئوتتۇرا ئاسىيا ئىشلىرى جەمئىيىتىنى
رەئــىــســى بــىــرەدلــى ج ــاردى ــن بــۇ ھــەقــتــە« :خــەلــقــئــارا
جــەمــئــىــيــەت شــۇنــى ئــېــتــىــراپ قىلىشى كــېــرەكــكــى،
پاكىستان باش مىنىستىرى ئىمران خان ئۇيغۇرالرنىڭ
ئازاب-ئوقۇبەتلىرىگە سۈكۈت قىلىپال قالماستىن،
بەلكى ئۇنىڭ ھۆكۈمىتىمۇ ئۇيغۇرالرغا زىيانكەشلىك
قىلىشتا خىتاينىڭ قولچومىقى بولۇپ قالدى .ئامېرىكا
ئافغانىستاندىن چېكىنىشكە تەييارلىق قىلىۋاتقان
بىر پەيتتە ،ئىككى دۆلەتتە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر ئاھالىسى
پاكىستاننىڭ قوللىشى ۋە تالىبان ھەرىكىتىنىڭ

دوكالتتا ئۇيغۇرالر ئۈچۈن تەمىنلەنگەن پاناھلىق
ئورۇنلىرىنىڭ كۈنسېرى بىخەتەر بولمايۋاتقانلىقى
كۆزدە تۇتۇلۇپ ،ئاالقىدار دۆلەتلەر ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىغا
پاناھلىق بېرىش نىسبىتىنى ئاشۇرۇشقا چاقىرىلغان.
ئۇندىن باشقا ب د ت مۇساپىرالر مەھكىمىسىنىڭ
ئىسالمئابادتىكى ئىش بېجىرىش ئورنىنىڭ ئۇيغۇر
مۇساپىرلىرىنىڭ پاناھلىق ئىلتىماسىنى رەت قىلىش
ئەھۋالى يۈز بەرگەنلىكى تىلغا ئېلىنىپ ،بىرلەشكەن
دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ پاكىستاندا تۇرۇشلۇق ئىش
بېجىرىش ئورنىنى تەكشۈرۈشى تەۋسىيە قىلىنغان.
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بۇيان مىسىرغا ئىلىم تەھسىل قىلىشقا كەلگەن
ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ سانى خىتاينىڭ شەرقىي
تۈركىستان خەلقىگە ئىجرا قىلىۋاتقان دىنغا قارشى
سىياسىتىنىڭ كۈچىيىشىگە قارىماي ئۈزلۈكسىز
كۆپەيگەنلىكى - 2017 ،يىلىنىڭ باشلىرىدا مىسىردا
ئــوقــۇۋاتــقــان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئــۈچ مىڭدىن
ئــاشــقــانــلــىــقــى - 2014 ،يىلىدىن بــاشــاپ خىتاي
بىلەن مىسىر ھۆكۈمىتىنىڭ تۈرلۈك ساھەلەردىكى
مۇناسىۋىتىنىڭ كۈچەيگەنلىكى - 2017 ،يىلىغا
كەلگەندە مىسىر ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاينىڭ شەرقىي
تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنى باستۇرۇش ۋە ئىرقىي
قىرغىنچىلىق ي ــۈرگـــۈزۈش تــېــررور سىياسىتىگە
ھەمكارلىشىشقا باشلىغانلىقى - 2017 ،يىلى 4
ئىيۇلدىن ئاۋغۇست ئېيىغىچە بولغان بىر نەچچەھەپتە ئىچىدە خىتاينىڭ تەلىپى بويىچە مىسىردا
ۋاقىتلىق تۇرۇش رۇخسىتى بار  200دىن ئارتۇق ئۇيغۇر
ئوقۇغۇچىنى ئۆيلىرىدىن تۇتقۇن قىلغانلىقى ،ئاز
دېگەندە  24ئۇيغۇرنىڭ «يۇقۇملۇق كېسەلنىڭ ئالدىنى
ئېلىش» باھانىسى بىلەن دورا يېگۈزۈش ئارقىلىق
ھوشسىزالندۇرۇلۇپ ،خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەنلىكى
بايان قىلىنغان.

تۈركىيەدە پائالىيەت قىلىۋاتقان شەرقىي تۈركىستان
ئىنسان ھەقلىرىنى كۆزىتىش جەمئىيىتى يېقىندا
ئەرەبچە ۋە تۈركچە ئىككى تىلدا «مۇھاجىرەتتىكى
شەرقىي تۈركىستانلىق مۇسۇلمانالرغا قارىتىلغان
ئىنسان ھەقلىرى دەپسەندىچىلىكى :مىسىر دوكالتى»
ماۋزۇلۇق يېڭى دوكالت ئېالن قىلدى.
مىسىردىكى ئۇيغۇرالرنى تۇتقۇن قىلىش ۋەقەسى
ھەققىدىكى تۇنجى تەپسىلىي مەلۇمات ھېسابلىنىدىغان
مەزكۇر دوكالت تۆت بۆلەككە بۆلۈنگەن بولۇپ ،خەلقئارا
ئاخبارات ئورگانلىرى ،كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرى
ۋە تــەتــقــىــقــات ئــورۇنــلــىــرى تــەيــيــارلــىــغــان دوك ــات ــار،
گۇۋاھچىالرنىڭ بۇ ھەقتە تەمىنلىگەن ئىسپاتلىرى ۋە
ئاالقىدار سۈرەتلەر نەقىل ئېلىنىپ ،دەلىل-ئىسپاتلىق
ھالدا مىسىر ھۆكۈمىتىنىڭ مىسىردا ئوقۇۋاتقان
ئوقۇغۇچىالرنى خىتايغا تاپشۇرۇش بېرىشتەك ئىنسان
ھەقلىرى دەپسەندىچىلىكى تەپسىلىي بايان قىلىنغان.
دوكالتتا شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنىڭ
مىسىر ئــەزھــەر ئۇنىۋېرسىتېتىغا بېرىپ ئوقۇش
تارىخىنىڭ  - 1905يىلىدىن باشالنغانلىقى ،شۇندىن
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شەرقىي تۈركىستان ئىنسان ھەقلىرىنى كۆزىتىش
جەمئىيىتىنىڭ بــاش كاتىپى نــۇرىــددىــن ئىزباسار
بــۇ ھەقتە توختىلىپ ،مــەزكــۇر دوكالتنىڭ مىسىر
ھــۆكــۈمــىــتــىــنــىــڭ جــىــنــايــىــتــى ئ ــۈچ ــۈن يــېــتــەرلــىــك
دەلىل-ئىسپات ئىكەنلىكىنى ،خىتاينىڭ ئىرقىي
قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە ھەمكارالشقان سىسى
ھۆكۈمىتىنىڭ چوقۇم خەلقئارا جىنايى ئىشالر سوتى
تەرىپىدىن سوتلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

دوكــاتــتــا يــەنــە خىتايغا مــەجــبــۇرىــي قــايــتــۇرۇلــغــان
ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىر قىسىمىنىڭ ھازىرغىچە ئىز-
دېرىكى بولمىغانلىقى ،بىر قىسمىنىڭ خىتاي تەرىپىدىن
يەتتە يىلدىن ئــون يىلغىچە كېسىۋېتىلگەنلىكى،
يەنە بىر قىسمىنىڭ جازا الگېرلىرىغا سوالنغانلىقى،
مىسىر ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان
خەلقىگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق يــۈرگــۈزۈشــىــگــە
ھــەمــكــارلــىــشــىــش جىنايىتىگە مــەســئــۇل بــولــۇشــى
كېرەكلىكى بىلدۈرۈلگەن.
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خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى
شەخسلەردىن نەقىل كەلتۈرۈپ خــەۋەر قىلىشىچە،
خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى ۋە خىتاي دۆلەت
مۇداپىئە مىنىستىرلىكى ئــۆزئــارا پــۇت تېپىشىشكە
باشلىغان .خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ
«جــــەڭ بــۆرىــســى دىــپــلــومــاتــىــيــەســى» دېــمــوكــراتــىــك
دۆلەتلەرنىڭ غەزىپىنى قوزغىغان بــولــۇپ ،خىتاي
خەلقئارادا قىسقا ۋاقىت ئىچىدىال ئۆزىگە كۆپلىگەن
دۈشمەن تېپىۋالغان .خىتاي ھەقىقىي ئۇرۇش گىردابىغا
بېرىپ قالغان بىر پەيتتە ،خىتاي ئارمىيەسى «دۆلەت
ھالقىغان بىرلەشمە قوشۇن» بىلەن ئۇرۇش قىلىشنى
رەت قىلغان.

فــىــرانــســىــيــە خــەلــقــئــارا رادىــيــوســىــنــىــڭ «جــەنــۇبــى
خىتاي سەھەر گېزىتى» خەۋىرىنى نەقىل قىلىپ
ئاشكارىلىشىچە ،خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى
بــىــلــەن خــىــتــاي دۆلــــەت مــۇداپــىــئــە مىنىستىرلىكى
ئوتتۇرىسىدا زىددىيەت يۈز بەرگەن.
جەنۇبى خىتاي سەھەر گېزىتىنىڭ ئاشكارىلىشىچە،
خىتاي يېقىنقى بىر نەچچە ئىچىدە ئاتالمىش «جەڭ
بۆرىسى دىپلوماتىيەسى» يولىنى تۇتقان بــولــۇپ،
خىتاي قىسىملىرىنىڭ جەنۇبىي دېڭىز ۋە تەيۋەن
بوغۇزىدىكى تاجاۋۇزچىلىق قىلمىشلىرى ئامېرىكا
ۋە يــاۋروپــا دۆلەتلىرىنى بىرلىكتە خىتايغا قارشى
تەييارلىق كــۆرۈشــكــە مەجبۇرلىغان ،بۇنىڭ بىلەن
جەنۇبىي دېڭىزنى قوغداش ۋە خىتاي ئارمىيەسىنىڭ
تەيۋەننى ئىگىلىۋېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەييارلىقى
باشالنغان .ئۇندىن باشقا شى جىنپىڭ يېقىندىن بۇيان
خۇسۇسىي كارخانىچىالرنى توختىماي باستۇرغان
ب ــول ــۇپ ،تــاشــقــى دۇنــيــا بۇنىڭغا ئــاســاســەن خىتاي
كومپارتىيەسى ئىچكى زىددىيەتكە پېتىپ قالدى ،پەرەز
قىلغان.

خــەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە ،خىتاي تاشقى ئىشالر
مىنىستىرلىكى بــىــلــەن خــىــتــاي دۆلــــەت مۇداپىئە
مىنىستىرلىكى ئوتتۇرىسىدىكى تاالش-تارتىش ھەتتا
شى جىنپىڭغىچە يېتىپ بارغان بولۇپ ،ئىككى تەرەپ
شى جىنپىڭغا بىر-بىرىنى شىكايەت قىلغان .خىتاي
تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى خىتاي ئارمىيەسىنى
ئامېرىكا بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە زىيادە «يۇمشاقلىق
قىلدى» دەپ تەنقىد قىلغان .خىتاي ئارمىيەسى شى
جىنپىڭغا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىنىڭ «جەڭ
بۆرىسى دىپلوماتىيەسى»دىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى

 - 9ئاۋغۇست جەنۇبىي خىتاي سەھەر گېزىتىنىڭ
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«ج ــەڭ بــۆرىــســى» ۋە «مۈشۈكئېيىق»تىن ئىبارەت
ئىككى يــول ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇشنى ئېنىق
گەۋدىلەندۈرگەنلىكىنى بىلدۈرگەن.

ھــەمــدە ئــۇالرنــىــڭ مەسئۇلىيەتسىز سۆزلىرىنىڭ
ھېسابىنى بېرىشى كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان.
جــەنــۇبــىــي خــىــتــاي ســەھــەر گېزىتى بــۇ ھەقتىكى
ئــانــالــىــزچــىــارنــىــڭ ســۆزىــنــى نــەقــىــل ك ــەل ــت ــۈرۈپ،
خىتاينىڭ ئۆتكەن نەچچە ئون يىلدىن بېرى ئىچى-
سىرتىغا قارىتا ئىككى تۈرلۈك تەشۋىقات ئۆلچىمى
قولالنغانلىقىنى« ،مۈشۈكئېيىق دىپلوماتىيەسى»
دەپ ئــاتــالــغــان ئىچىگە قــاتــتــىــق ،سىرتقا يۇمشاق
مەيداننى تۇتۇپ كەلگەنلىكىنى ،نۆۋەتتىكى تاشقى
ئــىــشــار مىنىستىرلىكى بــىــلــەن دۆلــــەت مۇداپىئە
مىنىستىرلىكى ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇشنىڭ خىتاي
كومپارتىيەسىنىڭ دىپلوماتىك چەمبىرىكىدىكى

خەلقئارادىكى تەھلىلچىلەرنىڭ قارىشىچە ،خىتاي
ئارمىيەسىنىڭ ئــۇرۇش قىلىشنى رەت قىلغانلىقى
توغرىسىدىكى خەۋەر شى جىنپىڭنىڭ نۆۋەتتە ھەربىي
ساھە بىلەن بولغان مۇناسىۋەت ئاساسىنىڭ ئاجىز
ئىكەنلىكىدىن ئىبارەت قىيىن ئەھۋالىنى ئېنىق
ئاشكارىلىغان .نۆۋەتتە خىتاي دائىرىلىرى بۇ خەۋەر
ھەققىدە ئىپادە بىلدۈرمىگەن.
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ئۇ قامىلىش جەريانىدا خىتاي خادىمالرنىڭ تەھدىتىگە
ئۇچرىغان ۋە بولغۇسى ئېرىنى پاراكەندىچىلىك سېلىش
جىنايىتى بىلەن ئەرز قىلغان ھۆججەتلەرگە مەجبۇرىي
ئىمزا قويغان .ئۇ ئاخىرى  - 8ئاۋغۇست قويۇپ بېرىلگەن
بولۇپ ،ھازىر گولالندىيەدە پاناھلىققا ئېرىشىش ئۈچۈن
ھەرىكەت قىلماقتىكەن.

ئــامــېــرىــكــا بــىــرلــەشــمــە ئاگېنتلىقىنىڭ - 16
ئاۋغۇستتىكى خەۋىرىدە خىتاينىڭ دۇبەيدە مەخپىي
تــۈرمــە تــەســىــس قىلغانلىقى ۋە ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭــمــۇ
قامالغانلىقىنى ئاشكارىالنغان بولۇپ ،خىتاي تەرەپ
بۇنى ئىنكار قىلغان.
ۋۇ خــۈەن ئىسىملىك بىر خىتاي ئــايــال ئامېرىكا
بىرلەشمە ئاگېنتلىقىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ،
ئۆزىنىڭ دۇبەيدىكى مەخپىي تۈرمىدە كــەم دېگەندە
سەككىز كــۈن تۇتۇپ تۇرۇلغانلىقىنى ،ئۇ يــەردە يەنە
ئىككى ئۇيغۇرنىڭمۇ بارلىقىنى ئاشكارىلىغان بولۇپ،
بۇ خىتاينىڭ چېگرا سىرتىدىكى «قارا تۈرمە»سىنىڭ
تۇنجى ئىسپاتى بولۇشى مۇمكىن ئىكەن.

بــىــرلــەشــمــە ئاگېنتلىقىنىڭ كۆرسىتىشىچە،
«قــارا تــۈرمــە» خىتايدا كــۆپ ئۇچرايدىغان بولسىمۇ،
ئەمما مــەزكــۇر خىتاي ئايال ئاشكارىلىغان پاكىتالر
مۇتەخەسسىسلەرگە نىسبەتەن خىتاينىڭ باشقا
دۆلەتتە بۇنىڭغا ئوخشاش تۈرمىلەرنى قۇرغانلىقىغا
ئائىت بىردىنبىر ئىسپات ئىكەن .خىتاي خەلقئارالىق
تەسىر كۈچىدىن پايدىلىنىپ ،بۇ خىل قارا تۈرمىلەرنى
خىتاي سىياسىتىگە قارشى تۇرغان ئۆكتىچىلەرنى،
چەت ئەلگە قاچقان ئەمەلدارالرنى ۋە ئۇيغۇرالرغا ئوخشاش
خىتاينىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغان شەخسلەرنى
خالىغانچە تۇتۇپ تۇرۇش ياكى قايتۇرۇپ كېتىش ئۈچۈن
ئىشلەتكەن.

ۋاڭ جىڭيى ئىسىملىك بىر خىتاي ئۆكتىچىنىڭ
بولغۇسى ئايالى بولغان ۋۇ خۈەننىڭ ئېيتىشىچە،
ئۇ دۇبەيدىكى بىر مېھمانخانىدا تۇرۇۋاتقاندا خىتاي
دائىرىلىرى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغان ۋە بىر تۈرمىگە
ئۆزگەرتىلگەن داچىغا ئاپىرىلىپ ،تۇتۇپ تۇرۇلغان.
ئــۇ بــۇ تــۈرمــىــدە باشقا ئىككى ئۇيغۇرنىڭمۇ تۇتۇپ
تۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى كۆرگەن ۋە ئۇالرنىڭ «نېمىشقا
مېنى تۇتىسىلەر؟ مېنى قويۇۋېتىڭالر ،مەن تۈركىيەگە
كېتىمەن» دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان.

خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى باياناتچىسى
خۇا چۈنيىڭ دۈشەنبە بۇ ھەقتىكى ئىسپاتالرنى رەت
قىلىپ« :بۇ كىشىنىڭ ئېيتقان سۆزلىرى ئەمەلىيەتكە
ئۇيغۇن ئەمەس» دېگەن.
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نۆۋەتتە مەزكۇر تۈرمىدە تۇتۇپ تۇرۇلغان ئۇيغۇرالرنىڭ
ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقى ،شۇنداقال بۇندىن
بۇرۇن ئۇيغۇرالرنىڭ دۇبەيدىن خىتايغا قايتۇرۇلغان-
قايتۇرۇلمىغانلىقى ھەققىدىكى پــەرەز ۋە ئەندىشىلەر
ئوتتۇرىغا چىقماقتا.

دۇبــەي ھۆكۈمەت ئاخبارات ئىشخانىسى باياناتىدا:
«دۇبـــەي خەلقئارادا ئېتىراپ قىلىنغان تەرتىپ ۋە
يەرلىك قانۇن ئىجرا قىلىش تەرتىپىگە ئەمەل قىلماي
تــۇرۇپ ،ھېچقانداق چەت ئەللىكنى تۇتۇپ تۇرمايدۇ،
شۇنداقال چــەت ئــەل ھۆكۈمەتلىرىنىڭ ئــۆز زېمىنىدا
ھەر قانداق تۇتۇپ تۇرۇش ئورنى تەسىس قىلىشىغا يول
قويمايدۇ» دېگەن.
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يـــول قويمايدىغانلىقى ھــەقــقــىــدە ئېنىق ئــىــپــادە
بىلدۈرگەنلىكىنى ،تالىباننىڭ شەرقىي تۈركىستان
ئىسالم ھەرىكىتى بىلەن ئاالقىسىنى ئــۈزۈپ ،ئۇالرغا
كۈچلۈك زەربــە بېرىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى
بىلدۈرگەن.

تالىبانالر ئافغانىستاننى تېز سۈرئەتتە ئىگىلىگەندىن
كېيىن ،ھەرقايسى دۆلــەتــلــەرنــىــڭ بۇنىڭغا قــانــداق
ئىنكاس قايتۇرىدىغانلىقى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ
دىققەت نۇقتىسىغا ئايالنغان بولۇپ ،خىتاي تالىبانالر
بــىــلــەن دوســتــانــە مــۇنــاســىــۋەتــتــە بــولــۇشــنــى ئۈمىد
قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.

فىرانسىيە خەلقئارا رادىيوسىنىڭ بــۇ ھەقتىكى
خـــەۋىـــرىـــدە ب ــى ــل ــدۈرۈل ــۈش ــى ــچ ــە ،ئــافــغــانــىــســتــانــدا
قااليمىقانچىلىق يۈز بېرىش ئېھتىماللىقىنى پەرەز
قىلغان خىتاي دائىرىلىرى  - 2019يىلى  - 9ئايدىن
باشالپ تالىبان ۋەكىللەر ئۆمىكىنى قوبۇل قىلىپ،
تالىبانالر بىلەن ئاشكارا ئاالقە قىلغان .خىتاي بىلەن
تالىباننىڭ ئەڭ يېقىنقى رەسمىي ئۇچرىشىشى بۇ يىل
7ئاينىڭ ئاخىرىدا باشالنغان بولۇپ ،ئەينى ۋاقىتتاتالىبان رەھبىرى مولال ئابدۇلال غېنى بىرادەر خىتاي
تاشقى ئىشالر مىنىستىرى ۋاڭ يى بىلەن كۆرۈشكەن.

خىتاي تاشقى ئىشالر باياناتچىسى خــۇا چۈنيىڭ
17ئاۋغۇست ئۆتكۈزۈلگەن مۇخبىرالرنى كۈتۈۋېلىشيىغىنىدا ئافغانىستان خەلقىنىڭ ئــۆز تەقدىرى
ۋە كەلگۈسىسىنى بەلگىلەش ھوقۇقىغا ھۆرمەت
قىلىدىغانلىقىنى ،خىتاينىڭ كــابــۇلــدىــكــى بــاش
ئەلچىخانىسىنىڭ نورمال خىزمەت قىلىۋاتقانلىقىنى
ئېيتقان.
خ ــۇا چۈنيىڭ يــەنــە مۇخبىرنىڭ «خــىــتــاي ت ــەرەپ
تالىبانالر بىلەن شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ھەرىكىتى
توغرىسىدا سۆزلەشتىمۇ؟ تالىبانالردىن خىتاينىڭ
ئــېــتــىــراپ قىلىشىغا ئېرىشىشى ئــۈچــۈن شەرقىي
تۈركىستان ئىسالم ھەرىكىتى بىلەن مۇناسىۋەتنى
ئۈزۈشنى تەلەپ قىلدىمۇ؟» دېگەن سوئالىغا جاۋاب
بېرىپ ،شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ھەرىكىتىنىڭ
خەلقئارالىق تېررورلۇق تەشكىالتى ئىكەنلىكىنى،
تالىبان مەسئۇللىرىنىڭ ئافغانىستان زېمىنىدا
خىتايغا زىيان يەتكۈزىدىغان ھەرقانداق ھەرىكەتكە

نۆۋەتتە خىتايدىن باشقا ،رۇسىيەنىڭ كابۇلدىكى باش
ئەلچىخانىسىنىڭمۇ نورمال خىزمەت قىلىۋاتقانلىقى
مەلۇم ئىكەن .ئامېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرى
ئانتونى بىلىنكېن دۈشەنبە خىتاي ۋە رۇسىيەنىڭ
تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىرى بىلەن ئافغانىستان
ۋەزىيىتىنى مــۇزاكــىــرە قىلغان بولسىمۇ ،بــىــراق
سۆھبەتنىڭ مەزمۇنى توغرىسىدا ئۇچۇر بەرمىگەن.
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خىتاي شەرقىي تۈركىستاننىڭ بايلىقىنى
بۇالڭ-تاالڭ قىلىشىنى تېزلەتتى
مەھسۇالتى ئىشلەپچىقارغان .ئالدىنقى يېرىم يىلدا
جەمئىي  309مىڭ  800توننا پولىئېفېر مەھسۇالتى
ئىشلەپچىقىرىلىپ 2 ،مىليارد  493مىليون يۈەن
كىرىم قىلغان.

تەڭرىتاغ تورىنىڭ  - 17ئاۋغۇستتىكى خەۋىرىدىن
مەلۇم بولۇشىچە ،خىتاي شەرقىي تۈركىستاننىڭ ھەر
خىل كان بايلىقىنى بۇالن-تاالڭ قىلىشنى داۋاملىق
كۈچەيتكەن.
خــەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە ،خىتاي دائىرىلىرى بۇ
يىل  - 1ئايدىن  - 6ئايغىچە شەرقىي تۈركىستاندىكى
كۆمۈر كارخانىلىرىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش-سېتىشىنى
تېزلەتكەن .بۇ يىل  - 6ئايغىچە شەرقىي تۈركىستان
بويىچە جەمئىي  137مىليون  292مىڭ توننا كۆمۈر
قېزىلغان بولۇپ ،بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن
 %5ئاشۇرغان .شۇنداقال كۆمۈردىن تەبىئىي گاز ئېلىش
مىقدارى  1مىليارد  540مىليون كۇب مېتىرغا يەتكەن.

ئۇندىن باشقا خىتاي يەنە  - 11ئاۋغۇست قۇمۇل
شەھىرىنىڭ ئــارا تــۈرۈك ناھىيەسى نــوم سانائەت
باغچە رايونىدا گۇاڭخۇي ئېنېرگىيە پاي چەكلىك
شىركىتىنىڭ توزانلىق كۆمۈر گازىدىن پايدىلىنىپ،
يىلىغا  400مــىــڭ تــونــنــا ئېتىلېن گىلىكول
ئىشلەپچىقىرىش ت ــۈرى ــدە جــىــددىــي قــۇرۇلــۇش
قىلماقتىكەن .بۇ تۈر بۇ يىل  - 9ئاينىڭ ئاخىرى
ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈش پىالنالنغان.

بىلدۈرۈلۈشىچە ،خىتاي ئېنېرگىيە گۇرۇھىنىڭ
ئاتالمىش «شىنجاڭ خىمىيە سانائىتى چەكلىك
شىركىتى» ئولېفىن ئىشلەپچىقىرىش مەركىزىنىڭ
پولىئېتىلېن ۋە پولىپىروپىلېن ئىشلەپچىقىرىش
مــەيــدانــىــدا ،كــۆمــۈردىــن پولىئېتىلېنلىق سىموال
دانچىسى ۋە پــولــى ئاكرىللىق سىموال دانچىسىغا
ئېرىشىلىدىكەن .نۆۋەتتە خىتاي ئېنېرگىيە گۇرۇھى
ئاتالمىش شىنجاڭ خىمىيە سانائىتى چەكلىك
شىركىتى كۈنىگە تەخمىنەن  800توننا پولىئېتىلېن
مەھسۇالتى ،تەخمىنەن  1200توننا پولىپىروپىلېن

كۆزەتكۈچىلەر خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ شەرقىي
تۈركىستاندىن چىققان بايلىقالرنى خىتاينىڭ
ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشقا ئىشلىتىۋاتقانلىقىنى،
يــەرلــىــك خــەلــقــنــىــڭ ھــېــچــقــانــداق مــەنــپــەئــەتــكــە
ئېرىشەلمىگەنلىكىنى ،شەرقىي تۈركىستاندا
ئىزچىل داۋامالشتۇرۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق
جىنايىتىگە ماس ھالدا ،بۇالڭ-تاالڭ قىلىشنىمۇ
كۈچەيتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈشمەكتە.
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خىتايغا بېرىلگەن بىر كۈچلۈك جاۋاب ئىكەنلىكىنى
بىلدۈردى .ئۇ يەنە تۈركىيەدىكى شەرقىي تۈركىستانلىق
ئوقۇغۇچىالرنىڭ مائارىپ ئىشلىرىغا كۈچ چىقىرىپ
كەلگەن سۇتۇق بۇغراخان ۋەقفى ،كۆك ئاي ئىنسانىي
يـــــاردەم جەمئىيىتى قــاتــارلــىــق تــەشــكــىــاتــارغــا ۋە
تــۈركــىــيــەدىــكــى بــىــر قىسىم ئۇنىۋېرسىتېتالرنىڭ
رەھبەرلىرىگە مىننەتدارلىقىنى بىلدۈردى.

تۈركىيەدىكى  150كە يېقىن شەرقىي تۈركىستانلىق
ئوقۇغۇچىنىڭ غەلىبىلىك ئوقۇش پۈتتۈرگەنلىكى
مۇناسىۋىتى بىلەن - 21 ،ئــاۋغــۇســت ئىستانبۇلدا
شەرقىي تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالر ئوقۇش پۈتتۈرۈش
مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلدى.
سۇتۇق بۇغراخان ئىلىم ۋە مەدەنىيەت ۋەقفى ،خەلقئارا
شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر بىرلىكى ،شەرقىي
تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى ،كۆك ئاي ئىنسانىي ياردەم
جەمئىيىتى ۋە ئۇيغۇر ئىلىم ۋە مەدەنىيەت تەتقىقات
ۋەقفىنىڭ ھەمكارلىقى ئاستىدا ئورۇنالشتۇرۇلغان
مۇراسىم ئىستانبۇلنىڭ ئەييۇب سۇلتان رايونىدىكى
باھارىيە مەۋلەۋىيخانىسىدا ئۆتكۈزۈلدى .مۇراسىمغا
ھەرقايسى ساھەدىكى مۇتەخەسسىسلەر ،تەشكىالت
رەھبەرلىرى ،جامائەت ئەربابلىرى ۋە ئوقۇغۇچىالردىن
بولۇپ 300 ،گە يېقىن كىشى قاتناشتى.

ئارقىدىن شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر بىرلىكى
رەئىسى ،مائارىپ ۋە ھەمكارلىق جەمئىيىتى رەئىسى
ھىدايەتۇلالھ ئوغۇزخان سۆز قىلىپ ،ئوقۇش پۈتتۈرگەن
ئوقۇغۇچىالرنى تەبرىكلىدى ۋە ئوقۇغۇچىالرنىڭ بۇندىن
كېيىنكى ھاياتىدا شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى ئۈچۈن
تېگىشلىك رول ئېلىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى،
مەيلى قايسى ساھەدىكىلەر بولسۇن ،بۇندىن كېيىن

مــۇراســىــم قــۇرئــان تىالۋىتى ۋە ئىستىقالل مارشى
بىلەن باشالندى .ئالدى بىلەن سۇتۇق بۇغراخان ئىلىم
ۋە مەدەنىيەت ۋەقفىنىڭ نــازىــرالر ھەيئىتى رەئىسى
پىروفېسسور ،دوكتور جــەالل ئەرباي ئېچىلىش سۆزى
قىلدى .ئۇ سۆزىدە بۇ مۇراسىمنىڭ ئۆتكۈزۈلگەنلىكىدىن
ناھايىتى خۇرسەن بولغانلىقىنى ،ئوقۇش پۈتتۈرگەن
ئــوقــۇغــۇچــىــارنــى تەبرىكلەيدىغانلىقىنى ،بۇنىڭ
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى يوقىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتقان
20

ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

ئاۋغۇست 2021

ئابدۇقادىر ياپچان ســۆز قىلىپ ،خىتاينىڭ شەرقىي
تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى
توسۇشتىكى ،شۇنداقال توغرا پىكىرگە ئېرىشىشتىكى
ئەڭ مۇھىم قورالنىڭ ئىلىم-مەرىپەت ئىكەنلىكىنى،
ئىلىم ئېلىۋاتقان ياشالرنىڭ ئــۆز بىلىمىنى ئىككى
دۇنيالىقى ئۈچۈن ،خىتايغا قارشى مۇجادىلە ئۈچۈن
ئەمەلىي قوللىنىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى
بىلدۈردى.

خىتاينىڭ يىقىلىشى ۋە شەرقىي تۈركىستاننىڭ
مۇستەقىللىقىنى كـــۆزدە تــۇتــقــان ،نىشان قىلغان
ھــالــدا ھەرىكەت قىلىش ۋە ئىستراتېگىيە تۈزۈشى
كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى.
ئ ــارق ــى ــدى ــن شـــەرقـــىـــي ت ــۈرك ــى ــس ــت ــان ئــۆلــىــمــاالر
بىرلىكى رەئــىــســى دوكــتــور ئــاتــاۋۇلــاھ شــاھــيــار سۆز
قىلىپ ،مۇھاجىرەتتىكى شەرقىي تۈركىستانلىق
ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئوقۇشىنى داۋامالشتۇرۇشتا تۈرلۈك
قىيىنچىلىقالرنى باشتىن كەچۈرگەنلىكىنى ،ئەمما بۇ
قىيىنچىلىقالرغا باش ئەگمەسلىكىنى ۋە ھەرۋاقىت
ئۆز زىممىسىگە يۈكلەنگەن بۇرچىنى ئادا قىلىشىنى
ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى ،شۇنداقال ئوقۇش
پــۈتــتــۈرگــەن ئــوقــۇغــۇچــىــارنــىــڭ ئ ــۆز كەسپىنى زايــە
قىلىۋەتمەي ،ئەمەلىي قوللىنىشى كېرەكلىكىنىمۇ
تەكىتلىدى.
مــۇراســىــمــغــا قــاتــنــاشــقــان ســابــاھــاتــتــىــن زائــىــم
ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى دوكتور فاھرەتتىن
ســۆز قىلىپ ،ئۇنىۋېرسىتېتتىكى ئــەڭ تىرىشچان،
مـــۇنـــەۋۋەر ئــوقــۇغــۇچــىــارنــىــڭ ئــۇيــغــۇر ئــوقــۇغــۇچــىــار
ئىكەنلىكىنى ،ئــۇالردىــن مەكتەپتىكى ئىپادىسىدىن
خــــۇرســــەن ئــىــكــەنــلــىــكــىــنــى ،ئـــوقـــۇش پــۈتــتــۈرگــەن
ئوقۇغۇچىالرنى چىن كۆڭلىدىن تەبرىكلەيدىغانلىقىنى
بىلدۈردى.

ئــارقــىــدىــن ئ ــوق ــۇش پــۈتــتــۈرگــەن ئــوقــۇغــۇچــىــارنــى
مــۇكــاپــاتــاش مــۇراســىــمــى ئــۆتــكــۈزۈلــدى .بــۇ جــەريــانــدا
ئــۇنــىــۋېــرســىــتــېــتــنــى بــىــرىــنــچــى ب ــول ــۇپ پــۈتــتــۈرگــەن
ئــابــدۇلــاھ مۇيدىنئوغلى ۋە ئــۆمــەر يۈكسەلگە 2000
لىرا مۇكاپات بېرىلدى .ماگىستىرلىقنى پۈتتۈرگەن
ئوقۇغۇچىالرغا  1000لىرادىن ،ھەرقايسى مەكتەپلەردە
باكالۋۇرلۇقنى ئاالھىدە ياخشى نەتىجە بىلەن پۈتتۈرگەن
ئوقۇغۇچىالرغا  800لىرادىن مۇكاپات بېرىلدى .بۇالردىن
سىرت ،باكالۋۇرلۇقنى ياخشى نەتىجە بىلەن پۈتتۈرگەن
ئــوقــۇغــۇچــىــارغــا  200لــىــرا قىممىتىدىكى كىتاب
سېتىۋېلىش كارتىسى ،قالغان ئوقۇغۇچىالرغا خاتىرە
بۇيۇم تەقدىم قىلىندى .ئاخىرىدا مۇراسىم جامائەت
ئەربابى ئابدۇقادىر ياپچاننىڭ باشچىلىقىدىكى ئوپچە
دۇئا بىلەن مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاياغالشتى.

ئــۇيــغــۇر ئــاكــادېــمــىــيــەســى ۋەقفىنىڭ ب ــاش كاتىپى
دوكتور شەۋكەت ناسىر سۆز قىلىپ ،مۇھاجىرەتتىكى
ئوقۇغۇچىالرنىڭ بۇرۇنقى ۋاقىتالرغا سېلىشتۇرغاندا
كۆپ پۇرسەتلەرگە ۋە قولالشالرغا ئېرىشىۋاتقانلىقىنى،
بۇ ئەۋزەل شارائىتنى تېخىمۇ قەدىرلىشى كېرەكلىكىنى
تەكىتلىدى.
ئارقىدىن ســۇتــۇق بــۇغــراخــان ئىلىم ۋە مەدەنىيەت
ۋەقفىنىڭ مــۇئــاۋىــن رەئــىــســى ئــابــدۇرېــشــىــت ئەمىن
ۋەقفىنىڭ نىشانى ،ۋەزىپىلىرى ۋە بىر نەچچە يىلدىن
بېرى قىلغان خىزمەتلىرىنى تەپسىلىي تونۇشتۇرۇپ
ئۆتتى.
م ــۇراس ــى ــم ــدا ي ــەن ــە تــۈركــىــيــەدىــكــى بــىــر قىسىم
ئۇنىۋېرسىتېت ۋە تــەشــكــىــاتــارنــىــڭ ۋەكىللىرى
قاتنىشىپ ،مۇراسىم سۆزى قىلدى ۋە ئوقۇش پۈتتۈرگەن
ئوقۇغۇچىالرنى تەبرىكلىدى.
قىسقا دەم ئېلىشتىن كېيىن جــامــائــەت ئەربابى
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شــەرقــىــي تۈركىستاندىكى مىڭلىغان ئۇيغۇرنىڭ
مــەجــبــۇرىــي ئىشلىتىلگەنلىكى ھــەقــقــىــدە ئىنكار
قىلغىلى بولمايدىغان پاكىتالر بار ئىكەن.

ئاۋسترالىيە خەلقئارا رادىيوسى  SBSنىڭ خەۋىرىدە
بىلدۈرۈلۈشىچە ،ئاۋسترالىيە كېڭەش پاالتاسى شەرقىي
تۈركىستاندىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇالتلىرىنى
چــەكــلــەش مەقسىتىدە تــامــوژنــا قانۇنىغا تۈزىتىش
كىرگۈزگەن.

بــىــلــدۈرۈلــۈشــىــچــە ،بــۇ اليــىــھــە كــېــڭــەش پــاالتــاســى
تەرىپىدىن ماقۇلالنغاندىن كېيىن ،ئ ــاۋام پاالتاسى
تەرىپىدىن تەكشۈرۈلۈپ تەستىقلىنىدىكەن .ئــاۋام
پاالتاسى تەستىقلىغاندىن كېيىن مەجبۇرىي ئەمگەككە
چېتىشلىق ھەر قانداق مەھسۇالت شەھۋانىي بويۇمالر،
قـــورال ۋە ئــــوق-دورا ۋە ساختا دورا چەكلەنگىنىگە
ئوخشاش دەرىجىدە جازالىنىدىكەن .مەزكۇر اليىھەنى
ئىشچىالر پارتىيەسى ،يېشىلالر پارتىيەسى ۋە بىر
قىسىم بىتەرەپ پارالمېنت ئەزالىرى قوللىغان .ئەمما
ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئىتتىپاق بۇنىڭغا قارشى
چىققان .يەرلىك كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرى،
ئۇيغۇر تەشكىالتلىرى ۋە ئىشچىالر ئۇيۇشمىلىرى
بىردەك پارالمېنتنى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان اليىھەنى
مــاقــۇلــاپ ،چېگرا مــۇداپــىــئــە مىنىستىرلىقىنىڭ
كۈچىنى ئاشۇرۇشقا چاقىرغان.

خەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە ،ئاۋسترالىيە پارالمېنتى
ئىككى ھەپتە مۇزاكىرە قىلىش ئارقىلىق ،كېڭەش
پــاالتــاســى 23-ئ ــاۋغ ــۇس ــت تــۇنــجــى بــولــۇپ زامــانــىــۋى
قۇللۇققا قارشى تۇرۇش اليىھەسىنى ماقۇللىغان .بۇ
تەكلىپنى مۇستەقىل كېڭەش پاالتا ئــەزاســى رېكس
پاترىك ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ ،بۇ تەكلىپ اليىھەسى
كېڭەش پاالتاسىدا ماقۇلالنغان .بۇ قانۇن ئاۋسترالىيە
شىركەتلىرىنىڭ تــولــۇق ياكى قىسمەن مەجبۇرىي
ئەمگەك بىلەن ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇالتالرنى
ئىمپورت قىلىشىنى چەكلەيدىكەن.
بــۇ اليــىــھــە رېــكــس پــاتــرىــك خــىــتــاي كوممۇنىست
پارتىيەسىنى ئاالھىدە تىلغا ئېلىپ ئوتتۇرىغا قويغان
اليىھە بــولــۇپ ،اليىھەگە ئــاســاســەن تــامــوژنــا قانۇنى
ئاۋسترالىيەگە ئىمپورت قىلىنغان «مەجبۇرىي
ئەمگەككە چېتىشلىق» دەپ قارالغان ھەر قانداق تاۋارغا
جــازا ئىجرا قىلىنىدىكەن .پاترىكنىڭ ئېيتىشىچە،

ئامېرىكا ھۆكۈمىتىمۇ ئالدىنقى ئايدا مۇشۇنىڭغا
ئــوخــشــاش ق ــان ــۇن مــاقــۇلــلــىــغــان بـــولـــۇپ ،مــەزكــۇر
قانۇندا شەرقىي تۈركىستاندا ئىشلەپچىقىرىلغان
بــارلــىــق تــاۋارالرنــىــڭ مــەجــبــۇرىــي ئــەمــگــەك ئارقىلىق
ئىشلەپچىقىرىلىدىغانلىقى مۆلچەرلەنگەن.
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قەشقەر دائىرىلىرى:
بارلىق ئۆيلەردىكى گىلەملەر ئېلىۋېتىلىشى كېرەك

تاماق ئورۇندۇقى بار بولۇشى كېرەك .بۈگۈندىن باشالپ
كۆپچىلىك ھەرىكەتكە كېلىمىز .خىزمەت  - 9ئاينىڭ
 - 5كۈنىدىن بـــۇرۇن تۈزىتىلىپ بــولــىــدۇ .ۋىــايــەت
مەخسۇس تەكشۈرۈشنى ئورۇنالشتۇرىدۇ ،ھۆكۈمەت
خىزمەتچىلىرى ۋاقتىدا تۈزەتمىسە ،خىزمەت ئورۇننىڭ
ئاساسلىق مەسئۇلالرغا دوكالت قىلىنىدۇ» دېيىلگەن.

ئىجتىمائىي ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدا ئاشكارىلىنىشىچە،
خىتاي دائىرىلىرى 25-ئاۋغۇست قەشقەر شەھىرىدە
ئۇقتۇرۇش تارقىتىپ ،ئۇيغۇرالرنى ئۆيىدىكى گىلەملەرنى
ئېلىۋېتىشكە ،بېكىتىلگەن ئــۆي جاھازىلىرىنى
قويۇشقا بۇيرۇغان.
خىتاي يېقىندىن بــىــرى ھــەر خىل نــامــار بىلەن
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ بىناكارلىق ،ھويال-
ئارام ،ئائىلە بېزەكچىلىك مەدەنىيىتىگە بۇزغۇنچىلىق
قــىــلــىــشــنــى كــۈچــەيــتــكــەن ،بــۇنــىــڭ نــەتــىــجــىــســىــدە
ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆيلىرىدىكى ئايۋان ،سۇپا ،ئويۇق ،نەقىش
دېگەندەك ئەنئەنىۋى بېزەكلەر ۋە ئۆي قۇرۇلمىلىرى
چېقىپ ئــۆزگــەرتــىــلــگــەن ئــىــدى .بــۇ قېتىم قەشقەر
شەھەرلىك پــارتــكــوم ئاتالمىش «ئولتۇراقلىشىش
مۇھىتىنى تۈزەش» نامىدا ،ئەمەلىيەتتە بولسا شەرقىي
تۈركىستان خەلقىنىڭ ئــۆي ئىچى مەدەنىيىتىنى
كۆزدىن يوقىتىش ۋە خىتايالر بىلەن بولغان پەرقنى
تېخىمۇ كىچىكلىتىشتەك رەزىــل مەقسەت بىلەن،
شەھەر ئاھالىسىگە ئۇقتۇرۇش تارقىتىپ ،ئۆيدىكى
گىلەملەرنى ئېلىۋېتىشكە بۇيرۇغان.

يەنە بىر توپقا يولالنغان ئۇچۇردا كۆرسىتىلىشىچە،
 - 26ئاۋغۇست مەھەللە كومىتېتى خادىملىرى خەلققە
تەھدىت سېلىپ« :ھازىرغىچە گىلەمنى ئېلىۋەتمىگەن،
ئۆيگە سافا-شىرە ئالمىغانالر تەلەي سىناش خىيالىدا
بولماي ،تېزدىن ھەرىكەتكە كېلىڭالر! كېيىن پۇشايمان
قىلغاننىڭ ئورنى يــوق» دەپ ئۇقتۇرۇش تارقاتقان.
ئۇقتۇرۇشنىڭ ئاخىرىدا يەنە« :ياغلىق ئارتىدىغانالر،
كۆڭلەكنىڭ ئاستىغا ئىشتان كىيىدىغانالر دىققەت
قىلىڭالر ،ئۇزۇن كۆڭلەكلەرنى كىيمەڭالر!» دېيىلگەن.
كــۆزەتــكــۈچــىــلــەر تــۈرك-ئــىــســام مەدەنىيىتىنىڭ
بــىــر پــارچــىــســى بــولــغــان ئــۇيــغــۇر مەدەنىيىتىنىڭ
خــىــتــاي مــەدەنــىــيــىــتــى بــىــلــەن ئــاســمــان-زېــمــىــن
پەرقلىنىدىغانلىقىنى ،بۇنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ھاياتىدىكى
بــارلــىــق تــەرەپــلــىــرىــدە ئــەكــس ئېتىدىغانلىقىنى ،بۇ
سەۋەبلىك خىتاي رېجىمىنىڭ بۇ پەرقنى يوقىتىش
ئۈچۈن ،تەسەۋۋۇر قىلىش قىيىن بولغان بارلىق رەزىل
ئۇسۇلالرنى قوللىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈشمەكتە.

ئــۇقــتــۇرۇشــتــا« :قــەشــقــەر شەھەرلىك پارتكومنىڭ
ئــولــتــۇراقــلــىــشــىــش مۇھىتىنى تــــۈزەش تەلىپىگە
ئاساسەن ،بارلىق ئۆيلەرنىڭ گىلەملىرى پۈتۈنلەي
ئېلىۋېتىلىپ ،يەر يۈزى پاكىز تازىلىنىشى ،ئۈچ يېڭى
ئۆي جاھازىلىرى ئائىلىلەرگە كىرىپ ،ئۇخاليدىغانغا
كارىۋات ،ئولتۇرىدىغانغا سافا-شىرە ،تاماق يەيدىغانغا
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ســائــەت ئىشلەشكە توختامالشقان بولسىمۇ ،ئەمما
شىركەت ئىشچىالرنى كۈندە  11سائەتكىچە ئىشقا
سالغان .ئىشچىالر ئۆزلىرىنىڭ ھوقۇقلىرى كاپالەتكە
ئىگە قىلىنغۇچە نامايىشنى داۋامالشتۇرىدىغانلىقىنى
بىلدۈرگەن.

تــۈركــىــيــە ئــۇنــىــۋېــرســال تــېــلــېــۋىــزىــيــە تــورىــنــىــڭ
27ئاۋغۇستتىكى خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە ،خىتايئىگىدارچىلىقىدىكى شياۋمى ۋە ئۇنىڭ شېرىكى
سالكومپنىڭ ئىستانبۇل ئاۋجىالر رايوندىكى زاۋۇت
ئىشچىلىرى خىتاينىڭ ئالدامچىلىقى سەۋەبلىك ئىش
تاشلىغان.

ئىشتىن بوشىتىلغان يــۈجــەل ق ــارات ــال ئــەپــەنــدى
مۇخبىرغا« :مەن شىركەتكە مېيىپ نامىدا كىرگەن.
ئەمما شــىــركــەت مــاڭــا مېيىپالرنى ئىشلىتىدىغان
ئۆلچەمدىن كــۆپ خــىــزمــەت بــۆلــۈپ ب ـــەردى .بــۇ خىل
بېسىمدىن كېيىن بــىــز ئــۇيــۇشــمــا قــۇرۇشــنــى ق ــارار
قىلدۇق .بىز ئۇيۇشما تەشكىللەپ ھەققىمىزنى تەلەپ
قىلغاندىن كېيىنال شىركەت بىزنى ئىشتىن بوشاتتى.
بىز سەككىز سائەت ئىشلەشكە كېلىشكەن بولساقمۇ،
ئەمما بىز ئەزەلدىن  8سائەت ئىشلەپ باقمىدۇق .بىزنىڭ
ھەر كۈنى ئىشلىگەن ۋاقتىمىز  11-10سائەت بولدى.
ئۇنىڭ ئۈستىگە بىز ئىسمېنا قــوشــۇپ ئىشلىگەن
مائاشىمىزنى ئااللمىدۇق» دېگەن.

خەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە ،ئىشچىالرغا ئەڭ تۆۋەن
ئىش ھەققى ئۆلچىمىدە مائاش بــەرگــەن شياۋمى ۋە
ئۇنىڭ شېرىكى سالكومپ شىركىتىدە  800ئەتراپىدا
ئىشچى ئىشلەيدىغان بولۇپ ،شىركەت ئۇالرنى ناچار
شارائىتتا ئىشلەتكەن .كۈندە سەككىز سائەت ئىشلەش
توختامى بولغان بولسىمۇ ،بىراق ئىشچىالرنى كۈندە
 11ســائــەت ئىشقا ســالــغــان .ئىش ھەققىنى تولۇق
بەرمىگەننى ئــاز دەپ ،بىرلىشىپ ھەققىنى تەلەپ
قىلغان ئىشچىالرنى ئىشتىن قوغلىغان .ئاخىرىدا
ئىشچىالر خىتاي شىركىتىنىڭ ناھەقچىلىكىگە
قارشى ئۇيۇشما تەشكىللەپ ،ئىشتىن قوغالنغانالر
بىلەن ئىشلەۋاتقانالر بىرلىشىپ ئىش تاشالپ ،نارازىلىق
نامايىشى ئۆتكۈزگەن.

خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ئىشچىالرنى تۈرلۈك ئۇسۇلالر
بىلەن ئېزىشى خىتايدا كــۆپ ئۇچرايدىغان ئەھۋال
بولسىمۇ ،بۇ قىلمىشىنى چەت ئەلدىمۇ داۋامالشتۇرۇشى
دىققەت قوزغىماقتا.

ئىشچىالرنىڭ مۇخبىرغا ئاشكارىلىشىچە ،شىركەت
ئىشچىالرغا ئەڭ تۆۋەن مائاش ئۆلچىمى بويىچە 1900
لىرا ئىش ھەققى بەرگەن .ئىشقا كىرگەندە سەككىز
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شەرقىي تۈركىستاندا ئاتا-ئانىسى جازا الگېرى ياكى تۈرمىلەرگە
قامالغان مىليونلىغان بالىالر خىتاي رېجىمىنىڭ مېڭە
يۇيۇش ،خىتايالشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ نىشانى بولماقتا.
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شەرقىي تۈركىستاندا نېمىلەر يۈز بېرىۋاتىدۇ؟
بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەرنىڭ قايسىسى راست ،قايسىسى يالغان؟
ژۇرنىلىمىز ئىشەنچلىك ،نوپۇزلۇق خەۋەر مەنبەلىرى ۋە تىرىك شاھىتالرنىڭ
گۇۋاھلىقى ئارقىلىق ،نۆۋەتتە شەرقىي تۈركىستان خەلقى باشتىن كەچۈرۈۋاتقان
زۇلۇمالرنى ،خىتاينىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى ،شۇنداقال ئۇالرنىڭ
بۇ ھەقتىكى يالغان ئۇچۇرلىرىنى ۋە كۆز بويامچىلىقىنى دۇنياغا ئاشكارىالشنى
نىشان قىلىدۇ.
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