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  كىرىش سۆز

ــدى    ــشىمىز زۆرۈر بول ــرىش ســۆز يېېزى ــا كى مهن . ئۇشــبۇ كىتابق
ن باشالشنى ئويالپ   ئامېرىكىغا كهلگهندىن باشالپ ئىشنى قهيهردى    

 كـۈنى دۆلهت    – 15 ئاينىـڭ    – 7 يىلى   – 1999يۈرگهندە توساتتىن   
مهجلىسى ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى توغرىـسىدا گۇۋاھلىـق        

. ىسىدا يىغىن چاقىرماقچى بولدىبېرىش توغرئېلىش ۋە گۇۋاھلىق 
ت ئىككىمىـز ماشـىنا     يىراقتىكى ئوكالخوما شتاتىدىن ھۇشۇر مهمه    

تونغا كېلىپ، تهكلىپ بىلهن دۆلهت مهجلىسىنىڭ نگھهيدەپ ۋاشى
ئاۋۋال يېزىلغان كىتابىمدا . گۇۋاھلىق ئېلىش يىغىنىغا قاتناشتىم

ئېيتىلغاندەك، دۆلهت مهجلىسىنىڭ ئهزالىـرى  گۇۋاھلىـق ئـېلىش     
يهتته «يىغىنىغا قاتنىشىپ قالسام شۇالرغا تارقىتىپ بېرىمهن دەپ   

تهييـارالپ ئېلىـپ كهلـگهن      لىق ئىككـى بهتلىـك ماتېرىيـال        »ماددا
ــدىم ــشىم   . ئىـ ــسىگه خهت يېزىـ ــا دۆلهت مهجلىـ ــڭ ئامېرىكـ مېنىـ

 پــۇرات بولــسا، رەســمى خهت يېــزىش ئهنه شــۇ –ئــاۋۋالقىلىرى پــارچه 
  .كۈندىن باشالندى

غا ۋاشـىنگتون ن چىقىـپ   رابىيه قادىر قولغـا ئېلىنىـپ تۈرمىـدى       
چه بــالىلىرىم ئىككــى قېــتىم، ئــۆزۈم تــۆت قېــتىم  يېتىــپ كهلگــۈ

همئى ئالته قېتىم ئۇيغۇرالرنىـڭ كىـشىلىك ھوقـۇقى توغرىـسىدا           ج
تۈرمىـــدىن . ئامېرىكـــا دۆلهت مهجلىـــسىدە گـــۇۋاھلىقتىن ئۆتتـــۈم

ــڭ     ــسىدە ئۇيغۇرالرنى ــا دۆلهت مهجلى ــيىن، ئامېرىك ــدىن كې چىققان
ــسىدا     ــرى توغرىـ ــى تهلهپلىـ ــۇق دەردى ۋە سىياسـ ــشىلىك ھوقـ كىـ
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ــيه قادىرنىــڭ مــۇقهد   ـــ رابى ــۈش ـ دەس ۋەزىپىــسى گــۇۋاھلىقتىن ئۆت
بۈگــۈن ئۇيغــۇر تىلىــدا يېزىلغــان، ئىنگلىــز تىلىغــا . بولــۇپ قالــدى

ــسىدە     ــڭ دۆلهت مهجلىــ ــيه قادىرنىــ ــان، رابىــ ــمه قىلىنغــ تهرجىــ
گۇۋاھلىقتىن ئۆتكهندە سـۆزلىگهن نۇتـۇقلىرى ۋە ئـايرىم يوللىغـان           
ــا   ــتۈرۈلگهن ماتېرىيالالرنىـــــڭ ئىچىـــــدىن قولۇمغـــ ھۆججهتلهشـــ

توپالمغا تاللىـدىم، قولۇمغـا چىقمـاي    چىققانلىرىنى رەتلهپ ئۇشبۇ  
قالغانلىرى ساقلىنىۋاتقان ماتېرىيالالرنىڭ ئىچىدە قالدى، ئىـزدەپ       

ــدى  ــتىم بولمى ــشقا ۋاق ــز   . تېپى ــان، ئىنگلى ــدا يېزىلغ ئۇيغــۇر تىلى
. تىلىغا تهرجىـمه قىلىنغـان بهزى ھـۆججهتلهرنى يوقىتىـپ قويـدۇم           

بهزى . ۆچتـۈم مۇساپىرچىلىقتا ئامېرىكىدا ئون نهچچه قېتىم ئـۆي ك       
ماتېرىيالالر بهزىدە گېزىتلهر ۋە كېرەكسىز ماتېرىيالالر بىلهن بىلله        

ــالىم – 2 يىلــى – 2002مهســىلهن، . تاشــلىنىپ كهتتــى ــدا ئاي  ئاي
رابىيه قادىرنىڭ تۈرمىـدىكى ھايـاتى توغرىـسىدا سـابىق پرېزدېنـت            

 – 16 ئاينىــڭ – 2 يىلــى – 2002جــورجى بوشــقا يازغــان خېــتىم  
دە ئـېالن قىلىنـدى، بىـراق بـۇ         » پوست گېزىـت   تونۋاشىنگ«كۈنى  

ئىنگلىــز . خهتنىــڭ ئۇيغــۇر تىلــى نۇسخىــسىنى يوقىتىــپ قويــدۇم
كۆڭــۈل . تىلــى نۇسخىــسىنىمۇ بــۇ توپالمغــا تهييــارالپ بېرەلمىــدىم
. لىـدىكهن ئارامىدا بولمىسا، ئىنـساننىڭ تۇرمۇشـىمۇ چېچىالڭغـۇ بو    

ئۇيغـۇر تىلـى     ئهسـلى ېرىيالالرنىـڭ مات بۇ قېتىم، ھۆججهتلهشـكهن 
 4 يىلـى    – 2005بىـراق   . 1 ئۇشبۇ توپالمغا تاللىـدىم    نىنۇسخىلىرى

                                                 
بــۇ ماقالىالرنىــڭ ئىنگلىــزچه نۇســخىلىرى ئــايرىم كىتــاب قىلىــپ نهشــىر         1

 .قىلىنماقچى
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 كــۈنى رابىــيه قــادىر ئامېرىكــا دۆلهت مهجلىــسىدە  – 27 ئاينىــڭ –
نىڭ ئهسـلى   ىقۋاھلىقتىن ئۆتكهندە سۆزلىگهن نۇت   تۇنجى قېتىم گۇ  

ــر     ــسى بى ــمه نۇسخى ــلهن تهرجى ــسى بى ــۈپتىن  –نۇسخى ــرىگه ت  بى
! ؟... ېمه ئۈچۈن شۇنداق تهرجىـمه قىلـدى      تهرجىمان ن . ئوخشىمايدۇ

ئۇنىڭدىن باشـقا كىتـابىمىزدا،     ... ئۇيغۇر ئىكهنمىز ... ئۇيغۇرچىلىق
 بىرىگه مـاس    –ئۇقۇشماسلىق ياكى تالالنغان ماتېرىيالالرنىڭ بىر      

شـىنى  بولسا، ۋەتهنداشلىرىمىزنىڭ كهچۈرۈ  كهلمهيدىغان تهرەپلىرى   
  .ئۈمىد قىلىمىز

 ھۆججهتلهشــــــتۈرۈلگهن بــــــۇ توپالمغــــــا كىرگــــــۈزۈلگهن  
ماتېرىيالالرنىڭ كۆپىنچىسى رابىيه قـادىر تۈرمىـدىن چىققانـدىن         

ئىنگلىز تىلى تهرجىـمه نۇسخىـسى ۋە ئهسـلى         . كېيىن يېزىلغان 
دۆلهت «ئۇيغۇر تىلى نۇسخىسىنى قوشۇپ نهشىرگه تهييارلىغانـدا،        

مـــاۋزۇلۇق بـــۇ كىتابنىـــڭ » مهجلىـــسىگه يولالنغـــان مهكتـــۇبالر
ــۇ ش قىممىتىنىـــڭ يهنـــى ئىـــشلىگۈچىنىڭ  ئىـــشهنچىلىك بولـ

ھهرىكهت ئهمهلىيىتىنىڭ ئهتراپلىق، پاكىتلىق بولۇشىنى نهزەردە      
   .تۇتتۇق

رابىيه قادىر ئىككىمىز كېچىلهپ ئولتۇرۇپ يازغـانلىرىمىزنى     
 پــۇچهك تهلهپ قىلمــاي، خۇسۇســىي غهرەز ئارىالشــتۇرماي –پــۇل 

مىزغا بـۇ   ئىنگلىز تىلىغا تهرجىمه قىلىپ بهرگهن ۋەتهنداشـلىرى      
 –ئىــــسىم . يهردە چىـــن دىلىمىــــزدىن رەھـــمهت ئېيتىمىــــز   

بىراق . ناملىرىنى كهلتۈرۈپ رەھمهت ئېيتىشىمىز كېرەك ئىدى     
ئۆزىــدىن رۇخــسهت ئالمىغــانلىقىمىز ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ ئىــسىم  
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خــۇش ۋاخ بولــۇڭالر . لمىــدۇقهرىپلىرىنى بــۇ يهردە ئوچــۇق يازاشــ
  !ۋەتهنداشلىرىم

   كۈنى – 15  ئاينىڭ– 9 يىلى – 2009
  هاجى روزىرابىيه قادىر، سىدىق
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  خىتاينىڭ پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتى ۋە ئۇنىڭ
  پاجىئهلىك ئاقىۋەتلىرى

  !ھۆرمهتلىك كىرىس سىمىت ئهپهندىم
ــى     ــڭ تهبىئــ ــۆچمهنلىرى بىزنىــ ــاي كــ ــان خىتــ نۇرغۇنلىغــ
ــاي    ــىمىزنى خىتــ ــىل، ئهۋالد قالدۇرۇشــ ــشىمىزنى، نهســ كۆپىيىــ

ــ   ــاكىمىيىتى چهكلىــدى دەپ، س هۋەب كۆرســىتىپ، خىتايــدىن  ھ
ــا ئىلتىمــاس    قېچىــپ ئامېرىكىغــا كېلىــپ، سىياســى پاناھلىقق
قىلىـــپ، ئامېرىكـــا قوشـــما شـــتاتلىرىنىڭ سىياســـى پانـــاھلىق 

مۇشـۇ ئـارقىلىق ئامېرىكـا قوشـما        . بېرىشىگه ئېرىـشكهن ئىـكهن    
شــــتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىــــڭ نــــۆۋەتته خىتــــاي كوممۇنىــــستالر  

ــا قويۇۋاتقـــان  دېـــگهن » پىالنلىـــق تۇغـــۇت«ھـــاكىمىيىتى يولغـ
سىياســـهتنىڭ زادى قانـــداق سىياســـهت ئىكهنلىكىنـــى بىلىـــپ  

 بىــراق ئىشىنىــشىڭىز كېرەككــى،. تۇرغانلىقىــدىن خهۋەر تــاپتۇق
 خىتــاي كوممۇنىــستالر ،ھۆرمهتلىــك كىــرىس ســىمىت ئهپهنــدىم

ــايالر     ــىتىنى خىتـ ــۇت سىياسـ ــق تۇغـ ــڭ پىالنلىـ ھاكىمىيىتىنىـ
ــلهن ئهمهس،  ــۇرالر ئارىـــسىدا ۋەھـــشىلىك بىـ  بهلكـــى پهقهت ئۇيغـ

ــۋېلىش     ــا قويغــانلىقىنى بىلى ــلهن يولغ ــسىدا ۋەھــشىلىك بى ئارى
  .ئۈچۈن تۆۋەندىكى پاكىتالرغا نهزەر ئاغدۇرۇڭ ئهپهندىم

ــدىغان    ــىر قىلىنىــ ــدا نهشــ ــۇر تىلىــ ــىنجاڭ «مهن ئۇيغــ شــ
ســــانلىرىدىن  ىــــق يىلل– 1995 – 1988نىــــڭ »امىــــسىيىلن

 تۇغۇت سىياسىتى يولغـا     پايدىلىنىپ ئۇيغۇرالر ئارىسىدا پىالنلىق   
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قويۇلغانـــدىن كېــــيىن خىتــــايالر يوشـــۇرۇن ھالــــدا توپلىغــــان   
دىـــن رەتـــلهپ چىقـــتىم »شـــىنجاڭ يىلنامىـــسى«مهلۇمـــاتالرنى 

خىتاي تىلىدا يېزىلىپ ئۇيغـۇر     » شىنجاڭ يىلنامىسى «. ئهپهندىم
ــدۇ   ــمه قىلىنىـ ــا تهرجىـ ــسى  . تىلىغـ ــالنى دۆلهت مهجلىـ ماتېرىيـ

  .ئۈمىد قىلىمهنئهزالىرىنىڭ كۆرۈپ چىقىشىنى 

   يىلالر– 1989 – 1988

ۇر ئـاپتونوم رايونلـۇق   ئۇيغـ  فېـۋرال كـۈنى   – 23 يىلى  – 1988
شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايوندىكى ئاز سانلىق      «تى  هخهلق ھۆكۈم 

ــسىدا پىالنلىــق تۇغــۇتنى يولغــا قويۇشــقا ئائىــت     ــلهر ئارى مىللهت
رلهر، دە شـهھه  همىـ بهلگىل. نى ئېالن قىلـدى   »هلگىلىمهۋاقىتلىق ب 

 ئايالنىڭ  –ناھىيه، بازارلىق جايالردا ئولتۇراقالشقان بىر ئائىله ئهر        
ئىككى پهرزەنت، يېزىالردا، چـارۋىچىلىق رايـونالردا ئولتۇراقالشـقان         

ــت كۆرۈشــكه رۇخــسهت قىلىنــدى   ــۈچ پهرزەن ــا ئ ــى . خىتايالرغ مهيل
قهيهردە ئولتۇراقالشمىسۇن ئۇيغۇرالرغـا ئىككـى پهرزەنـت كۆرۈشـكه       

شــۇ يىلــى  . سىياســهت چانــدۇرۇپ قويــدى  . ىلىنــدىرۇخــسهت ق
ــاقلىنىش دورا،    ــۇتتىن سـ ــېتىۋېلىنغان تۇغـ ــويىچه سـ ــا بـ بۇيرۇتمـ

 3 خىــل بولــۇپ، قىممىتــى 11 ئۈســكۈنىلىرى جهمئــى –ئهســۋاپ 
بـۇ ئۈسـكىنه    .  مىڭ يۈەن خىتاي پۇلىغا سـۇندۇرۇلدى      810مىليون  

  مىڭ ئـادەمگه 610 مىليون   1 ئهسۋابالر تۇغۇت چهكلهش بويىچه      –
قىــسقا : ئىجــرا قىلىــش ئهھــۋالى مۇنــداق. ئىشلىتىــشكه يېتىــدۇ

، »تابلىتكىـسى «مۇددەت ئۈنۈم بېرىدىغان جىيـاداۋەن كۇمـۇلىچى         
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قوشـــــــۇمچه رېئاكـــــــسىيىگه قارشىلىـــــــشىش كۇمـــــــۇلىچى،  
 نومۇرلـۇق   0ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان     

قتىن دورا، مېگىستۇرۇل، سـىرتتىن ئىـشلىتىدىغان ھامىلىـدارلى       
ســــاقلىنىش كۇمــــۇلىچى، ھامىلىــــدارلىقتىن ســــاقلىنىش دورا 

  .پهردىسى قاتارلىقالردىن ئىبارەت
لۇماتلىرىغـــــــا  يىلىـــــــدىكى ستاتىـــــــستىكا مه– 1988

ــساق،  ــشىدىكى    ئاساسالن ــۇت يې ــدا تۇغ ــاپتونوم رايونى ــۇر ئ ئۇيغ
ــاللىرى  ــۇر ئايـ ــون 3ئۇيغـ ــۇپ، 875 مىـــڭ 588 مىليـ  نهپهر بولـ
ئهگهر خىتـاي   .  ئىگىلهيـدىكهن   نـى  25.5%ئومۇمىي نوپۇسنىڭ   

 100ستاتستىكىسىدا ئىقرار قىلىنغـان يۇقىرىـدىكى رەقهمنـى     
ــستاندا    ــمهك ئۇيغۇرىــ ــساق، دېــ ــهنت دەپ ئالــ  – 1988پىرســ

ــدە  ىيىل ــڭ ئۆزى ــسى    14نى ــۇر ئاھالى ــارتۇق ئۇيغ ــدىن ئ  مىليون
ــارلىقى ئايدىڭلىــشىدۇ ــۇ پىكىــر . ب ــات گېزىتــى «ب » يېڭــى ھاي

 يىلـى   – 1998ىڭ بـۇ ماقـالهم      تهھرىرىنىڭ پىكرى بولۇپ، مېن   
 ئاينىـڭ  – 7 يىلـى  – 1998 كـۈنى يېزىلىـپ   – 3 ئاينىڭ  – 5

. دە ئېالن قىلىنغان ئىـدى    » يېڭى ھايات گېزىتى  « كۈنى   – 25
جۈملىدىن، نىكاھالنغان  تۇغۇت يېشىدىكى ئۇيغـۇر ئايـاللىرى         

 نهپهر بولـــۇپ، بۇالرنىـــڭ تۇغـــۇتنى 566 مىـــڭ 502 مىليـــون 2
شـــۇ يىلـــى تۇغـــۇتنى .  بولغـــان58.5%چهكـــلهش نىـــسبىتى 

 قىلىـشقا مهجبۇرالنغانالرنىـڭ سـانى    ئوپېراتسىيهسىچهكلهش  
ــۇتى  550 مىـــــڭ 379 ــپ، تۇغـــ ــى تهشـــــكىل قىلىـــ  نهپهرنـــ

  نــى ئىگىلىــگهن، ماتكىـــسىغا   92. 25% چهكلهنگهنلهرنىــڭ 
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 302تۇغۇتنى چهكلهش ئهسۋابىنى سالدۇرۇشقا مهجبۇرالنغـانالر       
شــۇ يىلــى . ىگىلىــگهننــى ئ53.38 %، ئايــال بولــۇپ910مىــڭ 

ئۇيغــــۇر ئاياللىرىنىــــڭ تۇغــــۇتىنى باشــــقۇرۇش مهقــــسىتىدە 
  . ھۆكۈمهتنىڭ تهركىبىدە مهخسۇس كومىتېت قۇرۇلغان

   يىلالر– 1990 – 1989

ــل     ــر يى ــۇپ بى ــا قوي ــۇت سىياســىتىنى يولغ ــق تۇغ پىالنلى
 2.2%ئىچىــدە، كــۆپ بــالىلىق بولغــۇچى ئائىلىلهرنىــڭ ســانى 

ــ ــدى– 1989. ۆۋەنلىگهنتـــ ــال يىلىـــ ــۋىقات ن باشـــ  –پ تهشـــ
ــا      ــىتىنى يولغ ــۇرالش سىياس ــۇش، مهجب ــڭ تۇت ــاتنى چى تهرغىب
قويۇپ، شۇ يىلى شـىنجاڭ ئۇنىۋېرسـىتېتىدا مهخـسۇس ئـالىي           

بۇ سىنىپنى پۈتتۈرگهنلهر قهشـقهر،     . تېخنىكوم سىنىپى قۇرغان  
ــايالردا پى ــارلىق جـ ــادىملىرىنى ئىلـــى قاتـ النلىـــق تۇغـــۇت خـ

 يىلىــدىن – 1988. الغــاننى ئۈســتىگه ئســهلهش ۋەزىپهتهربىــي
 مىـڭ   169باشالپ تۇغۇتىغا چهك قويغـان ئۇيغۇرالرنىـڭ سـانى          

ــكهن  ــشىگه يهت ــسىنى مهجبــۇرى   359. كى  نهپهر ئايالنىــڭ بالى
تۇغـــۇت چهكـــلهش ئهســـۋابىنى ئىشلىتىـــشكه . ئالـــدۇرۇۋەتكهن

 گه، 500 مىــڭ 338مهجبۇرالنغــان ئۇيغــۇر ئاياللىرىنىــڭ ســانى 
رىــــسىنى ئىشلىتىــــشكه ھامىلىــــدارلىقتىن ســــاقلىنىش دو

 600 مىـــڭ 377مهجبۇرالنغـــان ئۇيغـــۇر ئاياللىرىنىـــڭ ســـانى 
  .نهپهرگه يهتكهن
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   يىلالر– 1991 – 1990

ش ارىـسىدا پىالنلىـق تۇغـۇ     ئاپتونوم رايون بويىچه ئۇيغۇرالر ئ    
ــسبىتى  ــۆرلىگهن81.58%نىـ ــكه  .  گه ئـ ــت كۆرۈشـ ــر پهرزەنـ بىـ

  .يهتكهن كه 243 مىڭ 267مهجبۇرالنغان ئۇيغۇر ئاياللىرى 
ھامىلىـــــدارلىقتىن ســـــاقلىنىش، تۇغـــــۇتنى چهكلهشـــــكه  

 نـى   600 مىـڭ    770  مىليـون  1مهجبۇرالنغان ئۇيغۇرالرنىڭ سـانى     
  ھامىلىـــدارلىقتىن ساقلىنىـــشتا waplant  .تهشـــكىل قىلغـــان

دورىنى تېرە ئاسـتىغا سـالىدىغان يېڭـى تېخنىكىنـى كىرگـۈزۈپ،            
ىلىـــپ  مىـــڭ ئايالغـــا ســـىناق ق576تۇغـــۇت يېـــشىغا يهتـــكهن 

گه ئوپېراتسىيهسى مىڭ ئايال تۇغۇتنى چهكلهش      381. ئىشلهتكهن
ــان ــسىنىڭ   . زورالنغــ ــۇت گۇرۇپپىــ ــق تۇغــ ــى پىالنلىــ ــۇ يىلــ شــ

رەھبهرلىكىنى ئاپتونوم رايوننىـڭ خىتـاي مۇئـاۋىن رەئىـسى جىـن            
ــان   ــتىگه ئالغـ ــۇي ئۈسـ ــۇەن   . يۇڭخـ ــورۇنلىرى ۋە بىڭتـ ــاقچى ئـ سـ

  .ياردەملهشكهن

   يىلالر– 1993 – 1992

 مىڭدىن  60ىالن بويىچه تۇغۇلغان بوۋاقالرنىڭ سانى      مهخپى پ 
  .كۆپرەك ئازايدى

 ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايــونى ئاجراتقــان پىالنلىــق   يىلــى– 1992
 – 1991 مىليــون يــۈەنگه يېتىــپ، 9تۇغــۇت كهســپى خىراجىتــى 

ــۈەن كــۆپهيگ 2يىلىدىكىــدىن  ــر – 1992. هن مىليــون ي  يىلــى بى
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ــاھىي  ــسىم نـــ ــتى هقىـــ ــرە ئاســـ ــى تېـــ ــۈپ لهردە دورىنـــ غا كۆمـــ
ھامىلىــدارلىقتىن ســاقلىنىش ئۇســۇلى ۋە ئهرلىــك ئۇرۇقــداننى     

 كېڭهيتىلىـپ،   ئوپېراتـسىيهسى » ئهرلهرنى ئاقتا قىلىـش   «بوغۇش  
ــڭ  .  مىــڭ ئۇيغــۇر ئهركهكــكه ســىناق قىلىنــدى  500 شــۇ يىلىنى

 نهپهر 877 مىــڭ 389 ئوپېراتــسىيهسىئۆزىــدە تۇغــۇتنى چهكــلهش 
 كه 845 مىـــڭ 161 يىلىدىكىـــدىن – 1991كىـــشىگه يېتىـــپ، 

  . ئاشقان
ــدارلىق –دورا  ــشلىتىپ ھامىلى ــشقا  ســايمان ئى تىن ساقلىنى

ھامىلىــــدارلىقتىن ســــاقلىنىش ئهســــۋابىنى (مهجبۇرالنغــــانالر 
 نهپهر  874 مىـڭ    825 )ا مهجبۇرالنغانالر بۇنىڭ سىرتىدا   سالدۇرۇشق

  .بولغان
ئۈنـــــۈمى قىـــــسقا مۇددەتلىـــــك دورىنـــــى ئىچىـــــشكه     

ئــۇزاق مــۇددەت ئۈنــۈم بېرىــدىغان  نــى، 1.88%مهجبۇرالنغــانالر 
ــش ــانالر دورا ئىچىـــ ــى 9.14%كه مهجبۇرالنغـــ ــاپچۇق نـــ  ۋە قـــ

مۇشـۇ  . نـى ئىگىلىـگهن   25.08%ئىشلىتىشكه مهجبۇرالنغانالر   
 – يۈەنلىــك دورا 400 مىــڭ 267 مىليــون 2بىــر يىــل ئىچىــدە 

ــدارلىقتىن  140 مىليــون 2دەرمهك،   مىــڭ كىــشىلىك ھامىلى
ــۋاب  ــاقلىنىش ئهسـ ــايمانلىر–سـ ــدىن  سـ ــرى خىتايـ ى ئىچكىـ

 يـۈەن  200 مىـڭ  419 مىليـون  4جايالرغـا  . يۆتكهپ كېلىـنگهن  
ــدىكى،  ــون 1قىممىتىــ ــڭ 102 مىليــ ــشىلىك 300 مىــ  كىــ

 ســايمانلىرى تارقىتىــپ –ھامىلىــدارلىقتىن ســاقلىنىش دورا 
 مىـــڭ يۈەنلىـــك   979ئامبـــاردا ســـاقلىنىۋاتقان   . بېـــرىلگهن 
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 مۇشــۇ بىــر  ســايمانلىرى–ھامىلىــدارلىقتىن ســاقلىنىش دورا 
 22مۇشــۇ يىلــالردا ئىچكىــرى خىتايغــا  . يىلــدا ئىــشلىتىلگهن

 – 1992. تمــا بېــرىلگهنۇخىــل بــاال چۈشــۈرۈش ئهســۋابىغا بۇير
 ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىــدىكى ئاساســى قــاتالم پىالنلىــق  يىلــى

 دىـن، ئۇنىـڭ     3500 تهشـكىالتىنىڭ سـانى      جهمئىيهتـى تۇغۇت  
  . دىن ئاشقان900 مىڭ 138ئهزالىرى 

ــاپ تونوم رايونلــۇق پىالنلىــق پهرزەنــت كۆرۈشــنى باشــقۇرۇش  ئ
ــاليهت   ــۇپ ۋى ــق  ،كــومىتېتى بىرىنچــى بول  شــهھهرلهرنىڭ پىالنلى

 مىليــون 2سىگه هزەنــت كۆرۈشــتىكى تــۆت تۈرلــۈك ئوپېراتــسىيپهر
 مىـــــڭ يـــــۈەن، جـــــايالردىكى يېتهكچىلىـــــك قىلىـــــش     900

 مىــڭ يــۈەن يــاردەم 500 مىليــون 2پونكىتلىرىنىــڭ قۇرۇلۇشــىغا 
 يۈەن قوشۇمچه مهمۇرى خىراجهت ئاجرىتىـپ       600 مىڭ   110،  پۇلى

  .بهرگهن
 708 مىـڭ  350 يىلـى جهمئـى   – 1993ئاپتونوم رايون بـويىچه     

  . قېتىم ئوپېراتسىيه ئىشلهندى
ــدا ئۇيغــۇر   – 1993 ــدىكى مهلۇماتقــا قارىغان  يىلىنىــڭ ئاخىرى

ئاپتونوم رايونىنىڭ ۋىاليهت، شهھهر دەرىجىلىـك پىالنلىـق تۇغـۇت          
كه، يېـزا  123 گه، ناھىيه دەرىجىلىك تهشكىالت    16ىيهتلىرى  جهمئ

ــيهتلهر  – ــك جهمئىـ ــازار دەرىجىلىـ ــيهتكه  5659 بـ ــۇ جهمئىـ ــا، بـ  غـ
 گه، بۇ ئهزاالر 4632قاتناشقان، مائاش ئالمايدىغان ئهزاالر ئائىلىسى     

 مىـڭ   219ئاالقىلىشىدىغان تۇغۇت پهيتىدىكى ئۇيغـۇر ئـائىلىلهر        
  . گه يهتتى986
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   يىلالر– 1995 – 1994

 844ئهمهلىي مهلۇماتالرغا قارىغاندا، ئـاپتونوم رايـون بـويىچه          
ــزا « ــازار–يېـ ــنى   »  بـ ــراجهت توپالشـ ــاش خىـ ــر تۇتـ ــزىالر بىـ يېـ

قالدۇرۇلغان خىراجهتنىـڭ بىـر قىـسمىنى       . ئهمهلىيلهشتۈرگهن
كهنتلهر پىالنلىق پهرزەنت كـۆرۈش تهشـۋىقاتچىلىرىنىڭ ئىـش         

الرغــا بېــرىلگهن ھهق ئۇ. ھهققىنــى ھهل قىلىــشقا ئىــشلهتكهن
  .  يۈەنگىچه بولغان1200 يۈەندىن 180ئهھۋالغا قاراپ 

 يۈەن، پىالنلىق تۇغـۇت خىزمهتچىلىـرى نامىـدا         180: دىققهت
ــانىالرنى تېخنىكلىــق    ــالىلىرىنى، تۇغۇتلــۇق ئ ــۆز خهلقىنىــڭ ب ئ

 يۈەنلىــك مائــاش 1200ئۆلتۈرىــدىغان ئۇيغــۇر غالچىالرغــا، ئهمــدى 
باشــقۇرىدىغان، ئهقىــل كۆرســىتىدىغان، ئاشــۇ ئۇيغــۇر غــالچىالرنى 

پىالنلىق ئۆلتۈرۈشنى پىالناليدىغان خىتاي كۆچمهن باشلىقالرغا      
هن بۇ پۇلالر يهنىـال پىالنـدىن تاشـقىرى پهرزەنـت كـۆرگ           . بېرىلگهن

بۇ ئۇسـۇل،  . لىدە يىغىپ ئېلىغانئۇيغۇر خهلقىدىن جهرىمانه شهك   
  همهسمۇ؟ ئۆزىنىڭ يېغىدا ئۆزىنىڭ گۆشىنى قورۇش دېگهنلىك ئ

ئهمدى كهلسهك، ئاپتونوم رايون بويىچه پىالنـدىن سـىرت پهرزەنـت     
 مىليــون 57كــۆرگهنلهردىن مۇشــۇ مهزگىلــلهردە ئېلىنغــان جهرىمــانه  

 58%بۇ پۇل ئېلىشقا تېگىشلىك پۇلنىـڭ  .  مىڭ يۈەنگه يهتكهن   100
ــان   ــكىل قىلغ ــى تهش ــڭ  . ن ــۇ پۇلنى ــى  92%ب ــا  ن ــق تۇغۇتق پىالنلى

كـــۆچمهن خىتـــايالرنى ئورۇنالشـــتۇرۇش، قـــالغىنى . ئىـــشلىتىلگهن
  .مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستانغا يهرلهشتۈرۈشكه سهرپ قىلىنغان
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ۇر ئـاپتونوم    يىلىنىڭ ئاخىرىغىچه مۇستهملىكه ئۇيغـ     – 1994
دىن يــۇقىرى پىالنلىــق پهرزەنــت كۆرۈشــنى هرايـونى بــويىچه نــاھىي 

  .باشقۇرۇش تهشكىالتلىرى پۈتۈنلهي قۇرۇلۇپ بولغان
ــۇ يهردە شــۇنى ــۆتهيلىكى دۆلهتلىــك پىالنلىــق  ب مۇ ئېيتىــپ ئ

سـىدىن  هتهربىيه مهھكىم  –پهرزەنت كۆرۈش كومىتېتى تهشۋىقات     
جۇجۇنپىڭ ۋە پىالنلىق تۇغۇتنى ماسالشـتۇرغۇچى گېـڭ چىـيهن،          

نىـڭ  جهمئىيهتىبىرلهشكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتى نوپـۇس فونـدى          
 – 1 يىلـــى – 1994خىتايـــدا تۇرۇشـــلۇق ۋەكىلـــى خىـــددالى،    

 قهشـــــــقهر، ئىلـــــــى  ســـــــىنتهبىرگىچه– 11ىردىن هبســـــــىنت
ــۈلگه كۆرســىتىپ تهربىــي ۋىاليه ــدىكى ئ ــدا هتلىرى لهش پونكىتلىرى

خىــزمهت تهكــشۈرۈپ، ئۇالرنىــڭ خىزمهتلىــرىگه شــۇ يهردىــال باھــا   
  . بهرگهن

ــقهت ــشۈرۈش   : دىق ــكىالتىنىڭ تهك ــلهر تهش ــكهن دۆلهت بىرلهش
رىگه ئۆمهكلىرى نېمه ئۈچۈن خىتاينىڭ سىچۇەن، خۇنهن ئـۆلكىلى    

ــدە پىالنلىــق       ــڭ ئىچكــى ئۆلكىلىرى ــدۇ؟ چــۈنكى خىتاينى بارماي
سـى  ها قويۇلغـان بولـسىمۇ، لـېكىن دەرىج       تۇغۇت سىياسىتى يولغـ   

ــۈرۈلمىگهن ــشىلىككه كۆتـ ــلهر  . ۋەھـ ــكهن دۆلهتـ ــداقتا بىرلهشـ ئۇنـ
ــۇرالرنىال      ــشىپ پهقهت ئۇيغـ ــلهن بىرلىـ ــاي بىـ ــكىالتى خىتـ تهشـ

  ئۆلتۈرمهكچىمۇ؟
  !ندىھۆرمهتلىك كىرىس سىمىت ئهپه

پىالنلىـق تۇغــۇت سىياسـىتى تىبهتــته دۆلهتنىـڭ كــادىرلىرى    
ــان   ــا قويۇلغ ــسىدىال يولغ ــادەك   . ئارى ــڭ داالي الم ــۈنكى تىبهتنى چ
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ئۇنىــڭ . داالي المانىــڭ ئامېرىكىــدەك ئىگىــسى بــار. ئىگىــسى بــار
ئۈســتىگه خىتــاي كۆچمهنلىرىمــۇ تىبهتنىــڭ شــاالڭ ھاۋاســىغا      

پىالنلىــق ئۆلتۈرۈشــنى شــۇڭا خىتــاي بــۇ رايونــدا . ماسلىــشالمايدۇ
  . زۆرۈر دەپ قارىمىغان

ــتهملىكه ۋە     ــدى، مۇســــــ ــىمىت ئهپهنــــــ ــرىس ســــــ كىــــــ
مۇستهملىكىچىلىك تارىخىنى ۋارقلىسىڭىز، دۇنيادا خىتايدەك ۋار      

دۆلىتىڭىـز ئامېرىكـا    .  ۋارا مىللهتچى مىللهتنى ئۇچرىتالمايسىز    -
قوشما شتاتلىرى ئهزەلدىن پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتى بـويىچه           

ىن ئاشۇرۇۋەېتىــشكه قارشــى تــۇرۇپ، ئىنــساننىڭ تهبىئــى  چېكىــد
يۇقىرىـدا سـىزگه    . ئۆسۈش ھوقـۇقىنى قوغـداپ كېلىۋاتقـان دۆلهت       

ــش     ــېمه ئىـ ــدى نـ ــۇرالر ئهمـ ــز ئۇيغـ ــۆزلىدۇق، بىـ ــى سـ دەردىمىزنـ
  قىلىشىمى زكېرەك؟

ــتهقىللىق  ــسىتىمىز مۇس ــى  ...مهق ــۇنداق، بهلك  – 1944؟ ش
. سلىگه كهلتۈرۈشـتۇر يىلى قۇرۇلغان ئىككىنچى جۇمهۇرىيهتنى ئه    

بۇ جۇمهۇرىيهت خهلقئـارا سىياسـى سـودىالردا سـېتىلىپ كهتـكهن            
مۇسـتهقىللىق مهقــسهتنىڭ ۋاسىتىـسى ئهقىـل ۋە ئىــرادە    . ئىـدى 

شۇڭا بىز ئۇيغۇرالر بۈگۈن دەردىمىزنىمۇ،     . ئارقىلىقال ئىشقا ئاشىدۇ  
خــۇش ۋاق ! ئىرادىمىزنىمــۇ ئامېرىكــا خهلقىــگه تهقــدىم قىلــدۇق

  .1 سىمىت ئهپهندىمبولۇڭ كىرىس

                                                 
مىالردا كىرىـستو فـۇر سـىمىت       بۇ ھۆرمهتلىك كىشىنىڭ ئىـسمى بـۇرۇنقى يـاز         1

ــان ــور    . دەپ ئېلىنغ ــى ت ــاي تىل ــسىنىڭ خىت ــا دۆلهت مهجلى ــتىم ئامېرىك ــۇ قې ب
شـۇڭا بـۇ يهردە     . بېتىگه قارىـسام كىـرىس سـىمىت دەپ، ئېنگلىـزچه يېزىلىپتـۇ           
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 كـۈنى   – 3 ئاينىـڭ    – 5 يىلى   – 1998بۇ ھۆججهتلىك ماقاله    
يېزىلىــپ، ئىنگلىــز تىلىغــا تهرجىــمه قىلىۋېلىــپ ســومكامغا      

دۆلهت مهجلىـسىگه   . سېلىۋېلىپ، قهيهرگه بارسام ئېلىپ باراتتىم    
كىرگهنـــــدە دۆلهت مهجلىـــــسى ئهزالىرىغـــــا، تاشـــــقى ئىـــــشالر 

ــد  ــهم ئاالقىـ ــستىرلىكىگه كىرسـ ــپ مىنىـ ــبهرلهرگه تارقىتىـ ار رەھـ
  .بېرەتتىم

                                                                                                

ــازدىم   . بۈگــۈن بــۇ ھۆرمهتلىــك ئهربابنىــڭ ئىــسمىنى كىــرىس ســىمىت دەپ ي
 .ـــ ئاپتورتۈزىتىپ ئوقۇشۇڭالرنى ئۆتۈنۈپ سورايمهن 
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  !دۆلهت مهجلىسىنىڭ ھۆرمهتلىك ئهزالىرى

  !خانىمالر، ئهپهندىلهر
ئامېرىكا خهلقىنىڭ بېسىمى ئارقىلىق خىتاي ھۆكـۈمىتى       

ــدى   ــۇر بول ــۇپ بېرىــشكه مهجب  – 3مهن . مېنــى تۈرمىــدىن قوي
 ىگـــــانر ۋاشـــــىنگتوندىكى كـــــۈنى كهچـــــته – 17ئاينىـــــڭ 

ــپ چ  ــا كېلىــ ــتۈمئايرودرومىغــ ــدە  . ۈشــ ــۈنگىچه تۈرمىــ تۈنۈگــ
ــل    ــالته يىــ ــۇقى ئــ ــۆز قىلىــــش ھوقــ ــايهتچىلهرگىمۇ ســ جىنــ

ــدىم     ــۇس ئى ــىي مهھب ــال سىياس ــر ئاي ــگهن بى ــاۋۋال . چهكلهن ئ
ــاكودا ــىنگتوندا ئانـــدىن چىكـ ــۆزگه كهلـــدى  ۋاشـ .  تىلىـــم سـ

ــۇنجى    ــېمه ئىكهنلىكىنــى ت ــڭ ن ــتىم ھــېس  ئهركىنلىكنى  قې
  .تىمقىقى ئهركىنلىككه ئېرىشهئامېرىكىدا ھ. قىلدىم
 كۈنى ئۈرۈمچىدە قولغـا     – 11 ئاينىڭ   – 8 يىلى   – 1999مهن  

 كـۈن ئىچىـدە ھهر      45خىتـاي سـاقچىلىرى دەسـلهپكى       . ئېلىندىم
.  قېــتىم ســوراق قىلــدى90كــۈنى ئىككــى قېتىمــدىن جهمئىــي  

  . ساقچىالر بىر سوئالنى داۋاملىق تهكرارلىدى
   ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بىلهن نېمه مۇناسىۋىتىڭ بار؟—
. ېرىكا ھۆكۈمىتى بىلهن ھېچقانداق مۇناسىۋىتىم يوق      ئام —

بىراق، ئامېرىكا خهلقىنى ياخشى كۆرىمهن، بىـر خهلقنـى ياخـشى       
  كۆرۈش جىنايهت ئهمهسقۇ؟

مهن .  قېــتىم تهكرارلىــدى 90خىتــاي ســاقچى بــۇ ســوئالنى    
ــۇقىرىقى جــاۋابنى   مهن بۈگــۈن ئــازاد  .  قېــتىم تهكرارلىــدىم 90ي
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ــدۇم ــدە ئۇيغۇرالرن. بول ــسىدا   تۆۋەن ــۇقى توغرى ــشىلىك ھوق ــڭ كى ى
  . توختىلىپ ئۆتىمهن

ئۇيغۇرىـــستاندىن باشــــقا  ) شــــىنجاڭ(ھـــازىرقى دۇنيـــادا   . 1
ــى      ــۈم جازاس ــۈن ئۆل ــايهت ئۈچ ــىي جىن ــته سىياس ــداق دۆلهت ھهرقان

ئۇيغۇرالرغـــا خىتـــاي كـــۆچمهنلىرى   . بېرىـــدىغان قـــانۇن يـــوق  
ــ      ــدىلىك ئ ــشى كۈن ــۈم جازاســى بېرى ــڭ ئۆل ادەتكه ھاكىمىيىتىنى

 دوكالتىغـــــا تهشـــــكىالتىنىڭ كهچـــــۈرۈم. ىـــــپ قالـــــدىئايلىن
ــازىرغىچه   ــالنغاندا، ھ ــونى  «ئاساس ــاپتونوم راي ــۇر ئ ــىنجاڭ ئۇيغ » ش

ــگهن يهردە  ــۈم   200دې ــارتۇق سىياســىي مهھبۇســقا ئۆل ــن ئ  نهپهردى
 – 11 ئاينىــڭ – 9 يىلــى – 2004مهســىلهن، . جازاســى بېرىلــدى

ۋاڭ نىــڭ ســېكرېتارى »شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايــونى«كــۈنى 
 سىياســـىي تهشـــكىالتنىڭ 22 ســـهككىز ئـــاي ئىچىـــدە لېچـــۈەن

 نهپهر ئۇيغـۇر سىياسـىي مهھبۇسـقا ئۆلـۈم جازاسـى            55ئهزالىرىدىن  
 يىلـى ئاسـىيادا ئالهمـشۇمۇل       – 2001. بهرگهنلىكىنى جاكارلىـدى  

ــۈز بهردى ــامه. ئـــۆزگىرىش يـ  باشـــچىلىقىدىكى الدېـــن بىـــن ئوسـ
ــست  ــاتېررورى ــۈ گۇرۇپپىالرغ ــرىش ئۈچ ــما   زەربه بې ــا قوش ن ئامېرىك

. شتاتلىرى ھۆكۈمىتى ئافغانىستانغا ھهربىي ھهرىـكهت قولالنـدى       
چۆچۈپ كهتكهن خىتاي ھۆكۈمىتى ئافغانىستانغا يـېقىن قهشـقهر       

ــات   ــۇالقلىرىنى –شـــهھىرىدە، ئۇيغۇرالرنىـــڭ ئـ ــارۋىلىرىنى، ئـ ، ھـ
قولغا ئېلىشنى، كېـسىم    . بارلىق قاتناش قوراللىرىنى يىغىۋالدى   

ــشنى   ــېالن قىلى ــتۈردى  ئ ــشنى جىددىيلهش ــى بېرى ــۈم جازاس . ئۆل
ــابىر ئـــۈرۈمچى شـــهھىرىدە – 15 يىلـــى – 2001مهســـىلهن،   نويـ
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 نهپهر ئۇيغـۇر سىياســىي مهھبۇسـقا ھۆكــۈم   24خىتـاي ھۆكــۈمىتى  
ئېالن قىلىپ، بۇنىـڭ ئىچىـدە تـۆت نهپهر ئۇيغۇرغـا ئۆلـۈم جازاسـى        

ــى – 2001. بهردى ــرى   – 17 يىل ــاي دائىرىلى ــۈنى خىت ــابىر ك  نوي
يرۇق چۈشــۈرۈپ ئۇيغــۇر مۇســۇلمانلىرىنىڭ بــۇرۇت قويۇشــىنى  بــۇ

  . ئايالالرنىڭ بېشىغا ياغلىق ئارتىشىنى چهكلىدى. چهكلىدى
ــى – 2001 ــڭ – 9 يىلــ ــستالر  – 11 ئاينىــ ــۈنى تېررورىــ  كــ

 ئاينىـڭ   – 9ئامېرىكىغا ھۇجۇم قىلغان پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ،      
وچـۇق سـوت    كۈنى شايار ناھىيىسىدە ۋە قهشقهر شـهھىرىدە ئ    – 27

يىغىنى ئېچىپ، مىللىـي بۆلگـۈنچى جىنـايىتىنى ئارتىـپ، تـۆت            
  . نهپهر ئۇيغۇر سىياسىي مهھبۇسقا ئۆلۈم جازاسى بهردى

 كــــــۈنى شــــــىنجاڭ – 5 ئاينىــــــڭ – 12 يىلــــــى – 2001
ــستان( ــاي تىلىـــدا دەرس    ) ئۇيغۇرىـ ــستىتۇتىدا خىتـ ــالىيه ئىنـ مـ

پــتىن  نهپهر ئۇيغــۇر ئوقۇغــۇچىنى مهكته40ئۆتۈشـنى رەت قىلغــان  
  . قوغالپ چىقاردى

ــى – 2001 ــدە   – 10 يىل ــۈنى ئۈرۈمچى ــۆكتهبىر ك  نهپهر 210 ئ
 – 18ئۆكتهبىرنىـڭ   . مىللىي بۆلگـۈنچى ئۇيغـۇرنى قولغـا ئالـدى        

جىنــايهت   دېــگهن مىللىــي بۆلگــۈنچىغــاكــۈنى بهش نهپهر ئۇيغۇر
  . ئۆلۈم جازاسى بهردىبىلهن 

ا  كــۈنى ئامېرىكــا قوشــم  – 18 ئاينىــڭ – 12 يىلــى – 2002
شتاتلىرى ھۆكـۈمىتى ئهمـگهك، دېمـوكراتىيه، كىـشىلىك ھوقـۇق           

ــاتىپى   ــشالر كــ ــاۋىن دۆلهت ئىــ ــويىچه مۇئــ ــشلىرى بــ ــورىنئىــ  لــ
 ئهپهنــدى ئــۈرۈمچىنى زىيــارەت قىلــدى،  Lorne Cranerكېرەينېــر
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ئۇنىۋېرســـىتېتىدا كىـــشىلىك ھوقـــۇق ) ئۇيغۇرىـــستان(شـــىنجاڭ 
ــالت بهردى ــستان . توغرىـــــسىدا دوكـــ ــىنجاڭ(ئۇيغۇرىـــ ا يهر د) شـــ

ــا روھ . تهۋرىگهنـــدەك بولـــدى ئۇيغـــۇر خهلقىنىـــڭ مىللىـــي روھىغـ
قوشۇلدى، ئهركىنلىك توغرىـسىدىكى خىيـالالر گويـا شـۇ دەقىقىـدە       

ــدى  ــدەك بولـ ــا ئايالنغانـ ــتاتلىرى  . رېئاللىققـ ــما شـ ــا قوشـ ئامېرىكـ
 Richard Armondy ئىرمونـدى  رىچـارد  يىلـى  – 1943ھۆكـۈمىتى  

سۇل قىلىـپ تهيىنلىگهنـدىن     ئهپهندىنى ئۈرۈمچىدە تۇرۇشلۇق كونـ    
 يىلـدىن كېـيىن ئامېرىكىنىـڭ يـۇقىرى     60باشالپ ھېـسابلىغاندا   
 ئهپهندىنىڭ ئۈرۈمچىگه قهدەم كېرەينېر لورېندەرىجىلىك ئهمهلدارى 

ــرەتتهتهشــرىپ قىلىــشى ئۇيغــۇر خهلقىنــى   ــدۇردىھهي بۇنىــڭ .  قال
ــدىكى،    ــۇ بول ــسالى ش ــى – 2003مى ــڭ – 1 يىل ــۈنى – 7 ئاينى  ك

غۇلجـا  . ن دېمـوكراتالر پارتىيىـسى ئـۆزىنى ئاشـكارىلىدى       ئۇيغۇرىستا
شهھىرىدە تامالرغا شوئار چاپالپ، خىتاي كۆچمهنلىرىنىڭ شـىنجاڭ        

ــستان( ــدى  ) ئۇيغۇرى ــشىنى تهلهپ قىل ــن چىقىــپ كېتى ــورېن. دى  ل
 كۈن ئۆتكهنـدە،    43 ئهپهندى ئۈرۈمچىدىن قايتىپ كېلىپ      كېرەينېر

ــى   ــۇ يىلـ ــڭ – 2شـ ــۈنى – 5 ئاينىـ ــى ي– 2003( كـ ــاي ) ىلـ خىتـ
، چــۆچهك، ئــۈرۈمچى قاتــارلىق كۈيتــۈنھۆكــۈمىتى بورتــاال، قهشــقهر، 

 15بۇالرنىڭ كىچىكـى   .  نهپهر ئۇيغۇرنى قولغا ئالدى    350شهھهرلهردە  
ــاش، چــوڭلىرى  ــالىالر ئىــدى 20ي ــى .  ياشــلىق ب ئۇيغــۇر مهدەنىيىت

تهھــدىتكه، خىتــاي تىلىنىــڭ تهھــدىتىگه، خىتــاي زوراۋانلىقىنىــڭ  
ئهدەبىيــات، تــارىخ پهنلىــرى ساھهســىدە    . كهلــدىتهھــدىتىگه دۇچ 

  . ئهركىن پىكىر قىلغان ئۈچ نهپهر ئۇيغۇر قولغا ئېلىندى
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 يىللىــق قامــاق جازاســى 12 قولغــا ئېلىنــدى، مــوزاتتــوختى 
ماۋزۇســىدا بىــر » كــۆك كهپــتهر«بېرىلــدى، نۇرمــۇھهممهت ياســىن 

ــدى     ــا ئېلىن ــۈن قولغ ــانلىقى ئۈچ ــىر يازغ ــارچه نهس ــق  10پ  يىللى
  . ق جازاسى بهردىقاما

  :ھۆرمهتلىك دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرى

خىتاي كۆچمهنلىرى توختىماي كۆچۈپ كىرىۋاتقـان شـىنجاڭ        
ــستان( ــپ    ) ئۇيغۇرى ــانى تارىيى ــاش ماك ــڭ ياش ــۇر خهلقىنى دا ئۇيغ

كهتتى، بوسـتانلىقالرنى، سـۇ مهنبهلىرىنـى خىتـاي كـۆچمهنلىرى           
  .ئىگىلهپ كهتتى

ــ    ــۈمىتى يېقىنــ ــۆچمهنلىرى ھۆكــ ــاي كــ ــىنجاڭ خىتــ دا شــ
ــستان( ــىتىنى   ) ئۇيغۇرى ــرىش سىياس ــار بې ــۆچمهنلهرگه ئېتىب دا ك

يولغا قويۇپ، خىتاينىڭ ئىچكى ئۆلكىلىرىدە ئـالىي مهكتهپلهرنـى         
ــا   پۈتتـــۈرۈپ، شـــىنجاڭغا كۆچـــۈپ كىـــرگهن كـــۆچمهن خىتايالرغـ

ــىرتىدا يهنه   ــنىڭ س ــدىغان   500مائاش ــۇپ بېرى ــاش قوش ــۈەن مائ  ي
ــۈر . بولـــدى ــالىي مهكتهپلهرنـــى پۈتتـ گهن ئۇيغـــۇر ئوقۇغـــۇچىالر ئـ

لـېكىن بـۇ كىـشىلهر بۈگـۈن        . ئىشسىز كوچىالردا الغايالپ يۈرۈپتۇ   
  . سىياسىي ئاكتىپالرغا ئايالندى

 يىلـــى ئامېرىكـــا قوشـــما شـــتاتلىرى ھۆكـــۈمىتى     – 2001
تېررورىستالرنى يوقىتىش ئۈچۈن ئافغانىستانغا ھهربىي ھهرىـكهت       

ئهسـلىدە خىتـاي    قولالنغاندا، خىتاي ھۆكۈمىتى جىددىيلىـشىپ،      
كۆرۈپ باقمىغان ئۇيغۇر يېزىلىرىغا، ئۇيغۇر كهنتلىرىگه، بىڭتـۇەن      

 دۈيجــاڭ يــۆتكهپ كېلىــپ ئۇيغــۇر شــاۋ دادۈيجــاڭ، خىتايلىرىــدىن
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ئۇيغۇر دېهقـانلىرى بـۇ خىتـايالرنى       . يېزىلىرىنى كونترول قىلدى  
  . بېقىشقا، ئۇالرغا مائاش بېرىشكه مهجبۇر بولدى

 سىياسىتى ئۇيغۇرالرنىڭ مهۋجۇت    خىتاينىڭ پىالنلىق تۇغۇت  
تېببىـي  . بولۇپ تـۇرۇش ھوقۇقىغـا ئېغىـر تهھـدىت پهيـدا قىلـدى            

ياردەمــدىن خــالىي مهجبــۇرى بــاال چۈشــۈرۈش دورىــسىنى ئىچــكهن  
ئۇيغۇر ئاياللىرى ياكى ۋاقىتسىز ئۆلدى ياكى ئۆمۈرلـۈك ئهگهشـمه          

ــدى   ــار بولــ ــسهللىكلهرگه گىرىپتــ ــپ  . كېــ ــسىيه قىلىــ ئوپېراتــ
ــسىنىڭ  ــىد قوئانىــ ــۋېتىلگهن نارەســ ــىقىدىن ئېلىــ لهرنىڭ ەرســ

 – 1994مهسـىلهن،   . جهسهتلىرى دورا زاۋۇتىغـا ئهۋەتىـپ بېرىلـدى       
 500 ئوكـۇل ئـۇرۇپ      ئىچكـۈزۈپ يىلى ئۇيغۇرىستاندا مهجبۇرىي دورا     

  .مىڭ ئۇيغۇر ئهركهكنى ئاقتا قىلىۋەتتى
 — كــۈنى خىتاينىــڭ نوپــۇس – 6 ئاينىــڭ – 1 يىلــى – 2005

يوننىــڭ قورچــاق تىدە توختالغــان ئــاپتونوم رائاھــاله ئىــشلىرى ئۈســ
ــسمائىل ت  ــسى ئى ــدىىرەئى ــدە   5 – 9. لىۋال ــالن ئىچى ــق پى  يىللى

 مىــڭ 500ئــۈچ مىليــون )  ئۇيغۇرىــستاندامۇســتهملىكه(شــىنجاڭدا 
 كهم تۇغۇلغــانلىقىنى، تۇغــۇش نىــسبىتىنىڭ نارەســىدەنىڭئۇيغــۇر 

 بولغـــانلىقىنى 58%، ئۇيغۇرالرنىـــڭ ئۆلـــۈش نىـــسبىتىنىڭ %48
  . ئاشكارا ئېالن قىلدى

  :ھۆرمهتلىك دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرى

خىتــاي ھۆكــۈمىتى نېمىــشقا پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتى   
ــارقىلىق ئۇيغــۇرالرنى ئۆلتۈرىــدۇ؟ نېمىــشقا خىتــاي ھۆكــۈمىتى    ئ
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ــۈرۈپ     ــۆچمهنلىرىنى كۆچ ــاي ك ــستانغا خىت ــتهملىكه ئۇيغۇرى مۇس
  كېلىدۇ؟

ۋان سىياسـىتى ۋە   ئېتىقاد ئهركىنلىكـى خىتاينىـڭ زورا   دىنىي
 يىلالردىـن باشـالپ     – 50. ساختا قانۇنلىرى ئارقىلىق چهكلهندى   

 مهكتهپلهرنى تاقىۋەتكهنـدىن كېـيىن، بۈگـۈن ئۇيغـۇرالر يهر           دىنىي
سى ۋە ه ئېتىقاد تهربىي  دىنىيىپ ياشالرغا   ئاستى مهكتهپلهرنى ئېچ  

ــالق تهربىي ــداق    هئهخـ ــدا بۇنـ ــسهت قىلغانـ ــشنى مهقـ ــى بېرىـ سـ
ــك  ــيجۈرئهتلىـ ــدى   دىنىـ ــا ئېلىنـ ــابالر قولغـ ــسىز، . ئهربـ مۇددەتـ

مهسـىلهن،  . مۇددەتلىك قامـاق جازاسـى، ئۆلـۈم جازاسـى بېرىلـدى          
 دىنىـــي نهپهر 40 نويـــابىر ئۇيغۇرىـــستاندا  – 17 يىلـــى – 2001

 جايالردىن ئۈرۈمچىگه يـۆتكهپ كېلىـپ نهزەربهنـد         – جاي   ئهربابنى
ابالرغـا   ئهربدىنىيقىلىپ، ئامېرىكىغا قارشى تۇرۇش توغرىسىدا بۇ   

  . مهجبۇرىي سىياسىي تهربىيه ئورۇنالشتۇردى
ــا    — ــۇلمانالر كوچىغـ ــايدىغان مۇسـ ــدا ياشـ ــازىر ئامېرىكىـ  ھـ

 الرنىســىتكا دېــدى ۋە ئــۆزلىرى ئىــشلهپ چىققــان -چىقالمايــدۇ، 
  . ئهربابالرغا كۆرسهتتىدىنىي

 ئايرىلىـپ  ئهركىنلىكىـدىنال  ئېتىقـاد  دىنىـي بۈگۈن ئۇيغـۇرالر   
ــۇھىمى د  ــاي، ئهڭ مـــ ــالق  قالمـــ ــىۋەتلىك ئهخـــ ــا مۇناســـ ىنغـــ

 نهشـــه، كهشـــلىك خېـــرويىن. ســـىدىن ئايرىلىـــپ قالـــدىهتهربىي
چــېكىش، خىلمۇخىــل ئهخالققــا يــات بولغــان ھادىــسىلهر ئــادەتته 
نورمال جهمئىيهت تهرتىپلىرى بهرداشلىق بېرەلهيدىغان چهكـتىن       

خىتـــاي ھۆكـــۈمىتى جىنـــايهت ئۆتكـــۈزۈش    . ھالقىـــپ كهتتـــى 
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ورنىغـا جىنـايهت سـادىر قىلىـشنىڭ        مهنبهلىرىنى تۈگىتىشنىڭ ئ  
 ئېتىقــاد دىنىــي. مــۇمكىن بولغــان مهنبهلىرىنــى كېڭهيتىــۋەتتى 

ئهركىنلىكىنــى چهكــلهش ئــاخىر ئۇيغۇرالرغــا ئهخــالق كرىزىــسى  
  . ئاپىرىدە قىلدى

يهر ئاستى بايلىقىنى تهبىئىـي گـاز، خـام نېفىتنـى ئىچكىـرى             
كـۆكرەك  شـۇنداق ئهھۋالـدا مهن      . خىتايغا ھهقسىز يۆتكهپ كهتتى   

ــۇقى      ــشىلىك ھوق ــڭ كى ــپ ئۇيغۇرالرنى ــا چىقى ــپ ئوتتۇرىغ كېرى
  . توغرىسىدا ئامېرىكا خهلقىگه مۇراجىئهت يېزىپ قولغا ئېلىندىم

ئامېرىكا خهلقىگه مۇراجىئهت ماۋزۇلۇق خېتىمنىـڭ مهزمـۇنى        
  :تۆۋەندىكىچه

  لىنىشى ھهققىدە؛هئۇيغۇرالرنىڭ مائارىپ تهربىي) 1
ىسى، بۇنىڭغـا ھۆكۈمهتنىـڭ   زەھهرلىك چېكىملىك مهسىل  ) 2

  سهل قارىشى؛
ئهيــدىز كېــسىلىنىڭ تارقىلىــشىغا ھۆكۈمهتنىــڭ ســهل     ) 3

  قارىغانلىقى؛
خىتــاي كــۆچمهنلىرى مهسىلىــسى، ئۇيغۇرالرنىــڭ ياشــاش  ) 4

  ماكانىنىڭ تارايغانلىقى؛
ــڭ ) 5 ــاي ھۆكۈمىتىنىـ ــىتى  خىتـ ــۇت سىياسـ ــق تۇغـ پىالنلىـ

انىالرنىـڭ تېببىـي    لهرنىڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىكى، تۇغۇتلۇق ئ   ەنارەسىد
  ياردەمگه ئېرىشهلمىگهنلىكى؛

ــڭهئېكولوگىي) 6 ــاي   نى ــڭ ۋە خىت ــانلىقى، ھۆكۈمهتنى  بۇزۇلغ
  كۆچمهنلىرىنىڭ مهسئۇل بولۇشى كېرەكلىكى؛
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   ئېتىقاد ئهركىنلىكى مهسىلىسى؛دىنىي) 7
  ئۇيغۇرالرنىڭ ئىقتىسادىي تهرەققىيات مهسىلىسى؛) 8
پ بېــــرىش سىياســــىي مهھبۇســــالرنى تۈرمىــــدىن قويــــۇ) 9

  مهسىلىسى، ئۆلۈم جازاسى بېرىشنى توختىتىش مهسىلىسى؛
سىياسىي مهھبۇسالرنى ئوچۇق سوت قىلىش ۋە ئادۋوكات       ) 10

ــارلىق    ــراپ قىلىـــش مهسىلىـــسى قاتـ ــۇقىنى ئېتىـ ــالالش ھوقـ يـ
  .مهزمۇنالر ئىدى

  !ئهپهندىلهر! خانىمالر
قولغـا ئالغـان   مېنـى   يازغـان مۇراجىئهتنـامه   خهلقىگهئامېرىكا  

  .  مۇسادىرە قىلىندىكۈنى
ــوكرا  ــك، دېمـ ــۇق، ئهركىنلىـ ــارلىق كىـــشىلىك ھوقـ تىيه قاتـ

 ئىجتىمائىي، سىياسىي قىمـمهت قاراشـلىرى       ئامېرىكا خهلقىنىڭ 
بۈگۈنكى كۈندە ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى تاشقى سىياسـىتىنىڭ        

  . يادروسى بولۇپ كهلدى
پرېزىدېنت بـوش رەھبهرلىكىـدىكى ئامېرىكـا خهلقـى، ئىراقتـا       

وكراتىك جهمئىيهت بهرپـا قىلـدى، تېررورىـستالرنى يوقىتىـپ          دېم
گهرچه . ئافغانىـــــستاندا دېموكراتىـــــك دۆلهت بهرپـــــا قىلـــــدى   

ــپ      ــگه يېتىـ ــۇر خهلقىـ ــى ئۇيغـ ــك تېخـ ــوكراتىيه، ئهركىنلىـ دېمـ
سى ئوتتۇرا ئاسىيادا ھهربىـي     هلمىگهن بولسىمۇ، ئامېرىكا ئارمىي   كه

  .بازا قۇردى
ئامېرىكـا  .  يىـل كۈتتـۇق    60 بىز ئۇيغۇرالر بۇ كـۈننى توپتـوغرا      

  .سى ئوتتۇرا ئاسىيادا ئهبهدى ھهربىي بازا قۇرۇشى الزىمهئارمىي
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ــۇرا ئاســـىياغا      ــىي مهدەنىيىتـــى ئوتتـ ــڭ سىياسـ ئامېرىكىنىـ
  .كىرىشى كېرەك

ســى ئوتتــۇرا ئاســىياغا كىرىــشى    دېموكراتىيهئامېرىكىنىــڭ 
  .كېرەك

دېمــــوكراتىيه، كىــــشىلىك ھوقــــۇق، ئهركىنلىــــك ئۇيغــــۇر 
دۇنيانىـڭ  . ، تىـبهت خهلقىـگه يېتىـپ كېلىـشى كېـرەك          خهلقىگه

ــم    ــشى الزىـ ــپ بېرىـ ــۇرجهكلىرىگىچه يېتىـ ــاراڭغۇ بـ ــڭ . قـ مېنىـ
بىلىشىمچه تىبهت بىر قاراڭغۇ بۇرجهك، ئۇيغۇرىستان بىر قـاراڭغۇ          

  . بۇرجهك بولۇپ قالدى
ــسىنىڭ      ــا دۆلهت مهجلىـ ــادىر، ئامېرىكـ ــيه قـ ــۈنى رابىـ ــۇ كـ بـ

ىشىلىك ھوقۇقى توغرىـسىدا    تهكلىپىگه بىنائهن، ئۇيغۇرالرنىڭ ك   
دۆلهت مهجلىسىدە گۇۋاھلىقتىن ئۆتكهندە يۇقىرىقىـدەك دوكـالت        

  . قىلدى
  ) كۈنى– 24( كۈنى – 25 ئاينىڭ – 4 يىلى – 2005
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  تىبهتلهر بىلهن تونۇشۇش

  !شقا قاتناشقان ھۆرمهتلىك دوستالربۇ يىغىلى
ــقان ھۆرم ــا قاتناشــ ــسىنىڭ يىغىنغــ ــك دۆلهت مهجلىــ هتلىــ

  !ئهزالىرى
  ! دوستالرتىبهتلىكۆرمهتلىك ھ

مهن ئالــدى بىــلهن مېنــى قارشــى ئــېلىش ئۈچــۈن بۈگــۈن بــۇ   
ــارا   ــتۇرۇپ بهرگهن خهلقئـ ــورۇننى ئۇيۇشـ ــى «سـ ــبهت ھهرىكىتـ » تىـ

ــتىمهن    ــمهت ئېيـ ــدىن رەھـ ــن قهلبىمـ ــكىالتىغا چىـ دۆلهت . تهشـ
ــام    ــابى ت ــۇق ئهرب  Tom Lantos لهنتــوسمهجلىــسىنىڭ نوپۇزل

 Frank Wolf ۋولىــفانــك فر. ئهپهنــدىمگه رەھــمهت ئېيــتىمهن 
ــتىمهن  ــمهت ئېي ــدىگه رەھ ــشالر  . ئهپهن ــاۋىن دۆلهت ئى ســابىق مۇئ

ــورىنكــاتىپى  ــدىمگه چىــن  Lorne Craner  كېرەينىــر ل ئهپهن
  . قهلبىمدىن رەھمهت ئېيتىمهن

ــرى،      ــن بې ــۇزۇن يىلالردى ــى ئ ــۇر خهلق ــى ۋە ئۇيغ ــبهت خهلق تى
خىتاينىڭ كىـشىلىك ھوقـۇقنى دەپـسهندە قىلىـش خاتىرىـسىگه           

كىـشىلىك ھوقـۇق دېمـوكراتىيه،      . ارشى كۈرەش قىلىپ كهلـدى    ق
ئهركىنلىك ئۈچۈن تىبهت خهلقى بىلهن ئۇيغۇر خهلقى ھېسابسىز        

مهن بۈگــۈن تىــبهت خهلقــى ۋە ئۇيغــۇر خهلقىنىــڭ . بهدەل تۆلىــدى
كىــشىلىك ھوقــۇق تهلهپلىرىنــى قوللىغــان ئامېرىكــا خهلقىــگه،  

ــۈرۈ  ــارا كهچـ ــا دۆلهت مهجلىـــسىگه، خهلقئـ ــكىالتى ئامېرىكـ م تهشـ
 رافتـو «قاتارلىق كىـشىلىك ھوقـۇق تهشـكىالتلىرىغا، نـورۋېگىيه          
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» جهمئىيهتــــى فونــــدى ىئــــالوگد«گه، جهمئىــــيهتى» فونــــدى
ــدى «ئامېرىكىنىــڭ دۆلهتلىــك   ــيهتى» دېمــوكراتىيه فون گه جهمئى

  .چىن قهلبىمدىن رەھمهت ئېيتىمهن
 1959، مهنىـۋى داھىيـسى داالي المـا         دىنىيتىبهت خهلقىنىڭ   

ــ– ــپ  – 3ى  يىل ــتىن ئايرىلى ــدا تىبهت ــساال ئاي ــسىگه داالم  ئۆلكى
يېتىــپ كېلىــپ، خهلقئــارا ســهھنىدە كىــشىلىك ھوقــۇق ئۈچــۈن  

ئۇيغۇر خهلقـى شـۇ يىلالردىـن    . كۈرەش قىلىش يولىنى تاللىۋالدى 
باشـالپ تىـبهت خهلقىنىــڭ سىياسـىي تۇرمۇشــىغا كۆڭـۈل بۆلــۈپ     

ــدى ــاب د  . كهل ــۇق ئهرب ــك، نوپۇزل ــارادا ئىناۋەتلى ــانى خهلقئ االي الم
  . ئۇيغۇر خهلقى ھۆرمهت قىلىپ كهلدى

 يىللىرىــــدا خهلقئــــارا  – 60 ئهســــىرنىڭ – 20داالي المــــا 
ــلىغاندا   ــالىيىتىنى باشــ ــهھنىدە سىياســــىي پائــ سىياســــىي ســ
ھهرقانداق سىياسىي سورۇندا، ھهرقانداق خهلقئارا ئۇچرىشىـشالردا       
تىبهت خهلقىنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىنى تىلغـا ئېلىـپ ئۆتكهنـدە          
ئوخشاشال ئۇيغۇرالرنىڭمۇ كىشىلىك ھوقۇق مهسىلىسىنى تىلغا      

ــدى  ــپ كهل ــن    . ئېلى ــا چى ــۇ يهردە داالي الماغ ــۈن ب ــۇڭا مهن، بۈگ ش
  .قهلبىمدىن رەھمهت ئېيتىمهن

  ! تهقدىرداشالرتىبهتلىكھۆرمهتلىك 
 شــادلىقىمىز ئوخــشاش،  –ھهســرىتىمىز ئوخــشاش، كــۈلكه   

لهپلىرىمىـــز كىـــشىلىك ھوقـــۇق، دېمـــوكراتىيه، ئهركىنلىـــك ته
ــبهت  . ئوخـــشاش ــاي ھۆكۈمىتىنىـــڭ ئۇيغـــۇر خهلقىنـــى، تىـ خىتـ

 قولغـا تۇتۇشـۇپ،   –شـۇڭا قـولنى    . خهلقىنى باستۇرۇشى ئوخـشاش   
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ــۈرىنى ــۈرىگه – م ــىمىز   م ــۇق ۋە كهلگۈس ــشىلىك ھوق ــرەپ كى  تى
  !ئۈچۈن ئورتاق كۈرەش قىاليلى

  رابىيه قادىر 
   كۈنى– 19 ئاينىڭ – 5 يىلى – 2005
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  را كهچۈرۈم تهشكىالتىھۆرمهتلىك خهلقئا

  !رەھبهرلهر، ئهزىزلهر
ــادىر   ــيه ق ــى – 2005مهن رابى ــڭ – 3 يىل ــۈنى – 17 ئاينى  ك

ــازاد بولـــۇپ   يېتىـــپ ۋاشـــىنگتونغا ،خىتاينىـــڭ تۈرمىـــسىدىن ئـ
 ئۇيغۇرالرنىـڭ كىـشىلىك     خهلقئارا كهچـۈرۈم تهشـكىالتى    . ىمكهلد

 مېنىڭبولۇپمۇ  . ھوقۇقىغا ئۇزۇندىن باشالپ كۆڭۈل بۆلۈپ كهلدى     
 تهشـكىالتى ئىنتـايىن   مۈرهۈكخهلقئـارا   تۈرمىدىن ئازاد بولۇشـۇمغا     

 مۈرۈكهچـ مهن بۈگـۈن خهلقئـارا   . جاپالىق خىزمهتلهرنـى ئىـشلىدى    
ــدىن    ــن قهلبىمـ ــرىگه چىـ ــا، رەھبهرلىـ ــكىالتىنىڭ ئهزالىرىغـ تهشـ

  . رەھمهت ئېيتىمهن
ــى – 1999 ــارا  – 20 ئاينىــڭ – 4 يىل ــۈنى خهلقئ ــ ك  رۈمۈكهچ

ــكىالتى  ــىنگتونتهش ــرى ت ۋاش ــسىنىڭ رەھبى ــار.  شۆبى  .T كۇم
Kumar  يۈز  الرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى توغرىسىدا   ئهپهندى، ئۇيغۇر 

بهتلىك ماتېرىيال تهييارالپ ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسىگه دوكـالت        
ــزىلىگه     . بهردى ــى زىل ــڭ قهلب ــان ئۇيغۇرالرنى ــى ئاڭلىغ ــۇ خهۋەرن ب

ــدى ــر . كهل ــرىگه خــۇش خهۋەر يهتكــۈزدى –بى ــدا  .  بى مهن شــۇ چاغ
 قهلـبىم ئۈمىـدلهرگه     ،چهكـسىز خۇشـال بولـۇپ     . ئۈرۈمچىدە ئىـدىم  
ــدى  ــان ئىـ ــشىلىك ھوقـــۇق    . تولغـ ــڭ كىـ ــۈنكى، ئۇيغۇرالرنىـ چـ

ئهپهندىنىڭ دوكالتى ئارقىلىق   T. Kumar كۇمار. مهسىلىسى ت
ــدى ۋە    ــتىم ئامېرىكــا دۆلهت مهجلىــسىگه يېتىــپ كهل ــۇنجى قې ت

  .تۇنجى قېتىم خهلقئاراالشتى
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 كـۈنى خىتـاي سـاقچىلىرى    – 11نىـڭ   ئاي– 8 يىلى   – 1999
ئــۈچ كۈنــدىن كېــيىن خهلقئــارا    . تهرىپىــدىن قولغــا ئېلىنــدىم  

كىم هېلدۇكهچۈرۈم تهشكىالتى رابىـيه قـادىر ۋە ئۇنىـڭ ئـوغلى ئابـ            
ــاتىپى قهھرىمــــان  ــا ئابــــدىكېرىمالرنىڭئابــــدۇرېهىم، كــ  قولغــ

ئېلىنغــانلىقى ۋە خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ تۈرمىــدىن شهرتــسىز     
وغرىــسىدا دوكــالت تهييــارالپ پۈتــۈن دۇنياغــا     قويــۇپ بېرىــشى ت 

  . تارقاتتى
  T. Kumar كۇمار.  كۈنى ت– 21 ئاينىڭ – 2 يىلى – 2002

 ئوكالخومــائهپهنــدىمنىڭ رەھبهرلىكىــدە مېنىــڭ تــۆت نهپهر بــاالم  
ــتاتىدىن  ــىنگتونغاشـــ ــڭ دۆلهت  ۋاشـــ ــپ، ئامېرىكىنىـــ  كېلىـــ

مهجلىـــسىدە ئۇيغۇرالرنىـــڭ كىـــشىلىك ھوقـــۇقى توغرىـــسىدا     
ــۇ ــۆتتىگ ــار. ت. ۋاھلىقتىن ئ ــڭ  T. Kumar كۇم ــدى مېنى  ئهپهن

گېزىتـى ئىدارىـسىگه باشـالپ    »  پوسـت  ۋاشىنگتون«بالىلىرىمنى  
ــتۇردى  ــارىتىگه ئورۇنالشــ ــڭ زىيــ ــپ، مۇخبىرنىــ ــارەت . بېرىــ زىيــ

 The Washington» « پوستۋاشىنگتون« كۈنى – 22خاتىرىسى 
Post«دا ئېالن قىلىندىىتونتىنىڭ باش  گېزىتى .  

 كــۈنى خىتــاي ھۆكــۈمىتى – 25 ئاينىــڭ – 5 يىلــى – 2003
ئـېالن  » ئـاق تاشـلىق كىتـاب   «شىنجاڭ مهسىلىـسى توغرىـسىدا     

ــدى ــۈنى خهلقئـــــارا كهچـــــۈرۈم   – 25 ئاينىـــــڭ – 5. قىلـــ  كـــ
 ۋاشــىنگتوندا ئهپهنــدى،  Mikeمايىــكتهشــكىالتىنىڭ رەھبىــرى 

ــڭ      ــپ، ئۇيغۇرالرنىـ ــېالن قىلىـ ــات ئـ ــدا بايانـ ــۇخبىرالر كۇلۇبىـ مـ
بىـز ئۇيغـۇرالر   . ۇقى توغرىـسىدا توختىلىـپ ئـۆتتى     كىشىلىك ھوق 
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ــدا   ــۈن ئېيتقان ــكئۈچ ــاي    Mike مايى ــاتى خىت ــدىنىڭ بايان ئهپهن
 ئاجايىـپ بىـر رەۋىـشته       ىغـا »ئاق تاشلىق كىتاب  «ھۆكۈمىتىنىڭ  

  .سېلىشتۇرما بولدى
 تهشــكىالتى رابىـيه قــادىر قولغـا ئېلىنغــان   كهچـۈرۈم خهلقئـارا  

 بېرىلگـۈچه مىسىدىن قويـۇپ   كۈندىن باشالپ تاكى خىتاينىڭ تۈر    
 بىـر قېـتىم ئۇيغۇرالرنىـڭ كىـشىلىك ھوقـۇقى ۋە رابىـيه       ھهر ئايدا 

  .قادىرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى توغرىسىدا ھۆججهت تارقاتتى
  ! تهشكىالتىنىڭ ئهزالىرىكهچۈرۈمھۆرمهتلىك خهلقئارا 
  !ھۆرمهتلىك ئهزىزلهر! ھۆرمهتلىك رەھبهرلهر

مهن ئـالته يىـل     .  يولاليـدۇ  سىلهرگه پۈتۈن ئۇيغۇر خهلقى ساالم    
، بــالىلىرىم تــۈرمىگه مهن بىــلهن   ئۆتكــۈزگىچهتــۈرمه ھايــاتىنى  

  تهشــــكىالتىنىڭكهچــــۈرۈمكۆرۈشۈشــــكه چىققانــــدا، خهلقئــــارا 
 مېنــــى خهۋەردار ائالىيهتلىرىـــدىن ئۇيغۇرالرغـــا مۇناســـىۋەتلىك پ  

ــۇردى ئهممــا، . تۈرمىــدە ســۆزلهش ھوقۇقــۇم چهكلهنــدى . قىلىــپ ت
رۈم تهشـكىالتىنىڭ ئهزالىـرى بىـلهن بىـرلىكته       كهچۈ تهسهۋۋۇرۇمدا

خهلقئارا . ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى ئۈچۈن كۈرەش قىلدىم     
  .  تهشكىالتىنىڭ ئىسمى ماڭا تۈرمىدە مهدەت بولدىكهچۈرۈم

   كۈنى– 19 ئاينىڭ – 5 يىلى – 2005
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  ئهقىلنىڭ تهلهپلىرىنى ئىشقا ئاشۇرايلى

 سىستېمىـسىنىڭ   لتـا يائىككى بېرلىننىڭ بىرلهشكهنلىكى    
ياۋروپادا يىمىرىلگهنلىكىدىن، سـوغۇق مۇناسـىۋەتلهر ئۇرۇشـىنىڭ     

دۇنيانىـــــڭ سىياســـــىي . ئاخىرالشـــــقانلىقىدىن دېـــــرەك بهردى
قۇرۇلمىـسىدا ئىنتـايىن زور ئـۆزگىرىش يــۈز بېرىـپ، دۇنيـا تــارىخى      
كىـــشىلىك ھوقـــۇق، ئهركىنلىـــك، دېمـــوكراتىيه دەۋرىـــگه قهدەم 

ــدى ــ . قويـ ــسى مىللهتـ ــى  ھهرقايـ ــلهر يېڭـ ــسى دۆلهتـ لهر ۋە ھهرقايـ
دۇنيانىـــڭ سىياســـىي قۇرۇلمىـــسى ئىچىـــدە ئۆزىنىـــڭ ئـــورنىنى  

دۇنياۋى سىياسىي قۇرۇلمىنىـڭ ئۆزگىرىـشى      . ئىزدەشكه باشلىدى 
ھهرقايسى دۆلهتلهر ئوتتۇرىـسىدىكى مۇناسـىۋەتلهرگه ۋە ھهرقايـسى         

  . مىللهتلهرنىڭ تهقدىرىگه مۇناسىۋەتلىك بولۇپ قالدى
ت ئۇيغـــۇرالر ئوتتـــۇرا ئاســـىيادا ئويغىنىـــشقا قهدىمـــى مىلـــله

ــداق ئــويغىنىش قــاتتىق باستۇرۇشــقا دۇچ  . باشــلىدى بىــراق، بۇن
 خىتــاي ھۆكــۈمرانلىرى ئۇيغــۇر تىلىنــى بىــر  —بهزىــلهر . كهلــدى

مىللهتنىــڭ تىلــى ســۈپىتىدە يوقاتمــاقچى بولۇۋاتىــدۇ، نوپــۇس ۋە  
ــار    ــر مىليـ ــدە بىـ ــهتلهر تۈزۈلگهنـ ــاغلىق سىياسـ ــا بـ د تهرەققىياتقـ

 مىليــون نوپۇســلۇق ئۇيغــۇر  20نوپۇســلۇق بىــر مىلــلهت بىــلهن  
سـۈنئىي تولغـاق كهلتـۈرۈش    . مىللىتى ئوخشاش ئورۇنغا قويۇلدى  

ــۆرەلمه     ــڭ بالىياتقۇســىنىڭ ت ــۇر ئانىالرنى ئوكــۇلى ئۇرۇلغــان ئۇيغ
بىلهن قوشـۇلۇپ سـىرتقا ئېتىلىـپ چىققـانلىقى توغرىـسىدىكى           

  . لمهيمهنھېكايىلهرنى مهن بۇ يهردە سۆزلهپ تۈگىته
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ــاش      ــدەك ياش ــته ئادەم ــر جهمئىيهت ــۇپ، بى ــۇپ تۇغۇل ــادەم بول ئ
ھهقلىق، بـۇ جهمئىيهتـته ئۇيغـۇرالر شـۇنداق ياشاشـقا ھوقۇقلـۇق             

ئهممـــــــا جهمئىيهتنىـــــــڭ مۈلۈكچىلىـــــــك . قـــــــارايتتۇقدەپ 
مۇناســـىۋەتلىرى مىللهتـــلهر ئوتتۇرىـــسىدىكى ئهســـلى مهۋجـــۇت  

تـته ئىقتىـساد،   بـۇ جهمئىيه  .  ئۈزلۈكـسىز كېڭهيتىـۋەتتى    پهرقلهرنى
مهدەنىــيهت، مائارىــپ ســاھهلىرىدە تهڭــسىزلىك ۋە يىرىكلىــشىپ  
كهتــــكهن مىللىــــي مهنــــپهئهت مۇناســــىۋەتلىرى مىللهتــــلهر     

يهت ۋە ئوتتۇرىــــــــسىدا ئوخــــــــشاش بولمىغــــــــان مهغلــــــــۇبى 
ــڭ دەرىج ــدى  همۇۋەپپهقىيهتلهرنىـ ــلهپ قويـ ــىنى بهلگىـ ــۇڭا . سـ شـ

ســهكرەش ئۇيغۇرالرنىـڭ ئهنئهنىــۋى ئـارىلىق ســاقالش تۇيغۇسـىدا    
مىللىـي  . خاراكتېرلىك ئۆزگىرىـشلهر ھاسـىل بولۇشـقا باشـلىدى        

، مىللىـــي غـــۇرۇرى ھاقـــارەتكه تهرۇزغـــا –مهنپهئهتلىـــرى دەخلـــى 
ــۆكرەك      ــۇرالر ك ــادەتلهنمىگهن ئۇيغ ــقا ئ ــاراپ تۇرۇش ــدا، ق ئۇچرىغان
كېرىپ ئوتتۇرىغا سهكرەپ چىققاندا، ئوخـشاش جىنـايهتلهرنى بىـر     

هددىچىن سـېپىلىنىڭ ئىچىـدىن     تهرەپ قىلىشقا دۇچ كهلگهن، سـ     
ئۇيغـۇر  » قـانۇنى «ئۇيغۇرىستانغا كۆچۈپ كهلگهن خىتاي ۋە ئۇنىڭ   

  . سىياسىي مهھبۇسالرغا ئۆلۈم جازاسى بېرىشنى اليىق تاپتى
 ئــــــاتىئېزىم ئېتىقــــــادىمىز سوتــــــسىيالىزمنىڭ يدىنىــــــ

 ئېتىقادقا قارىتىلغان زوراۋانلىققا بهرداشـلىق      دىنىيتهشۋىقاتىغا،  
ئىنــسان قهلبىنىــڭ ساداســى ھېــسابالنغان ئهخــالق . بېرەلمىــدى

ــدى  ــسى يىمىرىلــ ــادىر   . سىستېمىــ ــايهت ســ ــيهت جىنــ جهمئىــ
  .  توشۇپ كهتتىگهقىلىشنىڭ كۆڭۈلسىز مهنبهلىرى
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 زونىغـا لىك هلۈكلهر بىلهن قورشالغان جۇغراپىي  تاغلىق ۋە چۆل  
ــاي     ــان خىتـــ ــۈپ كىرىۋاتقـــ ــسىز كۆچـــ ــستان ئۈزلۈكـــ ئۇيغۇرىـــ

لوپنۇر كـۆلى   . رداشلىق بېرەلمىدى كۆچمهنلىرىنىڭ بېسىمىغا به  
.  كــۆلى قــۇرۇپ كهتتــىنــۇرىئىب كــۆلى، ئوتۇنكــۇزا. قــۇرۇپ كهتتــى

 ئۇيغۇرىـــستاندا ئۆزىنىـــڭ مۇســـتهملىكهـــــ تهبىـــئهت بـــۇ ئـــۆلكه 
  . گۈزەللىكىنى يوقاتتى

 ياشلىق، 16 ئهسىر كىشىلىك ھوقۇق دەۋرىدىمۇ      – 21بۈگۈن  
غۇرىــستاندىن  ياشـلىق ئۇيغــۇر قىزلىــرى ئۆزىنىــڭ ۋەتىنــى ئۇي 19

 ئـۆلكىلىرىگه يـۆتكهپ     خىتـاي ــ  يۇرتالر  يۈزلهپ، مىڭالپ، ناتونۇش    
.  چېكىش ۋە ئهيدىز كېـسىلى يـامراپ كهتتـى    خىروئىن. كېتىلدى

 مىڭـدىن ئـارتۇق ئۇيغـۇر ئهيـدىز         60ه  ۋىاليهتت، بىر   ۋىاليىتىئىلى  
كېسىلىگه گىرىپتار بولغاندا، ئىنسانپهرۋەر ئامېرىكا، ئاۋسـترالىيه،    

يه قاتــارلىق دۆلهتــلهر پــۇل ئاجرىتىــپ ئهيــدىز كېــسىلىگه ئهنگلىــ
  .گىرىپتار بولغان ئۇيغۇرالرنى داۋاالشقا مېهرىبانلىق كۆرسهتتى

ــرار      ــدە تهكـ ــڭ قـــاراڭغۇ بۇرجىكىـ ــۈن دۇنيانىـ  تهكـــرار –بۈگـ
زوراۋانلىققا دۇچ كېلىۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي، ئىجتىمائىي،      

ــى ج   ــۇق دەردى، غهرب دۇنياسـ ــشىلىك ھوقـ ــۈل  كىـ ــددىي كۆڭـ ىـ
  . بۆلمىسه بولمايدىغان دەردكه ئايلىنىپ قالدى

ىڭ  ئهسىرن – 20 يىللىرىدىن باشالپ    – 70 ئهسىرنىڭ   – 19
 ئۇنىڭـــدىن ، چاررۇســـىيىنىڭ يىللىـــرىغىچه ئۇيغۇرىـــستان– 50

كېــــــيىن لېــــــنىن، ســــــتالىن رۇسىيىــــــسىنىڭ ئاســــــىيا     
ە  كارتىغـا ئايالنـدۇرۇلۇپ، رۇسـىيه ۋ    دپلوماتىكئىستراتېگىيىسىدە  
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 پلوماتىـــكىدخىتايـــدىن ئىبـــارەت ئىككـــى چـــوڭ دۆلهتنىـــڭ     
ــى     ــاكى ئىككـ ــتۈرىدىغان يـ ــاكى يىرىكلهشـ ــىۋەتلىرىنى يـ مۇناسـ

 مۇناسىۋەتلىرىنى ماسالشتۇرىدىغان ئـۆلكه     پلوماتىكىددۆلهتنىڭ  
قىسقىسى ئۇيغۇرىستان ئىككى چـوڭ دۆلهتنىـڭ       . بولۇپ كهلگهن 

.  ئىـــدىئوتتۇرىــسىدا ئاســىيادىكى پولـــشىغا ئايلىنىــپ قالغــان    
ــاڭخهي بهش دۆلهت گـــۇرۇھى يـــۇقىرىقى      ــدا قۇرۇلغـــان شـ يېقىنـ
تارىخنىــڭ داۋامــى ســۈپىتىدە ئوتتــۇرا ئاســىيادا ئۇيغــۇر سىياســىي   
ئاكتىپالرغا زەربه بېرىدىغان دۆلهتلهرنىـڭ دىپلومـاتىيه ۋە ھهربىـي          

  . ئىشالر كۇلۇبىغا ئايلىنىپ قالدى
 ىگـا ر كۈنى پرېزىـدېنت بـوش       – 7 ئاينىڭ   – 5 يىلى   – 2005
 يىغىنى ئىنتـايىن زور تـارىخى خاتـالىق بولغـان           يالتا«: شهھىرىدە

دەپ، كۆرســـهتتى ۋە شـــهرقىي ياۋروپـــا ئهللىرىـــدىن ئهپـــۇ » ئىـــدى
ــدى  ــورىغاندەك بولـ ــۇنداق . سـ ــاشـ ــادا  يالتـ ــسى ياۋروپـ  سىستېمىـ

 بويىــدىكى بــالتىق. يىمىرىلــدى، ئاســىيادا تېخــى يىمىرىلمىــدى
ــان مو   ــدار چاقىرىلغـ ــلهرگه ئاالقىـ ــى  دۆلهتـ ــكۋا يىغىنـ ) 1939(سـ

 سىستېمىـسىنىڭ   يالتـا لـېكىن   . يېقىندىال ياۋروپـادا يىمىرىلـدى    
رامكىــسى ئىچىــدە ئۇيغۇرىــستانغا ئاالقىــدار چاقىرىلغــان موســكۋا  

ئاسىيادا تېخـى   )  كۈنى – 14 ئاينىڭ   – 8 يىلى   – 1945(يىغىنى  
ســتالىن بــۇ يىغىــنالردا يېڭــى قۇرۇلغــان ئۇيغــۇر  . يىمىرىلمىــدى
 بىر قېتىم خىتايغا سېتىپ بېرىپ يىـراق شـهرقته    دۆلىتىنى يهنه 

 قارشـى ئۇرۇشـقا قاتنىشىـشنىڭ شـهرتلىرىنى ھازىرلىغـان           ياپونغا
  . ئىدى



 40

ــويىچه     ــۇلى بـ ــۇش ئۇسـ ــڭ تۇرمـ ــلهت ئۆزلىرىنىـ ــر مىلـ ھهربىـ
تهشكىللىنىشكه، ئىلغار مهملىكهتلهرنىڭ ئىلغار مهدەنىيىتىنـى      

ق خهۋەردار  ۇ تېخنىكىـدىن تولـ    –ئۆگىنىشكه، ھـازىرقى زامـان پهن       
لهرنى ئۆز مـۈلكىگه ئايالندۇرۇشـقا، يهر ئاسـتى         هبولۇشقا ۋە بۇ نهتىج   

بـــايلىقىنى ئۆزلىرىنىـــڭ تهرەققىيـــاتى ئۈچـــۈن ئىشلىتىـــشكه     
  . ھوقۇقلۇق ئىدى

بىر ئادەمنى باشقۇرۇش ئۈچۈن ئىككىنچى بىـر ئـادەم ئاالھىـدە           
ھوقۇقلـــۇق بولمىغانـــدەك، بىـــر مىللهتنـــى باشـــقۇرۇش ئۈچـــۈن 

ر مىللهتمــۇ ئاالھىــدە ھوقۇققــا ئېرىــشكهن ئهمهس ئىككىنچــى بىــ
 ياشــىيالمىغاچقائۇيغــۇرالر يــۇقىرىقى تهلهپــلهر بــويىچه  ! ئىــدىغۇ؟

شۇڭا جهمئىيهتته مهقسهتلىك تهييارالنغان غهيرىي ئىمكـانىيهتلهر     
بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي ئىرادىسى ئوتتۇرىسىدا ياراشتۇرغىلى      

  . ندىبولمايدىغان توقۇنۇش ھالىتى شهكىلله
 يىـل ئۇيغـۇرالر ئهركىنلىـك، دېمـوكراتىيه،         50ئۆتۈپ كهتـكهن    

 يىل، خىتاي   50مۇستهقىللىق ئۈچۈن ئۈزلۈكسىز كۈرەش قىلغان      
.  يىــل بولــدى50مىللىــي ھۆكــۈمرانلىرى ئۈزلۈكــسىز باســتۇرغان 

ــاھىبى   ــاخارۇپ ئانـــدېرىنوبېـــل تىنچلىـــق مۇكاپاتىنىـــڭ سـ  سـ
بىز : ن ئاجايىپ نۇتقىدا   يىل بۇرۇن مۇنبهرگه ئهۋەتكه    31بۇنىڭدىن  

 نىــــشانلىق تۇرمۇشــــنى ئىــــشقا —ئهقىلنىــــڭ تهلهپلىرىنــــى 
  . دەپ، كۆرسهتكهنئاشۇرايلۇق

بۈگــۈنكى دۇنيــا تېررورىــستالرغا قارشــى تۇرۇشــنى ئهقىلنىــڭ   
  ئالدىغا قويدى؛
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  مۇستهبىتلهرگه قارشى تۇرۇشنى ئهقىلنىڭ ئالدىغا قويدى؛
ــان ــدى جاھـــ ــش ۋە ئارىـــ ــالهت قىلىـــ ــا كاپـــ كى  تىنچلىقىغـــ

مهسىلىلهرنى تىنچ يول بىلهن ھهل قىلىشنى ئهقىلنىڭ ئالـدىغا         
  قويدى؛

 قىلغان نىشانلىق تۇرمۇشىنى ئىشقا     تهسهۋۋۇرئاجىز مىللهت   
  ئاشۇرۇشنىمۇ ئهقىلنىڭ ئالدىغا قويدى؛

ــڭ     ــرلىكته ئهقىلنىـ ــلهن بىـ ــرى بىـ ــرى خهلقلىـ غهرب ئهللىـ
  !تهلهپلىرىنى ئىشقا ئاشۇرايلى

   كۈنى– 2 ئاينىڭ – 6 يىلى – 2005
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  !ھۆرمهتلىك دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرى

مىللىتىمىز ئۇيغۇر، ئۇيغۇرالر ئوتتۇرا ئاسىيادا ياشايدۇ، ئوتتـۇرا        
. دەپ ئاتىلىـدۇ  » شىنجاڭ«ئاسىيانىڭ بۇ ئۆلكىسى خىتاي تىلىدا      

 »شىنجاڭ«دىن بۇيان،   ى يىل 55خىتاي كوممۇنىستالر ھۆكۈمىتى    
 ئـۆرپ   دىنىـي  ئهركىنلىكى،    ئېتىقاد دىنىي ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا  

ــادەتلهرنى، – ــي ئ ــال  دىنى ــىم، نورم ــي مۇراس ــالىيهتلهرنى دىنى  پائ
 يىلالردىـن باشـالپال     – 50. چهكلهش سىياسىتى يۈرگۈزۈپ كهلدى   

ــ ــ يدىنىـ ــى، دىنىـ ــ ي مهكتهپلهرنـ ــالىيهت، دىنىـ ــات ي پائـ  تهتقىقـ
  .سورۇنلىرىنى، مهدرىسىلهرنى تاقىۋەتكهن ئىدى

نىڭ سىياســـــىتىگه  دىننـــــى خىتـــــاي كوممۇنىـــــستلىرى   
ــسىيالىزمنى بىرلهش  ــلهن سوتـ ــن بىـ ــسۇندۇرۇپ دىـ ــكه بويـ تۈرۈشـ

 دىنىـي لهش مهكتهپلىرىنـى ئېچىـپ،      هسىياسـىي تهربىـي   . زورلىدى
زاتالرنى سىياسهت ئۆگىنىشكه تهشكىللهپ خۇداغا ئىشهنمهسلىك      

ــابالر يدىنىــ.  زاتالرغــا بېــسىم ئىــشلهتتى يتوغرىــسىدا دىنىــ  ئهرب
  .سى ئېلىپ باردىه تهربىيمئاتىئېزئارىسىدا 

 كـۈنى خىتـاي     – 17 ئاينىـڭ    – 11 يىلـى    – 1988مهسىلهن،  
 ئىشالرنى باشقۇرۇش توغرىـسىدا     يكوممۇنىستالر ھۆكۈمىتى دىنى  

نـــى تـــۈزۈپ چىقىـــپ، شـــۇ يىلـــى قهشـــقهر »ۋاقىتلىـــق قائىـــدە«
ــ  ــهھىرىدە دىنى ــا يش ــىي   120 زاتالرغ ــتىم سىياس ــادەم قې ــڭ ئ  مى

  . پ باردىسى ئېلىه تهربىيمئاتىئېزتهربىيه ۋە 
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 ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىـدا       »شىنجاڭ« ئايدا   – 7 يىلى   – 1995
ئېالن قىلىنغانلىقىغا بىر   »  ئىشالرنى باشقۇرۇش نىزامى   يدىنى«

يىل توشقاندا تهشۋىقات ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق ئالته پرىنـسىپنى         
  .تهشۋىق قىلدى

  .دىننى قانۇن بويىچه باشقۇرۇش) 1. (1
  .نالرنى قوغداشقانۇنغا رىئايه قىلغا) 2(
  .قانۇنسىزالرنى چهكلهش) 3(
  .قانۇنغا خىالپلىق قىلسا زەربه بېرىش) 4(
  .دىننىڭ چهت ئهلدىن سىڭىپ كىرىشىنى چهكلهش) 5(

 پائالىيهت قانۇنلۇق بولىـدۇ؟  يهنه     يقانداق خاراكتېرلىك دىنى  
 پائـالىيهت قانۇنـسىز بولىـدۇ؟ خىتـاي         يقانداق خاراكتېرلىك دىنى  

 ھېچقانداق قانۇن   توغرىداۆكۈمىتى ھازىرغىچه بۇ    كوممۇنىستالر ھ 
ــ ــاي، دىنىـ ــهت  يچىقارمـ ــنلىكىگه زوراۋان سىياسـ ــاد ئهركىـ  ئېتىقـ
  . قوللىنىپ كهلدى

 پائـالىيهت سـورۇنلىرىنى تىـزىمالش،       ي يىلى دىنى  – 1995. 2
، بـايىنغولىن تهكشۈرۈش ئۈچۈن خوتهن، قهشقهر، قىزىلسۇ، ئاقـسۇ،       

رۈمچى قاتـــارلىق ۋىـــاليهت قۇمـــۇل، تۇرپـــان، ســـانجى، ئىلـــى، ئـــۈ
ــسىنى    ــشۈرۈش گۇرۇپپىـ ــهككىز تهكـ ــهھهرلهرگه سـ ــتىم 18شـ  قېـ

  .ئهۋەتتى
سىياســـىي »  زاتـــالريۋەتهنـــپهرۋەر دىنىـــ«مۇشـــۇ يىلـــالردا . 3

ــكىللهپ  ــالىيىتى تهشـ ــڭ 13پائـ ــ700 مىـ ــادەمگه ي نهپهر دىنىـ  ئـ
  .مهجبۇرى سىياسىي دەرس ئۆتتى



 44

ــ. 4 ــارچ  يدىنىــ ــىۋىتىنى پــ ــارا مۇناســ ــڭ ئۆزئــ ىالش  زاتالرنىــ
سوتــــسىيالىزمنى ھىمــــايه  . خىزمىتىنــــى جىددىيلهشــــتۈردى 

ــا  ــپهرۋەر «قىلغۇچىالرغـــ ــيۋەتهنـــ ــام بهردى»  زاتدىنىـــ . دەپ نـــ
  . سوتسىيالىزمغا قارشى تۇرغۇچىالرغا جازا بهردى

 نىزامالر بـويىچه    – قائىدە   يدىنى« ئايدا   – 7 يىلى   – 1996. 5
ىن ىـڭ مۇئـاۋ  تهشكىللهپ، ئاپتونوم رايونن» تهشۋىقات تهربىيه ئېيى 

 ئىــشالرنى قــانۇن يدىنىــ«دە هرەئىــسى يۈســۈپ ئىيــسا تېلېــۋىزىي 
 ي ماۋزۇدا دوكالت بېرىـپ، دىنىـ      لىكهسهرلهۋھ» بويىچه باشقۇرايلى 

  . زاتالرغا ۋە پۈتۈن جهمئىيهتكه تهھدىت سالدى
 يىلى ئۇيغۇرالر ئۈچـۈن ئېيتقانـدا پاجىئهلىـك بىـر           – 1999

 ئۇرۇشـــى ۇۋكوســـو كـــۈنى – 7 ئاينىـــڭ – 5. يىـــل بولـــدى 
باشالنغاندا، خىتاي كوممۇنىستالر ھۆكۈمىتى بىر ئـاي ئىچىـدە         

ر ىماۋزۇلۇق بىر كىتابنى ئۇيغۇر تىلىدا نهشـ   »  ئۇرۇشى ۋۇكوسو«
ــپ، ئامېرىكىغــا قارشــى تهتــۈر تهشــۋىقات تارقــاتتى      بــۇ . قىلى

ــا ــا «: كىتابت ــوئامېرىك ــۈردى ۋۇلۇقكوس ــۇلمانالرنى ئۆلت »  مۇس
ــدى ــا . دېيىلـ ــڭ يـ ــا خهلقىنىـ ــپ، ئامېرىكـ ــوردەم قىلىـ  ۋۇكوسـ
 ئېتنىـك تازىلىـشىدىن قۇتۇلـدۇرۇپ     مىلوشـوۋىچنىڭ خهلقىنى  

. چۆچۈتـۈۋەتتى قېلىشى، خىتـاي كوممۇنىـستالر ھۆكـۈمىتىنى        
ــاي   شــــۇنىڭدىن كېــــيىن، ــاپتونوم رايونىــــدا خىتــ ــۇر ئــ ئۇيغــ

 زاتالرغــا زوراۋانلىــق يكوممۇنىــستالر ھۆكــۈمىتى ئۇيغــۇر دىنىــ 
  . بىلهن مۇئامىله قىلدى
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دۈشـمهن  «: ۇنىـستالر ھۆكـۈمىتى مۇنـداق دېـدى      خىتاي كومم 
. كۈچلهر دىندىن پايدىلىنىپ بۆلگۈنچىلىـك بىـلهن شـۇغۇلالندى        

ن پايــدىلىنىپ  ئهســهبىيلىك ئهۋجىــگه چىقتــى، دىنــدى   دىنىــي
ــارتىي  كهيپىيــاتنى مللىــيگه ھۇجــۇم قىلــدى، هكوممۇنىــستىك پ

، ھۆكـــۈمهت بىـــلهن قارشىلىـــشىپ دىـــن ئـــارقىلىق  قۇترىتىـــپ
  .سىم ئىشلهتتىھۆكۈمهتكه بې

  بۇ خىل كىشىلهر كىملهر ئىدى؟
 28 يىلى قاغىلىق ناھىيه بـاش ئېرىـق يېزىـسىدا           – 1999. 1

غىـن چاقىرىـپ،    مىڭ كىـشىلىك يى   ) ئۇيغۇر(نهپهر پارتىيه ئهزاسى    
دىن چېكىنىــپ چىقىــپ دىنغــا ئېتىقــاد هكوممۇنىــستىك پــارتىي

  .قىلىشقا قايتىپ كهلگهنلىكىنى ئېالن ئهتتى
» تهبلىـغ « زاتـالر  يۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا دىنى    ئ »شىنجاڭ«. 2

ــي ــدۇردى دىنىـ ــات يايـ ــالىيىتىنى قانـ ــسى.  پائـ ــىمالىي دائىرىـ  شـ
قهشـقهر،  ،  »شـىنجاڭ « جهنـۇبىي    ۋىاليىتـى نىـڭ ئىلـى     »شىنجاڭ«

ــاش ناھىي  ــزاۋات، قاراق ــهھهرلهرگىچه   هپهي ــاھىيه، ش ــارلىق ن ــى قات س
دا »ڭشـىنجا «خىتاي كوممۇنىستالر ھۆكۈمىتى پۈتـۈن      . كېڭهيدى

 زاتالرنـى   يپائـالىيىتى ئېلىـپ بارغـان دىنىـ       » تهبلىـغ « ئورۇندا   19
  .  زات قولغا ئېلىندىدىنىي نهپهر 1600باستۇرۇپ، 

 دىـــن 100ســـىدە هىرىنىڭ توققـــۇزاق ناھىيقهشـــقهر شـــهھ. 3
ئــارتۇق ئوقۇغــۇچى، ئوقۇتقــۇچى كوللېكتىــپ نامــاز ئوقۇغــانلىقى  

  . ئۈچۈن قولغا ئېلىندى



 46

ــاھىيه . 4 ــارايهكهن نـ ــڭ  پچـ ــق مهكتهپنىـ ــر نهپهر يېزىلىـ  بىـ
 مهكتهپ ئېچىش توغرىسىدا ھۆكۈمهتكه خهت      يئوقۇغۇچىسى دىنى 

  .يازغانلىقى ئۈچۈن قولغا ئېلىندى
شــۇ يىلــى قهشــقهر ۋىاليىتىــدە ئــالىي مهكــتهپ، ئوتتــۇرا       . 5

 دەرس  ي نهپهر ئوقۇغۇچى مهكتهپلهردە دىنى    24مهكتهپته ئوقۇۋاتقان   
ــدىن ــ ئۆتۈلمىگهنلىكىـ ــارازى بولـ ــپ   نـ ــتىن چېكىنىـ ۇپ، مهكتهپـ

ــ  ــته دىنىــ ــپ، جهمئىيهتــ ــلهن  يچىقىــ ــېچىش بىــ ــتهپ ئــ  مهكــ
  .شۇغۇللىنىپ قولغا ئېلىندى

 ئۆلكه بويىچه مهكتهپلهرنـى     »شىنجاڭ«شۇ يىلى ھۆكۈمهت    . 6
 1356تهرتىپكه سېلىش پائالىيىتى تهشكىللهپ، بۇنىڭدىن باشقا       

. تتى يهر ئاسـتى مهكتهپنـى تـارقىتىۋە       118نهپهر تالىپ ئوقۇۋاتقـان     
مهن تارقىتىۋەتتى دېگهن سۆزگه ئىشهنمهيمهن، بهلكـى بۇالرنىـڭ         (

  ).ھهممىسى قولغا ئېلىندى
 مهكتهپلهرنىـڭ سـانى     يقهشقهر ۋىاليىتىدە يهر ئاستى دىنىـ     . 7

 كه يهتكهنــدە، خىتــاي ســاقچىلىرى بــۇ مهكــتهپلهرگه باســتۇرۇپ 50
مهن . ( نهپهر ئوقۇتقـۇچى، ئوقۇغـۇچىنى تـارقىتىۋەتتى      600كىرىپ،  

تــارقىتىۋەتتى دېــگهن ســۆزگه ئىــشهنمهيمهن، بهلكــى بۇالرنىــڭ      
  .)ھهممىسى قولغا ئېلىندى

 كــۈنى خــوتهن ۋىاليىتىنىــڭ – 7 ئاينىــڭ – 7 يىلــى – 1999
ســىدە خىتــاي ھۆكۈمىتىنىـڭ بىــر ساقچىــسى قوغــۇن  هناھىيلـوپ  

ساتقۇچى بىر ئۇيغۇر بىلهن ئۇرۇشۇپ قېلىپ، ساقچى بۇ ئۇيغۇرنى          
ــارەت قىل  ــسىز ھاق ــۇر   غائورۇن ــارتۇق ئۇيغ ــدىن ئ ــى مىڭ ــدا، ئىكك  ن
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ــوپ ناھىي   ــڭ ل ــاي ھۆكۈمىتىنى ــاقچى ئىدارىــسىنى   هخىت ــك س لى
ــىۋالدى ــاقچىلىرى،    . قورش ــاي س ــان خىت ــۈپ چىقق ــاۋنى بۆس قورش

ــڭ  ــۇرەيش«ئۇيغۇرالرنىـ ــ» قـ ــقا  جهمئىيهتى يدىنىـ ــى باستۇرۇشـ نـ
 غائۇيغۇر قوراللىـق سـاقچى قىـسىمالر       دىن ئارتۇق    300كهلگهندە  

ــشتى  ــى ئېلى ــا      (.قارش ــادەم قولغ ــك ئ ــاردىمۇ، قانچىلى ــوق چىق ئ
ئېلىندى، بىلمهيمهن، مهن پايدىالنغان ماتېرىيالدا بۇ توغرىدا بىر        

  .)نېمه دېيىلمىگهن
ــى – 2005 ــاش ناھىي – 2 يىل ــوتهن قاراق ــدا خ ــر  ه ئاي ســىدە بى

يېـزا خهلقـى ئـۆزلىرى پـۇل چىقىرىـپ،          . يېزىدا بىر ۋەقه يـۈز بهردى     
ــجىد ــدا يمهسـ ــالماقچى بولغانـ ــست   سـ ــلىقى، كوممۇنىـ ــزا باشـ ېـ

ــسالىخان  ــمهتمهت ــول   ئهھ ــشىغا ي ــجىد سېلى ــڭ مهس  دېهقانالرنى
ــۇ كوممۇنىــست ئۇيغــۇرنى   . قويمىــدى ــزا خهلقــى قوزغىلىــپ ب يې

قايـــسى تهرەپنىـــڭ قىلغىنـــى تـــوغرا مهن . ئـــۇرۇپ ئۆلتـــۈرۈۋەتتى
بىـراق، يــۈز بهرگهن ۋەقهنــى ئامېرىكــا  . بۇنىڭغـا باھــا بېــرەلمهيمهن 

 دوكــالت قىلىــش مهجبــۇرىيىتىم بــار دەپ، ئهيــنهن گهكونگىرىــسى
  . ئوياليمهن

يېقىنــدا خهلقئــارا كىــشىلىك ھوقــۇق كــۆزىتىش تهشــكىالتى 
 ئېتىقـاد ئهركىنلىكـى توغرىـسىدا بىـر پـارچه           يئۇيغۇرالرنىڭ دىنى 

 تــوغرا، تهپــسىلىي  دوكالتنــىمهن بــۇ . دوكــالت ئــېالن قىلــدى  
  .يېزىلغان ۋە ۋاقتىدا يېزىلغان دوكالت دەپ، قارايمهن

 مهن يۇقىرىدا ئۇيغۇرالرنىڭ    ،ھۆرمهتلىك دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرى   
.  ئېتىقاد ئهركىنلىكى توغرىسىدا قىـسقىچه توختىلىـپ ئۆتتـۈم         يدىنى
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تۆۋەندە خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغان پىالنلىق تۇغۇت سىياسـىتى        
  . توغرىسىدا قىسقىچه توختىلىپ ئۆتىمهن

 يىلـى تۈزۈلـۈپ     – 1987خىتاينىڭ پىالنلىق تۇغۇت سىياسـىتى      
پ، ھــــازىرغىچه   يىلــــالردا ئىجــــرا قىلىنغانــــدىن باشــــال    – 1988

ۋى تۇرمۇشــىغا، ھاياتىغــا، ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ  هئۇيغۇرالرنىــڭ ئــائىل
ــدى     ــدا قىل ــدىت پهي ــر تهھ ــا ئېغى ــۇرۇش ھوقۇقىغ ــۇپ ت . مهۋجــۇت بول

 يىلى بىـر يىلـدا      – 1994. ئايالالرنىڭ بالىياتقۇسى ئېلىپ تاشالندى   
 ئهركهككه دورا ئىشلىتىپ، ئهرلهرنى ئاقتا قىلىشنى سىناق  مىڭ500

نوم رايونىنىـڭ    كـۈنى ئـاپتو    – 6 ئاينىـڭ    – 1 يىلـى    – 2005. قىلدى
 يىللىــق پىــالن ئىچىــدە ئــۈچ 5 - 9لىۋالــدى، ىرەئىــسى ئىــسمائىل ت

 كهم  تۇغۇلغـانلىقىنى ئـېالن       نارەسىدەنىڭ مىڭ ئۇيغۇر    500مىليون  
ــۇق  قىلغانـــدىن كېـــيىن، ئوخـــشاش بىـــر  ــاپتونوم رايونلـ ــا ئـ  ۋاقىتتـ

 48%ستاتىستىكا ئىدارىسى، ئۇيغۇرالرنىـڭ تۇغۇلـۇش نىـسبىتىنىڭ         
 ئۆلۈش  لهرنىڭەنارەسىدئىكهنلىكىنى، ئۇيغۇر ئېغىر ئاياغ ئايالالرنىڭ      

  . ئىكهنلىكىنى ئېالن قىلدى58%ىڭ نىسبىتىن
ئــۈرۈمچى كهچلىــك « كــۈنى – 6 ئاينىــڭ – 1 يىلــى – 2005
ــى ــا«ۋە » گېزىت ــورىتهڭرىت ــۇقىرىقى  » غ ت ــاتالر ي ــارلىق مهتبۇئ قات

  .خهۋەرلهرنى ئاشكارا تارقاتتى
بىــز ئۇيغــۇرالر ھــازىر خىتــاي كوممۇنىــستلىرىنىڭ پىالنلىــق 
تۇغــۇت سىياســىتىنى، خىتاينىــڭ ئۇيغــۇرالرنى ئېتنىــك تــازىالش  

  . سىياسىتى دەپ ئاتايمىز
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بۈگۈن، ئامېرىكـا دۆلهت مهجلىـسىنىڭ خىتاينىـڭ پىالنلىـق          
 –ياســــىتىگه مۇناســــىۋەتلىك ئۇيغۇرالرنىــــڭ دەردى تۇغــــۇت سى

. كـــــۈلپهتلىرىگه قـــــۇالق سېلىـــــشىنى ئۈمىـــــد قىلىـــــمهن    
  :ئىزھاراليمهن تۆۋەندىكىدەك نىتهلهپلىرىمىز

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتى ۋە بـۇ           . 1
سىياســــهتنىڭ ئۇيغۇرالرنىــــڭ ھاياتىغــــا كهلتــــۈرگهن ئــــاچچىق 

ــسىدا، ئامې ــاقىۋەتلىرى توغرى ــانۇن  ئ رىكــا دۆلهت مهجلىــسىنىڭ ق
  . اليىهه ماقۇللىشىنى ئۈمىد قىلىمهن

گهرچه يـۇقىرىقى مهزمۇنالرغـا     ( .ئوتتۇرا ئاسىيالىق ئۇيغـۇر مهن    . 2
ئوتتـۇرا ئاسـىيا يـالغۇز قـازاق ۋە قىرغىزنىـڭ       ) مۇناسىۋەتسىز بولسىمۇ 

 ئهمهس، دېمـوكراتىيه،    ئاسىياسـىال ياكى تاجىك ۋە ئۆزبېكنىڭ ئوتتۇرا      
 ئوتتــۇرا ئاســىيا  ،لىــك، كىــشىلىك ھوقــۇقنى نهزەردە تۇتــۇپ   ئهركىن

ــۇرا ئاســــىيالىق ئۇيغۇرالرنىــــڭ  ،خهلقلىرىنىــــڭ  جۈملىــــدىن ئوتتــ
ــۇق، ئهركىنلىــك،    ــشىلىك ھوق ــوكراتىيهكى  نىىموھتــاجلىقگه دېم

نهزەردە تۇتۇپ، ئوتتۇرا ئاسىيادا ئامېرىكا قوشـما شـتاتلىرىنىڭ ئهبهدى           
  . نھهربىي بازا قۇرۇشىنى تهلهپ قىلىمه

  :مهنبىئىماتېرىيال 
خىتاينىـــــڭ بىخهتهرلىـــــك » تـــــى ھهممىـــــدىن ئهالهدۆلهت مهنپهئ«. 1

  .تارماقلىرى تۈزۈپ چىققان كىتاب
  .»ھۆكۈمهت تور بهتلىرى«، »ئۈرۈمچى كهچلىك گېزىتى«. 2
  .)ئۇيغۇرچه» شىنجاڭ يىلنامىسى« يىللىق – 1997، – 1996. (3

   كۈنى– 17 ئاينىڭ – 7 يىلى – 2005



 50

  مهكتۇپ تۈرمىسىگه يولالنغان ناموگۇەنتا

  !ۋەتهنداشلىرىم
ســىلهرنى ئامېرىكــا خهلقــى ســاقالپ قالــدى، ! جاپــا تــارتتىڭالر

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىلهرنى قايتۇرۇپ بېرىش توغرىسىدا ئارقـا        
 ئارقىدىن تهلهپ قىلىـشلىرى ئامېرىكـا ھۆكـۈمىتى تهرىپىـدىن           –

ۇپ قالغـان كىـشىلهر     خاتا ۋاقىتتا، خاتا ماكانـدا تـۇر      . رەت قىلىندى 
دەپ، قــارار قىلغــان ئامېرىكــا ھۆكــۈمىتى ســىلهرنى يهنه باشـــقا      
ــان     ــارار قىلغـ ــشنى قـ ــۈزۈپ بېرىـ ــلهرگه ئۆتكـ ــك دۆلهتـ دېموكراتىـ
بولسىمۇ، لېكىن دۇنياغا خىتاي ھۆكۈمىتىـدىن باشـقا ھهرقانـداق      
ــادە     ــسىدا ئىپــ ــش توغرىــ ــۇل قىلىــ ــىلهرنى قوبــ ــر دۆلهت ســ بىــ

شىمىز دەپ، ھېـساباليدىغان    رىندىـ ھهتتا، سـىلهر قې   . بىلدۈرمىدى
  . مۇ سىلهرنى قوبۇل قىلىشنى رەت قىلدىهتۈركىي

 1996سىلهر بىلگهندەك مۇستهقىل ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرى       
ــى – ــڭ – 4 يىل ــىيه  – 26 ئاينى ــۈنى رۇس ــسى ك  ۋە فېدېراتسىيى

شـــاڭخهي بهش دۆلهت «خىتـــاي ھۆكـــۈمىتى بىـــلهن بىرلىـــشىپ 
، رادىكالىــستالر يرالرنى دىنىــنــى ياســاپ چىقىــپ ئۇيغــۇ»گــۇرۇھى

  . تېررورىستالر، مىللىي بۆلگۈنچىلهر دەپ، ئاتىدى
ئـارقىلىق  » رەڭلىك ئىـنقىالب  «بۇنىڭ ئىچىدە قىرغىزىستان    

 ئايدا مهۋجۇت دۆلهت ھـاكىمىيىتىنى ئاغـدۇرۇپ دېموكراتىـك          – 3
قىرغىزىــــستان دۆلىتىنــــى قۇرغــــان بولــــسىمۇ، لــــېكىن بىــــز  

  . ن چىقمىدىئۇيغۇرالرنىڭ كۈتكهن يېرىدى
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ئىلــى ۋەقهســىگه قاتنىــشىپ قېچىــپ چىقىــپ قازاقىــستاندا   
 يىلـى   – 1998سىياسىي پاناھلىق تىلىگهن ئۈچ نهپهر ئۇيغـۇرنى،        

قازاقىستان ھۆكۈمىتى خىتاي ھۆكۈمىتىگه تاپـشۇرۇپ بهرگهنـدىن        
سـابىق  . كېيىن، خىتاي ھۆكـۈمىتى بۇالرغـا ئۆلـۈم جازاسـى بهردى          

 ھۆكــۈمىتى شــۇ فئاقــايىېنتى قىرغىزىــستاننىڭ ســابىق پرېزىــد
 نهپهر ئۇيغـــۇرنى خىتـــاي ھۆكـــۈمىتىگه ئۆتكـــۈزۈپ 12ۋاقىـــتقىچه 

 خىتــاي ھۆكــۈمىتى ئۆلــۈم رەھمىتۇلالھقــابۇنىــڭ ئىچىــدە . بهردى
  . جازاسى بهردى

ھازىرقى دۇنيادا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرنىڭ كىـشىلىك       
 ۇجاكارالشــمســىلهرنى گۇناھــسىز دەپ . ھوقۇقىغــا كۆڭــۈل بۆلــدى

ئامېرىكـا  . شۇنداق كۆڭـۈل بۆلۈشـنىڭ بىـر تهرىپـى بولـۇپ قالـدى            
خهلقى ۋە ئامېرىكـا قوشـما شـتاتلىرىنىڭ دۆلهت ئىـشالر كـاتىپى             

ــدىلىزا ــس كانــ ــسىم   رايىــ ــۈمىتىگه بېــ ــاي ھۆكــ ــانىم خىتــ  خــ
 رابىيه قـادىرنى    مهنكىئىشلهتكهندىن كېيىن، خىتاي ھۆكۈمىتى     

ــۈنى – 17 ئاينىــــڭ – 3 يىلــــى – 2005 ــاخۇ كــ ــالالر  ئباجيــ ايــ
شـۇ كـۈنى كهچـته      . تۈرمىسىدىن قويۇپ بېرىـشكه مهجبـۇر بولـدى       

  .  يېتىپ كهلدىم ۋە يورۇق دۇنياغا قايتا كۆز ئاچتىمۋاشىنگتونغا
شۇنىڭدىن كېيىن ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسىنىڭ ۋە ئامېرىكا       
ھۆكۈمىتىنىــــڭ يــــۇقىرى دەرىجىلىــــك ئهمهلــــدارلىرى بىــــلهن  

ھــبهرلهرگه ئۇيغۇرالرنىــڭ رە. كۆرۈشــۈش پۇرســىتىگه ئىــگه بولــدۇم 
كىــشىلىك ھوقــۇق خاتىرىــسىنى، ئۆزۈمنىــڭ تــۈرمه ھايــاتىنى      

ســىلهرنىڭ ئــازاد بولىــدىغانلىقىڭالرنى ســۆزلهپ . ســۆزلهپ بهردىــم
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بــۇ توغرىــدا يــۇقىرى دەرىجىلىــك رەھبهرلهرنىــڭ پىكرىنــى . ئۆتتـۈم 
  . زېهىن قويۇپ ئاڭلىدىم

  !ۋەتهنداشلىرىم
لهتنــــى تــــاللىۋېلىش غهرب دۇنياســــىدا ھهرقانــــداق بىــــر دۆ

 شۋىتـسارىيه ئىختىيارىڭالردا بولسا، نورۋېگىيه، كانـادا، شۋېتـسىيه،        
ئوتتـۇرا  . ۋە فىنالندىيه قاتارلىق دۆلهتلهرنى تاللىۋالـساڭالر بولىـدۇ       

مهن ! ئاســىيادىكى دۆلهتــلهر ســىلهر ئۈچــۈن تولىمــۇ خهتهرلىــك     
ســىلهرگه تىلهكداشــمهن، باشــقا ئۇيغــۇر قېرىنداشــالرمۇ ســىلهر      

  . نى بىلدۈرىدۇىن تىلهكداشلىقئۈچۈ
ئهگهر سىلهردە ھېسسىيات ۋە ئهقىل تولۇق بولىدىغان بولـسا،         
ــسىڭالردا     ــساڭالر، ئېـ ــۇق خهۋەردار بولـ ــتىن تولـ ــارا ۋەزىيهتـ خهلقئـ

  ! بولسۇنكى، ئامېرىكا خهلقىگه رەھمهت ئېيتىڭالر
  رابىيه قادىر 

   ۋاشىنگتون كۈنى – 25 ئاينىڭ – 7 يىلى – 2005
  
  



 53

  !ك ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگهھۆرمهتلى

  !ھۆرمهتلىك ئادۋوكات ئهپهندى
ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىغا كىم، قايـسى دۆلهت       
ــۈمىتى      ــا ھۆك ــى، ئامېرىك ــا خهلق ــدى؟ ئامېرىك ــۈل بۆل كۆڭ

 ئۇيغۇرالرنىــڭ جىنــايىتى گۇۋەنتانــامودىكى. كۆڭــۈل بۆلــدى
توغرىـــسىدا كىـــم ئادىـــل، ھهققـــانىي ھۆكـــۈم چىقـــاردى؟  

  .ئامېرىكا خهلقى
بۈگۈن بۇ كىشىلهرنىڭ قايتىپ كېتهلهيـدىغان ۋەتىنـى        
يوق، شۇڭا بىـز ئامېرىكىـدا ياشـاۋاتقان ئۇيغـۇرالر، ئامېرىكـا            
ــشىلهرنىڭ   ــۇ كىـ ــپ، بـ ــدىللىق قىلىـ ــڭ رەھىمـ خهلقىنىـ
جىنايىتى ئاقالنغانـدىن كېـيىن بـۇ ئۇيغـۇرالرنى بـۇ دۆلهت            

  .نى ئۈمىد قىلىمىزىئامېرىكىدا ئېلىپ قېلىش
ېرىكىـدا قالغانـدا ئامېرىكىنىـڭ ھهر       بۇ كىشىلهر ئام  . 1

  .تۈرلۈك قانۇنلىرىغا ئهمهل قىلىشى كېرەك
بۇ كىشىلهر ئهسلى ئامېرىكىـدا ياشـاۋاتقان ئۇيغـۇرالر         . 2

ــشىلىك    ــڭ كىـ ــق ئۇيغۇرالرنىـ ــرلىكته داۋاملىـ ــلهن بىـ بىـ
  .ھوقۇقى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشى كېرەك

مهن باش بولۇپ، ئامېرىكىدىكى بارلىق ئۇيغـۇرالر بـۇ         . 3
ىلهرنىڭ تۇرمۇشـــىنى ئورۇنالشـــتۇرىمىز ۋە شـــۇنداق كىـــش

ــالىمىز  ــۆددىگه ئـ ــنى ھـ ــشى  . ئورۇنالشتۇرۇشـ ــۇالرنى ياخـ ئـ
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ــز  ــتهكلهپ كېتىمى ــامو. يې ــان  گۇۋەنتان ــسىگه قامالغ  تۈرمى
ئۇيغۇرالرنىـــڭ ئامېرىكىغـــا قويـــۇپ بېرىلىـــشىنى قارشـــى 

  . ئالىمىز
  رابىيه قادىر :ھۆرمهت بىلهن

    كۈنى-  29 ئاينىڭ – 7 يىل – 2005
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  ھۆرمهتلىك نورۋېگىيه خهلقى

دە ئۇيغـۇرالر توغرىـسىدا     نـورۋېگىيه مهن قولۇمغا قهلهم ئېلىـپ      
  . ئېالن قىلىنغان كىتابقا كىرىش سۆز يازماقچى بولدۇم

ــۆزۈمنى     ــرىش س ــالش ۋە كى ــداق باش ــۈملىنى قان بىرىنچــى ج
  . قانداق ئاخىرالشتۇرۇش توغرىسىدا كۆپ ئويالندىم

دەپ باشـــالش » گىيه خهلقـــىھۆرمهتلىـــك نـــورۋې«ســـۆزۈمنى 
  . قارارىغا كهلدىم

يىراق تهكلىماكان قۇملۇقىـدا ياشـاۋاتقان ئۇيغـۇر خهلقىنىـڭ          
  . نامىدىن نورۋېگىيه خهلقىگه ساالم يولالشنى قارار قىلدىم

ــىيادا،     ــۇرا ئاسـ ــۇرالر ئوتتـ ــۇر، ئۇيغـ ــتىم ئۇيغـ ــڭ مىللىـ مېنىـ
، بـۇ    ئېتهكلىرىدە ياشـايدۇ   ىيتهڭرىتاغلىرىنىڭ جهنۇبىي ۋە شىمال   

تــۈرك تىلىــدا . دەپ ئاتىلىــدۇ» شــىنجاڭ«ماكــان خىتــاي تىلىــدا  
بــۇ ماكــان ئۇيغــۇر تىلىــدا . دەپ ئاتىلىــدۇ» شــهرقىي تۈركىــستان«
يۇنـان تارىخچىلىرىنىـڭ قهلىمىـدە      . دەپ ئاتىلىدۇ » ئۇيغۇرىستان«

  . دەپمۇ ئاتالغانىدى) يىپهك دۆلىتى( دۆلىتى سىرىسئهينى چاغدا 
ــۇرالر  ــۇر —ئۇيغ ــشىدۇ   ئو– ئۇيغ ــدا سۆزلى قايــسى . غــۇز تىلى

مىلـلهت ھـازىرقى دۇنيــادا ئۆزىنىـڭ شــانلىق مهدەنىيىتـى بىــلهن     
پهخىــرلهنمىگهن؟ بىــراق، بۈگــۈن ئۇيغــۇرالر ئۆزىنىــڭ مىللىــي      
مهدەنىيىتى ۋە مىللىي ئهنئهنىسىدىن پهخىرلىنىش ھوقۇقىـدىن       

مىـدە  ه شۇڭا ئۇيغۇرالرنىـڭ ھېسـسىيات ئال      .تامامهن مهھرۇم بولدى  
ئۆزىنىــــڭ مىللىــــي  . نىش تۇيغۇســــى كهم بولــــدى پهخىــــرلى
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ۇشـــقا، مىلـــلهت خـــاراكتېرىنى مهدەنىيىتىنـــى تهرەققىـــي قىلدۇر
ــداق قىلىــپ    هتهربىي ــادىر بواللمىغــان بىــر مىلــلهت قان لهشــكه ق

ئۆزىنىڭ مىللىي مهدەنىيىتىنى ۋە مىللهت خاراكتېرىنى سـاقالپ        
  قاالاليدۇ؟ 

قىش قايغۇسـى   منى قانـداق بـې    بـالىلىرى . ئائىله ئايالى ئىدىم  
قايغۇرۇش، ئازابلىنىش  .  كۈندۈز ئازابالشقا باشلىدى   –چه  ىمېنى ك 

ــۇر     ــۈن ئۇيغ ــى پۈت ــاڭىال ئهمهس، بهلك ــدا م ــۇ چاغ ــيهتىش گه جهمئى
ئۇيغـــۇرالر ئهمـــگهك قىالاليـــدۇ، نېمىـــشقا . ئورتـــاق ئـــازاب ئىـــدى

نامراتلىقتىن قۇتۇاللمايدۇ؟ ئۇيغـۇرالر ئهقىللىـق مىلـلهت بولـۇپ          
ــشقا  ــۇق نېمىــ ــولىنى  تۇرۇقلــ ــنىڭ يــ ــامراتلىقتىن قۇتۇلۇشــ  نــ

ئىزدىمهيدۇ؟ ئۆزۈمگه ئۆزۈم سوئال قويۇپ ئۆزۈمنى ئـۆزۈم قىيناشـقا    
  .باشلىدىم

.  ئاز ئېغىر ئهمگهك كىر يۇيۇشتىن باشلىدىم      ىئىشنى كىرىم 
ــ ــنچ ىكىرىمــ ــاز ئىــ ــيىم    ئــ ــڭ كىــ ــگهك بالىالرنىــ  –ىكه ئهمــ

كېـيىن كهمچىـل مـالالرنى بىـر        . چهكلىرىنى تىكىپ سـاتتىم   ىك
ىدىن يهنه بىر يېزىغا، بىر شهھهردىن يهنه بىر شهھهرگه يۆتكهپ          يېز

بىر مىلـلهت قهددىنـى     .  تىجارەتچى بولۇپ قالدىم   –سودا  . ساتتىم
رۇســلىماقچى بولــسا ئــاۋۋال ئىقتىــساد ساھهســىدە قهد كۆتۈرۈشــى  

مهن شـۇنداق ھهقىقهتنـى تونـۇپ       . كېرەك ئىـكهن، دەپ ئويلىـدىم     
ــتىم ــ  . يهتـ دىم، خىتـــاي ھۆكـــۈمىتى  تۈرلـــۈك ھاقـــارەتكه ئۇچرىـ

ــايىتى ئارتىــــپ بېــــشىمغا قهغهز قالپــــاق   ھايانكهشــــلىك جىنــ
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئىــسالم .  كــوچىالردا ســازايى قىلــدىكىيگــۈزۈپ
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دىنىغا ئىشىنىدىغان ئۇيغۇرالرنىڭ جهمئىيهت ئهخالق تهلهپلىرى      
 تىجـارەت قىلىـشىغا يـول       –ئايالالرنىڭ سودا   . ھهممىمىزگه مهلۇم 

 ئـادەم ئـاۋۋال ياشىـشى كېـرەك ئىـدىغۇ؟ شـۇڭا             بىراق،. قويمايتتى
ــرەك بولــدى      ــشىم كې ــلىق بېرى ــىلىقىغا بهرداش ــڭ قارش . ئۇالرنى

  . مېنىڭ ۋۇجۇدۇمدا شۇنداق ئىرادە بار ئىدى
 كۈنى ئـۈرۈمچى شـهھىرىنىڭ      – 8 ئاينىڭ   – 3 يىلى   – 1987

ــازىرىنى قــۇرۇپ  »  مــارت– 8«بــۇالق بېــشى كوچىــسىدا   ئايــالالر ب
ئىشــسىز ئايــالالرنى، .  دۇكــان بــار ئىــدى120بازىرىمــدا . چىقــتىم

ــپ     ــال ســاتقۇچى قىلى ــى م ــۇر قىزلىرىن ــان ئۇيغ ئوقۇشــسىز قالغ
ــتۇردۇم ــودا   – 1990. ئورۇنالشـ ــك سـ ــهككىز قهۋەتلىـ ــى سـ  – يىلـ

نـى  » ئهقىـدە سـودا شـىركىتى   «تىجارەت بىناسىنى ئـۆرە تۇرغـۇزۇپ     
ــتىم  ــۇرۇپ چىق ــارىگه   . ق ــودىگهرلىرىگه ئىج ــۇر س ــانالرنى ئۇيغ دۇك

ــمبهرد ــرى   – 1993. ى ــستان دۆلهتلى ــستان، قىرغىزى ــى قازاقى  يىل
بىــــلهن تاشــــقى ســــودا تىجــــارەت مۇناســــىۋىتى ئورنىتىــــپ،      

ــدە   ــان ۋىاليىتىـــ ــدا قورغـــ ــستاننىڭ تالـــ ــق «قازاقىـــ مولچىلىـــ
ــىركىتى ــتىم »ش ــۇرۇپ چىق ــى ق ــازا   . ن ــارىتىم ت ــودا تىج ــقى س تاش

 ئايدا خىتـاي ھۆكـۈمىتى   – 7 يىلى – 1993راۋاجالنغان بىر يىلدا  
 تهڭـشهش سىياسـىتىنى يولغـا    مىكرولـۇق كرولۇق تهڭـشهش ۋە     ما

 قــاتتىق ئېلىــپ  »شــىنجاڭدا«قويــۇپ، بــۇ سىياســهت بولۇپمــۇ    
 تىجـارىتىگه ۋە تاشـقى   –مېنىڭ شـىركىتىمنىڭ سـودا      . بېرىلدى

ــدى  ـ ســودا     ــر زەربه ئېلىــپ كهل ــارىتىمگه ئېغى ــسادقا . تىج ئىقتى
ۇپمـــۇ مۇناســـىۋەتلىك قـــانۇن تۇرغۇزۇلمىغـــان بىـــر ئهلـــدە، بول    
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 ئىقتىسادى سىياسىتى يۈرگۈزۈلىدىغان بىر ئهلدە،      لىكهمونوپولىي
ئىقتىساد تهرەققىياتىنىڭ پۇقراالرنىـڭ ئىقتىـسادىي ئهھۋالىنىـڭ        

قازاقىــستاننىڭ تاموژنــا . قانــداق بولىــدىغانلىقى ســىلهرگه مهلــۇم
 –قــانۇنى بىــلهن خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ تاموژنــا قانۇنىنىــڭ بىــر 

ىقى، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ھهر ئىككـى تهرەپ       بىرىگه ئوخشىمايدىغانل 
 –تاموژنـــا خادىملىرىنىـــڭ پـــارىخورلۇقى مېنىـــڭ تاشـــقى ســـودا 

ــالدى   ــان سـ ــر زىيـ ــارىتىمگه ئېغىـ ــستان  . تىجـ ــىلهن، قازاقىـ مهسـ
ــتىم   ــشىلهرگه ھهر قېـــــ ــشلهيدىغان كىـــــ تاموژنىـــــــسىدا ئىـــــ

چهك ىـ  ك–ـ ئىككى سومكا كهمپۈت، كىـيىم  دىن بىر  »شىنجاڭ«
غــا دولــالر ســېلىپ قويۇشــۇم كېــرەك ئېلىــپ چىقىــشىم، يانچۇقى

 تهرەپـكه ئۆتكهنـدە خىتاينىـڭ       »شـىنجاڭ «قازاقىـستاندىن   . بولدى
ــتۇم،    ــستاننىڭ كاســ ــشاشال قازاقىــ ــا ئوخــ ــا خادىملىرىغــ تاموژنــ

 ھهدىــيه قىلىــشىم ۋە يانچۇقىغــا دولــالر ســېلىپ      پهلتــۇلىرىنى
ــۇم كېـــرەك بولـــدى    –ھوقۇقـــسىز مىللهتنىـــڭ ســـودا   . قويۇشـ

 تىجـارەت يـولىنى ئاچمىـسا       – تايىنىپ سودا    تىجارەتچىلىرى پۇلغا 
روھـى جهھهتـته    .  تىجارىتىم زەربىـگه ئۇچرىـدى     –سودا  . بولمايتتى

بهرداشلىق بېرەلمىدىم، نورمال تىجارىتىم قانۇننىـڭ كاپـالىتىگه        
جهمئىيهت ئهخالقـى، سـودا ئهخالقـى تۈگىـشىپ         . ئىگه بواللمىدى 

 –سـودا   . ئىـدى رابىيه قادىر ئهمدى ھوقۇققـا دۇچ كهلـگهن         . كهتتى
ــيهت ۋە      ــك جهمئى ــۈن تهرتىپلى ــابهت ئۈچ ــن رىق ــارەت ۋە ئهركى تىج

  . ھوقۇق بولۇشى كېرەكلىكىنى تونۇپ يهتتىم
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 كۈنى ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىلـى    – 5 ئاينىڭ   – 2 يىلى   – 1997
 مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇر ياشلىرى نامـايىش قىلىـپ         30ىدە  ۋىاليىت

خىتاي ھۆكۈمىتى  . تىنچ يول بىلهن مۇستهقىللىق تهلهپ قىلدى     
. نامايىـشچىالرنىڭ كـۆپ قىـسمى بـالىالر ئىـدى         . قىرغىن قىلدى 

 كهينىـدىن   –بۇالر چېكىنگهنـدە خىتاينىـڭ ھهربىيلىـرى كهينـى          
ــاتتى   ــوق ئ ــۈرۈپ ئ ــوغالپ ي ــان  . ق ــرغىن قىلىنغ ــدا قى نهق مهيدان

 نهپهر، ئهمما خىتاي ھۆكۈمىتى ئـاران توققـۇز كىـشى       407ئۇيغۇرالر  
  . ئۆلدى، دەپ جاكارلىدى

ــڭ – 2مهن  ــپ   – 15 ئاينىـ ــهھىرىگه يېتىـ ــى شـ ــۈنى ئىلـ  كـ
ــدىم ــا   . كهل ــدە پۇچىالنغــان ئات ــانىالردىن، –بالىلىرىنىــڭ دەردى  ئ

 –ئۇالرغــا پــۇل . يارىــدار بولغــان نامايىــشچىالردىن ھــال ســورىدىم 
 نـادامىتىگه  – زارىغـا، ھهسـرەت      –يىغـا   . پېچهك تارقىتىپ بهردىـم   

ئىـشهنمهيدىغان بولـدى،    خىتاي ھۆكـۈمىتى ماڭـا      . چىدىيالمىدىم
 1997.  تىجارىتىمگه تۈرلۈك توسقۇنلۇقالرنى پهيـدا قىلـدى       -سودا  

 كۈنى مېنى مهملىكهتلىك سىياسـىي      – 27 ئاينىڭ   – 3 يىلى   –
 – 15 ئاينىـڭ  – 12 يىلى  – 1997. كېڭهشتىن قوغالپ چىقاردى  
ــهھىرىدە    ــۈرۈمچى ش ــۈنى ئ ــىركىتى  «ك ــانىالر ش ــڭ ئ ــۇرۇپ » مى ق

للىرى، ئىشـسىز ئايـالالر، ئوقۇشـسىز قالغـان         ئائىله ئايـا  . چىقتىم
مىـڭ ئانـا    « نهپهر ئايال    200ياش قىزالر شۇ كۈنى زالغا جهم بولۇپ،        

 ئاينىڭ  – 2 يىلى   – 1998. گه ئۆزلىرىنى تىزىمالتتى  »شىركىتى
ــو   – 25 ــۈمىتى رادىئ ــاي ھۆك ــۈنى خىت ــارلىق  - ك ــۋىزىيه قات  تېلې

 كهلتــۈرۈپ ئاخبــارات ۋاســىتىلىرىنى ئىــشقا ســېلىپ، ھهرىكهتــكه 
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مىڭ ئانا  «. نىڭ تاقالغانلىقىنى جاكارلىدى  »مىڭ ئانا شىركىتى  «
بىنورمال پائالىيهت ئېلىپ باردى، رەسمىيهتـسىز پـاي        » شىركىتى

لـــېكىن مهن نـــېمه . چېكـــى تارقـــاتتى، دەپ تـــۆھمهت چاپلىـــدى
شــۇنىڭغىچه پۈتــۈن . جىنــايهت ســادىر قىلغىنىمنــى بىلمهيتــتىم

 تېلېفـون كېلىـپ ئايـالالر        جايلىرىـدىن  –نىـڭ جـاي     »شىنجاڭ«
گه قاتنىشىــشنى »مىــڭ ئانــا شــىركىتى«مهنــدىن ھــال ســورىدى، 

مهن ئايـــــــالالر قهد كۆتۈرۈشـــــــى ئۈچـــــــۈن   . تهلهپ قىلـــــــدى
تهشكىللىنىــشى، ئائىلىــدىن جهمئىــيهتكه چىقىــشى، ئهرلهرنىــڭ 

ئايالالر ئۆزىنىڭ  . قۇلىغا قاراپ قالماسلىقى الزىم، دەپ ئوياليتتىم     
ى بېقىشى، جهمئىيهت تهرەققىيـاتى ئۈچـۈن    ئهمگىكى بىلهن ئۆزىن  

ھهســسه قوشۇشــى، ئايــالالرنى كهمسىتىــشكه قارشــى تۇرۇشـــى،      
ــائىله    ــك ئـ ــشى، مهدەنىيهتلىـ ــشلىرىغا ئارىلىشىـ ــيهت ئىـ جهمئىـ
ــى      ــا كهلتۈرۈش ــۇقىنى قولغ ــالالر ھوق ــسى ئاي ــى، قىسقى باشقۇرۇش

ــوياليتتىم ــرەك، دەپ ئــ ــسهتته . كېــ ــۇ مهقــ ــانىالر «شــ ــڭ ئــ مىــ
ئهپـــسۇسكى خىتـــاي . چىققـــان ئىـــدىمنـــى قـــۇرۇپ »شـــىركىتى

  . ھۆكۈمىتى بۇ شىركهتنى تاقىۋەتتى
مېنىڭ ياخشى نىيهتلىرىم، بولۇپمۇ ئايالالرغـا يـاردەم قىلىـش        

دە غهلىـبه   هنىـڭ شـۇ دەرىـج     مې. روھىم كىشىلهرنى تهسىرلهندۈردى  
 ئۇيغـــــۇر خهلقىنىـــــڭ قوللىـــــشىدىن ئايرىـــــپ نىقىلىـــــشىم

نىـڭ  »ىالر شـىركىتى  مىـڭ ئـان   «ئهمما، ھۆكـۈمهت    . قارىيالمايمهن
توك بىلهن تهمىنلهشنى ئۈزۈپ قويدى،     . پائالىيىتىنى قوللىمىدى 

ــدى    ــۈزۈپ قوي ــنى ئ ــلهن تهمىنلهش ــۇ بى ــودا . س ــارىتىمگه –س  تىج
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ماڭــا نىــسبهتهن ئېيتقانــدا بهرداشــلىق  . پاراكهنــدىچىلىك ســالدى
بېرىشكه، توختىمـاي يوللـۇق، قـانۇنلۇق كـۈرەش قىلىـشقا تـوغرا             

تا ھوقۇقنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى، كىشىلىك      ئاس –ئاستا  . كهلدى
ئىقتىـسادىي  . ھوقۇقنىڭ يهنه نېمه ئىكهنلىكىنـى تونـۇپ يهتـتىم        

پائالىيهت ۋە جۈرئهتلىك سىياسىي پائالىيهت قىلىـپ شهخـسنىڭ         
 ھوقــــۇقلىرىنى قوغداشــــنىڭ ۋە قولغــــا –ۋە مىللهتنىــــڭ ھهق 

كهلتۈرۈشـنىڭ نېمىـدىن دېـرەك بېرىـدىغانلىقىنى چۈشىنىـشكه      
  . دىمباشلى

 ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىـدا باشـقىچه         »شىنجاڭ« يىلى   – 1998
ئۇيغــۇرالر تهشــكىللىك، پىالنلىــق سىياســىي  . بىــر يىــل بولــدى 

ــلىدى   ــشقا باشـ ــالىيهت قىلىـ ــالىيهت   . پائـ ــداق پائـ ــيىن بۇنـ كېـ
. تامالرغا شوئار چاپالشـتى   ) تېررورىستالر دەپ ئاتالدى  (قىلغۇچىالر  

ئهركىنلىــــك، . قــــاتتى تارۋەرەقىــــسىجهمئىــــيهتكه تهشــــۋىق  
ئۇالر قانداق جـاۋاب ئالـدى؟ خىتـاي        . دېموكراتىيه تهلهپ قىلىشتى  

ــاۋاب بهردى    ــلهن ج ــتۇرۇش بى ــۈمىتى باس ــهندۇڭ  . ھۆك ــنهن، ش خې
ــۆتكهپ كېلىـــپ ۋەزىيهتنـــى   ــۆلكىلهردىن ئهســـكهر يـ ــارلىق ئـ قاتـ

  . مۇقىمالشتۇردى
 ۋەكىلـلهر  كونگىرىـسىنىڭ  ئايدا ئامېرىكـا    – 8 يىلى   – 1999

ــ  ــۆمىكى ئ ــۇ   ئ ــۇرۇن، ش ــشتىن ب ــپ كېلى ۈرۈمچى شــهھىرىگه يېتى
خـانىم ماڭـا   Carrie Dumbah  ومبـاخ د كهرريئۆمهكنىـڭ ئهزاسـى   

ــدا     ــدىن كېــيىن مېهمانخانى ــۈرۈمچىگه بارغان ــپ، ئ تېلېفــون بېرى
پۇرسـهتنى غهنىـيمهت بىلىـپ قولۇمغـا قهلهم         . كۆرۈشىمىز، دېـدى  
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پ يېزىـ » ئامېرىكـا خهلقىـگه مـۇراجىئهت     «ئېلىپ ئون مـاددىلىق     
 –خىتاينىــڭ پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتى، مائارىــپ . (چىقــتىم

مهدەنىيهت سىياسىتى، خىتاي كۆچمهنلىرى ۋە ئۇيغۇر خهلقىنىـڭ     
ئۇيغــۇر خهلقىنىــڭ ) ياشــاش ماكانىنىــڭ تارايغــانلىقى قاتــارلىقالر

دەپــسهندە قىلىنغــان كىــشىلىك ھوقــۇق خاتىرىــسىگه ئامېرىكــا  
بىـــــراق، . مخهلقىنىـــــڭ كۆڭـــــۈل بۆلۈشـــــىنى تهلهپ قىلـــــدى 

ــامه« ــى »مۇراجىئهتنـــ ــونگىرىسنـــ ــا  كـــ ــڭ قولىغـــ  ئهزالىرىنىـــ
 كـــونگىرىس كـــۈنى كهچ ســـائهت ئالتىـــدە – 11. تاپـــشۇرالمىدىم

ئهزالىــــرى چۈشــــكهن مېهمانخانىغــــا يېتىــــپ بارغانــــدا قولغــــا 
قارشــىلىق كۆرســهتتىم، قولغــا ئېلىنــدىم، ئــالته     ... ئېلىنــدىم

تۈرمىـدە قـاراڭغۇ   . يىللىق تۈرمه ھاياتىنى سۆزلهپ تۈگىتهلمهيمهن   
ــاتتىم    ــالغۇز يـ ــل يـ ــى يىـ ــدە ئىككـ ــى  . ئۆيـ ــۇچ ئىچكـ ھهل قىلغـ

ــا   پائــــالىيهتلهرگه تايانــــدىم، ھهل قىلغــــۇچ ئىچكــــى ھاياتلىققــ
ــدىم ــسىز   ... تايان ــاتلىق، تهرتىپ ــى ھاي ــهۋۋۇرالرئىچك ــدە تهس  ئىچى

مىللىـتىم ئۇيغـۇر خهلقىنىـڭ ھـازىرقى        . ئۆزۈمنى تونـۇپ يهتـتىم    
تۈرمىـدە كـۈنلهر ۋە     . ۇپ يهتـتىم  كىشىلىك ھوقۇق ئهھـۋالىنى تونـ     

  . تۈنلهرنى شۇنداق ئۆتكۈزدۈم
ماڭا، بۇنىڭدىن باشـقا    . مهن ئهسلىدە قاراملىق قىلغان ئىدىم    

ھاياتنىـڭ جاپـا    . كۈرەش قىلىشال كېرەك ئىدى   . چارىمۇ يوق ئىدى  
 مۇشهققهتلىرى، مىللىي خورلـۇق، مىللىـي ھاقـارەتلهر نورمـال           –

اليـدىغان، ئىنـساننىڭ نورمـال     جهمئىيهت تهرتىپلىرى قوبـۇل قىال    
ــدە     ــدىغان چهكــتىن ھالقىــپ كهتكهن ــاتى بهرداشــلىق بېرەلهي ھاي
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ــدى   ــۇق ئىـ ــكه يوللـ ــسيان كۆتۈرۈشـ ــسان، ئىـ ــۇنداق . ئىنـ مهن شـ
 نومۇسىنى كـۈرەش ئـارقىلىق سـاقالپ        –مىللهتنىڭ ئار   . قىلدىم

ــرەك ئىــدى   ــېلىش كې ــى – 2005. ق ــڭ ئاخىرىــدا  – 1 يىل  ئاينى
. دۇرېهىم مېنـى يـوقالپ تـۈرمىگه كهلـدى        ئوغلۇم ئابدۇلهېكىم ئاب  

  : دېدى ئوغلۇم-ئانا، 
» جهمئىيهتـى  كىشىلىك ھوقـۇق فونـدى   رافتو« نورۋېگىيه  —
  ...بهردى»  مۇكاپاتىرافتو« يىللىق – 2004سىزگه 

...  ئاستا ئېسىمگه كهلدىم   –دەسلهپته چۈشىنهلمىدىم، ئاستا    
ۇ بـ . ئىككى تامچه ياش مهڭزىمـدىن سـاقىپ كۆكـسۈمگه چۈشـتى          

رەھـمهت  !  نـورۋېگىيه خهلقـى    -مېنىڭ سىلهرگه رەھمىتىم ئىدى،     
دېيىــشكه جۈرئهتلىــك بولــساممۇ شــۇ چاغــدا رەھــمهت دېــيىش       

 مۇكاپـاتى ئۇيغۇرالرغـا جـۈرئهت، ئىـشهنچ         رافتو.  يوق ئىدى  ھوقۇقۇم
ه، دۇنيـادا يېـتىم،   ىگئۇيغۇرالرنىـڭ ئـۆزىنى چۈشىنىـش     . دىئاتا قىل 

ئۇيغـۇرالر بـۇ    . اتـا قىلـدى   ام ئ يالغۇز ئهمهسـلىكىگه ئىـشهنچ، ئىلهـ      
  . چىلهپ تهبرىكلىدىى ك–چه ىكۈننى ك

ــاھىلىدىن    ــز س ــورۋېگىيه دېڭى ــۇقىغىچه  ن ــان قۇمل تهكلىماك
. لىك مۇساپىنىڭ قانچىلىك ئىكهنلىكىنى بىلمهيـمهن     هجۇغراپىي

ئهممــا، نــورۋېگىيه خهلقىنىــڭ كــۆڭلى بىــلهن ئۇيغــۇر خهلقىنىــڭ 
 ئىـكهن، ئـارىلىق يـوق       كۆڭلى ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق پهرق يوق    

  ...ئىكهن 
مهدەنىيهتلىك ئۇيغـۇر خهلقـى بۈگـۈن ئىپتىـدائىي ئـادەملهرگه       

 -ھازىرقى زامان بىلىملىرىدىن يىراقتـا قالـدى،   . ئايلىنىپ قالدى 
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 كۆپتۈرۈۋەتكهنـدەك تۇيۇالرمـۇ     پهل –دېسهم مىللىي زۇلۇمنى سهل     
  سىلهرگه؟

قهر  كــۈنى قهشــ– 12 ئاينىــڭ – 11 يىلــى – 1933بــۇ خهلــق 
ستالىن بـۇ دۆلهتنـى     . شهھىرىدە مۇستهقىللىق جاكارلىغان ئىدى   

 كۈنى يهنه   – 12 ئاينىڭ   – 11 يىلى   – 1944بۇ خهلق   . باستۇردى
بىــر قېــتىم ئۇيغۇرىــستاننىڭ ئىلــى ۋىاليىتىــدە مۇســتهقىللىق   

 كـۈنى   – 14 ئاينىڭ   – 8 يىلى   – 1945. جاكارلىغان خهلق ئىدى  
ــ  نــى »ســىهســكۋا شهرتناممو«اي بىــلهن رۇســىيه  موســكۋادا خىت

. ئىمــزاالپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ مۇســتهقىل دۆلىتىنــى مــۇنقهرز قىلــدى
 كۈنى خىتاي كوممۇنىـستلىرى     – 1 ئاينىڭ   – 10 يىلى   – 1949

بــــۇ دۆلهتــــكه قوراللىــــق تاجــــاۋۇز قىلىــــپ كىــــرگهن، خىتــــاي 
بۈگــۈن . كوممۇنىــستلىرىنى ســتالىن باشــالپ كىــرگهن ئىــدى    

. ا موھتــاج بولــۇپ قالــدى قــقۇيغــۇرالر ھوقۇققــا، كىــشىلىك ھوقۇ ئ
تنىـك  خىتاينىڭ پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتى ئالدىدا ئۇيغـۇرالر ئې  

 يـــاكى مهۋجـــۇت بولـــۇپ تۇرالماســـلىق مهۋجـــۇت بولـــۇپ تـــۇرۇش
ــدى  ــسىگه دۇچ كهلـ ــدا   . مهسىلىـ ــارىپى ئالدىـ ــى مائـ ــاي تىلـ خىتـ

 مهدەنىيىتــــى تهرەققىيــــات يــــاكى —ئۇيغۇرالرنىــــڭ مائــــارىپى 
ــنىش  ــسىگهچېكى ــدى دۇچ كهكرىزى ــڭ  . ل ــاي كۆچمهنلىرىنى خىت

ــاكى       ــېلىش ي ــاقالپ ق ــانىنى س ــاتلىق ماك ــۇرالر ھاي ــدا ئۇيغ ئالدى
ئۇيغۇرالرنىــڭ . ســاقالپ قااللماســلىق مهسىلىــسىگه دۇچ كهلــدى 
  . ئهمگىكى قۇلالرنىڭ ئهمگىكىگه ئايلىنىپ قالدى
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 جهمئىيهت مۇناسىۋەتلىرى بىر كۈن     مۇستهملىكهجهمئىيهتته  
ــۇت  ــدىكهن، ك مهۋج ــۇپ تۇرى ــشىلىك ھوقۇقبول ــى ــشكىلى ق ا ئېرى
مىيلىـــك ە جهمئىيهتـــته ئـــادەملهر غهيرىـــي ئاد  بىـــر. بولمايـــدۇ

) قــــۇل قىلىــــش، ئېــــزىش، كهمــــسىتىش (مۇناســــىۋەتلىرىدىن 
ــدە    ــي مهنىــ ــدىكهن، ھهقىقىــ ــازاد بواللمايــ ــدىكهن، ئــ قۇتۇاللمايــ

  . كىشىلىك ھوقۇقتىن سۆز ئاچقىلىمۇ بولمايدۇ
اسـتىدا ئالىقانـدەك     بىر قۇيـاش ئ    !ھۆرمهتلىك نورۋېگىيه خهلقى  

يهر شــارىدا بىــرگه ياشــايمىز، ئۇيغــۇر خهلقــى بۈگــۈن ســىلهرنىڭ       
يهر شـارى   . كىشىلىك ھوقۇق بـويىچه يـاردەم بېرىـشىڭالرغا موھتـاج         

.  تاشـــلىۋەتمىگهنقۇمنىمـــۇھــازىرغىچه ئـــۆز باغرىـــدىن بىـــر تـــال  
 بىرىنــى –ئىنــسانالرمۇ گهرچه مهدەنىــيهتلهردە پهرق بولــسىمۇ، بىــر 

غهرب دۇنياسىغا خاس مۇنداق ئهخالققا،     . ىۋەتمهيدىكهنتاشلھهرگىز  
ــا . شـــۇنداق ھهقىقهتـــكه مهن بۈگـــۈن تولـــۇق ئىـــشهندىم  ئامېرىكـ

خهلقىنىڭ بېـسىمى ۋە نـورۋېگىيه خهلقىنىـڭ بېـسىمى، كهچـۈرۈم            
 ۋە جهمئىيهتــى فونــدى رافتــوتهشــكىالتى، كۆزەتكــۈچى تهشــكىالتى، 

كـۈرەش قىلىـشى     تالماي   –نىڭ ھارماي   جهمئىيهتى فوندى   دىئالوگ
 17 ئاينىڭ   – 3ئارقىلىق مهن خىتاينىڭ تۈرمىسىدىن ئازاد بولۇپ،       

  .  شهھىرىگه يېتىپ كهلدىمۋاشىنگتون كۈنى –
ــاڭال  ــا ئـ ــۈل دۇنيـ ــاق كۆڭـ ــۈنى – 17 ئاينىـــڭ – 3مهن ! ئـ  كـ

  ... قايتا تۇغۇلدۇمۋاشىنگتوندا
   كۈنى– 8 ئاينىڭ – 7 يىلى – 2005

   ــ رابىيه قادىر ۋاشىنگتون
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  !تلىك دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرىھۆرمه

رۇســىيه ئىمپېرىيىــسى يىمىرىلىــپ ئوتتــۇرا ئاســىيادا قــازاق،  
ــارلىق مىللهتـــلهر مۇســـتهقىللىق جاكارلىغانـــدىن   قىرغىـــز قاتـ
ــدىكى     ــستلىرىنىڭ كونتروللۇقىــ ــاي كوممۇنىــ ــيىن، خىتــ كېــ

دا ياشايدىغان ئۇيغۇرالر تهبىئىي ھالـدا      ) ئۇيغۇرىستان (»شىنجاڭ«
بۇنداق ئويغىنىـشنىڭ   .  ئويغىنىشقا باشلىدى  سىياسىي جهھهتته 

  .  ئاساسى بار ئىدىيسىياسىي، تارىخى
 – 1933 ئهسـىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىـدا،      – 20مهسىلهن، ئۇيغۇرالر   

 12 ئاينىـڭ  – 11 يىلى – 1944 كۈنى، – 12 ئاينىڭ  – 11يىلى  
 ئـــون يىـــل ئىچىـــدە ئىككـــى قېـــتىم     قىـــسقىغىنا كـــۈنى –

ــتهقىلل   ــۇردى، مۇس ــۇرىيهت ق ــدىجۇمه ــلهت  . ىق جاكارلى ــۇ مىل ب
ئۇيغۇرالر شۇ دەۋرلهردە ئۆزىنىڭ سىياسىي مىلـلهت ئىكهنلىكىنـى         

تى ئـارقىلىق تولـۇق ۋە      هىيقوراللىق ئىنقىالب ۋە سىياسىي ئهمهل    
بىــراق، ســتالىن بــۇ دۆلهتنىــڭ  . تهلتۆكــۈس ئىــسپاتلىغان ئىــدى

ــدى     ــول قويمىـ ــىغا يـ ــۇپ تۇرۇشـ ــۇت بولـ ــىيه  . مهۋجـ ــۇڭا، رۇسـ شـ
 – 1990ىـرىلىش دەۋرىـگه كىـرگهن پهيـتلهردە         ئىمپېرىيىسى يىم 

نىــڭ ) ئۇيغۇرىــستان (»شــىنجاڭ« كــۈنى – 5 ئاينىــڭ – 4يىلــى 
. بارىن يېزىسىدا ئۇيغۇر دېهقانلىرى قوراللىق قوزغىالڭ كۆتـۈردى       

نىـڭ خـوتهن   ) ئۇيغۇرىـستان  (»شىنجاڭ« ئايدا  – 7 يىلى   – 1995
 قىلىــپ  تهقــۋادارالر نامــايىشيۋىاليىتــى، خــوتهن شــهھىرىدە دىنىــ

ــ ــى يدىنىـ ــاد ئهركىنلىكـ ــدى ئېتىقـ ــى– 1997.  تهلهپ قىلـ   يىلـ
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 مىڭـدىن   30، غۇلجـا شـهھىرىدە      ۋىاليىتـى ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىلـى    
 يئارتۇق ئۇيغۇر نامايىش قىلىپ دېمـوكراتىيه، ئهركىنلىـك، دىنىـ    

 مهتبۇئات ئهركىنلىكى ۋە كىشىلىك     –ئېتىقاد ئهركىنلىكى، سۆز    
ــدى  ــۇق تهلهپ قىل ــول ب . ھوق ــنچ ي ــلهتى ــايىش  ى ــان نام ن قىلىنغ

 نهپهر ئۇيغـــۇر 407. ســـى تهرىپىــدىن باســـتۇرۇلدى هخىتــاي ئارمىي 
  .نامايىشچى نامايىش جهريانىدا ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى

 كـــۈنى ئامېرىكــا قوشـــما  – 18 ئاينىــڭ  – 3 يىلــى  – 1997
ــېالن    ــات ئ شــتاتلىرى دۆلهت مهھكىمىــسىنىڭ باياناتچىــسى بايان

ــۇر   ــڭ ئۇيغ ــاي ھۆكۈمىتىنى ــپ، خىت ــتۇرغانلىقىنى قىلى الرنى باس
  . قاتتىق ئهيىبلهپ تهنقىد قىلغان بولدى

ــاكىمىيىتى    ــۆچمهنلىرى ھـ ــاي كـ ــيىن خىتـ ــۇنىڭدىن كېـ شـ
ــشنى    ــونترول قىلى ــتىن ك ــۇرالرنى ھهر جهھهت ــستاندا ئۇيغ ئۇيغۇرى
جىددىيلهشتۈرۈپ، ئۇيغۇر سىياسـىي ئـاكتىپالرنى قولغـا ئېلىـپ،          

قانــداق خهلقئــارا ئۆلــۈم جازاســى بېرىــپ، ۋەھىــمه پهيــدا قىلغانــدا  
  ئاساسالرغا تاياندى؟

ــى – 1996 ــڭ – 4 يىلــــ ــىيه  – 26 ئاينىــــ ــۈنى رۇســــ  كــــ
 ۋە خىتـــاي ھۆكـــۈمهتلىرى بىرلىـــشىپ، يېڭـــى سىهفېدىراتـــسىي

مۇســــتهقىل بولغــــان قازاقىــــستان قاتــــارلىق ئوتتــــۇرا ئاســــىيا 
ــى يېنىغــا تارتىــپ، خىتاينىــڭ شــاڭخهي شــهھىرىدە       دۆلهتلىرىن

 قـۇرۇپ چىقىـپ، دىپلومـاتىيه،      نـى »شاڭخهي بهش دۆلهت گۇرۇھى   «
سىياسىي ۋە باشقا جهھهتلهردە ئوتتۇرا ئاسىيادا ئۇيغۇرالرغـا بېـسىم    
پهيــــــدا قىلىــــــپ، بــــــۇ دۆلهتــــــلهر خىتــــــاي كوممۇنىــــــست  
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چىلىرىنىڭ ئۇيغــــۇر سىياســــىي ئــــاكتىپالرنى،   همۇســــتهملىك
كىـــشىلىك ھوقـــۇق تهلهپ قىلغـــۇچى ئۇيغـــۇرالرنى باستۇرۇشـــقا 

  . يېشىل چىراغ يېقىپ بهردى
 كــۈنى خهمىــت  – 5 ئاينىــڭ – 2 يىلــى – 1999مهســىلهن، 

مهمهت قاتارلىق ئۈچ نهپهر ئۇيغۇرنى قازاقىستان ھۆكۈمىتى خىتاي        
 – 1999، - 1998ھۆكـــۈمىتىگه تاپـــشۇرۇپ بهرگهنـــدىن كېـــيىن، 
ــي      ــدە جهمئىـ ــل ئىچىـ ــى يىـ ــرى ئىككـ ــۇر، 22يىللىـ  نهپهر ئۇيغـ

 .قازاقىــــستاندىن خىتــــاي ھۆكــــۈمىتىگه تاپــــشۇرۇپ بېرىلــــدى 
 تهشــكىالتىنىڭ كهچـۈرۈم قازاقىـستان ھۆكـۈمىتى ھهتتــا خهلقئـارا    

  . نارازىلىق بىلدۈرۈشىگىمۇ پىسهنت قىلمىدى
 ئايــــدىن باشــــالپ، بهش نهپهر ئۇيغــــۇرنى -1 يىلـــى  – 1999

. قىرغىزىــستان ھۆكــۈمىتى خىتــاي ھۆكــۈمىتىگه قــايتۇرۇپ بهردى
نىـڭ   ئاي – 6 يىلـى    – 1999 باشلىق ئۈچ نهپهر ئۇيغۇر      ئۆمهر قارىم 

 كـــۈنى ئۆزبېكىـــستاندىن خىتـــاي ھۆكـــۈمىتىگه قـــايتۇرۇپ – 20
بۇ كىشىلهر يۇقىرىقى دۆلهتلهردە جهمئىـيهت تهرتىـپىگه    . بېرىلدى

ھېچقانداق بۇزغۇنچىلىق قىلمىغـان پهقهت سىياسـىي پانـاھلىق         
ــدى  ــشىلهر ئى ــان كى ــۇقىرىقى  . تهلهپ قىلغ ــۈمىتى ي ــاي ھۆك خىت

ىرغىچه بىزگه ئۇالرنىـڭ    كىشىلهرنى قانداق بىر تهرەپ قىلدى؟ ھاز     
  .ئۆلۈكىمۇ، تىرىكىمۇ نامهلۇم

» شـــــىنجاڭ« كـــــۈنى – 14 ئاينىـــــڭ – 9 يىلـــــى – 2004
ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىنىـڭ خىتـاي باشـلىقى ۋاڭ           ) ئۇيغۇرىستان(

ــۈەن ــى لېچـ ــۇ يىلـ ــدىن – 1 شـ ــايغىچه – 8 ئايـ ــىي 22 ئـ  سىياسـ
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  نهپهر ئۇيغۇر سىياسىي مهھبۇسقا ئۆلـۈم جازاسـى       55تهشكىالتتىن  
ــدى  ــى جاكارلى ــى  . 1بهرگهنلىكىن ــا، شــۇ يىل ــى- 2004(ئهمم  ) يىل

چىلىرىگه قارشــى قوراللىــق هئۇيغۇرىــستاندا، خىتــاي مۇســتهملىك
ــاكى   ــۇ ي ــقھهرىكهتم ــان  تېررورىزملى ــۇ بولمىغ ــدى ھهرىكهتم . ئى

 نهپهر ئۇيغـۇر سىياسـىي    55چىلىرى  هئۇنداقتا، خىتاي مۇسـتهملىك   
ــدە زادى    ــى بهرگهنـ ــۈم جازاسـ ــقا ئۆلـ ــايهتكه  مهھبۇسـ ــداق جىنـ قانـ

  ئاساسالندى؟
 ھــازىرقى دۇنيــادا جۈملىــدىن   كوممــۇنىزمىبۈگــۈن خىتــاي  

گهرچه . ئاسىيادا ئېشىپ قالغان سىياسـىي تۈزۈمنىـڭ بىـر خىلـى          
خىتاينىــڭ ئىقتىــسادى كاپىتــالىزم دەۋرىــگه كىــرگهن بولــسىمۇ،   

 تاشقى سىياسـىتى كوممۇنىزملىـق      –لېكىن خىتاينىڭ ئىچكى    
  .ۋاسىته ئىنكاسى بولۇپ كهلمهكتهىسىياسىي تۈزۈمنىڭ ب

  ۆرمهتلىك دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرىھ
 كۈنى خىتـاي كوممۇنىـست   – 1 ئاينىڭ   – 10 يىلى   – 1949

نــــــى ھهربىــــــي ) ئۇيغۇرىــــــستان (»شــــــىنجاڭ«ســــــى هيئارمى
ئىگىلىگهندىن كېيىن تاكى بۈگۈنگىچه ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇشنى      

سالھاتى، خهلـق   ئىجارە كېمهيـتىش، يهر ئىـ     . بىر كۈن توختاتمىدى  
كوممۇنىــسى، سوتسىيالىــستىك تهربىــيه ھهرىكىتــى دەيــدىغان     

 ئارقىدىن تهشكىللهپ ئۇيغۇرالرغـا  –سىياسىي ھهرىكهتلهرنى ئارقا  
 سىياسـهت يۈرگۈزگهنـدىن     تېررورىزملىـق روھى، مهنىـۋى جهھهتـته      

                                                 
 – 15 ئاينىڭ – 9 يىل – 2004خىتايچه نهشرى » دۇنيا گېزىتى «1

 .كۈنى
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باشقا، جىسمانىي جهھهتته قولغا ئېلىش، مۇددەتلىك، مۇددەتسىز       
ــارقىلىق، بىــر   قامــاق جازاســى بېــرىش  ــۈم جازاســى بېــرىش ئ ، ئۆل

نۆۋەتته ئۇيغۇر زىيالىيلىرىغا زەربه بهرگهن بولـسا، يهنه بىـر نـۆۋەتته            
ــ ــا زەربه بهردىيدىنى ــاي   .  ئهربابالرغ ــدارالرغا، ب ــۆۋەتته پۇل ــر ن يهنه بى

  .ئۇيغۇرالرغا زەربه بهردى
ــ ــتهملىك تهپتارتىــ ــاي مۇســ ــدىغان خىتــ چىلهر هشنى بىلمهيــ

ۈنلـــۈك زەربه بېـــرىش، ئـــۈچ ئـــايلىق زەربه  ك100ھۆكـــۈمىتى يهنه 
بېرىش، قاتتىق زەربه بېرىش دەيدىغان، قانۇننىڭ تېشىدا يـۇقىرى         

بۇنـداق زوراۋانلىـق    . بېسىملىق سىياسهتنى يولغا قويۇپ كهلـدى     
ئالدىدا ئۇيغۇرالر ياكى ئادەم ئىكهنلىكىمىزنـى يـاكى باشـقا نهرسـه            

  . ئىكهنلىكىمىزنى پهرق ئېتهلمىدۇق

  ۆلهت مهجلىسى ئهزالىرىۆرمهتلىك دھ

چى ھۆكۈمىتىنىـــڭ هبۈگـــۈن ئۇيغـــۇرالر خىتـــاي مۇســـتهملىك
ھهرخىـــل زوراۋانلىقىغـــا، ھهر خىـــل تهھـــدىتلىرىگه، جۈملىـــدىن 
مهدەنىيهت، سىياسهت، ئىجتىمائىي، ئېكولوگىيه ۋەيرانچىلىقـى ۋە       
باشقا ساھهلهردە، ئۇيغـۇرالر خىتـاي مىللىتىنىـڭ تهھـدىتىگه دۇچ            

  . كهلدى
چى ھۆكۈمىتىنىڭ پىالنلىق   هالر خىتاي مۇستهملىك  ئۇيغۇر. 1

  . تۇغۇت سىياسىتىنىڭ تهھدىتىگه دۇچ كهلدى
 ئېتىقاد ئهركىنلىكىنـى چهكلىگهنلىكـتىن ئۇيغـۇر        يدىنى. 2

 خىرويىنكهشـلىك .  دۇچ كهلـدى   كرىزىـسىگه  ئهخـالق    جهمئىيهتى
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توسالغۇسىز . ئهيدىز كېسىلى داۋاالشقا ئېرىشهلمىدى   . ئهۋج ئالدى 
  .  باشلىدىىشقايۇقۇملىن

 ئايــدىن  – 9 يىلــى  – 2003خىتــاي تىلىنــى ئــۆگىنىش    . 3
باشالپ مهجبـۇرى يولغـا قويۇلـۇپ ئۇيغـۇر مائـارىپى چېكىنىـشكه،             

  .  دۇچ كهلدىيوقىلىشقائۇيغۇر مهدەنىيىتى 
خىتاي كۆچمهنلىرى ئۇيغۇرىستانغا ئۈزلۈكسىز، توختىمـاي      . 4

ــال  ــرگهنلىكتىن ئاھــ ــۈپ كىــ ــلهن يهر ۋە مۇھىتكۆچــ ــڭ ه بىــ نىــ
ــستاننىڭ ئېكولوگىي تى جىددىيەمۇناســىۋ ــشىپ، ئۇيغۇرى ــى هلى س

خىتـــاي كــــۆچمهنلىرى يهر  . ئېغىـــر بۇزغۇنچىلىققـــا ئۇچرىـــدى   
ئاســتىدىن ســۇ تارتىــپ تېرىقچىلىــق قىلغــانلىقتىن يهر ئاســتى  

  .1 مېتىر  چوڭقۇرلۇققا چۈشۈپ كهتتى50سۈيى 
، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرىستاندا قانۇنسىز ئهسكهر تۇرغۇزۇپ     . 5

ــگه     ــۇر خهلقىــــ ــى ئۇيغــــ ــارلىق خىراجىتــــ ــڭ بــــ ھهربىيلهرنىــــ
ــى نامرا  ــۇر خهلقـ ــۈكلهنگهنلىكتىن ئۇيغـ ــزىالردىن يـ تلىـــشىپ، يېـ

بـۇ  . لهرگىچه خىتاي ھۆكۈمىتىگه قهرزدار بولۇپ قالدى     هتارتىپ ناھىي 
 ئىشلهپچىقىرىش شارائىتلىرىغا ئىـگه بواللمىغـان       قهرزدارلىقخىل  

ئىگه بواللمىغـان ئهھـۋال     ياكى ئۆز ئهمگىكىنىڭ ھهققىگه ئۆزلىرى      
ــا بانكىــــسىنىڭ .  ئىــــدىقهرزدارلىــــقئاســــتىدىكى  ــۇڭا دۇنيــ شــ

ستاتىستىكا قىلىشىغا ئاساسالنغاندا بىر نهپهر ئۇيغۇر دېهقـان بىـر          
  . ئايدا بىر دولالر پۇل خهجلىيهلمهيدىغان ھالغا چۈشۈپ قالدى

                                                 
  ئاي– 2 يىلى – 2005» تهڭرىتاغ تور بېتى «1
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ــى    – 2001. 6 ــا قارش ــارا تېررورىزمغ ــالپ خهلقئ ــدىن باش  يىلى
ــ ــئۇرۇش ــتهملىك تىن پاي ــاي مۇس ــۈمىتى هدىالنغان خىت چىلهر ھۆك

ــك،    ــي بۆلگۈنچىلىــ ــك، مىللىــ ــك مىللهتچىلىــ ــييهرلىــ  دىنىــ
، تېررورىـــست ئۇقـــۇملىرىنى ئالماشـــتۇرۇپ ياســـاپ  رادىكالىـــست

  .چىقىپ ئۇيغۇر سىياسىي ئاكتىپالرنى باستۇردى
 – 2001مهســىلهن، رۇســـىيه ۋە خىتـــاي دۆلهت باشـــلىقلىرى  

 خهلقئــارا يىغىنغــا A P E C   كــۈنى– 21 ئاينىــڭ – 10يىلــى 
قاتناشقاندا، چېچهنلهر ۋە ئۇيغۇرالرغا تېررورىست دەپ، زەربه بېرىش        

خىتـــاي ھۆكـــۈمىتى . بـــويىچه ئورتـــاق تونۇشـــقا كهلـــگهن ئىـــدى
ــا زەربه     ــلىنىپ ئۇيغۇرالرغ ــهتكه ئاساس ــۇنداق سىياس ــازىرغىچه ش ھ

  . بېرىپ كېلىۋاتىدۇ
  :پىكىر ۋە تهلهپلىرىمىز

 مهجلىـــــسى ئهزالىـــــرى تۆۋەنـــــدىكى   ئامېرىكـــــا دۆلهت. 1
پىكرىمىزنى ئويلىـشىپ كـۆرۈپ ئهگهر مۇۋاپىـق كۆرسـه، ئامېرىكـا       
دۆلهت مهجلىـــسىنىڭ قارمىقىـــدا ئۇيغـــۇر كـــومىتېتى قۇرۇشـــنى 

  .ئۈمىد قىلىمىز
ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسىنىڭ قارمىقىدا تهيـۋەن       :ئهسكهرتىش

ېرىكـا  شـۇڭا ئام  . كومىتېتى قۇرۇلغانلىقىدىن تولـۇق خهۋەردارمىـز     
دۆلهت مهجلىـــسىنىڭ قارمىقىـــدا ئۇيغـــۇر كـــومىتېتى قۇرۇشـــنى 

  .قهتئىي تهلهپ قىلىمىز
ــدا    . 2 ــستىرلىقىنىڭ قارمىقى ــشالر مىنى ــقى ئى ــا تاش ئامېرىك

شـۇڭا  .  تىـبهت كـومىتېتى قۇرۇلغـان ئىـدى        –ئاللىبۇرۇن موڭغۇل   
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ىرى ھۆكــۈمىتى خىتاينىــڭ چىلهبۈگــۈنگىچه خىتــاي مۇســتهملىك
 بىر نهپهر سىياسىي مهھبۇسـقىمۇ ئۆلـۈم        سى تىبهتته همۇستهملىك

جازاسى بېرىلمىدى ۋە تىبهتته پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتىنىمۇ           
بۇنىڭ ئهكسىچه ئۇيغۇر سىياسىي مهھبۇسـالرغا      . يولغا قويالمىدى 

چىلىرىنىڭ كۈنـدىلىك   هۈم جازاسى بېرىش خىتاي مۇستهملىك    ئۆل
  . سىياسىتىگه ئايلىنىپ قالدى
ــا   ــارە ب ــېمه چ ــا ن ــڭ  ئۇيغۇرالرغ ــۇرالر ئامېرىكىنى ــۈن ئۇيغ ر؟ بۈگ

  . قۇدرەتلىك كۈچىدىن ياردەم تهلهپ قىلىمىز، خاالس
ــوياليمىز  ــۇنداق ئـ ــۇرالر شـ ــۇقىرىقى تهلهپ  : ئۇيغـ ــادا يـ  –مۇبـ

پىكىرلىرىمىـــزگه ئامېرىكـــا دۆلهت مهجلىـــسى ئىجـــابىي جـــاۋاب 
  :چىلىرى ھۆكۈمىتىه بولسا، خىتاي مۇستهملىكقايتۇرىدىغانال

  ىغانچه قولغا ئېلىشنى توختاتقان بوالتتى؛ئۇيغۇرالرنى خال. 1
ئۇيغــۇر سىياســىي مهھبۇســالرغا خالىغــانچه ئۆلــۈم جازاســى . 2

  بېرىشنى توختاتقان بوالتتى؛
ــۇرالرنى    . 3 ــارقىلىق ئۇيغـ ــىتى ئـ ــۇت سىياسـ ــق تۇغـ پىالنلىـ

  پىالنلىق ئۆلتۈرۈشنى توختاتقان بوالتتى؛
ۋە  ئېتىقــاد ئهركىنلىكىنــى چهكلىمىــگهن بــوالتتى يدىنىــ. 4

  .نىڭ ئهخالقىمۇ ئهسلىگه كهلگهن بوالتتىجهمئىيهتىئۇيغۇر 
  :ھۆرمهتلىك ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرى

ئۇيغۇرالر دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرىدىن يـاردەم تهلهپ قىلىـدۇ،         
ئۇيغـــۇرالر ئامېرىكـــا دۆلهت مهجلىـــسىنىڭ قارمىقىـــدا ئۇيغـــۇر     

دۆلهت ئامېرىكـــا . كومىتېتىنىـــڭ قۇرۇلۇشـــىنى ئۈمىـــد قىلىـــدۇ 
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مهجلىسىنىڭ ئۇيغۇرالرغا بىر ئېتنىك مىللهت قاتارىـدا مۇئـامىله         
  .نى تهلهپ قىلىدۇىقىلىش

  رابىيه قادىر ــ رەھمهت سىلهرگه
   كۈنى– 3 ئاينىڭ – 8 يىلى – 2005
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   يېزىلغان خهتكىلىنتونغاسابىق پرېزىدېنت بىل 

 ئۇيغۇرىـستاننىڭ پـايتهختى ئـۈرۈمچىگه       نىمىـز ىۋەتجانابىڭىز  
ئۇيغـۇر  . تهبـرىكلهيمهن . م تهشرىپ قىلىـشقا تهييارلىنىپـسىز     قهدە

ــدى    ــار ئى ــشقا تهيي ــى ســىزنى قارشــى ئېلى ــۇر  . خهلق ــراق، ئۇيغ بى
ــسىز      ــوق، ھوقۇق ــۇقى ي ــېلىش ھوق ــى ئ ــىزنى قارش ــڭ س خهلقىنى

، سـهندۇڭدىن ئۈرۈمچىدە سـىزنى كىـم قارشـى ئالىـدۇ؟          . مىللهتتۇر
خۇنهنـــدىن كۆچـــۈپ كهلـــگهن خىتـــاي كـــۆچمهنلىرى قارشـــى      

  .ئالىدىكهن
ــڭ« ــىركىتىخۇالىـ ــارەت  »  شـ ــۈرۈمچىنى زىيـ ــابىڭىزنى ئـ جانـ

بۇ شىركهتنى كىملهر قۇرغـان ئىـدى؟      . قىلىشقا تهكلىپ قىلىپتۇ  
 ئـوغلى ۋاڭ    لېچۈەننىڭ ۋاڭ   گوبىرناتۇرىنىڭ ھازىرقى   »شىنجاڭ«

 ماۋنىــڭ ئــېن ۋاڭ گوبېرنــاتورىنىــڭ ســابىق »شــىنجاڭ«، شــىنبو
 شـــهھهر باشـــلىقى ئـــوغلى ۋاڭ بىـــلهي، ئـــۈرۈمچى شـــهھىرىنىڭ 

 ئايالى ئۈچ نهپهر كىشى بىرلىشىپ قـۇرۇپ چىققـان          جاڭگوۋىرنىڭ
نىــڭ » شــىركىتىخۇالىــڭ«خىتــاي كۆچمهنلىرىنىــڭ شــىركىتى 

  .باشلىقلىرى بۈگۈن جانابىڭىزنى ئۈرۈمچىدە قارشى ئالىدىكهن
ــار    – 1980 ــودىدا ئېتىب ــا س ــى جۇڭگوغ ــا خهلق ــى ئامېرىك  يىل

ــد   ــدىم قىلغانــ ــىتىنى تهقــ ــرىش سىياســ ــۇ  بېــ ــيىن، بــ ىن كېــ
سىياسهتتىن ناھايىتى ئاز ساندىكى ئۇيغۇرالرمۇ بهھرىمهن بولغـان   

ــدى ــادىر،   . ئى ــيه ق ــى رابى ــڭ بىرس ــى  – 1999شــۇ ئۇيغۇرالرنى يىل
جانابىڭىز ۋەزىپه ئۆتهۋاتقان يىلـالردا، ئـۈرۈمچىگه يېتىـپ كهلـگهن           
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 ۋەكىللىـــرى بىـــلهن كۆرۈشـــمهكچى كونگىرىـــسىنىڭئامېرىكـــا 
چىلىرى تهرىپىدىن قولغا ئېلىنىپ، سهككىز     بولغاندا، خىتاي ساق  

  .يىللىق قاماق جازاسى بېرىلگهن
 ســىزگه ۋاشــىنگتوندا —شـۇ رابىــيه قــادىر بۈگــۈن ئامېرىكىــدا  

ــارەت     ــۈرۈمچىنى زىيــ ــدۇ ۋە ئــ ــاالم يولاليــ ــدىن ســ ــن قهلبىــ چىــ
  .قىلىشىڭىزنى چىن قهلبىدىن قارشى ئالىدۇ

رالر  سـىزنى ئۇيغـۇ    كىلىنتـون ھۆرمهتلىك سابىق پرېزىـدېنت     
ــش  ــى ئېلىــ ــدە قارشــ ــدىىئۈرۈمچىــ ــرەك ئىــ ــىزنىڭ ۋە .  كېــ ســ

ئامېرىكىلىق مېهمانالرنىڭ مۇبارەك قهدەملىرىگه ئۇيغۇر خهلقـى       
پايانداز سېلىشى كېرەك ئىدى، ياكى رابىيه قادىر قـۇرۇپ چىققـان            

نىڭ رەھبهرلىرى ئالـدىڭىزغا چىقىـپ قارشـى        »ئهقىدە شىركىتى «
قادىرنىـڭ شـىركىتى ـــ      ھـالبۇكى، رابىـيه     . ئېلىشى كېرەك ئىدى  

نىڭ دىرېكتورى ئايشهم كېرەم ھازىر تۈرمىـدە،       »ئهقىدە شىركىتى «
. مهت روزى ھازىر تۈرمىـدە    ۇھهمڭ كاتىپى م  نى» ئهقىدە شىركىتى «

ئهممــا، .  كــۈنى قولغــا ئېلىنــدى– 11 ئاينىــڭ – 5بــۇالر بــۇ يىــل 
نىـڭ باشـلىقلىرى    » شىركىتى خۇالىڭ«خىتاي كۆچمهنلىرىنىڭ   

  . رۈمچىنى زىيارەت قىلىشقا تهكلىپ قىلىپتۇجانابىڭىزنى ئۈ
ــر گهۋدىلىشىــشى ياخــشى ئىــش،     ــسادنىڭ بى ــارا ئىقتى خهلقئ

بىـراق،  . خهلقئارا ئىقتىسادى ھهمكارلىقمۇ ياخشى ئىش، ئهلـۋەتته      
يهرلىك مىللهت ئۇيغۇرالرمۇ خهلقئـارا ئىقتىـسادى تهرەققىياتنىـڭ         

ــسادى تهرەققىياتنىــڭ ســىرت   ــدىكى ئىقتى ــكهت ئىچى ىدا ۋە مهملى
ــم  ــلىقى الزى ــاددىي بــايلىق    . قالماس ــسادى، م ئۇيغۇرالرمــۇ ئىقتى



 77

يارىتىش پائالىيهتلىرىگه خۇددى خىتايالرغـا ئوخـشاش ئاكتىـپ ۋە          
ــرەك  ــشى كېــ ــۇق قاتنىشىــ ــىلهن. تهڭ ھوقۇقلــ ــاي : مهســ خىتــ

ئۈرۈمچىـــدە قۇرۇلـــۇپ، »  شـــىركىتىخۇالىـــڭ «كۆچمهنلىرىنىـــڭ
ــا   ــلهن بىرلىــشىپ خهلقئ را ســودا ئامېرىكىنىــڭ شــىركهتلىرى بى

قىلىش ھوقۇقىغا ئېرىشكهندە، ئۇيغۇر رابىيه قادىر قۇرۇپ چىققـان    
نىـڭ خىتـاي سـاقچىلىرى تهرىپىـدىن ۋەيـران          »ئهقىدە شىركىتى «

ــۇ يهردە    ــالىدۇ ۋە بــ ــا ســ ــۇر ئويغــ ــشىنى چوڭقــ ــشى كىــ قىلىنىــ
ئۇيغۇرالرنىڭ ئىقتىسادى تهرەققىيات ھوقۇقى نېمه؟ ئۇيغۇرالرنىڭ      

  . سوئالنى قويماي تۇرالمايمىزكىشىلىك ھوقۇقى نېمه؟ دېگهن 
  كىلىنتونھۆرمهتلىك سابىق پرېزىدېنت 

 يىلـــالردا ئۇيغۇرالرنىـــڭ كىـــشىلىك ئـــۆتىگهنســـىز ۋەزىـــپه 
ھـازىر ئامېرىكـا ھۆكـۈمىتى ۋە       . ھوقۇقىغا كۆڭۈل بۆلگهن ئىدىڭىز   

ــا كونگىرىـــسىمۇئامېرىكـــا   ئۇيغۇرالرنىـــڭ كىـــشىلىك ھوقۇقىغـ
نه داۋاملىق ئۇيغۇرالرنىڭ   سىزنىڭمۇ يه . جىددىي كۆڭۈل بۆلمهكته  

  .كىشىلىك ھوقۇقىغا كۆڭۈل بۆلۈشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمهن
 ئۇيغــۇر  مۇناســىۋەتى بىــلهنىزئــۈرۈمچىنى زىيــارەت قىلىــشىڭ

ئۇيغــــــۇر خهلقىنــــــى ئۇنتــــــۇپ . خهلقىنــــــى تهبــــــرىكلهيمهن
ــشىنىمهن  ــدىغانلىقىڭىزغا ئىــ ــهپىرىڭىز . قالمايــ ــۈرۈمچى ســ  ئــ

ــلهن ــىۋەتى بىـ ــۈنله مۇناسـ ــان كـ ــال بولغـ ــا  خۇشـ ردە مهن ئامېرىكـ
  .خهلقىنى ھهم تهبرىكلهيمهن

  رابىيه قادىر 
   كۈنى– 24 ئاينىڭ – 8 يىلى – 2005
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   خىتاي كومىتېتىغاكونگىرىسىئامېرىكا 

ئۇيغۇرالرنىـــڭ دەپـــسهندە قىلىنغـــان كىـــشىلىك ھوقـــۇق     
  :خاتىرىسىگه مۇناسىۋەتلىك مهسىله تۆۋەندىكىچه

  .سىلىسى مهخىتايالشتۇرۇش مهدەنىيهتنى –مائارىپ . 1
پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتى كهلتـۈرۈپ چىقارغـان ئېغىـر       . 2

  .ئاقىۋەتلهر
خىتاي كۆچمهنلىرىنىڭ ئۇيغۇرىستانغا توختىماي كۆچـۈپ      . 3

  .كىرىشى ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ ياشاش ماكانىنىڭ تارايغانلىقى
ئۇيغــۇر سىياســىي مهھبۇســالرغا ئۆلــۈم جازاســى بېــرىش      . 4

  .مهسىلىسى
ېرمـانىيه، ئامېرىكـا قاتـارلىق دۆلهتـلهردە        كانادا، تـۈركىيه، گ   . 5

 چاقىـسىنىڭ   –سىياسىي پاناھلىق تىلىـگهن ئۇيغۇرالرنىـڭ بـاال         
ــىغا     ــڭ جهم بولۇشــ ــر ئائىلىنىــ ــپ، بىــ ــپورتىنى تارتىۋېلىــ پاســ

  .توسقۇنلۇق قىلغانلىقى
ــان،  . 6 ــۈرۈپ چىقارغـــ ــامراتلىقىنى كهلتـــ ئۇيغۇرالرنىـــــڭ نـــ

ىلىسى ۋە كـۆپلهپ    ئۇيغۇرىستاندا قانۇنسىز ئهسكهر تۇرغۇزۇش مهس    
  .ئهسكهر يۆتكهپ كېلىۋاتقانلىقى

  .دىنىي ئېتىقاد ئهركىنلىكى مهسىلىسى. 7
 جىــددىي كونگىرىـسىنىڭ يـۇقىرىقى مهسـىلىلهرگه ئامېرىكــا   

  . كۆڭۈل بۆلۈشىنى تهلهپ قىلىمهن
  رابىيه قادىر

   كۈنى – 1 ئاينىڭ – 9 يىلى – 2005
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  !ھۆرمهتلىك نامايىشچىالر

. دىن ئازاد بولۇپ ئامېرىكىغا كهلـدىم     مهن خىتاينىڭ تۈرمىسى  
قاتـارلىق   ى تهشـكىالت  هچۈرۈمخهلقئارا ك ئاۋۋال ئامېرىكا خهلقىگه،      

خهلقئارا كىـشىلىك ھوقـۇق تهشـكىالتلىرىغا رەھـمهت ئېيتىـشقا          
  .رۇخسهت قىلىڭالر

خىتــاي كوممۇنىــستالر ھۆكــۈمىتى ئۇيغۇرالرنىــڭ كىــشىلىك 
قولغـــا . هكتهنى دەپـــسهندە قىلىـــشنى جىددىيلهشـــتۈرمىھوقـــۇق

خهلقئـارا  . ئېلىش، ئۆلـۈم جازاسـى بېرىـشنى جىددىيلهشـتۈرمهكته        
كىــــشىلىك ھوقــــۇق تهشــــكىالتى، خىتــــاي كوممۇنىــــستالر     

ــڭ ــى    ھۆكۈمىتىنى ــۈم جازاس ــالرغا ئۆل ــىي مهھبۇس ــۇر سىياس  ئۇيغ
ــدانىنى     ــۇرۇش مهيــ ــى تــ ــتىم قارشــ ــانچه قېــ ــشىگه، بىرقــ بېرىــ

هھبۇسالرغا ئىپادىلىگهن بولسىمۇ، جۇڭگو ھۆكۈمىتى سىياسىي م     
 9ئـۆتكهن يىلـى     . ئۆلۈم جازاسى بېرىشنى بۈگۈنگىچه توختاتمىدى    

 كاتتىۋېــشى ھۆكۈمىتىنىــڭ »شــىنجاڭ« كــۈنى – 15 ئاينىــڭ –
ــۈەنۋاڭ  ــكىالتتىن  22، لېچــ ــىي تهشــ ــۇر 55 سىياســ  نهپهر ئۇيغــ

  . سىياسىي مهھبۇسقا ئۆلۈم جازاسى بهرگهنلىكىنى جاكارلىدى
ىتـــاي ھۆكـــۈمىتى مهن ئامېرىكىغـــا كهلگهنـــدىن كېـــيىن خ

گه »ئهقىـدە شـىركىتى   «مېنىڭ بالىلىرىمنىـڭ ئىشخانىـسىغا ـــ        
شـىركهتنىڭ  .  قىلدى ھۇجۇم نهپهر قوراللىق ساقچى ئهۋەتىپ      300

 – 8 لېچـۈەن ۋاڭ  .  چىقىـپ كهتتـى    بوالپبارلىق ماتېرىياللىرىنى   
 ئىبارىلهر ئارقىلىق   –، سۆز   ياۋىداق – كۈنى، يالغان    – 25ئاينىڭ  
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گه بوھتـان چـاپالپ، مېنىـڭ ئامېرىكىـدىكى         »ئهقىدە شـىركىتى  «
ــالىيىتىمگه زەربه بهرمهكچــى بولــدى   – 9. كىــشىلىك ھوقــۇق پائ

 كــۈنى خىتــاي كوممۇنىــست ھۆكــۈمىتى قوراللىــق  – 4ئاينىــڭ 
ــاالمنى     ــى ب ــپ، ئىكك ــسىمالرنى ئهۋەتى ــاقچى قى ــىۋالدىس . قورش

دا »شـىنجاڭ «جۇڭگو ھۆكۈمىتى ھـازىر     . ئىشخانىدا سوراق قىلدى  
 ئاينىڭ  – 7.  ھوقۇق خاتىرىسىنى ياخشىلىغىنى يوق    كىشىلىك

ســى ئىــشلهمچى هئاخىرىــدا ئاقــسۇ ۋىاليىتىنىــڭ ئۈچتۇرپــان ناھىي
 نهپهر دېهقــان ياشــلىرىنى قولغــا 50يېزىــسىدا رادىئــو ئاڭالۋاتقــان 

ســىنىڭ ئاقيــار  ه يهنه شــۇ ئۈچتۇرپــان ناھىي لېچــۈەنۋاڭ . ئالــدى
قولغـا ئالغـانلىقىنى    يېزىسىدا ئون نهپهر ئاتـالمىش تېررورىـستنى        

 بهيگى كۈنى ئۈرۈمچى شهھىرىنىڭ     – 29 ئاينىڭ   – 8. جاكارلىدى
بـۇالر  .  نهپهر كىشىنى قولغا ئالـدى 20مهيدانى ئاھالىلهر رايونىدىن   

 فامىلىـسىنىمۇ   –كىملهر، نېمه جىنايهت سادىر قىلدى؟ ئىـسىم        
  .بىلمهيمىز

خىتــاي ھۆكــۈمىتى ئۇيغــۇر سىياســىي مهھبۇســالرغا ئۆلــۈم . 1
  .ازاسى بېرىشنى توختىتىشى كېرەكج

خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرنى سهۋەبـسىز قولغـا ئېلىـشنى         . 2
  .توختىتىشى كېرەك

خىتاي ھۆكۈمىتى جىنـايهتچىلهرگه تهن جازاسـى بېرىـشنى         . 3
  .توختىتىشى كېرەك

خىتــاي ھۆكــۈمىتى ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان پىالنلىــق تۇغــۇت . 4
  .سىياسىتىنى بىكار قىلىشى الزىم
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خىتاي كۆچمهنلىرىنىڭ ئۇيغۇرىستانغا توختىماي كۆچـۈپ      . 5
  . كىرىشىنى توختىتىشى كېرەك

 ئېتىقـــاد ئهركىنلىكىمىزنـــى قـــايتۇرۇپ بېرىـــشى يدىنىـــ. 6
  .كېرەك

چهت ئهللهردە سىياسىي پانـاھلىق تىلىـگهن ئۇيغۇرالرنىـڭ         . 7
  چاقىسىنىڭ پاسـپورتىنى قولىغـا بېرىـپ، بىـر ئائىلىنىـڭ           –باال  

  . يول قويۇشى كېرەكجهم بولۇشىغا
ــۇق   . 8 ــشىلىك ھوقـ ــڭ كىـ ــۈمىتى ئۇيغۇرالرنىـ ــاي ھۆكـ خىتـ

ــرەك   ــشى كېـــ ــراپ قىلىـــ ــى ئېتىـــ ــاي . تهلهپلىرىنـــ مهن خىتـــ
يهنه .  ۋە تهھدىتىـــدىن قورقمـــايمهن  پوپۇزىـــسى ھۆكۈمىتىنىـــڭ  

 ۋە دېموكراتىــك ئهلــلهر خهلقئــارا كهچــۈرۈم تهشــكىالتى داۋاملىــق 
شىلىك ھوقـۇقى ۋە    خهلقلىرى بىلهن بىرلىكته ئۇيغۇرالرنىـڭ كىـ      

جۇڭگو خهلقىنىڭ كىشىلىك ھوقـۇقى ئۈچـۈن داۋاملىـق كـۈرەش           
  .قىلىمهن

  رابىيه قادىر
   كۈنى– 2 ئاينىڭ – 9 يىلى – 2005
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  ھۆرمهتلىك ياپونىيه كهچۈرۈم تهشكىالتىنىڭ ئهزالىرى

  ھۆرمهتلىك ياپونىيه خهلقى
  ھۆرمهتلىك ياپونىيه ھۆكۈمىتى

 ئوتتـۇرا ئاسـىيانىڭ   —ىكى مهن بۈگۈن دۇنيانىڭ قاراڭغۇ بۇرج 
بىر بۇرجىكىدە تاشلىنىپ قالغان بىـر مىلـلهت ـــ ئۇيغۇرالرنىـڭ،             
خىتــاي ھۆكــۈمىتى تهرىپىــدىن دەپــسهندە قىلىنغــان كىــشىلىك  

  .قۇق خاتىرىسىدىن دوكالت بېرىمهنھو
دەپ » شــىنجاڭ«ئۇيغــۇرالر خىتــاي تىلىــدا يېقىنــدىن بېــرى  

ى شهرقىي تۈركىـستان    ئاتىلىپ كهلگهن، تارىختا ئۇيغۇرىستان ياك    
ــگهن   ــپ كهلــ ــون 1دەپ ئاتىلىــ ــۋادرات  9 مىليــ ــڭ كــ ــۈز مىــ  يــ

ــدا ياشــايدۇ  ــر زېمىن ــارلۇق  . كىلومېتىرلىــق بى ــۇز ق ئۇيغــۇرالر ئوغ
 كـــۈنى – 30 ئاينىـــڭ – 4 يىلـــى – 1997. تىلىـــدا سۆزلىـــشىدۇ

ئىمزالىـق ماقـاله ئـېالن قىلىـپ،        »  پوسـت گېزىتـى    ۋاشىنگتون«
 – 1949. ن دەپ ئـېالن قىلـدى      مىليو 20ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنى   

ــى  ــڭ – 10يىلـ ــال  – 1 ئاينىـ ــتالىن باشـ ــۈنى سـ ــگهن  كـ پ كهلـ
سى ئۇيغۇرنىڭ ۋەتىنىگه تاجاۋۇز قىلىپ     هخىتاينىڭ قىزىل ئارمىي  

  . كىردى
 يىل ھۆكۈمرانلىـق قىلىـش      57خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرغا    

 بـايلىرىنى يوقـاتتى،     – يىلالردا ئۇيغۇرنىڭ پۇلدار     – 50جهريانىدا،  
ــالردا – 60 ــجىدلهرنى، يىلـ ــانمهسـ ــدۈردى  قۇرئـ ــى كۆيـ .  كهرىمنـ

 – 80. مىللهتچــى ئۇيغــۇر زىيالىيلىرىغــا زەربه بهردى، باســتۇردى   
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ــرا      ــۇپ، ئىج ــا قوي ــىتىنى يولغ ــۇت سىياس ــق تۇغ ــالردا پىالنلى يىل
ــتۈرۈپ،   ــۇرالرنى ئېتنىـــك تازىالشـــنى جىددىيلهشـ قىلىـــپ، ئۇيغـ

ــڭ ــدا زور نهتىج  خىتاينىـ ــلهن ئېيتقانـ ــۆزى بىـ ــا  لهه سـ ــى قولغـ رنـ
 - 2005 »ئاگىنتىلىقىشىنخۇا  «خىتاينىڭ  : مهسىلهن. كهلتۈردى

  : كۈنى مۇنداق خهۋەر تارقاتتى– 22 ئاينىڭ – 5يىلى 
ــچه يىل  ــشىچه نهچ ــارقىلىق   ئىگىلىنى ــشچانلىق ئ ــق تىرى لى

نلىـق تۇغـۇت خىزمىتىـدە      ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىز نوپۇس ۋە پىال     
پۇســـنىڭ تېـــز كـــۆپىيىش لهرنـــى قولغـــا كهلتـــۈرۈپ، نوهزور نهتىج

 نهچچه يىلـدىن بۇيـان      20. ۋەزىيىتىنى ئۈنۈملۈك كونترول قىلدى   
.  مىليونــدىن ئــارتۇق ئــادەم ئــاز تۇغۇلغــان 3ئــاپتونوم رايــونىمىزدا 

ــسبىتى    ــۆپىيىش نى ــي ك ــنىڭ تهبىئى ــدىكى – 1975نوپۇس  يىلى
ــن، 36.24% ــدىكى – 2004 تىــ ــا91.%10 يىلىــ ــۇش ، غــ  تۇغۇلــ

 يىلىـدىكى   – 2004 تىـن    10.%33 يىلىدىكى   – 1975نىسبىتى  
  . گه تۆۋەنلىگهن%16

  !لهر، خانىمالرھۆرمهتلىك ئهپهندى

 مىليارد ئۈچ يۈز مىليون خىتاينى ئۆز باغرىغا سىغدۇرالىغان         1
ــۆز باغرىغــا  20يهر شــارى  ؟ ىدىمۇمســىغدۇرال مىليــون ئۇيغــۇرنى ئ

خىتاي ھۆكۈمىتى نېمىشقا پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنى يولغـا        
غـــۇرالرنى پىالنلىـــق ئۆلتـــۈردى، خىتـــاي ھۆكـــۈمىتى  قويـــۇپ ئۇي

نېمىشقا خىتاي كۆچمهنلىرىنى ئۇيغۇرىستانغا توختىماي يۆتكهپ     
  !مىللىي، ئېتنىك يوقىتىش ئهمهسمۇ، بۇ؟. كهلدى
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 يىللىرىغا يېتىـپ كهلگهنـدە،      – 90 ئهسىرنىڭ   – 20مىالدى  
 ئىمپېرىيىــسىنىڭ يىمىرىلىــشى، ئۇيغۇرالرغــا كىرىمىــلقىزىــل 

ازاقالر، قىرغىــزالر، تــاجىكالر، ئــۆزبېكلهر، تۈركمهنلهرنىــڭ قوشــنا قــ
مۇســتهقىل بولۇشــى ئۇيغۇرىــستانغا كۆچــۈپ كهلــگهن، خىتــاي      

  . كۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتىنى ئاالقزادە قىلىۋەتتى
 كۈنى ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىلـى    – 5 ئاينىڭ   – 2 يىلى   – 1997

ــپ،     ــايىش قىلىــ ــك نامــ ــۇرالر كهڭ كۆلهملىــ ــدە ئۇيغــ ۋىاليىتىــ
 ئېتىقــاد يكراتىيه، كىــشىلىك ھوقــۇق، ئهركىنلىــك، دىنىــ دېمــو

خىتــــــاي . ئهركىنلىكــــــى ۋە مۇســــــتهقىللىق تهلهپ قىلــــــدى
ــسىملىرىنى     ــاقچى قى ــق س ــاكىمىيىتى قوراللى ــۆچمهنلىرى ھ ك

ــورك . ئىــشقا ســېلىپ نامايىــشنى دەھــشهتلىك باســتۇردى   ــو ي  ني
شـۇ  » دۇنيا گېزىتـى «شهھىرىدە خىتاي تىلىدا نهشر قىلىنىدىغان  

 ئاينىڭ  – 2 يىلى   – 2003تىكى باستۇرۇشنى قايتا ئهسلهپ     ۋاقىت
  :  كۈنى مۇنداق كۆرسهتتى– 5

ــى – 1997 ــڭ – 2 يىلـ ــى   – 5 ئاينىـ ــۇرالر ئىلـ ــۈنى ئۇيغـ  كـ
شهھىرىدە مۇستهقىللىق ئىنقىالبىي قوزغـاپ نامـايىش قىلغانـدا         

.  نهپهر ئۇيغـۇر نهق مهيدانـدا ئېتىـپ ئۆلتۈرۈلـدى         407. باستۇرۇلدى
ــي  ــشتىن كېـ ــپ   نامايىـ ــپ ئېتىـ ــا ئېلىـ ــدە قولغـ ىن كهڭ كۆلهمـ

ــز   ــۈرمىلهردە ئىـ ــۈرۈلگهن، تـ ــان  –ئۆلتـ ــب بولغـ ــسىز غايىـ  دېرەكـ
 مىـڭ   61. ئۇيغۇرالرنىڭ سانى سهككىز مىڭـدىن ئېـشىپ كهتتـى        

 مىـــڭ كىـــشىگه 11كىـــشى قولغـــا ئېلىنـــدى، بۇنىـــڭ ئىچىـــدە 
  . مۇددەتسىز قاماق جازاسى بېرىلدى
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ــستالرغا ق – 2001 ــارىدا تېررورىـ ــى يهر شـ ــۇرۇش   يىلـ ــى ئـ ارشـ
سـى ئوتتـۇرا    ه ۋە ئىتتىپاقداش دۆلهتلهر ئارمىي    باشلىنىپ، ئامېرىكا 

دا خىتــاي  »شــىنجاڭ«ئاســىياغا كىرگهنــدىن كېــيىن، خىتــاي    
ــ   ، تېررورىــست رادىكالىــست يكــۆچمهنلىرى ھــاكىمىيىتى دىنى

دەيدىغان جىنايهتلهرنى قانۇنـدىن تاشـقىرى سىياسـهت ئـارقىلىق          
 يىلـى   – 2004مهسـىلهن،   . ستۇردىقېلىپالشتۇرۇپ ئۇيغۇرالرنى با  

 كــۈنى ئۇيغۇرىــستانغا مىللىــي ھۆكۈمرانلىــق – 14 ئاينىــڭ – 9
قىلىۋاتقــان خىتــاي كــۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتىنىــڭ ســېكرېتارى  

 – 1 يىلـى    – 2004 ئاخبارات ئېالن قىلىش يىغىنىدا      لېچۈەنۋاڭ  
ــا 22 ئــــايغىچه، – 8ئايــــدىن   سىياســــىي تهشــــكىالتتىن قولغــ

ــۈم جازاســى    نهپ55ئېلىنغــان  هر ئۇيغــۇر سىياســىي مهھبۇســقا ئۆل
  . بهرگهنلىكىنى ئېالن قىلدى

  !خانىمالر! ھۆرمهتلىك ئهپهندىلهر

ــچىلىقىدا - 2001 ــا باشـــ ــى ئامېرىكـــ ــداش  يىلـــ  ئىتتىپاقـــ
ــدىن كېــيىن   هدۆلهتلهرنىــڭ ئارمىي ســى ئوتتــۇرا ئاســىياغا كىرگهن

يهنـى ئۇيغۇرىـستان،    » شـىنجاڭ  «چېگرالىنىـدىغان ئافغانىستانغا  
ۇرۇش مهيدانىغا ئايلىنىپ قېلىشى مـۇمكىن، دەپ ئهنـسىرىگهن         ئ

خىتــاي كــۆچمهنلىرى ھــاكىمىيىتى، قــورال تۇتااليــدىغان، ئــۇرۇش 
 2002 قىزالرنـى    –قىالاليدىغان ئۇيغۇر ياشلىرىنى، ئۇيغۇر ئوغـۇل       

 يـۆتكهپ  گهايالر ئولتۇراقالشقان ئۆلكىلهر يىلالردىن باشالپ خىت  –
 ئېتىقــاد مهسىلىــسى، يدە دىنىــمهن تۆۋەنــ. كېتىــشكه باشــلىدى



 86

ــسى، ئۇيغــۇر سىياســىي       ــق تۇغــۇت سىياســىتى مهسىلى پىالنلى
ــا     ــرى خىتايغ ــى ئىچكى ــۇر قىزلىرىن ــسى، ئۇيغ ــاكتىپالر مهسىلى ئ
يۆتكهپ كېتىش مهسىلىسى، ئۆلۈم جازاسـى بېـرىش مهسىلىـسى،          
ئۇيغـــۇر مهدەنىيىتـــى ۋە ئۇيغـــۇر مائـــارىپى مهسىلىـــسى، خىتـــاي 

ــويىچه ئۇيغــۇر  كۆچمهنلىرىنىــڭ كۆچــۈپ كــې  لىش مهسىلىــسى ب
مىللىتىنىڭ دەپسهندە قىلىنغان كىشىلىك ھوقـۇق خاتىرىـسى        

  :توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتىمهن
 – 28 ئاينىــڭ – 1 يىلــى – 2007ئهركىــن ئاســىيا رادىئوســى 

  :كۈنى مۇنداق ئاڭالتتى
 نهپهر كــــادىرى 177خىتــــاي كوممۇنىــــست پارتىيىــــسىنىڭ 

ىلىــــسىگه كىرىــــپ، مىللىــــي  نهپهر دېهقــــان ئائ264تۇرپانــــدا، 
 پائـالىيهتلهرگه قارشـى تـۇرۇش توغرىـسىدا         يبۆلگۈنچىلىككه، دىنى 

  . دېهقانالرغا مهخسۇس تهربىيه ئىشلىدى
 – 28 ئاينىــڭ – 1 يىلــى – 2007ئهركىــن ئاســىيا رادىئوســى 

  :كۈنى يهنه مۇنداق ئاڭالتتى
ــىنخۇا « ــاگىنتلىقىشـ ــڭ »ئـ ــڭ – 1نىـ ــۈنى – 28 ئاينىـ  كـ

ــرىگ ــۇ  ئاڭالتقـــان خهۋىـ ــۈمىتى بـ ه ئاساســـالنغاندا، خىتـــاي ھۆكـ
 گېكتــار بــوز يهر 2300يىلــدىن باشــالپ ئۇيغۇرالرنىــڭ ۋەتىنىــدە  

خىتاينىڭ يهر ئۆلچهش بىرلىكـى بىـلهن       . (ئېچىشنى پىالنلىدى 
ــاراۋەر 23ھېــسابلىغاندا  ــا ب ــون موغ ــارىتىنى  )  مىلي ــون زىي تېلېف

 ئىــشلهيدىغان بىــر خىتــاي مۇنــداق  بىڭتۇەنــدەقوبــۇل قىلغــان 
  :ىدېد
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ــۇ       ــازىر سـ ــايىنىمىز، ھـ ــىغا تـ ــارىم دەرياسـ ــىلىدە تـ ــۇ مهسـ بـ
يېتىشمهسلىك مهسىلىسى جىددىي، شـۇڭا يهر ئاسـتى سـۈيىدىن          

  . پايدىلىنىش تېخنىكىسى قوللىنىلىۋاتىدۇ
خىتاي كـۆچمهنلىرى سـۇ مهسىلىـسى جىـددىي         : ئهسكهرتىش

بولۇۋاتقان ئۇيغۇرىستانغا كۆچۈپ كېلىۋەرسه، يهر ئاستى سۈيىدىن       
نىپ دېهقــانچىلىق قىلىــشقا تۇتۇنغــان بولــسا، شــۇنداق  پايــدىلى

قىلىــپ يهر ئاســتى ســۈيى تارتىلىــپ كهتــسه، يهر ئۈســـتىدىكى      
ــاپهت       ــر ئ ــئهتكه بى ــۋال تهبى ــۇ ئهھ ــسه ب ــۇرۇپ كهت ــۈملۈكلهر ق ئۆس

  ئهمهسمۇ؟
 – 4 ئاينىــڭ – 2 يىلــى – 2007ئهركىــن ئاســىيا رادىئوســى  

  :كۈنى مۇنداق ئاڭالتتى
 نهپهر دېهقـان ئائىلىـسى   3092ىـي  قىزىلسۇ ئوبالسـتىدا جهمئ  

ئۇيغۇرالرنىــڭ ۋەتىنىــدە . بىـرال پهرزەنتلىــك بولۇشــقا مهجبۇرالنــدى 
خىتــــاي كــــۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتىنىــــڭ پىالنلىــــق تۇغــــۇت 

 ـ يىلـى بىـر يىلـدا پىالنلىـق      2006كـومىتېتى ئـۆتكهن يىلـى ـــ     
ــارقىلىق     ــى كــۈچهيتىش ئ ــۇت خىزمىتىن ــڭ ئۇيغــۇر  300تۇغ  مى

  . ۇلغانلىقىنى ئېالن قىلغان ئىدىبوۋاقنىڭ ئاز تۇغ
 يهر شــارىدىن يوقىلىــپ تــۈگهپ ئۇيغــۇر خهلقــى: ئهســكهرتىش

كېتىــشنى خالىمــايتتى، مهن پۈتــۈن دۇنيــا خهلقىنىــڭ پىالنلىــق 
تۇغۇت سىياسـىتى بىـلهن ئۆلتـۈرۈلگهن ئۇيغۇرالرنىـڭ تهقـدىرىگه           

  . كۆڭۈل بۆلۈشىنى ئۈمىد قىلىمهن
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 ـ كـۈنى   6 ـ ئاينىـڭ   2ى  ـ يىلـ  2007ئهركىن ئاسىيا رادىئوسـى  
  :مۇنداق ئاڭالتتى

ئۇيغۇر ۋەتىنىدە ھۆكۈمهت ئاخباراتلىرىدىن ئاشكارىلىنىـشىچه      
 100 ـ يىلىـدا  ئۇيغـۇر ۋەتىنىـدىن يهنه     2007خىتـاي دائىرىلىـرى   

مىــڭ نهپهر نــامرات دېهقــاننى خىتــاي ئــۆلكىلىرىگه ئىــشچىلىققا 
ئىنكــاس ئۇيغۇرالرنىــڭ رادىئوغــا  . ئورۇنالشتۇرۇشــنى بېكىــتكهن 

ــوتهن، ئىلــى       ــقهر، خ ــڭ قهش ــو مۇخبىرلىرىنى ــشىچه ۋە رادىئ قىلى
قاتــــارلىق جايالرنىــــڭ نــــاھىيه يېزىلىرىــــدىن ئىگىلىــــگهن     

 ـ يىلىـدىن   2006مهلۇماتلىرىغا ئاساسالنغاندا، خىتاي ھۆكۈمىتى 
ــۆلهش«باشـــالپ  ــامراتالرنى يـ ــۇر  »نـ ــلهن ئۇيغـ ــانه بىـ دېـــگهن باھـ

ــۆل  ــقان ئـ ــايالر ئولتۇراقالشـ ــلىرىنى خىتـ كىلهرگه يۆتكهشـــنى ياشـ
 ياشـــقىچه بولغـــان 25 ياشـــتىن 18تېخىمـــۇ جىددىيلهشـــتۈرۈپ، 

ــق بولــۇش       ــان بولــۇش، چىرايلى ــرى تــوي قىلمىغ ــۇر قىزلى ئۇيغ
دېگهنــدەك شــهرتلهر بىــلهن خىتــايالر ئولتۇراقالشــقان ئــۆلكىلهرگه  

  .تۈركۈملهپ ئېلىپ كېتىلدى
 ـ كـۈنى ئهركىـن ئاسـىيا رادىئوسـى      8 ـ ئاينىڭ  2 ـ يىلى  2007

  :مۇنداق ئاڭالتتى
خىتـاي ھۆكــۈمىتى تهرىپىــدىن شــهرقىي تۈركىــستان ئىــسالمى  
ھهرىكىتى ئهزاسى دەپ ئهيىبلهنگهن ئىسمائىل سهمهتكه بېرىلگهن       

 فېــۋرال كــۈنى ئهتىــگهن ســائهت توققــۇزدا ئىجــرا – 8ئۆلــۈم جازاســى 
 يىلـى  – 2003ئۇيغۇر پائالىيهتچىسى ئىسمائىل سهمهت     . قىلىندى

  . ى تهرىپىدىن خىتايغا تاپشۇرۇپ بېرىلگهنپاكىستان ھۆكۈمىت
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 ـ كۈنى ئهركىن ئاسىيا رادىئوسـى   13 ـ ئاينىڭ  2 ـ يىلى  2007
  :مۇنداق خهۋەر قىلدى

 خهۋەر تورىنىـڭ يېقىنـدا بهرگهن ئۇچۇرىـدا، تۇرپــان    »شـىنجاڭ «
ــان ناھىي  ــى پىچـ ــىدىن هۋىاليىتـ ــڭ  167سـ ــۇر قىزىنىـ  نهپهر ئۇيغـ

سـىگه كىـيىم ـ    ه ناھىيخهيـيهن  ئۆلكىسىنىڭ جېجياڭخىتاينىڭ 
ــا   ــېچهك زاۋۇتىغ ــىك ــدىئهۋەتىلگهنلىك ــدىن .  خهۋەر قىلىن بۇنىڭ

رى يهنه پهيــزاۋات قاتــارلىق ئىلگىــرى خىتــاي ئاخبــارات ۋاســىتىلى 
لهردىن مهخـــسۇس ئۇيغـــۇر قىزلىرىنىـــڭ ئىچكىرىـــدىكى هنـــاھىي

ــتۇرۇلغانلىقىنى، ئــۆتكهن      ــشقا ئورۇنالش ــدە ئى ــاي ئۆلكىلىرى خىت
 نهپهر قىزنىڭ ئارقىدىن يهنه     400 قېتىمدىال   يىلى پهيزاۋاتتىن بىر  

 نهپهر قىزنىڭ ئىچكىرىگه ئېلىـپ كېتىلگهنلىكىنـى مهلـۇم           200
ــدى  ــڭ تېلې. قىلغــان ئى ــان  مۇخبىرنى ــاۋاب بهرگهن پىچ ــا ج فونىغ

ــلىقى ۋاڭ  هناھىي ــسىنىڭ باشـ ــويىز ئىستانسىـ ــك پـ ــڭلىـ  گۇيتىـ
مىزدىن دەسـلهپ   هبىزنىڭ پىچـان نـاھىي    : مۇنداق دېدى مۇخبىرغا  

.  ئـادەم ئىچكىـرىگه ئهۋەتىلـدى      178ئادەم، كېيىنكى قېتىمـدا      68
 ئايالالر ئۇالرنىڭ ھهممىسى    95%ئاساسلىقى يېزىالردىكى ئايالالر    

  .تولۇقسىز ۋە تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپنى پۈتتۈرگهنلهر
ئاســـىيا  كـــۈنى ئهركىـــن – 14 ئاينىـــڭ – 2 يىلـــى – 2007

  :رادىئوسى مۇنداق ئاڭالتتى
ــاھهقچىلىكك  ــدا ن ــر يېقىن ــدىمىغان بى ــا  ه چى ــان رادىئوغ  دېهق

 كـۈنى يوپۇرغـا     – 19 ئاينىڭ   – 6 يىلى   – 2003. تېلېفون بهرگهن 
تىــسىغا خهت چــاپالش ىيه تېــرەم يېزىلىــق ھۆكۈمهتنىــڭ تاخنــاھ
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 بۆلگۈنچىلىـك   يساقچىالر بـۇ ۋەقهنـى مىللىـ      . ۋەقهسى يۈز بهرگهن  
 ئېتىقـــادى يدېلوســـى دەپ بېكىتىـــپ، خهت يازااليـــدىغان، دىنىـــ

 غا يېقىن دېهقاننى تۇتـۇپ تـۈرمىگه سـولىغاندىن          1000ۈك  كۈچل
مۇخبىر ساقچى  .  يۈەندىن جهرىمانه ئالغان   35كېيىن، ھهر كۈنىگه    

ئىدارىـسىغا تېلېفـون قىلىـپ، ۋەقهنـى سۈرۈشـتۈرگهندە دەسـلهپته       
ــاي ســاقچى،     ــراپ قىلغــان خىت ــك ۋەقهســى دەپ ئېتى بۆلگۈنچىلى

ــا   ــون قىلىۋاتقـــ ــدىن تېلېفـــ ــڭ ئامېرىكىـــ نلىقىنى مۇخبىرنىـــ
ــوننى     ــال تېلېفـ ــوق دەپـ ــش يـ ــداق ئىـ ــيىن مۇنـ ــدىن كېـ بىلگهنـ

  .قويۇۋەتكهن
ئهركىـــن ئاســـىيا   كـــۈنى– 16 ئاينىـــڭ – 2 يىلـــى – 2007

  :خهۋەر قىلدىرادىئوسى مۇنداق 
 كـــۈنلىرى بېيجىڭـــدا – 7 – 6 ئاينىـــڭ – 4 يىلـــى – 2000

يىغىنــــــى مائارىــــــپ خىتــــــاي مهركىــــــزى ھۆكۈمىتىنىــــــڭ 
شالر كــــومىتېتى، مائارىــــپ   مىللىــــي ئىــــ  . دىغانىــــ چاقىرىل

 كىـشى قاتناشـقان بـۇ       70مىنىستىرلىقىنىڭ رەھبهرلىرى بولۇپ،    
ــۇرا      ــي ئوتتـ ــدە مىللىـ ــاي ئۆلكىلىرىـ ــرى خىتـ ــدا، ئىچكىـ يىغىنـ

 مىللــى 25 شــهھهردە 12. قــارار قىلىنــدى مهكتهپلهرنــى ئــېچىش 
ئوتتۇرا مهكتهپ ئاچماقچى بولـدى، بۇنـداق مهكتهپلهرنـى ئـېچىش           

. دىىقىنى قوغداشــقا پايــدىلىق دېيىلــنىــڭ مــۇقىمل»شــىنجاڭ«
 يىلىدىن ھـازىرغىچه ئىچكىـرى خىتايـدا ئوقـۇتىمىز دەپ           – 2000

 مىڭــدىن ئېــشىپ 10ئېلىــپ كېــتىلگهن ئۆســمۈرلهرنىڭ ســانى  
بــۇ .  مىڭنــى كــۆپهيتمهكچى بولــدى5 يىلــى يهنه – 2007. كهتتــى



 91

 ئـــون ياشـــلىق بـــالىالر بولـــۇپ، ئانىـــسىنىڭ  –بـــالىالر توققـــۇز 
 تــور بىڭتۇەننىــڭ. ۇپ چىقىــپ يــۆتكهپ كېتىلــدىباغرىــدىن يۇلــ

 كـۈنى تارقىتىلغـان بىـر    – 18 ئاينىڭ  – 5 يىلى   – 2004بېتىدە  
بۇنىڭــدىن كېــيىن بىــر : ھــۆججهت توغرىــسىدا مۇنــداق دېيىلــدى

مهزگىلگىچه مهركىزى ھۆكۈمهتنىڭ شـىنجاڭنىڭ مـۇقىملىقىنى       
ئىــشقا ئاشــۇرۇش ئىستراتېگىيىــسى ئاساســهن غهربنىــڭ گېزىنــى 

قه يۆتكهش، تهبىئىي گاز، نېفىت، كۆمـۈر ۋە باشـقا يهر ئاسـتى             شهرق
ــوش    ــۈچهيتىش، قـ ــشنى كـ ــېچىش ۋە پايدىلىنىـ ــايلىقلىرىنى ئـ بـ

ــق ما ــارىپنىتىللى ــپ ئ ــى   ( كۈچهيتى ــاي تىلىن ــته خىت ئهمهلىيهت
خىتــاي ھهم مىللىــي ) ئۇيغــۇر بــۇ مىللهتــكه مهجبــۇرالپ تېڭىــپ 

 »ىنجاڭشــ«مهكتهپلهرنــى بىرلهشــتۈرۈش، ئىچكىــرى ئــۆلكىلهردە  
سىنىپى ئـېچىش ئـۈچ خىـل كـۈچلهرگه داۋاملىـق زەربه بېرىـشنى            

  . ئاساس قىلىدۇ
 كـــۈنى ئهركىـــن ئاســـىيا – 26 ئاينىـــڭ – 2 يىلـــى – 2007

  :رادىئوسى مۇنداق خهۋەر قىلدى
 مىڭ يىلدىن كۆپرەك تارىخقا ئىگه بولغان ئۇيغـۇر مىللىـي           2

شـىپا،  دورىگهرلىك، مىللىي تېبابهتچىلىكى نۇرغۇن كېـسهللهرگه       
ب تىپلىق جىگهر يـاللۇغى، سـوزۇلما       . بولۇپمۇ يۇقۇملۇق زۇكام، ئا   

 ياللۇغى، مېڭه، يـۈرەك قـان تومـۇر كېـسهللىكلىرى،           شاخچهكاناي  
ــرە     ــۇنۇق، تېــ ــسهل، ســ ــاق كېــ ــاللۇغى، ئــ ــۇم يــ ــك بوغــ يهللىــ
كېسهللىكلىرىنى داۋاالشـتا ئۈنـۈمى كۆرۈنهرلىـك بولـۇپ كهلـگهن           

 تېبـابهتچىلىكىگه كۆڭـۈل   خىتاي كوممۇنىستلىرى ئۇيغـۇر  . ئىدى
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ــدى. بۆلمىـــدى ــوقىلىش . ئىقتىـــساد ئاجراتمىـ تېبابهتچىلىـــك يـ
  . گىردابىغا كېلىپ قالدى

 كـــۈنى ئهركىـــن ئاســـىيا – 26 ئاينىـــڭ – 2 يىلـــى – 2007
  :رادىئوسى مۇنداق خهۋەر قىلدى

نىــڭ ئۇيغــۇرالر ياشــايدىغان بــۇ »شــىنجاڭ«مۆلچهرلىنىــشىچه 
 كـۇب مېتىـر بولـۇپ،       تىرلىيـون  10ۋەتهننىڭ تهبىئىي گاز زاپىسى     

 فېۋرالدىكى خهۋىرىگه   – 26شاڭخهي كۈندىلىك خهۋەرلهر تورىنىڭ     
ــالنغاندا  ــت     – 2010ئاساس ــاز ۋە نېفى ــاي گ ــدا خىت ــا بارغان  يىلىغ

  . كۆپهيتىدىكهن63%تۇرۇببا قۇرۇلۇشىنىڭ كۆلىمىنى 
ــدا ئىــشقا ئورۇنالشتۇرۇشــنى باھــانه   : ئهســكهرتىش بىــز يۇقىرى

ــى   قىلىــپ ئۇيغــۇر قىز  ــر قىــسىم ئۇيغــۇر ئهركهكلهرن ــى، بى لىرىن
خىتــايالر ئولتۇراقالشــقان ئــۆلكىلهرگه يــۆتكهپ كهتكهنلىكىنــى     

، تۇرۇببىلىرىنىبۇ ئۇيغۇرالر دات باسقان گاز      . تىلغا ئېلىپ ئۆتتۇق  
 تازىاليدىغان ئىش بولـسىمۇ، ئـۆز ۋەتىنىـدە         تۇرۇببىلىرىنىنېفىت  

ئۇيغـــۇرالرنى ئىـــشقا ئورۇنالشتۇرۇلـــسا بولماســـمىدى؟ نېمىـــشقا 
دىن يۆتكهپ كېتىدۇ، نېمىشقا خىتاي كۆچمهنلىرىنى      »شىنجاڭ«
ئۇيغـۇرالرنى  خىـل ھهرىـكهت     غـا يـۆتكهپ كېلىـدۇ؟ بـۇ         »شىنجاڭ«

  مىللىي يوقىتىش ئهمهسمۇ؟
ــى – 2007 ــڭ – 3 يىلـ ــىيا   – 7 ئاينىـ ــن ئاسـ ــۈنى ئهركىـ  كـ

  :رادىئوسى مۇنداق كۆرسهتتى
ــاكىمىيى   ــك ھــ ــك يهرلىــ ــسۇ ۋىاليهتلىــ ــڭ ئاقــ تى خىتاينىــ

ــىدە ئهل   ــى تهۋەسـ ــسۇ ۋىاليىتـ ــستاننىڭ ئاقـ ــائهت –ئۇيغۇرىـ  جامـ
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 زاتنـى يىغىۋېلىـپ ئۇالرغـا       ي نهپهر دىنى  150ئارىسىدا ئىناۋىتى بار    
سىياســـــىي تهربىـــــيه بېرىـــــپ، خىتـــــاي كومپارتىيىـــــسىنىڭ 
رەھبهرلىكىنى قوبۇل قىلىپ ئۇيغۇرىـستان ئهزەلـدىن جۇڭگونىـڭ         

لىـش توغرىـسىدا    بىر قىـسمى ئىـدى، دېـگهن ئۇقـۇمنى قوبـۇل قى           
  . بېسىم ئىشلهتكهن

ــى – 2007 ــڭ – 3 يىلـ ــىيا   – 8 ئاينىـ ــن ئاسـ ــۈنى ئهركىـ  كـ
  :رادىئوسى مۇنداق كۆرسهتتى

 يــۈز مىڭــدىن 5 مىليــون 1 يهنــى ئۇيغۇرىــستاندا »شــىنجاڭ«
ــۋىزور     ــا قهدەر تېلېــ ــسى ھازىرغــ ــزا ئاھالىــ ــامرات يېــ ــارتۇق نــ ئــ

  .ايدىكهنمهيدىكهن، رادىئو ئاڭلىيالمكۆرەل
ــ– 2007 ــڭ – 3ى  يىلـ ــىيا   – 8 ئاينىـ ــن ئاسـ ــۈنى ئهركىـ  كـ

  :رادىئوسى مۇنداق كۆرسهتتى
 ئۇيغـــۇر »شـــىنجاڭ«بېيجىڭـــدا ئـــۆتكهن ھهپـــته ئېچىلغـــان 

ئاپتونوم رايونى پىالنلىـق تۇغـۇت خىزمىتـى يىغىنىـدا سـېكرېتار            
 يىللىق پىالن مهزگىلىدىكى پىالنلىق تۇغـۇت       – 10 لېچۈەنۋاڭ  

رتىيه ھۆكـــۈمهت شـــىنجاڭ پـــا«خىزمىتىـــدىن دوكـــالت بېرىـــپ 
دائىرىلىـــرى پىالنلىـــق تۇغـــۇت خىزمىتىنـــى داۋاملىـــق تـــۈردە،  

 تهرەققىيات مۇقىملىقىغا تهسىر كۆرسىتىدىغان ئهڭ      يئىقتىسادى
مـــۇھىم خىـــزمهت ســـۈپىتىدە چىـــڭ تۇتـــۇپ ئىـــشلهپ كهلـــدى،  
نوپۇســنىڭ ئاســتا كــۆپىيىش، ئــاز تۇغۇلــۇش نىــسبىتىنى ســاقالپ 

لهردە باشــــقۇرۇش  كهنــــت–كهلــــدى، ھهرقايــــسى نــــاھىيه يېــــزا 
ئىشخانىــسى ھهمــدە مــۇالزىمهت ئــورۇنلىرى قۇرۇلــۇپ، خهلقنــى      
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پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتىگه ئهمهل قىلىــشقا كۆنــدۈردى، دەپ 
ئۇ يهنه ئاز سانلىق مىللهتلهر ئىچىدە پىالنلىق تۇغۇت        . كۆرسهتتى

خىزمىتىنــى چىــڭ تۇتــۇپ ئىــشلهش كېــرەك، پىالنلىــق تۇغــۇت   
شـــته مىللىـــي بۆلگۈنچىلهرنىـــڭ، سىياســـىتىنى ئهمهلىيلهشتۈرۈ

 ھهرىكهتلىرىگه يـول    قۇتراتقۇلۇقمىللهتچىلهرنىڭ بۇزغۇنچىلىق،   
 ئهقىدىلهرنى كۆتۈرۈۋېلىـپ دۆلهتنىـڭ     يقويماسلىق كېرەك، دىنى  

ــقۇنلۇق      ــش، توس ــى چىقى ــىتىگه قارش ــۇت سىياس ــق تۇغ پىالنلى
  . قىلىشقا يول قويماسلىق كېرەك، دەپ قاتتىق تهكىتلىدى

 –لهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتىنىڭ نوپـۇس      بىر: ئهسكهرتىش
ــۇت    ــومىتېتى خىتاينىـــڭ پىالنلىـــق تۇغـ ــات كـ ــاله تهرەققىيـ ئاھـ

ــدى  ــولالپ كهل ــان  . سىياســىتىنى ق ــا قاراتق ــڭ ئۇيغۇرالرغ خىتاينى
ــۆزگهرگهن   ــهكلى ئـ ــىتى، شـ ــۇت سىياسـ ــق تۇغـ ــكپىالنلىـ  ئېتنىـ

ــوقىتىش       ــۈپىتىدە ي ــلهت س ــى مىل ــۇ مىللهتن ــۇر ب ــازىالش، ئۇيغ ت
بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشـكىالتى بـۇ سىياسـهتنىمۇ        . سىياسىتىدۇر

  قولالمدۇ؟
 كـــۈنى ئهركىـــن ئاســـىيا – 14 ئاينىـــڭ – 3 يىلـــى – 2007

  :رادىئوسى مۇنداق كۆرسهتتى
ســىنىڭ هه تهۋە بولغــان بــادام يهكهن ناھىيرىگۈقــۇرۇق مېــۋە تــ

بـۇ جايـدىن چىقىـدىغان قهغهز بـادام         .  يهرلىك مهھسۇالتى  يتارىخى
 1998االھىدە داڭلىق بولۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتى      ھهمدە تاش بادام ئ   

 يىلى يهكهننى خىتاي بويىچه ئهڭ چوڭ بادام ئىـشلهپچىقىرىش          –
 100بـۇ يىلـدىن باشـالپ       . بازىسىغا ئايالندۇرماقچى بولغان ئىـدى    
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 بىنـا قىلمـاقچى بولغـان خىتـاي ھۆكـۈمىتى           بادامزارلىقمىڭ مو   
 ھهقـــسىز  مىـــڭ نهپهر ئۇيغـــۇر دېهقـــاننى بـــوز يهر ئېچىـــشقا 100

  .ئىشلهتتى
 كـــۈنى ئهركىـــن ئاســـىيا – 16 ئاينىـــڭ – 3 يىلـــى – 2007

  :رادىئوسى مۇنداق كۆرسهتتى
 ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايـــونى ھۆكـــۈمهت »شـــىنجاڭ«ئاتـــالمىش 

ھۆججهتلىرىــدىن ئاشكارىلىنىــشىچه، خىتــاي ھۆكــۈمىتى ئۇيغــۇر  
 قىزلىرىنى ئىچكىرى خىتاي ئۆلكىلىرىگه يـۆتكهش  –ياش ئوغۇل  

گىيىــسىنى ئهمهلىيلهشــتۈرۈش ئۈچــۈن، ھهربىــر نــاھىيه  ئىستراتې
. چۈشـــۈرگهنھهم يېزىلىـــق پـــارتكوم ۋە ھۆكـــۈمهتلهرگه ۋەزىـــپه    

ــاھىي  ــر نـ ــۇنداقال ھهربىـ ــادىرنى  هشـ ــر كـ ــسۇس بىـ ــاش دە مهخـ ، يـ
خىتـاي  . ئۇيغۇرالرنى ئىچكىرى خىتايغا يولالشقا مهسئۇل قىلغـان      

ــاتتىق    ــۇر قىزلىـــرى قـ ــتىلگهن ئۇيغـ ــۆلكىلىرىگه ئېلىـــپ كېـ ئـ
  .هجبۇرى ئهمگهككه سېلىندى ھهتتا خورالشقا ئۇچرىدىم

 كـــۈنى ئهركىـــن ئاســـىيا – 19 ئاينىـــڭ – 3 يىلـــى – 2007
  :رادىئوسى مۇنداق خهۋەر قىلدى

 مـــارتتىكى – 19قهشـــقهر ھۆكـــۈمهت ئۇچـــۇر تـــور بېتىنىـــڭ  
 كـۈنى پهيـزاۋات     – 14ئاينىـڭ   خهۋىرىدىن مهلۇم بولۇشـىچه مۇشـۇ       

ــزا باز هناھىي ــسى يې ــدىســىنىڭ ھهرقاي ــگهن ارلىرى  نهپهر 186ن كهل
 – كىـيىم    شـهنگاڭ  شـهھهرلىك    تيهنجىن خىتاينىڭ   ىئۇيغۇر قىز 

 بــۇالر.  ئېلىــپ كېــتىلگهنئىــشهمچىلىككهكــېچهك شــىركىتىگه 
ــزاۋات ناھىي   ــدە پهي ــاي ئىچى ــۇ ئ ــىدىن همۇش ــا  – 4س ــۈم يولغ  تۈرك
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سـىدىنال  ه ئاي ئىچىدە پهيزاۋات ناھىي– 3، سېلىنغان قىزالر بولۇپ  
 نهپهر ئۇيغۇر قىـز ئىچكىـرى خىتـاي ئـۆلكىلىرىگه           696تهخمىنهن  

 يىلى كىرگهنـدىن بۇيـان ئىچكىـرى        – 2007. يۆتكهپ كېتىلگهن 
ــڭ     ــتىلگهن ئۇيغــۇر قىزلىرىنى ــۆتكهپ كې ــۆلكىلىرىگه ي ــاي ئ خىت

 – 19ئۇنىڭـدىن باشـقا،     . سانى جهمئىـي ئـۈچ مىڭغـا يېتىـدىكهن        
پهر  نه160ســىدىن كهلــگهن همــارت قــاغىلىق ۋە تاشــقورغان ناھىي 

 تاجىك قىزلىرى ئىچكىرى خىتاي ئۆلكىلىرىگه يـۆتكهپ    –ئۇيغۇر  
  . كېتىلدى

 بۇ يىل قهشقهر ۋىـاليهت تهۋەسـىدىن يـۆتكهپ       ئىگهللىنىشىچه
ــشلىتىلگهن ــۈچى  ئى ــگهك ك ــال ئهم ــكهن 240 ئاي ــڭ نهپهر ئى .  مى

قهيهرگه يۆتكهلدى؟ نېمىشقا ئادرېسى يـوق، بـۇ قىـزالر نهدە، سـان             (
ۈن خىتـاي ھۆكـۈمىتى ئاشكارىالشـنى       بهك كۆپ بولغـانلىقى ئۈچـ     

ــشى       ــاۋاب بېرى ــوئالغا ج ــۇ س ــۈمىتى ب ــاي ھۆك ــدىمۇ؟ خىت خالىمى
 »شــىنجاڭ« يىلــى ئاتــالمىش – 2006بۇنىڭــدىن باشــقا ) كېــرەك

» قېـتىم « مىـڭ ئـادەم      115 مىليـون    1ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىـدىن     
. ئۇيغۇر قىزلىرى ئىچكىرى خىتايغا يۆتكهپ كېتىلـدى، دېيىلـدى        

هلگهن كىـم بـار، نېمىـشقا قېـتىم دېـگهن سـۆز تىلغـا               قايتىپ ك (
 مىليون 1 يىلى بۇ ساننى     – 2007خىتاي ھۆكۈمىتى   ) ئېلىندى؟

  .  مىڭغا يهتكۈزۈشنى پىالنغا ئالدى200
ــالمىش   : ئهســكهرتىش ــاي كــۆچمهنلىرىنى توختىمــاي ئات خىت

 ئۇيغۇر ئـاپتونوم رايونىغـا يـۆتكهپ كېلىۋاتقـان خىتـاي           »شىنجاڭ«
ــپ   ھۆكــۈمىتى، يهن ــدىن ئايرى ــۆز ۋەتىنى ــۇرالرنى ئ ــشقا ئۇيغ ه نېمى
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ئىچكىــرى خىتــاي ئــۆلكىلىرىگه يــۆتكهپ كېتىــدۇ؟ بــۇ يهردە زادى  
 ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىـدا خىتـاي         »شـىنجاڭ « بـار؟    مهقـسهت نېمه  

، ئۇيغـــۇرالر ئىكهنـــۇ –كـــۆچمهنلىرىگه ئىـــشلهيدىغان ئىـــش بـــار 
 ؟ يـــۆتكهپ كېـــتىلگهن ئۇيغـــۇريـــوقمىكهنئىـــشلهيدىغان ئىـــش 

  قىزلىرى ھهتتا خىتاي تىلىنىمۇ بىلمهيدىغۇ؟
 كـــۈنى ئهركىـــن ئاســـىيا – 21 ئاينىـــڭ – 3 يىلـــى – 2007

  :رادىئوسى مۇنداق كۆرسهتتى
يېقىنقى يىلالردىن بېرى خىتاي ھۆكۈمىتى غهربنـى ئـېچىش         

ــ ــسىنى ئوتتۇرىغـ ــۇش  ئىستراتېگىيىـ ــڭ تۇرمـ ــۇپ، يهرلىكنىـ ا قويـ
اســـــهت ســـــىنى يـــــۇقىرى كۆتـــــۈرۈش توغرىـــــسىدا سىي هسهۋىي

 كۆلهڭگۈســـىدەبهلگىلىگهنـــدەك بولـــدى ۋە بـــۇ سىياســـهتنىڭ    
ئۇيغۇرنىـــڭ ۋەتىـــنىگه يهنه خىتـــاي كـــۆچمهنلىرىنى كـــۆپلهپ     

نىـڭ خهۋىـرىگه قارىغانـدا،      » ۋاقىـت گېزىتـى    نيو يـورك  «. يۆتكىدى
خىتاي دائىرىلىرى غهربنى ئېچىش سىياسىتى بـويىچه يهر ئاسـتى          

 مىليون  40يېڭىدىن  غا يهنه   »شىنجاڭ«ۋە باشقا بايلىقلىرى مول     
بــۇرۇن كهلــگهن . نوپــۇس يــۆتكهپ كېلىــدىغانلىقىنى بىلــدۈرگهن 

كۆچمهن خىتايالر شهھهرلهرگه ئورۇنالشتى، يېڭى كهلـگهن خىتـاي         
كــــۆچمهنلىرىنى ئۇيغــــۇرالر ئولتۇراقالشــــقان جايالرغــــا يــــېقىن 

خىتـاي كـۆچمهنلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇشـقا يېڭـى        . ئورۇنالشتۇرماقتا
ش ئۈچــۈن ئۇيغــۇرالرنى ھهقــسىز ئىــشلهشكه مهھهللىلهرنــى ئــېچى

خهلقئــارا ئهمــگهك جهمئىيهتلىرىنىــڭ بــۇ ئىــشقا . مهجبۇرلىماقتــا
  .كۆڭۈل بۆلۈشىنى ئۈمىد قىلىمىز
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 كـــۈنى ئهركىـــن ئاســـىيا – 20 ئاينىـــڭ – 3 يىلـــى – 2007
  : رادىئوسى مۇنداق كۆرسهتتى

ــر ــڭ رېيتىـ ــدىن بهرگهن  – 20 ئاگىنتلىقىنىـ ــارت بېيجىڭـ  مـ
لــۇم بولۇشــىچه، خىتــاي جامــائهت خهۋپــسىزلىك     خهۋىرىــدىن مه

مىنىستىرلىقىنىڭ مىنىستىرى يهرلىك ھۆكۈمهتلهرنى چهت ئهل      
 ۋە تېررورچىالرغا قـاتتىق     ئهسهبىيلهرگه يدۈشمهن كۈچلهرگه، دىنى  

زەربه بېرىشنى تېخىمۇ كۈچهيتىپ، توپىالڭ كۆتۈرۈشنىڭ ئالدىنى       
  . ئېلىش ۋە ئازايتىشقا ئۈندىدى

 كـــۈنى ئهركىـــن ئاســـىيا – 21 ئاينىـــڭ – 3 يىلـــى – 2007
  :رادىئوسى مۇنداق كۆرسهتتى

بۈگــۈن تهڭرىتــاغ تــور بېتىــدە بېــرىلگهن خهۋەردىــن مهلــۇم       
بولۇشــىچه، خىتاينىــڭ ئۇيغــۇر ئىلىــدىكى ئهمــگهك كــۈچلىرىنى   

 يىلى ئۇيغۇر ۋەتىنىـدىن     – 2007خىتايغا يۆتكهش پىالنى بويىچه     
 مىليـون   1خمىـنهن   خىتاي ئۆلكىلىرىگه يۆتكىمهكچى بولغـان ته     

ىنىڭ يېرىمىنـى يهنـى ئـالته يـۈز مىڭنـى            مىڭ ئهمگهك كۈچ   200
  .يېزىالردىكى دېهقان ئهمگهك كۈچلىرى تهشكىل قىلىدىكهن

شۇنداقال ھازىر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مهزكۇر پىالنىنى ئىـشقا        
ئاشۇرۇش ئۈچۈن كېيىنكى بهش يىـل ئىچىـدە ئۇيغـۇر يېزىلىرىـدا            

ــادەمنى  ــر ئـ ــۆتكهش  ھهر ئائىلىـــدىن بىـ ــۆلكىلىرىگه يـ ــاي ئـ  خىتـ
سىياســىتى بــويىچه ئىــش تۇتۇۋاتقــان بولــۇپ، ھهرقايــسى يهرلىــك،  
ــڭ     ــدىكى دېهقانالرنىــ ــۆز يېزىلىرىــ ــۈمهتلهر ئــ ــق ھۆكــ يېزىلىــ
ــۆلكىلىرىگه ئىـــشچىلىققا ئهۋەتىـــشى   ــاي ئـ پهرزەنتلىرىنـــى خىتـ
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گهرچه . توغرىــسىدا مهجبــۇرى تهشــۋىقات ئىــشلىرىنى كــۈچهيتكهن
ــۈمىتى ئۇيغۇ  ــاي ھۆكــ ــگهك  خىتــ ــشىندى ئهمــ ــستاندىن ئېــ رىــ

كــۈچلىرىنى خىتــاي ئــۆلكىلىرىگه يــۆتكهش پىالنىنــى خهلقنىــڭ 
ــۋىق   ــانلىقىنى تهشــ ــارلىقى بىــــلهن ئېلىــــپ بېرىۋاتقــ ئىختىيــ
قىلىۋاتقان بولسىمۇ، ئهممـا ئۇيغـۇر يېزىلىرىـدىكى دېهقـانالردىن          
ــاي      ــرى خىت ــلىرى ئىچكى ــۇر ياش ــزدەك بهزى ئۇيغ ئىگىلىگىنىمى

ــۇرى ئېلىـــــپ  –ئۆلكىلىرىـــــدىكى زاۋۇت  ــا مهجبـــ  كارخانىالرغـــ
  .كېتىلگهن
 كـــۈنى ئهركىـــن ئاســـىيا – 22 ئاينىـــڭ – 3 يىلـــى – 2007

  :رادىئوسى مۇنداق كۆرسهتتى
 مـــــارتتىكى خهۋىـــــرىگه – 22تهڭرىتـــــاغ تـــــور بېتىنىـــــڭ 

 نېفىـــت باشـــقۇرۇش ئىدارىـــسىنىڭ »شـــىنجاڭ«ئاساســـالنغاندا، 
ــاڭ  ــلىقى تـ ــڭباشـ ــد جيهننىـ ــۇر ۋەتىنىـ ــشىچه، ئۇيغـ ە  ئاشكارىلىـ

كۈندىلىك خام نېفىت مهھسۇالت مىقدارى يهتته مىـڭ توننىـدىن       
  . ئېشىپ كهتكهن
 قىزلىرىنــى –ھــېلىال يۇقىرىــدا ئۇيغــۇر ئوغــۇل : ئهســكهرتىش

ئىشقا ئورۇنالشتۇرىمىز دەپ مهجبۇرالپ يۆتكهپ ئىچكىـرى خىتـاي         
نېفىـــتلىكلهردە كىـــم . ئـــۆلكىلىرىگه ئېلىـــپ كهتتـــى، دېـــدۇق

ــۆچمهنلىر  ــاي كــ ــشلهيدۇ؟ خىتــ ــۇرالرنى  ! ىئىــ ــشقا ئۇيغــ نېمىــ
نېفىــــتلىكلهردە ئىــــشلهشكه ئورۇنالشــــتۇرمايدۇ؟ خىتاينىــــڭ    

  مهقسىتى زادى نېمه؟
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 كـــۈنى ئهركىـــن ئاســـىيا – 22 ئاينىـــڭ – 3 يىلـــى – 2007
  :رادىئوسى مۇنداق كۆرسهتتى

ــازىر   خىتـــاي خهۋەرلىـــرى تـــور بېتىنىـــڭ ئاشكارىلىـــشىچه ھـ
يىچه ئۈرۈمچىــــدە ھۆكــــۈمهت تهرەپ ئــــېالن قىلغــــان ســــان بــــو 

 نهپهر 6936ھېــسابلىغاندا ئهيــدىز كېــسىلىنى ئېلىــپ يــۈرگهنلهر  
ــدىن    ــدىنقى يىلدىكى ــۇپ، ئال ــۆپهيگهن 2051بول ــشى ك .  نهپهر كى

بۇنىڭدىن قارىغاندا كۈنىگه ئالته نهپهر كىـشى ئهيـدىز كېـسىلىگه         
  .گىرىپتار بولىدىكهن

بـــۇ مهســـىله ئىجتىمـــائىي مهســـىلىمۇ يـــاكى  : ئهســـكهرتىش
 ئهيــدىز كېــسىلىنىڭ يــامراپ كېتىــشىدە  سىياســىي مهســىلىمۇ،

  ھۆكۈمهتنىڭ مهسئۇلىيىتى يوقمۇ؟
 كـــۈنى ئهركىـــن ئاســـىيا – 23 ئاينىـــڭ – 3 يىلـــى – 2007

  :رادىئوسى مۇنداق كۆرسهتتى
ئۇيغــۇر ۋەتىنىــدىن يهنه بىــر تۈركــۈم ئۇيغــۇر قىزلىــرى خىتــاي 

قهشـقهر ئۇچـۇرلىرى تـور بېتىـدە        . ئۆلكىلىرىگه يۆتكهپ كېتىلـدى   
ــارت– 22 ــسار     م ــالنغاندا، يېڭى ــان خهۋەرگه ئاساس ــېالن قىلىنغ  ئ

ــدىن   هناھىي ــسى يېزىلىرى ــىنىڭ ھهرقاي ــز  200س ــۇر قى  نهپهر ئۇيغ
ــڭ  ــاڭخىتاينى ــيىم  جېجي ــسىگه، كى ــش  – ئۆلكى ــېچهك تىكى  ك

 بــۇ قىــزالر .كېــتىلگهنيــۆتكهپ  شــىركىتىگه نىمكــار ئىــشلهشكه
تـا  يولغا چىقىش ئالدىدا نوپۇسىنى شـهھهرگه يـۆتكهپ بېرىـشكه، ئا          

، بىكارغـا  ھاشـارغا  ئانىلىرىنىڭ زىممىسىگه چۈشكهن مهجبـۇرى   –
.  ۋەدىـــلهر بېـــرىلگهن كۆتۈرۈۋېتىـــشكهئىـــشلهش ۋەزىپىـــسىنى  
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 ئوغـۇل  – نهپهر ئۇيغۇرنىـڭ قىـز     110 مـارت    – 19ئۇنىڭدىن باشقا   
ــڭ   ــرى خىتاينىـ ــاڭپهرزەنتلىـ ــرنهچچه  جېجيـ ــسىدىكى بىـ  ئۆلكىـ

 دىـن   18ىنچىـسى   بۇ ياشالرنىڭ كۆپ  . شهھهرگه يۆتكهپ كېتىلگهن  
ــكهن  25 ــالر ئى ــقىچه ياش ــگهن   .  ياش ــڭ ئىگىلى ــو مۇخبىرىنى رادىئ

ــۆتكهپ    ــۆلكىلىرىگه يـ ــاي ئـ ــالنغاندا، خىتـ ــا ئاساسـ مهلۇماتلىرىغـ
كېتىلگهن ئۇيغۇر قىزلىرى ئېزىلىشكه ئۇچرىغـان بولـۇپ، ئۇالرغـا          
ناھايىتى قىسقا دەم ئېلىش ۋاقتى بېرىـپ توختىمـاي ئىـشلهشكه          

 ئالمـاي ئىـشلهشكه قوشـۇلماي نـارازىلىق     مهجبۇرلىغان، ھهتتا دەم  
  . قىلغان قىزالرنى ئىش بېشى خىتايالر ئۇرغان

ــل – 2007 ــڭ – 3 يىـ ــىيا  – 30 ئاينىـ ــن ئاسـ ــۈنى ئهركىـ  كـ
  : رادىئوسى مۇنداق كۆرسهتتى

ــكارىالنغان خهۋەرلهرگه    ــدە ئاشــ ــور بېتىــ ــۆزنىكى تــ يهكهن كــ
ــدە يهكهن ناھىي– 29ئاساســالنغاندا   500ســىدىن ه مــارت ئهتىگهن

 شـهھىرىگه يـۆتكهپ     چىڭداۋنهپهر ئۇيغۇر قىز ئىچكىرى خىتاينىڭ      
ــتىلگهن ــل يهكهن   خهۋەرلهرگه ئ. كېــــ ــۇ يىــــ ــالنغاندا بــــ اساســــ

سىدىن ئىچكىرى خىتايغا يۆتكهپ كېتىلىـدىغان ئهمـگهك        هناھىي
 يهنه  بۇنىڭـدىن باشـقا   . كۈچىنىڭ سانى ئالته مىڭدىن ئاشىدىكهن    

ــسار ناھىي  ــۈنلهردە يېڭى ــايال هشــۇ ك ر ئولتۇراقالشــقان ســىدىن خىت
بۇ .  نهپهر ئۇيغۇر قىز يۆتكهپ كېتىلگهن     185 ئۆلكىسىگه   جېجياڭ

  .  ياشلىق قىزالر ئىكهن22 ياش، چوڭى 16قىزالرنىڭ كىچىكى 
ــى – 2007 ــڭ – 4 يىلـ ــىيا   – 2 ئاينىـ ــن ئاسـ ــۈنى ئهركىـ  كـ

  :رادىئوسى مۇنداق كۆرسهتتى
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 – 3 ئاپرېـل ئاشكارىلىـشىچه،      – 2قهشقهر ھۆكۈمهت تورىنىڭ    
 330سـىدىن   ه كـۈنى قهشـقهرنىڭ يېڭىـشهھهر ناھىي       – 31ئاينىڭ  

 چىڭــداۋنهپهر ئۇيغــۇر يــاش خىتاينىــڭ شــهندۇڭ ئۆلكىــسىنىڭ     
ســى هبــۇ يىــل يېڭىــشهھهر ناھىي. ېــتىلگهنشــهھىرىگه يــۆتكهپ ك

 ئـــۇزۇن مـــۇددەت ئىـــشلهيدىغان ســـهككىز مىـــڭ ئـــادەم  ىرتتاســـ
تـاي  بۇنىڭ ئىچىدە تـۆت مىـڭ ئـادەم خى        . چىقىرىشنى پىالنلىغان 

بۇنىڭــدىن بــۇرۇن خىتــاي . ئــۆلكىلىرىگه يــۆتكهپ كېتىلىــدىكهن
ئــۆلكىلىرىگه يــۆتكهپ كېــتىلگهن ئۇيغــۇر ياشــلىرىنىڭ مــۇتلهق 
ــڭ        ــۋال دۇنيانى ــۇ ئهھ ــۇپ، ب ــرى بول ــۇر قىزلى ــسمى ئۇيغ ــۆپ قى ك
ھهرقايسى جايلىرىـدا ياشـاۋاتقان ئۇيغـۇرالرنى قـاتتىق ئهندىـشىگه           

  .سالماقتا
ــى – 2007 ــڭ – 4 يىلـ ــىيا   – 1 ئاينىـ ــن ئاسـ ــۈنى ئهركىـ  كـ

  :رادىئوسى مۇنداق كۆرسهتتى
 لېچۈەننىـڭ  ئاپرېـل خهۋىرىـدە، ۋاڭ       – 1شىنجاڭ گېزىتىنىڭ   

پىالنلىــق تۇغــۇت يىغىنىــدا ســۆزلىگهن  ] شــىنجاڭ ســېكرىتارى[
سۆزىدىن نهقىل كهلتۈرۈپ، ئۇيغـۇرالر توپلىـشىپ ئولتۇراقالشـقان         

نالر ئۇيغـۇر   قهشقهر، خوتهن، قىزىلسۇ ئوبالستىدىكى نامرات دېهقـا      
.  نـــى ئىگىلهيـــدۇ دەپ كۆرســـهتتى85%ۋەتىنىـــدە نامراتالرنىـــڭ 

ــدا   ــا قارىغان ــستىكىلىق مهلۇماتالرغ ــۈن  – 2006ستاتى ــى پۈت  يىل
ئۇيغۇر ۋەتىنىدە دېهقانالرنىڭ كىـشى بېـشىغا تـوغرا كېلىـدىغان           

 يــۈەن بولغــان بولــسا قهشــقهر 2742يىللىــق ئوتتــۇرىچه كىرىمــى 
 يـۈەن،   1499 يـۈەن، خوتهننىـڭ      2072 ۋىاليىتىدىكى دېهقانالرنىڭ 
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مۇخبىرنىــڭ قهشــقهر ھهمــدە .  يــۈەن بولغــان1486ئاتۇشــتا بولــسا 
خـوتهن يېزىلىرىــدىكى دېهقــانالردىن ئىگىلىــگهن مهلۇماتلىرىغــا  
ئاساســالنغاندا نــامرات ئۇيغــۇر دېهقانلىرىنىــڭ بهزىلىــرى كىــرىم  

لماي قىلماقتا يوق ھهتتا يىل ئاخىرىدا باج ۋە سېلىقالردىن قۇتۇال        
ــدىكهن  ــۇپ قالى ــڭ ئىنكاســىغا   . قهرزگه بوغۇل ــامرات دېهقانالرنى ن

قارىغاندا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دېهقانالرنى ھازىرغـا قهدەر ئېغىـر         
ۋە ئــــۇزاق مهزگىــــل ھاشــــارغا، بىكارغــــا ئىشلىتىــــشى، بــــاج ۋە  
ــاھهق      ــار نــ ــر قاتــ ــدە يهنه بىــ ــشى ھهمــ ــېلىقالرنى كۆپهيتىــ ســ

 ئېلىـپ كهتـكهن خىتـاي    قىزلىرىنـى سىياسهتلىرى دېهقانالرنىڭ  
  ھۆكۈمىتى بۇ قىزالرنى كىملهرگه سېتىۋەتتى؟

 كـــۈنى ئهركىـــن ئاســـىيا – 30 ئاينىـــڭ – 4 يىلـــى – 2007
  :رادىئوسى مۇنداق كۆرسهتتى

رادىئونىڭ ھهقسىز تېلېفون لىنىيىسى ئـارقىلىق مۇخبىرغـا        
تېلېفون قىلغان بىر ئۇيغۇر قىزنىڭ بايانىغا قارىغانـدا بـۇ ئۇيغـۇر            

ئـۇ  . ينىڭ تانسىخانىسىدا جىنسى مۇالزىمهتكه زورالنغـان     قىز خىتا 
ــاقچىلىرىغا     ــاي س ــدىماي خىت ــا چى ــڭ خورلىنىۋاتقانلىقىغ ئۆزىنى
شىكايهت قىلغان بولـسىمۇ، ئهممـا خىتـاي سـاقچىلىرى ئۇنىڭغـا            

  . ياردەم بهرمىگهن
ــى – 2007 ــڭ  – 5 يىلـ ــىيا  – 1 ئاينىـ ــن ئاسـ ــۈنى ئهركىـ  كـ

  :رادىئوسى مۇنداق خهۋەر قىلدى
كىن ئاسـىيا رادىئوسـىنىڭ ھهقـسىز تېلېفـون لىنىيىـسى           ئهر

ئــارقىلىق رادىئوغــا تېلېفــون قىلغــان بىــر ئۇيغــۇر ئهرنىــڭ بايــان  
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قىلىــشىچه، مهلــۇم يېزىلىــق ھۆكــۈمهت خىتــاي كوممۇنىــستىك  
 نهپهر ئۇيغـۇر قىـز     150پارتىيه سېكرېتارى، شۇ ئۇيغۇر يېزىـسىدىن       

ــى – ــسىلهر « يىگىتنــ ــاي بولىــ ــهن » بــ ــڭ شــ دۇڭ دەپ خىتاينىــ
ئۆلكىسىگه يولغا سالغان، يول بـويى ئۇالرنىـڭ سـېپىگه نـاتونۇش            

 كهلگهنـدىن كېـيىن     سـهندۇڭغا بۇ ئۇيغـۇر ئهر     . ئادەملهر قوشۇلغان 
بهدەنلىرىنى .  ئىچمهك جهھهتته قىينالغان   –ئالدى بىلهن يېمهك    

 ھېچقانـداق   سـهندۇڭدا دەرد ئېيتسا،   . قىچىشقاق بېسىپ كهتكهن  
ــر ئورگـــان ئۇالرغـــا يـــاردە    ســـېكرېتار بىزنـــى  «. م بهرمىـــگهنبىـ

ــهندۇڭدىكى ــاتتى  س ــا س ــويمىچى خىتايغ ــۇ  »  ق ــدى ب دەپ جاكارلى
  !ئۇيغۇر ئهر

ئىچكىـرى خىتايغـا يـۆتكهپ كېـتىلگهن ئۇيغـۇر          : ئهسكهرتىش
قىزلىـرى، ئۇيغـۇر ئهركهكلىرىنـى خىتـاي ھۆكـۈمىتى يهنه قايــسى      

  ، يهنه قايسى دۆلهتلهرگه سېتىۋەتتى؟بىدىكلىرىگهخىتاي 
 كـــۈنى ئهركىـــن ئاســـىيا – 24 ئاينىـــڭ – 5ىلـــى  ي– 2007

  :رادىئوسى مۇنداق كۆرسهتتى
يېقىندا قهشقهر ھۆكۈمهت دائىرىلىرى ئۆتكهن بىـر يىلـدا يېـزا      
ئېشىندى ئهمگهك كۈچلىرىنى سىرتالرغا يۆتكهش پىالنى بـويىچه        
قهشـــقهر ۋىاليىتىـــدىن خىتـــاي ئـــۆلكىلىرىگه ئىـــشلهمچىلىككه 

ــڭ   ــپ كېتىلگهنلهرنىـــ ــڭ560ئېلىـــ ــا   مىـــ ــادەم قېتىمغـــ  ئـــ
دېــگهن ســۆز » قېــتىم«دىقــقهت . (يهتكهنلىكىنــى ئــېالن قىلــدى

باردى ـ كهلدى، يۆتكهپ كېتىلدى، قايتىـپ    ) نېمىگه قارىتىلغان؟
كهلـــدى، دېگهنلىـــك ئهمهســـمۇ؟ لـــېكىن مهجبـــۇرى يـــۆتكهپ      
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كېتىلگهن ئۇيغۇر قىزلىـرى ۋە ئۇيغـۇر ئهركهكلىرىنىـڭ بىرسـىمۇ        
شۇڭا قهشقهرلىك بىر   . ېلهلمىدىۋەتىنى ئۇيغۇرىستانغا قايتىپ ك   

 شـــهھىرىدىن رادىئونىـــڭ مۇخبىرىغـــا نهنجىـــنقىـــز خىتاينىـــڭ 
  . قىزالرنى قۇتۇلدۇرۇڭالر دېدى: تېلېفون بېرىپ

 كـــۈنى ئهركىـــن ئاســـىيا – 30 ئاينىـــڭ – 5 يىلـــى – 2007
  :رادىئوسى مۇنداق كۆرسهتتى

 ماي كۈنى خهۋەر قىلىشىچه     – 30نىڭ  »يۇن تور بېتى  ى ئ – 4«
 قوبۇل قىلىـش    ئهرزدارالرنى ئالىي سوت مهھكىمىسىنىڭ     بېيجىڭ

ــى    ــانچه كــۈن ئىلگىــرى، بېيجىڭغــا ئهرز قىلغىل پونكىتىغــا بىرق
 قامـاپ قويۇلغـان بولـۇپ، ئۇيغـۇر         ئهرزدار دىن ئـارتۇق     100كهلگهن  

ــڭ ــاق   ئهرزدارالرنى ــاتتىق تاي ــشىلهرنىڭ ق ــۇن كى ــدىكى نۇرغ  ئىچى
  . يېگهنلىكىنى بىلدۈردى

 كـــۈنى ئهركىـــن ئاســـىيا – 28اينىـــڭ  ئ– 6 يىلـــى – 2007
  :رادىئوسى مۇنداق كۆرسهتتى

ئۇيغۇر قىزلىرىنـى ئىچكىـرى خىتـاي ئـۆلكىلىرىگه         : ئامېرىكا
مهجبۇرى يـۆتكهپ كېـتىش ئـادەم ئهتكهسـچىلىكىنىڭ بىـر تـۈرى،             

 ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىـدا يهرلىـك دائىرىلهرنىـڭ         »شىنجاڭ«. دېدى
، مهجبــۇرىي ۋاســىتىلهر سىزرازىلىقىـ ئۇيغـۇر قىزلىرىنــى ئۇالرنىــڭ  

بىلهن ئىچكىرى خىتاي ئۆلكىلىرىدە كارخـانىالردا ھهقـسىز يـاكى          
ناھايىتى ئاز مائاش بىلهن ئىشلهشكه يۆتكهش ھهرىكىتى خهلقئارا        
جهمئىيهتنىڭ دىققىتىنـى قوزغـاپ، ئامېرىكـا ھۆكـۈمىتى ئۇيغـۇر           

ئامېرىكــا ھۆكــۈمهت  . قىــزالر مهسىلىــسىگه ئىنكــاس قــايتۇردى   
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ىرىنىڭ ئهسكهرتىــشىچه، ئهگهر ئۇيغــۇر قىــزالر ئۇالرنىــڭ  ئهمهلــدارل
 ئىشلهشكه مهجبۇرالنغان بولسا، بـۇ      رازىلىقسىز مهۋجۇت شهرتلهردە  

ــدۇر   ــر تۇرىـ ــچىلىكىنىڭ بىـ ــادەم ئهتكهسـ ــڭ . ئـ ــۇر رادىئونىـ مهزكـ
ــ  ــلۇق مـ ــياڭگاڭدا تۇرۇشـ ــشالر  ۇشـ ــقى ئىـ ــا تاشـ خبىرى، ئامېرىكـ

ــادەم ئهتكهســچىلىكىگه قارشــى    ــستىرلىكىنىڭ ئ ــۇرۇش ۋە مىنى ت
كــۈزىتىش ئىدارىــسىنىڭ باشــلىقى بــاش ئهلچــى مــارك لوگــان       

ئهگهر بـۇ سـىز     : ئهپهندىگه سوئال قويغانـدا، مـارك لوگـان ئهپهنـدى           
تهســۋىرلىگهندەك راســت بولــسا، بــۇ مهســىله ناھــايىتى ئېنىقكــى، 

ــدۇ  ــادەم ئهتكهســچىلىكىگه كىرى ــبهت ۋە  . ئ خىتــاي ھۆكــۈمىتى تى
ــىنجاڭ« ــى  »شـ ــيهت ۋە مىللـ ــتۇرۇش  دا مهدەنىـ ــى باسـ كىملىكنـ

نىـڭ ھهرقايـسى    »شـىنجاڭ «بىـز   . سىياسىتىنى يولغـا قويۇۋاتىـدۇ    
جايلىرىـــــــدا كىـــــــشىلهرنىڭ ئـــــــادەم ئهتكهســـــــچىلىكىنىڭ 
زىيانكهشــــلىكىگه ئۇچراۋاتقــــانلىقى ھهققىــــدىكى خهۋەرلهرنــــى  

مانــا بــۇ بىزنىــڭ خىتــاينى ئــادەم ئهتكهســچىلىكىدە . ئېلىــۋاتىمىز
ــدىغان د ــزىملىكىۆكۈزۈتىلىـ ــلهر تىـ ــىمىزدىكى گگه كىرلهتـ ۈزۈشـ

   .مۇھىم سهۋەبلهرنىڭ بىرى، دەپ كۆرسهتتى 
 ـ كۈنى ئهركىن ئاسىيا رادىئوسـى   19 ـ ئاينىڭ  7 ـ يىلى  2007

  :مۇنداق كۆرسهتتى
ــا ناھىي ــارازىلىق     هكۇچ ــى ن ــۈمىتىگه قارش ــاي ھۆك ــىدە خىت س

 ئهمــگهك –خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ يېــزا   . نامايىــشى پارتلىــدى 
ــى   ــۆتكهش سىياس ــۈچلىرىنى ي ــدىكى   ك ــۇر ۋەتىنى ــلهن ئۇيغ تى بى

دېهقان ياشالرنى بولۇپمۇ ئۇيغـۇر قىزلىرىنـى ھهرخىـل ۋاسـىتىلهر           
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ــردەك    ــۇرالردا بىـ ــۆلكىلىرىگه يۆتكىـــشى، ئۇيغـ ــاي ئـ ــلهن خىتـ بىـ
ــا   ــىلىگه ئايالنماقتـ ــان مهسـ ــارازىلىق قوزغاۋاتقـ ــاي . نـ گهرچه خىتـ

ھۆكۈمىتى بۇ خىل ئاتالمىش ئۇيغـۇر دېهقـانلىرىنى بـاي قىلىـش       
دېــگهن ســۆزلهرنى كــۈچهپ » ئۇيغــۇرالر رازى بولــدى«گه سىياســىتى

تهشــــۋىق قىلىۋاتقــــان بولــــسىمۇ، ئهممــــا بۇنىڭغــــا نــــارازىلىق 
ــلىرىنىڭ بــارلىقىنى يوشــۇرۇپ كهلــدى    يېقىنــدا ئىــگه  . ئىنكاس
سىدە دېهقـانالر   هبولغان ئۇچۇرالرغا قارىغاندا ئاقسۇنىڭ كۇچا ناھىي     

ىزالرنـــى خهلـــق مهيـــدانىغا يىغىلىـــپ ھۆكۈمهتنىـــڭ، ئۇيغـــۇر ق 
مهجبۇرى ھالدا خىتاي ئـۆلكىلىرىگه يۆتكهۋاتقانلىقىغـا نـارازىلىق         

ھۆكــۈمهت ھهرقانــداق . بىلــدۈرۈپ داغــدۇغىلىق نامــايىش قىلــدى
نىـڭ  هبـۇ ناھىي . ىقىپ كېتىشىنى چهكلىـدى ئۇچۇرنىڭ سىرتقا چ 

  .  ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلىدىھۈسهنجاننىھاكىمى 
كىـــن ئاســـىيا  كـــۈنى ئهر– 23 ئاينىـــڭ – 7 يىلـــى – 2007

  :رادىئوسى مۇنداق كۆرسهتتى
 ھهقسىز تېلېفون لىنىيىسى ئارقىلىق تېلېفون ىمىزنىڭيرادىئو

قىلغان بىر نهپهر ئۇيغۇر ئهرنىڭ بايان قىلىشىچه، خىتـاي ھۆكـۈمىتى      
سـىدىن يـۈزلىگهن ئۇيغـۇر      ها يهنه قهشـقهرنىڭ توققـۇزاق ناھىي      يېقىند

 كهتكهن، ئىچكىرى قىزلىرىنى ئىچكىرى خىتاي ئۆلكىلىرىگه ئېلىپ
ئىچكىرى خىتايغا  . خىتايغا بېرىشقا نارازى بولسا، جازاغا ئۇچرايدىكهن     

ــتىدا       ــد ئاس ــاتتىق نهزەر بهن ــرى ق ــۇر قىزلى ــتىلگهن ئۇيغ ــپ كې ئېلى
 تۇغقـانلىرىمۇ ئـۇدۇل بېرىـپ يـوقالپ        –ئۇالرنىـڭ ئـۇرۇق     . تۇرىدىكهن

ۇ ئهگهر ئـۇالر ئهركىـن تېلېفـون قىلىـپ بـ          . كۆرۈشۈپ كېلهلمهيدىكهن 
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خىتـاي  . ئهھۋالنى سىرتقا ئېيتسا، ھهرخىل جهرىمانىگه ئۇچرايـدىكهن      
ھۆكۈمىتى ھازىر ئۇيغـۇرالر ھهققىـدىكى ئۇچـۇرالرنى تېخىمـۇ قـاتتىق       
كـونترول قىلىــشقا باشـالپتۇ، ئۇيغۇرالرنىــڭ ھـازىر ئىچكىــرى خىتــاي    
ــاممىۋى تېلېفــون خــانىالردىن ســىرتقا تېلېفــون    ــدىكى ئ ئۆلكىلىرى

  . قىيىن بولۇپ قالغانقىلىشىمۇ ناھايىتى 
 ـ كـۈنى ئهركىـن ئاسـىيا رادىئوسـى      9 ـ ئاينىڭ  8 ـ يىلى  2007

  :مۇنداق كۆرسهتتى
خىتاي ئاخبارات ۋاسىتىلىرى پهيشهنبه كۈنى، ئۈرۈمچى شهھهرلىك 
تهپــتىش مهھكىمىــسى، دۆلهتنىــڭ بىخهتهرلىكىــگه زىيــان يهتكــۈزۈش 

تۇتۇشــقا  ئــادەمنى 18جىنــايىتىگه ئائىــت ئــون دېلــونى تهســتىقالپ  
خهۋەردىن مهلـۇم بولۇشـىچه، ئـۈرۈمچى       . بۇيرۇغانلىقىنى ئېالن قىلدى  

 دېلوغـا   3430شهھهرلىك تهپتىش مهھكىمىسى، ئۆتكهن يېرىم يىلدا       
  .  كىشىنى تهكشۈرۈپ قولغا ئېلىشقا بۇيرۇغان4909ئائىت 

  رابىيه قادىر 
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  ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسىگه يولالنغان خهتلهر

  !بوش ئهپهندىھۆرمهتلىك پرېزىدېنت 
جانــابىڭىز ۋەزىــپه ئۆتهۋاتقــان يىلــالردا، ئامېرىكــا خهلقىنىــڭ،  
كىشىلىك ھوقۇقلىرى، ئىنسانلىق غـۇرۇرى دەپـسهندە قىلىنغـان         

ك ھوقۇقلىرىغـــا كۆڭـــۈل بۆلـــۈش ئۇيغـــۇر خهلقىنىـــڭ كىـــشىلى
شـۇ قاتـاردا مهن     . سى بىـز كـۈتكهن چهكـكه يېتىـپ كهلـدى          هدەرىج

ــسىد   ــڭ تۈرمىـ ــادىر خىتاينىـ ــيه قـ ــدۇم رابىـ ــازاد بولـ ــوش . ىن ئـ بـ
ھۆكــۈمىتىگه، ئامېرىكــا خهلقىــگه چىــن قهلبىمــدىن رەھــمهت      

  . ئېيتىمهن
 قىلىـدىغانلىقىڭىزدىن  ـ كـۈنى بېيجىڭنـى زىيـارەت      19 ـ ئاينىـڭ    11

ســىزنىڭ بــۇ قېتىمقــى بېيجىــڭ زىيارىتىڭىزنىــڭ  . خهۋەر تــاپتىم
ــى  ــۈك بولۇشـ ــۇق، ئۈنۈملـ ــد  ئۇتۇقلـ ــدىن ئۈمىـ ــن قهلبىمـ نى چىـ

  .قىلىمهن
 —سـى   ه ئىمپېرىي كىرىمىـل ۇرا ئاسىيانىڭ بىر قىـسمى      ئوتت

كوممۇنىزمنىڭ تۆمۈر تاپىنىدىن ئازاد بولـدى، ئوتتـۇرا ئاسـىيانىڭ          
 —دەپ ئاتايدىغان زېمىنـدا     » شىنجاڭ«يهنه بىر قىسمى خىتايالر     

ــۇقى    ــشىلىك ھوقـ ــڭ كىـ ــدا ئۇيغۇرالرنىـ ــاپتونوم رايونىـ ــۇر ئـ ئۇيغـ
لىــشىغا ئــۇچراپ   خىتايالرنىــڭ ھهددىــدىن زىيــادە دەپــسهندە قى    

يالرنىــڭ نــېمه ئۈچــۈن شـۇنداق قىلىۋاتقــانلىقى، خىتا . كهلمهكـته 
دە بــوزەك قىلىۋاتقــانلىقى پرېزىــدېنت هئۇيغــۇرالرنى قايــسى دەرىــج

  . بوش ھۆكۈمىتىگه ھهرگىز سىر ئهمهس
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سـىنىڭ  هئامېرىكـا ئارمىي  تېررورىستالرغا زەربه بېـرىش ئۈچـۈن       
ــۇرا ئ   ــۇرا ئاســىياغا يېتىــپ كېلىــشى ئوتت ــڭ ئوتت  ،اســىيا خهلقىنى

جۈملىدىن ئۇيغۇر خهلقىنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا سـازاۋەر بولغـان         
بولسىمۇ، بۇنىڭ ئۈچۈن ئوتتـۇرا ئاسـىيا دۆلهتلىرىنىـڭ سىياسـىي           
خاتىرجهملىككه ئىگه بولۇشى كۈتكىنىمىزدىن ئېشىپ كهتـكهن        

غا يېتىـپ  سىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياهق، ئامېرىكا ئارمىي  بولسىمۇ، بىرا 
ــاي  ــشى خىت ــۋەتتى ه مۇســتهملىككېلى ــاالقزادە قىلى . چىلىرىنى ئ

خىتــاي ھۆكــۈمىتى ۋەزىــيهتكه ماسلىــشالمىغان ھالــدا سىياســىي  
 يىلىـدىن باشـالپ     – 2001شۇڭا  . ئهندىشه ئىچىگه چۈشۈپ قالدى   

 ئۇيغۇر ئـاپتونوم    »شىنجاڭ«چىلىرى خىتايچه   هخىتاي مۇستهملىك 
ــىي ئـــــاكتىپالرنى باستۇرۇشـــــنى      ــدا ئۇيغـــــۇر سىياســـ رايونىـــ

  . ىيلهشتۈرۈۋەتتىجىدد
ــتهملىك. 1 ــاي مۇســ ــالمىش هخىتــ ــۈمىتى ئاتــ چىلىرى ھۆكــ

 ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا ئۇيغۇر سىياسىي ئـاكتىپالرنى        »شىنجاڭ«
  .باستۇرۇشنى جىددىيلهشتۈرۈۋەتتى

 ئۇيغـۇر   »شىنجاڭ«چىلىرى ئاتالمىش   هخىتاي مۇستهملىك . 2
ــۇ   ــق تۇغــ ــان پىالنلىــ ــا قاراتقــ ــدا ئۇيغۇرالرغــ ــاپتونوم رايونىــ ت ئــ

گه هتىدائىي، تېخىمۇ دەھشهتلىك دەرىـج    سىياسىتىنى تېخىمۇ ئىپ  
ــۈردى ــاق    . كۆت ــۈنئىي تولغ ــدىمۇ س ــايلىق بولغان ــته ئ ــامىله يهت ھ

  .  ئۇرۇپ باال چۈشۈرۈشنى يولغا قويدىئوكۇلىكهلتۈرۈش 
 »شــىنجاڭ« ـ كــۈنى ئاتــالمىش   6 ـ ئاينىــڭ   1 ـ يىلــى   2005

 5 ـ  9ىلىۋالـدى،  ئۇيغۇر ئـاپتونوم رايونىنىـڭ رەئىـسى ئىـسمائىل ت    
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 نىڭەنارەسـىد  مىڭ ئۇيغـۇر     500 مىليون   3يىللىق پىالن ئىچىدە    
، 58%كهم تۇغۇلغــانلىقىنى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئۆلــۈش نىــسبىتىنىڭ 

  .  بولغانلىقىنى ئاشكارا جاكارلىدى48%تۇغۇلۇش نىسبىتىنىڭ 
ــدى،   ــوش ئهپهنــ ــدېنت بــ ــك پرېزىــ ــاي ھۆرمهتلىــ ئهگهر خىتــ

يغۇرالرغا قاراتقان پىالنلىـق    چىلىرى ئۇ هكوممۇنىست مۇستهملىك 
تۇغۇت سىياسىتىنى شۇ تهرىقىـدە داۋامالشـتۇرىدىغانال بولـسا، ئـاز           

  . ئۆتمهي ئۇيغۇرالر يهر شارىدىن غايىب بولىدۇ
سىياسىي قاراشـلىرى ھۆكۈمهتنىـڭ كۆزقاراشـلىرى بىـلهن         . 3

ئوخـــشاش بولمىغـــان ئۇيغـــۇرالر، سىياســـىي غهزەپ ۋە سىياســـىي 
ان ئۇيغــۇرالر، نــارازىلىقىنى ئىپــادىلىگهن  تاشــق–نهپـرەتكه تولــۇپ  

ــت گهپ    ــال، راســـ ــۇرالر، لىلـــ ــاي  ئۇيغـــ ــدىغان ۋە خىتـــ قىالاليـــ
چىلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ كىـشىلىك ھوقـۇقلىرىنى      همۇستهملىك

ــدىغان       ــكهت قىالالي ــسهندە قىلىــشلىرىغا قارشــى ســۆز ـ ھهرى دەپ
ــۇرالر ــر كئۇيغ ــدۇرۇلۇپ    ى بى ــايهتچىگه ئايالن ــىي جىن ــدە سىياس چى

هرگه تاشــالندى، مۇددەتلىــك، مۇددەتــسىز قامــاق جازاســىغا تــۈرمىل
 ـ كـۈنى   14 ـ ئاينىـڭ   9 ـ يىلى  2004مهسىلهن، . ھۆكۈم قىلىندى

 – 1) خىتـاي  (لېچـۈەن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ سـېكرېتارى ۋاڭ      
ــدىن  ــدە    – 8ئايـ ــاي ئىچىـ ــهككىز ئـ ــايغىچه سـ ــىي 22 ئـ  سىياسـ

سقا ئۆلـۈم جازاسـى     نهپهر ئۇيغۇر سىياسىي مهھبۇ    55تهشكىالتتىن  
نېمه دەيمىز، پرېزىدېنت بوش ئهپهندى     . بهرگهنلىكىنى جاكارلىدى 

بۇ ھهرىكهت بىر مىللهتنى ئاشكارا قىرغىن قىلغان بولماي نـېمه؟    
  . بۇ خهۋەر ھهم رادىئودا ئاڭلىتىلدى
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چىلىرى ئالدىدا بىـز ئۇيغـۇرالر زادى نـېمه         هخىتاي مۇستهملىك 
ــشى  ــك، كىـ ــدۇق؟ ئهركىنلىـ ــايهت قىلـ ــاكى جىنـ ــۇق يـ لىك ھوقـ

مۇســتهقىللىق تهلهپ قىلىــش بــۇ، ئىنــسانىيهتنىڭ ئىپتىــدائىي  
  تهلهپلىرى ئىدىغۇ؟

ــالمىش   . 3 ــڭ ئات ــاي كۆچمهنلىرىنى ــىنجاڭ«خىت ــۇر »ش  ئۇيغ
  . ئاپتونوم رايونىغا كۆچۈپ كىرىش مهسىلىسى

 »شـىنجاڭ «ئاتـالمىش   ! ھۆرمهتلىك پرېزىدېنت بوش ئهپهندى   
تــاغلىق، چۆللــۈك رايــون، ) ىــستانئۇيغۇر(ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايــونى 

ــىمالىي     ــۈكى، ش ــان چۆلل ــۇبىي تهكلىماك ــڭ جهن تهڭرىتاغلىرىنى
 چۆللـۈكى ئـادەم ياشـىغىلى بولمايـدىغان     توڭغـۇت تهرىپى قۇربـان    

 ئۇيغـۇر   »شىنجاڭ«خىتاي كۆچمهنلىرى ئاتالمىش    . چۆللۈكلهردۇر
غهربىـي يـۇرتنى   . ئاپتونوم رايونىغـا ئۈزلۈكـسىز كۆچـۈپ كىـرمهكته     

 سىياسىتىنى بهلگىلىگهن خىتاي ھۆكۈمىتى، پىالنلىق،      ئېچىش
 ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىغـا    »شىنجاڭ«مهقسهتلىك ھالدا ئاتالمىش   

 كـۆلى قـۇرۇپ كهتتـى، لوپنـۇر كـۆلى           نـۇر ىئىب. ئاھاله كۆچـۈرمهكته  
نىـڭ ئىچكـى قۇرۇقلـۇق    ) شـىنجاڭ (قۇرۇپ كهتتـى، ئۇيغۇرىـستان    

ئۇيغـۇر  . قـۇرۇپ كهتتـى   دەرياسى تارىم دەرياسىنىڭ تۆۋەن ئېقىنـى       
 50ئــاپتونوم رايونىنىــڭ ھهرقانــداق بىــر جايىــدا يهر ئاســتى ســۈيى 

ھازىر مهۋجـۇت بولـۇپ تۇرغـان       . مېتىر چوڭقۇرلۇققا چۈشۈپ كهتتى   
ــى    ئۇيغــۇرالر قهيهردە ياشــايدۇ؟ ســۇ مهنبهلىــرى ۋە تېرىلغــۇ يهرلهرن
خىتاي كۆچمهنلىرى ئىگىلهپ كهتتى، ئۇيغۇرالر زادى قانداق يهردە        

اشـــايدۇ؟ خىتـــاي كۆچمهنلىرىنىـــڭ كۆچـــۈپ كىرىـــشى ئۇيغـــۇر ي
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بـۇ مىلـلهت ئۇيغۇرالرنىـڭ چىقىـش        . خهلقىنى نامراتالشتۇرۇۋەتتى 
  يولى زادى نهدە؟
 يىلـى   – 2002يىلىنى ئاساس قىلغـان،      – 2001مهسىلهن،  

نىڭ خىتــايچه نهشــرى» شــىنجاڭ يىلنامىــسى«نهشــر قىلىنغــان 
ــسار ناھىي – 467 ــدە، يېڭى ــڭ  ســىدە ئۇيه بېتى غــۇر دېهقانلىرىنى

ــى    ــۇرىچه كىرىمـ ــق ئوتتـ ــدى دەپ، خهۋەر  792يىللىـ ــۈەن بولـ  يـ
بىر ئائىلىنىڭ ياكى بىر ئهمگهك كۈچىنىڭ يىللىـق   . قىلىندى

 دولالرغىمۇ يهتمىسه، بۇ خهلق ئۇيغـۇرالر       100ئوتتۇرىچه كىرىمى   
ــداق ياشــايدۇ؟  ــوش   تهســهۋۋۇرقان ــدېنت ب ــۆرۈڭ پرېزى  قىلىــپ ك

  !ئهپهندىم
  ۈمىد ۋە تهلهپلىرىئۇيغۇرالرنىڭ ئ

ھۆرمهتلىك پرېزىدېنت بوش ئهپهنـدى سـىزنىڭ بېيجىڭغـا         . 1
يېتىپ بېرىپ خىتاي رەھبهرلىرى بىلهن كۆرۈشكهندە، خىتاينىـڭ        
ــار      ــىتىنى بىك ــۇت سىياس ــق تۇغ ــان پىالنلى ــا قارىتىلغ ئۇيغۇرالرغ
قىلىشى توغرىسىدا خىتاي كوممۇنىـستالر ھۆكـۈمىتىگه قـاتتىق        

  . ۈمىد قىلىمىزبېسىم ئىشلىتىشىڭىزنى ئ
ئۇيغــۇر سىياســىي مهھبۇســالرغا، خىتــاي كوممۇنىــستالر     . 2

ــۈم   ــڭ ئۆلـ ــى ھۆكۈمىتىنىـ ــشى   جازاسـ ــار قىلىـ ــشىنى بىكـ بېرىـ
  .توغرىسىدا قاتتىق بېسىم ئىشلىتىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمىز

خىتــــاي كۆچمهنلىرىنىــــڭ داۋاملىــــق يهنه قانۇنــــسىز،    . 3
ۆچــــۈپ  ئۇيغــــۇر ئــــاپتونوم رايونىغــــا ك»شــــىنجاڭ«ئاتــــالمىش 

كىرىۋاتقانلىقىنى خىتاي ھۆكۈمىتىگه ئهسكهرتىپ، بۇ مهسىلىگه      
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ــاتتىق   قارىتـــا پرېزىـــدېنت بـــوش ھۆكۈمىتىنىـــڭ مهيـــدانىنى قـ
  .  ئۈمىد قىلىمىزشهرھلىشىڭىزنى

ئۇيغۇرالرنىڭ دەپسهندە قىلىنغـان كىـشىلىك ھوقـۇقلىرى        . 4
توغرىـــــسىدا، خىتـــــاي ھۆكۈمىتىنىـــــڭ رەھبهرلىـــــرى بىـــــلهن 

ىــدېنت ھۆكۈمىتىنىــڭ مهيــدانىنى شــهرھلهپ،  كۆرۈشــكهندە، پرېز
قۇقلىرىغـا  ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىـڭ، ئۇيغۇرالرنىـڭ كىـشىلىك ھو       

سىنى يهنه بىر بالداق يۇقىرى كۆتۈرۈپ،      هكۆڭۈل بۆلۈشىنىڭ دەرىج  
مهزلۇم ئۇيغـۇر خهلقىـگه ۋاقىتلىـق بولـسىمۇ خاتىرجهملىـك ئاتـا             

  . قىلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمىز
قىنـدا يهتـته ياۋروپـا دۆلىتىنـى زىيـارەت           رابىيه قـادىر يې    مهنكى

ئامېرىكـا  .  قايتىپ كهلدىم ) كىشىلىك ھوقۇق زىيارىتى  (قىلىپ  
خهلقى ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقلىرىغا كۆڭۈل بۆلگهنـدەك،       
ياۋروپــا خهلقىنىڭمــۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ كىــشىلىك ھوقۇقىغــا كۆڭــۈل 

  . بۆلۈشىنى ئۈمىد قىلدىم
  !ڭىزگه ئاق يول بولسۇنپرېزىدېنت بوش ئهپهندى سهپىرى

   ـ كۈنى 5 ـ ئاينىڭ 11 ـ يىلى 2005
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  !ھۆرمهتلىك دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرى

ــن    1980ئامېرىكــا قوشــما شــتاتلىرى ھۆكــۈمىتى    ـ يىلالردى
» سـودىدا ئېتىبـار بېـرىش   «باشالپ خىتاي خهلق جۇمهـۇرىيىتىگه    

سىياســــىتىنى يولغــــا قويغانــــدىن كېــــيىن،  خىتــــاي خهلــــق 
ىـــڭ مهركىزىـــي ھۆكـــۈمىتى خىتـــاي دۆلىتىـــدە     جۇمهۇرىيىتىن

ھوقۇقـسىز  . ئىسالھات ۋە ئېچىۋېتىش سىياسىتىنى يولغـا قويـدى      
ئورۇندا تۇرغان ئۇيغۇر خهلقىنىـڭ ئىچىـدە ناھـايىتى ئـاز سـاندىكى             

بهھـرىمهن بولغـان    . كىشىلهر بـۇ سىياسـهتتىن بهھـرىمهن بولـدى        
ڭىپ تۈرلۈك توسقۇنلۇقالرنى يې  . كىشىلهرنىڭ بىرسى مهن ئىدىم   

ــدۇردۇم  ــي قىل ــارىتىمنى تهرەققى ــستان  . تىج ــستان، ئۆزبېكى قازاقى
ــارلىق دۆ ــلهر بىــلهن تاشــقى ســودا مۇناســىۋ  قات ــاتتىمەلهت . تى ئورن

 1700 ئىچىــدە خىتايــدىن قازاقىــستانغا بىــر يىــل ـ يىلــى   1993
ــدىم   ــارتۇق شــېكهر ئېكــسپورت قىل ــدىن ئ ــستاندىن . توننى قازاقى

مىن مهھسۇالتلىرىنى ئىمپورت   خىتايغا تۆمۈر، قهلهي، مىس، ئاليۇ    
ــدىم ــرە، . قىلــ ــا، تېــ ــۇڭپاختــ ــيىم يــ ــار كىــ ــېچهك –، تهييــ  كــ

  .مهھسۇالتلىرىنى مالغا ـ مال تېگىشىش شهكلىدە ئالماشتۇردۇم
قازاقىستان، قىرغىزىستان قاتارلىق ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىـرى       

ــتهقىل ب ــاي مۇســتهملىك   مۇس ــيىن، خىت ــدىن كې چىلىرى هولغان
 ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىـدا قولغـا       »شـىنجاڭ «ھۆكۈمىتى ئاتالمىش   

ئــــــېلىش، تهقىــــــب قىلىــــــش، باســــــتۇرۇش سىياســــــىتىنى  
 كۈنلــۈك زەربه بېــرىش، ھهپتىلىـــك زەربه   100جىددىيلهشــتۈرۈپ  
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ــا     ــى تهشــكىللهپ گۇناھــسىز ئهمم ــرىش سىياســىي ھهرىكىتىن بې
گۇمـان قىلىـشقا بولىـدىغان ئۇيغـۇرالرنى ئارقـا ـ ئارقىـدىن قولغـا         

خىتاينىـــــڭ تهشـــــۋىقات ئورگـــــانلىرى، . دىئېلىـــــشقا باشـــــلى
يۇقىرىقىــدەك قولغــا ئــېلىش ھهرىكهتلىــرىگه گېزىــت، مهتبۇئــات، 
نهشر ئهپكار، تېلېۋىزىيه كۆرسىتىـشلىرى ئـارقىلىق ماسلىـشىپ         

  . بهردى
 فىــڭ«ئۇيغــۇرالرنى مىلــلهت ســۈپىتىدە ھاقــارەت قىلىــدىغان 

مـــاۋزۇلۇق تېلېـــۋىزىيه تىيـــاتىرىنى ئېكرانغـــا ئېلىـــپ » خـــانىم
  . چىقتى

ــي     ــشىلىرى مىللى ــائىله كى ــر ئ ــىدىقهاجى روزى ۋە مهن بى س
ــارەتكه چىــداپ تۇرالمىــدۇق،   ــار  – ســهۋرىھاق  تاقهتنىــڭ چېكــى ب

  :مهن. ئىدى
ــاز دېـــدىم — ــالىلىرى يـ ــاز، دېـــدىم، رەددىـــيه ماقـ ــرىم .  يـ ئېـ

 ـ  11 ـ كۈنىـدىن   13 ـ ئاينىـڭ   1 ـ يىلـى   1994سـىدىقهاجى روزى  
ه ماقـــاله يېزىـــپ، خىتـــاي چ ـ كـــۈنىگىچه بهش پـــار    29ئاينىـــڭ 

ــۈرۈمچى كهچلىــك «چىلىرىنىڭ باشقۇرۇشــىدىكى همۇســتهملىك ئ
خىتاي مىللىتىنىـڭ كـۆرەڭ ۋە ئىچـى     . دە ئېالن قىلدى   »گېزىتى

ھۆكـۈمهت  . تار تارىخـشۇناسلىرىغا ماقـاله ئـارقىلىق رەددىـيه بهردى        
لىرىنى رەھىمـــسىز تهنقىـــد هغـــان جهمئىـــيهت ھادىـــسپهيـــدا قىل

، ئهپيۈنكهشــلىك ئهۋج ئالغــان، خىتــاي لىكخىرويىنكهشــ. قىلـدى 
ــان   ــا كۆرۈنـــــۈش قىلغـــ ســـــاقچىلىرىنى مۇناســـــىۋەتلىك ئارقـــ

  . جهمئىيهتنىڭ چۈشكۈنلهشكهن ئهخالقىنى تهنقىد قىلدى
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 ـ يىلى ئېرىم سىدىقهاجى روزىنىـڭ مهتبۇئـات ھوقـۇقى     1995
ئۆلكىلىك گېزىت ـ ژۇرنالالر ھهتتـا يهرلىـك مهتبۇئـات     . چهكلهندى

 1995.  ئۇنىڭ يازغان ماقالىلىرىنى ئېالن قىلمىـدى      ئورگانلىرىمۇ
 ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونلـۇق    »شىنجاڭ« ـ ئايدا ئاتالمىش  12ـ يىلى 

ــىنجاڭ  «داجىـــن فىـــڭتهشـــۋىقات ئىدارىـــسىنىڭ باشـــلىقى  شـ
دە ماقــاله ئــېالن قىلىــپ ســىدىقهاجى روزىغــا تهھــدىت  »گېزىتــى
لغــا  ـ ئايــدا ســىدىقهاجى روزىنــى قو     2 ـ يىلــى    1996. ســالدى

ئالىــدىغانلىقى توغرىــسىدا گهپ ـ ســۆزلهر جهمئىيهتــته مهخپىــي     
سـىدىقهاجى روزى، مهن ۋە مېنىـڭ ئـائىلهم         . تارقىلىشقا باشلىدى 

تاللىۋالغـــان دۆلهت ـــــ ئامېرىكـــا قوشـــما شـــتاتلىرىغا كېلىـــپ،  
  . سىياسىي پاناھلىق ئېلىشقا ئىلتىماس قىلدى

جى روزى  ـ كـۈنى مهن سـىدىقها   24 ـ ئاينىـڭ   4 ـ يىلـى   1996
  . بىلهن بىرلىكته ئامېرىكىغا كهلدىم

 ـ كۈنى ئامېرىكا خهلقـى ئېـرىم    17 ـ ئاينىڭ  10 ـ يىلى  1996
  . سىدىقهاجى روزىغا سىياسىي پاناھلىق بهردى

 ـ كــۈنى ئامېرىكــا دۆلهت   16 ـ ئاينىــڭ   5 ـ يىلــى   1996مهن 
 x x مهجلىسىگه كىرىپ، دۆلهت مهجلىسىنىڭ نوپۇزلـۇق ئهزاسـى  

ــ  ــدى بى ئۇيغۇرالرنىــڭ كىــشىلىك ھوقــۇق   . لهن كۆرۈشــتۈمئهپهن
 ـ ئاينىڭ ئاخىرىـدا   5. دەردىنى تهرجىمان ئارقىلىق سۆزلهپ بهردىم

  . ئامېرىكىدىن قايتىپ ئۈرۈمچىگه يېتىپ كهلدىم
 »شــىنجاڭ« ـ كــۈنى ئاتــالمىش   5 ـ ئاينىــڭ   2 ـ يىلــى   1997

بـۇ  (ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئىلـى ۋىاليىتـى، غۇلجـا شـهھىرىدە             
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شهھهرنى خىتاي تىلىدا يېنىڭ دەپ ئاتايدۇ، خهلقئارا مۇخبىرالرمـۇ         
خىتـاي تىلىنـى ئاھــاڭ تهرجىمىـسى بــويىچه ئىـشلىتىپ يېنىــڭ     

بىرنهچچه مىڭ ئۇيغۇر يىگىتلىـرى تىـنچ   ). دەپ، ئاتاپ كېلىۋاتىدۇ 
يــول بىــلهن نامــايىش قىلىــپ دېمــوكراتىيه، ئهركىنلىــك، ھهتتــا   

ىچىـدىكى تهكـشۈرۈشلهرگه   خهلـق ئ . مۇستهقىللىق تهلهپ قىلدى  
 نهپهر  407ئاساسالنغاندا خىتاي ساقچىلىرى نامايىشنى باستۇرۇپ،      
ــۈردى   ــپ ئۆلت ــدا ئېتى ــشچىنى نهق مهيدان ــۇر نامايى ــت . ئۇيغ گېزى

ــالنغاندا،   ــرىگه ئاساس ــدى  61خهۋەرلى ــا ئېلىن ــادەم قولغ ــڭ ئ . 1 مى
ــاران توققــۇز نهپهر كىــشى  هىتــاي مۇســتهملىكبىــراق، خ چىلىرى ئ

  .  جاكارلىدىئۆلدى دەپ،
مهن دوستۇم ھهم كهسىپدىـشىم رامىـله ئـابلىمىتنى باشـالپ           
ئايروپىالنغـــا ئولتـــۇرۇپ ئۈرۈمچىـــدىن غۇلجـــا شـــهھىرىگه ئىلـــى  

  .ۋەقهسىنى تهكشۈرۈشكه باردىم
بـــالىلىرى نامايىـــشتا ئۆلتـــۈرۈلگهن ئـــانىالر، دادىـــالر بىـــلهن 

ىالر كۆرۈشتۈم، ئاتا ـ ئانىلىرى نامايىـشتا ئېتىـپ ئۆلتـۈرۈلگهن بـال     
لهرنى كامېراغــا ە قىلىۋاتقــان بىچــارزارە –بىــلهن كۆرۈشــتۈم، يىغــا 

ئــۈرۈمچىگه قايتىــپ كېلىــدىغان چېغىمىــزدا ئــايروپىالن . ئالـدىم 
ئىستانسىسىدا ساقچىالر رامىـله ئابلىمىـت ئىككىمىزنـى تۇتـۇپ          

، سومكىلىرىمىزنى ئاختۇرۇپ كامېرا،    چامىدانيېنىمىزنى  . قالدى

                                                 
خىتـايچه  » دۇنيـا گېزىتـى  « ـ كـۈنى   4 ـ كۈنى ياكى  5 ـ ئاينىڭ  2 ـ يىل  2003 1

 .نهشرى
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ــاراتلىرىمىزن ــۈرەت ئاپپــ ــدىســ ــپ قالــ ــڭ . ى ئېلىــ ئايروپىالننىــ
  . ئۇچۇشىنى بىر سائهت كېچىكتۈردى

 ـ كــۈنى مېنىــڭ چهت ئهلــگه    27 ـ ئاينىــڭ   3 ـ يىلــى   1997
ھهددى ـ     .  تارتىۋالـــدى منىۇپاســـپورتچىقىـــشىمنى چهكـــلهپ  

 نازارەت  مۇناسىۋەتلىرىمنىھهرىكىتىمىز، جهمئىيهت، ئىجتىمائىي    
ــلىدى  ــشقا باشـ ــىي ك . قىلىـ ــك سىياسـ ــنىڭ مهملىكهتلىـ ېڭهشـ

  . نۆۋەتتىكى ئهزالىقىدىن چىقىرىۋەتتى
كىشىلىك ھوقۇقنى قولغا كهلتۈرۈش    . مهن ئويلىنىپ قالدىم  

ئۈچۈن، ئادەملىك ئىززەت ـ ھۆرمىتىمىزنى قوغداش ئۈچـۈن پهقهت   
كــۈرەش قىلىــشال كېــرەك ئىــكهن، باشــقا يــول يــوق ئىــكهن دەپ،  

  قهيهردىن قول سېلىش كېرەك؟. ئويلىدىم
كىللهش ئۈچۈن ئاۋۋال ئايالالرنى تهشكىللهش     ئۇيغۇرالرنى تهش 

ئۇيغـــۇرالر بولۇپمـــۇ ئۇيغـــۇر ئايـــاللىرى . كېـــرەك، دەپ ئويلىـــدىم
ــيهت     ــدىن جهمئىـ ــدىال ئانـ ــته قهد كۆتۈرگهنـ ــسادىي جهھهتـ ئىقتىـ
ــالالر    ــشااليتتى، ئايــ ــشالرغا ئارىلىــ ــىي ئىــ ــشلىرىغا، سىياســ ئىــ

  . ھوقۇقىنى قولغا كهلتۈرەلهيتتى
رابىــيه قــادىر ســودا « ـ كــۈنى   15  ـ ئاينىــڭ  12 ـ يىلــى   1997

شـۇ  . نى قۇرۇپ چىقتىم  »مىڭ ئانا شىركىتى  «نىڭ زالىدا   »سارىيى
  نهپهردىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئايـال     200گه  »مىڭ ئانا شىركىتى  «كۈنى  

ــى    ــۇپ تىزىمالتت ــالمچى بول ــپ ۋە باش ــۈەن  13. (ئاكتى ــون ي  مىلي
) ىــدا ياتقۇزۇلــدىخىتــاي پــۇلى توپالنــدى، شــىركهتكه مهبــلهغ ئورن

گه تىجـارەت   »مىـڭ ئانـا شـىركىتى     «چىلىرى  هىتاي مۇسـتهملىك  خ
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 ـ  2 ـ يىلـى   1998بىـراق،  . گۇۋاھنامىسى تارقىتىـپ بهرگهن ئىـدى  
ــڭ ئ ــتهملىك     25اينى ــاي مۇس ــۈنى خىت ــا  «چىلىرى ه ـ ك ــڭ ئان مى

نى تاقاش توغرىسىدا ماڭا بېسىم ئىشلهتتى، تىجـارەت        »شىركىتى
ــات، ت    . كىنىـــشكهمنى تارتىۋالـــدى ــۋىزىيه گېزىـــت ـ مهتبۇئـ ېلېـ

قانۇنـــسىز مهبـــلهغ «كۆرسىتىـــشلىرىنى ھهرىكهتـــكه كهلتـــۈرۈپ، 
 -، »ۋېتىلـــدىشـــىركهت تاقى«ەپ بوھتـــان چـــاپالپ، د» توپلىـــدى

شىركهتكه مهبلهغ سالغان ئايالالرنىڭ پـۇللىرىنى ئۆسـۈمى     . دېدى
شــۇنىڭدىن . بىــلهن قوشــۇپ قــايتۇرۇپ بېرىــشكه مهجبــۇر بولــدۇم 

ــا ھهر ت   ــۈمىتى ماڭــ ــاي ھۆكــ ــيىن خىتــ ــسىم  كېــ ــتىن بېــ هرەپــ
ــلىدى ــشكه باشـ ــردەم  . ئىشلىتىـ ــنى بىـ ــلهن تهمىنلهشـ ــوك بىـ تـ

توختىتىپ، بىردەم يېقىپ بېرىپ، سۇ تۇرۇببىـسىنى بۇزۇۋېتىـپ،         
ــۇپ مېنــى     ــاج قوي ــارتۇق ب ــۇپ، نورمىــدىن ئ يولــسىز جهرىمــانه قوي

مهن ئۈچـۈن ئېيتقانـدا ھهرقانـداق بېـسىمغا         . قىيناشقا باشـلىدى  
  . ە يوق ئىدىبهرداشلىق بېرىشتىن باشقا چار

 خـانىم،  ومبـاخ د كهرري ـ كـۈنى   11 ـ ئاينىـڭ   8 ـ يىلـى   1999
بېيجىڭــدىن ئــۈرۈمچىگه ماڭــا تېلېفــون بېرىــپ، ئامېرىكــا دۆلهت  
مهجلىسىنىڭ تهكشۈرۈش ئۆمىكى ئـۈرۈمچىگه يېتىـپ كهلگهنـدە         

مهن ئۇيغۇرالرنىـــڭ . مهن بىـــلهن كۆرۈشـــىدىغانلىقىنى ئېيتتـــى
ئامېرىكا خهلقىگه  «اددىلىق  كىشىلىك ھوقۇقى توغرىسىدا ئون م    

  . نى يېزىپ تهييارالپ قويغان ئىدىم»مۇراجىئهت
ــكهن     ــانالر چۈشـ ــامېرىكىلىق مېهمـ ــپ ئـ ــۈرۈمچىگه كېلىـ ئـ

ــۇرۇم« ــاي   » قــ ــدە خىتــ ــپ كهلگىنىمــ ــسىغا يېتىــ مېهمانخانىــ
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ــدىم   ــا ئېلىنــــ ــدىن قولغــــ ــاقچىلىرى تهرىپىــــ ــاي . ســــ خىتــــ
ۋەتهننىــڭ مهخپىيهتلىكىنــى «چىلىرى ھۆكــۈمىتى همۇســتهملىك

ــولالپ بهردىچه ــا  » ت ئهلـــگه يـ ــايهتنى ئارتىـــپ ماڭـ دېـــگهن جىنـ
  . سهككىز يىللىق قاماق جازاسى بهردى

 تۈرمىسىدە ئىككى يىل قاراڭغۇ ئـۆيگه سـوالپ قويـدى،           باجاخۇ
گۇنــدىپاي خىتــاي ئايــال ســاقچى ئىــشىكنىڭ     . يــالغۇز يــاتتىم 

يۈكۈنـــۈپ ئولتـــۇرۇپ كـــۈنلهرنى .  باشـــقۇرۇپ تـــۇردىتۈشـــۈكىدىن
تۇرغىلى قويمـايتتى، يـاتقىلى قويمـايتتى، سـاقچى         ئۆتكۈزدۈم، ئول 

، كىتاب ئوقۇشـقا    بولمايتتىكهچ بولمىغۇچه پاتقىلى    . ۋارقىرايتتى
  . قهلهم تۇتۇشقا رۇخسهت قىلمايتتى. رۇخسهت قىلمايتتى

 ـ ئايـدا مېنـى قـاراڭغۇ ئۆيـدىن يـورۇق، پـاكىز        2 ـ يىلـى   2002
ــايهتچ    ــاي جىن ــال خىت ــۆتكهپ، ئىككــى نهپهر ئاي ــۆيگه ي ــا ئ ىنى ماڭ

  . ھهمراھ قىلىپ قويدى
ئامېرىكىغــــا كهلگهنــــدىن كېــــيىن ئاڭلىــــسام، خىتــــاي     

مۇئـــامىله قىلىـــشى » ئـــاقىالنه«ســـاقچىلىرىنىڭ ماڭـــا بۇنـــداق 
ــنىڭ   ــدېنت بوش ــى    2002پرېزى ــڭ    2 ـ يىل ــۈنى    20 ـ ئاينى  ـ ك

  . بېيجىڭنى زىيارەت قىلىشىغا مۇناسىۋەتلىك بولۇپ چىقتى
قــۇق تهشــكىالتلىرى  ئامېرىكــا خهلقــى ۋە كىــشىلىك ھو  

 ـ  3 ـ يىلـى   2005مېنى خىتاينىڭ تۈرمىسىدىن ئـازاد قىلىـپ،   
مهن ئــازاد . تىــپ كهلــدىم يېۋاشــىنگتونغا ـ كــۈنى   17ئاينىــڭ 

ــ  ــدۇم، ھ ــمهت    ۈبول ــدىم، رەھ ــپ كهل ــا قايتى ــڭ قوينىغ ر دۇنيانى
  !ئامېرىكا خهلقى
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ــسۇنۇپ،    ــا بويـــ ــى قانۇنلىرىغـــ ــڭ دۆلهت ئىچـــ ئامېرىكىنىـــ
ــشىلىك   ــڭ كىــ ــىتىگه   ئامېرىكىنىــ ــقى سىياســ ــۇق تاشــ ھوقــ

ماسلىـــشىپ مهن ئامېرىكىـــدا كىـــشىلىك ھوقـــۇق پائـــالىيىتى 
مهن بــۇ توققــۇز ئــاي ئىچىــدە كىــشىلىك ھوقــۇق . ئېلىــپ بــاردىم

ــتىم   ــا قاتناشـــ ــتۇرغان يىغىنالرغـــ ــكىالتلىرى ئورۇنالشـــ . تهشـــ
بۈگــــۈنكىنى قوشــــقاندا، ئۇيغۇرالرنىــــڭ كىــــشىلىك ھوقــــۇقى (

ــس  ــا دۆلهت مهجلىـــ ــسىدا، ئامېرىكـــ ــتىم  توغرىـــ ــۆت قېـــ ىدە تـــ
 ىـت يرابئالسـابىق دۆلهت ئىـشالر كـاتىپى        . )گۇۋاھلىقتىن ئۆتتۈم 

ــانىم ــالىيىتىگه    خــ ــۇق پائــ ــشىلىك ھوقــ ــكىللىگهن كىــ تهشــ
  . قاتناشتىم

 تهشــكىالتىنىڭ ۋە ئــامېرىكىلىق كهچــۈرۈميېقىنــدا خهلقئــارا 
ــتالرنىڭ ۋە ئامېرىكــا دېمــوكراتىيه فونــدى     نىــڭ جهمئىيهتىدوس

 ـ كۈنىـدىن   5 ـ ئاينىـڭ   10 ـ يىلـى   2005 ئورۇنالشتۇرۇشى بـويىچه 
 ـ كــۈنىگىچه غهربىــي ۋە شــىمالىي ياۋروپــادا يهتــته دۆلهتــكه         25

كىــشىلىك ھوقــۇق زىيــارىتى قىلىــپ بېرىــپ، شــۇ دۆلهتلهرنىــڭ  
ــلهن      ــستىرلىرى بى ــشالر مىنى ــقى ئى ــرى ۋە تاش ــت ئهزالى پارالمىن
كۆرۈشــۈپ، ئۇالرغـــا ئۇيغۇرالرنىــڭ كىـــشىلىك ھوقــۇق دەردىنـــى    

  .  بهردىمسۆزلهپ
 شهھىرىدە بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر   جهنۋە ـ كۈنى  20 ـ ئاينىڭ  10

ــدارى   ــۇقىرى دەرىجىلىــك ئهمهل ــوۋاڭتهشــكىالتىنىڭ ي ــدى ن  ئهپهن
بىـلهن كۆرۈشــۈپ خىتــاي تۈرمىلىرىــدە تهن جازاســىغا ئۇچراۋاتقــان  
. ئۇيغــۇر سىياســىي مهھبۇســالرنىڭ ئهھۋالىــدىن دوكــالت بهردىــم  
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ئـۈرۈمچى، غۇلجـا قاتـارلىق شـهھهرلهرگه      ـ ئايـدا   11 ئهپهنـدى  نـوۋاڭ 
ــايهتچى«. بېرىـــــپ تـــــۈرمىلهرنى تهكـــــشۈرۈپ كهلـــــدى  » جىنـــ

 ياسىن بىلهن كۆرۈشۈپ ئاالھىـدە سـۆھبهت ئېلىـپ          نۇرمۇھهممهت
  . باردى

ــا زىيار ــدىي  ياۋروپــ ــى گولالنــ ــى بېكىتــ ــڭ بىرىنچــ دە هىتىنىــ
ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقـۇق ۋەزىيىتىنـى پارالمىنـت، تاشـقى          

ــئىـــشالر  ــۋىزىيه  سترلىقىمىنىـ ــۇخبىرلىرى ۋە تېلېـ ــت مـ ، گېزىـ
 ـ ئاينىــڭ ئاخىرىــدا   11. مۇخبىرلىرىغــا دوكــالت قىلغــان ئىــدىم

گولالندىيه پـارالمىنتى ئۇيغۇرالرنىـڭ ۋە تىبهتلهرنىـڭ كىـشىلىك          
  . ھوقۇقى توغرىسىدا قانۇن اليىهه ماقۇللىدى
  :ھۆرمهتلىك دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرى

 كۈنى خىتاينىـڭ تۈرمىـسىدىن    ـ 17 ـ ئاينىڭ  3 ـ يىلى  2005
ئازاد بولۇپ چىققانـدىن كېـيىن، بېيجىڭـدا خىتـاي ئهمهلـدارلىرى            

  : ماڭا
!  رابىيه قادىر، سهن ئامېرىكىدا سىياسىي پائـالىيهت قىلمـا   —

ــگه    ــسادقا ئىـ ــۇن ئىقتىـ ــاالڭنى، نۇرغـ ــان بهش بـ ــدە قالغـ ئۈرۈمچىـ
  . دېگهن ئىدى! شىركىتىڭنى ئۇنتۇپ قالما
پال كىـشىلىك ھوقـۇق پائـالىيىتىمنى       مهن ئامېرىكىغا كېلى  

  .باشلىۋەتتىم
ــى      2005 ــڭ  ـ ئ     5 ـ يىلــ ــاي       11اينىــ ــۈنى خىتــ  ـ كــ

چىلىرى ھۆكۈمىتىنىــڭ قوراللىــق ســاقچىلىرى   همۇســتهملىك
 ھۇجـۇم قىلىـپ     گهمـ »ئهقىدە شىركىتى «مېنىڭ ئۈرۈمچىدىكى   
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.  قولغــا ئالــدىكهرىمنــىكىرىـپ، شــىركهتنىڭ مــۇدىرى ئايــشهم  
. غـان بالىـسى ئانـا سـۈتىدىن ئايرىلـدى         ئۇنىڭ يهتته ئـايلىق بول    

ــىركىتى « ــدە ش ــا    »ئهقى ــۇھهممهتنى قولغ ــاتىپى روزى م ــڭ ك نى
ــدى ــدى   . ئال ــۇپ بېرىلمى ــى قوي ــدە، تېخ ــازىرغىچه تۈرمى ــۇالر ھ . ئ

خىتاي ساقچىلىرى شىركهتنىڭ بارلىق ئىـشخانىلىرىغا پـېچهت        
  . سالدى

ــىركهتنىڭ  ــم       20شـ ــرىم ـ چىقىـ ــسابات، كىـ ــق ھېـ  يىللىـ
ــاللىرىنى ــاملىرىنى، شــىركهتنىڭ   ماتېرىي ــامىله توخت ــا مۇئ ، بانك

 ئائىت ھـۆججهتلىرىنى بـاج تاپـشۇرۇش    گهبېرىملىرىقهرز، ئېلىم ـ  
 ســـومكىغا قـــاچىالپ، بـــۇالپ ئېلىـــپ چىقىـــپ 15تـــالونلىرىنى 

  : بالىلىرىمغا تهھدىت سېلىپ. كهتتى
ــالىمىز، — ــدى- قولغــا ئ ــارەت     .  دې شــىركهتنىڭ ســودا ـ تىج

  . پائالىيىتى توختاپ قالدى
 ـ كـــــۈنى خىتـــــاي      23اينىـــــڭ  ـ ئ     5 ـ يىلـــــى      2005

ــتهملىك ــى«چىلىرىنىڭ همۇســـــ ــاگىنتلىقى شىنخۇاشـــــ ، »ئـــــ
پارىخورلۇق قىلدى، دۆلهتـكه بـاج تاپـشۇرمىدى، يالغـان ھـۆججهت       «

نورمـــال تىجـــارەت . دېـــدى» ياســـاپ بانكىـــدىن قهرز پـــۇل ئالـــدى
 قـارىالپ پۈتـۈن دۇنياغـا خهۋەر     نىم»ئهقىدە شىركىتى «قىلىۋاتقان  

  . قاتتىتار
ونوم رايونلـۇق   ـ كۈنى ئۇيغۇر ئـاپت  25 ـ ئاينىڭ  8 ـ يىلى  2005

ــڭ پارتىي ، بېيجىڭــدا لېچــۈەنلىــك ســېكرېتارى ۋاڭ  هھۆكۈمهتنى
  :ئاخبارات ئېالن قىلىش يىغىنى ئېچىپ



 125

دۆلهتنىــڭ  رابىــيه قــادىر تۈرمىــدىن قويــۇپ بېرىلگهنــدە     —
ا  دېــگهن ئىــدى، ئامېرىكىغـــ  -تىگه زىيــان ســالمايمهن،   همهنــپهئ 

 بىـلهن تىـل     رادىكالىـستالر  دىنىـي بېرىپال مىللىي بۆلگۈنچىلهر،    
ــۈرۈپ،  ــستلىقبىرىكتـ ــڭ   ھهتېررورىـ ــالپ، دۆلهتنىـ ــكهت پىالنـ رىـ

 50تىگه زىيــان ســالىدىغان ئىــشالر بىــلهن شــۇغۇلالندى،  همهنــپهئ
يىللىـــــق دۆلهت بـــــايرىمىنى تهبـــــرىكلهش پائـــــالىيىتىمىزگه 

ــا بو   ــدى، دەپ ماڭ ــاقچى بول ــق قىلم ــدى بۇزغۇنچىلى ــان چاپلى . ھت
  . مېنى ھهم تېررورىستالر قاتارىغا قوشماقچى بولدى

 ـ كــۈنى خىتــاي كــۆچمهنلىرى    1 ـ ئاينىــڭ   9 ـ يىلــى   2005
ھــاكىمىيىتى ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىنىــڭ مهركىــزى ئــۈرۈمچى      

نومۇرلــۇق ئاشــكارا ئىــشخانا قــۇرۇپ، مېنىــڭ     › 307‹شــهھىرىدە 
ــدە شــىركىتى « ــارەت ئۈچــ    منــى»ئهقى ــپ ـ    ، ســودا ـ تىج ۈن كىرى

چىقىدىغان ئۇيغۇر تىجارەتچىلهرنى ۋە مېنىـڭ ئۈرۈمچىـدە قالغـان          
  . بهش باالمنى سىياسىي جهھهتته نازارەت ئاستىغا ئالدى

ــى     2005 ــڭ     12 ـ يىلـ ــدىن      12 ـ ئاينىـ ــۈنى ئۈرۈمچىـ  ـ كـ
ئىككى باالم ئابـدۇلهېكىم  . بالىلىرىمدىن تېلېفون تاپشۇرۇۋالدىم 

ــدۇرېهىمال   ــالىم ئاب ــدۇرەھىم، ئ ــازارەت   ئاب ــاقچى ن ــۆت نهپهر س رنى ت
بالىلىرىم تهرەتخانىغا كىرسـىمۇ سـاقچىالر بىلـله       . ئاستىغا ئالدى 

  . كىرىدىغان بولدى
ئۇيغــۇر كىــشىلىك ھوقــۇق، دېمــوكراتىيه  «ۋاشــىنگتوندامهن 
نىــڭ ئىشخانىــسىنى قۇرغانــدىن كېــيىن    »جهمئىيهتــىفونــدى 
ىلـله  نـى ب  جهمئىيهتى خانىم ماڭا ھهمكارلىـشىپ، فونـدى        سۈرەييه
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ــازىر      ــيىن ھ ــشلىگهندىن كې ــله ئى ــشخانىدا بىل ــكىللهپ، ئى تهش
 خانىمنىـــڭ ۋەتهن ئىچىـــدىكى  ســـۈرەييهخىتـــاي ســـاقچىلىرى  

  . تۇغقانلىرىنى پاراكهندە قىلىشقا باشلىدى
مېنىـــڭ ھـــازىرقى ئهھـــۋالىم توغرىـــسىدا ئامېرىكـــا دۆلهت     

  .  قىسقىچه يۇقىرىقىدەك بولدىدوكالتىممهجلىسىگه يوللىغان 
 ـ كــۈنى دۆلهت مهجلىــسىدە    12 ـ ئاينىــڭ    12يىــل  ـ   2005
  .سۆزلهندى
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  خىتاينىڭ پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتى

  !ھۆرمهتلىك دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرى
ــدە  ــدىن    2000مهن تۆۋەن ــان     2004 ـ يىلى ــچه بولغ  ـ يىلىغى

ئۇيغــۇر » شــىنجاڭ«چىلىرىنىڭ، هلىكئارىلىقتــا، خىتــاي مۇســتهم
ــا   ــدا ئۇيغۇرالرغــ ــاپتونوم رايونىــ ــۇت  ئــ ــق تۇغــ ــان پىالنلىــ قاراتقــ

سىياسـىتىنىڭ ئومــۇمى ئهھۋالىــدىن، جۈملىــدىن ئهرلهرنــى ئاقتــا  
ــۇرىي ئوپېراتـــسىيه    ــاال چۈشـــۈرۈش، مهجبـ ــۇرىي بـ قىلىـــش، مهجبـ

 ھامىلىـدارلىقتىن سـاقلىنىش     ئىچكۈزۈپقىلىش، مهجبۇرىي دورا    
  . قاتارلىق پاجىئهلىك ئهھۋالالردىن قىسقىچه دوكالت تهييارلىدىم

ى تهييارالشـتا، خىتـاي كـۆچمهنلىرى ھـاكىمىيىتى         بۇ دوكالتن 
شىنجاڭ «ستاتىستىكا ئورگانلىرىنىڭ خىتاي تىلىدا تهييارلىغان      

ــسى ــدىم »يىلنامى ــن پايدىالن ــىتى   . دى ــۇت سىياس ــق تۇغ پىالنلى
ــڭ      ــۈرۈش مېنى ــا چۈش ــالالرنى قولغ ــي ماتېرىي ــسىدا مهخپى توغرى

  .  كهلمهيدۇقولۇمدىن
تالر، پاجىئهلىـــك دا ســـانلىق پـــاكى»شـــىنجاڭ يىلنامىـــسى«

ــى    ــرىلمىگهن، مهخپىيهتلىكنـ ــۇق بېـ ــق، تولـ ــاكىتالر ئهتراپلىـ پـ
ئاشكارىلىماســــلىق پرىنــــسىپىدا چىــــڭ تــــۇرۇپ، پــــاكىتالرنى  
ــېكىن خىتــاي كــۆچمهنلىرى    ــۇقراالردىن يوشــۇرغان بولــسىمۇ، ل پ

دا پىالنلىـق   »شىنجاڭ يىلنامىـسى  «ھاكىمىيىتى تۈزۈپ چىققان    
، مهجبـۇرالش   ائىملىقىنىدتۇغۇت سىياسىتىنىڭ سىجىللىقىنى،    

  .خاراكتېرىنى ئالغانلىقىنى يوشۇرۇپ قااللمىغان
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  :ھۆرمهتلىك دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرى

 كۆرمهسلىك ئامېرىكىـدا ھهربىـر پۇقرانىـڭ    –پهرزەنت كۆرۈش  
ئىختىيارىغا باغلىق ئىـش ئىـكهن، ھهمـمه كىـشى قـانۇن ئالدىـدا              

ــدا گېپ     ــانۇن ئالدىـ ــشى قـ ــداق كىـ ــكهن، ھهرقانـ ــاراۋەر ئىـ ــى بـ ىنـ
  .قىالاليدىكهن

ــ  سى ئهزالىرىنىــــڭ، خىتــــاي  مهن ئامېرىكــــا دۆلهت مهجلىــ
ــتهملىك ــڭ ئۇيغۇرهمۇسـ ــان  الرچىلىرى ھاكىمىيىتىنىـ ــا قاراتقـ غـ

ــي     ــاي مىللىــــ ــىتىنى، خىتــــ ــۇت سىياســــ ــق تۇغــــ پىالنلىــــ
ھۆكۈمرانلىرىنىــڭ ئېتنىــك تــازىالش سىياســىتى دەپ، مۇئــامىله  

ېـسابىدا  چۈنكى، ئېتنىك مىلـلهت ھ    . قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمهن  
. خىتاي مىللىتى جۇڭگودا بىر مىلياردتىن ئـارتۇق نوپۇسـقا ئىـگه       

ئۇيغــۇر ئــاپتونوم ) ئۇيغۇرىــستان (»شــىنجاڭ«ئۇيغــۇرالر ئاتــالمىش 
ئۇيغـۇرالر يهر  .  مىليون ئهتراپىدا بىر ئېتنىك مىللهتتۇر   20رايونىدا  

شارىدىن غايىـب بولـۇپ كېتىـشنى، ئېتنىـك مىلـلهت سـۈپىتىدە             
 قىلىـــشى ئـــارقىلىق يوقىلىـــپ ىلياتـــسىيهئاسسىمخىتاينىـــڭ 

  . كېتىشنى خالىمايدۇ
ئامېرىكـــا دۆلهت مهجلىـــسى ۋە ئامېرىكـــا ھۆكۈمىتىنىـــڭ . 1

ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغان خىتاينىڭ پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنى،      
خىتاينىــڭ بىــر مىللهتنــى ئېتنىــك تــازىالش سىياســىتى دەپ      

  . نى ئۈمىد قىلىمىزىمۇقىمالشتۇرۇش
ا قوشــــما شــــتاتلىرىنىڭ دۆلهت مهھكىمىــــسى ئامېرىكــــ. 2

دۇنيــــادىكى دۆلهتلهرنىــــڭ كىــــشىلىك ھوقــــۇق خاتىرىــــسىگه 
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الر دۇچ كهلـــگهن، مۇناســىۋەتلىك دوكـــالت تهييارلىغانــدا، ئۇيغـــۇر  
چىلىرىنىڭ پىالنلىق تۇغـۇت سىياسـىتىنى،      هخىتاي مۇستهملىك 

ئۇيغۇرالرنىـــڭ كىـــشىلىك ھوقـــۇقلىرىنى دەپـــسهندە قىلىـــش     
  . نى ئۈمىد قىلىمىزىتىرىگه ئېلىشسىياسىتى دەپ خا

پهرزەنــت كــۆرۈش، ئــائىله ـ ئوچــاقلىق بولــۇش، ئۇيغـــۇر         . 3
ياشــلىرى تــوي قىلىــش يېــشىغا يهتكهنــدە تــوي قىلىــش، نهســىل 
قالدۇرۇش، ئالالھ باشقا مىللهتلهر قاتـارى ئۇيغۇرالرغـا ئاتـا قىلغـان      

ــۋەتته  ــۇقالردۇر، ئهل ــۇقهددەس ھوق ــۈك  . م ــقا ئۆيل ــدىن باش  –ئۇنىڭ
اقلىق بولۇش، پهرزەنت كۆرۈش ئىسالم دىنىغـا ئىـشىنىدىغان         ئوچ

ــڭ  ــيئۇيغۇرالرنىــ ــۇھىم   دىنىــ ــىۋەتلىك مــ ــا مۇناســ  ئېتىقادىغــ
شــــۇ ۋەجىــــدىن خىتاينىــــڭ پىالنلىــــق تۇغــــۇت  . مهســــىلىدۇر

 ئۇيغــۇر مۇناســىۋەتلىرى –سىياســىتىگه مۇناســىۋەتلىك، خىتــاي  
ئامېرىكـــا . جىـــددىي زىـــددىيهتلىك دەۋرىـــگه كىرىـــپ قالـــدى    

ــۈل     خهلقى ــددىي كۆڭ ــدىرىگه جى ــڭ تهق ــۇر مىللىتىنى ــڭ ئۇيغ نى
  . بۆلۈشىنى ئۈمىد قىلىمهن

  خىتاينىڭ پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتى

   ـ يىلالر2001 ـ 2000
  مهملىكهتلىـك نوپـۇس تىـزىمالش   نىـڭ  ـ قېتىملىق خىتاي 5

ــالنغاندا   ــسىگه ئاساس ــى    2000(نهتىجى ــڭ    11 ـ يىل  ـ   1 ـ ئاينى
ئۇيغـۇر ئـاپتونوم    ) ئۇيغۇرىستان (»شىنجاڭ«ئاتالمىش  ) كۈنىگىچه

 مىليـون   19رايونىدا تىزىمغا ئېلىنغان ئومۇمى نوپۇسـنىڭ سـانى         
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بــۇ ســان ئىچكىــرى خىتايــدىن    . ( مىــڭ دەپ، ھېــسابالندى 250
ــۆز     ــۇ ئ ــاي كۆچمهنلىرىنىم ــرگهن خىت ــۈپ كى ــستانغا كۆچ ئۇيغۇرى
ئىچىگه ئالىدۇ، تاشقىرىغا چىقىپ كهتكهن ئاھالىنى ئـۆز ئىچىـگه          

دا دائىمىـي   ) ئۇيغۇرىـستان  (»شـىنجاڭ « بۇنىڭ ئىچىدە    ).ئالمايدۇ
بـۇ  .  نهپهر ھېسابالندى26 مىڭ 460 مىليون  18تۇرۇشلۇق نوپۇس   

ــنى    ــۇس تىزىمالش ــى نوپ ــۈك     4قېتىمق ــق ئومۇميۈزل  ـ قېتىملى
 0 ـ كۈنى سـائهت   1 ـ ئاينىڭ  7 ـ يىلى  1990( نوپۇس تهكشۈرۈشكه

ــچه سېلىــشتۇرغاندا   ا دائىمىــي د) ئۇيغۇرىــستان (»شــىنجاڭ«گى
ــۇس  ــدى 409تۇرۇشــلۇق نوپ ــادەم كۆپهي ــدە . ( مىــڭ ئ بۇنىــڭ ئىچى

كۆچمهن خىتايالر قانچه نىسبهتنى ئىگىلهيدۇ، تهبىئىي كۆپىيىش       
بويىچه تۇغۇلغان بوۋاقالر قانچه پىرسهنتنى ئىگىلهيـدۇ، بىلگىلـى         

ــدۇ ــدىنال ). بولمايـ ــىنجاڭ«ئارقىـ ــدا  »شـ ــاپتونوم رايونىـ ــۇر ئـ  ئۇيغـ
 26.98%ىيىــشى، قوشــۇلۇش نىــسبىتى نوپۇســنىڭ تهبىئىــي كۆپ

 نهپهر  580 مىـڭ    390ئوتتـۇرا ھېـساب بىـلهن ھهر يىلـى          . دېيىلدى
 2.34%ئادەم قوشـۇلۇپ يىللىـق ئوتتـۇرىچه كـۆپىيىش نىـسبىتى            

  . بولدى دېيىلدى
 ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايونىـــدا پىالنلىـــق تۇغـــۇتنى »شـــىنجاڭ«

ــدا،    ــسىدىن قارىغان ــش نهتىجى ــستىكا قىلى ــ   2000ستاتى ى  ـ يىل
ئاھالىلهرنىــڭ  .  بــوۋاق تۇغۇلــدى 920 مىــڭ 240 دا »شــىنجاڭ«

ــسبىتى   ــۇش نىـــ ــۈرگهن  14.14%تۇغۇلـــ ــۇپ، دۆلهت چۈشـــ  بولـــ
ــدىن   ــهتكۈچ پىالنى ــدە 8.46كۆرس ــر مىڭ ــا بى ــدى نۇقت ــۆۋەن بول .  ت

ــشتۇرغاندا   ــۆتكهن يىلىغــا سېلى ــر مىڭــدە 4.62ئ ــا بى ــۆۋەن نۇقت  ت
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ت  بولـــۇپ، دۆله9.61%بولـــدى؛ تهبىئىـــي كـــۆپىيىش نىـــسبىتى 
 تۆۋەن  نۇقتا بىر   مىڭدە 5.79چۈشۈرگهن كۆرسهتكۈچلۈك پىالندىن    

  . بولدى دېيىلدى
تۇغۇلغان بوۋاقالرنىـڭ ئىچىـدە بىـر پهرزەنتلىـك بولغـان ئاتـا ـ        

، ئىككى پهرزەنتلىـك بولغـان ئاتـا ـ     57.32%ئانىالرنىڭ نىسبىتى 
، كــۆپ پهرزەنتلىــك بولغــان ئاتــا ـ   27.01%ئانىالرنىــڭ نىــسبىتى 

ئـــۆتكهن يىـــل بىـــلهن .  بولـــدى15.67%ڭ نىـــسبىتى ئانىالرنىـــ
سېلىـــشتۇرغاندا، بىـــر پهرزەنتلىـــك بولغـــان ئاتـــا ـ ئانىالرنىـــڭ     

؛ ئىككــى پهرزەنتلىــك ) دە بىــر پىرســهنت100 (0.78%نىــسبىتى 
؛ كـۆپ  )1% دە 100 (0.06بولغان ئاتـا ـ ئانىالرنىـڭ سـانى ئـۆرلهپ      

. بولــدى ) 1% دە 100 (0.72 ئــانىالر –پهرزەنتلىــك بولغــان ئاتــا   
پىالنلىق تۇغـۇت سىياسـىتى بـويىچه پهرزەنـت كـۆرۈش نىـسبىتى            

. تۆۋەنلىـــــدى، دېيىلـــــدى) 1% دە 100 (0.68 بولـــــۇپ، %98.61
مهجبۇرلىغـــان ( گه ئـــۆرلهپ 83.94%كېچىكىـــپ تـــوي قىلىـــش 

  . ئۆرلىدى دېيىلدى) 1% دە 100 (1.28) بولۇشى مۇمكىن
ــۇم نى مهردىن خىتــاي ھۆكــۈمىتى ھهقىقــى ســان يــۇقىرىقىال ل

كىچىكلىتىلگهن، يوشـۇرۇنغان سـان     . قىلىۋاتىدۇ، دەپ قارىمايمىز  
  . بويىچه ستاتىستىكا قىلىۋاتىدۇ، دەپ قارايمىز

ــك    ــۇت تهشــكىالتلىرى ۋە رەھبهرلى ــق تۇغ ــڭ پىالنلى خىتاينى
  خىزمىتى

ئېتنىك مىلـلهت ئۇيغـۇرالر يهر شـارىدىن يوقىلىـپ كېتىـشى            
  كېرەكمۇ؟
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  !ىھۆرمهتلىك دۆلهت مهجلىسى ئهزالىر

ــتهملىك     2001  ـ   2000 ــاي مۇسـ ــرى خىتـ چىلىرى ه ـ يىللىـ
ــۈمىتى ئۇيغۇرىــستان   ــىنجاڭ(ھۆك ــاپتونوم رايونىــدا   ) ش ئۇيغــۇر ئ

ئۇيغۇرالرغا قاراتقان پىالنلىق تۇغۇت سىياسـىتىنى تهشـكىللىك،        
پىالنلىــــق ئورۇنالشـــــتۇرۇپ، ھامىلىــــدارلىقتىن ســـــاقلىنىش   

ــېڭىش س   ــۇرالپ ت ــا مهجب ــۇر ئاياللىرىغ ــى ئۇيغ ــىتى تهدبىرىن ىياس
ــۈردى  ــسىگه كۆتــ ــويىچه زورالش   . دەرىجىــ ــۇت بــ ــق تۇغــ پىالنلىــ

  .ۋاسىتىلىرىنى قانۇنالشتۇرماقچى بولدى
 ـ كــۈنلىرى ئاتــالمىش    18 ـ،   17 ـ ئاينىــڭ   1 ـ يىلــى   2000

 ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خهلق ھۆكۈمىتى پىالنلىـق        »شىنجاڭ«
ــاۋىن رەئىــس     ــدا مۇئ ــپ، يىغىن ــى چاقىرى ــزمهت يىغىن تۇغــۇت خى

ــ ــدىنۇم قېي ــۇق ســۆزلهپ،   باۋى ــرالر نۇت ــتىمىن زاكى  ـ   1999، مهم
يىللىـــق پىالنلىـــق تۇغـــۇت سىياســـىتى ۋە بـــۇ سىياســـهتنى      
ئهمهلىيلهشـــتۈرۈش جهھهتـــته مهســـئۇلىيهت ۋە ۋەزىپىلهرنـــى ئـــادا 

  . قىلىپ نىشانغا يهتكهنلىكىنى تهنتهنه قىلىشتى
ــالمىش  ــدا ئاتـ ــىنجاڭ«يىغىنـ ــونى  »شـ ــاپتونوم رايـ ــۇر ئـ  ئۇيغـ

ــڭ  ئهمهلىيهت ــۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتىنىـــ ــاي كـــ ــى خىتـــ تىكـــ
نوپۇس ـــ ئاھـاله مهسىلىـسى، داۋاملىـق         : لېچۈەنسېكرېتارى ۋاڭ   

ــۇرۇش يـــاكى       ــسهتلىرىنى ئىـــشقا ئاشـ ــي قىلىـــش مهقـ تهرەققىـ
ئاشۇرالماســــلىقنىڭ مـــــۇھىم ھالقىــــسى، چـــــوڭ ۋەزىـــــيهتكه   

  . مۇناسىۋەتلىك مۇھىم مهسىله دەپ، بىلجىرلىدى
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ــىتىنى    ــۇت سىياسـ ــق تۇغـ ــپ،  پىالنلىـ ــق كۈچهيتىـ داۋاملىـ
ئېغىـــشماي ئهمهلىيلهشـــتۈرۈپ، ئايالالرنىـــڭ ھامىلىـــدارلىقتىن 

 ئۇيغۇر ئـاپتونوم  »شىنجاڭ«ساقلىنىشىنى مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ،     
ىنىــڭ رايونىنىـڭ نوپــۇس ۋە پىالنلىــق تۇغـۇت سىياســىي خىزمىت  

ــرىلهش سهۋىي ــۇقىرى ســهۋىي هئىلگى ــۈرەيلى، دەپ هســىنى ي گه كۆت
  .بىلجىرلىدى

 ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىـدا    »شـىنجاڭ «يىلى ئاتالمىش  ـ   2000
ھهر خىــل شــهكىلدە ئېلىــپ بېرىلغــان ئوپېراتــسىيه قىلىــشنىڭ 

ــتىم ســانى   ــى 363 مىــڭ 239قې ــا يهتت ــا  .  قېتىمغ ــۆتكهن يىلغ ئ
 قېــــتىم ئــــاز ئوپېراتــــسىيه قىلىنــــدى 10092سېلىــــشتۇرغاندا 

 گه يېتىـــپ 82.71%ئۇنىۋېرســـال تۇغـــۇت چهكـــلهش . دېيىلـــدى
 ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىـدا       پۈتـۈن . يۇقىرى بولدى، دېيىلدى   %0.16

 375دورا ئىچىپ ھامىلىدارلىقتىن سـاقالنغان ئايالالرنىـڭ سـانى          
دورا ئىچكهن، ئوكۇل سالدۇرغان،    .  نهپهر بولدى، دېيىلدى   311مىڭ  

تاشــقىرىدىن دورا ئىــشلهتكهن، قــاپچۇق ئىــشلهتكهن ئايالالرنىــڭ  
 بولــدى، 60.89%، 7.9%، 31.21% ئــايرىم ھالــدا –ســانى ئــايرىم 

ــدى ــدارلىقتىن  . دېيىلــ ــشلىتىپ ھامىلىــ ــايمانلىرى ئىــ دورا ســ
ــدارلىقتىن ساقلىنىــــشنىڭ   ــڭ، ھامىلىــ ــاقالنغان ئايالالرنىــ ســ

 بولـدى،   13.83%ئۇنىۋېرسال تهدبىرلىرىدە ئىگىلىگهن نىسبىتى     
  . دېيىلدى
 »شـىنجاڭ « ـ كـۈنى ئاتـالمىش    9 ـ ئاينىـڭ   10 ـ يىلـى   2000
گه ھهقـسىز ماشـىنا     ه نـاھىي  23ونوم رايونلۇق ھۆكۈمهت    تئۇيغۇر ئاپ 
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ئاجرىتىپ بېرىپ، بۇ ماشىنىالرغا، پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنى       
دەپ، نـام   » سـهييارە ماشىنىـسى   «ئىجرا قىلىدىغان كىـشىلهرنىڭ     

  . بهردى
 ئۇيغۇر ئـاپتونوم رايونلـۇق   »شىنجاڭ« ـ يىلى ئاتالمىش  2000
 پىالنلىـق تۇغـۇت   ىنىڭرېسپوبلىكىـس جۇڭخۇا خهلـق    «ھۆكۈمهت  

 –لهر ئارا، يېـزا     هنى ئىزچىلالشتۇرۇش ئۈچۈن ناھىي   »ىپروگراممىس
  . كهنتلهر ئارا مۇكاپاتالش ۋە جازاالش سىياسىتىنى يولغا قويدى

  !ھۆرمهتلىك دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرى
ــۆچمهنلىرى    ــاي كـــ ــۇرالر خىتـــ ــلهت ئۇيغـــ ــك مىلـــ ئېتنىـــ

ىلىق، خىتـاي   اسىتى ئـارق  ھاكىمىيىتىنىڭ پىالنلىق تۇغۇت سىي   
ــازىالش  همۇســتهملىك ــۆزگهرگهن ئېتنىــك ت چىلىرىنىڭ شــهكلى ئ

سىياســىتىنىڭ قۇربانىغــا ئايلىنىــپ يهر شــارىدىن بىــر مىلــلهت   
بــۇ مىلــلهت ئۇيغــۇرالر . ســۈپىتىدە يوقىلىــپ كېتىــشكه يۈزلهنــدى

يوقىلىــپ كېتىــشنى خالىمايــدۇ، قارشــىلىق كۆرسىتىــشكىمۇ     
ىسى ئهزالىرى بۇ مىلـلهت     دۆلهت مهجل . ئامالى يوق، ماغدۇرى يوق   

  ! ياردەم قىلىڭالر،ئۇيغۇرالرغا رەھىم قىلىڭالر

  بۇ يىلالردا خىتاينىڭ پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتى

   ـ يىلالر2002 ـ يىلى 2001

 ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق    »شىنجاڭ«ئاتالمىش  ) ئۇيغۇرىستان(
 ـ يىلـى   2001ستاتىستىكا ئىدارىسىنىڭ ستاتىستىكا قىلىشىچه 

 »شـىنجاڭ «ئاتـالمىش  )  گىـچه 0سـائهت  ( ـ كـۈنى   1ئاينىـڭ   ـ  11
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 مىـڭ   760 مىليون   18ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئومۇمى نوپۇسى      
ــسابالندى190 ــسبىتى  .  نهپهر دەپ، ھېـ ــۇش نىـ ــڭ تۇغۇلـ ئاھالىنىـ

ــسبىتى  %16.92 ــۆپىيىش نىـــــ ــي كـــــ  دەپ 11.13%، تهبىئىـــــ
  . ھېسابالندى

ئىشخانىـسىنىڭ  ئۇيغۇر ئـاپتونوم رايونلـۇق پىالنلىـق تۇغـۇت          
 مىــڭ 240ستاتىــستىكا قىلىــشىغا ئاساســالنغاندا تۇغۇلغــان بــاال 

بۇنىـڭ ئىچىـدە بىـر بـالىلىق بولغـان          . ئىمىـش  نهپهر بولغان    240
ــسبىتى    ــڭ ئىگىلىــگهن نى  نــى ئىگىــلهپ،  57.23%ئائىلىلهرنى

كــېمهيگهن ) نۇقتـا  100 (%0.09ئـۆتكهن يىلىغـا سېلىــشتۇرغاندا   
 27.4%ن ئائىلىلهرنىــڭ ســانى ؛ ئىككــى بــالىلىق بولغــائىمىــش

؛ ئــۈچ بــالىلىق  بولغــان ئائىلىلهرنىــڭ ئىمىــشبولــۇپ ئــۆرلىگهن 
 دە 100 گه يېتىــپ 0.3 بولــۇپ 15.37%ئىگىلىــگهن نىــسبىتى  

؛ پىالنلىق تۇغۇت سىياسـىتى بـويىچه       ئىمىش تۆۋەنلىگهن   %100
ــۆرلهپ پىــالن 0.41% گه يېتىــپ 99.02%تۇغۇلــۇش نىــسبىتى   ئ

ــان  ئورۇنال100% دە 100 ــشنغــــ ــوي  ئىمىــــ ــپ تــــ ؛ كېچىكىــــ
 تــۆۋەنلىگهن 1.33% بولــۇپ 82.61%قىلغۇچىالرنىــڭ نىــسبىتى 

  . ئىمىش
ــوي قىلىـــــش   پهرزەنـــــت كۆرمهســـــلىككه ۋەدە قىلىـــــپ تـــ
توختامنامىسى تـۈزۈپ، تـوي قىلىـش گۇۋاھنامىـسى ئالغانالرنىـڭ           

ــۆۋەنلهپ 16.96%نىـــسبىتى  ــان 100% دە 100 0.24 تـ  ئورۇنالنغـ
  . ئىمىش
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 ـ كۈنى ئۈرۈمچىدە  ئاھاله ـ نوپۇس   16 ئاينىڭ  ـ 1 ـ يىلى  2001
  5 ـ  9يىغىـن  . ۋە پىالنلىق تۇغۇت خىـزمهت يىغىنـى چاقىرىلـدى   

ــونى      ــاپتونوم رايـ ــۇر ئـ ــۈن ئۇيغـ ــدە پۈتـ ــالن مهزگىلىـ ــق پىـ يىللىـ
ڭ دائىرىــسىدە پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتىنى ئىجــرا قىلىــشنى 

ــىلهپ هلىـــرى ۋە تهجرىبهنهتىج ــى خۇالسـ ــى     2001لىرىنـ  1 ـ يىلـ
يىغىـن ئارىلىقىـدا خىتـاي      . يىللىق خىزمهتلهرنى ئورۇنالشتۇردى  

مهملىكهتلىـــــك پىالنلىـــــق تۇغـــــۇت كـــــومىتېتى ۋە خىتـــــاي 
مهملىكهتلىـــك مىللىـــي ئىـــشالر كومىتېتىنىـــڭ مۇكاپـــاتالش، 

بـۇ يهردە جـازاالش،     . (جازاالش توغرىسىدىكى قارارى ئوقۇپ ئۆتۈلـدى     
چــۈنكى، . ممهن قوشــۇپ قويــدۇ. دېــگهن ئىبــارە ئىــشلىتىلمىگهن

ــۇم     ــشلىتىلگهن ئىــكهن چوق ــارە ئى ــگهن ئىب ــات دې ــدا مۇكاپ خىتاي
گهپ بـۇ يهردە پىالنلىـق تۇغـۇت      . جازاالش بىلله ئېلىـپ بېرىلىـدۇ     
  ). سىياسىتى ئۈستىدە كېتىۋاتىدۇ

ــۇت      ــق تۇغـ ــۇق پىالنلىـ ــاپتونوم رايونلـ ــۇر ئـ ــدا، ئۇيغـ ــۇ يىغىنـ بـ
 نـاھىيه،  سىياسىتىنى ئىجرا قىلىش كومىتېتى ۋە ۋىاليهت، ئوبالست،     

ــلهن   ــهھهرلهر بى ــلىقالر(ش ــۇت    ) باش ــق تۇغ ــۇس ۋە پىالنلى ــارا نوپ ئۆزئ
  . ئىمزالىدى» مهسئۇلىيهت توختامنامىسى«خىزمهت نىشانى بويىچه 

 ـ كۈنى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلـۇق   21 ـ ئاينىڭ  3 يىلى - 2001
ئاھـاله ۋە پىالنلىـق    «ھۆكۈمهت، خىتاي مهركىزىي كومىتېتىنىـڭ      

 مۇقىمالشــــتۇرۇش، پهرزەنــــت كــــۆرۈش   تۇغــــۇت خىزمىتىنــــى 
ــۆۋەنلىتىش هسهۋىي ــىنى تـــ ــېالن  » ســـ ــارارى ئـــ ــسىدا قـــ توغرىـــ

  . قىلىنغانلىقىنىڭ بىر يىللىقىنى خاتىرىلىدى
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ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى مهمـتىمىن زاكىـر         
ــۆزلهپ   ــۇق س ــدا نۇت ــرلىككه   : يىغىن ــىنى بى ــڭ تونۇش رەھبهرلهرنى

قويۇلغــــــان تهلهپلهرنــــــى  كهلتــــــۈرۈپ، قــــــاراردا ئوتتۇرىغــــــا   
ــۇش     ــڭ تۇرمــ ــانلىق مىللهتلهرنىــ ــاز ســ ــتۈرۈپ، ئــ ئهمهلىيلهشــ
ــېڭىچه    ئاالھىــدىلىكلىرىگه ئاساســالنغان پىالنلىــق تۇغۇتنىــڭ ي

  . يولىنى ئىزدەپ تېپىشنى تهلهپ قىلدى
يىغىنــــدا ئۇيغــــۇر ئــــاپتونوم رايونلــــۇق پىالنلىــــق تۇغــــۇت 

 نوپـۇس  كومىتېتىنىـڭ رەھبهرلىـرى پىالنلىـق تۇغـۇت ۋە ئاھـاله ـ       
  . خىزمىتىنىڭ ئهھۋالىدىن دوكالت بهردى

ــارتكوم     5 ـ يىلــى    2001 ــاپتونوم رايونلــۇق پ ــدا ئۇيغــۇر ئ  ـ ئاي
ئىشخانىــسى، ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونلــۇق ھۆكــۈمهت ئىشخانىــسى، 

 نهپهر ئـــادەم 21ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايونلـــۇق سىياســـىي كـــېڭهش 
) رۇپپىـسى تهكـشۈرگۈچىلهر گۇ  (ئاجرىتىپ بۇالرنى بهش گۇرۇپپىغـا      

گه ئهۋەتىپ تهكشۈرۈش   ه ۋىاليهت، ئوبالست، ناھىي   15لهپ،  تهشكىل
ــۇش      ــڭ تۇت ــى چى ــۇت خىزمىتىن ــق تۇغ ــاردى ۋە پىالنلى ــپ ب ئېلى

.  ئورۇنـــدا خىـــزمهت تهكـــشۈردى19. توغرىـــسىدا يوليـــورۇق بهردى
يېزىالرغا بېرىپ تۇغۇتلـۇق ئۇيغـۇر ئايـاللىرىنى تهكـشۈردى يـاكى            

  . ئۇالرغا بېسىم ئىشلهتتى
 ـ يىلــى ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونلــۇق ھۆكــۈمهت يېــزىالردا   2001

پىالنلىــق تۇغۇتقــا يېتهكچىلىــك قىلىــش ئورگــانلىرىنى قــۇرۇپ   
ــى ــادەملهرنى    . چىقتـ ــدىغان ئـ ــڭ تۇتىـ ــۇتنى چىـ ــق تۇغـ پىالنلىـ

ئوپېراتسىيه، دوختۇرخانـا   . تهيىنلىدى ۋە سهپلىدى ياكى كۆپهيتتى    
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ــتۇردى  ــكۈنىلهرنى ئورۇنالش ــدا 463.  ئۈس ــۇت   ئورۇن ــق تۇغ پىالنلى
ــتۈرىدىغان    ــتۇرىدىغان، ئهمهلىيلهشــ ــىتىنى ئىزچىلالشــ سىياســ

ئايـالالرنى  . پىالنلىق تۇغۇت خىزمهت ئىشخانىسى قۇرۇپ چىقتـى      
ــشكه   ــى ئىچىــــ ــاقلىنىش دورىلىرىنــــ ــدارلىقتىن ســــ ھامىلىــــ

ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش تهدبىرلىرىنى ئاساس    . مهجبۇرلىدى
ــق خىزمهتلهر  ــل تېخنىكىلىــــــ ــان ھهرخىــــــ ــڭ قىلغــــــ نىــــــ

بۇنىــڭ ئىچىــدە قورســاقتىكى . (ئهمهلىيلىشىــشىنى چىــڭ تــۇتتى
ھــــامىلىنى ئوپېراتــــسىيه قىلىــــپ ئېلىــــۋېتىش ئهڭ مــــۇھىم  

  ).تېخنىكىلىق خىزمهت بولۇشى مۇمكىن
ــراجىتىگه          2001 ــۇت خىــــ ــق تۇغــــ ــى پىالنلىــــ  ـ يىلــــ

ــتۈرۈلدى  ــلهغ زور ســـۈرئهتته ئۆسـ ــۇر . ئىـــشلىتىلىدىغان مهبـ ئۇيغـ
 مىـڭ يـۈەن   751 مىليـون   150زارىتى  ئاپتونوم رايونلـۇق مـالىيه نـا      

بـۇ پـۇلنى   . ئاجرىتىپ پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتىگه سهرپ قىلـدى     
 كۆپهيدى، بۇنىڭ ئىچىـدە     65.58%غا سېلىشتۇرغاندا   ىئۆتكهن يىل 

خىتاي مهركىزىي كـومىتېتى مهخـسۇس كهسـىپلهرگه ئاجرىتىـپ          
ئــۆتكهن .  مىــڭ يــۈەن ھېــسابالندى211 مىليــون 20بهرگهن پــۇل 

لىـك  هئـۆلكه دەرىج  .  ئاشـقان بولـدى    107 %لىشتۇرغانداغا سې ىيىل
 120.8%ۇپ،  مىڭ يـۈەن بولـ     700 مىليون   117مهبلهغ ئاجرىتىش   

 467 مىليــون 1لىــك مهبــلهغ ئــاجرىتىش هۋىــاليهت دەرىج. بولــدى
 35.89%غــا سېلىــشتۇرغاندا  ىمىــڭ يــۈەن بولــدى، ئــۆتكهن يىل   

 مىـڭ  870لىـك مهبـلهغ ئـاجرىتىش    هنـاھىيه دەرىج  . ئاشقان بولدى 
ــۆتكهن يىل 180 ــدى، ئـ ــۈەن بولـ ــشتۇرغاندا  ى يـ ــا سېلىـ  27.42%غـ
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 80 مىڭ 219لىك مهبلهغ ئاجرىتىش  هئۆرلىگهن بولدى، يېزا دەرىج   
  . يۈەن بولدى

لىـــك مهبــــلهغ قهيهردىـــن كهلــــدى؟   هيېــــزا دەرىج: دىقـــقهت 
 كهنـتلهردە ھۆكـۈمهت     دېهقانچىلىق رايونى دەپ ھېسابالنغان يېـزا     

ىـق تۇغـۇت سىياسـىتىگه خىالپلىـق        پىالنل «-نى،  يۇقىرىقى پـۇل  
، دەپ ئهيىبلهپ، ئـائىلىلهرگه جهرىمـانه قويـۇپ توپلىغـان            »قىلدى

  پۇل ئهمهسمۇ؟

  !ھۆرمهتلىك دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرى

خىتاي كۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقـان       
ــشته     ــكىلى رەۋىــ ــىتىنىڭ تهشــ ــۇت سىياســ ــق تۇغــ پىالنلىــ

 يىلـدىن   ئاساسلىرىنىڭمۇدىي  ؛ ئىقتىسا ئهمهلىلهشكهنلىكىنى
 يىلغا تولۇقلىنىپ تۇرغـانلىقىنى؛ قاتنـاش مهسىلىـسىنىڭ         –

ھهل قىلىنغانلىقىنى ۋە ئوپېراتـسىيه قىلىـش بۆلۈملىرىنىـڭ         
تهســـىس قىلىنغـــانلىقىنى يـــۇقىرىقى مىـــسالالردىن كـــۆرۈپ 

  . يهتتۇق
ــا بېــــسىم   ــىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغــ پىالنلىــــق تۇغــــۇت سىياســ

سـىگه بېرىـپ   هراۋانلىق قىلىـش دەرىج جبۇرالش، زوئىشلىتىش، مه 
خىتاينىڭ . يهتكهنلىكىنى يۇقىرىقى مىسالالردىن كۆرۈپ يهتتۇق    

ــڭ      ــگهن ئۇيغۇرالرنىـ ــىتىگه دۇچ كهلـ ــۇت سىياسـ ــق تۇغـ پىالنلىـ
 دەردىــگه ئامېرىكىنىــڭ دۆلهت مهجلىــسى، – ھــالۇئېچىنىـشلىق  

  ئامېرىكا ھۆكۈمىتى كۆڭۈل بۆلمىسه كىم كۆڭۈل بۆلىدۇ؟
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ــۆرەلمه، ئانىن ــامىله بولغــان تــۆرەلمه بــۇ      ت ىــڭ قورســىقىدا ھ
گهرچه بۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇرالرنىڭ سۆزلهش ھوقۇقى      . ھاياتلىقتۇر

بولمىــسىمۇ، خىتــاي كــۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتىنىــڭ پىالنلىــق  
ــۇر     ــىتى ئــارقىلىق ئۇيغ ــۇت سىياس ــىدتۇغ  ئانىنىــڭ لهرنىەنارەس
ن  بولمايـدىغا  كهچـۈرگىلى قورسىقىدا ئۆلتۈرۈشنى ئۇيغـۇر خهلقـى       

  .  بولمايدىغان جىنايهت دەپ، ھېساباليدۇكهچۈرگىلىزوراۋانلىق ۋە 
 ئوچـاقلىق   – ئويلـۈك تۆرەلمه، ھامىله، ئىككى نهپهر ياشـنىڭ       

بولۇشى ئالالھ باشقا مىللهتلهر قاتارى ئۇيغۇرالرغا ھهم ئاتا قىلغـان    
ــلىرى      ــۇق قاراش ــل ھوق ــۇ خى ــۇقالر ئهمهســمىدى؟ ب ــي ھوق تهبىئى

ــ ــبىگه   ئېتيئۇيغۇرالرنىـــڭ دىنىـ ــسىنىڭ تهركىـ ــاد سىستېمىـ ىقـ
  سىڭىپ كهتكهن ئهمهسمىدى؟ 

خىتــــاي كــــۆچمهنلىرى ھــــاكىمىيىتى پىالنلىــــق تۇغــــۇت  
 ي زاتــالر، دىنىــ  يسىياســىتىنى ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىــدا دىنىــ    

چېكىدىن ئاشـقان   .  تهرغىب قىلدى  –تهقۋادارالر ئارىسىدا تهشۋىق    
ىقـان جهرىمـانه    زوراۋانلىق، يـاق دېگهنلهرنـى قولغـا ئـېلىش قااليم         

 ئېرىقالرنى سـۇغۇرۇش قېـتىم      –قويۇش، تهھدىت سېلىش، ئېتىز     
ــ   ــسقارتىۋېتىش، دىنىـ ــانىنى قىـ ــات يولى يسـ ــڭ ھايـ ــ زاتالرنىـ ا غـ

ــ      ــڭ دىنى ــلهت ئۇيغۇرنى ــۇ مىل ــاخىرى ب ــش ئ ــقۇنلۇق قىلى  يتوس
 قارشــىلىق كۆرســىتهلمهيدىغان ھالغــا چۈشــۈرۈپ  رلىرىنىىئاكــاب

  . قويدى
 يم رايونى خوتهن ۋىاليىتىـدە دىنىـ   ـ يىلى ئۇيغۇر ئاپتونو 2001

 يئىشالرنى باشقۇرۇش ئورگـانلىرىنى ھهرىكهتـكه كهلتـۈرۈپ، دىنىـ         
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زاتــــالر ۋە مۆتىــــۋەر ئهربــــابالر ئارىــــسىدا خىتــــاي كــــۆچمهنلىرى 
ھاكىمىيىتىنىڭ پىالنلىق تۇغۇت سىياسـىتىنى قوبـۇل قىلىـش         

 ـ تهرغىبات ئېلىپ بېرىپ، پىالنلىق تۇغۇش  اتتوغرىسىدا تهشۋىق
ــ ــۈك مهسـ ــويىچه زور  ىلىلىرىنى ئومۇميۈزلـ ــېلىش بـ ــپكه سـ تهرتىـ
  . لهرگه ئېرىشتۇق، دېيىلدىهنهتىج

 مىـڭ ئـادەم قېـتىم تهشـكىللهپ     800 ـ يىلى بىر يىلدا  2001
خىتــــاي كــــۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتىنىــــڭ پىالنلىــــق تۇغــــۇت 

 زاتـالر ئۆزىنىـڭ ئېتىقادىغـا    يسىياسىتى تهشۋىق قىلىندى، دىنىـ  
ــدى، پىالنقارشــى سىياســهتلهرنى ئۆ لىــق تۇغــۇت سىياســىتى  گهن

نىڭ ئاالقىـدار مهزمۇنلىرىغـا بىرلهشـتۈرۈلگهن ھالـدا         قۇرئان كهرىم 
ــ   ــۋىق قىلىنــدى ۋە دىنى ــڭ تۇرمــۇش قاراشــلىرىمۇ   يتهش  زاتالرنى

  . ئۆزگهرتىلدى، دېيىلدى
ــ     2001 ــشى دىنى ــته ياخ ــى بهش ــاالش،  ي ـ يىل ــى باھ  زاتالرن

 يېـزىالردا   –هر  سېلىشتۇرۇش ھهرىكىتىنى قانات يايدۇرۇپ، شهھ    
 زاتالرنىـــڭ پىالنلىـــق تۇغـــۇت سىياســـىتىنى ئىنكـــار يدىنىـــ

ــۇت       ــق تۇغ ــدا، پىالنلى ــش جهريانى ــرا قىلى ــاكى ئىج ــش ي قىلى
 يــوق؟ –سىياســىتىگه قارشــى تۇرىــدىغان ھادىــسىلهر بــارمۇ     

 بهشته ياخشى دەپ، باھالىنىـدىغان      ئۇسۇلىنىدەيدىغان زورالش   
پىالنلىق تۇغـۇت   .  زاتالرنىڭ ئۆلچىمى قىلىپ بېكىتتى    يدىنى

سىياســىتىگه قارشــى گهپ ـ ســۆزلهرنى خىتــاي كــۆچمهنلىرى     
ھـاكىمىيىتى ئهكـسىيهتچى سـۆز ـ ھهرىكهتـلهر دەپ بېكىتىـپ       

زورلـــۇق ھهددىـــدىن ئاشـــقاندا   . جىنـــايهت تـــۈرىگه ئايرىـــدى  
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قارشىلىق كۆرسىتىشكه قۇربى يهتمهيدىغان پۇقراالرنىڭ نـېمه       
  چارىسى بار؟

خىتـاي كـۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتىنىـڭ      ئۇيغۇر ئاپتونوم رايـونى     
ــېكرېتارى ۋاڭ  ــۈەنسـ ــسىدىن   لېچـ ــهندۇڭ ئۆلكىـ ــڭ شـ ، خىتاينىـ

ــستانغا     ــسى ئۇيغۇرى ــڭ مۇستهملىكى ــى خىتاينى ــڭ ۋەتىن ئۇيغۇرنى
ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىـدا پىالنلىـق        . كۆچۈپ كهلگهن خىتاي ئىـدى    

تۇغــــۇت خىزمىتىنــــى كــــۈچهيتىش ئۈچــــۈن، شــــهندۇڭ خىتــــاي  
 خهي ۋي جىــن شــهھىرى، لىــنهھىرى،  نىــڭ شــجــىئۆلكىــسىنىڭ 

بــۇ كىــشىلهر ئۇيغــۇر ئــاپتونوم . شــهھىرىدىن كــۈچ يــۆتكهپ كهلــدى
ــ ــوپ ناھىي راي ــڭ ل ــوتهن ۋىاليىتىنى ــقهر  هونى خ ــدىن قهش ــىگه، ئان س

لىرىگه كېلىــپ هېڭىــسار، ياركهنــت، پهيــزاۋات نــاھىيۋىاليىتىنىــڭ ي
. پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنى ئىزچىلالشتۇرۇشنى تهشـكىللىدى     

غــۇر ئــاپتونوم رايونىــدا ئــادەم كــۈچى يېتىــشمىگهندەك يــاكى       ئۇي
كۆچمهن خىتايالر ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغـا كۆچـۈپ كىرمىگهنـدەك،          
خىتاينىڭ شهندۇڭ ئۆلكىسىدىن ھـايۋانىي ئـادەم يـۆتكهپ كـېلىش           
ــدە      ــق ئىچى ــېلىش، خهل ــدىت س ــگه تهھ ــۇر خهلقى ــك ئۇيغ دېگهنلى

  ۋەھىمه پهيدا قىلىش دېگهنلىك ئهمهسمۇ؟

  النلىق تۇغۇت پىالنلىق ئۆلتۈرۈشپى

ــا    ــڭ ئۇيغۇرالرغ ــۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتىنى ــاي ك ــدى خىت ئهم
 ـ يىللىـق پۈتـۈن    2003قاراتقان پىالنلىق تۇغۇت سىياسـىتىنىڭ  

  .تاشاليلۇقبىر يىللىق ئىجرا قىلىنىش ئهھۋالىغا نهزەر 
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 19 ـ يىلى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىـڭ ئومـۇمى نوپۇسـى     2003
. ڭ ئهتراپىدا ياكى شۇ سان ئىچىـدە تىزگىنلهنـدى      مى 400مىليون  

 بولـۇپ، يىللىـق ئاھـاله       10.78%ئاھالىنىڭ تۇغۇلـۇش نىـسبىتى      
ــدى  ــدى، دېيىل ــى ئورۇندال ــاپتونوم     2003. پىالن ــۇر ئ ــى ئۇيغ  ـ يىل

نوپۇس ۋە پىالنلىـق   «رايونلۇق خىتاي كۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتى     
قـانۇن ئىجـرا    مهمـۇرىي   «. نى تۈزۈپ تارقـاتتى   »تۇغۇت نىزامنامىسى 

نـى تـۈزۈپ    »قىلىش مهسئۇلىيهت تۈزۈمىنى يولغا قويۇش چارىـسى      
نــى »قايتــا پهرزەنــت كــۆرگهنلهرنى باشــقۇرۇش چارىــسى«. تارقــاتتى

  . تۈزۈپ تارقاتتى
ــدا ئاساســى    ــۇت سىياســىتىگه ماسالشــتۇرغان ھال پىالنلىــق تۇغ

يېـزىالردا  . قاتالمدا نېگىزلىك خىزمهتلهرنى زورلۇق بىلهن كۈچهيتتى     
ــاممىۋى خىــزمهت   مه مــۇرىي باشــقۇرۇش، تېخنىكىلىــق مــۇالزىمهت، ئ
ــپ     ( ــكهت ئېلى ــتۇرۇپ ھهرى ــىتىگه ماسالش ــۇت سىياس ــق تۇغ پىالنلى

باشـــقۇرۇش سىـــستېمىلىرى تۇرغۇزۇلـــدى، . كۈچهيتىلـــدى) بېـــرىش
ــدى ــانالر، چارۋىچىالرغــا     . كۈچهيتىل ــويىچه دېهق ــۇش ب ــق تۇغ پىالنلى

ـ چارۋىچىالرنىـڭ  دېهقـان   . (ھهقـسىز خىـزمهت قىلىـشنى كـۈچهيتتى    
بـاال ـ چاقىـسى يـاكى ئايـاللىرى پىالننىـڭ سـىرتىدا ئېغىـر ـ ئايـاق             
بولــدى، ئوپېراتــسىيه قىلىــپ قورســاقتىكى ھــامىلىنى ئېلىــۋېتىش   
ــدۇ؟ دېهقــان ـ       كېــرەك، ئوپېراتــسىيه قىلىــش ھهققىنــى كىــم تۆلهي
چارۋىچىالرنىڭ تۆلهيدىغان پۇلى يـوق، ھۆكـۈمهت تهرەپ ئېغىـر ئايـاق      

ــالالرن ــامىلىنى   ئاي ــاقتىكى ھ ــپ قورس ــسىيه قىلى ــسىز ئوپېرات ى ھهق
  .)ھهقسىز ياردەم قىلىش دېگهننىڭ مهنىسى شۇ. ئېلىۋېتىدۇ
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 ـ يىلى پۈتۈن ئۇيغۇر  2003خىتاي كۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتى 
ئـاپتونوم رايوننىـڭ يېـزا ـ قىـشالقلىرىدا تۇغـۇت يېـشىغا يهتـكهن          

ىمالش تـورلىرىنى   ئايالالرنى، ئېغىر ئايـاق بولغـان ئايـالالرنى تىـز         
ــۇ يىــل ئىچىــدە مهبــلهغ ئاجرىتىــپ پىالنلىــق   . قــۇرۇپ چىقتــى ب

سـهييارە تهكـشۈرۈش ئۈچـۈن      . تۇغۇتقا سهرپ قىلىـشنى كـۈچهيتتى     
بهش ۋىاليهت ۋە ئوبالست    . ى دانه كىچىك، چوڭ ماشىنا ئاجراتت     97

» قانۇن بويىچه باشقۇرۇش«لىك ئورگانالردا، يېزا ـ كهنتلهردە   هدەرىج
ــانلىرىن ــى ئورگ ــۇرۇپ چىقت ــهھهر   . ى ق ــۈمهتلهر ش ــهھهرلىك ھۆك ش

. ئىچىــدە، رايــونالردا پىالنلىــق تۇغــۇت خىزمىتىنــى چىــڭ تــۇتتى  
ــڭ    ــالىلهرنى چىـ ــتلهردە ئاھـ ــۈمهت كهنـ ــق ھۆكـ ــزىالردا يېزىلىـ يېـ

  . تىزگىنلهپ پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىگه بويسۇنۇشقا زورلىدى
.  ـ يىلى بوۋاقالرنىڭ تۇغۇلـۇش نىـسبىتى تۆۋەنلىـدى    2003

ــسىنىڭ     ــستىكا ئىدارىــ ــۇق ستاتىــ ــاپتونوم رايونلــ ــۇر ئــ ئۇيغــ
 ـ يىلىنىـــڭ    2003ستاتىـــستىكا قىلىـــشىغا ئاساســـالنغاندا  

ئاخىرىــدا پۈتــۈن ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايــون بــويىچه نوپۇســنىڭ       
 نهپهر كىــشى دەپ، 950 مىــڭ 330 مىليــون 19ئومــۇمى ســانى 

 760 مىـڭ    280ئـۆتكهن يىلىغـا سېلىـشتۇرغاندا       . ھېسابالندى
ــشى ــۆپهيگهن كىـ ــش كـ ــۈپ  . (ئىمىـ ــايالر كۆچـ ــۆچمهن خىتـ كـ

ــانمۇ؟     ــۇنداق تۇغۇلغـ ــوۋاقالر شـ ــۇر بـ ــاكى ئۇيغـ ــۇ يـ ) كىرگهنمـ
نوپۇســـنىڭ . ئىمىـــش بولغـــان 1.51%كـــۆپىيىش نىـــسبىتى 

ماتېرىيالالرغـــا . كـــۆپىيىش نىـــسبىتى ھهر يىلـــى تۆۋەنلىـــدى
 ـ يىلىغىـچه ئـالته يىـل     2003 ـ يىلىـدىن  1998ئاساسـالنغاندا  
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يغــۇر ئـاپتونوم رايونىــدا نوپۇســنىڭ كــۆپىيىش  ئىچىـدە پۈتــۈن ئۇ 
).  چۈشــكهننۇقتىغــا دە بىــر 1000تــۆتته (نىــسبىتى تــۆۋەنلهپ 

 ـ يىلـــى پۈتـــۈن ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايونىـــدا تۇغۇلغـــان      2003
ــانى  ــڭ سـ ــڭ 300بوۋاقالرنىـ ــان 710 مىـ ــش نهپهر بولغـ . ئىمىـ

، ئاھالىنىــڭ ئۆلــۈش 16.01%ئاھالىنىــڭ تۇغۇلــۇش نىــسبىتى 
ــسبىتى  ــسبىتى   5.2%نىـ ــۆپىيىش نىـ ــي كـ  10.78%؛ تهبىئىـ

بولــۇپ، ئــۆتكهن يىلىغــا سېلىــشتۇرغاندا ئاھالىنىــڭ تۇغۇلــۇش 
  ). ئىمىش بولغان نۇقتا 1000 دە 0.29(نىسبىتى 

  تۇغۇت يېشىغا يهتكهن ئايالالر

 ـ يىلى توي قىلىپ تۇغـۇت يېـشىغا يهتـكهن ئايالالرنىـڭ      2003
 نـى   18.13%ىڭ   نهپهر بولۇپ، ئومۇمى نوپۇسـن     550 مىڭ   350سانى  

 ـ يىلىــدىكى ســان بىــلهن سېلىــشتۇرغاندا،       1990. ئىگىلىــگهن
ــسبىتى   ــگهن نى ــۈز 0.13ئىگىلى ــا ي ــۆرلىگهننۇقت ــپ  .  ئ ــوي قىلى ت

ــانى     ــڭ س ــكهن ئايالالرنى ــشىغا يهت ــۇت يې ــڭ 770تۇغ  نهپهر 740 مى
ــكهن  ــادەمگه يهت ــۈرئىتى  . ئ ــۆپىيىش س ــان 28.5%ك ــش بولغ . ئىمى

ــدا   ــلهن ھهر يىل ــساب بى ــۇرا ھې ــۆرلىگهن1.95%ئوتت ــڭ .  ئ ئايالالرنى
ــون       ــى ئ ــدا يېقىنق ــدىن قارىغان ــۆرۈش ئهھۋالى ــت ك ــۇش، پهرزەن تۇغ
يىلدىن بېرى پۈتۈن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا تۇغۇت يېشىغا يهتـكهن          

  .  تۆۋەنلىگهن1.18ئايالالرنىڭ ئومۇمى پهرزەنت كۆرۈش ئهھۋالى 
 ـ يىللىــق     2004يۇقىرىقىالرنىــڭ ســهۋەبلىرى توغرىــسىدا   

  . دا مۇنداق كۆرسىتىلگهن»جاڭ يىلنامىسىشىن«
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پۈتۈن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىـدا ئـۈچ پهرزەنـت يـاكى ئـۈچتىن        
تــــۆتنى . ئــــارتۇق پهرزەنــــت كــــۆرۈش جىــــددىي تــــۆۋەنلىگهن

ــتۇرۇش   ــنى ئومۇمالشـــــــــ ــتۇرۇش ۋە بهشـــــــــ ئومۇمالشـــــــــ
ــى   ( ــېمه ئىكهنلىكىنــ ــڭ نــ ــنىڭ مهزمۇنىنىــ ئومۇمالشتۇرۇشــ

ــدا م    ــۇ توغرىـ ــا بـ ــىنهلمىدىم، كىتابتـ ــلهن  چۈشـ ــال بىـ اتېرىيـ
 ـ   2004ماتېرىيالالرغـا ئاساسـالنغاندا، دەيـدۇ،    ) تهمىـنلىمىگهن 

دا، ئىككـى بـالىلىق ئومـۇمى       »شىنجاڭ يىلنامىـسى  «يىللىق  
پهرزەنــت كــۆرۈش ئهھــۋالى تــۆتنى ئومۇمالشــتۇرۇش دەۋرىــدىكى  

 0.51 دىن تـۆۋەنلهپ، بهشـنى ئومۇمالشـتۇرۇش دەۋردىكـى           0.61
دە ئـۈچ پهرزەنـت كـۆرۈش ۋە    ئوخـشاش بىـر مهزگىلـ   . گه چۈشكهن 

 تۇغۇلـۇش نىـسبىتى     يئۈچتىن ئارتۇق پهرزەنت كۆرۈش، ئومۇمى    
 دىن تۆۋەنلهپ، بهشـنى     1.71تۆتنى ئومۇمالشتۇرۇش دەۋرىدىكى    

 كه چۈشكهنلىكى، پىالننىـڭ     0.34ئومۇمالشتۇرۇش دەۋرىدىكى   
ــۆپ  ــىرتىدا كــ ــهۋىي ســ ــۆۋەن ســ ــنىڭ تــ گه هپهرزەنــــت كۆرۈشــ

ــىتىپ بهردى ــكهنلىكىنى كۆرســ ــدىچۈشــ  ـ     2004. ، دېيىلــ
نىـڭ خىتـايچه نهشـرىدە تـوي       »شـىنجاڭ يىلنامىـسى   «يىللىق  

قىلىــپ تۇغــۇت يېــشىغا يهتــكهن ئايالالرنىــڭ پهرزەنــت كــۆرۈش 
  . ئادىتىدە نېگىزلىك ئۆزگىرىش يۈز بهردى دەپ كۆرسىتىلدى

  !ھۆرمهتلىك دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرى

الر بىــز يۇقىرىــدا كــۆرۈپ ئــۆتكهن ماقــالىلىرىمىزدە، ئۇيغــۇر     
 چـاقىلىق   –ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدۇ، پهرزەنت كۆرۈش، باال        
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 ئېتىقـاد   يبولۇش ئۇيغۇرالرنىڭ تهقدىرچىلىك قاراشـلىرىغا، دىنىـ      
بۈگـۈن  .  باغالنغان ئىدى، دېـگهن ئىـدۇق      چهمبهرچاسئادەتلىرىگه  

ــك     ــدە نېگىزلى ــۆرۈش ئادەتلىرى ــت ك ــڭ پهرزەن ــۇر ئاياللىرىنى ئۇيغ
بولــسا، بــۇ ھهرگىزمــۇ ئىختىيــارى،    ئــۆزگىرىش ھاســىل بولغــان   

ئۆزلىرى خالىغان، ئارتۇق پهرزەنت كۆرۈشـنى راۋا كـۆرمىگهن يـاكى           
ــۈز بهرگهن      ــتىدا ي ــۋال ئاس ــان ئهھ ــىل قىلغ ــۇش ھاس ــۇنداق تون ش
نېگىزلىــك ئــۆزگىرىش بولماســتىن، بهلكــى ھامىلىــدارلىقتىن     
ساقلىنىشقا زورالش، قورساقتىكى ھامىلىنى ئوپېراتسىيه قىلىپ      

ــك  ېتىــشكهچۈشۈرۈۋ ــدا قىلىنغــان نېگىزلى ــارقىلىق پهي  زورالش ئ
  . ئۆزگىرىشتۇر

 ئــۆزگىرىش قۇرامىنىـڭ   ئـاپتونوم رايونىـدا نـۆۋەتته يـاش    ئۇيغـۇر 
  . ئهھۋالى مۇنداق بولدى

 ياشـقىچه  14 ياشـتىن  0 ـ يىلى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىـدا   2003
 15 نـى ئىگىلىـدى؛     24.79% نوپۇسـنىڭ    يبولغان بالىالر ئومـۇمى   

 نـى   69.09% نوپۇسـنىڭ    ي ياشقىچه بولغانالر ئومـۇمى    64ىن  ياشت
 نوپۇســـنىڭ ي ياشــتىن يۇقىرىــدىكىلهر ئومــۇمى   65ئىگىلىــدى؛  

  .  نى ئىگىلىدى، دېيىلدى%6.12
 ياشـقىچه  14 ياشـتىن  0 يىلالر بىلهن سېلىشتۇرغاندا،     -1990

 64 ياشــتىن 15؛ ) تۆۋەنلىــدىنۇقتــا 100 (8.26بالىالرنىــڭ ســانى 
 65؛ ) ئۆرلىــدى نۇقتــا  100 (6.05الرنىــڭ ســانى   ياشــقىچه بولغان 

، ) ئۆرلىـدى  نۇقتـا  100 (2.21ياشتىن يۇقىرى بولغانالرنىڭ سـانى      
ــدى ــستىكا   .  دېيىلـ ــۇق ستاتىـ ــاپتونوم رايونلـ ــۇر ئـ ــمهك، ئۇيغـ دېـ
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ــالمىش   ــسى ئاتـ ــىنجاڭ«ئىدارىـ ــدا   »شـ ــاپتونوم رايونىـ ــۇر ئـ  ئۇيغـ
ىرىــشنى ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىــڭ يــاش قۇرامىــدا يــۈز بهرگهن ئۆزگ

ــه    ــۆزگهردى دەپ، خۇالسـ ــاراپ ئـ ــلىققا قـ ــۇرا ياشـ ــلىقتىن ئوتتـ ياشـ
دا )  ئۇيغۇرىـستان  مۇسـتهملىكه  (»شىنجاڭ«چىقارغاندا، ئاتالمىش   
ــسىدا  ــۇرالر ئارىـ ــج  ئۇيغـ ــك دەرىـ ــنى قانچىلىـ ــت كۆرۈشـ دە ه پهرزەنـ

  .  خوش بولۇشتىتىزگىنلىگهنلىكىدىن
  اھنامه ئېلىشىئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ پهرزەنت كۆرۈش پىالنى بويىچه گۇۋ

  !ھۆرمهتلىك دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرى

تۇغــۇت يېــشىغا يهتــكهن، تــوي قىلىــپ ئېغىــر ئايــاق بولــۇش  
ــۇش      ــك بولـ ــر پهرزەنتلىـ ــاللىرى بىـ ــۇر ئايـ ــان ئۇيغـ ــدا تۇرغـ ئالدىـ

 ئىككى پهرزەنت، ئـۈچ   دەسلىپىدە  . گۇۋاھنامىسى ئېلىشقا زورالندى  
لىرى چىهكه مــاقۇل بولغــان خىتــاي مۇســتهملىك پهرزەنــت كۆرۈشــ

 يىلىــدىن باشــالپ – 2003 ئۆزلىرىنىـڭ ۋەدىــسىدىن يېنىۋېلىـپ  
 پهرزەنــت كــۆرۈش گۇۋاھنامىــسى ئېلىــشقا مهجبۇرلىغانــدا،     بىــر

ــداق ئهھۋال   ــالر قانـ ــانىالر، دادىـ ــاي    ئـ ــدى؟ خىتـ ــۈپ قالـ ــا چۈشـ غـ
چىلىرى ئۇيغۇر مىللىتىنى مۇشۇ ئۇسۇلدا يوقىتىـپ       همۇستهملىك

دە جهمئىيهتىـ ئۇيغـۇر   بـۇ پىكىـر ھـازىر       . تۈگهتمهكچىمۇ، دېيىشتى 
  . ئومۇميۈزلۈك پىكىرگه ئايالندى

 2003دا  »شىنجاڭ يىلنامىـسى  «چىلىرى  هخىتاي مۇستهملىك 
ــۇت       ــق تۇغ ــسبىتى پىالنلى ــۇش نى ــڭ تۇغۇل ــى ئاھالىلهرنى ــ يىل ـ

ــتى  ــىتىگه مۇۋاپىقالش ــدى   90. %سىياس ــۈك بول ــدا ئۈنۈمل  ئهتراپى
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ت شـــۇنداق بولغانـــدا ئۇيغـــۇرالر مىلـــله. دەپ، خۇالســـه چىقـــاردى
 يىلدا يهر شارىدىن پـاك ـ پـاكىز غايىـب بوالمـدۇ      30سۈپىتىدە يهنه 

   يىلدا يهر شارىدىن پاك ـ پاكىز غايىب بوالمدۇ؟60ياكى يهنه 

  !ھۆرمهتلىك دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرى! كهچۈرۈڭالر

ئۇيغۇر خهلقى ھازىر ئالالھقا مۇراجىئهت قىلىـپ يهر شـارىنىڭ          
ئۇيغـۇر ياشـىمىغاندىن    . قتـا تېزرەك ھاالك بولۇشىنى تهلهپ قىلما    

ــادا    ــدى دۇنيــ ــۇقى بارمىــ ــاش ھوقــ ــقىالرنىڭ ياشــ ــيىن باشــ كېــ
  ! دېيىشمهكته

 گه  56.64%شۇ يىلى بىر پهرزەنتلىك بولغانالرنىڭ نىسبىتى       
يهتـــكهن بولـــسا، ئىككـــى پهرزەنتلىـــك بولغانالرنىـــڭ نىـــسبىتى 

الرنىــڭ نىــسبىتى  گه چۈشــۈپ، كــۆپ پهرزەنتلىــك بولغان%28.27
  . نى ساقالپ قالدى، دېيىلدىههۋىي لىك س%15.09

بـۇ تېخـى   ( ـ يىلـى بىـر پهرزەنـت كـۆرۈش گۇۋاھنامىـسى       2003
خىتاينىڭ پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتىدە شـهرەپ گۇۋاھنامىـسى           

 بولۇپمـۇ ئانىالرنىـڭ سـانى    ،ئالغان ئاتا ـ ئانىالرنىڭ ). دەپ ئاتالدى
ــسابالندى880 مىــڭ 500  مىــڭ 130بۇنىڭــدىن باشــقا  .  نهپهر ھې
» پىالنلىــق تۇغــۇت شــهرەپ گۇۋاھنامىــسى« نهپهر ئهر ـ ئايــال   800

ئېلىـشنىڭ نىـسبىتى    » شهرەپ گۇۋاھنامىـسى  «. ئالدى، دېيىلدى 
 100 ته   1.25( گه يېتىپ ئۆتكهن يىلغـا سېلىـشتۇرغاندا         %18.45

تـوي قىلىـپ تۇغـۇت يېـشىغا يهتـكهن          . دېيىلـدى )  ئۆرلىـدى  نۇقتا
يــال ھهرخىــل تهدبىــر  نهپهر ئا640 مىــڭ 287ئايالالرنىــڭ ئىچىــدە 
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ــدىنى ئالــــدى،       ــنىڭ ئالــ ــاق بولۇشــ ــر ئايــ ــشلىتىپ ئېغىــ ئىــ
ــۈمى    ــشنىڭ ئۈنـ ــدارلىقتىن ساقلىنىـ ــتۇرغاندا ھامىلىـ ئومۇمالشـ

  .  بولدى، دېيىلدى%82.05
 نهپهر ئۇيغـۇر ئايـال   880 مىـڭ  130 ـ يىلى  2003 :ئهسكهرتىش

ــۆتكهن يىلــى يهنه شــۇ   » شــهرەپ گۇۋاھنامىــسى« ئالغــان بولــسا، ئ
ئالغـان  بولـسا ئۇنـداقتا، تۇغـۇت         » شهرەپ گۇۋاھنامىـسى  «ئاساستا  

ــهرەپ گۇۋاھنامىـــسى «يېـــشىغا يهتـــكهن  » پىالنلىـــق تۇغـــۇت شـ
 261ئېلىشقا مهجبۇرالنغان ئۇيغۇر ئاياللىرى ئىككى يىل ئىچىدە        

پىالنلىــــق تۇغــــۇت شــــهرەپ « نهپهر ئۇيغــــۇر ئايــــال 600مىــــڭ 
  . ئالغان بولىدۇ» گۇۋاھنامىسى

 ـ كــۈنى ئــۈرۈمچى شــهھىرىدە    21ڭ  ـ ئاينىــ  4 ـ يىلــى   2003
ــالمىش    ــپ، ئاتـ ــن چاقىرىـ ــىنجاڭ«يىغىـ ــاپتونوم  »شـ ــۇر ئـ  ئۇيغـ

ئاھـاله  «(رايونىنىڭ رەھبهرلىرى مهركىزىي خىتاي ھۆكۈمىتىنىـڭ       
ــت ــۈزدى   ) »ۋە مۇھى ــى يهتك ــڭ روھىن ــسىدا ھۆججهتلىرىنى . توغرى

ئۇيغۇرالرغــــا قارىتىلغــــان پىالنلىــــق تۇغــــۇت سىياســــىتىگه     
ــازارىتى،  مۇناســىۋەتلىك بــۇ يىغى نغــا ئــاپتونوم رايونلــۇق مــالىيه ن

ــاپتونوم رايونلــۇق     ــازارىتى، ئۇيغــۇر ئ ــاپتونوم رايونلــۇق ســهھىيه ن ئ
پىالن كومىتېتى، ئۇيغۇر ئـاپتونوم رايونلـۇق سـاقچى نازارىتىنىـڭ            

  .  ئايرىم سۆز قىلدى–ئهمهلدارلىرى قاتنىشىپ يىغىندا ئايرىم 
ۇيغۇرالرغــا خىتـاي كـۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتىنىـڭ ئ   : دىقـقهت 

قاراتقان پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتى ئهگهر ئىختىيارلىقنى ئاساس       
قىلغان بولسا ئۇنـداقتا، پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتىگه ئاالقىـدار          
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يىغىنالرغـــا جامـــائهت خهۋپـــسىزلىكى نازارىتىنىـــڭ رەھبهرلىـــرى 
  نېمىشقا قاتنىشىدۇ؟

ق  ـ ئايـدا ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونلـۇق پىالنلىـ       4 ـ يىلـى    2003
تۇغۇت كومىتېتى خوتهن، قهشقهر، قىزىلسۇ، ئاقسۇ قاتـارلىق تـۆت          
ۋىاليهت ئوبالستقا بېرىپ ھامىلىدارلىقتىن سـاقلىنىش دورىـسى        
ۋە ئهسۋابلىرىنى باشقۇرۇش ئهھۋالىنى، ئايالالرنىڭ بالىياتقۇسـىغا       
ــۋابلىرىنى     ــاقلىنىش ئهســ ــدارلىقتىن ســ ــشلىتىپ ھامىلىــ ئىــ

ــۋالىنى تهكـــشۈرۈش ئۈچـــ  ــقۇرۇش ئهھـ ــا «ۈن باشـ ــۈچته يېزىالرغـ ئـ
  . ھهرىكىتىنى قانات يايدۇردى» يۈزلىنىش
ــى    2003 ــدىن    3 ـ يىل ــدارلىقتىن    9 ـ ئاي ــايغىچه ھامىلى  ـ ئ

ــاقالش،       ــۋابلىرىنى سـ ــشلىتىدىغان دورا ـ ئهسـ ــشقا ئىـ ساقلىنىـ
  . تهكشۈرۈش، تىزىمالش خىزمىتىنى زور كۆلهمدە قانات يايدۇردى

ىـــق تۇغـــۇت دورا شـــىنجاڭ ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايـــونى پىالنل«
ھامىلىدارلىقتىن سـاقلىنىش   «،  »ئهسۋابالرنى باشقۇرۇش چارىسى  

، »دورا ـ ئهسۋابلىرىنى قېلىپالشـتۇرۇش، باشـقۇرۇش نىزامنامىـسى    
ا ھامىلىـدارلىقتىن سـاقلىنىش     شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىـد    «

، » ئهســــــــــۋابلىرىنى باشــــــــــقۇرۇش بهلگىلىمىــــــــــسى _دورا
، دورا ـ ئهسۋابالرغا ئېهتىيـاجلىق    ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىشقا«

ــرى    ــارقىتىش تهرتىپلىـ ــتىقالش، تـ ــى تهسـ ــۈزۈلگهن پىالنالرنـ » تـ
 تـۆۋەنگه چۈشـۈرۈپ ئاساسـى       نىزامنـامىالرنى قاتارلىق ھـۆججهت ۋە     

نىڭ پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتىنى تېخىمۇ ) يېزا ـ كهنتلهر (قاتالم 
  . كۈچهيتتى
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  !ھۆرمهتلىك دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرى

ت ئۇرۇش، تىنچلىق، ئاچارچىلىق، تهبىئىـي ئـاپهت،        ئىنسانىيه
يۇقۇملۇق كېسهللهر نېمه، كاپىتالىزم نـېمه، سوتـسىيالىزم نـېمه          

.  ـ ئهسىرگه كىرىپ كهلـدى  21دەيدىغان تاالش ـ تارتىشالر ئىچىدە  
ئىنــساننىڭ يــاۋۇزلۇقى بىــلهن ئىنــساننىڭ ئــادىمى تهبىئىتــى      

هسـىردە   ـ ئ 19. ى ـ ئهسىرگه كىرىپ كهلـد  21ئوخشاشال بىرلىكته 
چىلىك خىتايدىن باشقا ئهللهردە    هكهشىپ قىلىنغان مۇستهملىك  

 ئاخىرلىرىغـا    ئهسـىرنىڭ  – 20ئاساسى جهھهتـتىن ئاياغلىـشىپ،      
  . چىلىك ئاساسى جهھهتتىن يىمىرىلدىهكهلگهندە مۇستهملىك

 ئهســــىردە بىــــر مىللهتنــــى تۈرلــــۈك يــــولالر بىــــلهن  – 21
لىـش، ئېتنىـك تـازىالش     قىلىـش، قىـرغىن قى   ئاسسىمىلياتسىيه

 ئهســــرىگه تهئهللــــۇق – 19ئــــارقىلىق يــــوقىتىش، تارىخنىــــڭ 
 بىرىنـــى – ئهســـىردە يهنـــى ئىنـــسانالر بىـــر    – 21ئىـــشالرنى 

چۈشـــهنگهن بىـــر دەۋردە يهنه تهكـــرارالش، ئىنـــسانىيهتكه قارشـــى  
  جىنايهت سادىر قىلغان بولمامدۇ؟

 – ئــوق ئــاۋازى ياڭرىــدى، پۈتــۈن دۇنيانىــڭ دىقــقهت كوســوۋۇدا
ئېتىبــارى شــۇ تهرەپــكه بۇرالــدى، ســابىق پرېزىــدېنت ھۆكــۈمىتى   

ــوۋۇلۇقالرنىئهســـكهر چىقىرىـــپ،  ــۋىچنىڭ كوسـ  ئېتنىـــك ملوشـ
ــاقالپ قالــــــدى  ــۈن . تازىلىــــــشىدىن ســــ ــۇ؟ بۈگــــ ئۇيغۇرالرچــــ

...  خهتهرلىك، دەھشهتلىك تهھدىتكه دۇچ كهلدى     كوسۇۋۇلۇقالردىن
ۇڭا شـــ. بىـــراق ئۇيغـــۇرالر خىتايغـــا قارشـــى ئـــوق چىقىرالمىـــدى
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ئۇيغۇرالرنىڭ بۈگـۈنكى ئېچىنىـشلىق تهقـدىرىگه دۇنيـا ئـارتۇقچه           
  . كۆڭۈل بۆلمىدى

خىتاي كۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتى ئۇيغۇرالرغا قاراتقان پىالنلىـق       
 يىلــى – 1988.  يىلــى يولغــا قويــدى– 1987تۇغــۇت سىياســىتىنى 

ــدى  ــرا قىلـ ــمىي ئىجـ ــدىن – 1988. رەسـ ــچه – 2005 يىلىـ  يىلىغىـ
قانچىلىغان ئۇيغۇر ئانىالر پىالنلىق تۇغـۇت      . بولدى يىل   18توپتوغرا  

دىن تىرىك قالغان قانچىلىغان    هدە ئۆلدى، ئوپېراتسىي  ئوپېراتسىيهسى
ــىد ــر تهرەپ    لهرەنارەسـ ــي بىـ ــداق مهخپىـ ــدا، يهنه قانـ ــداق ئهھۋالـ  قانـ

قىلىندى؟ چىدىماي ئوتتۇرىغا سهكرەپ چىققان قانچىلىغـان دادىـالر         
بېرىلـــدى، قانچىلىغـــان ئۇيغـــۇر قولغـــا ئېلىنـــدى، ئۆلـــۈم جازاســـى 

ــۇرىي دورا   ــلهر مهجبـ ــۈپئهركهكـ ــا   ئىچكۈزۈلـ ــۇپ ئاختـ ــۇل ئۇرۇلـ ، ئوكـ
ــارقىلىق      ــسىيه ئ ــاللىرى ئوپېرات ــۇر ئاي ــان ئۇيغ ــدى، قانچىلىغ قىلىن
تۇغمــاس قىلىۋېتىلــدى؟ ھهقىقــى ســاننى ھهقىقــى ستاتىــستىكا      
قىلىــپ ئامېرىكــا دۆلهت مهجلىــسى ئهزالىرىغــا يهتكــۈزۈپ بېرىــشكه   

بـۇ ئىـش خىتايـدا ھهربىـي مهخپىـيهتلىككه بـاراۋەر            . ز قالدۇق ئامالسى
  . بۇنداق خىزمهت ئۇيغۇرنىڭ قولىدىن كهلمىدى. ئىش ئىدى

 – 2004غىــــچه ى يىل– 2003 يىلىــــدىن – 2000يۇقىرىــــدا 
غا »شىنجاڭ يىلنامىسى «يىللىق خىتاي تىلىدا نهشر قىلىنغان      

رالرغـا  ئاساسلىنىپ، خىتاي كۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتىنىـڭ ئۇيغۇ     
قاراتقــان پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتىنىڭ ئومــۇمى ئهھۋالىــدىن  

دۆلهت مهجلىــسى ئهزالىــرى ۋە ئامېرىكــا   . دوكــالت تهييارلىــدۇق 
خهلقــى بىزنىــڭ بــۇ خىزمىتىمىزنــى تــوغرا چۈشــىنىدۇ ۋە خىتــاي 
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ــق    ــان پىالنلى ــا قاراتق ــڭ ئۇيغۇرالرغ كــۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتىنى
ىـش دەرىجىـسىنىڭ قايـسى      تۇغۇت سىياسىتىنىڭ زوراۋانلىق قىل   

  . چهككه يهتكهنلىكىنىمۇ چۈشىنىۋاالاليدۇ، دەپ ئوياليمىز
  !ھۆرمهتلىك دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرى

خىتاي كۆچمهنلىرى ھـاكىمىيىتى ئۇيغـۇرالرنى پىالنلىـق        . 1
ئهممـا، يهنه شـۇ     . تۇغۇت سىياسىتى ئارقىلىق پىالنلىق ئۆلتـۈردى     

مهنلىرىنى ئۇيغـۇر   خىتاي كۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتى خىتاي كۆچ    
  . ئاپتونوم رايونىغا داۋاملىق كۆچۈرۈپ كىردى

 مىليونـدىن   300 مىليـارد    1خىتاي مىللىتىنىڭ نوپۇسـى     . 2
خىتــاي كــۆچمهنلىرى ھــاكىمىيىتى، ئۇيغــۇر    . ئېــشىپ كهتتــى 

ئاپتونوم رايونىغا كۆچۈپ كىرگهن كـۆچمهن خىتايالرغـا پىالنلىـق           
   يوق؟-تۇغۇت سىياسىتى بهلگىلىگهنمۇ، 

 خىتاي كۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتى ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنى      .3
ــدى8 ــون دەپ جاكارلىـ ــىتىنى  .  مىليـ ــۇت سىياسـ ــق تۇغـ پىالنلىـ

   نېمىگه زۆرۈر بولۇپ قالدى؟قارىتىشئۇيغۇرالرغا 
ــشنىمۇ    . 4 ــپ كېتىـ ــۈپىتىدە يوقىلىـ ــلهت سـ ــۇرالر مىلـ ئۇيغـ

 بولــــۇپ ئاسسىمىلياتــــسىيهخالىمايــــدۇ، خىتــــاي مىللىــــتىگه 
ىمايدۇ، ئۇيغۇرالر خىتـاي مىللىتـى بىـلهن بىـرگه        كېتىشنىمۇ خال 

شــۇڭا ئىنــسانپهرۋەر ئامېرىكــا خهلقىنىــڭ . ياشاشــنىمۇ خالىمايــدۇ
  . ياردەم قىلىشىنى تهلهپ قىلىمىز

  رابىيه قادىر
   كۈنى– 22 ئاينىڭ – 12 يىلى – 2005



 155

  ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسىگه يولالنغان خهتلهر

هللهردىكـى ئهھـۋالى   ئۇيغۇر سىياسـىي ئاكتىپلىرىنىـڭ چهت ئ      
  .توغرىسىدا دۆلهت مهجلىسىگه يولالنغان دوكالت

 رابىـــيه قـــادىر، چهت ئهلـــلهردە سىياســـىي پانـــاھلىق مهنكـــى
 –تىلىگهن،  ئۇيغۇر سىياسىي ئاكتىپلىرىنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئائىله         

تاۋابىئاتلىرىنىڭ تۇرمۇش ئهھـۋالى توغرىـسىدا قىـسقىچه دوكـالت      
ــدىم  ــارالپ كهل ــۈن. تهيي ــسىنىڭ  مهن بۈگ ــا دۆلهت مهجلى  ئامېرىك

  . ئهزالىرىغا دوكالت قىلىمهن
ســـــىنىڭ ه ئىمپېرىيكىرىمىـــــل يىلـــــى رۇســـــىيه – 1991

ــڭ ي  ــشى، ئامېرىكىنىــــ ــك  يىمىرىلىــــ ــارى خاراكتېرلىــــ هر شــــ
لىك سىياسىتىنىڭ كوممۇنىزم ئۈستىدىن غهلىـبه      هئىستراتېگىي

  . قىلغانلىقى بولۇپ ھېسابالندى
ســى ئوتتــۇرا  هتهملىكســىنىڭ مۇسهســابىق ســوۋېتالر رۇسىي 

. ئاسىيا دۆلهتلىرىگه قاراتقان سىياسهتلىرىدە زور ئۆزگىرىش بولدى      
ــارلىق ئوتتــۇرا ئاســىيا مىللهتلىــرى،    ئۆزبېــك، قــازاق، قىرغىــز قات

 مۇستهملىكه قىلىش سىياسهتلىرىدىن ئـادا      سوۋېتلهرنىڭسابىق  
 ئارقىـدىن   – جۇدا بولۇپ، ئارقا     – جۇدا بولۇپ ياكى قىسمهن ئادا       –
يــۇقىرىقى مىللهتلهرنىــڭ ئوتتـــۇرا   . ســتهقىللىق جاكارلىــدى  مۇ

ئاســـــىيادا مۇســـــتهقىللىق جاكارلىـــــشىدىن پهيـــــدا بولغـــــان  
زەنجىرســـــىمان ئىنكـــــاس، ئىلهامالنـــــدۇرغۇچى، قوزغـــــاتقۇچى 
سىياسىي كۈچ ۋە سىياسىي تهسىر قهدىمى ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ بىر         
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ــدا    ــاي تىلى ــسمى خىت ــىنجاڭ«قى ــۇر  » ش ــدىغان ئۇيغ دەپ ئاتىلى
ــهرقىي     ــدا ش ــۈرك تىلى ــدىغان، ت ــستان دەپ ئاتىلى ــدا ئۇيغۇرى تىلى
. تۈركىـــستان دەپ ئاتىلىـــدىغان، بـــۇ ئـــۆلكىگه يېتىـــپ كهلـــدى 

ــۇرا     ــى ئوتت ــالىيالر، ســودىگهرلهر، ھهر ســاھه، ھهر كهســىپ ئهھل زىي
ئاسىيادا قايسىدۇر بىـر مىللهتلهرنىـڭ مۇسـتهقىل بولغـانلىقىنى      

  . ئاشكارا ۋە مهخپىي تهبرىكلهشتى
غۇر ئـاپتونوم رايـونى يهنـى ئۇيغـۇر ۋەتىـنىگه ھۆكۈمرانلىـق             ئۇي

قىلىۋاتقان خىتاي كۆچمهنلىرى ھـاكىمىيىتى چۆچـۈپ كهتتـى ۋە          
خىتــــاي كــــۆچمهنلىرى . ئــــاالقزادە، پاتىپــــاراق بولــــۇپ كهتتــــى

ھـــاكىمىيىتى ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايونىـــدا كـــونترول قىلىـــشنى،  
  . شتۈردىئۇيغۇرالرنى تهقىب قىلىشنى شۇ ۋەجىدىن جىددىيله

 »شـــــىنجاڭ«خىتـــــاي كـــــۆچمهنلىرى ھـــــاكىمىيىتى   . 1
ــتهملىكه( ــستانمۇسـ ــۋىقات  )  ئۇيغۇرىـ ــستىك تهشـ  –دا كوممۇنىـ

 يىلـى   – 1993تهرغىبات سىستېمىلىرىنى ھهرىكهتكه كهلتـۈرۈپ،      
ــى     ــىي ھهرىكىتىن ــرىش سىياس ــرىگه زەربه بې ــۇر مىللهتچىلى ئۇيغ

الرنىـڭ  ھون«مهرھۇم تـارىخچى تۇرغـۇن ئالماسـنىڭ        . تهشكىللىدى
قاتــارلىق ئــۈچ پــارچه كىتــابىنى » ئۇيغــۇرالر«، »قىــسقىچه تــارىخى

  : مهتبۇئات يۈزىدە ئاشكارا تهنقىدلهپ
ــۆزگهرتتى،    — ــارىخنى ئ ــاس ت ــۇن ئالم ــت  - تۇرغ ــان پاكى  يالغ

مىللهتچىلىـرىگه   ئۇيغـۇر    -ياساپ، يالغان تارىخ ئويدۇرۇپ چىقتى،      
ۇرغــۇن ئالمــاس  ت-ۋى ئاســاس تهييــارالپ بهردى، هتــارىختىن نهزەرىــي

ــڭ      ــشىپ ۋەتهننى ــلهن بىرلى ــۈنچىلىرى بى ــي بۆلگ ــۇر مىللى ئۇيغ
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 دەۋرىـدىن   خهن »شـىنجاڭ « -بىرلىكىنى پارچىلىمـاقچى بولـدى،      
  .تارتىپ جۇڭگونىڭ بىر قىسمى ئىدى، دەپ بىلجىرلىدى ۋەھاكازا

. ئۇيغۇرالر بولۇپمـۇ ئۇيغـۇر زىيـالىيلىرى ساراسـىمىگه چۈشـتى         
هقـدىرنىڭ نـېمه بولىـدىغانلىقىنى       دۈككه ئىچىـدە ئـۆز ت      –دەككه  

كىمــلهر تــۈرمىگه ... كىمــلهر قولغــا ئېلىنــار . ئويالشــقا باشــلىدى
  !؟...كىملهر ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنار... تاشلىنار

 ۋە خىتاي خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ     سىهفىدىراتسىيرۇسىيه  . 2
دۆلهت باشـــلىقلىرى قازاقىـــستان، قىرغىزىـــستان، تاجىكىـــستان 

ــارلىق ئ ــڭ  قاتـ ــان دۆلهتلهرنىـ ــتهقىل بولغـ ــىيادا مۇسـ ــۇرا ئاسـ وتتـ
باشلىقلىرى، خىتاي خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ شاڭخهي شهھىرىگه      

شــاڭخهي « كــۈنى – 25 ئاينىــڭ – 4 يىلــى – 1996جهم بولــۇپ، 
قازاقىـــــستاندا، . نـــــى قـــــۇرۇپ چىقتـــــى»بهش دۆلهت گـــــۇرۇھى

 ،قىسقىــسى. قىرغىزىــستاندا، ئۆزبېكىــستاندا ئۇيغــۇرالر ياشــايتتى
ۇر وتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرىدە تهخمىنهن بىـر يېـرىم مىليـون ئۇيغـ           ئ

ــڭ نهز . ياشــايتتى ــۇ دۆلهتلهرنى ــىيا   ەش ــۇرا ئاس ــۇرالر ئوتت ــدە  ئۇيغ رى
 مۇسـتهملىكه  (»شـىنجاڭ «دۆلهتلىرىگه تهھدىت بولۇپ قالـدىمۇ؟      

ــستان ــاي   ) ئۇيغۇرىــ ــدا خىتــ ــاپتونوم رايونىــ ــۇر ئــ ــى ئۇيغــ دا، يهنــ
ــۆزلىرى  ــدەك، ســهككىز  كــۆچمهنلىرى ھــاكىمىيىتى ئ  جاكارلىغان
 مۇســتهملىكه (»شــىنجاڭ«مىليونــدىن ئــارتۇق ئۇيغــۇر ياشــايدۇ،  

ئوتتـــۇرا . ئهنه شـــۇ ئۇيغۇرالرنىـــڭ زېمىنـــى ئىـــدى) ئۇيغۇرىـــستان
ــىنىڭ     ــتهقىل بولۇشـ ــڭ، مۇسـ ــسمهن مىللهتلهرنىـ ــىيادا قىـ ئاسـ

رىـدە،  ەكىز مىليون ئۇيغۇر، خىتاينىڭ نهز    تهسىرىگه يولۇققان، سهك  
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شـۇڭا  . ۇرىيىتىگه زور تهھـدىت پهيـدا قىالتتـى       خىتاي خهلق جۇمهـ   
ــىيادا    ــۇرا ئاسـ ــاكىمىيىتى بىـــلهن ئوتتـ خىتـــاي كـــۆچمهنلىرى ھـ
مۇســـتهقىل بولغـــان مىللهتـــلهر بىرلىـــشىپ، ئوتتـــۇرا ئاســـىيادا  
ئۇيغۇرالرغا تاقابىل تۇرۇش، ئۇيغـۇرالرنى باسـتۇرۇش، ئۇيغۇرالرنىـڭ         

غىنىش مىللىي ئاڭ قۇرۇلمىسىنى ۋە ئۇيغۇرالرنىـڭ مىللىـي ئـوي         
. ھهرىكىتىنى كونترول قىلىـش جهھهتـته ئورتـاق تىـل تېپىـشتى           

نىــــڭ ئوڭــــايال قۇرۇلۇشــــى   »شــــاڭخهي بهش دۆلهت گــــۇرۇھى «
  . يۇقىرىقىدەك سىياسىي ئاساسالرغا ئىگه ئىدى

ــى – 1996. 3  كـــــۈنى خىتـــــاي  – 26 ئاينىـــــڭ – 4 يىلـــ
ــۈرۈپ     ــۆججهت چۈشـ ــىي ھـ ــاكىمىيىتى سىياسـ ــۆچمهنلىرى ھـ كـ

 كۈنلـۈك زەربه    100«ئـاپتونوم رايونىـدا     ) ئۇيغۇرىـستان  (»شىنجاڭ«
ئۇيغۇرنىڭ بىگۇناھ  . سىياسىي ھهرىكىتىنى يولغا قويدى   » بېرىش

ــۇل  ــۇالرنى  –ئوغـ ــدى، ئـ ــا ئالـ ــى قولغـ ، »تېررورىـــست« قىزلىرىنـ
 يقانۇنـسىز دىنىـ   «،  »رادىكالىـست  يدىنى«،  »مىللىي بۆلگۈنچى «

ئۇالرغــــا . قارىلىــــدىدەپ » پائــــالىيهت بىــــلهن شــــۇغۇلالنغۇچى
بۇنىــڭ . ددەتلىــك، مۇددەتــسىز قامــاق جازاســى ئــېالن قىلــدى مۇ

ئىچىدە بهزىلىرىنى بىر ئايغا يهتمىگهن ۋاقىت ئىچىدە سـوت قىـال          
 رەت  ياللىشىنىمۇ قىلمايال، سىياسىي مهھبۇسالرنىڭ ئادۋوكات      –

خىتـاي  . قىلىپ، ئۆلۈم جازاسى ھۆكۈم قىلىـپ ئېتىـپ تاشـلىدى          
 يـاكى خىتـاي ئىـشالر       خهلق جۇمهۇرىيىتىنىـڭ ئاساسـى قانۇنىـدا      

بۇ خـۇددى   . قانۇنىدىمۇ يۇقىرىقىدەك جىنايهت تۈرلىرى يوق ئىدى     
سىياســــىي جهھهتــــته خهتهرلىــــك، ئىشهنچــــسىز دەپ قارالغــــان 
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ئـــادەملهرنى ئـــۇرۇش دەۋرىـــدە قانۇننىـــڭ ســـىرتىدا بىـــر تهرەپ      
قىلىۋەتكهندەك، باستۇرۇش بىلهن ئۇيغۇرالرنى بىـر تهرەپ قىلىـش         

تاي كۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇر    خى. بولۇپ ھېسابالندى 
شـــاڭخهي بهش دۆلهت «سىياســـىي ئـــاكتىپلىرىنى باستۇرۇشـــىغا 

  . يېشىل چىراغ يېقىپ بهردى» گۇرۇھى
قۇرۇلغانــدىن كېـيىن، بــۇ  » شـاڭخهي بهش دۆلهت گـۇرۇھى  «. 4

گۇرۇھقــا قاتناشــقان قازاقىـــستان، قىرغىزىــستان، تاجىكىـــستان    
يهرلىــك هردە ياشــاۋاتقان، ئهسـلى  قاتـارلىق دۆلهتلهرمـۇ، شــۇ دۆلهتـل   

. دە سىياســـىي بېـــسىم ئىـــشلهتتىهئۇيغۇرالرغـــا يـــۇقىرى دەرىـــج
اســـىي پائـــالىيهت ئۇيغۇرالرنىـــڭ تهشـــكىالتالرغا ئۇيۇشـــۇش، سىي

قىلىــش، نامــايىش قىلىــش قاتــارلىق ھوقــۇقلىرىنى بــۇ دۆلهتــلهر  
ئۇيغۇرالرنى چهتكه قېقىـشنى كۈنـدىلىك سىياسـهتكه         . چهكلىدى

يهرلىــك ئۇيغــۇرالرنى ھۆكــۈمهت ئورگانلىرىغــا ئىــشقا . ئايالنــدۇردى
 –ھهتتا، ئىـشلهپچىقىرىش ئورگانلىرىغـا، زاۋۇت       . قوبۇل قىلمىدى 
غـــۇرالرنى يـــېقىن يوالتمىـــدى، ئۇيغـــۇرالر پهقهت فابرىكىالرغـــا ئۇي

ــپهز      ــپ ئاش ــخانا ئېچى ــشقا، ئاش ــارەت قىلى ــدە تىج ــك كۆلهم كىچى
ــدى  ــقا مهجبۇرالنــ ــۇر   . بولۇشــ ــان ئۇيغــ ــلهردە قۇرۇلغــ ــۇ دۆلهتــ بــ

تهشــكىالتلىرىنى قــانۇنى تهرتىپــته تىزىمغــا ئالمىــدى،  تىزىمغــا  
ــان    ــالىيهت قىلىۋاتق ــۇرا ئاســىيادا پائ غــۇرالر ئۇي«ئېلىنغــان ۋە ئوتت

قاتـارلىق  » فىرونتـى شهرقىي تۈركىستان ئـازادلىق     «،  »ئىتتىپاقى
ــۇق    ــشىلىك ھوقــ ــانۇنلۇق كىــ ــكىالتلىرىنىڭ قــ ــۇر تهشــ ئۇيغــ

  . پائالىيهتلىرىنى چهكلىدى
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نىـڭ  »ئۇيغۇرىستان ئازادلىق تهشـكىالتى   « قۇرۇلغان   ئالمۇتىدا
ــىر  ــىي  – 1998، ۋاھىـــدىرەئىـــسى ھاشـ ــامهلۇم سىياسـ  يىلـــى نـ

ازاقىستاننىڭ ئالمۇتا شهھىرىدە بـۇ كىـشىنىڭ       ، ق قهستچىلهرىسۇي
ئــۆيىگه بېــسىپ كىرىــپ قــاتتىق ئۇرۇۋەتكهنــدىن كېــيىن ئۆلــۈپ 

 قــاتىلىنى ئېــنىقالپ چىقىــش ۋە بــۇ ۋاھىــدىنىڭھاشــىر . كهتتــى
قاتىلنى قولغـا ئـېلىش تهلهپلىـرى يهرلىـك ئۇيغـۇرالر تهرىپىـدىن             

ىغا ھۆكۈمهتكه قويۇلغاندا قازاقىستان ھۆكۈمىتىنىـڭ رەت قىلىـش       
  . ئۇچرىدى

ئۇيغۇرنىڭ شـۇنداق كىـشىلىك ھوقـۇق پائالىيهتچىلىرىـدىن         
تهشـــكىالتىنىڭ » ئۇيغـــۇرالر ئىتتىپـــاقى«بىـــرى قىرغىزىـــستان 

 ئاينىـڭ   – 3 يىلى   – 2000،  بوساقوپرەئىسى نىغمهت ئابدۇقادىر    
 شـــهھىرىدە كۈنـــدۈزدە بېـــشكهك كـــۈنى قىرغىزىـــستاننىڭ – 28

  . سۇيىقهست بىلهن ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى
ئۇيغۇرنىڭ شـۇنداق كىـشىلىك ھوقـۇق پائالىيهتچىلىرىـدىن         

نىــڭ رەئىــسى »جهمئىيهتــىقازاقىــستان نۇزۇگــۇم فونــدى  «بىــرى 
 كۈنى  – 9 ئاينىڭ   – 5 يىلى   – 2001)ئايال (سامساقۇۋادىلبىرىم  

  . قازاقىستاننىڭ ئالمۇتا شهھىرىدە ئۆلتۈرۈلدى
ئۇيغۇرنىڭ شـۇنداق كىـشىلىك ھوقـۇق پائالىيهتچىلىرىـدىن         

 ئوســمان ئۆزبېكىــستاننىڭ تاشــكهنت ئىمىنجــانىــرى يــازغۇچى ب
.  ئايــدا تۈرمىــدە ئــۇرۇپ ئۆلتۈرۈلــدى– 3 يىلــى – 2000شــهھىرىدە 

ــۇم    ــدە، مهرھ ــشۇرۇپ بهرگهن ــسىگه تاپ ــانجهســهتنى ئائىلى  ئىمىنج
  . ئوسماننىڭ ئارقا مېڭىسىدىن قان ئېقىپ تۇراتتى
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 دا، ) ئۇيغۇرىـستان مۇستهملىكه (»شىنجاڭ« يىلى   – 1996. 5
سىياسىي ھهرىكىتى يولغا قويۇلـۇپ،     »  كۈنلۈك زەربه بېرىش   100«

ئۇيغۇرالرغـــا قارىتىلغـــان زۇلـــۇم چېكىـــدىن ئېـــشىپ كهتكهنـــدە  
بهرداشلىق بېرەلمىگهن ئۇيغۇرالر ۋە سىياسـىي ئـارزۇلىرى ئۇرغـۇپ        

 كــۈنى ئۇيغــۇر – 5 ئاينىــڭ – 2 يىلــى – 1997تۇرغــان ئۇيغــۇرالر 
يىتـى، غۇلجـا شـهھىرىدە بىـرنهچچه        ئاپتونوم رايونىنىـڭ ئىلـى ۋىال     

مىــڭ ئۇيغــۇر قوزغىلىــپ دېمــوكراتىيه، ئهركىنلىــك، كىــشىلىك  
ھوقۇق، ھهتتا مۇسـتهقىللىق تهلهپ قىلىـپ نامـايىش قىلغانـدا،           
خىتـاي سـاقچىلىرى ۋە لهنجـۇدىن يـۆتكهپ كېلىـنگهن ھهربىـيلهر       

ھهرىكهتتىن كېيىن كهڭ كۆلهمدە قولغـا      . تهرىپىدىن باستۇرۇلدى 
ــېلىش ب ــالندىئ ــى  100«. اش ــرىش ھهرىكىت ــۈك زەربه بې ۋە »  كۈنل

باسـتۇرۇش، قولغـا ئـېلىش ھهرىكهتلىرىـدە جـاننى          » بهش فېۋرال «
قهيهرگه قويۇشــنى بىلمىــگهن ئۇيغــۇر ياشــلىرى، ھهتتــا، ئىــدارە      

ــيهتلهردە  ــلهرگه  ئىــشلهۋاتقانجهمئى  مىللىــي كــادىرالر چهت دۆلهت
ېرىكـا، كانـادا،    بۇ ياشـالرنىڭ بىـر قىـسمى ئام       . قېچىشقا باشلىدى 

، بېلگىيه، نورۋېگىيه، ئهنگلىيه، فرانسىيه،     شىۋىتسىيهگېرمانىيه،  
، گولالندىيه، ئاۋسترالىيه، ئاۋسـترىيه، دانىـيه قاتـارلىق     تسارىيهىشۋ

غهرب دۆلهتلىــــرىگه كېلىــــپ سىياســــىي پانــــاھلىق ئېلىــــشقا 
غهرب دۆلهتلىرىــــدە بهزى ئۇيغۇرالرنىــــڭ سىياســــىي . باشــــلىدى

بۇنىــڭ ئۈچــۈن شــۇ . قىلىــشى قوبــۇل قىلىنــدىپانــاھلىق تهلهپ 
  . دۆلهت خهلقلىرىگه، شۇ دۆلهت ھۆكۈمهتلىرىگه رەھمهت ئېيتىمىز
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ئهمما بهزى ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي پاناھلىق تهلهپ قىلىـشى        
 300: مهســىلهن. بهزى دۆلهتــلهردە تــازا دېگــۈدەك راۋان بولمىــدى   

ىق تىلىگهن دە سىياسىي پاناھل  هنهپهردىن ئارتۇق ئۇيغۇر گېرمانىي   
ــاھلىق  150بۇنىــڭ ئىچىــدە . ئىــدى  نهپهر ئۇيغۇرغــا سىياســىي پان

. قالغانلىرىغـــا سىياســـىي پانـــاھلىق بېـــرىلمىگهن . بېـــرىلگهن
 يـاكى قانۇنـسىز     الگېرلىرىـدا ، يىغىـۋېلىش    كـۆپچىلىكى بۇالرنىڭ  

ــىماقتا  ــدا ياشــ ــۆچمهنلهر قاتارىــ ــى – 2001. كــ ــدا – 5 يىلــ  ئايــ
ىڭ سىياسىي پاناھلىق ئېلىش    سىدىقهاجى روزى مۇشۇ ئۇيغۇرالرن   

مهسىلىسى توغرىسىدا ئامېرىكا دۆلهت مهجلىـسىنىڭ ئهزالىرىغـا        
  . كاتىپلىرى ئارقىلىق دەرد ئېيتىپ بهرگهن ئىدى

ئامېرىكا خهلقى سىياسىي پاناھلىق تىلىگهن ھهرقانداق بىـر        
ــىنى رەت    ــلهش ئىلتىماسـ ــاھلىق تىـ ــىي پانـ ــڭ سىياسـ ئۇيغۇرنىـ

 ئامېرىكا خهلقىگه چىـن دىلىمـدىن       شۇڭا مهن بۇ يهردە   . قىلمىدى
رەھــمهت ئېيــتىمهن ھهم ئۇيغـــۇر خهلقىنىــڭ مىننهتـــدارلىقىنى    

  . يهتكۈزىمهن
ــۆچمهنلىرى    . 6 ــاي كــ ــدىن، خىتــ ــاپتونوم رايونىــ ــۇر ئــ ئۇيغــ

ــپ    ــشىدىن قېچى ــا ئېلى ــىدىن، قولغ ــڭ باستۇرۇش ھاكىمىيىتىنى
چىقىــــپ ئوتتــــۇرا ئاســــىيا دۆلهتلىرىــــدە پانــــاھلىق تىلىــــگهن 

تهقدىرى قانداق بولـدى؟ ئوتتـۇرا ئاسـىيا دۆلهتلىـرى          ئۇيغۇرالرنىڭ  
ــان       ــدا تۇرغ ــتىش ئالدى ــپ كې ــلهرگه چىقى ــقا دۆلهت ــارقىلىق باش ئ
ــستان،     ــستان، قىرغىزى ــدى؟ قازاقى ــېمه بول ــالى ن ــڭ ھ ئۇيغۇرالرنى
ئۆزبېكىستان قاتارلىق دۆلهتلهر بۇ ئۇيغۇرالرغا سىياسىي پاناھلىق       
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ا ئېلىــپ كېــسىم ۋە بېـرىش ئۇياقتــا تۇرســۇن ھهتتــا ئــۇالرنى قولغــ 
ــېالن قىلــدى  ــاي قايتۇرۇشــنى تهلهپ قىلغــانالرنى  . ھۆكــۈم ئ خىت

) ئۇيغۇرىــستان (»شــىنجاڭ«خىتــاي كــۆچمهنلىرى ھۆكــۈمىتىگه، 
ــشۇرۇپ بهردى   ــاقچىلىرىغا تاپــ ــاي ســ ــا، خىتــ ــاپتونوم رايونىغــ . ئــ

ئهمهلىيهتــته خىتــاي خهلــق جۇمهــۇرىيىتى بىــلهن ئوتتــۇرا ئاســىيا 
نايهتچىلهرنى قايتۇرۇپ بېرىش خهلقئارا    دۆلهتلىرى ئوتتۇرىسىدا جى  

  .  يوق ئىدىسىمۇهشهرتنام
 ئاينىـڭ   – 2 يىلى   – 1999مهسىلهن، قازاقىستان ھۆكۈمىتى    

 قاتــارلىق ئــۈچ ئىمىنجــان، ىلئئىــسرا مهمهت، خهمىــد كــۈنى – 5
نهپهر ئۇيغـــۇر سىياســـىي مۇســـاپىرنى قولغـــا ئېلىـــپ خىتـــاي      

 – 1998ۆكــۈمىتى قازاقىــستان ھ. ســاقچىلىرىغا تاپــشۇرۇپ بهردى
 نهپهر ئۇيغــۇر سىياســىي 17 يىللىــرى ئىگىلىــشىمىزچه – 1999

. مۇساپىرنى قولغـا ئېلىـپ خىتـاي ھۆكـۈمىتىگه تاپـشۇرۇپ بهردى           
 تهشكىالتى نارازىلىقىنى ئىپادىلىگهن بولسىمۇ،     كهچۈرۈمخهلقئارا  

  . قازاقىستان ھۆكۈمىتى پىسهنت قىلمىدى
ــستان ھۆكۈمىتى. 7 ــۇقىرغىزىـ ــستامـ ــۈمىتىگه  قازاقىـ ن ھۆكـ

ــپ،   ــۇلالرنى قوللىنىـ ــشاش ئۇسـ ــى – 1999ئوخـ ــدا – 1 يىلـ  ئايـ
، مــۆمىن ھــاجى قاتــارلىق بهش نهپهر ئۇيغــۇر سىياســىي نــۇرمهمهت

  . مۇساپىرنى خىتاي ھۆكۈمىتىگه تاپشۇرۇپ بهردى
ئۆزبېكىستان ھۆكۈمىتى يۇقىرىقى ئىككـى دۆلهت قانـداق        . 8

 – 1999للىنىپ،  ئۇسۇلنى قولالنغان بولسا، شۇنداق ئۇسۇلنى قو     
، تۇرسـۇنجان، ئــابلىز  ئـۆمهر قــارىم  كــۈنى – 20 ئاينىـڭ  – 6يىلـى  
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 پانــاھلىق تهلهپ قاتــارلىق ئــۈچ نهپهر ئۆزبېكىــستاندا سىياســىي   
نى قولغـا ئېلىـپ خىتـاي ھۆكـۈمىتىگه تاپـشۇرۇپ           قىلغان ئۇيغـۇر  

  . بهردى
ــارلىق دۆلهتـــلهردە ھهمـــدە غهربىـــي،  . 9 ــادا قاتـ ئامېرىكـــا، كانـ

وپــا دۆلهتلىرىــدە سىياســىي پانــاھلىق تىلىــگهن     شــىمالىي ياۋر
) ئۇيغۇرىـستان  (»شـىنجاڭ «تاۋابىئـاتلىرى،  ـ ئۇيغۇرالرنىڭ ئـائىله   

 –ئون يىل بولدى، سهككىز   . ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا قالغان ئىدى    
ــدى   ــل بول ــۇز يى ــپ    . توقق ــگه چىقى ــۈمىتى چهت ئهل ــاي ھۆك خىت

ــ   ــڭ ئـ ــگهن بهزى ئۇيغۇرالرنىـ ــاھلىق تىلىـ ــىي پانـ  –ائىله سىياسـ
ــپ، ئۇيغــــۇر      ــپورت بېرىــــشنى رەت قىلىــ ــا پاســ تاۋابىئاتلىرىغــ

  . ئائىلىلهرنىڭ جهم بولۇشىغا توسقۇنلۇق قىلدى
ــاۋۇتجانمهســـىلهن،   مهمهت ھۆكـــۈمهت ئىچىـــدە خىـــزمهت سـ

 – 1999. قىلىدىغان، ئۇيغۇرنىڭ مىللىي كادىرى ھېـسابلىناتتى     
 .يىلى قېچىپ چىقىپ ئامېرىكىدا سىياسـىي پانـاھلىق تىلىـدى         

پاسپورتنى بهرمهي ئايالى، بـالىلىرى خىتايـدا توپتـوغرا ئـالته يىـل             
  . تۇتۇپ قېلىندى

رابىيه قادىر بىلهن بىلله قولغـا ئېلىنىـپ ھېچقانـداق          . 10
 –گۇناھى يوق ئـۈچ كۈنـدىن كېـيىن قويـۇپ بېـرىلگهن، سـودا          

تىجــــارەتته رابىــــيه قــــادىر بىــــلهن ھهمكارالشــــقۇچى رامىــــله 
) ئۇيغۇرىـستان  (»شىنجاڭ«ئارقىلىق  ئابلىمىت، تۈرلۈك يولالر    

ــاپتونوم رايون ــئـ ــارا  ىـ ــپ، خهلقئـ ــپ چىقىـ ــۈرۈمدىن قېچىـ  كهچـ
تهشكىالتىنىڭ ياردىمى ئـارقىلىق يولدىـشى كامىـل ئهپهنـدى          
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بىـــلهن جهم بولـــۇپ كاناداغـــا كېلىـــپ سىياســـىي پانـــاھلىق  
  . تىلىگهن ئىدى

كانادا كۆچمهنلهر ئىدارىـسى كامىـل تۇرسـۇن ئهپهنـدى بىـلهن            
ئابلىمىتنىڭ ئىككى نهپهر پهرزەنـتىگه چـاقىرىق ئهۋەتـكهن      رامىله  

بولسىمۇ، لـېكىن خىتـاي ھۆكـۈمىتى تـاكى ھـازىرغىچه ئۇالرنىـڭ             
  . ئىككى نهپهر پهرزەنتىگه پاسپورت بېرىشنى رەت قىلىپ كهلدى

ئۇيغـۇر  : ھۆرمهتلىك ئامېرىكـا دۆلهت مهجلىـسىنىڭ ئهزالىـرى       
شـــىماقنىڭ دېـــگهن مىللهتنىـــڭ كـــۈنى شـــۇ، ئۇيغـــۇر بولـــۇپ يا

مهن يۇقىرىــــدا پهقهت ئىككــــى ئائىلىنىــــڭ .  شــــۇتهســــلىكىمۇ
  .ئهھۋالىدىن مىسال كهلتۈردۈم

  :پىكىر ۋە تهلهپلىرىمىز
ــيه،  . 1 ــدىيه، بېلگى ــسىيهگولالن ــلهردە  شىۋىت ــارلىق دۆلهت  قات

شـۇ دۆلهتـلهردە سىياسـىي      . كىشىلىك ھوقـۇق زىيارىتىـدە بولـدۇم      
ردەم قىلىـشىمنى  تهلهپ     پاناھلىق ئااللمىغان ئۇيغۇرالر مېنىڭ يا    

ــۇ ئۇيغــۇرالر قازاقىــستان، تاجىكىــستان، قىرغىزىــستان  . قىلــدى ب
قاتارلىق ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرىـدىن كېلىـپ، يـۇقىرىقى ياۋروپـا           

مهن . دۆلهتلىرىدە سىياسىي پانـاھلىق تىلىـگهن ئۇيغـۇرالر ئىـدى         
يۇقىرىقى دۆلهتلهرنىـڭ پارالمېنـت ئهزالىـرى بىـلهن كۆرۈشـكهندە،          

ــن كېلىـــپ     قا ــستان قاتـــارلىق دۆلهتلهردىـ ــستان، قىرغىزىـ زاقىـ
ــۇ دۆلهت     ــۇ شــ ــگهن ئۇيغۇرالرغىمــ ــاھلىق تىلىــ ــىي پانــ سىياســ
. ھۆكۈمهتلىرىنىڭ سىياسىي پاناھلىق بېرىشىنى تهلهپ قىلـدىم      

چـــۈنكى، شـــۇ دۆلهتلهردىكـــى يهرلىـــك ئۇيغـــۇرالر، شـــۇ دۆلهتـــلهر   
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مۇســتهقىللىق جاكارلىغانــدىن كېــيىن، سىياســىي بېـــسىمغا     
  . رداشلىق بېرەلمىدى، دېدىمبه

مهنـــدەك بىـــر ئادەمنىـــڭ تىرىـــشچانلىقى قانچىلىـــك رول     
ــا دۆلهت     ــۋالالرنى ئامېرىكـ ــۇقىرىقى ئهھـ ــۇڭا مهن يـ ــدۇ؟ شـ ئوينايـ
ــڭ    ــدا، دۆلهت مهجلىــسى ئهزالىرىنى مهجلىــسىگه دوكــالت قىلغان

لىـــسىنىڭ ئهزالىـــرى دۆلهت مهج. يـــاردەم قىلىـــشىنى ئويلىـــدىم
 ياۋروپاغا يېتىپ كهلگهنـدە، يـۇقىرىقى      تى بىلهن ەخىزمهت مۇناسىۋ 

ئاالقىـــدار دۆلهتلهرنىـــڭ پارالمېنـــت ئهزالىرىغـــا، ئۇيغۇرالرنىـــڭ     
كىــشىلىك ھوقــۇقى ۋە سىياســىي پانــاھلىق تهلهپ قىلىــشلىرى  

نى ئۈمىـد   ى قويۇشـ  ئېيتىپدا، شۇ دۆلهت ھۆكۈمهتلىرىگه     توغرىسى
  . قىلىمهن

رالرنىـڭ  چهت ئهللهردە سىياسىي پانـاھلىق تىلىـگهن ئۇيغۇ       . 2
ــائىله  ــاال –ئ ــاتلىرى، ب ــلهن جهم بولۇشــى  – تاۋابىئ  چــاقىلىرى بى

ــا    ــڭ ۋە ئامېرىكـ ــسى ئهزالىرىنىـ ــا دۆلهت مهجلىـ ــۈن ئامېرىكـ ئۈچـ
ھۆكۈمىتىنىـڭ كۆڭـۈل بۆلۈشــىنى بـۇ ئهھــۋال توغرىـسىدا خىتــاي     

  . نى ئۈمىد قىلىمهنىھۆكۈمىتىگه بېسىم ئىشلىتىش
ــۇرۇھى«. 3 ــاڭخهي بهش دۆلهت گـ ــۇرا »شـ ــڭ ئوتتـ ــىيادا نىـ ئاسـ

ئۇيغۇرالرغا تاقابىل تۇرۇش، ئۇيغۇر مىللهتچىلىرىگه قارشى تـۇرۇش    
ــدى    ــۇم بول ــگه ئوچــۇق مهل ــانلىقى ھهممى ــۈنال قۇرۇلغ ــۇڭا . ئۈچ ش

هتته، ئامېرىكا قوشـما شـتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىـڭ خهلقئـارا سىياسـ          
ســىدە، ئۇيغــۇرالرنى ئېتىبارغــا ئېلىــپ هئوتتــۇرا ئاســىيا دىپلوماتىي

  . نى ئۈمىد قىلىمهنسىياسهت بهلگىلىشى
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. ئافغانىستان خهلقئارا تېررورىستالرنىڭ قارا ئۆڭكۈرى ئىدى     . 4
 ئايدا ئامېرىكا قوشما شـتاتلىرى ھۆكـۈمىتى        – 10 يىلى   – 2001

 تېررورىــستالرغا قارشــى —ۋە خهلقئــارا جهمئىــيهت ئافغانىــستانغا 
ئۇيغۇر خهلقى بـۇ ھهربىـي ھهرىكهتنـى    . ھهربىي ھهرىكهت قولالندى  

شۇالرغا مۇناسـىۋەتلىك ھالـدا    . ھېسسىياتى بىلهن قوللىدى  پۈتۈن  
سى ئوتتۇرا ئاسـىيادا ھهربىـي بـازا        هۇدرەتلىك ئارمىي ئامېرىكىنىڭ ق 

خىتاي ھۆكۈمىتى قانداق ئويلىدى؟ شۇنىڭدىن ئېتىبارەن      . قۇردى
ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىـدا باستۇرۇشـنى        ) ئۇيغۇرىستان (»شىنجاڭ«

  . جىددىيلهشتۈردى
كـــا خهلقىنىــــڭ ۋە ئامېرىكـــا دۆلهت مهجلىــــسى   مهن ئامېرى

ــىۋەتلىك    ــا مۇناسـ ــان قىلغانلىرىمغـ ــدا بايـ ــڭ يۇقىرىـ ئهزالىرىنىـ
ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقلىرىغـا تېخىمـۇ چوڭقـۇر، تېخىمـۇ          

  . ئهتراپلىق كۆڭۈل بۆلۈشىنى ئۈمىد قىلىمهن
  رابىيه قادىر

   كۈنى– 23 ئاينىڭ  – 12 يىلى– 2005
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نى باستۇرۇش ھهرىكىتىنىڭ ئۇيغۇرالرىتاينىڭ خ
دۆلهت مهجلىسىگه يولالنغان  ئومۇمى ئهھۋالىدىن

  دوكالت

   كۈنى– 7 ئاينىڭ – 5 يىلى – 2006
 – 10 يىلـــى – 1949خىتـــاي كوممۇنىـــستالر ھۆكـــۈمىتى   

ئۆلكىــسىنى ھهربىــي » شــىنجاڭ« كــۈنى ئاتــالمىش – 1ئاينىــڭ 
نـى   مهكتهپلهر ي ئارقىلىق تىزگىنلىگهندىن كېـيىن دىنىـ      تاجاۋۇز

په يهرلهرنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، ئۇيغۇر مهدەنىيىتىنىـڭ       قتاقاپ، ۋە 
 يتهرەققىياتىنى بۆشۈكىدە بوغۇپ تاشالپ، ئۇيغۇرالرنى ئىقتىـسادى     

، خىتايغـا   مۇستهملىكه، ئۇيغۇر مائارىپىنى    گادايالشتۇرۇپجهھهتته  
بېقىندى مائارىپقا ئايالندۇرۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ كىـشىلىك ھوقۇققـا        

  . ۇق تهلهپلىرىنى ئومۇميۈزلۈك دەپسهندە قىلدىئۇيغۇن ھوق
 مهتبۇئــات ئهركىنلىكــى  –دېمــوكراتىيه، ئهركىنلىــك، ســۆز   

تهلهپ قىلغــان، كوچىالرغــا چىقىــپ تىــنچ يــول بىــلهن نامــايىش   
قىلىپ شۇ ئـارقىلىق شـۇنداق ھوقـۇقالرنى قولغـا كهلتـۈرمهكچى            
ــا ئالــدى ۋە       ــاكتىپلىرىنى قولغ ــڭ سىياســىي ئ ــان ئۇيغۇرنى بولغ

. ددەتلىــــك، مۇددەتــــسىز قامــــاق جازاســــى ھۆكــــۈم قىلــــدى مۇ
 1987بۇالرنى ئـاز دېگهنـدەك      . رەھىمسىزلهرچه ئۆلۈم جازاسى بهردى   

 يىلىـدىن باشـالپ پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتىنى ئۇيغۇرالرغــا      –
ــىتىنى      ــازىالش سىياس ــك ت ــۆزگهرگهن ئېتنى ــهكلى ئ ــپ، ش قارىتى

» شـىنجاڭ  «.ھازىرغىچه جىـددىي رەۋىـشته داۋامالشـتۇرۇپ كهلـدى        
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ئۇيغۇرىستان ئـاپتونوم رايونىغـا خىتـاي كـۆچمهنلىرىنى كۆچـۈرۈپ          
.  تـاالڭ قىلـدى    –چىقىپ يهر ئاستى، يهر ئۈستى بايلىقىنى بۇالڭ        

نىــڭ نېفىــت، ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونى) ئۇيغۇرىــستان(» شــىنجاڭ«
ســـىنى، تۆمـــۈر، كۆمـــۈر قاتـــارلىق كـــان هتهبىئىـــي گـــاز ئېنېرگىي

  .ىتايغا ھهقسىز توشۇپ كهتتىبايلىقلىرىنى ئىچكىرى خ
ــاي كـــــۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتىنىـــــڭ   مهن تۆۋەنـــــدە خىتـــ

نوم رايونىــدا ئۇيغۇرالرغــا ئۇيغــۇر ئــاپتو) ئۇيغۇرىــستان(» شــىنجاڭ«
ان پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنىڭ ئۇيغۇرالر ئارىـسىدا پهيـدا         اتققار

قىلغان ئـاچچىق ئـاقىۋەتلىرى توغرىـسىدا قىـسقىچه توختىلىـپ           
  .ئۆتىمهن

ســـىدە هقـــاش ناھىيا يىلـــى خـــوتهن ۋىاليىتـــى قار– 1991 .1
 قىلىــشقا زورالنغــان ئوپېراتــسىيهسىمهجبــۇرى تۇغــۇت چهكــلهش 

 نهپهر بولـۇپ، بـۇ سـان        765 مىڭ   18ئېغىر ئاياغ ئايالالرنىڭ سانى     
دە تۇغـۇت يېـشىدىكى ئايالالرنىـڭ يېرىمىنـى تهشـكىل      هشۇ ناھىي 

  . قىلدى
ســىدە هوقــسۇ ناھىيۋىاليىتىنىــڭ ت يىلــى ئاقــسۇ – 1992. 2

ــا      ــۇرالپ، دوختۇرخانىغ ــدىن مهجب ــانلىرى تهرىپى ــۈمهت ئورگ ھۆك
ــۋېتىلگهن     ــسى ئېلى ــپ بالى ــپ، قورســىقىنى يېرى ئېلىــپ بېرى

ــانى   ــڭ س ــكهن846ئايالالرنى ــۇ ئاي.  نهپهرگه يهت ــڭ ب  90%الالرنى
ــسىي  ــۆپرەكى ئوپېرات ــمه كېــسهللهرگه ۋە   هك دىن كېــيىن ئهگهش

ــدىن  كېــسىلىگه گىرىپتــار بولغــان، نېرىــف  ئهمــگهك ئىقتىدارى
  . ئايرىلغان
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كــۈنى ئاقــسۇ ۋىاليىتــى  – 15 ئاينىــڭ – 2 يىلــى – 1994. 3
ــسۇ ناھىي ــسىنىڭ   هتوقـ ــۆگهن يېزىـ ــى ئـ ــامسـ ــدە، خالىقتـ  كهنتىـ

ــدىن ســىرت     ــۇت خــادىملىرى، پىالن ــق تۇغ ھۆكۈمهتنىــڭ پىالنلى
ــى    ــالالرنى تهكــشۈرۈپ ئېــنىقالش ھهرىكىت ــدار بولغــان ئاي ھامىلى

 ئېغىـر ئايـاغ بولغىنىغـا توققـۇز ئـاي بولغـان             نهتىجىـدە . قوزغىدى
ــۈلپىيه ــدى گ ــۇپ قال ــكارا بول ــۇت  هناھىي.  ئاش ــق تۇغ ــك پىالنلى لى

 ئېـرى   گۈلپىيهنىـڭ ،  ۇدۇنمىـراۋ كومىتېتىنىڭ باشلىقى خهلـچهم     
.  يـۈەن جهرىمـانه تۆلهشـكه زورلىـدى       3000ھاشىم ئاخۇننى دەرھـال     

 ئۇنىـڭ   ھاشىم ئاخۇن جهرىمـانه تۆلهيـدىغان پۇلـۇم يـوق دېگهنـدە،           
 ئىچمهككه غهمـلهپ    –قوتىنىدىكى كالىسىنى ۋە يىللىق يېمهك      

 ھېــسابالپ ئېلىــپ چىقىــپ   جهرىمــانىگه قويغــان ئاشــلىقىنى  
ــى ــدە    . كهتت ــر كېچى ــاخۇن بى ــدىمىغان ھاشــىم ئ ــگه چى ــۇ ئهلهم ب

  . ئائىلىسىنى تاشالپ باش ئېلىپ ياقا يۇرتالرغا قېچىپ كهتتى
ــادىرلىرى   ــۈمهت كــ ــۈلپىيهنىھۆكــ ــۇپ، مهجگــ ــۇرالپ  تۇتــ بــ
 دوختۇرخانىـدىن قېچىــپ  گـۈلپىيه . دوختۇرخانىغـا ئېلىـپ بارغـان   

ــسىنى      ــۇرۇنۇپ، بالى ــستانلىققا يوش ــر قهبرى ــپ بى ــپ كېتى چىقى
تۇغــۇپ كىنــدىكىنى ئــۆزى چىــشلهپ ئــۈزۈپ، نارەســىدە بالىــسىنى 
چاپىنىغــــا يــــۆگهپ ياتقانــــدا ئهتىــــسى يهنه پىالنلىــــق تۇغــــۇت 

  . كادىرلىرىنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالىدۇ
 گۈلپىيهنىــڭ، ۋۇدۇنمىــرانلىــق تۇغــۇت كــادىرى خهلــچهم پىال

. ئهمدىال تۇغۇلغان بالىسىنى ئانىسىنىڭ ئالدىدا بوغۇپ ئۆلتۈرىـدۇ      
 ئۆلتــۈرۈلگهنلىكىنى بۇغــۇپبــۇ دەھــشهتنى ــــ نارەســىدە بالىنىــڭ 
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ئانچه ئۇزۇن ئۆتمهي ئـازاب     .  ھوشىدىن كېتىدۇ  گۈلپىيهكۆرگهن ئانا   
  . 1ئىچىدە ئالهمدىن ئۆتىدۇ

ــى – 1997. 4 ــىنجاڭ« يىلـ ــۇق  » شـ ــاپتونوم رايونلـ ــۇر ئـ ئۇيغـ
 پىركازچىكى) دۇكان ئاچقان (كۇتۇپخانا توپ تارقىتىش بۆلۈمىنىڭ     

ــۇق      ــاپتونوم رايونل ــدە، ئ ــون يىــل ئۆتكهن ــوي قىلىــپ ئ ــارزۇگۈل ت ئ
تهڭرىتـــــاغ رايونلـــــۇق ســـــوت كۇتۇپخانـــــا رەھبهرلىكىنىـــــڭ ۋە 

نىـپ  سىنىڭ مهجبۇرلىشى ئارقىلىق ئوپېراتـسىيه قىلى     همهھكىم
ئانا بولغۇچى ئارزۇگۈل شۇنىڭدىن كېيىن     . بالىسى ئېلىۋېتىلگهن 
  . تۇغماس بولۇپ قالدى

بولغانـدىن كېـيىن    ماھىرە غوپۇر تۇنجى پهرزەنتى تۇغۇلـۇپ       . 5
چىلىرى بهلگىلهپ بهرگهن سـان بـويىچه، ئـۈچ         هخىتاي مۇستهملىك 

. يىلدىن كېيىن يهنه بىر پهرزەنت كۆرۈشـكه رۇخـسهت قىلىنـاتتى          
هرزەنتـى ئـون ياشـقا كىرگهنـدە مـاھىرە غوپـۇر ئىككىنچـى              تۇنجى پ 

ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونلـۇق كۇتۇپخانـا        . پهرزەنتىگه ھامىلىدار بولدى  
ــسىنى     ــپ بالى ــسىيه قىلى ــۇرنى ئوپېرات ــاھىرە غوپ ــى، م رەھبهرلىك

ــالىنى   ــاقتىكى بـ ــشكه زورالپ، قورسـ ــسهڭئېلىۋېتىـ  ئالدۇرۇۋەتمىـ
لمــايمىز، ئىــدارىمىزگه يۇقىرىــدىن چۈشــۈرگهن پىالننــى ئورۇنلىيا 

ــگهن  ــدۇ، دېـ ــانه قويىـ ــى – 1997. جهرىمـ ــاھىرە – 7 يىلـ ــدا مـ  ئايـ
غوپۇرنىــڭ قورســىقىدا تــۆت ئــايلىق بولغــان بالىــسىنى مهجبــۇرى 

  . 2ئوپېراتسىيه قىلىپ ئېلىۋەتكهن
                                                 

 .تهمىنلىگهن» شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزى« بۇ خهۋەرنى 1
 .ۋەتهنپهرۋەر ئۇيغۇر قىزى: اتېرىيال بىلهن تهمىنلىگۈچى م2
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ــايار ناھىي– 1997. 6 ــدە  ه يىلـــى شـ ســـىنىڭ توپلـــۇق كهنتىـ
» م بېــرىشيــاردە«تۇغــۇش ئالدىــدا تۇرغانــدا *** تۇغۇتلــۇق ئايــال 

ــگهن   پىالنلىــق تۇغــۇت ) كىنــدىك ئانىــسى(ئۈچــۈن يېتىــپ كهل
 تهشـتهكتىكى كادىرى، بۇ ئايالنىڭ بالىسىنى تارتىـپ چىقىرىـپ،         

ــان      ــسىز ياتق ــدا ھوش ــۇت ئازابى ــۈرۈپ، تۇغ ــۇرۇپ ئۆلت ســۇدا تۇنجۇقت
ئانـا ھوشـىغا كهلگهنـدە بـاالڭ        . ئانىنىڭ قوينىغا سېلىپ قويغـان    

 نېمه ئىكهنلىكىنى چۈشـهنگهن     ئىشنىڭ. ئۆلۈك تۇغۇلدى، دېگهن  
  .1ۋارقىراپال ساراڭ بولۇپ قالغانئانا بىر 

 يىلـــى ئاقـــسۇ ۋىاليىتىنىـــڭ ئـــايكۆل يېزىـــسىدا  – 1998. 7
تۇغۇتلـــۇق ئايـــالىنى ئۆيىـــدە قالـــدۇرۇپ ئېتىزلىققـــا ئهمگهكـــكه 
چىقىپ كهتكهن مهمهت ئىـسىملىك دېهقـان ئېتىـزدىن قايتىـپ           

لۈك ياتقـانلىقىنى كـۆرگهن،     كهلگهندە ئايالىنىڭ ۋە بالىسىنىڭ ئۆ    
ئـــايكۆل يېزىلىـــق پىالنلىـــق تۇغـــۇت كومىتېتىنىـــڭ مـــۇدىرى  

ــاجىمخاننىڭ ــۈرگهنلىكىنى  ســ ــالىنىمۇ ئۆلتــ ــسىنىمۇ، ئايــ  بالىــ
 پىچـــاق ئېلىـــپ قولىغـــابىلگهنـــدىن كېـــيىن، دېهقـــان مهمهت 

خىتـــاي .  ئۆلتـــۈرگهنســـاجىمخاننىپىالنلىـــق تۇغـــۇت كـــادىرى 
ورگانلىرى سوت قىلىشنى    ھاكىمىيىتىنىڭ قانۇن ئ   كۆچمهنلىرى

ئۈچ كۈن ئىچىدە ئاخىرالشـتۇرۇپ دېهقـان مهمهتـكه ئۆلـۈم جازاسـى            
خىتاينىــڭ پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتىنىڭ كاســاپىتى . بهرگهن

  . 2 ئائىله ئۇيغۇر ئۆلۈپ تۈگهشكهنتۈپهيلى بىر
                                                 

 .ماتېرىيال بىلهن تهمىنلىگۈچى شايارلىق ئۆمهر ئهپهندى 1
 .خهۋىرى» شىنجاڭ گېزىتى« 2
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 – 1999ئىلى ۋىاليىتى قورغاس نـاھىيه لهڭـگهر يېزىـسىدا          . 8
ــى  ــدا  – 5يىل ــڭ ئاخىرى ــان  – 3 ئاينى ــدار بولغ ــسىغا ھامىلى  بالى

ــىقىدىكى    ــڭ قورســ ــۇت كادىرلىرىنىــ ــق تۇغــ ــنهپ، پىالنلىــ زەيــ
ھــامىلىنى پــارچىالپ چۈشۈرۈۋېتىــشىدىن قورقــۇپ، باشــقا يۇرتقــا   

ــكهن  ــپ كهت ــدا    «. قېچى ــايلىق بولغان ــۇز ئ ــاال توقق ــاقتىكى ب قورس
ــارچىالپ  ــشكهپــ ــدۇچۈشۈرۈۋېتىــ ــۈزگهن »  بولمايــ ــانۇن تــ دەپ قــ

 كۈنى توشقاندا زەيـنهپ،   –ئالدىنىپ، ئاي   خىتاينىڭ سىياسىتىگه   
ــدى      ــپ كهل ــسىغا قايتى ــگهر يېزى ــن لهڭ ــكهن يهردى ــپ كهت . قېچى

تۇغــۇت لــېكىن ئهتىــسى زەيــنهپ لهڭــگهر يېزىــسىنىڭ پىالنلىــق  
سىنىڭ پىالنلىق تۇغۇتقـا مهسـئۇل      هكادىرى بىلهن قورغاس ناھىي   

ئـۇالر زەينهپنىـڭ يىغـالپ يالۋۇرۇشـىغا        . ھاكىمىغا تۇتۇلۇپ قالىـدۇ   
ــدۇ    ــۇنى ســۆرەپ دېگــۈدەك دوختۇرخانىغــا ئېلىــپ بارى . قارىمــاي، ئ

زەينهپنــى كارىۋاتقــا بــاغالپ ئىككـــى قېــتىم ســۈنئىي تولغـــاق      
ــۈرۈش  ــۇلىكهلتـ ــدۇئوكـ ــۇل   .  ئۇرىـ ــۆتمهي ئوكـ ــائهت ئـ ــرىم سـ يېـ

زەربىسىدىن زەينهپنىڭ بالىياتقۇسـى پـارتالپ توققـۇز ئـايلىق بـاال            
ر قىزى زەيـنهپ نهق     ئۇيغۇ. بىلهن بىرگه سىرتقا ئېتىلىپ چىقىدۇ    

بـۇ ۋەقه   . 1 بىلهن ۋاپـات بولىـدۇ     ئىڭراشمهيداندا ئېچىنىشلىق بىر    
 كۈنى قورغاس ۋاقتـى كهچ سـائهت   – 1 ئاينىڭ  – 6 يىلى   – 1999

ســىنىڭ ئۇيغــۇر هىيشــۇ كــۈنى قورغــاس ناھ. ســهككىزدە يــۈز بهردى
ــۈرۈپ كــوچىال   ــايىش ياشــلىرى زەينهپنىــڭ جهســىتىنى كۆت ردا نام

                                                 
 . ماتېرىيالنى ئۇيغۇرنىڭ ۋەتهنپهرۋەر قىزى تهمىنلىگهن1
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لىك پارتكومنىـڭ خىتـاي سـېكرېتارى ۋاڭ        هھىيقورغاس نا . قىلدى
 ئىلــى ۋىاليهتلىــك پارتكومنىــڭ خىتــاي ســېكرېتارى جــاڭ  زورىــن

ــولىيهن ــى     گ ــېمه قىالرىن ــۇدەك ن ــۆيگهن توخ ــۇتى ك ــارلىقالر پ  قات
  . بىلهلمهي قالدى

 يىلالردىــــــن باشــــــالپ خىتــــــاي كــــــۆچمهنلىرى  – 2000
يونىـدا  ئۇيغۇر ئـاپتونوم را   ) ئۇيغۇرىستان(» شىنجاڭ«ھاكىمىيىتى  

پىالندىن سىرت تۇغۇش ئهھـۋالى كۆرۈلـسه، نـاھىيه ۋە شـهھهرلهردە            
بىرىنچــــى قــــول ئهمهلــــدارالرنىڭ مهســــئۇلىيىتىنى سۈرۈشــــته  

 بازارالردا پىالندىن سـىرت  –يېزا . قىلىدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى  
ــارتكوم ۋە ھۆكــۈمهت  –بىــر بــاال تۇغۇلــۇپ قالــسا، يېــزا    بــازارلىق پ

ىق مائاشــىدىن ئــون كۈنلــۈك ئىــش    باشــلىقلىرىنىڭ ھهر ئــايل 
ئهگهر ئىككـى بـاال پىالنـدىن       . ھهققىنى تۇتـۇپ قالىـدىغان بولـدى      

كۈچهيتىپ، گېزىتلهردە،  سىرت تۇغۇلۇپ قالسا، جازاالشنى تېخىمۇ      
دە ئىــــسمىنى ئاتــــاپ تهنقىــــد قىلىنىــــدىغانلىقى  هتېلېــــۋىزىي
تۇغۇلغان بوۋاقالرنىڭ سانىنى كهم يـاكى خاتـا مهلـۇم          . ئۇقتۇرۇلدى

ــشىدىكى   قى ــدىكى ۋە تېـ ــارتىيه ئىچىـ ــسهپدارالرنىڭ پـ ــان مهنـ لغـ
ــزمهتتىن   ــلىنىدىغانلىقى، خىـــ ۋەزىپىـــــسىنىڭ ئېلىـــــپ تاشـــ

ــدىغانلىقى ــر تهرەپ   ھهيدىلىـ ــڭ بىـ ــانۇن ئورگانلىرىنىـ ــا قـ  ھهتتـ
  . قىلىشىغا تاپشۇرۇپ بېرىلىدىغانلىقى بهلگىلهندى

ــدا  – 20 ئاينىــڭ – 6 يىلــى – 2005. 9  كــۈنى تۇغــۇش ئالدى
لىـك تۇغـۇت   هغۇر ئايـال قهشـقهر پهيـزاۋات ناھىي   نهپهر ئۇي 28تۇرغان  

بـۇ  . چهكلهش دوختۇرخانىسىغا مهجبۇرى ھالـدا ئېلىـپ كېلىنـدى    
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ــدىن ســىرت قورســاق    ــالالر ھۆكــۈمهت بهلگىــلهپ بهرگهن پىالن ئاي
ــر     ــۇالرنى بىـ ــا بـ ــۈن، دوختۇرخانـ ــۈرگهنلىكى ئۈچـ ــرلهپ –كۆتـ  بىـ

ــ     ــسىيه قىلىــپ ھهممىــسىنىڭ بالىياتقۇســىنى كې سىپ ئوپېرات
شـۇنىڭ بىـلهن بىـرگه بـۇ ئايالالرنىـڭ قورسـىقىدىكى            . ئېلىۋەتتى

بـۇ  . بالىالرنىمۇ گۆش پارچىلىغاندەك پارچىالپ بىـر تهرەپ قىلـدى        
، ئايتۇلالخـان ،  مۇكهررەمخـان  نهپهر ئايالنىڭ ئىچىدە قهمبهرخان،      28

ــۇپىرەمخان ــان، س ــساخان، نۇربىيهمخ ــارلىق  ھۆرنى ــان قات ، ئامىنىخ
بــۇ . ئايــاللىرى نهق مهيدانـدا قانــسىراپ ئۆلـدى  يهتـته نهپهر ئۇيغـۇر   
. نالر ئىـدى   ياشلىق جـۇۋا   25 ياش، كىچىكى    34ئايالالرنىڭ چوڭى   

ســىنىڭ ھهرقايــسى يېزىلىرىــدىن تۇتــۇپ    هئــۇالر پهيــزاۋات ناھىي 
  . 1كېلىنگهن

ئۇيغۇر » شىنجاڭ« كۈنى   – 6 ئاينىڭ   – 1 يىلى   – 2005. 10
 5 – 9لىۋالـدى   ىىل ت ونىنىڭ قورچاق رەئىسى ئىـسمائ    ئاپتونوم راي 

» شـىنجاڭ «)  يىـل ئىچىـدە    18يهنـى   (يىللىق پىـالن مهزگىلىـدە      
 مىليون بوۋاقنىڭ كهم تۇغۇلغـانلىقىنى      3ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا    

  .  تارتماي جاكارلىدى–، تهپ ئىنهكىمهي
 ئاينىڭ  – 5 يىلى   – 2005» ئاگىنتلىقىشىنخۇا  «خىتاينىڭ  

 ئاينىـڭ  – 5: لېگراممىسىدا كۈنى ئۈرۈمچىدىن تارقاتقان تې – 22
ــاپتونوم رايونىــدا   كــۈنى ئۈرۈمچىــدە، – 14  ئاھــالىنى 1%ئۇيغــۇر ئ

 يىللىـــق – 2005تـــالالپ تهكـــشۈرۈش رەھبهرلىـــك گۇرۇپپىـــسى 

                                                 
 .تهمىنلىدى» شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزى« بۇ ماتېرىيالنى 1
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يىغىنـدىن ئىگىلىـشىمىزچه ھـازىر ئـاپتونوم        . يىغىنى ئېچىلـدى  
ــاله  ــڭ ئاھـ ــال  –رايونىمىزنىـ ــى يهنىـ ــى ۋەزىيىتـ ــۇس خىزمىتـ  نوپـ

ــۇپ،  ــونىمىزدا   18كهســـكىن بولـ ــاپتونوم رايـ  3يىلـــدىن بۇيـــان ئـ
ئۇيغۇر ئاپتونوم  » شىنجاڭ«. مىليوندىن ئارتۇق ئادەم ئاز تۇغۇلغان    

ــسبىتى     ــۆپىيىش نىـ ــي كـ ــنىڭ تهبىئىـ ــدا نوپۇسـ  – 1975رايونىـ
 گه، 10.91% يىلىــــدىكى – 2004 تىــــن 24.36%يىلىــــدىكى 

 – 2004 تىـن،    33.10% يىلىـدىكى    – 1975تۇغۇلۇش نىـسبىتى    
  .  گه تۆۋەنلىگهن دەپ، كۆرسهتتى16%يىلىدىكى 

  ! ئهزالىرىمهتلىك ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسىھۆر
ئۇيغۇرالر خىتاي مىللىتىنىـڭ پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتى          
نامىـــدا شـــهكلى ئـــۆزگهرگهن مىللىـــي قىرغىنچىلىقنـــى يولغـــا  
قويغــانلىقى تــۈپهيلى، ئېتنىــك مىلــلهت ســۈپىتىدە يهرشــارىدىن   

 مىلياردتىن ئـارتۇق    1 كېرەكمۇ؟   غايىب بولۇشنى قوبۇل قىلىشى   
 مىليــون نوپۇســلۇق بىــر 20خىتــاي مىللىتــى پاتقــان يهر شــارىغا 

مىللهت ئۇيغۇرالر سىغمىدىمۇ؟ ئۇيغۇرالر خىتاي دۆلىتىگه تاجـاۋۇز      
ــى    ــڭ ۋەتىنـ ــى ئۇيغۇرنىـ ــاي مىللىتـ ــسىچه خىتـ ــدى، ئهكـ قىلمىـ
ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهن ئىـدىغۇ؟ ئۇيغـۇرالر ئهمـدى          

ــرغىن   ئۆز ــاي مىللىتىنىـــڭ مىللىـــي قىـ ــدە خىتـ ىنىـــڭ ۋەتىنىـ
قىلىــشىغا ئۇچراۋاتىــدۇ، خىتــاي دۆلىتىنىــڭ شــهكلى ئــۆزگهرگهن  

  .  زەربىسىگه ئۇچراۋاتىدۇتېررورىزمىنىڭدۆلهت 
ــوغرا تېپ  ــشۈرۈلۈپ تـ ــز تهكـ ــۇقىرىقى دوكالتىمىـ ــدىن يـ ىلغانـ

ــاي مۇســتهملىك  ــيىن، خىت ــۇ  هكې ــۇر ب ــڭ ئۇيغ چى ھاكىمىيىتىنى
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قــــان شــــهكلى ئــــۆزگهرگهن مىللىــــي تــــازىالش مىللهتـــكه قارات 
سىياســــــىتىنى تــــــوختىتىش توغرىــــــسىدا، ئامېرىكــــــا دۆلهت 

ز مهجلىسىنىڭ يازما قـانۇن اليىـهه ماقۇللىـشىنى تهلهپ قىلىمىـ          
سىنى ئاق سارايغا يولالپ بېرىـپ،  هھهمدە ماقۇلالنغان قانۇن اليىه   

نى ىپرېزىدېنت بوش ئهپهندىنىڭ ئىمـزا قويۇشـىغا ھـاۋاله قىلىـش          
  . مىد قىلىمىزئۈ

  رابىيه قادىر  

  پىكىر ۋە تهلهپ

  !ئامېرىكا خهلقى، ھۆرمهتلىك كونگرىس ئهزالىرى
 ئۇيغۇرالرغــا ئېتنىــك مىللهتــلهر كونگرىــسىنىڭئامېرىكــا . 1

ــش  ــامىله قىلى ــدا مۇئ ــىۋەتلىك  ىقاتارى ــا مۇناس ــقىنى، خىتايغ  تاش
سىياسـهت بهلگىلىگهنـدە ئۇيغـۇرالر توغرىـسىدا ئـايرىم سىياسـهت       

  . ىلهشنى تهلهپ قىلىمىزبهلگ
ــا ئېلىـــشىدىن قېچىـــپ  . 2 خىتاينىـــڭ بېـــسىمىدىن، قولغـ

چىقىـــپ، غهرب دۇنياســـىدا ھهرقايـــسى دۆلهتـــلهردە سىياســـىي     
 لېكىن سىياسىي پاناھلىققا ئېرىـشهلمىگهن      ،پاناھلىق تىلىگهن 

 كۆڭــۈل بۆلۈشــىنى ئۈمىــد گىرىــسىنىڭنكوئۇيغۇرالرغــا ئامېرىكــا 
  . قىلىمىز

ــس. 3 ــاي كوممۇنىــ ــالپ – 1987تلىرى خىتــ ــدىن باشــ  يىلــ
پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنى شىنجاڭ ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىـدا           

ــاراتتى ــا قـ پىالنلىـــق تۇغـــۇت سىياســـىتى ئۇيغـــۇرالر  . ئۇيغۇرالرغـ
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ــازىالش      ــك تـ ــۆزگهرگهن ئېتنىـ ــهكلى ئـ ــڭ شـ ــسىدا خىتاينىـ ئارىـ
ئۇيغۇرالر بىر ئېتنىك مىللهت سۈپىتىدە     . سىياسىتى دەپ ئاتالدى  

ئامېرىكـــا . دىن غايىـــب بولـــۇپ كېتىـــشنى خالىمايـــدۇيهر شـــارى
  .  كۆڭۈل بۆلۈشىنى ئۈمىد قىلىمىزگىرىسىنىڭنكو

ئايـــدىن باشـــالپ ئۇيغۇرالرنىـــڭ ئانـــا  – 9 يىلـــى – 2003. 4
ــالىي    ــتىن ئــ ــالنغۇچ مهكتهپــ ــپ، باشــ ــكه قېقىــ ــى چهتــ تىلىنــ
مهكــتهپلهرگىچه ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىالرغــا مهجبــۇرى خىتــاي تىلىــدا  

ئۇيغۇرالرنىــڭ مائــارىپى تۈگهشــتى، . لغــا قويــدىدەرس ئۆتۈشــنى يو
 كۆڭـۈل   كونگىرىـسىنىڭ ئامېرىكا  . ئۇيغۇر مهدەنىيىتى چېكىندى  

  . بۆلۈشىنى ئۈمىد قىلىمىز
كهچــۈرۈم تهشــكىالتى، كۆزەتكــۈچى خهلقئــارا كىــشىلىك     . 5

ــۇق تهشــكىالتىنىڭ ستاتىــستىكا قىلىــشىغا ئاساســالنغاندا    ھوق
خىتـــاي كوممۇنىـــستالر  يىلىـــدىن باشـــالپ ھـــازىرغىچه – 1997

 نهپهر ئۇيغۇر سىياسـىي مهھبۇسـقا ئۆلـۈم جازاسـى           200ھۆكۈمىتى  
ئۆلۈم جازاسـى بېرىـشنى تـوختىتىش توغرىـسىدا ئامېرىكـا           . بهردى

ــسىنىڭ ــسىم  كونگىرىــ ــق بېــ ــۈمىتىگه داۋاملىــ ــاي ھۆكــ  خىتــ
  . ئىشلىتىشىنى ئۈمىد قىلىمىز

 يىلالردىن باشـالپ شـىنجاڭ    – 1950خىتاي كۆچمهنلىرى   . 6
 – 1980. ۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىغــا كۆچــۈپ كىرىــشكه باشــلىدى ئ

ــاي   يىلالردىـــــن باشـــــالپ، خىتـــــاي كوممۇنىـــــستلىرى، خىتـــ
كۆچمهنلىرىنىــڭ شـــىنجاڭ ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايونىغـــا كۆچـــۈپ  

خىتــاي كــۆچمهنلىرى  . كىرىــشىنى تېخىمــۇ جىددىيلهشــتۈردى  
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ئۇيغــۇر . تېرىلغـۇ يهرلىرىنـى، ســۇ مهنبهلىرىنـى ئىگىــلهپ كهتتـى    
خهلقــى كهمبهغهللهشــتى، ئۇيغــۇر دېهقــانلىرى بىــر ئايــدا بىــر       

خىتـــاي .  ھالغـــا چۈشـــۈپ قالـــدىخهجلىيهلمهيـــدىغاندولالرمـــۇ 
كۆچمهنلىرىنىــڭ شـــىنجاڭ ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايونىغـــا كۆچـــۈپ  

ــا     ــسىدا ئامېرىك ــوختىتىش توغرى ــشىنى ت ــسىنىڭكىرى  كونگىرى
  .خىتاي ھۆكۈمىتىگه بېسىم ئىشلىتىشىنى ئۈمىد قىلىمىز

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئـاپتونوم رايونىـدا تهبىئىـي گـاز، نېفىـت ۋە             . 7
باشــقا كــان بــايلىقلىرىنى خىتــاي كــۆچمهنلىرى بۇالڭچىلىــق      

ئېكولوگىيىنىـــڭ بۇزۇلۇشـــى . خاراكتېرىـــدە ئېچىـــشقا باشـــلىدى
تارىم دەرياسىنىڭ ئېقىنى قۇرۇپ    . ئىنتايىن ئېغىرلىشىپ كهتتى  

كـۆلى قـۇرۇپ كهتتـى،       كۆلى قۇرۇپ كهتتـى، لوپنـۇر        نورىبئكهتتى،  
 كۆلى قۇرۇپ كهتتى، يايالقالر بۇلغىنىـشقا ئۇچرىـدى، يهر    ئوتۇنكوزا

ئامېرىكـا  .  مېتىـر چوڭقۇرلۇققـا چۈشـۈپ كهتتـى        50ئاستى سـۈيى    
ــسىنىڭنكو ــاي   گىرىـ ــسىدا خىتـ ــۇ توغرىـ ــىنى، بـ ــۈل بۆلۈشـ  كۆڭـ

ــد   ــشىنى ئۈمىـ ــۈمىتىگه بېـــسىم ئىشلىتىـ كوممۇنىـــستالر ھۆكـ
  .قىلىمىز

الردىن پهرقلىــق ھالــدا مهلــۇم نىــسبهتته خىتــاي ئوقۇغــۇچى. 8
ئۇيغـــۇر ئوقۇغـــۇچىالرنى قوبـــۇل قىلىـــپ، ئامېرىكىنىـــڭ ئـــالىي 
مهكتهپلىرىــدە ئامېرىكــا كونگىرىــسىنىڭ ئوقۇتــۇپ بېرىــشىنى     

  .تهلهپ قىلىمىز
 ئهدىلىيه ئورگـانلىرى    –خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ سوت    . 9

ئۇيغـــۇر سىياســـىي مهھبۇســـالرغا ســـوت ئاچقانـــدا سىياســـىي      
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هھبۇسالرنىڭ ئادۋۇكات ياللىشىغا رۇخسهت قىلىشى توغرىـسىدا       م
ــسىم     ــۈمىتىگه بېــ ــاي ھۆكــ ــسىنىڭ خىتــ ــا كونگىرىــ ئامېرىكــ

  .ئىشلىتىشىنى ئۈمىد قىلىمىز
ئۇيغـــۇر مهدەنىيىتىنـــى ســـاقالپ قـــېلىش، تهرەققىـــي     . 10

 مهتبۇئـات ئهركىنلىكـى   –قىلىشقا يول قويـۇش، ئۇيغۇرالرغـا سـۆز      
كونگىرىسىنىڭ خىتاي ھۆكـۈمىتىگه    بېرىش توغرىسىدا ئامېرىكا    

  .بېسىم ئىشلىتىشىنى ئۈمىد قىلىمىز
ــى – 1998. 11 ــى   – 11 يىل ــدىن باشــالپ ئامېرىكــا خهلق  ئاي

ــۈم     ــدا بۆل ــدا ئۇيغــۇر تىلى ــن ئاســىيا رادىئوســىنىڭ قارمىقى ئهركى
 يىلدىن كېيىن تـۇنجى     116ئېچىپ بهرگهن ئىدى، ئۇيغۇر خهلقى      

ــشكهن    ــنلىكىگه ئېرى ــتىم ســۆز ئهركى ــدىقې ــاي  . ئى ــراق، خىت بى
كوممۇنىـــستالر ھۆكـــۈمىتى رادىئـــو ئاڭلىتىـــشقا كاشـــىال پهيـــدا  
قىلىپ، ئۇيغـۇر خهلقىنىـڭ رادىئـو ئاڭلىـشىغا توسـقۇنلۇق پهيـدا             

كىــشىلىك ھوقــۇق قاتارىــدا ئامېرىكــا كونگىرىــسىنىڭ  . قىلــدى
ــۈل     ــددىي كۆڭ ــشىغا جى ــۇ قىلمى ــستلىرىنىڭ ب ــاي كوممۇنى خىت

  .بۆلۈشىنى تهلهپ قىلىمىز
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  ۆرمهتلىك پرېزىدېنت بوشھ

 سىياســـىتىڭىزنى ســـىزنىڭ تاشـــقى ىمهن ۋە ئۇيغـــۇر خهلقـــ
  . قولاليمىز

ــىتالرغا ــرەك،   تېرروس ــرىش كې ــاخىرغىچه زەربه بې  دەپ - ئهڭ ئ
  . ئوياليمىز

  !ھۆرمهتلىك پرېزىدېنت بوش
ئىراق بۇ كىچىك مهملىكهتته ئايـالالر دېموكراتىـك سـايالمغا          

ــ   ــڭ رەھبهرلىرىن ــشىپ، ئۆزىنى ــا ئىــگه   قاتنى ــايالش ھوقۇقىغ ى س
  . بولدى

ئافغانىستان بۇ كىچىك مهملىكهتته بېـشىغا پهرەنـجه ئارتىـپ          
يــۈرگهن مۇســۇلمان ئايــالالر مهكتهپلهرنىــڭ بوسۇغىــسىدا پهيــدا      

  .رەھمهت ئامېرىكا خهلقى، رەھمهت پرېزىدېنت بوش. بولدى
  . مېنىڭ ئىسمىم رابىيه قادىر

ــارا كىـــشىلىك ھوقـــۇق تهشـــكىالتلىرى   ــىزنىڭ خهلقئـ ۋە سـ
ــاي كوممۇنىــستالر    ــارقىلىق، خىت ھۆكۈمىتىڭىزنىــڭ بېــسىمى ئ

ــۇپ بهردى   ــدىن قوي ــى تۈرمى ــۈمىتى مېن ــڭ – 3. ھۆك  – 17 ئاينى
ــدىمۋاشــىنگتونغاكــۈنى  ئامېرىكــا دېموكراتىــك دۆلهتنىــڭ  .  كهل

بىر كـۈن توختىمـاي     . دېموكراتىك تۇرمۇشىدىن بهھرىمهن بولدۇم   
ــاردىمھــازىرغىچه كىــشىلىك ھوقــۇق پائــالىيىت  مهن . ى ئېلىــپ ب

سىزگه، ھۆرمهتلىك پرېزىدېنت ئۇيغۇرالرنىڭ كىـشىلىك ھوقـۇق         
  .خاتىرىسىدىن قىسقىچه دوكالت بېرىمهن
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ــۈمىتى   . 1 ــستالر ھۆكـ ــاي كوممۇنىـ ــدىن – 1987خىتـ  يىلىـ
باشـــالپ، پىالنلىـــق تۇغـــۇت سىياســـىتىنى ئۇيغـــۇرالر ئارىـــسىدا  

ىنىڭ جــان كىرىــپ بولغــان بــالىالرنى ئانىــس    . ئومۇمالشــتۇردى
خىتـاي ھۆكـۈمىتى    . قورسىقىدىن ئوپېراتسىيه قىلىپ ئېلىۋەتتى   

؟ ئانىالرغــا ئــۇۋال ... قانــداق بىــر تهرەپ قىلــدىلهرنىەىدســەناربــۇ 
  . بولدى

ــى – 2005 ــۇر »شــىنجاڭ« كــۈنى – 8 ئاينىــڭ – 1 يىل  ئۇيغ
 يىللىـق   5 -9ئاپتونوم رايونىنىڭ رەئىسى ئىـسمائىل تىلىۋالـدى        

نىڭ تهبىئىــي كــۆپىيىش نىــسبىتى پىــالن مهزگىلىــدىكى نوپۇســ
 كه چۈشۈپ ئۈچ مىليون بوۋاق      16% يىلى   – 2003 تىن   %19.66

 5 يىلـى    – 2005» ئـاگىنتلىقى  شىنخۇاشى«. 1ئاز تۇغۇلدى، دېدى  
شــىنجاڭ ئۇيغــۇر «:  كــۈنى خهۋەر ئــېالن قىلىــپ– 22 ئاينىــڭ –

 – 1975ئاپتونوم رايونىدا نوپۇسنىڭ تهبىئىي كۆپىيىش نىسبىتى       
 كه، 10.91% يىلىـــــدىكى – 2004تىـــــن 24.36 %يىلىـــــدىكى

 – 2004 تىــن 33.10% يىلىــدىكى – 1975تۇغۇلــۇش نىــسبىتى 
  .  دەپ ئېتىراپ قىلدى- كه چۈشتى، 16%يىلىدىكى 

  !ھۆرمهتلىك پرېزىدېنت بوش
.  مىليونغا يهتتى  300 مىليارد   1خىتاي مىللىتىنىڭ نوپۇسى    

ى سـهككىز  خىتاي كوممۇنىستلىرى ئېتنىـك مىلـلهت ئۇيغـۇرالرن      
ــدى  ــون دەپ جاكارلىغــان ئى ــدا 18. مىلي  ئۇيغــۇر »شــىنجاڭ« يىل

                                                 
 . كۈنى– 8 ئاينىڭ – 1 يىل – 2005» ى كهچلىك گېزىتىئۈرۈمچ «1
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 20ئاپتونوم رايونىدا ئۈچ مىليون بوۋاق كهم تۇغۇلغـان بولـسا، يهنه            
 پــاكىز –يىلــدا ئېتنىــك مىلــلهت بــۇ ئۇيغــۇرالر يهر شــارىدىن پــاك 

ــدۇ  ــچ   . غايىــب بولى ــا ئى ــوش ئۇيغۇرالرغ ــدېنت ب ــك پرېزى ھۆرمهتلى
  .ئاغرىتىپ قويۇڭ

ــۈمىتى  خ. 2  – 9 يىلـــى – 2003ىتـــاي كوممۇنىـــستالر ھۆكـ
ئايدىن باشالپ باشالنغۇچ مهكتهپلهردە، ئالىي مهكتهپلهردە خىتـاي     

ئۇيغــۇر مائــارىپى  . تىلىــدا مهجبــۇرى ئوقۇتۇشــنى يولغــا قويــدى    
ــمايال  . تۈگهشــــتى ــى يــــېڭىچه دەۋرگه ئۇالشــ ــۇر مهدەنىيىتــ ئۇيغــ
  . چېكىندى

مهنلىرى بـۇ ئـۆلكه      يىلالردىن باشالپ خىتاي كۆچ    – 1980. 3
 ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغا توختىماي ئۈزلۈكسىز كۆچۈپ        »شىنجاڭ«

خىتـاي كۆچمهنلىرىنىـڭ تۇرمۇشـى      . كىرىشنى جىددىيلهشتۈردى 
 تۇرمۇشــى يكاپــالهتكه ئىــگه قىلىنــدى، ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىقتىــسادى

ــدىن  ــۈنگه –كۈن ــتىبخارا ك ــۇ،  . الش ــۆچمهنلىرى يهر، س ــاي ك خىت
  . تىۋالدى تاريايالقلىرىمىزنى

ىنىـــڭ يېڭىـــسار ۋىاليىت يىلـــى قهشـــقهر – 2004ســىلهن،  مه
 يـۈەن   792سىدە دېهقانالرنىڭ ئوتتۇرىچه يىللىـق كىرىمـى        هناھىي

 خىزمهتچىلهرنىـــڭ يىللىـــق  –شـــهھهرلهردە ئىـــشچى  . بولـــدى
ــى   ــۇرىچه كىرىم ــدى 9976ئوتت ــاي كــۆچمهنلىرى  .  يــۈەن بول خىت

  . 1الردا ياشايدۇشهھهرلهردە ياشايدۇ، ئۇيغۇر دېهقانلىرى يېزى

                                                 
 . بهت– 467 يىل – 2004خىتايچه نهشرى » شىنجاڭ يىلنامىسى «1
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خىتاي كـۆچمهنلىرى ئۈزلۈكـسىز كۆچـۈپ كىـرگهنلىكتىن         . 4
 ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىـڭ ئېكولوگىيىلىـك مـۇھىتى         »شىنجاڭ«

 كۆلى قۇرۇپ كهتتـى،     ئۇتۇنكۇزا. قانۇنسىز بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىدى  
 كۆلى قـۇرۇپ كهتتـى، ئىچكـى        رۇنىىبئ. لوپنۇر كۆلى قۇرۇپ كهتتى   

ئۇيغـۇرالر ئهگهر   . تـارىم دەرياسـى قـۇرۇپ كهتتـى        ـــ قۇرۇقلۇق دەريـا    
 50ھايات قالساق كهلگۈسىدە قهيهردە ياشايمىز؟ يهر ئاستى سـۈيى          

  .مېتىر چوڭقۇرلۇققا چۈشۈپ كهتتى
بىز ئۇيغۇرالر بىرلهشكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتىنىڭ نىزامنـامه،         

ــام ــۆزىمىز   لىرىگههخىتاپنـ ــدىرىمىزنى ئـ ــۆز تهقـ ــلىنىپ، ئـ  ئاساسـ
  . ىنى تاللىۋالدۇقبهلگىلهش يول

  .ئامېرىكا خهلقىنىڭ چۈشىنىشىنى ئۈمىد قىلىمىز
  !ئالالھ سىزگه يار بولسۇن پرېزىدېنت بوش ئهپهندى

  !ئالالھ ئامېرىكىغا يار بولسۇن ئامېرىكا خهلقى
  رابىيه قادىر

   كۈنى– 23 ئاينىڭ – 2 يىل – 2006
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ھۆرمهتلىك دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرى ئېتنىك مىللهت 
  ر كىم؟ئۇيغۇرال

   كۈنى– 15 ئاينىڭ – 3 يىلى – 2006
تارىخى « ئهسىردە يېزىلغان – 15. ئۇيغۇرالر ئوتتۇرا ئاسىيادا ياشايدۇ  

 يىلى  – 1884دە، ئۇيغۇرالر ياشىغان ماكان ئۇيغۇرىستان دەپ،       »رەشىدى
دەپ، » شــىنجاڭ« بولــۇپ قالغانــدىن باشــالپ مۇســتهملىكهمانجۇالرغــا 

ۇرالر ئىككى قېتىم جۇمهۇرىيهت قۇرغاندىن ھازىرقى زامان تارىخىدا ئۇيغ   
  . كېيىن شهرقىي تۈركىستان دەپ، ئاتىلىپ كهلگهن

ــستان   ــۇ ۋەتهن ئۇيغۇرى ــىنجاڭ«ب ــونى  » ش ــاپتونوم راي ــۇر ئ ئۇيغ
 شىمالىغا جايالشـقان بولـۇپ،      –خىتاي جۇمهۇرىيىتىنىڭ غهربىي    

 غهربكىــچه ئۇزۇنلــۇقى ئىككــى مىــڭ – شــهرقتىن ســىهورىيىتتېرر
 كىلـومېتىر،  1650 شـىمالغا كهڭلىكـى   – جهنۇبتىن   كىلومېتىر،

ــدانى  ــۈز مىــڭ كــۋادرات   9 مىليــون 1 يىلــالردا – 1950يهر مهي  ي
 1ھــازىر خىتــاي كوممۇنىــستلىرى . كىلــومېتىر دەپ جاكارلىغــان

  .  مىڭ كۋادرات كىلومېتىر دەپ ئېالن قىلماقتا660مىليون 
سۇ، گهنـ : شـهرق تهرەپـتىن   ) ئۇيغۇرىستان(شهرقىي تۈركىستان   

ــتىن     ــلهن؛ غهرب تهرەپ ــۆلكىلهر بى ــارلىق ئ ــبهت قات ــخهي، تى : چىڭ
:  جهنـۇبتىن  –قازاقىستان، قىرغىزىـستان، تاجىكىـستان؛ غهربىـي        

: ئافغانىــــستان، پاكىــــستان، ھىندىــــستان؛ شــــىمال تهرەپــــتىن
ــارلىق دۆلهتــلهر بىــلهن    موڭغــۇلىيه، رۇســىيه، يهنه قازاقىــستان قات

  . رالىنىدۇىچېگ
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نىڭ جهنۇبىغـا قـارا قـۇرۇم       ) ي تۈركىستان شهرقى(ئۇيغۇرىستان  
ه پامىر تاغلىرى جايالشقان، ئۇيغۇرىـستان      ىگتاغ تىزمىلىرى، غهرب  

ــىنجاڭ« ــهرقىي  » شـ ــاپتونوم رايونىنىـــڭ شـ ــۇر ئـ ــىمال –ئۇيغـ  شـ
قىـــسمىغا ئالتـــاي تـــاغ تىزمىلىـــرى جايالشـــقان، ئۇيغۇرىـــستان  

ــاپتونوم رايونىنىــڭ، غهربىــي  «  جهنۇبىــدىكى –شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئ
مىر ئېگىزلىكى بىلهن شىمالدىكى ئالتـاي تـاغ تىزمىلىرىنىـڭ          پا

ــي     ــسىنىڭ ســىمۋولى، ئۇيغــۇر مىللى ــسىغا ئۇيغــۇر ئىدارى ئوتتۇرى
ــ  ــك تهڭرىتــ ــۇرۇرى ھهيۋەتلىــ ــڭ غــ ــقانروھىنىــ . اغلىرى جايالشــ

ئۇيغۇرىــستان دەپ ئىككــى  ىي ۋە شــىمالىي جهنــۇبتهڭرىتــاغلىرى
غدا چوققىـسى  خانتهڭرى چوققىسى ۋە بو. قىسىمغا ئايرىپ تۇرىدۇ  

  . تهڭرىتاغلىرىنىڭ ھهيۋەتلىك چوققىلىرىدۇر
 كىچىكلىكـى   – چوڭ   —تهڭرىتېغىنىڭ شىمال ۋە جهنۇبىغا     

 تـارىم ئويمـانلىقى، جۇڭغـارىيه     —ئوخشاش بولغـان ئويمـانلىقالر      
بـۇ  . ئويمانلىقى، ئىلى ئويمانلىقى، تۇرپان ئويمانلىقى جايالشقان      

 ،غـــا بوســـتانلىقالرنى  ئويمـــانلىقالر تـــارىختىن بېـــرى ئۇيغۇرالر   
ــدادلىرىمىزنىڭ ھهرخىــــل      ــپ، ئهجــ ــش ئېتىــ ــاالرنى بهخــ دەريــ

  . ئېهتىياجلىرىنى قاندۇرۇپ كهلگهن
تارىم ئويمانلىقىنىڭ مهركىزى قىسمىغا مهشـهۇر تهكلىماكـان       

 كـۋادرات كىلـومېتىر     600 مىڭ   337كۆلىمى  . قۇملۇقى جايالشقان 
ــۇپ ــسابلى   ،بول ــۇق ھې ــويىچه ئىككىنچــى چــوڭ قۇمل ــا ب . نىدۇ دۇني

ــۇبىي    تهڭرىتېغىنىــڭ شــىمالى ئېتىكــى، ئالتــاي تاغلىرىنىــڭ جهن
ــۆلىمى   ــارىيه ئويمانلىقىنىــــڭ كــ قىــــسمىغا جايالشــــقان جۇڭغــ
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ــنهن  ــۇپ 380تهخمىــ ــومېتىر بولــ ــۋادرات كىلــ ــڭ كــ ــارىم ، مىــ  تــ
ــانلىق    ــوڭ ئويمـــ ــى چـــ ــسىال ئىككىنچـــ ــدىن قالـــ ئويمانلىقىـــ

قىــدا تــارىم ئويمــانلىقى بىــلهن جۇڭغــارىيه ئويمانلى. ھېــسابلىنىدۇ
 كىچىك تارىم دەرياسى، قهشقهر دەرياسـى، ئېـرتىش دەرياسـى،           -چوڭ

  .ئىلى دەرياسى قاتارلىق دەريا ئېقىنالر بار
سمىغا  جىـــ–ئۇيغۇرالرنىــڭ ۋەتىنــى ئۇيغۇرىــستان ئىــسمى     

 گـــۈزەل ئـــۆلكه، گـــۈزەل ۋەتهن، ئىـــگهاليىـــق تهبىئىـــي بايلىققـــا 
 –غ ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايـــونى ئۇيغۇرىـــستاننىڭ تـــا » شـــىنجاڭ«

ــا چــۆل    جهزىرىلىــرى، قۇملۇقالرنىــڭ قــوينى  –ئېــدىرلىرى، ھهتت
ــان   ــلهن تولغ ــايلىقالر بى ــول ب ــپ م ــدىرىپ  . ئاجايى ــازىرغىچه قى ھ

تهكشۈرۈشته ئېنىقالنغان ۋە خىتاي كۆچمهنلىرى پايدىلىنىۋاتقان      
ــالتۇن،       ــۈر، ئ ــۈر، تۆم ــت، كۆم ــايلىقلىرى، نېفى ــسۇالت ب ــان مهھ ك

ــۇن، قهلهي، قاش   ــس، قوغۇش ــۈش، مى ــور،   كۆم ــۈرت، ب ــشى، گۈڭگ تې
، مانگـــان، خـــروم، )37(، ئـــوران)35 (ئـــوداننىكېــل، ئـــاش تـــۈزى،  

 قاتــارلىق رەڭلىـك، رەڭـسىز مېتــالالر،   نىئـوبى ، لىـستى ، بېرىللـى 
خوتهننىـڭ قاشتېـشى قهدىمـدىن      .  خىلدىن ئاشىدۇ  137مهدەنلهر  

ئويمانلىق بوستانلىقالردا، يېزا ئىگىلىك    . تارتىپ دۇنياغا مهشهۇر  
 زاغـۇن،  ،ىرىدىن بۇغداي، قوناق، ئارپا، شال، پاختـا، قىچـا      مهھسۇالتل

زىغىر، كۈنجۈت قاتارلىق زىرائهتلهر ۋە ھهرخىل كۆكتـات، ھهرخىـل          
  . مېۋىلهر ئۆستۈرۈلىدۇ

 مىــڭ گېكتــار، 330 مىليــون 9تېرىلغــۇ ئومــۇمى يهر مهيــدانى 
 مىليون توننـا ئهتراپىـدا، يىللىـق        8يىللىق ئاشلىق مهھسۇالتى    
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 48 مىڭ توننا، تهبىئىـي ئـوتالق        570 مىليون   1تى  پاختا مهھسۇال 
ــان   ــار، ئورم ــون گېكت ــون 4مىلي ــاچ  839 مىلي ــار، ياغ ــڭ گېكت  مى

 كـۈب  مىليـارد    88 مېتىـر، سـۇ زاپىـسى        كۈب مىليون   250زاپىسى  
  . مېتىر

ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىنىـڭ نېفىـت        » شىنجاڭ«ئۇيغۇرىستان  
ــايلىقى   ــۆلچىرى ب ــا  21م ــارد تونن ــا 1( مىلي ــانچه  تونن ــلق ) ؟بارى

  . مېتىركۈب تېرلىيون 11تهبىئىي گاز مۆلچهر بايلىقى 
ئۇيغــــۇر ئــــاپتونوم رايــــونى، ئۇيغۇرىــــستاننىڭ » شــــىنجاڭ«

.  مىليــون مــودىن ئاشــىدۇ720 يــايالق كــۆلىمى –چــارۋىچىلىقى 
چارۋا مالالرنىڭ تۈرلىرى كۆپ، قوي، كـاال، ئـات         ). خىتاي بىرلىكى (

 700 مىليــون 34ىــڭ ســانى  كىچىــك چارۋىالرن–قاتــارلىق چــوڭ 
ــارتۇق  ئهپــسۇسكى بــۇ يــايالقالر ھــازىر خىتــاي  . مىــڭ تۇيــاقتىن ئ

  . كۆچمهنلىرىنىڭ قولى بىلهن بۇزۇلماقتا

  ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنىك مهنبهسى

ــائىي      ــل ئىجتىمـ ــر خىـ ــڭ بىـ ــامىنى ئادەملهرنىـ ــلهت نـ مىلـ
  .بهلگىسى دەپ ئاتاشقا بولىدۇ

تهتقىقاتلىرىغـا  تارىخشۇناس، مىللهتشۇناس، تىلشۇناسالرنىڭ    
دېــــگهن ئىــــسىمنىڭ ھېچقانــــداق » ئۇيغــــۇر«ئاساســــالنغاندا، 

 ئـــۆزگىرىش ھاســـىل قىلمـــاي تۇراقلىـــق ھالـــدا  تىكىلىـــقىفون
 ئىككـى مىـڭ يىلغـا يـېقىن         كهلگىـنىگىال ئىستېمال قىلىنىپ   

 – 3 پـولى    ھېنـرى  ئـالىم    لىـك هئهنگلىي. بولغان دېيىشكه بولىدۇ  
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 »جـۇغراپىيه «نىـڭ   تولمىپى جۇغراپىيـونى ئهسىردە ياشىغان يۇنان    
ــۇر     ــان ئۇيغ ــا ئېلىنغ ــىرىدە تىلغ ــگهن ئهس ــارددې  Oikhdai ئويغ

Oechur     ــازىرقى ــۇالر ھ ــپ ب ــسالغا ئېلى ــسىمالرنى مى ــگهن ئى  دې
  . ئۇيغۇرالردۇر، دېگهن ئىدى

ــۋانى  «) 1( ــالر دى ــۈركىي تىل ــۇر«دا »ت ــۆزنىڭ  » ئۇيغ ــگهن س دې
دېـــگهن ســـۆزدىن كهلگهنلىكـــى بايـــان  »  خـــور– خـــوز«پارســـچه 

ــانلىق   قىل ــۆزنىڭ يۇن ــۇ س ــپ، ئ ــساندىرىنى ــسكى ئالىك  ماكادونى
ئۇيغۇر ئـېلىگه يېقىنالشـقاندا ئـۆزى دۇچ كهلـگهن جهڭچىلهرنىـڭ            
ئوقيا ئېتىشتىكى چېۋەرلىكىگه ھهيران قېلىـپ شـۇنداق ئىـسىم       

  . قويغانلىقى رىۋايهت قىلىنىدۇ
بهزى تهتقىقات ماتېرىياللىرىـدا ئوتتـۇرا دەۋر تىلىـدىكى         ) 2(

ــ» ئۇرغــۇر« ــگهن دېيىــشىدۇ دې مىــسالدا ) 1. (گهن ســۆزدىن كهل
ــدىن بـــۇرۇنقى    ئالىكـــساندىر ئهســـىردە ئـــۆتكهن  – 3مىالدىـ

ــا ماكادونىـــسكىنىڭ ــوز« ئۇيغۇرالرغـ ــور– خـ دەپ ئىـــسىم »  خـ
ــارقىلىق   ــۋايهت قىلىــش ئ ــگهن » ئۇيغــۇر«بهرگهنلىكىنــى رى دې

ئىسىمنىڭ مىالدىدىن بـۇرۇنقى دەۋرلهردىـال بـار ئىكهنلىكىنـى          
» چېـۋەر، بـاتۇر   «دېـگهن ئىـسىمنىڭ     » ئۇيغۇر«. هنيورۇتۇپ بهرگ 

ــى،   ــۆز ئىكهنلىكـ ــگهن سـ ــۇر«دېـ ــسىمنىڭ  » ئۇيغـ ــگهن ئىـ دېـ
ئۇيۇشــقاق، يېپىــشقاق، ئىتتىپاقالشــقۇچى دېــگهن مهنىلهرنــى 
بېرىــدىغانلىقى توغرىــسىدا تــارىخچىالر، تىلــشۇناسالر ســۆزلهپ  

  . ئۆتۈشكهن
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  ئۇيغۇرالر تارىختا قۇرغان دۆلهتلهر

، تـــوراالردادلىرى ھهمـــدە قېرىنداشـــلىرى ئۇيغۇرالرنىـــڭ ئهجـــ
 –ھــونالر، ســاكالر ئــۇزاق تــارىختىن بېــرى بىپايــان زېمىنــدا ئارقــا  

  . ئارقىدىن بىرنهچچه قېتىم دۆلهت قۇرغان ئىدى
 يىلىـدىن   -204مىالدىـدىن بـۇرۇنقى     (سى؛  هھون ئىمپېرىي . 1
  ). يىلغىچه ھۆكۈم سۈرگهن– 216

 468 يىلىـدىن    – 375مىـالدى   (سى؛  هياۋروپا ھون ئىمپېرىي  . 2
  ). يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن–

ــاقهون. 3 ــى؛ هئىمپېرىي) ئفتالىــــت (ئــ ــالدى (ســ  – 420مىــ
  ). يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن– 565يىلىدىن 

ــۈرك خــانلىقى؛  . 4  – 745 يىلىــدىن – 551مىــالدى (كــۆك ت
  ).يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن

 – 845 يىلىدىن   – 646مىالدى  (ئۇيغۇر ئورخۇن خانلىقى؛    . 5
  ).يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن

  ). يىلى قۇرۇلغان– 870مىالدى ( دۆلىتى؛ كهڭسۇئۇيغۇر . 6
 يىلىــدىن  – 850مىــالدى  (ئۇيغــۇر قاراخــانىيالر دۆلىتــى   . 7
  ). يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن– 1212
ــۇر . 8 ــى؛  –ئۇيغ ــدىقۇت دۆلىت ــالدى ( ئى ــدىن – 850مى  يىلى
  ). يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن– 1335
 – 1187 يىلىدىن   – 960مىالدى  (سۇلتانلىقى؛   ۋىلهرهغهزن. 9

  ).يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن
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 – 1040مىــــالدى ( ســــۇلتانلىقى؛ الرىلجۇقهســــئۇلــــۇغ . 10
  ). يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن– 1157يىلىدىن 

 1231 يىلىـدىن    – 1172مىـالدى   ( شاھ دۆلىتـى؛     خارەزىم. 11
  ).  يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن–

 – 1341مىــــالدى (لتانلىقى؛  ســــۇاەتنــــئهر دىنئىــــدئاال. 12
  ). يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن– 1381يىلىدىن 

ــدانلىقى؛ . 13 ــهئىدىيه خانىـ ــالدى (سـ ــدىن – 1504مىـ  يىلىـ
  ). يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن– 1678

 يىلىــدىن – 1856مىــالدى (ئۇيغــۇر قهشــقهرىيه دۆلىتــى  . 14
  ).  يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن– 1884

 برىتـانىيه ر رۇسـىيه ۋە بۈيـۈك        ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا چا   -19
 قىلىــشنى مۇســتهملىكهئوتتــۇرا ئاســىيانى ) ھىندىــستاندا ئىــدى(

ــر    ــىر دائىـ ــاتىيه، ھهربىـــي ئىـــشغالىيهت، تهسـ تالىـــشىپ دىپلومـ
ــلهن       ــىيه بى ــار رۇس ــشىپ چ ــكىن ئېلى ــته كهس ــشىش جهھهت تالى

 –ا ئاســىياغا قارىتىلغــان سىياســىي تــاالش  تــۇر ئوتنىــڭهتانىيىبر
ئۇيغۇرنىڭ ۋەتىنى قهشقهر  . تانغا مهركهزلهشكهن تارتىشى ئافغانىس 

 كـۆزى چۈشـكهن     موژىكلىرىنىـڭ ئۆلكىسى شۇ چاغدا چـار رۇسـىيه        
 قىلىــشنى كـــۆڭلىگه پـــۈككهن  الىئىـــست برىتـــانىيهھهم بۈيــۈك  

 يىللىــرى چــار – 1856.  ئىــدىمــۇقهددەس ئــۆلكه بولــۇپ قالغــان 
ــىي ــوژىكالرلىك هرۇس ــۇر ئوتم ــسمى   ت ــي قى ــىيانىڭ غهربى  —ا ئاس
ــ ــارا، انقۇقــ ــانلىقلىرىنى، بۇخــ ــۋە خــ ــشقا  خىــ ــستىال قىلىــ  ئىــ

 شـهھىرىدىن   قۇقـان  يـاقۇببهگ باشلىغاندىن كېيىن ئوردا مۇالزىم     
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قهشقهر شهھىرىگه يېتىپ كېلىپ، قهشقهر، يهكهن، خـوتهن، كۇچـا          
. لىرىنى بىرلهشتۈرۈپ ئۇيغـۇر قهشـقهرىيه دۆلىتىنـى قـۇردى         شهھهر

ــۈرۈمچى ۋ   ــى، ئـ ــاي، ئىلـ ــىمالدا ئالتـ ــزلىكته شـ ــى تېـ ىاليهتلىرىنـ
بويـــسۇندۇرۇپ ئـــازاد قىلىـــپ پۈتـــۈن ئۇيغۇرىـــستاننى بىـــرلىككه 

ــۈردى ــاقۇپبهگنى  . (كهلتــ ــازىرغىچه يــ ــارىخچىلىرى ھــ ــاي تــ خىتــ
بىراق، ياقۇپبهگنىـڭ   ).  جاسۇسى دەپ ئهيىبلىمهكته   نىڭهئهنگلىي

سـىگه  هخىتـاي تېررىتورىي  . اۋاملىـشالمىدى ھۆكۈمرانلىقى ئۇزاق د  
لىك ه يىلى چار رۇسـىي    – 1875جۇالر   مان ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان 

ــڭ ــورال موژىكالرنىـ ــاردىمىگه  – قـ ــۇالزىمهت يـ ــي مـ ــاراغ، ھهربىـ  يـ
ــاي     ــدانى خىت ــي قومان ــشىپ، ھهربى ــاڭنىئېرى ــكه زوزۇڭت  — غهرب

بويـسۇندۇرۇشقا  ) ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايـونىنى   » شـىنجاڭ «ھـازىرقى  (
 بانكىــسى بوســتۇن شــياڭگاڭدا قۇرۇلغــان نىــڭهئهنگلىي. ئهۋەتتــى
ىقىرىـــپ، مـــانجۇ خانىـــدانلىقىنىڭ ھهربىـــي قومانـــدانى  پـــۇل چ

  .  ياردەم قىلدىزوزۇڭتاڭغا
ــاڭ ــسىدە  – 1877 زوزۇڭتـ ــقهر ئۆلكىـ ــى قهشـ ــڭ 600 يىلـ  مىـ

  .  قهشقهر دۆلىتىنى ئاغدۇردى–ئۇيغۇرنى قىرىپ تاشالپ، ئۇيغۇر 
ــاغالردا   ــۇ چـ ــڭهبرىتانىيشـ ــ لىكلهرنىـ ــقهر ئۆلكىـ سىنى  قهشـ

ھۆكــۈمىتى يــول  مــوژىكالرلىك هئىــستىال قىلىــشىغا چــار رۇســىي 
 تاجـاۋۇزچىالر ئۇيغۇرنىـڭ ئىلـى،       موژىكلىك  هقويمىدى، چار رۇسىي  

ــسىۋالماقچى بولغانــدا      ــقهر قاتــارلىق ئــۆلكىلىرىنى بې شــۇ (قهش
 يىــل 12ۋاقىــتالردا چــار رۇســىيه ئۇيغۇرنىــڭ ئىلــى ئۆلكىــسىنى   

  .  يول قويمىدىلىكلهرهتانىيىبىر) بېسىپ ياتقان
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 – 1900ەۋرگه يېتىــپ كهلگهنــدە زاماننىــڭ ئۆزگىرىــشى شــۇ د
يىلالردىن باشالپ شىمالىي ياۋروپـادا گېرمـانىيه قۇدرەتلىـك كـۈچ           
بولۇپ باش كۆتۈرگهندە چۆچۈپ كهتكهن چار رۇسىيه بىـلهن بۈيـۈك            

 يىغىشتۇرۇپ تهسىر   نىىكىتاۋ ئوتتۇرا ئاسىيادا سىياسىي     برىتانىيه
  . ۋە مۇستهملىكه تالىشىشنى ئاخىرالشتۇردىەدائىر

رالرنىــڭ ۋەتىنــى ئۇيغۇرىــستان مهسىلىــسىگه كهلگهنــدە ئۇيغۇ
 قاتــارلىق دۆلهتـلهر ســاڭىمۇ  تـانىيه ىبر ۋە مــوژىكلىرىچـار رۇسـىيه   

يوق، ماڭىمۇ يوق سىياسىتىنى قوللىنىپ، ئۇيغۇرالر ئۆلكىسىنى       
ــانجۇ  ــارام   –م ــدانلىقىغا ق ــاي خانى ــتهملىكه( خىت ــپ ) مۇس قىلى

جى قېــــتىم بــــۇ ئۇيغۇرالرنىــــڭ بېــــشىغا كهلــــگهن تــــۇن. بهردى
. مۇســـتهملىكه بولـــۇپ قېلىـــشنىڭ پاجىئهلىـــك تـــارىخى ئىـــدى

ــلهپته  ــۈركىيه،    – 1856دەسـ ــىيه، تـ ــار رۇسـ ــيه، چـ ــى ئهنگلىـ  يىلـ
ــان قهشــقهرىيه     ــاقۇپ بهگ قۇرغ ــلهر ي ــارلىق دۆلهت ئافغانىــستان قات
ئۇيغــۇر دۆلىتىنــى ئېتىــراپ قىلىــپ ئهلچىلهرنــى، ۋەكىللهرنــى      

ىڭ ئهلچىـسى سـۈپىتىدە     نه چار رۇسـىي   پاتكىن كىرو. (ئهۋەتىشكهن
قهشقهر ئۇيغۇر دۆلىتى بىلهن چېگرا سىزىقى بهلگىلهشكه يېتىپ        

  ).كهلگهن
شۇنداق قىلىپ مانجۇ خانىدانلىقىنىڭ ئهسـكىرى قومانـدانى        

 يىلــى قهشــقهرىيه ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ نــامىنى – 1884 زوزۇڭتــاڭ
. يېڭى يهر دەپ، ئىسىم قويدى    » شىنجاڭ«ئۆزگهرتىپ، بۇ ئۆلكىگه    

غ خىتاي مىللىتى، مـانجۇ مىللىـتىگه مۇسـتهملىكه بولـۇپ           بۇ چا 
  . تۇرغان چاغ ئىدى
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ــيىن،  26 ــدىن كې ــل ئۆتكهن ــڭ  – 1911 يى ــى ئۇيغۇرالرنى  يىل
ــاتۇرى تۆمــۈر خهلىــپه ئۇيغۇرنىــڭ ئۆلكىــسى قۇمــۇل ۋىاليىتىــدە    ب

 ئۇيغۇرالرغـا   خانىـدانلىرىنىڭ قوراللىق قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ، مـانجۇ      
ــان خ  ــامهن  ھۆكۈمرانلىــق قىلىۋاتق ــستلىرىنى تام ــاي مىلىتارى ىت

ــاتتى ــانجۇ  . يوقـــ ــىيه جاھـــــانگىرلىكى مـــ ــار رۇســـ ــراق، چـــ بىـــ
نىڭ نوم ئېغىـزى ئـارقىلىق      همىلىتارىستلىرىغا تاشقى موڭغۇلىي  

 كــېچهك يــاردەم – يــاراغ، ئاشــلىق، كىــيىم – دورا، قــورال –ئــوق 
قىلىــپ، تۆمــۈر خهلىــپه قــوزغىلىڭىنى باســتۇرۇپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ   

ــستلىرىنىڭ قولىغــا   ۋەتىنىنــى يهنه  بىــر قېــتىم مــانجۇ مىلىتارى
  . تاپشۇرۇپ بهردى

 ئۇيغۇرنىڭ قهشـقهر،     كۈنى – 12 ئاينىڭ   – 11 يىلى   – 1933
ــوتهن  ــخ ــ  ۋىاليىتى ــولال، م ــابىت دام ــن ھهزرەت هد ئمۇھهمدە س ىمى

ــدە ئۇيغــۇرالر قورا ــۈرۈپ، رەھبهرلىكى ــوزغىالڭ كۆت ــق ق  قهشــقهر للى
 يىلــى – 1934الىن ســت. شــهھىرىدە مۇســتهقىللىق جاكارلىــدى 

ئاتۇشــنىڭ تېــرەك ئېغىزىــدىن قۇرۇقلــۇق قىــسىملىرىنى ۋە ھــاۋا 
 يىلىغىـــــــچه ئۇيغـــــــۇر – 1937قىــــــسىملىرىنى ئهۋەتىـــــــپ  

شــــهرقىي «ئىنقىالبچىالرنــــى قىــــرغىن قىلىــــپ مۇســــتهقىل  
ــۇرىيىتى  ــسالم جۇمه ــستان ئى ــڭ  »تۈركى ــپ، ئۇيغۇرنى ــى يوقىتى ن

 ىــسهيگهشىڭشۋەتىنىنــى يهنه بىــر قېــتىم خىتــاي مىلىتارىــست  
  . تاپشۇرۇپ بهردى

ــى – 1944 ــڭ – 11 يىلـــ ــۇرالر  – 12 ئاينىـــ ــۈنى ئۇيغـــ  كـــ
ىدە قوراللىـق قـوزغىالڭ كۆتـۈرۈپ،       ۋىاليىتئۇيغۇرىستاننىڭ ئىلى   
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ئۇرۇش ئوتىنى پۈتۈن ئۇيغۇرىستانغا كېڭهيتىپ، ئۇيغـۇر قوراللىـق       
مىللىــي دېموكراتىــك ئىنقىالبــى ئــارقىلىق ئىككىنچــى قېــتىم 

 – 1945نى قۇرۇپ چىققاندا،    »ۇمهۇرىيىتىشهرقىي تۈركىستان ج  «
ــى  ــڭ – 2يىل ــان  – 11 ئاينى ــۈنى چاقىرىلغ ــارا « ك ــا«خهلقئ  يالت

 ئاينىڭ  – 8 يىلى   – 1945مهخپىي شهرتنامه ئىمزاالپ،    » يىغىنى
 كــۈنى خىتــاي گومىنــداڭ ھۆكــۈمىتى بىــلهن موســكۋادا،      – 14

ــڭ  ــتالىن ھۆكۈمىتىنىــ ــو «(ســ ــوۋېت –جۇڭگــ ــتلۇق،  ســ دوســ
ــسىپ،  ) »ســىه شهرتنامئىتتىپاقداشــلىق ــشىغا پرىن ــى ئىمزالى ن

يـۇقىرىقى  . غ يېقىـپ بهردى   يېـشىل چىـرا   . رامكا بهلگىلهپ بهردى  
لهر ئۇيغۇرالر قۇرغان دۆلهتنى مـۇنقهرز قىلىـپ، ئاتـالمىش          هشهرتنام

 ئۆلكىسىنى خىتاي گومىنداڭ ھۆكـۈمىتىگه يهنه بىـر         »شىنجاڭ«
غـان دۆلهت   ئۇيغۇرالر ئىككىنچى قېـتىم قۇر    . قېتىم قوشۇپ بهردى  

 – 1949 يىلىـدىن    – 1944» شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى  «
 كــۈنىگىچه بهش يىــل مهۋجــۇت بولــۇپ  – 1 ئاينىــڭ – 10يىلــى 
ــۇردى ــى – 1949. تـ ــڭ – 10 يىلـ ــڭ  – 1 ئاينىـ ــۈنى خىتاينىـ  كـ

سـى  ه ئۇنىڭ ئاتالمىش ئازادلىق ئارمىي    كوممۇنىست پارتىيىسى ۋە  
بۇنىڭــدىن ئــاۋۋال . ىئاتــالمىش شــىنجاڭغا تاجــاۋۇز قىلىــپ كىــرد

ــ    ــڭ گېنېرالـ ــتالىن خىتاينىـ ــا سـ ــي  ىھهتتـ ــى ھهربىـ  ۋاڭ جىننـ
ــاۋادا   ــارا شــــهھهر ئهتــــراپىغىچه ھــ ئايروپىالنغــــا ئولتۇرغــــۇزۇپ قــ

ســــىنى هتاينىــــڭ ئاتــــالمىش ئــــازادلىق ئارمىيئايالنــــدۇرۇپ، خى
ــستانغا  ــوۋېتالر ئارمىي ئۇيغۇرىـ ــشكه، سـ ــۆتكهپ كىرىـ ــىنىڭ هيـ سـ

  . هرگهن ئىدىھهربىي ماشىنىلىرىنى ئاجرىتىپ ب
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 كــــــۈنى خىتــــــاي   – 25ڭ  ئاينىــــــ – 5 يىلــــــى – 2003
ــتهملىك ــسى توغرىــسىدا ئــاق    «چىلىرى همۇس شــىنجاڭ مهسىلى

 ئهسـىرنىڭ   – 20ئـېالن قىلىـپ، ئۇيغۇرالرنىـڭ       » تاشلىق كىتاب 
 يىللىرىدا ئىككى قېتىم جۇمهۇرىيهت قۇرغـانلىقىنى   – 40 – 30

لىرى بـۇ   ئـاپتور » ئـاق تاشـلىق كىتـاب     «لـېكىن   . ئېتىراپ قىلدى 
دۆلهت نېمىشقا مهغلۇپ بولدى دەپ، سوئال قويمىدى ياكى جاۋاب         

  . بهرمىدى
ــى ھهر   – 1950 ــۇر خهلقـ ــازىرغىچه ئۇيغـ ــاكى ھـ ــن تـ  يىلالردىـ

ئىككى يىلدا بىر قېتىم قوراللىق، قورالسىز ئىنقىالب، نامايىش،         
ــ ــتهملىك  ق ــاي مۇس ــۈرۈپ خىت ــي هوزغىالڭ كۆت چىلىرىنىڭ مىللى

خىتـايچه نهشـر    . (رەت قىلىـپ كهلـدى    ھۆكۈمرانلىقىنى ئىزچىـل    
ماۋزۇلۇق كىتابتـا   ) »تى ھهممىدىن ئهال  هدۆلهت مهنپهئ «ىنغان  قىل

  . شۇنداق ئېتىراپ قىلىندى
   ئېتىقادىدىنىيئۇيغۇرالرنىڭ 

ئۇيغۇرالر تارىختا ئاساسلىقى بـۇددا ۋە كېـيىن ئىـسالم دىنىغـا            
ن ھهرقايــسى تــارىخى دەۋرلهردە يهنه ئوخــشىمىغا. ئېتىقــاد قىلغــان

 دىنـى قاتـارلىق     زەردوشدەرىجىدە شامان دىنى، خرىستىئان دىنى،      
  . دىنالرغىمۇ ئېتىقاد قىلغان

   يېزىقى–ئۇيغۇرالرنىڭ تىل 
بۈگۈنكى ئۇيغۇرالر مىللهت بولۇپ شهكىللىنىشتىن بـۇرۇنقى        
ــدا ۋە ھازىرغــا قهدەر ئــۆز تىلىنــى    ــارىخى جهريان ئــۇزۇن مــۇرەككهپ ت

ــشى   ــاق ئاالقىلى ــدا ئورت ــل ھال ــدى ئىزچى ــپ كهل ــورالى قىلى . ش ق
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 تــۈركى ئالتــاي تىــل سىستېمىــسى،  —مهلــۇمكى ئۇيغــۇر تىلــى 
 قـارلۇق   –تىلالر ئائىلىسى، غهربىـي ھـون تىـل تـارمىقى، ئۇيغـۇر             

  . تىل گۇرۇپپىسىغا مهنسۇپ تىلدۇر
ــق   ــۇمكى يېزىـــ ــيهت   —مهلـــ ــسانالر مهدەنىـــ ــل ئىنـــ  تىـــ

ىـل  تهرەققىياتىنىڭ مۇئهييهن باسقۇچىدا مهيدانغا كهلگهن بىـر خ       
ــگه     ــدىغان بهل ــى خاتىرىلهي ــۇپ، تىلن ــسى بول ــيهت ھادىسى مهدەنى

ــا ئاساســـــالنغاندا،  ) يېزىـــــق( ــات ماتېرىياللىرىغـــ بهزى تهتقىقـــ
 تىــل قولالنغىنىغــا ئىككــى مىــڭ يىــل  –ئۇيغۇرالرنىــڭ يېزىــق 

ئۇيغۇر ئهجدادلىرى بـۇ ئـۇزاق تـارىخى جهريانـدا          . بولغانلىقى مهلۇم 
 يېزىقـــى قاتـــارلىق  يېزىقـــى، ســـوغدىاھمـــاربىمـــانى يېزىقـــى، 

ــارىخىنى خــاتىرىلهپ    ــۆز تىلىنــى ۋە ت ــدىلىنىپ ئ يېــزىقالردىن پاي
  . كهلگهن

  ئۇيغۇرالرنىڭ تىل سهنئىتى
لىرى، ســاددا هۇيغۇرالرنىــڭ رىــۋايهتلىرى، ئهپــسانبىــز بــۇ يهردە ئ

، يازمــا ئهدەبىيــاتى )فولكلـور (ئـالهم قاراشــلىرى ئېغىـز ئهدەبىيــاتى   
ــاتى ( ــسىك ئهدەبىي ــۆچهكلهر)كالس ــۇش   ، چ ــان تۇرم ــادە تاپق دە ئىپ

 قوشاقلىرى، ئهتراپتىكى   -قاراشلىرى، تهبىئهت قاراشلىرى، بېيىت   
 –دۆلهت ۋە مىللهتلهرگىمــۇ ئاالھىــدە تهســىر كۆرســهتكهن ناخــشا   

غهزەللىرى قاتـارلىق تىـل سـهنئىتى ئـادەتلىرى توغرىـسىدا كـۆپ             
  . توختالمىدۇق

ــۇرال     ــسهك، ئۇيغـ ــادەتلىرىگه كهلـ ــهنئهت ئـ ــڭ سـ ر ئۇيغۇرالرنىـ
»  ئۇسسۇلچى مىلـلهت   –ناخشا  «قېرىنداش مىللهتلهر تهرىپىدىن    
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ــدى  ــان ئىـ ــام ئالغـ ــارلىقى،  . دەپ نـ ــهنئهت خۇمـ ــڭ سـ ئۇيغۇرالرنىـ
، ھهيكهلتىراشلىق،  )نهققاشلىق(ئۇسسۇل، مۇزىكا، ئويمىچىلىق،    

 ســهنئهت، رەســساملىق، كهشــتىچىلىك قاتـــارلىقالرنى    –ھــۈنهر  
ــدە ئىجتىمــائىي كهســىپ ســۈپىتىدە داۋامالشــتۇرۇ  پ كهلگهنلىكى

ــدۇ ــلهت خــــاراكتېرىگه، مهنىــــۋى    . ئىپادىلىنىــ ئۇيغــــۇرالر مىلــ
  .تهلهپلىرىگه مۇناسىپ ئىجاد قىلىپ كهلگهن مىللهتتۇر

ھهرىــكهت ســهنئىتى يــاكى ھهرىــكهت تىلــى دەپ ئاتىلىــدىغان 
ــاۋاز ســــهنئىتى يــــاكى مۇزىكىلىــــق تىــــل دەپ   ئۇســــسۇل ۋە ئــ

هڭ ئومۇمالشـقان   ئاتىلىدىغان مۇزىكا، ئۇيغۇر سـهنئىتى بـويىچه ك       
  . سهنئهت ژانىرىدۇر

ئۇيغۇرالر مۇزىكا مهدەنىيىتىنىڭ خورىمـاس مهنبهسـى بولغـان         
ئهنه شـــــۇنداق ئاالھىـــــدىلىكلهرنى » ئـــــون ئىككـــــى مۇقـــــام«

مۇجهسسهملهشتۈرگهن مۇزىكىلىـق دەسـتۇر، مۇزىكىلىـق داسـتان        
ــى     ــازىرقى يېڭـ ــاكى ھـ ــلهر يـ ــۋى نهغمىـ ــى ئهنئهنىـ ــۇپ، مهيلـ بولـ

ــك به ــسۇن   مۇۋەپپهقىيهتلىـ ــادىيهتلىرى بولـ ــا ئىجـ ــي مۇزىكـ دىئىـ
غـا ۋارىـسلىق قىلىـش ئاساسـىدا        »ئون ئىككى مۇقـام   «ھهممىسى  

  . مهيدانغا كهلگهن
  ئۇيغۇر چالغۇلىرى

ئۇيغۇرالرنىڭ مۇزىكا سهنئىتىنىڭ موللىقى، كۆپ خىللىقىغا      
 – جـــان كىرگۈزىـــدىغان چـــالغۇ   –مۇناســـىپ ئۇنىڭغـــا تىـــل   

 خىــــل بولــــۇپ، 27 ئهســــۋابلىرىمۇ ھهر خىــــل، ئاساســــلىقلىرى
.   بهش خىلغـا يېتىـدۇ     –چالغۇالرنىڭ بهزىلىرىنىـڭ شـهكلى تـۆت        
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مهســـىلهن، راۋاب، قهشـــقهر راۋابـــى، دوالن راۋابـــى، قـــويچى راۋابـــى، 
  .  راۋابى دەپ تۆت خىلغا بۆلۈنىدۇتهكهممۇل

  ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى
تاتىــــستىكا قىلىــــش خىتــــاي     ئاھــــالىنى س —نوپــــۇس   
ــتهملىك ــهمۇســ ــۇقىرى  چىلىرىنىڭ سىياســ ــايىن يــ ىتىدە ئىنتــ

ردىـــن  يىلال– 1950دەرىجىلىـــك مهخپىـــي خىـــزمهت بولـــۇپ،    
چىلىرى ھۆكـۈمىتى ئۇيغۇرالرنىـڭ     هھازىرغىچه خىتاي مۇستهملىك  

  . نوپۇسىنى خىلمۇخىل مهلۇم قىلىپ كهلدى
   نهپهر؛3.291145يىلالردا ئۇيغۇرالر – 1900
   نهپهر؛8.500.000 يىلى ئۇيغۇرالر – 1949
   نهپهر؛5.641.593دا ئۇيغۇرالر  يىلالر– 1979
   نهپهر؛5.986.869 يىلالردا ئۇيغۇرالر – 1982
   نهپهر؛7.302.178 يىلالردا ئۇيغۇرالر – 1992
   نهپهر؛7.589.468 يىلالردا ئۇيغۇرالر – 1993
   نهپهر؛8.746.379 يىلالردا ئۇيغۇرالر – 1996

ــاڭخىتاينىــڭ رەئىــسى   كۈنىــدىن باشــالپ – 18 زېمىــن جي
 ئالته دۆلهتكه زىيارەتكه بېرىـشتىن   شهرققهياۋروپا ۋە ئوتتۇرا    غهربىي  
 كــۈنى خىتــاي تاشــقى – 12 ئاينىــڭ – 10 يىلــى – 1999ئــاۋۋال 

ئىــشالر مىنىــستىرلىقىنىڭ ستاتىستىكىــسىغا ئاساســلىنىپ،    
ئـــــۆتكهن يىـــــل «، »ياپونىيىنىـــــڭ                         گېزىتـــــى

انغا بېرىـپ ھهج تـاۋاپ       نهپهر مۇسۇلمان ئهرەبىـست    4170خىتايدىن  
خىتايــدا ئىــسالم : مــاۋزۇلۇق خهۋىرىــدە»  كهلــدىپىــقايتقىلىــپ 
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ــى    ــڭ نوپۇس ــشىنىدىغان ئۇيغۇرالرنى ــا ئى ــون 17دىنىغ  600 مىلي
  .1مىڭ دەپ كۆرسهتتى

 كـــۈنى – 5 ئاينىـــڭ – 2 يىلـــى – 1997بۇنىڭـــدىن بـــۇرۇن 
 ئۇيغـــۇرالر ۋىاليىتىـــدەنىـــڭ ئىلـــى )ئۇيغۇرىـــستان(» شـــىنجاڭ«

لىق بهرھهق دېگهنــــدە خىتــــاي لىــــپ مۇســــتهقىلنامــــايىش قى
 ۋاشــىنگتون«ســى تهرىپىــدىن باســتۇرۇلغاندىن كېــيىن    هئارمىي

 ـ   1997 مـورا مـۇنىخهي   گه ئىمزالىق ماقاله يازغان»ېزىتىپوست گ
ــى  ــۈنى    30 ـ ئاينىــڭ    4يىل ــدىن قورقــۇدۇ؟  « ـ ك  » خىتــاي نامى

 مىليـون دەپ    20ماۋزۇلۇق ماقالىـسىدە، ئۇيغۇرالرنىـڭ نوپۇسـىنى        
بىـــز ئۇيغـــۇرالر مۇشـــۇ ســـاننى ئېنىـــق . ئـــېالن قىلغـــان ئىـــدى

ستاتىستىكا دەپ ھېسابالپ تىلىمىزغا ئالـدۇق ۋە مۇناسـىۋەتلىك         
  . ئورۇنالرغا شۇنداق مهلۇم قىلدۇق

  دىكى باشقا مىللهتلهرنىڭ نوپۇسى ىئۇيغۇرالر زېمىن

، بۇ قازاقالرنىـڭ    )1993( نهپهر   1.196.416قازاقالرنىڭ نوپۇسى   
ــسمى   ــر قى ــاپ     بى ــله ياش ــلهن بىل ــۇرالر بى ــرى ئۇيغ ــارىختىن بې ت

كهلـگهن، قازاقالرنىــڭ بىـر قىــسمى چــار رۇسـىيه قــازاق داالســىنى    
 يىلى رۇسىيه   – 1917بويسۇندۇرغاندىن كېيىن، يهنه بىر قىسمى      

ــيىن    ــدىن كېــ ــى پارتلىغانــ ــۆكتهبىر ئىنقىالبــ ــىنجاڭ«ئــ » شــ
  . ئاپتونوم رايونىغا قېچىپ كهلگهن)ئۇيغۇرىستان(

                                                 
 .گه قارالسۇن»دۇنيا گېزىتى« خىتاي تىلىدا نهشر قىلىنىدىغان شۇ كۈنلۈك 1
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  )2004( نهپهر 86.6700ر   تۇڭگانال
  )2004( نهپهر 16.6900 موڭغۇلالر 

  )2004( نهپهر 17.3700قىرغىزالر   
  )2004( نهپهر   36.108تاجىكالر    
  )2004( نهپهر   4.0300شىبهلهر     
  )2004(  نهپهر  2.3900مانجۇالر     

  )2004( نهپهر    14600هر   ئۆزبېكل
  )2004( نهپهر   11.100رۇسالر       
   نهپهر     4900تاتارالر      

   نهپهر7.497.400كۆچمهن خىتايالر 
 بـار؛  قازاقالرنىـڭ      ئۆزبېكىستانىبۇنىڭ ئىچىدە ئۆزبېكلهرنىڭ    

 بـار؛   تاجىكىـستانى  بار؛ تاجىكالرنىـڭ     قازاقىستانىئوتتۇرا ئاسىيادا   
ــار؛ ئۇالرنىــڭ دۆلهتلىــرى ئوتتــۇرا  قىرغىزىــستانىقىرغىزالرنىــڭ   ب

شـۇ دۆلهتـلهردە   .  ئـايرىم دۆلهت بولـۇپ قۇرۇلـدى    –ايرىم  ئاسىيادا ئـ  
» شـىنجاڭ «ياشايدىغان مىللهتلهرنىڭ ئېتنىـك تهركىبـى بىـلهن      

دا ئۇيغـۇرالر بىـلهن بىلـله    )ئۇيغۇرىـستان (ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايـونى،    
ياشــاۋاتقان يــۇقىرىقى مىللهتلهرنىــڭ ئېتنىــك تهركىبــى تامــامهن 

  . ان مىللهتلهردۇربىرال خىل تىلدا سۆزلىشىدىغ. ئوخشاش
ــۇرۇن – 1950 ــن بـ ــىنجاڭ« يىلالردىـ ــشىپ »شـ دا ئولتۇراقلىـ

ــايالر يـــوق دېيهرلىـــك ئىـــدى   يىلـــى – 1945. ياشـــايدىغان خىتـ
 مىـــڭ كىـــشىلىك قوشـــۇنى   100 خىتايلىرىنىـــڭگومىنـــداڭ 

 –غا تاجاۋۇز قىلىـپ كىرگهنـدە ئـائىله         )ئۇيغۇرىستان(» شىنجاڭ«
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 مىـڭ نهپهر  200خمىنهن  تاۋابىئاتلىرىنى بىلله ئېلىپ كىرگهن ته    
  .دا تۇرغۇزۇلغان»شىنجاڭ«ئهتراپىدا ئهسكهر ۋە پۇقراالر 

 – 10 يىلـى    – 1949 مىليوندىن ئارتۇق خىتاي پـۇقرالىرى       7
 قانۇنـسىز كۆچـۈپ     غـا »شـىنجاڭ « كۈنىدىن كېـيىن،     – 1نىڭ  ئاي

  . كىرگهن قانۇنسىز كۆچمهن خىتايالردۇر
  ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي ئورنى

 يىلــــى ئاتــــالمىش – 1955چىلىرى هخىتــــاي مۇســــتهملىك
بىــراق، . نــى قــۇرۇپ چىقتــى»شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايــونى «

ــاي    ــان كۈنـــدىن باشـــالپال خىتـ ــون قۇرۇلغـ ــاپتونوم رايـ ھوقـــۇق ئـ
بۈگۈن ئۇيغۇرالر ئىقتىساد،   . كۆچمهنلىرىگه مهنسۇپ بولۇپ كهلدى   

قلىرى، مهدەنىـــيهت، مائارىـــپ، ھهربىـــي ئىـــشالر، ســـهھىيه تارمـــا 
ــاقلىرى    ــشلهپچىقىرىش تارم ــاراتلىرى، ســانائهت ئى ھۆكــۈمهت ئاپپ

 چهتـــكه قاتــارلىق ســاھهلهردە خىتــاي كــۆچمهنلىرى تهرىپىــدىن     
 يىلىـــدىن  – 1987چىلىرى هخىتـــاي مۇســـتهملىك  . قېقىلـــدى 

ــونى  » شــىنجاڭ«باشــالپ  ــاپتونوم راي ــۇر ئ ــستان(ئۇيغ دا، ) ئۇيغۇرى
ــا    ــۇت سىياســىتىنى ئۇيغۇرالرغ ــق تۇغ ــهكلى  پىالنلى ــپ، ش قارىتى

ئۆزگهرگهن مىللىي ئېتنىك تـازىالش سىياسـىتىنى يولغـا قويـۇپ           
  . كهلدى

 يىلالردىـن   – 2001 يىلى ۋە    – 1997 يىلالر بولۇپمۇ    – 1991
ــارا تېررورىـــستالرغا قارشـــى تـــۇرۇش ئۇرۇشـــىدىن   باشـــالپ خهلقئـ

، مىللىـي   رادىكالىـست  دىنىـي  —پايدىلىنىپ ئۈچ خىل كـۈچلهر      
ش سىياسـىتىنى    تېررورىستالرغا قارشى تـۇرۇ    بۆلگۈنچى، ئاتالمىش 
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ۋى مهســـىلىلهرگه ئائىـــت ئـــادەتتىكى   هيولغـــا قويـــۇپ، ئىـــدىي  
نارازىلىقنى تىنچ يول بىلهن ئىپادىلىگهن ئۇيغۇرالرنىمۇ ئۈچ خىل        
ــۆزلىرى تـــۈزگهن       ــۇرالرنى ئـ ــا كىرگـــۈزۈپ، ئۇيغـ ــۈچلهر قاتارىغـ كـ

كهچـــۈرۈم تهشـــكىالتى ۋە  . ىڭمۇ ســـىرتىدا باســـتۇردى قـــانۇنالرن
 تهشكىالتنىڭ ستاتىستىكا قىلىشىغا ئاساسـالنغاندا،      كۆزەتكۈچى

 دىـن  200 يىلىـدىن تـاكى ھـازىرغىچه        – 1997خىتاي ھۆكۈمىتى   
ئــارتۇق ئۇيغــۇر سىياســىي مهھبۇســقا ئۆلــۈم جازاســى بهرگهنلىكــى 

  .مهلۇم بولدى
ــى – 1989 ــئهنمىن يىلـ ــا   تيهنـ ــيىن قولغـ ــىدىن كېـ  ۋەقهسـ

 قانۇنلۇق  بىرسىگىمۇىڭ  ئېلىنغان خىتاي سىياسىي مهھبۇسالرن   
  . سوت ۋە ھۆكۈم ئارقىلىق ئۆلۈم جازاسى بېرىلمىگهن

دېمهك، ئۇيغۇر بىـلهن ئوخـشاش جىنـايهت ئۆتكـۈزگهن خىتـاي            
خىتـاي  . پۇقرالىرى بىلهن ئۇيغۇرالر قانۇن ئالدىدا باراۋەر بواللمىدى      

ــدا ھهمــمه    ــانۇن ئالدى ــدىغان ق ھۆكــۈمرانلىرى داۋاملىــق تهكرارالي
، دەيــدىغان ئۇقۇمنىــڭ ســاختىلىقى بــۇ يهردە تولــۇق  ئــادەم بــاراۋەر

  . ئاشكارا بولدى
 تىــل، —مىللهتنــى مىلــلهت قىلىــدىغان ئــۈچ خىــل ئامىــل 

. دىــن، مهدەنىــيهت جهھهتــته ئۇيغــۇرالر مىللىــي خاســلىققا ئىــگه  
ئوخـشاشلىقى  خىتاي مىللىتى بىلهن ئۇيغۇرالرنىـڭ ھېچقانـداق        

» شـىنجاڭ «ېـرى    يىلدىن ب  55چىلىرى  هيوق، خىتاي مۇستهملىك  
دا ئۇيغۇرالرغــا تهرجىمــان ئــارقىلىق ھۆكۈمرانلىــق )ئۇيغۇرىــستان(

بۇنداق پـاجىئهنى ئىنـسانىيهتنىڭ مۇسـتهملىكه       . قىلىپ كهلدى 
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تارىخى ھهرقانداق ماكان، ھهرقانـداق زامانـدا ھـېچ تهكرارلىمىغـان           
  . ئىدى

  پايدىالنغان كىتابالر

  رىئىستانبۇل نهش» شهرقىي تۈركىستان قولالنمىسى«
  شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى » ئۇيغۇر ئېتنوگرافىيىسى«
  خىتايچه نهشرى» شىنجاڭنىڭ ئومۇمى ئهھۋالى«
 –شـىنجاڭ ياشـالر     «،  » مىللهتنىڭ قۇت نىـشانى    13شىنجاڭدىكى  «

  .نهشرىياتى» ئۆسمۈرلهر
ىكـا   كـۈنى ئامېر   – 15 ئاينىـڭ    – 3 يىلـى    – 2006بۇ ماقـاله     :ئىالۋە

ئۇيغۇر مهدەنىـيهت كـۈنىگه تهييارالنغـان        دۆلهت مهجلىسىدە ئۆتكۈزۈلگهن  
 تهرجىمه قىلىنىپ شـۇ كـۈنى زالنىـڭ ئىچىـدە ۋە     پۈرتۈئۈلگۋە شۇ كۈنگه    

ئۇيغـۇر مهدەنىـيهت كـۈنىگه    . كارىدوردا ئۈستهل ئۈستىگه قويـۇپ قويۇلـدى    
ــام   ــۇم ت ــوسمهرھ ــلهن    لهنت ــپ بى ــسى تهكلى ــڭ رەپىقى ــدى ۋە ئۇنى  ئهپهن

ــسىدا قىممهت  ــۇرالر توغرىـ ــشىپ ئۇيغـ ــۇق  قاتنىـ ــىرلىك نۇتـ ــك، تهسـ لىـ
 ئىـشخانا مـۇدىرلىرى،     ېرىكا دۆلهت مهجلىـسى ئهزالىرىنىـڭ     ئام. سۆزلىدى

ــاردەمچىلىرى   ــارتۇق 80جهمئىــي بولــۇپ، كــاتىپلىرى، ئاالھىــدە ي  دىــن ئ
ــۈنىگه   ــيهت ك ــئكىــشى ئۇيغــۇر مهدەنى ــڭ  راكىشتى  قىلىــپ، ئۇيغۇرالرنى

  .  ئۇسسۇللىرىنى كۆردى ۋە ئاڭلىدى–ناخشا 
رۈلگهن ماقــــاله، كاندىــــدات ئــــالىي مــــۇھهررىر بــــۇ ھۆججهتلهشــــتۈ

كىم باقىنىــــڭ كــــۆزدىن كهچۈرۈشــــى ئــــارقىلىق نهشــــرگه  هېلدۇئابــــ
  . تهييارالندى
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  !ھۆرمهتلىك دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرى

ــى ــا    مهنكــ ــى ۋە ئامېرىكــ ــا خهلقــ ــادىر، ئامېرىكــ ــيه قــ  رابىــ
ــشىپ، خىتاينىــڭ تۈرمىــسىدىن    ــاردىمىگه ئېرى ھۆكۈمىتىنىــڭ ي

 كـۈنى ئامېرىكىغـا    – 17 ئاينىـڭ    – 3 يىلـى    – 2005 ،ئازاد بولۇپ 
  .كېلىپ بالىلىرىم بىلهن جهم بولدۇم

  : تۈرمىدىن چىقىدىغان چاغدا خىتاينىڭ ساقچىلىرى
ــۇق     — ــشىلىك ھوقـ ــدا كىـ ــادىر ئامېرىكىـ ــيه قـ ــهن رابىـ  سـ

پائــالىيىتى ئېلىــپ بارىــدىغان بولــساڭ، ئۈرۈمچىــدە قالغــان بهش  
ــاالڭنى، ســودا   ــو –ب ــگهن   تىجــارەت شــىركىتىڭنى ئ ــوي، دې يالپ ق

  . ئىدى
 كـــۈنى تهكلىـــپ بىـــلهن – 27 ئاينىـــڭ – 4 يىلـــى – 2005

ئامېرىكــا دۆلهت مهجلىــسىگه بېرىــپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ كىــشىلىك   
  . ھوقۇق خاتىرىسى توغرىسىدا گۇۋاھلىقتىن ئۆتتۈم

 نهپهر 300 كـۈنى خىتاينىـڭ   – 11 ئاينىڭ – 5 يىلى  – 2005
تىمگه ھۇجـــۇم قوراللىـــق ساقچىـــسى، مېنىـــڭ ئهقىـــدە شـــىركى

ــىركهتنىڭ   ــپ، شـ ــاج   20قىلىـ ــۆججهت، بـ ــام، ھـ ــق توختـ  يىللىـ
ــارلىق    ــى قاتـ ــقا نهق پـــۇل چېكـ ــالونلىرىنى ۋە باشـ تاپـــشۇرغان تـ

  . سومكىغا قاچىالپ بۇالپ چىقىپ كهتتى15ماتېرىيالالرنى 
شـــىركهتنىڭ دىرېكتـــورى ئايـــشهم كېرەمنـــى، كـــاتىپى روزى 

  .مهمهتنى ئۇردى ۋە ئارقىدىن قولغا ئالدى
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ئۇيغــۇر » شــىنجاڭ« كــۈنى – 23 ئاينىــڭ – 5 يىلــى – 2005
 ئوتتۇرىغـــا باياناتچىـــسىنىئــاپتونوم رايونلـــۇق ســـاقچى نـــازارىتى  

ــىركهتنىڭ ھــۆججهت       ــادەم ئــۇرۇش، ش ــپ يــۇقىرىقى ئ  –چىقىرى
ــۇالپ چىقىــپ كېــتىش قىلمىــشىنى ئىنكــار    ــاللىرىنى ب ماتېرىي

  .قىلىپ، خهلقئارا ئاخباراتچىالرغا يالغان خهۋەر تارقاتتى
ئۇيغــۇر » شــىنجاڭ« كــۈنى – 25 ئاينىــڭ – 8 يىلــى – 2005

، بېيجىڭـدا   ەنۈلېچـ نىڭ سېكرېتارى ۋاڭ    هئاپتونوم رايونلۇق پارتىي  
ــى      ــش يىغىنـ ــېالن قىلىـ ــارات ئـ ــا ئاخبـ ــارا ئاخباراتچىالرغـ خهلقئـ

  : چاقىرىپ
ــادىر   ــيه قــ ــۈەنگه قه 60رابىــ ــون يــ ــانىي مىليــ دە هرزدار، گېرمــ

پ، جۇڭگونىڭ دۆلهت بايرىمىغـا     تېررورىستالر بىلهن بىرگه ئولتۇرۇ   
  . تۆھمهت چاپلىدى.  دېدى-بۇزغۇنچىلىق قىلماقچى بولدى، 

ــى – 2005 ــۇر » شــىنجاڭ« كــۈنى – 1 ئاينىــڭ – 9 يىل ئۇيغ
 –) 307(ئاپتونوم رايونلۇق مهخپىي ئىشالر ئىدارىـسى ئۈرۈمچىـدە         

 –نىـڭ ئىـشچى     »ئهقىـدە شـىركىتى   «نومۇرلۇق ئىـشخانا قـۇرۇپ،      
ە بــۇ شــىركهتكه كېلىــپ كېتىۋاتقــان ئۇيغــۇر  خىزمهتچىلىرىنــى ۋ

  .تىجارەتچىلهرنى سىياسىي تهقىب ئاستىغا ئالدى
ــاقچى  – 21 ئاينىـــڭ – 4 يىلـــى – 2006 ــاي سـ ــۈنى خىتـ  كـ

ــۈرۈش     ــوت ئۆچـــ ــاقچىلىرى ئـــ ــق ســـ ــسىنىڭ قوراللىـــ ئىدارىـــ
ئهقىـدە  «دېـگهن سـهۋەبنى باھـانه قىلىـپ،     » ئهسلىههلىرى ناچـار  «

ســاقچىالر ئوغلــۇم ئــالىم   گه يهنه ھۇجــۇم قىلىــپ،  » شــىركىتى
ئىككــى مىڭــدىن ئــارتۇق . ئابــدۇرېهىمنى ئوتتۇرىغــا قورشــىۋالدى
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ئۇيغۇر تىجارەتچى، ئوغلـۇم ئـالىم ئابـدۇرېهىمنىڭ كهينىـدە پـوالت          
قورغــان بولــۇپ قاتــار تۇرغانــدا، ئۇيغــۇرالر بىــلهن خىتــاي ســاقچىالر  

، مىللىي توقۇنۇش پارتالشقا قىل ئارىلىقى قالغانـدا        دىۋەيلىشىپ
  . ىتاي ساقچىلىرى تۇيۇقسىز چېكىندىخ

ــى – 2006 ــڭ – 5 يىلـ ــا دۆلهت  – 29 ئاينىـ ــۈنى ئامېرىكـ  كـ
مهجلىــسىنىڭ ۋەكىللىــرى تهكـــشۈرۈش ئــۆمىكى تهشـــكىللهپ    

شۇ پهيتته خىتاي ساقچىلىرى مېنىـڭ      . ئۈرۈمچىگه يېتىپ كهلدى  
ــ   ــدۇرېهىم، ئابـ ــالىم ئابـ ــرىم ئـ ــدۇرېهىم، هېلدۇپهرزەنتلىـ كىم ئابـ

ســـاقچى ئىدارىـــسىگه » نهنگـــۇۋەن«ىمالرنى روشـــهنگۈل ئابـــدۇرېه
ــدى  ــد قىل ــا دۆلهت   . نهزەربهن ــان ئامېرىك ــشالردىن خهۋەر تاپق ــۇ ئى ب

 تىندبهنـ مهجلىسىنىڭ تهكـشۈرۈش ئـۆمىكى، بـالىلىرىمنى نهزەر         
ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونلـۇق      » شـىنجاڭ «قويۇپ بېـرىش توغرىـسىدا      

نى ھۆكۈمهتكه بېسىم ئىـشلهتكهندىن كېـيىن، سـاقچىالر بـالىالر         
ــايرىم   ــپ، ئ ــۇپ بېرى ــدا ئۆزلىرىنىــڭ  –تۈرمىــدىن قوي ــايرىم ھال  ئ

  . ئۆيلىرىگه نهزەربهند قىلدى
 كـــۈنى ســـاقچىالر رابىـــيه – 31 ئاينىـــڭ – 5 يىلـــى – 2006

ــانلىق كۆرســـىتىپ      ــرىگه ســـاختا مېهرىبـ ــڭ پهرزەنتلىـ قادىرنىـ
ــسهن« ــا» نهنـ ــپ   — ئىۋىرغولغـ ــپ چىقىـ ــگه ئېلىـ ــۈل تهكچىـ  گـ

 ئۇالنبايغـا   –ماشىنا شهھهر سـىرتى     . ئوينىتىپ كهلمهكچى بولدى  
كىم هېلدۇيېتىپ كهلگهنـدە، سـاقچىالر مېنىـڭ پهرزەنتلىـرىم ئابـ         

ــۆرەپ     ــىنىدىن سـ ــدۇرېهىمالرنى ماشـ ــالىم ئابـ ــدۇرېهىمنى، ئـ ئابـ
ــۇردى   ــاتتىق ئــ ــۈرۈپ قــ ــزىم   . چۈشــ ــڭ قىــ ــوننى مېنىــ تېلېفــ
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ــا   ــهنگۈلنىڭ قولىغــ ــۇزۇپروشــ ــېگهن   تۇتقــ ــاق يــ ــۇپ، تايــ  قويــ
دىنى ماڭا ئاڭالتتى، مېنىڭ يۈرىكىمنى     پهريا –بالىلىرىمنىڭ ناله   

بالىلىرىمنى ئۇرۇپ بولۇپ   ! مهن بىر ئانىغۇ؟  ...  بولدى مىجىماقچى
بۇنىـــڭ ئىچىـــدە قىـــزىم روشـــهنگۈل . تـــۈرمىگه ئېلىـــپ كهتتـــى

تـــۆت نهپهر . ئابـــدۇرېهىمنى ئۆزىنىـــڭ ئـــۆيىگه نهزەربهنـــد قىلـــدى
لىم ئـا (، بىـر نهپهر كېلىنىمنـى      كىيئوغلۇمنىنهۋرەمنى، بىر نهپهر    

قاتـارلىقالرنى قـارا ماشـىنىنىڭ كوزۇپىغـا        ) ئابدۇرېهىمنىڭ ئايـالى  
  . نهزەربهند قىلدى

 كــۈنى خىتاينىــڭ ســاقچى – 12 ئاينىــڭ – 6 يىلــى – 2006
ــهنگۈل     ــزىم روشـ ــىنى، قىـ ــېلىش ئۇقتۇرۇشـ ــا ئـ ــسى قولغـ ئىدارىـ

  . ئابدۇرېهىمنىڭ ئۆيىگه ئهكېلىپ بهردى
ــدۇرېهىم   ــالىم ئابـ ــقا  —ئـ ــى پارچىالشـ ــۇقق ۋەتهننـ  ۇتراتقۇلـ

  .قىلدى، باج ئوغرىلىدى دېگهن جىنايهت بىلهن قولغا ئېلىندى
ــ ــدۇرېهىم هېلدۇئابــــ ــاكىمىيىتىنى —كىم ئابــــ  دۆلهت ھــــ

  .ئاغدۇرماقچى بولدى، دېگهن جىنايهت بىلهن قولغا ئېلىندى
ــۇپ    ــا شــهھهردىكى ئۆيىــدىن تۇت ــدۇرېهىم ئاقــسۇ كون قاھــار ئاب

 بىــلهن قولغــا  بــاج تاپــشۇرمىدى، دېــگهن جىنــايهت —كېلىنــدى 
 خىتـاي سـاقچىالر     تـالۇنالرنى باج تاپشۇرغان ھۆججهت ۋە     . ئېلىندى

 كـۈنى بـۇالپ چىقىـپ كهتـكهن،     – 11 ئاينىڭ   – 5 يىلى   – 2005
  مېنىڭ پهرزەنتلىرىم نېمىگه ئاساسلىنىپ ئۆزلىرىنى ئاقاليدۇ؟

ــىنجاڭ« ــاقچى     » ش ــۈمهت، س ــۇق ھۆك ــاپتونوم رايونل ــۇر ئ ئۇيغ
ارىسى، باج ئىشلىرى ئىدارىـسى، سـۇ       ئىدارىسى، ئوت ئۆچۈرۈش ئىد   
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ئىـــشلىرى ئىدارىـــسى ســـۇ توختىتىـــپ، تـــوك ئىدارىـــسى تـــوك   
ــودا   ــپ، س ــسى    –توختىتى ــقۇرۇش ئىدارى ــۇرى باش ــانائهتنى مهم  س

ــۇپ    ــانه قوي ــسىز جهرىم ــىركىتى «ئورۇن ــدە ش ــودا  »ئهقى ــڭ س  –نى
  . تىجارىتىگه توسقۇنلۇق پهيدا قىلدى

ــى – 1999 ــڭ – 8 يىل ــۈنى مهن را– 11 ئاينى ــادىر   ك ــيه ق بى
 ئاينىڭ – 5 يىلى  – 2005قولغا ئېلىنغان كۈندىن باشالپ تاكى      

چه ۇگه ھۇجــۇم قىلغــ»ئهقىــدە شــىركىتى«ر  كــۈنى ســاقچىال– 11
ــانلىرى     ــۇرى ئورگ ــاقچى ۋە مهم ــۇقىرىقى س ــڭ ي ــدە «خىتاينى ئهقى

.  تىجارىتىگه توسقۇنلۇق قىلىپ  كهلـدى      –نىڭ سودا   »شىركىتى
ھهتتـا، بـۇ شـىركهتكه      . هتتىشىركهتكه ئىقتىسادى بېـسىم ئىـشل     
.  قولغا ئالـدى   نىمۇىكادىرلىرتوختام بىلهن قهرز بهرگهن بانكىنىڭ      

شىركهتكه، بالىلىرىمغا سىياسىي بېـسىم ئىـشلهتتى، سـاقچىالر         
تىجــارەت ۋە باشــقا   . بالىلىرىمنىــڭ ئــۆيلىرىنى نــازارەت قىلــدى   

ــدى   ــب قىل ــالىيهتلىرىنى تهقى ــىنجاڭ«. پائ ــاپتونوم  » ش ــۇر ئ ئۇيغ
ــ ــڭ رايونلــ ــىركىتى «ۇق ھۆكۈمهتنىــ ــدە شــ ــڭ »ئهقىــ گه، مېنىــ

 زىيانلىرى، چهكتىن ئېشىپ    يبالىلىرىمغا كهلتۈرگهن ئىقتىسادى  
كهتــكهن سىياســىي بېــسىملىرى توغرىــسىدا مېنىــڭ بــالىلىرىم  
ــۈرۈمچىگه   ماتېرىيــال تهييــارالپ ئامېرىكــا دۆلهت مهجلىــسىنىڭ ئ

ــدتۇتقۇزمــاقچىيېتىــپ كهلــگهن ۋەكىللىرىنىــڭ قولىغــا   ا  بولغان
  . قولغا ئېلىندى... مېنىڭ بالىلىرىم

   كۈنى– 14 ئاينىڭ – 6 يىلى – 2006
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  ئاق سارايغا يېزىلغان خهت

ــا ــڭ  ئامېرىكــ ــتاتلىرى دۆلىتىنىــ ــما شــ ــك  قوشــ ھۆرمهتلىــ
  :رەھبهرلىرىگه

  :ھۆرمهتلىك پرېزىدېنت بوش
كېيىنكــى ئــون يىــل ئىچىــدە خهلقئــارا كهچــۈرۈم تهشــكىالتى، 

ــارا كىــشىلىك ھوقــۇق  كىــشىلىك ھوقــۇقنى كۆزەتكــۈچى   خهلقئ
 قاتارلىق خهلقئـارا    جهمئىيهتى فوندى   رافتۇنورۋېگىيه  تهشكىالتى،  

كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتلىرىنىڭ كۆڭـۈل بۆلۈشـى ئـارقىلىق         
ــدىن    ــۈمىتى تهرىپىـ ــستالر ھۆكـ ــاي كوممۇنىـ ــڭ خىتـ ئۇيغۇرالرنىـ
دەپـــسهندە قىلىنغـــان كىـــشىلىك ھوقـــۇق خاتىرىـــسى پـــاش      

ــۇق  قىلىنغانــــدىن كېــــيىن، ئۇيغۇ رالرنىــــڭ كىــــشىلىك ھوقــ
ئامېرىكـا  . كۆڭـۈل بۆلـدى   دۆلهت مهجلىسى   خاتىرىسىگه ئامېرىكا   

 . قوشما شتاتلىرى ھۆكۈمىتى كۆڭۈل بۆلدى
  جۇمهۇرىيىتىنىـڭ خ كۈنى چىـ – 5 ئاينىڭ  – 6 يىل   – 2007
ــايتهختى ــا پ ــوش  پىراگ ــدېنت ب ــي   شــهھىرىدە پرېزى ئۇيغــۇر مىللى

ئۇنىــڭ  ،ن كۆرۈشــۈپ بىــلهرابىــيه قــادىرھهرىكىتىنىــڭ رەھبىــرى 
 كىشىلىك ھوقۇق پائالىيىتىگه يۇقىرى باھا بهرگهنـدىن كېـيىن،        

ۈپ  رابىــيه قــادىر بىــلهن كۆرۈشــ مۇ بــوش خــانىملــورا شــۇ ۋاقىتتــا 
 ئىگىـسىز، باشپاناھـسىز     رجىكىدەۇبيهر شارىنىڭ بىر    شۇنىڭغىچه  

تاشلىنىپ قالغان ئۇيغـۇر مىللىتـى بىـر دەقىقىـدە دۇنيـا بـويىچه              
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 مىللهتكه ئايلىنىپ   دۇنيانىڭ كۆزى چۈشكهن بىر   ،  ئهڭ بهختلىك 
  !رەھمهت ئامېرىكا خهلقى. قالدى

مـۇھهببهتكه  چوڭقۇر  ئىلهامغا،  چهكسىز  ،  يۈنۈشكهۆسچهكسىز  
ــا    ــۇرالر، بۈگـــۈن ئامېرىكـ ــشكهن ئۇيغـ ،  دۆلهت مهجلىـــسىگهئېرىـ

 –پىكىــر كۆڭــۈل رىــشتىنى ئامېرىكــا ھۆكــۈمىتىگه يولاليــدىغان 
  . لىدىئىزھارنى تۆۋەندىكىچه تهلهپلىرى

  ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

الرغا ئۆلـۈم جازاسـى بېرىـشنى       خىتاي كوممۇنىستلىرى ئۇيغۇر  
 كۈنى سىياسىي   – 8 ئاينىڭ   – 1بۇ يىل   . ھازىرغىچه توختاتمىدى 

بـۇ كىـشىنى    (مهھبۇس ئىسمائىل سهمهتكه ئۆلـۈم جازاسـى بهردى         
ــۈمىتى   ــستان ھۆكـ ــۈمىتىگه   – 2003پاكىـ ــاي ھۆكـ ــى خىتـ  يىلـ

 »شـىنجاڭ «خىتاي كوممۇنىستالر ھۆكۈمىتى،  . )كۈزۈپ بهرگهن ئۆت
ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايونىـــدا، پىالنلىـــق تۇغـــۇت سىياســـىتىنى      
ئۇيغۇرالرغا قارىتىپ، توغرىسىنى ئېيتقاندا ئۇيغۇرالرنى پىالنلىـق        

مهســــىلهن، خىتــــاي . ئۆلتــــۈرۈش سىياســــىتىنى توختاتمىــــدى
 – 5 يىـل  – 2005 ئـاگىنتلىقى  شىكوممۇنىستلىرىنىڭ شىنخۇا 

  : كۈنى مۇنداق خهۋەر تارقاتتى– 22ئاينىڭ 
لىــشىمىزچه نهچــچه يىللىــق تىرىــشچانلىق ئــارقىلىق هلئىگ

ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىز نوپۇس ۋە پىالنلىـق تۇغـۇت خىزمىتىـدە           
 نوپۇســـنىڭ تېـــز كـــۆپىيىش ،لهرنـــى قولغـــا كهلتـــۈرۈپهجزور نهتى

يىلـدىن بۇيـان     نهچچه   20. ۋەزىيىتىنى ئۈنۈملۈك كونترول قىلدى   
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.  مىليوندىن ئارتۇق ئـادەم ئـاز تۇغۇلغـان        3ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا    
ــۆپىي   ــي ك ــنىڭ تهبىئى ــسبىتى نوپۇس ــدىكى – 1975ىش نى  يىلى

كه، تۇغۇلـــــۇش  10.91% يىلىـــــدىكى  – 2004تىـــــن  %24.36
 يىلىـدىكى   – 2004 تىـن    33.10% يىلىدىكى   – 1975نىسبىتى  

  .1 كه تۆۋەنلىگهن%16
ــما  ــا قوشــ ــڭ  ئامېرىكــ ــتاتلىرى دۆلىتىنىــ ــك  شــ ھۆرمهتلىــ

  :ىرىرەھبهرل
 ئۇيغـــۇرالر خىتـــاي خهلقىـــگه سېلىـــشتۇرغاندا ئـــاز ســـانلىق 

پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتىنى ئۇيغۇرالرغــا ! ئېتنىــك مىللهتقــۇ
  قارىتىشنىڭ كهينىگه قانداق غهرەز يوشۇرۇنغان؟

، ئۇيغــۇر نىخىتــاي كوممۇنىــستالر ھۆكــۈمىتى ئۇيغــۇر مائــارىپى    
. ى يوقىتىش سىياسىتىنى زوراۋانلىق بىلهن يولغا قويـدى        مهدەنىيىتىن

ئىچكىرى خىتاي ئۆلكىلىرىگه يۆتكهپ كېتىپ خىتاي تىلىدا ئوقۇشـقا         
 مىڭغـا  10 مىڭـدىن  5 سانى ىرىنىڭ ياشلىق ئۇيغۇر بالىل12زورالنغان  

ــدى ــزا  . كۆپهيتىلـ ــقان يېـ ــۇرالر ئولتۇراقالشـ ــازىر ئۇيغـ ــتلهردە، –ھـ  كهنـ
ئوقۇتـۇش  مهجبـۇرى   مهكتهپلهردە خىتاي تىلىـدا     يهسلىلهردە، باشالنغۇچ   

ــدى  ــا قويۇل ــۇچىالر    ...يولغ ــۇر ئوقۇتق ــدىغان ئۇيغ ــى بىلمهي ــاي تىل خىت
ئۇالرنىڭ . باشالنغۇچ، ئوتتۇرا، ئالىي مهكتهپلهردىن قوغالپ چىقىرىلدى     

ئورنىغــا ئىچكىــرى خىتــاي ئۆلكىلىرىــدىن خىتــاي ئوقۇتقــۇچىالرنى      
  . ئورۇنالشتۇردىىلىققا مهكتهپلهرگه ئوقۇتقۇچيۆتكهپ كېلىپ 

                                                 
  . كۈنى– 23 ئاينىڭ – 5 يىل – 2005ئۈرۈمچى كهچلىك گېزىتى  1
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  :ىرىرەھبهرلدۆلهت ھۆرمهتلىك 

 ئۇيغۇر بـۇ مىللهتنـى      ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي كوممۇنىستلىرى 
 زوراۋانلىــق تىنىئېتنىــك مىلــلهت ســۈپىتىدە يــوقىتىش سىياســ 

، نۆۋەتته ئۇيغۇرالرغـا ئهڭ ئېغىـر كهلـگهن    بىلهن يولغا قويغانلىقى 
  . پاجىئه ھېسابالندى

 2001بېرىش ئۈچۈن ئامېرىكا ئارمىيىسى     تېررورىستالرغا زەربه   
.  كۈنى ئوتتۇرا ئاسىياغا يېتىپ كهلـدى      – 7 ئاينىڭ   – 10 يىلى   –
. چېگرالىنـاتتى  ئۇيغۇر ئاپتونوم رايـونى ئافغانىـستانغا        »شىنجاڭ«

 يىلىــدىن باشــالپ خىتــاي كوممۇنىــستالر ھۆكــۈمىتى     – 2002
ىـدىن  تۋىاليى ئۇيغۇرنىڭ قهشـقهر     چېگرالىنىدىغانئافغانىستانغا  

ئۇيغـۇر ياشــلىرىنى ئىچكىــرى خىتايغــا، خىتــايالر ئولتۇراقالشــقان  
مهســىلهن، . ئــۆلكىلهرگه مهجبــۇرى يــۆتكهپ كېتىــشكه باشــلىدى 

ــاپتونوم رايونلــۇق ھۆكــۈمهت تــور بېتىنىــڭ    »شــىنجاڭ« ئۇيغــۇر ئ
مۇناســىۋەتلىك ھــۆججهتلىرىگه ئاساســلىنىپ ئاشكارىلىـــشىچه،    

غـۇر ئــاپتونوم رايونلــۇق  ئۇي »شــىنجاڭ« يىلـى بىــر يىلـدا   – 2006
 مىـڭ ئهمـگهك   150 مىليـون  1ھۆكۈمهت، ئۇيغـۇرالردىن جهمئىـي      

خىتاي ئۆلكىلىرىگه يۆتكىگهن بولۇپ، بۇ يىل      ئىچكىرى  كۈچىنى  
 مىڭغـا   200 مىليـون    1 ه كۆپهيتىـپ  بـۇ سـاننى يهن    ) يىل – 2007(

  . 1بولدىيهتكۈزمهكچى 

                                                 
 يىلـى  – 2007ىستانسىسى ئۇيغـۇر بۆلـۈمى    ئهركىن ئاسىيا رادىئو ئ  1
 . كۈنى تارقاتقان خهۋەر– 20 ئاينىڭ – 3
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ئۇيغـــــۇر ياشـــــلىرىنى ئىچكىـــــرى خىتايغـــــا، خىتـــــايالر     
قالشقان ئۆلكىلهرگه يۆتكهپ كېـتىش ھهرىكىتىنـى خىتـاي      ئولتۇرا

، »ئېـــشىندى ئهمـــگهك كـــۈچلىرى«كوممۇنىـــستالر ھۆكـــۈمىتى 
 تېخنىكــا ئــۆگىنىش«، »يــولى بېيىــتىشئۇيغــۇر دېهقــانلىرىنى «

  . لىدىبنىقادەيدىغان چىرايلىق نامالر بىلهن » يولى
 ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ ئىجتىهـاتلىق     »ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى  «
ــايالر  مۇخ ــارقىلىق، خىتــــ ــشچانلىقى ئــــ ــڭ تىرىــــ بىرلىرىنىــــ

ئولتۇراقالشــــقان ئــــۆلكىلهرگه يــــۆتكهپ كېــــتىلگهن ئۇيغــــۇر     
.  ســـېتىلغانلىقى مهلــۇم بولـــدى پاھىــشهخانىالرغا قىزلىرىنىــڭ  

زاۋۇتالرغا ئورۇنالشتۇرۇلغان ئۇيغۇر قىزلىرىغا مائـاش بېرىلمىـدى،         
سـېنى   پۇلنى يۈزىگه ئېتىپ، سـېنىڭ مائاشـىڭنى     موچهنلىكبىر  

ھـازىر  .  بېرىـپ بولـدۇق، دېـدى      ئورگانالرغـا بىزگه ئهۋەتىـپ بهرگهن     
 ھهربىر ئۇيغۇر ئائىلىگه بىـردىن      الر ھۆكۈمىتى خىتاي كوممۇنىست 

 قىزلىرىنى ئىچكىـرى    ىتىپ،قىز بېرىش توغرىسىدا بېسىم ئىشل    
خىتايغــــا، خىتــــايالر ئولتۇراقالشــــقان ئــــۆلكىلهرگه ئهۋەتىــــشكه 

 غارھاشـا  كه ۋە انىالر مهجبۇرى ئهمگهكـ    ئ –قوشۇلمىغان ئۇيغۇر ئاتا    
. ، تۈرمىلهرگه تاشالندى، جهرىمانه تۆلهشكه مهجبۇرالنـدى      لدىەيدهھ

 نېمه ئۈچـۈن ئۇيغۇرنىـڭ ئوغـۇل     الر ھۆكۈمىتى خىتاي كوممۇنىست 
   قىز ياشلىرىنى خىتايالر ئولتۇراقالشقان ئۆلكىلهرگه يۆتكهيدۇ؟ –

ــوقىتىش؛  . 1 ــۈپىتىدە يــ ــلهت ســ ــر مىلــ ــۇرالرنى بىــ . 2 ئۇيغــ
. 3ئۇيغۇرالرنىڭ قارشىلىق كۆرسىتىش كۈچىنى ئاجىزالشتۇرۇش؛      

 رايــون خاراكتېرلىــك ئۇرۇشــقا تهييــارلىق قىلىــش؛   يهنــىئۇرۇشــقا
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غا چېگرا بولغـان ئافغانىـستانغا      »شىنجاڭ«ئامېرىكا ئارمىيىسى   (
ــدە ــپ كهلگهنـ ــز ) يېتىـ ــىله – 3بىـ ــسقىچه   مهسـ ــسىدا قىـ توغرىـ
  :توختىلىپ ئۆتهيلى

ــدا تهتق ــو   ئامېرىكىــ ــا، جۇڭگــ ــانلىرى، ئامېرىكــ ــات ئورگــ ىقــ
ــي    ــستلىرىنىڭ ھهربى ــاي كوممۇنى ــسىدا، خىت مۇناســىۋىتى توغرى
كــۈچى توغرىــسىدا، ئامېرىكــا بىــلهن جۇڭگــو ئوتتۇرىــسىدا ئــۇرۇش 

 ىرىنى ماقـالىل   تهتقىقـات  بولىدىغانلىقى توغرىسىدا نۇرغۇنلىغـان   
ــشتى ــا . يېزىـــ ــسىنىڭ ھهتتـــ ــرى ۋە دۆلهت مهجلىـــ بهزى ئهزالىـــ

 ئــــۇرۇش زىــــداۇبۇغىــــڭ بهزى گېنېراللىــــرى تهيــــۋەن ئامېرىكىن
نى قوغداش ئۈچـۈن    سىدېموكراتىيهپارتاليدىغان بولسا، تهيۋەننىڭ    

. سىنىڭ ئارىلىشىدىغانلىقىنى تىلغـا ئېلىـشتى     هئامېرىكا ئارمىي 
ــسى      ــارىنىڭ قاي ــسا، يهر ش ــدىغان بول ــۇرۇش بولى ــۇنداق ئ ئهگهر ش

سـى ئامېرىكـا   هيقلۇقتـا خىتاينىـڭ ئـازادلىق ئارمى      قۇرۇ رجىكىدەۇب
  سىگه ئۇرۇش ئېالن قىلىشى مۇمكىن؟هئارمىي

 ئافغانىــستاندا ونــاتســى ئوتتــۇرا ئاســىيادا،   هئامېرىكــا ئارمىي
سى هدلىق ئارمىي شۇنداق ئىكهن خىتاينىڭ ئازا   . ھهربىي بازا قۇردى  

 »شـىنجاڭ «ۇن  ور ئـ  ئۇرۇش قىلىدىغان سى  هبىلهن ئامېرىكا ئارمىي  
لمامــــــدۇ؟ خىتــــــاي ئۇيغــــــۇر ئــــــاپتونوم رايــــــونى بولــــــۇپ قا

 نېمىــشقا مىــسا ئهگهر باشــقىچه غهرىــزى بولنىڭكوممۇنىــستلىرى
ــدىغان ئوغــۇل    ــۇرۇش قىالالي ــدىغان، ئ ــورال تۇتاالي  –ئۇيغۇرنىــڭ ق

 ئۆلكىلهرگه يۆتكهپ    ئىچكىرى قىزلىرىنى خىتايالر ئولتۇراقالشقان  
  كېتىدۇ؟ 
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يـۆتكهپ  ئىچكىرى خىتايدىن  چمهنلىرىنىۆكنېمىشقا خىتاي   
 ئۇيغـــــۇر ئـــــاپتونوم رايونىـــــدا ئىـــــشقا »اڭشـــــىنج«كېلىـــــپ 

ئورۇنالشـتۇرىدۇ؟ ئۇيغۇرنىـڭ زىيـالىيلىرى، ئۇيغۇرنىـڭ سىياسـىي      
  ئــۆلكىلىرىگهخىتـاي ئىچكىـرى  ئـاكتىپلىرى ئۇيغـۇر ياشــلىرىنى   

يۆتكهپ كېتىۋاتقان خىتـاي كوممۇنىـستلىرى ئهمهلىيهتـته رايـون          
   .ىدۇ دېيىشتىخاراكتېرلىك ئۇرۇشقا تهييارلىق قىلىۋات

ىرغىچه يـــاكى خهلقئـــارا كهچـــۈرۈم تهشـــكىالتى يـــاكى     ھـــاز
كۆزەتكــۈچى خهلقئــارا كىــشىلىك ھوقــۇق تهشــكىالتى خىتــاي      

ــست ــڭكوممۇنى ــۇر ياشــلىرىنى   الر ھۆكۈمىتىنى ــىنجاڭ«ئۇيغ  »ش
ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىــدىن خىتــايالر ئولتۇراقالشــقان ئــۆلكىلهرگه 

ــشىنىڭ ھ  ــۆتكهپ كېتى ــى هي ــىرىدىن قىق ــدىمخهۋەردار بواللس  .ى
ــا  ــۈچى     – 2000ھهتت ــي ك ــڭ ھهربى ــالپ خىتاينى ــن باش  يىلالردى

دوكالت ئـېالن قىلىـپ كېلىۋاتقـان     يىللىق  توغرىسىدا ھهر يىلى    
 تهيـۋەن بوغۇزىنىـڭ ھهربىـي تهڭپۇڭلـۇقى         بهش بۇرجهكلىك بىنـا،     

ــستلىرىنىڭ    ــاي كوممۇنىـــ ــپ، خىتـــ ــسىدىال توختىلىـــ توغرىـــ
قـان ھهربىـي     ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىـدا ئېلىـپ بېرىۋات         »شىنجاڭ«

ــ ، ھهربىــي ئورۇنالشتۇرۇشــلىرى ۋە بــۇ رايونغــا ھهربىــي     ىقۇرۇلۇش
 . توغرىـسىدا ھهرگىـز توختالمىـدى      سهتلىرىقمهيۆتكهش قاتارلىق   

ن ئۇيغـۇر ياشـلىرى ۋاقتـانى ـ     ئىچكىرى خىتايغا يۆتكهپ كېتىلگه
ــا ئارمىيه  ــدە ئامېرىك ــۈرىنى     ۋاق كهلگهن ــرلىكته م ــلهن بى ــى بى س

ــاي تا  ــرەپ خىتــ ــۈرىگه تىــ ــۇرۇش   مــ ــى ئــ ــا قارشــ جاۋۇزچىلىرىغــ
  قىلماسمىدى ؟
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  :تهلهپلىرىمىزسىياسى ئارزۇ ۋە 

ئۇيغۇرالرنىـــڭ  دۆلهت مهجلىـــسىنىڭ نـــۆۋەتته   ئامېرىكـــا . 1
ئېتنىك مىللهت ئىكهنلىكى توغرىسىدا؛ ئۇيغۇرالرنىـڭ كىملىـك        

 مهدەنىيىتــى، تىلــى ۋە  ئېتىقــادى، ي، دىنىــســاالھىيىتى، تــارىخى
ــىنجاڭ« ــاپتونوم  »شـ ــۇر ئـ ــڭ    ئۇيغـ ــۇ زېمىننىـ ــگهن بـ ــونى دېـ رايـ

 ئۇيغـۇر   »شـىنجاڭ «ئۇيغۇرالرنىڭ ۋەتىنى ئىكهنلىكى توغرىـسىدا؛      
ــون  ــاپتونوم راي ــستان( ىئ ــان دۆلهت   )ئۇيغۇرى ــاۋۇز قىلىنغ ــڭ تاج نى

 نىزامنامىالرغـــائىكهنلىكـــى توغرىـــسىدا خهلقئـــارا قانۇنالرغـــا،    
ــشىنى ۋە    ــاقۇلالپ بېرى ــهه م ــانۇن اليى ــتۈرۈپ ق ــانۇن  بىرلهش ــۇ ق  ب

تهستىقالپ بېرىشىگه يولالپ بېرىـشىنى     نىڭ   پرېزىدېنت ىناليىهه
  . قىلىمىزئۈمىد
ۋە ئامېرىكــا قوشــما شــتاتلىرى دۆلهت مهجلىــسى ئامېرىكــا . 2

گهنلىكىـدىن  پانـاھلىق بهر  ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغـا سىياسـىي      
  . كۆپ مىننهتدار بولدۇق

بۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ چوڭقۇرالشتۇرۇپ، ئامېرىكـا قوشـما         
ى ھۆكۈمىتىنىـــڭ ئۇيغۇرالرغـــا سىياســـى مۇســـاپىرلىق شـــتاتلىر

  .ئۈمىد قىلىمىزاالھىيىتى بېرىشىنى سا
دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىـدىن ئۇيغـۇر ئوقۇغۇچىالرنىـڭ        . 3

ئامېرىكىغا كېلىپ ئوقۇش پۇرسىتىگه ئىگه بولۇشىغا ۋە ئامېرىكا        
بۇ دۆلهتنىڭ ھهرخىل ئوقـۇش يـاردەم پـۇلى بېرىـشىگه ئېرىـشىش             

  .  قىلىمىزئۈمىدارىتىپ بېرىشىنى پۇرسىتى ي
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ئامېرىكىدا قۇرۇلغان ۋە باشـقا غهرب دۆلهتلىرىـدە قۇرۇلغـان          . 4
 ۋە ئامېرىكا    دۆلهت مهجلىسىنىڭ  ئۇيغۇر تهشكىالتلىرىغا ئامېرىكا  

ھۆكۈمىتىنىــڭ ھهر جهھهتــتىن غهمخورلــۇق   قوشــما شــتاتلىرى  
  .  قىلىمىزئۈمىدقىلىشىنى 

ۇر تهشـكىالتلىرى ئامېرىكـا     ئهلۋەتته دەسلهپكى قهدەمدە ئۇيغـ    (
 بۇنىــڭ ئۈچــۈن  .خهلقىنىــڭ غهمخورلــۇق قىلىــشىغا ئېرىــشتى   

  ).پ مىننهتدارلىقىمىزنى بىلدۈرىمىزكۆـ كۆپتىن 
ئاۋازى ئامېرىكا  «قوشما شتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىڭ    ئامېرىكا  . 5
نى ۋە ى ئۇيغــۇر تىلىــدا پروگراممــا ئېچىــپ بېرىــش    دا»ســىرادىئو

 ئۇيغـــۇر ئىـــشلهشكه چۈشـــكهندا »ســـىئهركىـــن ئاســـىيا رادىئو«
نى ىبۆلۈمىنىڭ ۋاقىت تهرتىپىنى يهنه بىر سائهت ئۇزارتىپ بېرىـش    

  .  قىلىمىزئۈمىد
دە هرسـۆھبهتل توغرىسىدا ئېلىپ بارغـان     كىشىلىك ھوقۇق   . 6

خىتاي ھۆكۈمىتىگه تېخىمۇ قاتتىق بېـسىم ئىـشلىتىپ، ئۇيغـۇر     
ــق   ــايالر ئولتۇراقالشـ ــى خىتـ ــۇر ئهركهكلىرىنـ ــرى ۋە ئۇيغـ ان قىزلىـ

ئــۆلكىلهرگه مهجبــۇرى يــۆتكهپ كهتكهنلىكــى توغرىــسىدا؛ ئۇيغــۇر  
دا تىلىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ ئۇيغۇر مهكتهپلىرىـدە خىتـاي تىلىـ         

مهجبـــۇرى يولغـــا قويغـــانلىقى توغرىـــسىدا؛ خىتـــاي ئوقۇتۇشـــنى 
ــالرغا     ــىي مهھبۇس ــۇر سىياس ــڭ ئۇيغ ــستالر ھۆكۈمىتىنى كوممۇنى

ىتـاي كۆچمهنلىرىنىـڭ    ئۆلۈم جازاسـى بهرگهنلىكـى توغرىـسىدا؛ خ       
 ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغـا كۆچـۈپ كىرىـپ ئۇيغـۇرالرنى         »شىنجاڭ«

لىك مۇھىتنى بۇزغانلىقى ۋە    هئىشسىز قالدۇرغانلىقى؛ ئېكولوگىي  
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 ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىنىـڭ سىياسـىي، ئىجتىمـائىي،           »شىنجاڭ«
 ئاھاله تهڭپۇڭلـۇقىنى بۇزغـانلىقى توغرىـسىدا ئامېرىكـا          –نوپۇس  

ــ  ــما ش ــانۇنالر ئا  قوش ــارا ق ــڭ خهلقئ  ساســىداتاتلىرى ھۆكۈمىتىنى
ــانۇنى      ــشلىتىپ قـ ــسىم ئىـ ــاتتىق بېـ ــۈمىتىگه قـ ــاي ھۆكـ خىتـ

  .  قىلىمىزئۈمىدنى سۈرۈشته قىلىشىنى ىجاۋابكارلىق
ــدا،    . 7 ــڭ پارالمېنتلىرىـ ــا ئهزا دۆلهتلهرنىـ ــا ئىتتىپاقىغـ ياۋروپـ

ــۇقلىرى     ــشىلىك ھوقـ ــان كىـ ــسهندە قىلىنغـ ــڭ دەپـ ئۇيغۇرالرنىـ
 قانۇن اليىهه ماقۇللىشىغا، ئامېرىكا قوشـما شـتاتلىرى     توغرىسىدا

  . قىلىمىزئۈمىدھۆكۈمىتىنىڭ ھهيدەكچىلىك قىلىشىنى 
 دائامېرىكا قوشما شتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىڭ ئوتتـۇرا ئاسـىيا       . 8

قازاقىــستان، قىرغىزىـــستان، ئۆزبېكىــستان، جهنـــۇبىي ئاســـىيادا   
ئـارا كىـشىلىك    پاكىستان، ئافغانىستان قاتارلىق دۆلهتلهرگه خهلق    

ــويىچه بېــس  ــۇق پرىنــسىپلىرى ب ىم ئىــشلىتىپ، سىياســىي ھوق
شـۇ  مۇسـاپىرالرنى   هپ قىلغان ئۇيغۇرالرنى، سىياسـى      لهپاناھلىق ت 

 ىبهرمهســـلىكئۆتكـــۈزۈپ خىتـــاي ھۆكـــۈمىتىگه  دۆلهتلهرنىـــڭ 
 ئۈمىــدتوغرىــسىدا دىپلوماتىــك سۆزلىــشىش ئېلىــپ بېرىــشىنى  

  .قىلىمىز
غـا ئهزا دۆلهتـلهرگه ئۇيغـۇر       »ىشاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالت  « 

ــدار     ــشلىتىپ ئاالقىـ ــسىم ئىـ ــاتتىق بېـ ــويىچه قـ ــسى بـ مهسىلىـ
 ئۇيغۇرالرنى تۈرمىدىن قويۇپ بېرىـشكه  غاندۆلهتلهردە قولغا ئېلىن 

ــشىنى    ــدەكچىلىك قىلىـ ــڭ ھهيـ ــا ھۆكۈمىتىنىـ ــدئامېرىكـ  ئۈمىـ
ــز ــىلهن، . قىلىمىـ ــى  «مهسـ ــىيا رادىئوسـ ــن ئاسـ ــۇر »ئهركىـ  ئۇيغـ
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ــگهن م  ــڭ ئىگىلى ــالنغاندا  بۆلۈمىنى ــا ئاساس  – 2006هلۇماتلىرىغ
ــان قازاقىــستاندا قــازاق ســاقچىلىرى قولغــا ئالغــان    يىلىــدىن بۇي

  . 1نهپهردىن ئېشىپ كهتتىئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ سانى ئالته 
 بــۇ قۇدرەتلىــك   قوشــما شــتاتلىرى ھۆكــۈمىتى  ئامېرىكــا. 9

دۆلهتنىڭ كۈچىنى ۋە دىپلوماتىيه ساھهسىدە قۇدرەتلىك كۈچىنى       
ــ  ــشقا سـ ــسالم   ئىـ ــارا ئىـ ــستانغا ۋە خهلقئـ ــهئۇدى ئهرەبىـ ېلىپ، سـ
 خهلقئـارا ئهرەبـلهر ئىتتىپاقىغـا بېـسىم ئىـشلىتىپ       ۋە ئىتتىپاقى

ئهرەبىـــستاندا قولغـــا ئېلىنغـــان ئۇيغـــۇرالرنى تۈرمىـــدىن قويـــۇپ 
ى توغرىــسىدا ئامېرىكــا  تاپــشۇرۇپ بهرمهســلىكغــابېرىــشكه، خىتاي

ىــشىنى  ھهيــدەكچىلىك قىلقوشــما شــتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىــڭ  
  .  قىلىمىزئۈمىد

 ئۇيغۇرالرنىـڭ كىـشىلىك ھوقۇقىغـا       مـۇ ئىسالم دۆلهتلىرىنىڭ 
، ئامېرىكـا   ئۈچـۈن كۆڭۈل بۆلۈش جهھهتـته ئاكتىـپ رول ئوينىـشى        

قوشــما شــتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىــڭ ھهيــدەكچىلىك قىلىــشىنى     
  . ئۈمىد قىلىمىز

هر شــارى خاراكتېرلىــك  ينىڭئامېرىكــا قوشــما شــتاتلىرى . 10
لىك سىياسهتلىرىدە ئۇيغۇرالرنىڭ ئورنى بولۇشـىنى    هئىستراتېگىي

ئامېرىكـا بـۇ    .  تهلهپ قىلىمىـز   ، ئۈمىـد قىلىمىـز ۋە     ئارزۇ قىلىمىـز  
ــىتىدە      ــان  سىياس ــىياغا قاراتق ــۇرا ئاس ــڭ ئوتت ــك دۆلهتنى قۇدرەتلى

                                                 
 – 30 ئاينىـڭ    – 5 يىلـى    – 2007 ئهركىن ئاسىيا رادىئوسـى ئۇيغـۇر بۆلـۈمى          1

 .كۈنى شۇنداق ئاڭالتتى
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ــىنى تهلهپ    ــا قويۇشـ ــزى ئورۇنغـ ــسىنى مهركىـ ــۇرالر مهسىلىـ ئۇيغـ
  . قىلىمىز

قى ئىــــــشالر  تاشــــــ قوشــــــما شــــــتاتلىرىئامېرىكــــــا. 11
مىنىستىرلىقىنىڭ ئاسىيا ئىـشلىرى بۆلۈمىـدە ئامېرىكـا قوشـما          
ــل     ــگه مهخــسۇس ۋەكى ــۇر خهلقى ــڭ ئۇيغ شــتاتلىرى ھۆكۈمىتىنى

  .  قىلىمىزئۈمىدتهيىنلهپ بېرىشىنى 
ــى – 1943ئامېرىكــا قوشــما شــتاتلىرى ھۆكــۈمىتى   . 12  يىل
 كونـــسۇل  ئهپهنـــدىنى ئۈرۈمچىـــدە تۇرۇشـــلۇقئىرمۇنـــدى رىچـــارد

ــارىخقىلىــپ ت  ئهســلىگه كهلتــۈرۈپ  تهرتىپلهرنــىىهيىــنلىگهن، ت
ــدە      ــۈن ئۈرۈمچى ــڭ بۈگ ــتاتلىرى ھۆكۈمىتىنى ــما ش ــا قوش ئامېرىك

  . كونسۇل تۇرغۇزۇشىنى قهتئىي تهلهپ قىلىمىز
 ئــۇرۇش  يىلــى يهر شــارىدا تېررورىــستالرغا قارشــى– 2001. 13

پۇرســــهتتىن پايــــدىالنغان خىتــــاي   باشــــالنغاندىن كېــــيىن،  
ــستالر  ــۈمىتى كوممۇنىــــ ــرتېررو«ھۆكــــ ــ«، »الرستىــــ  يدىنىــــ

 قانۇننىـڭ سـىرتىدا     ،دەيدىغان جىنايهت تۈرلىرىنى  » الررادىكالىست
ــا     ــلهن ئىجــرا قىلىــپ گۇناھــسىز ئۇيغــۇرالرنى قولغ سىياســهت بى

ــدى ــسىدا،     . ئال ــرىش توغرى ــۇپ بې ــدىن قوي ــۇرالرنى تۈرمى ــۇ ئۇيغ ب
ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىڭ خىتـاي كوممۇنىـستالر        

  .  قىلىمىزئۈمىدكۈمىتىگه قاتتىق بېسىم ئىشلىتىشىنى ھۆ
بىرلهشـــكهن دۆلهتـــلهر تهشـــكىالتىنىڭ كىـــشىلىك    . 14

 ىلالرئئىسرادېگۈدەك   ئاساسلىقى   يىلى ھهرھوقۇق كومىتېتى   
 قــاراپ كهلــدى، كىــشىلىك گهبىــلهن پهلهســتىنلهر مهسىلىــسى
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ــويىچه   ــۇق مهسىلىــــسى بــ ــدىىلالرئئىــــسراھوقــ .  ئهيىبلهنــ
ــۇ  ــشىلىك ھوق ــا،   كى ــڭ باشــقا جايلىرىغ ق كــومىتېتى دۇنيانى

كىـشىلىك   دەپسهندە قىلغان   بولۇپمۇ خىتاي كوممۇنىستلىرى  
 ئاڭالشــقا قوپـال بولــسىمۇ . ھوقـۇق خاتىرىـسىگه ســهل قارىـدى   

تۆۋەندىكى ئىشالرنى دۆلهت رەھبهرلىرىنىـڭ سـهمىگه سـېلىپ         
 دۆلىتـى پهلهسـتىنلهرنىڭ     ىلئئىـسرا  .قويۇشنى اليىق تاپتۇق    

ىلىـــشىغا، ئهركىنلىـــك تهلهپ قىلىـــشىغا ھهتتـــا، نامـــايىش ق
قولىغا قورال ئېلىشىغا رۇخسهت قىلـدىغۇ؟ ئهكـسىچه، خىتـاي          
كوممۇنىستالر ھۆكۈمىتى بىر پارچه ماقـاله يازغـانلىقى ئۈچـۈن          

 يىللىـق قامـاق جازاسـى؛ بىـر پـارچه           12ئۇيغۇر تـوختى مۇزاتقـا      
ــىر ــى  نهس ــۇر مهمهت ياس ــۈن ن ــانلىقى ئۈچ ــق 10نغا  يازغ  يىللى

يۇتېرغا ماقاله يازغانلىقى ئۈچۈن مېنىـڭ      بىقاماق جازاسى؛ كوم  
ــ  ــۇم ئاب ــاق   هېلدۇئوغل ــق قام ــۇز يىللى ــدۇرېهىمغا توقق كىم ئاب

بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ كىشىلىك    . جازاسى بهردى 
ــۇق    ــۈن دۇنيانىـــڭ كىـــشىلىك ھوقـ ــومىتېتى پۈتـ ھوقـــۇق كـ

م  ئــايرى ،خاتىرىــسىگه كۆڭــۈل بۆلهمــدۇ يــاكى ئــايرىم رايــون     
دۆلهتلهرنىڭال كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىگه كۆڭۈل بۆلهمدۇ؟      
شــۇڭا ئامېرىكــا قوشــما شــتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىــڭ قۇدرەتلىــك 

، بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر كــۈچىنى ئىــشقا ســېلىپدىپلوماتىــك 
 كىــشىلىك ھوقــۇق كــومىتېتىنى ئۆزگهرتىــپ نىڭتهشــكىالتى

ــشىنى     ــدەكچىلىك قىلى ــتىم ھهي ــر قې ــكه يهنه بى تهشكىللهش
  . هپ قىلىمىزتهل
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 پائـالىيهت   ينى چهكلهش دىنى   ئېتىقادى يدىنىئۇيغۇرنىڭ  . 15
نامىـدا  »  پائالىيهتيقانۇنسىز دىنى«سورۇنلىرىنى تهقىپ قىلىش   

 ئاكـابىرلىرىنى قولغـا     يجىنايهت ياساپ چىقىپ، ئۇيغۇرنىڭ دىنى    
ــما    ــا قوش ــسىدا ئامېرىك ــوختىتىش توغرى ــشنى ت ــتاتلىرى ئېلى  ش

ــۈم  ــاي ھۆكـــ ــڭ خىتـــ ــاتتىقىتىگهھۆكۈمىتىنىـــ ــسىم  قـــ  بېـــ
  . ئىشلىتىشىنى تهلهپ قىلىمىز

* * * * *  

  ھۆرمهتلىك ئامېرىكا خهلقى
  ! ساالم ئامېرىكادەئوڭ قولى كۆكسىئۇيغۇرالرنىڭ 

 دۆلهت  تۆۋەندىكى تهلهپلىرىمىزگه، ئۈمىـدلىرىمىزگه ئامېرىكـا     
ــسىنىڭ ــڭ،  مهجلىـ ــتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىـ ــما شـ ــا قوشـ ، ئامېرىكـ

ـــ  دۆلهت نىــڭ جىــددىي كۆڭــۈل بۆلۈشــىنى  ىرىهرل رەھبئاقــساراي ـ
  .  قىلىمىزچىن دىلىمىزدىن ئۈمىد

 كـــۈنى پرېزىـــدېنت بـــوش – 6ڭ  ئاينىـــ– 5 يىلـــى – 2005
 يالتـا «:  شـهھىرىدە نۇتـۇق سـۆزلىگهندە      رىگـا نىڭ پايتهختى   هالتۋىي

 ۋە  كهندەپ كۆرسـهت  »  ئىدى خاتالىق بولغان يىغىنى ئىنتايىن زور    
 يالتـــا«.  ئىـــدىۇ ســـورىغانشـــهرقىي ياۋروپـــا خهلقلىرىـــدىن ئهپـــ

 شـهرقىي ياۋروپـا     سـوۋېتلهرنىڭ غا مۇناسىۋەتلىك سـابىق     »يىغىنى
ــدۇرۇۋالغانلىقى     ــتىگه ئايالن ــدى دۆلى ــڭ بېقىن ــى ئۆزىنى ئهللىرىن

ــا ئهللىرى ــهرقىي ياۋروپـ ــىيه  نـــىشـ  ئهزگهنلىكـــى توغرىـــسىدا رۇسـ
 پۇتىننىــڭ شــهرقىي ۋىالدىمىــر پرېزىــدېنتى سىنىڭهدىراتــسىيىف
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پرېزىـدېنت بـوش    ى خهلقلىرىـدىن ئهپـۇ سورىـشىغا        ياۋروپا ئهللىـر  
  . ھهيدەكچىلىك قىلدى

 كۈنى ب ب س مۇنـداق خهۋەر        – 6 ئاينىڭ   – 5 يىلى   – 2005
  :قان ئىدىتارقات
 پـۇتىن   ۋىالدىمىـر  پرېزىـدېنتى    سىنىڭهدىراتـسىي ىفرۇسىيه  «

مۇشــۇ ھهپتىنىــڭ بېــشىدا گېرمــانىيه تېلېــۋىزىيه ئىستانسىــسى  
 سـوۋېتالر ھۆكـۈمىتى     ،قوبـۇل قىلغانـدا   مۇخبىرىنىڭ زىيـارىتىنى    

 يىلى بايانات ئېالن قىلىپ، سـوۋېتالر بىـلهن گېرمـانىيه           – 1989
 مولوتـوپ  يىلـى ئىمزاالنغـان      – 1939ھۆكۈمهتلىرى ئوتتۇرىـسىدا    

روسىيه « قول قويغان    )لىكهگېرمانىي( ىنتىروپمىد )لىكهرۇسىي(
ــانىيه شهرتنامهگ ــارارى ســتالىننىڭ » ســىېرم ــۇپ،شهخــسى ق   بول

. تىگه خىـالپ ئىـدى، دەپ كۆرسـهتكهن       هسوۋېت خهلقىنىڭ مهنپهئ  
شــۇ چاغــدا  بويىــدىكى ئــۈچ دۆلهتــكه بــالتىقكۆرۈنــۈپ تــۇرۇپتىكى 

تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرگهنلىكــى توغرىــسىدا ســابىق ســوۋېتالر ئهپــۇ 
 ،يهنه قايتا ئهپۇ سوراشنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق، دېـدى       . سورىغان ئىدى 

  .  پۇتىنۋىالدىمىر
  !ھبهرلهرھۆرمهتلىك رە

 – 1911 ئهسـىرنىڭ ئــاۋۋالقى يېرىمىــدا  – 20ئۇيغـۇر خهلقــى  
 تـۆت    جهمئى  يىلى – 1944 يىلى،   – 1933 يىلى،   – 1924يىلى،  

 1944،   بىرىنچـى قېـتىم     يىلى – 1933قېتىم ئىنقىالب قىلىپ    
ــى ئىكك– ــ يىل ــتهقىل  ىنچ ــتىم مۇس ــۇرىيهى قې ــان تجۇمه  قۇرغ

هلقى ئىككى قېتىم    قىسقىغىنه ئون يىل ئىچىدە ئۇيغۇر خ      .ئىدى
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 – 11 يىلــى – 1933 بىــراق. مۇســتهقىللىق جاكارلىغــان ئىــدى
ــارقىلىق   كــۈنى – 12ئاينىــڭ  ە دقهشــقهر قوراللىــق ئىــنقىالب ئ

 ستالىن قوراللىـق قوشـۇن    يىلى- 1934 قۇرۇلغان جۇمهۇرىيهتنى 
ئۇيغۇرىـستاننىڭ  » شـىنجاڭ « يىلـى    – 1944. ئهۋەتىپ باستۇردى 

 ، ئۇيغۇرالر قوراللىق قـوزغىالڭ كۆتـۈرۈپ      ىدەۋىاليىتھازىرقى ئىلى   
ئۇيغـۇرالر مۇسـتهقىل    غۇلجا شـهھىرىدە     كۈنى   – 12 ئاينىڭ   – 11

ــۇردى  ــۇرىيهت ق ــاتىيه   . جۇمه ــارا دىپلوم ــتالىن خهلقئ ــلهپته س دەس
 كېـيىن   النغان بولـسا،   پايدى بۇ دۆلهتنىڭ قۇرۇلۇشىدىن  ساھهسىدە  

ــۈمىتىگ   ــداڭ ھۆكـ ــاي گومىنـ ــى خىتـ ــان دۆلهتنـ ــۇرالر قۇرغـ ه ئۇيغـ
  :مهسىلهن. سېتىۋەتتىئارقىلىق » شهرتنامه«

ــى – 1945 ــڭ – 8 يىل ــۈنى – 14 ئاينى ــكۋادا ك  يالتــا«، موس
ســۆھبىتى  ســوۋېت - نىــڭ رامكىــسى ئىچىــدە جۇڭگــو »يىغىنــى

ــدى ــدا .ئۆتكۈزۈلـ ــو« ئوتتۇرىـ ــلىق - جۇڭگـ ــوۋېت ئىتتىپاقداشـ  سـ
نىــــڭ  جۇڭگــــو تهرەپگههشــــهرتنام . ئىمزاالنــــدى »ســــىهشهرتنام

 سـوۋېت تهرەپنىـڭ تاشـقى ئىـشالر        ،ۋاڭشىجې ەكىلىدىپلوماتىيه ۋ 
ــوپمىنىــستىرى  ــۇ .  قويــدىقــول مولوت  لىــرىقهدەقىتارىخنىــڭ ب

  :ئامېرىكىلىق يازغۇچى جون گارۋېر يازغان

John W. Garver 
Chinese Soviet Relations, 1937 – 1945 

Princeton University Press 1988  

  .غان ئىدىنىپاكىتلىق ئېتىراپ قىلكىتابتا ناملىق 
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 ســـوۋېت ئىككــى دۆلهتنىـــڭ  - ئىككىنچــى قېـــتىم جۇڭگــو  
 – 2 يىلـى    – 1950 زېـدۇڭ  مـاۋ سـتالىن بىـلهن     ۋە  دىپلوماتلىرى  

ــڭ  ــۈنى – 14ئاينى ــكۋادا ك ــو  «موس ــوۋېت –جۇڭگ ــتلۇق  س دوس
ــارلىق  ــتالىن ئوخــــشاشال ،ئىمــــزاالپ» ســــىهشهرتنامھهمكــ  ســ

ــىنجاڭ« ــى»ش ــتىم   ن ــۇ قې ــست ب ــو كوممۇنى ــاجۇڭگ   خىتايلىرىغ
ــۇپ بهرگهنق ــدا   . وشـ ــهرتنامه ئىمزاالنغانـ ــتىم شـ ــى قېـ ھهر ئىككـ

ــىۋەتلىك مهخپىــــي كېلىــــشىم   ــا مۇناســ قوشــــۇمچه ئۇيغۇرالرغــ
ئىمزاالنغـــان بولـــۇپ، بىـــزدەك ئـــاجىز مىلـــلهت ۋە بـــۇ مىلـــلهت  
سىياسىي ۋەكىللىرىنىڭ مهخپىي كېلىـشىمىنىڭ مهزمۇنىـدىن       

ــشى  ــدىخهۋەردار بواللى ــاۋ؟ مۇمكىنمى ــدۇڭ م ــتالىن  زې ــلهن س  بى
نـى ئىمزالىغـان   »سـى ه سـوۋېت شهرتنام   - جۇڭگـو « يىلى   – 1950
دەپ ئېتىـراپ قىلغـان    » شىنجاڭ مۇستهملىكه «: زېدۇڭ ماۋچاغدا  
 رۇڭ ۋەقهلهر يـازغۇچى جـاڭ       لىرىـدىكى قهدەقىتارىخنىـڭ بـۇ     . ئىدى

  :خالىدەينىڭبىلهن 
Mao:The Unknown Story 

ــرى     ــايچه نهشـ ــڭ خىتـ ــاۋزۇلۇق كىتابىنىـ ــدە – 33مـ  بۆلۈمىـ
  . راپ قىلىندىئېتى

 گېرمــانىيه ھۆكــۈمىتى بىــلهن  ســابىق ســوۋېتالر ھۆكــۈمىتى 
ــۈمىتى ئوتتۇرىــــسىدا   ــوۋېتالر ھۆكــ ــابىق ســ  يىلــــى – 1939ســ

نىــڭ ســتالىننىڭ »ســىهســوۋېت، گېرمــان شهرتنام«زاالنغــان ئىم
 ئايـدا  – 5 يىلـى  – 1989شهخسى ئىشى ئىكهنلىكـى توغرىـسىدا       

ىي ئارخىپىنى پۈتـۈن    نىڭ مهخپ هبايانات ئېالن قىلىپ، بۇ شهرتنام    
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ــدى ۋە   ــا جاكارلى ــالتىقدۇنياغ ــۇ    ب ــتىن ئهپ ــۈچ دۆلهت ــدىكى ئ  بويى
 ھۆكــۈمىتى يــاكى سىهدىراتــسىيىفھــازىرغىچه رۇســىيه . ســورىدى

 – 14 ئاينىــڭ – 8 يىلــى – 1945 پــۇتىن ۋىالدېمىــرپرېزىــدېنت 
 كــۈنى ئىككــى قېــتىم – 14 ئاينىــڭ – 2 يىلــى – 1950كــۈنى، 

ــو ــرى  - جۇڭگـــ ــوۋېت دۆلهتلىـــ ــا   ســـ ــسىدا ئۇيغۇرالرغـــ ئوتتۇرىـــ
ــان   ــىۋەتلىك ئىمزاالنغ ــداق مۇناس ــهرتنامھهر قان ــارىخىڭنىهش  ي ت

 خاتالىق ياكى ستالىننىڭ شهخسى ئىشى ئىكهنلىكى توغرىسىدا      
  .ھازىرغىچه بايانات ئېالن قىلمىدى

رنىــڭ پىكىـــر ۋە تهلهپلىـــرى  ، ئۇيغۇرالھۆرمهتلىــك رەھـــبهرلهر 
  :مۇنداق

لىرى قۇرۇلغـان دۆلهتلىرىنـى   ل يى– 1944  ، – 1933ئۇيغۇرالر  
 40 ئهسـىرنىڭ    – 20شـۇڭا   . ئهسلىگه كهلتۈرۈشنى تهلهپ قىلىـدۇ    

ــرى    – ــو دۆلهتلىــ ــىيه ۋە جۇڭگــ ــدا روســ ــسىدا  يىللىرىــ ئوتتۇرىــ
 يلهرنىڭ ۋاقتى ئۆتكهنلىكى ياكى بىر تارىخى    ئىمزاالنغان شهرتنامه 

خاتــالىق ئىكهنلىكــى توغرىــسىدا، روســىيه ھۆكۈمىتىنىــڭ يــاكى  
ــر  ــى   ۋىالدىمىـ ــشى كېرەكلىكـ ــېالن قىلىـ ــات ئـ ــڭ بايانـ پۇتىننىـ

ــتاتلىرى    ــما شــ ــا قوشــ ــدە ئامېرىكــ ــازىرقى كۈنــ ــسىدا ھــ توغرىــ
سى ھۆكـۈمىتىگه، ۋىالدېمىـر     ھۆكۈمىتىنىڭ روسىيه فېدىراتسىيه  

پۇتىنغا ھهيدەكچىلىك قىلىـشىنى يـاكى مۇشـۇ توغرىـدا قـاتتىق            
  .بېسىم ئىشلىتىشىنى ئۈمىد قىلىمىز

ــى – 1944 ــان  دا ئىك»شــىنجاڭ« يىل ــتىم قۇرۇلغ كىنچــى قې
 – 8 يىلـــى – 1949ئهخمهتجـــان قاســـىمى دۆلهتنىـــڭ داھىـــسى 
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 ئــــايروپىالن  تــــا س س نىــــڭ خهۋىرىــــدە  كــــۈنى– 27ڭئاينىــــ
ئهمهلىيهتته سـتالىن   . ھادىسىسىگه ئۇچراپ قازا قىلدى دېيىلدى      

ئۇيغــۇر خهلقــى ھهممىــدىن . بــۇ رەھبهرلهرنــى مهخپىــي ئۆلتــۈردى 
سىنىڭ ئېتىـــراپ  فىدىراتـــسىيهل مۇشـــۇ دېلـــونى روســـىيهئـــاۋۋا

  .قىلىشىنى تۆت كۆز بىلهن كۈتمهكته
ــتاتلىرىنىڭ دۆلهت   ــما شـ ــا قوشـ ــىلهرگه ئامېرىكـ رەھـــمهت سـ

  . ئامېرىكىغا ئالالھ يار بولسۇنرەھبهرلىرى 
ئاقــسارايغا يېزىلغــان خهت، لــورا بــوش خــانىم رابىــيه   :ئىــالۋە 

ز بـار،   قادىر بىلهن كۆرۈشكهندىن كېيىن، سىزنىڭ نېمه تهلىپىڭى      
ــارقىلىق ماڭــا    ــار دەرھــال خهت ئ ئۇيغۇرالرنىــڭ نــېمه تهلهپلىــرى ب

 – 2 ئاينىــڭ – 7يهتكــۈزۈپ بېرىــڭ دېگهنــدىن كېــيىن، بولۇپمــۇ 
كــۈنى ئاقــسارايدا لــورا بــوش خــانىم رابىــيه قــادىر بىــلهن يهنه بىــر  
قېـــتىم كۆرۈشـــۈپ يـــۇقىرىقى تهكلىپىنـــى يهنه بىـــر قېـــتىم      

يېزىلدى ۋە دەرھـال ئىنگلىـز      تهكرارلىغاندىن كېيىن ئۇشبۇ خهت     
  .ىمه قىلىنىپ ئاقسارايغا يولالندىتىلىغا تهرج

  ھۆرمهت بىلهن رابىيه قادىر
   كۈنى  – 8 ئاينىڭ – 7 يىلى – 2007
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  !ياخشىمۇ سىلهر كىچىك دوستالر

 شــهھىرىدە ئۆســمۈرلهرگه ئاتــاپ نهشــر بېــرگىننىــڭ نورۋېگىيه
ه غـــان بـــۇ كىتابقـــا كىـــرىش ســـۆز يېـــزىش پۇرســـىتىگ      ىنقىل

  .ئېرىشكهنلىكىمدىن پهخىرلىنىمهن
مهن ئۇيغــۇر، ئۇيغــۇرالر ئوتتــۇرا ئاســىيادا ياشــايدۇ، ئۇيغــۇرالر      
ــدۇ    ــستان دەپ ئاتىلىـ ــسمى ئۇيغۇرىـ ــڭ ئىـ ــايدىغان ۋەتهننىـ . ياشـ

تهڭرىتاغلىرى ئۇيغۇرىستاننى شىمالىي ۋە جهنۇبىي ئۇيغۇرىـستان       
ــدۇ  ــپ تۇرى ــگه ئايرى ــۈكى  . دەپ ئىككى مهشــهۇر تهكلىماكــان چۆلل

 يـۈز   9 مىليـون    1يهر مهيـدانى    . نۇبىي ئۇيغۇرىستانغا جايالشقان  جه
ــومېتىر  ــۋادرات كىل ــاز يهر ئاســتى   . مىــڭ ك ــي گ نېفىــت ۋە تهبىئى

بـــايلىقى ھېسابالنـــسا، ئـــۇران ۋە رەڭلىـــك، رەڭـــسىز مېتـــالالر      
  .ھهيۋەتلىك تهڭرىتاغلىرىنىڭ بايلىقىدۇر

ۇق ئۇيغـۇرالر، ئۇيغـۇر قـارل     .  مىليـون  20ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسـى    
 2005 مۇزىكىلىـق ئهسـهر،      – مۇقام ناخشا    12. تىلىدا سۆزلىشىدۇ 

 مهدەنىـــيهت – يىلـــى بىرلهشـــكهن دۆلهتـــلهر تهشـــكىالتى پهن –
 ئهدەبىيـاتىنى قوغـداش     –ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ خهلق ئېغىـز      

  . ۋە خاتىرىلهش تىزىملىكىگه كىرگۈزۈلگهن
ــستان  ــ– 1949ئۇيغۇرىــــ ــاي   يىلىــــ ــالپ، خىتــــ دىن باشــــ

ــدى هىلىرىنىڭ مۇستهملىكچهمۇســتهملىك . ســىگه ئايلىنىــپ قال
 شـهھىرىنى  بېرگىن ڭنىهن يىلى ئۆكتهبىردە مهن، نورۋېگىي  ئۆتكه

ــشىغا    ــۇل قىلىـ ــلىقىنىڭ قوبـ ــهھهر باشـ ــدىم ۋە شـ ــارەت قىلـ زىيـ
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ــك     ــپ كىچىـ ــتهپكه بېرىـ ــالنغۇچ مهكـ ــدىن باشـ ــشتىم، ئانـ ئېرىـ
ــدىم   ــارەت قىل ــتالرنى زىي ــرگه    . دوس ــلهن بى ــتالر بى ــك دوس كىچى

 بېـرگىن ۈشتۈم، نېمىشقىدۇر مېنى يىغا تۇتۇپ كهتتى،  سۈرەتكه چ 
شهھىرىنىڭ ئۆسمۈرلىرى بىلهن ئۇيغۇرىستاننىڭ ئۆسـمۈرلىرىنى      

نىــڭ  هدۇنيــا، نورۋېگىي سېلىــشتۇردۇم، ئهركىــن دۆلهت، ئهركىــن   
 لىـك بـالىلىرى،  ئهلهمـ  دەرد  نىڭئهركىـن بـالىلىرى، ئۇيغۇرىـستان   

ىلىۋاتقان ئۇيغـۇر    ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه سـېت     قالغان ۋە  ئوقۇشسىز
ئىككـى دۆلهتنىـڭ ئىككـى      . بالىلىرى كۆز ئالدىمـدا ئايـان بولـدى       

  .  قالدىمس تايىغلىۋىتىشكه. خىل ھاياتىنى سېلىشتۇردۇم
كىچىك دوستالر مهندەك كىـشىلىك ھوقـۇق پائالىيهتچىـسى         
بىلهن كۆرۈشكهندە ۋە مېنىڭ سۆزلىگهنلىرىمنى ئـاڭالپ تۇرغانـدا         

ھىرىدە كىچىك دوستالر شۇ تاپتا چوڭ       شه بېرگىن. ھهيران قالدىم 
 –سۆيۈندۈم، خۇشـاللىقىم ئىـچ      . بۆلۈۋاتاتتىمهسىلىلهرگه كۆڭۈل   

نـــورۋېگىيه خهلقـــى ۋە نـــورۋېگىيه   . ئىچىمـــگه پاتمـــاي قالـــدى  
نــى ھۆكــۈمىتى كهلگۈســىنىڭ كىــشىلىك ھوقــۇق جهڭچىلىرى   

نــورۋېگىيه خهلقــى ۋە   . لهيــدىكهنهكىچىكىــدىن باشــالپال تهربىي 
  . شۇنىڭ ئۈچۈن چهكسىز مىننهتدار بولدۇمھۆكۈمىتىدىن 

 ياشـــايدىكهن بـــۇ دۇنيـــادا كىـــشىلىك ھوقـــۇق     الئـــادەملهر
كىچىـك دوسـتالر    . مهسىلىسى داۋاملىق ئوتتۇرىغا چىقىپ تۇرىدۇ    

يېتىشكهندە ياكى دۆلهت ئورگانلىرىدا كىـشىلىك ھوقـۇق ئۈچـۈن          
كۈرەش قىلىدۇ ياكى خهلـق ئارىـسىدا كىـشىلىك ھوقـۇق ئۈچـۈن             

  . مهن كهلگۈسىگه تولۇق ئىشهندىم. لىدۇكۈرەش قى
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مهن ۋەتىنىمــدە ئــاددىي ئــائىله ئايــالى ئىــدىم، تۇرمۇشــۇمنىڭ 
ــامراتلىقى      ــسادىي ن ــڭ ئىقتى ــۇر خهلقىنى ــى ۋە ئۇيغ قىيىنچىلىق

بۈگــۈنكى كۈنــدىمۇ ئۇيغــۇر  . مېنــى ئويلىنىــشقا مهجبــۇر قىلــدى 
بىر ...  دولالرغىمۇ يهتمهيدۇ  100دېهقانلىرىنىڭ يىللىق كىرىمى    

مىلـــلهت ئىقتىـــسادىي جهھهتـــته قهد كۆتۈرمىگهنـــدە سىياســـىي 
 –سـودا   ...  دېـگهن تونۇشـقا كهلـدىم      –جهھهتته قهد كۆتۈرەلمهيـدۇ     

  . تىجارەت ساھهسىدە غهلىبه قىلدىم
ــۇق    ــشىلىك ھوقـ ــۈدەك كىـ ــۈنى دېگـ ــۇر ھهر كـ ــر ئۇيغـ ھهربىـ

ئــانىالر خىتاينىــڭ پىالنلىــق تۇغــۇت . مهسىلىــسىگه دۇچ كهلــدى
ئانىالرغـا سـۈنئىي تولغـاق كهلتــۈرۈش    . كهلـدى سىياسـىتىگه دۇچ  

ئوكۇللىرى مهجبۇرىي ئۇرۇلـدى، ئانىالرنىـڭ بالىياتقۇسـى تـۆرەلمه          
  . بىلهن قوشۇلۇپ سىرتقا ئېتىلىپ چىقتى

ــا    ــوزغىالڭالر ئارقـ ــشالر، قـ ــتۇرۇلدى –نامايىـ ــدىن باسـ .  ئارقىـ
ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي ئاكتىپلىرى قولغـا ئېلىنىـشقا، تـۈرمىگه،     

اسىغا دۇچ كهلـدى، ۋەھىـمه، تهھـدىت، ئـادەملهر شـۇنداق            ئۆلۈم جاز 
  . ياشىدى، ئۇيغۇرالر ھازىرغىچه شۇنداق تۇرمۇش ئىچىدە ياشىماقتا

جــۈرئهت قهيهردىــن كهلــدى؟ ئوتتۇرىغــا ســهكرەپ چىقــتىم،       
 ئهزالىــــرى ئــــۈرۈمچىگه كهلگهنــــدە گىرىــــسىنىڭنكوئامېرىكــــا 

ن كۆرۈشــــمهكچى بولــــدۇم، ئۇيغۇرالرنىــــڭ دەپــــسهندە قىلىنغــــا
ئامېرىكـا خهلقىـگه    «كىشىلىك ھوقۇقى توغرىـسىدا تهييارالنغـان       

قولغــا ... مــاۋزۇلۇق خېتىمنــى تاپــشۇرماقچى بولــدۇم» مــۇراجىئهت
  . ئېلىندىم
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خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى، كىشىلىك ھوقۇقنى كـۆزىتىش       
ــكىالتى،  ــوتهش ــدى رافت ــى فون ــڭ  جهمئىيهت ــارلىق ئۇيغۇرالرنى  قات

ۆلگهن، خهلقئارا كىشىلىك ھوقـۇق     كىشىلىك ھوقۇقىغا كۆڭۈل ب   
تهشكىالتلىرىنىڭ توختىماي كۈرەش قىلىشى ۋە ئامېرىكا، ياۋروپـا        
پارالمېنتى، نورۋېگىيه قاتارلىق دۆلهتلهرنىـڭ بېـسىمى ئـارقىلىق         
ــۇر     ــشكه مهجب ــۇپ بېرى ــدىن قوي ــى تۈرمى ــۈمىتى مېن ــاي ھۆك خىت

  . بولدى
 شــهھىرىدە كىچىــك دوســتالر بىــلهن بېــرگىننىــڭ نورۋېگىيه

ــدە   ك ــىملىرىنى كۆرگهنــ ــىزغان رەســ ــڭ ســ ــكهندە، ئۇالرنىــ ۆرۈشــ
دېموكراتىــك دۆلهتــته تۇغۇلــۇپ ئۆســكهن بالىالرنىــڭ تهپهككــۇرى   

ــۈش   ــۈل بۆل ... تۇرمۇشــتىن باشــلىنىدىغانلىقىنى، تۇرمۇشــقا كۆڭ
ــن   ــڭ ئهركى ــاتهپهككۇرىبالىالرنى ــۆردۈم غ ــانلىقىنى ك ــاۋزۇ بولغ .  م

ــوبرازالردا ئ   ــان ئ ــيهت  ســىزغان ســۈرەتلهردە يارىتىلغ ــن جهمئى هركى
  . تۇرمۇشىنىڭ ئهكس ئهتكهنلىكىنى كۆردۈم

ســىنى ســىزىپ ەر خــۇددى كهلگۈســى ھاياتنىــڭ مهنزىربــالىال
بهرگهندەك، كهلگۈسى كىشىلىك ھوقۇقنىـڭ يـوللىرىنى ئېچىـپ         

لىـــك نورۋېگىيهرەھـــمهت ســـىلهرگه . بهرگهنــدەك ھـــېس قىلـــدىم 
  !كىچىك دوستالر

 بىر قىـزىم نهزەربهنـد      گهرچه مېنىڭ ئۈچ باالم قولغا ئېلىنغان،     
قىلىنغان، چهت ئهلـلهردە ئېلىـپ بېرىۋاتقـان كىـشىلىك ھوقـۇق           
ــالىيىتىمگه زەربه بېــرىش ئۈچــۈن خىتــاي ھۆكــۈمىتى مېنىــڭ    پائ
پۈتــۈن ئــائىلهمنى ۋەيــران قىلغــان بولــسىمۇ، مهن يــالغۇز ئهمهس، 
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دە نـورۋېگىيه دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا مېنىڭ بالىلىرىم بار،       
  .ىرىدە مېنىڭ بالىلىرىم بار شهھبېرگىن

دۆلىـــتىڭالردىن ھۆكـــۈمهت ئهربـــابلىرى، ئۇيغۇرىـــستاننىڭ    
. پــايتهختى ئــۈرۈمچى شــهھىرىگه بېرىــپ، تــۈرمىلهرنى تهكــشۈردى 

مېنىڭ تۈرمىدىكى بالىلىرىم بىلهن ۋەكىللهر كۆرۈشۈشنى تهلهپ       
نــورۋېگىيه . قىلغانــدا، خىتــاي ھۆكــۈمىتى كهســكىن رەت قىلــدى 

ېگىيه خهلقىگه رەھـمهت ئېيتىـشىمغا رۇخـسهت    ھۆكۈمىتى ۋە نورۋ 
ــالر ــو! قىلىڭ ــدىن    رافت ــپ تۈرمى ــدىم قىلى ــا تهق ــاتىنى ماڭ  مۇكاپ

چىقىــشىمغا ۋە ئۇيغــۇرالر مهسىلىــسىنىڭ خهلقئارالىشىــشىغا زور 
ــقان   ــسه قوشـ ــوھهسـ ــدى رافتـ ــا،  جهمئىيهتى فونـ ــڭ ئهزالىرىغـ نىـ

  !رەھبهرلىرىگه رەھمهت ئېيتىشىمغا رۇخسهت قىلىڭالر
ــڭ  ــۇقلىرى   دۇنيانىـ ــشىلىك ھوقـ ــدا كىـ ــسى جايلىرىـ ھهرقايـ

بهخـــت ســـائادىتى ئۈچـــۈن ... دەپـــسهندە قىلىنغـــان بالىالرنىـــڭ 
  !ھهممىمىز بىرلىكته كۈرەش قىاليلى

  .سىلهرنى سېغىندىم
  رابىيه قادىر

   سېنتهبىر– 7 يىل – 2006
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 ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ ناھهق تېررورىزمىخىتاينىڭ دۆلهت 
  ئۆلتۈرۈلۈشى

 كــــــۈنى خىتــــــاي  – 1ئاينىــــــڭ  – 10 يىلــــــى – 1949
 زەپـــتهچىلىرى مۇســـتهقىل دۆلهت ئۇيغۇرىـــستاننى همۇســتهملىك 

دوكتور ئۈمىدۋارنىڭ پىكىرلىرىگه ئاساسالنغاندا، ستالىن     . قىلدى
ھهربىي توشـۇغۇچى ئـايروپىالن ۋە ھهربىـي ماشـىنىالرنى ئهۋەتىـپ            
ــستان چېگراســىغا    ــسىنى ئۇيغۇرى ــاۋۇزچى ئارمىيى ــڭ تاج خىتاينى

ــگ  ــۆتكهپ كهلـ ــتىش، يهر   – 1950. هنيـ ــارە كېمهيـ ــالردا ئىجـ  يىلـ
ــڭ     ــۇپ، خىتاينى ــا قوي ــدىغان سىياســهتلهرنى يولغ ئىــسالھاتى دەي

ــى  ــنگېنېرالـ ــدا   ۋاڭجىـ ــسى يېزىلىرىـ ــستاننىڭ ھهرقايـ  ئۇيغۇرىـ
ــشچىك،    ــشىلهرگه پومېـ ــۇر كىـ ــچه ئۇيغـ ــر نهچچىگىـ ــتىن بىـ بهشـ

.  جىنايهتلىرىنى ئارتىپ ئۆلـۈم جازاسـى بهردى       ىيئىنقىالبلئهكسى
 مىڭــدىن ئــارتۇق ئۇيغۇرغــا 250 ۋاڭجىننىــڭاغــدا گېنېــرال شــۇ چ

ئۆلۈم جازاسى بهرگهنلىكـى ھـازىرغىچه كىـشىلهرنىڭ خاتىرىـسىدە      
  . ساقلىنىپ كهلمهكته

ــ بىڭتـــۇەن يىلـــى – 1954 يىلىـــدىن – 1950  چهۇقۇرۇلغـ
چ ۋىــــاليهت مانـــاس دەرياســــى بويىــــدا توختـــاپ قالغــــان ئــــۈ  

وشــۇنىنى ق مىــڭ كىــشىلىك مــۇنتىزىم   30ســىنىڭ هئارمىي
گه ســهپلهش باھانىــسىدە بــوز يهر   هئــۆزگهرتىش، يېڭــى ئــارمىي  

ئۆزلهشتۈرۈشـكه مهجبــۇرالپ، بـۇ جهڭگىــۋار قوشـۇن ســازلىقالردا،    
 دېرەكــسىز غايىــب بولــدى، بىــر كىــشىمۇ –چۆللــۈكلهردە ئىــز 
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ــك قايتىــپ كېلهلمىــدى  ــدە 57. ئائىلىــسىگه تىرى  يىــل ئىچى
 زغىالڭ قىلـــــــدى ۋە خىتـــــــايئۇيغــــــۇرالر قانـــــــداق قــــــو  

 رەتـلهپ،   ئهنچىۋەنتىكچىلىرى قانداق باستۇردى؟    همۇستهملىك
ــادا   ــازغۇچى مـ ــڭيـ ــان  جېـ ــپ چىققـ ــى هدۆلهت مهنپهئ« يېزىـ تـ
لهر ىزۇلۇق كىتابتــا قالــدۇرۇلغان خــاتىر  مــاۋ» ھهممىــدىن ئهال

 – 12 كۈنىـدىن  – 18 ئاينىڭ – 8 يىلى – 1950تۆۋەندىكىچه  
سـىنىڭ  هىگىچه ئۈچ ۋىـاليهت مىللىـي ئارمىي    كۈن – 26ئاينىڭ  

.  قــوزغىالڭ كۆتــۈردىىــدەۋىاليىت ئىلــى راخمــانوپ تــسىرىىئوف
  . سى باستۇردىهخىتاي ئارمىي

نىـڭ  ۋىاليىتى كۈنى ئىلـى     – 28 ئاينىڭ   – 10 يىلى   – 1951
ســىدە مالىــك ھــاجى رەھبهرلىكىــدە قــوزغىالڭ  هتوققــۇز تــارا ناھىي

  . سى باستۇردىهي ئارمىيخىتا. كۆتۈرۈلدى
 كـۈنى خـوتهن ۋىاليىتىـدە       – 31 ئاينىـڭ    – 12 يىلى   – 1954

خىتـاي  . وزغىالڭ كۆتۈرۈلدى مىت دامولال رەھبهرلىكىدە ق   هېلدۇئاب
  . سى باستۇردىهئارمىي

 كــۈنىگىچه – 11 كۈنىــدىن – 9 ئاينىــڭ – 3 يىلــى – 1956
 دامــــولال قىبــــاســــىدە هقــــاش ناھىياخــــوتهن ۋىاليىتىنىــــڭ قار

  . باستۇرۇلدى. رەھبهرلىكىدە قوزغىالڭ كۆتۈرۈلدى
قهشـقهر ۋىاليىتىنىـڭ    كـۈنى  – 4 ئاينىـڭ  – 5 يىلى   – 1956

وزغىالڭ سـىدە ئابـدۇلال قارىهـاجى رەھبهرلىكىـدە قــ    هپوسـكام ناھىي 
  . سى باستۇردىهخىتاي ئارمىي. كۆتۈرۈلدى
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 كۈنى قهشقهر ۋىاليىتىنىـڭ     – 24 ئاينىڭ   – 5 يىلى   – 1956
وزغىالڭ ســىدە جېلىــل قــارى رەھبهرلىكىــدە قــ    هيېڭىــسار ناھىي

  . سى باستۇردىه خىتاي ئارمىي.كۆتۈرۈلدى
ى خـوتهن ۋىاليىتىنىـڭ      كۈن – 15 ئاينىڭ   – 4 يىلى   – 1957

وزغىالڭ  رەھبهرلىكىـدە قـ    )ئايـال ( خهلىچىخـان سىدە  هخوتهن ناھىي 
  .سى باستۇردىهخىتاي ئارمىي. كۆتۈرۈلدى
 يىلى خىتاي مهملىكىتىـدە ئوڭچىالرغـا قارشـى         – 1957

ــۇرۇش، ئاتــالمىش   ــىنجاڭ«ت ــاپت »ش ونوم رايونىــدا  ئۇيغــۇر ئ
ــىي    ــۇرۇش سىياســ ــى تــ ــكه قارشــ ــك مىللهتچىلىكــ يهرلىــ

 ئۇيغۇرىـستان   مۇستهملىكهھهرىكىتىنى يولغا قويۇپ، پۈتۈن     
 ئهرباب، زىيالىيالر ۋە    ي مىڭدىن ئارتۇق دىنى   200دائىرىسىدە  

قانچىـسى تۈرمىـدە   . ئوقۇتقۇچى، ئوقۇغۇچىالرنى قولغا ئالدى   
ھېسابلىماق . ىئۆلدى، قانچىسى جهمئىيهتكه قايتىپ كهلد    

  .تهس
ــدىن – 5 يىلــــى – 1958 ــچه ئا– 1959 ئايــ ــاي  يىلىغىــ لتــ

 رەھبهرلىكىـدە   جهمـشىتخان سـىدە   هۋىاليىتىنىڭ كۆكتوقـاي ناھىي   
سى هخىتاي ئارمىي . زغىلىڭى كۆتۈرۈلدى قازاق قېرىنداشالرنىڭ قو  

  . باستۇردى
ــى – 1958 ــدىن – 5 يىلـ ــى  – 1959 ئايـ ــايغىچه – 4يىلـ  ئـ

ــاي ناھىي ــىدە هكۆكتوقــ ــانســ ــ خالمــ ــدە قــ وزغىالڭ  رەھبهرلىكىــ
  . سى باستۇردىهخىتاي ئارمىي. كۆتۈرۈلدى
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ى قۇمۇل ۋىاليىتىنىڭ    كۈن – 17 ئاينىڭ   – 10 يىلى   – 1958
 ھـامۇت رەھبهرلىكىـدە    سـىيىت لـى قۇربـان،     هسـىدە ئ  هقۇمۇل ناھىي 

  .سى باستۇردىهخىتاي ئارمىي. وزغىالڭ كۆتۈرۈلدىق
ــى – 1958 ــڭ – 10 يىلــــ ــدىن– 21 ئاينىــــ  – 23،  كۈنىــــ
ســىدە جامىــدىن هچه چــۆچهك ۋىاليىتىنىــڭ شــىخۇ ناھىي كــۈنىگى

  . باستۇرۇلدى. رەھبهرلىكىدە قوزغىالڭ كۆتۈرۈلدى
ىچه  كـۈنىگ  – 11 كۈنىدىن،   – 9 ئاينىڭ   – 12 يىلى   – 1958

سىدە ھهسهن تالىـپ رەھبهرلىكىـدە   هئاقسۇ ۋىاليىتىنىڭ باي ناھىي   
  .ىسى باستۇردهخىتاي ئارمىي. وزغىالڭ كۆتۈرۈلدىق

ىنىـڭ  ۋىاليىت كـۈنى ئىلـى      – 29 ئاينىـڭ    – 5 يىلى   – 1962
 چهتـكه قـېچىش ۋەقهسـى ۋە قـوزغىالڭ          غۇلجا شهھىرىدە پۇقراالرنى  

 قـازاق خهلقـى ھـازىرقى       – مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغـۇر      100. پارتلىدى
ــى   ــپ كهتتـ ــپ چىقىـ ــستانغا قېچىـ ــاي ئارمىي. قازاقىـ ــى هخىتـ سـ

ــتۇردى ــۈرۈل 52. باسـ ــڭ ئۆلتـ ــازىرغىچه گهنل نهپهر ئۇيغۇرنىـ ىكى ھـ
ــڭ خاتىر ــخهلقنى ــ ى ــاقلىنىپ كهلمهك ــى – 1962. تهسىدە س  يىل

چىلىرى سۈنئىي پهيـدا قىلغـان ئاچـارچىلىق      هخىتاي مۇستهملىك 
 مىــڭ كىــشى، 20ســىدە هىــدە ئاقــسۇ ۋىاليىتىنىــڭ بــاي ناھىيدەۋر

ــايار ناھىي ــۆتســىدە هش ــدى  ت ــارچىلىقتىن ئۆل ــشى ئاچ ــڭ كى .  مى
ــستاننىڭ  ئ ــداقتا ئۇيغۇرىــ ــشى  ه ناھىي85ۇنــ ــانچه كىــ ــىدە قــ ســ

  ئاچارچىلىقتىن ئۆلدى؟
يغۇرىـستان   ئـايغىچه ئۇ  – 3 يىلـى    – 1970 يىلىدىن   – 1968

ســىنىڭ رەھبهرلىكىــدە بهزى جـــايالردا   هخهلــق ئىنقىالبــى پارتىي  
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ســى هخىتــاي ئارمىي.  نامــايىش پارتلىــدىقــوزغىالڭ، بهزى جــايالردا
 – 1980.  مىڭدىن ئـارتۇق ئۇيغـۇر قولغـا ئېلىنـدى         85. باستۇردى

يىلى قورچاق ساقچى نازارىتىنىڭ مۇئاۋىن نازىرى سايىم ئهپهنـدى         
ئۈرۈمچىدە سهككىز قهۋەتلىك بىنـادا دوكـالت بهرگهنـدە بـۇ سـاننى           

 مىڭـدىن ئـارتۇق سىياسـىي       20ئېتىراپ قىلدى ۋە بۇنىڭ ئىچىدە      
شـــۇنىڭغا . مهھبـــۇس تۈرمىـــدە ئۆلـــۈپ كهتتـــى، دەپ كۆرســـهتتى 

 كـۈنى ئـۈرۈمچى     – 29ىـڭ    ئاين – 5 يىلى   – 1970مۇناسىۋەتلىك  
ــهھىرىدە     ــا شـ ــا، غۇلجـ ــۇز نهپهر ئۇيغۇرغـ ــهھىرىدە توققـ  نهپهر 22شـ

  . ئۇيغۇرغا ئۆلۈم جازاسى بېرىلدى
 قهشقهر ۋىاليىتىنىـڭ     كۈنى – 20 ئاينىڭ   – 8 يىلى   – 1969

، مىجىـت بـاتۇر   ئـاخۇنوپ  يايلىقىـدا    قـاراجۈل سـىدە،   همهكىت ناھىي 
سـى  هىـدا خىتـاي ئارمىي  ۆتۈرۈلـدى، ئاخىر رەھبهرلىكىدە قوزغىالڭ ك  

  . تهرىپىدىن باستۇرۇلدى
 كۈنى ئاقسۇ ۋىاليىتى شـهھهر      – 9 ئاينىڭ   – 4 يىلى   – 1980

ــك  ــدە زور كۆلهملى ــدى ئىچى ــايىش پارتلى ــاي ئارمىي.  نام ســى هخىت
ئىككــى مىڭــدىن ئــارتۇق ئــادەم قولغــا . قولغــا ئېلىــپ باســتۇردى

  .ئېلىندى
ســىدە هي كــۈنى يهكهن ناھى– 13 ئاينىــڭ – 1 يىلــى – 1981

ــدى   ــوزغىالڭ كۆتۈرۈل ــك ق ــهت خاراكتېرلى ــپ  . سىياس ــا ئېلى قولغ
  )سانى نامهلۇم(. باستۇردى
شقهر ۋىاليىتىنىـڭ    كۈنى قه  – 27 ئاينىڭ   – 5 يىلى   – 1981

كېـيىن  . سىدە قـوزغىالڭ كۆتۈرۈلـدى، باسـتۇرۇلدى   هپهيزاۋات ناھىي 
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 11خهلـــق ئارىـــسىدا ئېقىـــپ يـــۈرگهن ســـۆزلهرگه ئاساســـالنغاندا 
  . رتۇق قوزغىالڭچى قولغا ئېلىندىمىڭدىن ئا
 كـۈنى قهشـقهر شـهھىرىدە       – 30 ئاينىـڭ    – 10 يىلى   – 1981

ــدى   ــوزغىالڭ كۆتۈرۈل ــك ق ــېلىش  . سىياســهت خاراكتېرلى ــا ئ قولغ
  . بىلهن باستۇردى

 كۈنى ئـۈرۈمچى شـهھىرىدە   – 12 ئاينىڭ   – 12 يىلى   – 1985
 ھۆكـۈمهت . ئوقۇغۇچىالر سىياسهت خاراكتېرلىك نامـايىش قىلـدى     

  . قولغا ئېلىش بىلهن بىر تهرەپ قىلدى
 يىلــى ئــۈرۈمچى شــهھىرىدە سىياســهت خاراكتېرلىــك – 1988

خىتـــاي ھۆكـــۈمىتى بـــۇ قوزغىالڭغـــا    . قـــوزغىالڭ كۆتۈرۈلـــدى 
ســانى . قاتناشــقانالرنى قولغــا ئــېلىش بىــلهن بىــر تهرەپ قىلــدى 

 ئايدىكى تهكـشۈرۈشكه ئاساسـالنغاندا      – 1 يىلى   – 1990. نامهلۇم
 ي ئورۇنـدا يهر ئاسـتى دىنىـ       938كه ئۇيغۇرىستان بويالپ    مۇستهملى

ــدى  ــتهپلهر قۇرۇلـ ــرگهن  . مهكـ ــقا كىـ ــشى 10742ئوقۇشـ  نهپهر كىـ
  . پۈتۈنلهي قولغا ئېلىندى

ســىنىڭ ه ناھىيتۇقئــا كــۈنى – 5 ئاينىــڭ – 4 يىلــى – 1990
ــۈردى    ــوزغىالڭ كۆت ــانالر ق ــسىدا دېهق ــارىن يېزى ــوزغىالڭچىالر . ب ق

 مىڭـدىن ئـارتۇق قـوزغىالڭچى قولغـا         10باستۇرۇلغاندىن كېيىن   
  . بىرنهچچه كىشىگه ئۆلۈم جازاسى بېرىلدى. ئېلىندى
 كـۈنى خـوتهن ۋىاليىتىنىـڭ خـوتهن         – 7 ئاينىڭ   – 7 يىلى   – 1995

 ئېتىقـــاد، سىياســـهت خاراكتېرلىـــك يشـــهھىرىدە زور كۆلهملىـــك دىنىـــ
  . خىتاي ھۆكۈمىتى قولغا ئېلىش بىلهن باستۇردى. قوزغىالڭ كۆتۈرۈلدى
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ۈنى ئىلـى ۋىاليىتىنىـڭ      كـ  – 14 ئاينىـڭ    – 8 يىلى   – 1995
سىدە سىياسهت خاراكتېرلىك زور كۆلهملىك نامايىش      هئىلى ناھىي 

ــۈز   . پارتلىــدى ــۇش ي ــسىدا توقۇن ــۇقراالر ئوتتۇرى ــلهن پ ســاقچىالر بى
  )خهلقنىڭ ئىنكاسى(يارىدار بولغانالر نامهلۇم . بهردى

اليىتىنىــڭ  كــۈنى ئىلــى ۋى– 5 ئاينىــڭ – 2 يىلــى – 1997
بــۇ توغرىــدا . غۇلجــا شــهھىرىدە زور كۆلهملىــك نامــايىش پارتلىــدى

 كـۈنى مۇنـداق     – 5 ئاينىـڭ    – 2 يىلـى    – 2003» دۇنيا گېزىتى «
  :خهۋەر تارقاتتى

 نهپهر 407قوراللىــق ســاقچى قىــسىمالر ۋە ئــارمىيه باســتۇرۇپ  
ــۈم . نامايىــشچى ئۇيغــۇر نهق مهيدانــدا ئۆلتۈرۈلــدى  ھــازىرغىچه ئۆل

 دېرەكـسىز يوقىلىـپ كهتـكهن    –بېرىلگهن، تۈرمىـدە ئىـز    جازاسى  
 61نامايىــشچىنىڭ ســانى ســهككىز مىــڭ نهپهر، ئۇنىڭــدىن باشــقا 

 مىــڭ كىــشىگه 11مىــڭ ئــادەم قولغــا ئېلىنــدى، بۇنىــڭ ئىچىــدە 
  . مۇددەتسىز قاماق جازاسى بېرىلدى

 يىلــى دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ســابىق رەئىــسى – 1999
 – 1990 بىـــر يىغىنغـــا دوكـــالت بهرگهنـــدە ئوۋمىنـــدا ئهنۋەرجـــان

ــدىن  ــچه – 2000يىلىــ ــىي  700 يىلىغىــ ــۇر سىياســ  نهپهر ئۇيغــ
  .مهھبۇسقا ئۆلۈم جازاسى بهرگهنلىكىنى تىلغا ئالدى

ــى – 2004 ــڭ – 9 يىلـ ــۆچمهنلهر   – 14 ئاينىـ ــاي كـ ــۈنى خىتـ  كـ
 22 ئايغىچه   – 8 ئايدىن   – 1 ەنۈلېچھاكىمىيىتىنىڭ سېكرېتارى ۋاڭ    

 نهپهر ئۇيغــۇر سىياســىي مهھبۇســقا ئۆلــۈم 55التتىن سىياســىي تهشــكى
  . جازاسى بهرگهنلىكىنى خهلقئارا ئاخبارات ساھهسىگه ئېالن قىلدى
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 كــۈنى مهزكــۇر رادىئونىــڭ  – 20 ئاينىــڭ – 9 يىلــى – 2005
مــۇخبىرى ئهركىــن ئهپهنــدى خىتــاي تىلىــدا نهشــر قىلىنىــدىغان  

ــدىلىنىش « ــوڭ پاي ــست  » چ ــسىدىن ستاتى ــڭ ماقالى ىكا گېزىتىنى
 يىلىدىن باشالپ، لوپنـۇردا ئېلىـپ بېرىلغـان         – 1964كهلتۈرۈپ،  

ئاتوم، يادرو قوراللىرى سىناقلىرىدا، ئۇيغۇرالر ۋە يادرو قـوراللىرىنى         
 مىــڭ ئــادەم 750ســىناق قىلىــشقا قاتناشــقان ھهربىــيلهر بولــۇپ  

  . زەھهرلىنىش بىلهن ئۆلگهن، دەپ كۆرسهتتىرادىئاكتىپلىق
ــتهملىك  ــاي مۇس ــاكىمىيىتى  چىلىرهخىت ــۆچمهنلهر ھ ىنىڭ ك

 يئىنقىالبچى، تــــارىخىئهكــــسىل ئۇيغۇرىــــستاندا، مۇســــتهملىكه
ئىنقىالبچى، پومېـشچىك، زومىـگهر پومېـشچىك، يهرلىـك         ئهكسىل

ــسۇر، دىنىــــ ،مىللهتچــــى ــۇزۇق ئۇنــ ــۈنچى، بــ ــي بۆلگــ  ي مىللىــ
، دۆلهت ھـــاكىمىيىتىنى ئاغـــدۇرغۇچى، چهت ئهلـــگه رادىكالىــست 

 ياراغ ياسـىغۇچى،    –ت قۇرغۇچى، قورال    باغالنغان ئۇنسۇر، تهشكىال  
 ۋەرەقه تارقاتقۇچى قاتـارلىق جىنـايهتلهرنى       –تېررورىست، تهشۋىق   
 مىليـــونغىچه ئۇيغـــۇرنى 2 مىليونـــدىن 5.1ئارتىـــپ تهخمىـــنهن 

  . قىلدىقهتلى
   كۈنى– 16 ئاينىڭ – 7 يىلى – 2007

ئىدارىـسى رەتلىـگهن    خىتاينىـڭ مهخپىـي ئىـشالر       : ماتېرىيال
  . دېگهن كىتابتىن ئېلىندى» تى ھهممىدىن ئهالههئدۆلهت مهنپ«
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  ھۆرمهتلىك پرېزىدېنت بوش

مېنىـــڭ مىللىـــتىم ئۇيغـــۇر، ئۇيغـــۇرالر ئوتتـــۇرا ئاســـىيانىڭ 
 ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايـونى       »شـىنجاڭ «، خىتـايالر    بۆلۈكىـدە شهرقىي  

 20ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ نوپۇسـى     . دەپ ئاتايدىغان زېمىندا ياشايدۇ   
  . 1مىليون

غا قاراتقان كىشىلىك ھوقـۇق     ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالر خىتاي  
  .سىگه كۆتۈرۈلدىهسى ھازىر دۆلهت تېررورىزمى دەرىجىخاتىر
پىالنلىق تۇغۇت نامىـدا ئۇيغۇرالرنىـڭ تهبىئىـي كـۆپىيىش          . 1

  . ھوقۇقىنى چهكلىدى
ــارقىلىق نـــارازىلىق   . 2 ــۆز ۋە پىكىـــر ئـ نى ئىپـــادىلىگهن ىسـ

ست جىنايىتىنى ئارتىـپ ئۆلـۈم      ئۇيغۇرالرنى قولغا ئېلىپ، تېررورى   
  . جازاسى بېرىشنى توختاتمىدى

ئون سهككىز، ئون توققۇز ياشقا كىرگهن ئۇيغۇر قىزلىرىنـى        . 3
 ئانىـسىغا بېـسىم ئىـشلىتىپ، مهجبـۇرىي پويىزغـا           –تالالپ، ئاتا   

  .قاچىالپ ئىچكىرى خىتايغا ئېلىپ كهتتى
 —ش ئۇيغــۇر قىزلىرىنــى ئىچكىــرى خىتايغــا ئېلىــپ كېــتى  

سى ئوتتـۇرا ئاسـىياغا كىرگهنـدىن       ه يىلى ئامېرىكا ئارمىي   – 2001
 يىلى بىر   – 2006: مهسىلهن.  يىلالردا باشالندى  – 2002كېيىن  

                                                 
ــى «ۋاشــىنگتون كــۈنى – 30 ئاينىــڭ – 4 يىلــى – 1997 1 دە »پوســت گېزىت

 .شۇنداق ئېالن قىلىنغان ئىدى
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  قىـز   نهپهر ئۇيغـۇر   2450سـىدىن   ه ئىچىدە بىـرال يوپۇرغـا ناھىي      يىل
  . 1ىېتىلدئىچكىرى خىتايغا ئېلىپ ك

ال  فېۋر – 2 ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمهت      »شىنجاڭ«. 4
 مىـڭ نهپهر    100 يىلى بىر يىـل ئىچىـدە        – 2007يىغىن ئېچىپ،   

  . 2كىرى خىتايغا يۆتكىمهكچى بولدىئۇيغۇرنى ئىچ
 مىڭـدىن ئـارتۇق   18 يىلى – 2005ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا   . 5

بـۇ خهۋەر ئۇيغـۇر   . كىشى سىياسىي سـهۋەبلهردىن قولغـا ئېلىنـدى     
دە »شىنجاڭ گېزىتى «ئاپتونوم رايونى پارتكومنىڭ ئورگان گېزىتى      

ــدى  ــېالن قىلىنـ ــۆتكهپ   . 3ئـ ــا يـ ــرى خىتايغـ ــۇرالرنى ئىچكىـ ئۇيغـ
كېتىــشنى خىتــاي كوممۇنىــستلىرى نــامراتالرنى بېيىــتىش دەپ 

ــدى ــاي بواللمىغــان ئۇيغــۇرالر،   . چىرايلىــق ئاتىۋال ــدە ب ــۆز ۋەتىنى ئ
ئىچكىــرى خىتايــدا قانــداق بــاي بولىــدۇ؟ ئۇيغــۇرالرنى ئىچكىــرى   

 خىتاي ھۆكـۈمىتى ئـۆز نۆۋىتىـدە خىتـاي          خىتايغا يۆتكهپ كهتكهن  
ــۆچمهنلىرىنى  ــىنجاڭ«ك ــۆتكهپ   »ش ــا ي ــاپتونوم رايونىغ ــۇر ئ  ئۇيغ

بـــۇ قانـــداق سىياســـهت؟ خىتـــاي كوممۇنىـــستلىرى . كهلمهكـــته
  . ئۇيغۇرالرنى يوقىتىش سىياسىتىنى پۈتۈنلهي باشلىۋەتتى

  ھۆرمهتلىك پرېزىدېنت بوش
ــا ئارمىي– 2001 ــى ئامېرىكــ ــۇرا ئاه يىلــ ــى ئوتتــ ــىياغا ســ ســ

كىرگهندىن كېيىن، خىتاي كوممۇنىستلىرى قورال تۇتااليـدىغان،     
                                                 

 . كۈنى– 17 ئاينىڭ – 1 يىلى – 2007ركىن ئاسىيا رادىئوسى ئه 1
 . كۈنى ئاڭالتتى– 8 ئاينىڭ – 2 يىلى – 2007ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى  2
 . كۈنى– 20 ئاينىڭ – 1 يىلى – 2006ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى  3
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ئــۇرۇش قىالاليــدىغان ئۇيغــۇرالرنى ئىچكىــرى خىتايغــا يۆتكهشــكه  
 ھهربىــي رايونىنىــڭ سىياســىتى »شــىنجاڭ«بــۇ ھــازىر . باشــلىدى

خىتاي كوممۇنىـستلىرى بـۇ ئۆلكىـدە كىـم بىـلهن           . بولۇپ قالدى 
  ئۇرۇش قىلماقچى؟
زىدېنت بوش بۇ مىللهت ئۇيغۇرالرنى قۇتقۇزۇپ     ھۆرمهتلىك پرې 

  !قېلىڭ
   كۈنى – 13 ئاينىڭ – 2 يىلى – 2007

  رابىيه قادىر 
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  !سهنهتورالرھۆرمهتلىك 

  ! ئهزالىرىگىرىسنكوھۆرمهتلىك 
ئۇيغۇرالر خىتـاي كوممۇنىـستلىرىنىڭ قولغـا ئېلىـشلىرى ۋە          
 مۇددەتلىك، مۇددەتسىز قاماق جازاسـى بېرىـشلىرى ۋە سىياسـىي         
. مهھبۇسالرغا ئۆلۈم جازاسى بېرىـشلىرى ئالدىـدا چارىـسىز قالـدى           

 كـۈنى خىتـاي كوممۇنىـستلىرى    – 8 ئاينىـڭ   – 2 يىلى   – 2007
 يىلــى پاكىــستان خىتايغــا ئۆتكــۈزۈپ بهرگهن سىياســىي   – 2003

مهھبۇس ئىسمائىل سهمهتكه ئۆلۈم جازاسى بېرىپ، ئېتىپ ئىجـرا       
  .قىلدى

ــستلىرىنىڭ ئۇيغۇر  ــاي كوممۇنى ــان يــۇقىرى   خىت الرغــا قاراتق
  :بېسىملىق سىياسهتلىرى تۆۋەندىكىچه

  .پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنى مهجبۇرى يولغا قويدى. 1
ــاخىرىغىچه  – 2005 ــڭ ئــــ ــدىن – 1987 يىلىنىــــ  يىلىــــ

ــق     ــۇتنى پىالنلىـ ــڭ تۇغـ ــاپتونوم رايونىمىزنىـ ــسابلىغاندا ئـ ھېـ
ــسبىتى   ــش نى ــونترول قىلى ــاز  65.99%ك ــۇپ، ئ ــكهن بول  كه يهت

ــۇش،  ــۈك    تۇغ ــل ئومۇميۈزل ــر خى ــاتى بى ــۇت كهيپىي ــېڭىچه تۇغ ي
  . 1كهيپىياتقا ئايالندى
 3 مهلۇماتقـــا قارىغانـــدا، ئـــاپتونوم رايـــونىمىزدا ســـتاتىكىلىق

 مىڭ ئادەم ئاز تۇغۇلۇپ، نوپۇسـنىڭ شـىددەت بىـلهن           500مىليون  

                                                 
 . كۈنى– 22 ئاينىڭ – 7 يىلى – 2006 شىنجاڭ خهلق رادىئو ئىستانسىسى 1
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ئـاپتونوم  كۆپىيىش ۋەزىيىتى ئۈنۈملـۈك كـونترول قىلىنـدى، دەپ          
  . 1دوكالت بهردى نۇر بهكرى رايوننىڭ مۇئاۋىن رەئىسى

ــۇ    1 ــڭ نوپۇســىنى ب ــاي مىللىتىنى ــارتۇق خىت ــاردتىن ئ  مىلي
ــال ئىــش   ــقه چهكــلهش نورم ــا، . تهرى ــون نوپۇســلۇق  20ئهمم  مىلي

ــدىغان     ــلهن چهكلهي ــول بى ــۇ ي ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ نوپۇســىنى ب
 ئېتىقـادى، تۇرمـۇش ئهنئهنىـسى قوبـۇل         يبولسا، ئۇيغۇرنىڭ دىنىـ   

يىلــدا يهر ا بــۇ مىلــلهت يهنه بىــر نهچــچه قىاللمىغاننىــڭ ســىرتىد
  .شارىدىن غايىب بولىدۇ

، مىللىـي بۆلگـۈنچىلهرگه     رادىكالىـست  يتېررورىست، دىنى . 2
  .زەربه بېرىش

ــقا،     ــتىن باش ــق باستۇرۇش ــالردا داۋاملى ــاۋۋالقى يىل  – 2001ئ
يىلىدىن تاكى ھـازىرغىچه خىتـاي كوممۇنىـستلىرى ئۇيغـۇرالرنى          

  .  ھهرگىز بوشاشتۇرمىدىتۈردىكىجىددىيلهشقولغا ئېلىشنى 
 18 يىلى خىتاي كوممۇنىستلىرى بىر يىـل ئىچىـدە          – 2005

 بـۇ  »شـىنجاڭ گېزىتـى  «. مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغـۇرنى قولغـا ئالـدى     
. بىر يىل ئىچىدە دۆلهت بىخهتهرلىكى سهۋەبىدىن قولغا ئېلىنغان       

 نهپهر كىــشىنىڭ تېررورىــستالردىن تارتىــپ بهزى چــاغالردا  18227
هللىــــــك مۇخبىرالرغــــــا بايانــــــات بهرگهن كىــــــشىلهرگه  چهت ئ

  . 2چېتىلىدىغانلىقىنى خهۋەر قىلدى

                                                 
 . كۈنى– 14 ئاينىڭ – 2 يىلى – 2006خهلق رادىئو ئىستانسىسى  شىنجاڭ 1
 . كۈنى– 25 ئاينىڭ – 1يىلى – 2007 ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى 2
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 قىزلىرىنـى ئىچكىـرى خىتايغـا، خىتـايالر         –ئۇيغۇر ئوغـۇل    . 3
  . ئولتۇراقالشقان ئۆلكىلهرگه يۆتكهپ كېتىش

 يىلـــى ئوتتـــۇرا ئاســـىياغا   – 2001ســـى هئامېرىكـــا ئارمىي
ۇيغۇرنىڭ ئوغـۇل   كىرگهندىن كېيىن خىتاي كوممۇنىستلىرى ئ    

 قىزلىرىنـــى ئىچكىـــرى خىتايغـــا، خىتـــايالر ئولتۇراقالشـــقان –
 يىلـــالردا كـــورىيه – 1950. ئـــۆلكىلهرگه يۆتكهشـــكه باشـــلىدى

 بىــلهن ســتالىن  زېــدۇڭ  مــاۋئۇرۇشــى باشلىنىــشتىن ئــاۋۋال   
ــهرقىي    ــڭ شـ ــشىپ، جۇڭگونىـ ــىمالىدا –بىرلىـ ــيهن شـ ، يهنبىـ

 ھـازىرقى   ورىيانالرنىك تاغلىرى ئهتراپىدا ياشايدىغان     چاڭبهيشهن
بۈگـۈن ئۇيغـۇرالرنى خىتـايالر    . ئوتتۇرا ئاسـىياغا يـۆتكهپ كهتـكهن    

ــۇنىڭغا     ــۇددى ش ــتىش خ ــۆتكهپ كې ــا ي ــقان رايونالرغ ئولتۇراقالش
قـورال تۇتااليــدىغان، ئــۇرۇش  . ئوخـشاش بىــر ئىـش بولــۇپ قالــدى  

ــشنى    ــۆتكهپ كېتىـ ــۇرالرنى يـ ــدىغان ئۇيغـ ــىنجاڭ«قىالاليـ  »شـ
خىتـــاي . شـــتۇرغان بولۇشـــى مـــۇمكىنھهربىـــي رايـــونى ئورۇنال

ــستلىرى  ــىنجاڭ«كوممۇنى ــم   »ش ــدا كى ــاپتونوم رايونى ــۇر ئ  ئۇيغ
  بىلهن ئۇرۇش قىلماقچى؟

ســىدىن هلــى بىــر يىــل ئىچىــدە يوپۇرغــا ناھىي  يى– 2006
ــپ     ــسىگه ئېلىـ ــهندۇڭ ئۆلكىـ ــقان شـ ــايالر ئولتۇراقالشـ خىتـ

 نهپهر ئۇيغـــۇر قىزنىـــڭ ھهممىـــسى تـــوي  2450كېـــتىلگهن 
ــان  ــلىق،  ي15قىلمىغـ ــرى  22اشـ ــۇر قىزلىـ ــلىق ئۇيغـ   ياشـ

  . ئىكهن
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 يېزىسىدىن  غولتوغراقسىنىڭ  ه يىلى پهيزاۋات ناھىي   – 2006
، بېيجىڭ قاتارلىق شهھهرلهرگه    تىيهنجىنخىتايالر ئولتۇراقالشقان   

  . 1 نهپهر ئۇيغۇر قىز ئېلىپ كېتىلدى600
 كــۈنى ئېچىلغــان ئۇيغــۇر   – 2 ئاينىــڭ – 2 يىلــى – 2007

دا ىـ  نامراتالرنى يـۆلهش ئىـشخانا مـۇدىرلىرى يىغىن       ئاپتونوم رايونى 
 مىــڭ نهپهر ئۇيغــۇر  100 يىلــى بىــر يىــل ئىچىــدە يهنه    – 2007

ياشلىرىنى خىتايالر ئولتۇراقالشقان ئۆلكىلهرگه يـۆتكهپ كېـتىش        
  . 2قارار قىلىندى

 ئۇيغۇر بۇ مىللهت خىتاينىڭ سىياسىي      سهنهتورالرھۆرمهتلىك  
  . يۈزلهندىشقاىلىيوقك لىدا ھاالكهتبېسىمى ۋە زوراۋانلىقى ئالدى

ئامېرىكا كېڭهش پاالتاسى ئهزالىرىنىڭ ئۇيغـۇر مىللىـتىگه     . 1
ىــدا قــانۇن  قىلىــپ، بــۇ توغرمۇئــامىله ئورنىــدائېتنىــك مىلــلهت 

  . نى ئۈمىد قىلىمىزىاليىهه ماقۇلالپ بېرىش
ــۇقى    . 2 ــشىلىك ھوق ــان كى ــسهندە قىلىنغ ــڭ دەپ ئۇيغۇرالرنى

ــا   ــسىدا، ئامېرىك ــسىنىڭنوكتوغرى ــات گىرى ــق  – پ ــات گۇۋاھلى  پ
  . بېرىش يىغىنى ئۇيۇشتۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز

ــاي  . 3 ــا ھۆكۈمىتىنىـــڭ خىتـ ــۇرالر توغرىـــسىدا ئامېرىكـ ئۇيغـ
ــارقىلىق بېــسىم    ھۆكــۈمىتىگه داۋاملىــق ھهرخىــل شــهكىللهر ئ

  . ئىشلىتىشىنى ئۈمىد قىلىمىز

                                                 
 . كۈنى– 17 ئاينىڭ – 1 يىلى – 2007 ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى 1
 . كۈنى– 6 ئاينىڭ – 2 ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى 2
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ــۈمىتىگه  ســهنهتورالرنىڭكــېڭهش پاالتاســى  . 4 ــا ھۆك  ئامېرىك
ــىغا   م ــسۇلخانا قۇرۇشـــ ــدە كونـــ ــپ، ئۈرۈمچىـــ ــلىههت بېرىـــ هســـ

  .ھهيدەكچىلىك قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز
ــۇم   . 5 ــى ئوغلـ ــڭ ئىككـ ــى   7مېنىـ ــاق جازاسـ ــق قامـ  يىللىـ

 دېرەكـسىز غايىـب    –بېرىلگهن ئالىم ئابدۇرېهىمغا، تۈرمىـدە ئىـز        
ــ   كۆڭـــۈل  ســـهنهتورالرنىڭكىم ئابـــدۇرېهىمغا دۇلهېبولغـــان ئابـ

  .زبۆلۈشىنى ئۈمىد قىلىمى
خهلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تهشـكىالتلىرىنىڭ ئۈرۈمچىـدە        . 6

 ســــهنهتورالرنىڭ شــــۆبه تهشــــكىالتالرنى قــــۇرۇپ چىقىــــشىغا     
ھهيــدەكچىلىك قىلىــشىنى ۋە ئىمكــانىيهت يارىتىــپ بېرىــشىنى  

  . ئۈمىد قىلىمىز
 يىلــى – 1945 —ئۇيغــۇرالر قۇرغــان مۇســتهقىل دۆلهتنــى . 7

ىتىگه قوشــۇپ بهرگهن موسـكۋا يىغىنىــدا ســتالىن خىتـاي ھۆكــۈم  
بــۇ دېلــونى ئوتتۇرىغــا كۆتــۈرۈپ    . يــاكى ســېتىپ بهرگهن ئىــدى  

 ســهنهتورالرنىڭ  يــوق؟-چىقىــشنىڭ تــارىخى پۇرســىتى كهلــدىمۇ، 
  . ئويلىشىپ كۆرۈشىنى ئۈمىد قىلىمىز

خىتاي ھۆكۈمىتى قاتتىق بېسىمغا ماقۇل دەيدىغان يۇمشاق       
  .  ماقۇل دېمهيدىغان ھۆكۈمهتتۇرگهرهۋاسىتىل

   كۈنى – 22 ئاينىڭ – 2 يىلى – 2007
  رابىيه قادىر 
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  گهگىرىسىنكوئامېرىكا 

ــدۇرېهىم   ــالىم ئاب  – 1 ئاينىــڭ – 6 يىلــى – 2006ئوغلــۇم ئ
 – 2006. كۈنى خىتاي سـاقچىلىرى تهرىپىـدىن تۇتـۇپ كېتىلـدى        

 كـۈنى يهتـته يىللىـق قامـاق جازاسـىغا           – 27 ئاينىڭ   – 11يىلى  
  . ھۆكۈم قىلىندى
ــ ــۇم ئابـ ــدۇرېهىم هېدۇلئوغلـ ــى – 2006 —كىم ئابـ  – 6 يىلـ

ــڭ  ــۇپ    – 1ئاينىـ ــدىن تۇتـ ــاقچىلىرى تهرىپىـ ــاي سـ ــۈنى خىتـ  كـ
ــدى ــار ئابــدۇرېهىمغا     . كېتىل ــوغلىمىز قاھ ــۈرمه دوختۇرىنىــڭ ئ ت

ــوت      ــي س ــستلىرى مهخپى ــاي كوممۇنى ــشىچه، خىت ــپ بېرى ئېيتى
 كـۈنى مهخپىـي ھۆكـۈم       – 27 ئاينىـڭ    – 1ـ يىلى    2008 ئېچىپ،
دوختـۇر يهنه   . ر ھۆكۈمنـامىنى كۈتـۈپ تۇرۇپتـۇ      ئوغلۇم ھازى . قىلدى

كىم ئابـــدۇرېهىمنىڭ ئېغىـــر كېـــسهل ئىكهنلىكىنـــى هېلدۇئابـــ
ــۈم    ــدە داۋاالش ئۈنـ ــساڭالر تۈرمىـ ــى قىلمىـ ــر ئىالجـ ئېيتىـــپ، بىـ

  .بهرمىدى، دەپتۇ
مهن خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ بــالىلىرىمنى تۈرمىــدىن قويــۇپ  

هلهپ بېرىــپ ئامېرىكىـــدا داۋالىنىـــشىغا رۇخـــسهت قىلىـــشىنى ت 
مېنىڭ بالىلىرىم ھهم مهن ھهم خىتاي كوممۇنىـستالر        . قىلىمهن

ــان   ــا قويغــــ ھۆكۈمىتىنىــــــڭ شــــــىركىتىمگه ۋە بالىلىرىمغــــ
ــايمىز  ــراپ قىلمــ ــسىنى ئېتىــ ــالىلىرىم  . جهرىمانىــ ــڭ بــ مېنىــ

گۇناھـــسىز، مېنىـــڭ شـــىركىتىم گۇناھـــسىز، مېنىـــڭ ئـــائىلهم  
  . خىتاينىڭ ئالدىدا گۇناھسىز ئائىلىدۇر

   كۈنى– 5 ئاينىڭ – 3 يىلى – 2007
   رابىيه قادىر، سىدىق روزى 
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  !ئهپهندىلهر! ھۆرمهتلىك خانىمالر

  .مېنىڭ ئىسمىم رابىيه قادىر
شـىنجاڭ ئۇيغـۇر   (ئۇيغۇرالر ئوتتۇرا ئاسـىيانىڭ خىتـاي تىلىـدا      

 ۋاشـىنگتون «.  دەپ ئاتىلىدىغان زېمىنـدا ياشـايدۇ      )ئاپتونوم رايونى 
 كـۈنى ئـېالن    – 30 ئاينىـڭ  – 4 يىلـى    – 1999 گېزىتـى    »پوست

 20قىلغـــان بىـــر پـــارچه ماقالىـــسىدە، ئۇيغۇرالرنىـــڭ نوپۇســـىنى 
  . مىليون دەپ ئېالن قىلغان ئىدى

 يىلـى ئۇيغۇرنىـڭ     – 1949سـى   هر ئارمىي خىتاي كوممۇنىستال 
ــدىن باشــالپ، ھهرخىــل     ۋەتىــنىگه تاجــاۋۇز قىلىــپ كىــرگهن كۈن

ىش،  جۈملىـدىن ئىجـارە كېمهيـت   ،سىياسىي ھهرىكهتلهرنى قوزغـاپ  
ــسىييهر ئىـــسالھاتى،  ــسى، لهشتۈرۈشهكوپېراتـ ، خهلـــق كوممۇنىـ

 قارشـــى تـــۇرۇش، شقاىـــنىبۇلغمهدەنىـــيهت ئىنقىالبـــى، مهنىـــۋى 
ــۇرۇش، تېررورىــستالرغا قارشــى    مىللىــي بۆلگــۈنچىلهرگه قارشــى ت

 قارشى تۇرۇش دەيدىغان سىياسـىي      رادىكالىستالرغا يتۇرۇش، دىنى 
ئۇيغــۇرالرنى توختىمــاي  يىلــدىن بېــرى 57ھهرىكهتلهرنــى قوزغــاپ 

  . باستۇرۇپ كهلدى
ــيىن،     ــالنغاندىن كې ــۇرۇش باش ــى ئ ــا قارش ــارا تېررورىزمغ خهلقئ

ــۇرا هى غهربنىــڭ ئارمىيبولۇپمــۇ ئامېرىكــا باشــچىلىقىدىك  ســى ئوتت
داش ا ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىغـا چېگـر       »شـىنجاڭ «غا كىرىپ،   ائاسىي

ــارلىق دۆل    ــستان قات ــستان، ئافغانى ــستان، تاجىكى ــلهردە قىرغىزى هت
ھهربىي بازا قۇرغاندىن كېيىن، خىتاي كوممۇنىستلىرى ئۇيغۇرالرنى 
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بـــارلىق ئۇيغۇرالرغـــا  . باستۇرۇشـــنى تېخىمـــۇ جىددىيلهشـــتۈردى  
 - 9 يىلـى    – 2003. تېررورىستالر، دەپ مۇئامىله قىلىشقا باشلىدى    

ئايدىن باشالپ، باشالنغۇچ مهكتهپـتىن ئـالىي مهكـتهپكىچه ئۇيغـۇر         
ۈشنى بىكار قىلىپ، خىتاي تىلىدا دەرس ئۆتۈشـنى    تىلىدا دەرس ئۆت  

 يىلـى تـۈزۈپ ئۇيغۇرالرغـا قاراتقـان پىالنلىـق       – 1987. يولغا قويدى 
، ھهربىر ئۇيغۇر ئائىلىـسىنى     لهشتۈرۈپيۋەھشىتۇغۇت سىياسىتىنى   

بىـــر پهرزەنـــت كۆرۈشـــكه مهجبـــۇرالپ، توختامغـــا قـــول قويـــدۇرۇپ  
يـاكى ئۇالرغـا ئېغىـر      خىالپلىق قىلغان ئـائىلىلهرنى قولغـا ئالـدى         

  . ئىقتىسادىي جهرىمانه قويدى
 كـــۈنى ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم – 15 ئاينىـــڭ – 4 يىلـــى – 2006

رايونلۇق پارتكومنىڭ مۇئاۋىن سـېكرېتارى نـۇر بهكـرى پىالنلىـق           
 يىلىـدىن باشـالپ     – 1987تۇغۇت خىزمىتىدىن دوكالت بېرىـپ،      

 مىـــــڭ بوۋاقنىـــــڭ كهم 500 مىليـــــون 3 يىلىغىـــــچه – 2004
مۇشـۇنداق  . بۇ بىر ئاددىي مىـسال   . لغانلىقىنى ئېالن قىلدى  تۇغۇ

كېتىۋەرسه ئۇيغۇر بۇ مىللهت يهنه قانچه يىـل بهرداشـلىق بېرىـپ            
ئاندىن قايسى يىلى، قايـسى كۈنـدە يهر شـارىدىن غايىـب بولىـدۇ؟        
غهرب دۇنياسىغا، ئـاق كۆڭـۈل ئىنـسانالرغا مـۇراجىئهت قىلىـمهن،            

ۇپ تۇرۇشى ۋە رېئـال تهقـدىرىگه       ئۇيغۇر بۇ مىللهتنىڭ مهۋجۇت بول    
  !كۆڭۈل بۆلۈڭالر

ــدا شــۇنداق ئۆلتۈرۈشــنى    ئۇيغــۇرالرنى پىالنلىــق تۇغــۇت نامى
يولغا قويغان خىتاي كوممۇنىـستلىرى، ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىغـا            
. خىتـــــاي كـــــۆچمهنلىرىنى توختىمـــــاي يـــــۆتكهپ كهلمهكـــــته
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ئۇيغۇرالرنىڭ تۇغۇتىنى، تهبىئىـي كـۆپىيىش ھوقـۇقىنى چهكـلهپ      
غا خىتاي كۆچمهنلىرىنى توختىماي يـۆتكهپ كـېلىش        »شىنجاڭ«

  بۇ قانداق سىياسهت؟
ــسىلهر   ــشى بىلى ــۈكىنى ياخ ــان چۆلل ــىنجاڭ«. تهكلىماك  »ش

ــن    ــاق زېمى ــونى قۇرغ ــاپتونوم راي ــۇر ئ ــاي   ،ئۇيغ ــسا خىت ــۇ بولمى  س
؟ ھــازىر بــۇ زېمىننىــڭ كــۆچمهنلىرى قانــداق تۇرمــۇش كهچۈرىــدۇ 

. غۇنچىلىققـــا ئۇچرىـــدىش ئهســـلىههلىرى بۇزىرىتهبىئىـــي ســـۇغ
ــلىدى    ــكه باشـ ــۈپ چۈشۈشـ ــارىزالر ئۆرۈلـ ــدا كـ ــڭ . تۇرپانـ خوتهننىـ

 تۈگىـدى، بــۇ توغرىـدا دۇنيــا مهتبۇئــاتلىرىمۇ   پىــنىكولقاشتېـشى  
ــدى  ــېالن قىلـ ــا   . خهۋەرلهر ئـ ــۇق دەريـ ــى قۇرۇقلـ ـــ ئىچكـ ــارىم ــ تـ

دەرياسىنىڭ تۆۋەن ئېقىنى بهزىدە سۇ بار، بهزىدە سـۇ يـوق ئۈزۈلـۈپ          
 كۆلى قـۇرۇپ كهتتـى، جهنۇبتـا        نۇرىئىبشىمالدا  . ئاقىدىغان بولدى 

 كۆلىنىــــڭ لوپنـــۇر كـــۆلى قــــۇرۇپ كهتتـــى، شــــىمالدا قانـــاس    
سـىدە  هبـاي ناھىي . شلىدى باشقاىنىبۇلغلىك مۇھىتى   هكولوگىيىئ

 – ئاسـارە  بۇددىزم دەۋرىگه ئائىت بېزەكلىك قهدىمى       — مىڭ ئۆي 
  .  غارى ئۆرۈلۈپ چۈشۈشكه باشلىدىلهرهئهتىق
. يغۇر ئاپتونوم رايونى ئورمانغـا بـاي ئـۆلكه ئىـدى       ئۇ »شىنجاڭ«

ياغــاچ كېــسىش بۈگۈنكىــدەك ســۈرئهتته داۋاملىــشىدىغان بولــسا،   
بـــۇ . ا كېـــسىلىپ تۈگهيـــدۇ يىلـــد25تـــاغالردىكى ئورمـــانالر يهنه 

ــدە ئ ــڭ    ىئۆلكى ــىله ئۇيغۇرنى ــۇ مهس ــسه، ب ــۇپ كهت ــوگىيه بۇزۇل كول
 پۈتــۈن  بهلكــى ھالقىــپ چىقىــپ،جېنىغــا زامىــن بولــۇپال قالمــاي

  دۇنيانىڭ مهسىلىسى بولۇپ قالمامدۇ؟
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 – 2006. ھازىر ئۇيغۇرالرغا يهنه يېڭـى تهھـدىت يېتىـپ كهلـدى      
ــدە بىــرال يوپ    نهپهر 2450ســىدىن هۇرغــا ناھىييىلــى بىــر يىــل ئىچى

 خىتـــايالر —نـــى ئىچكىـــرى خىتايغـــا لىرى قىز–ئۇيغـــۇر ئوغـــۇل 
ســىدىن هھىيغــا يــۆتكهپ كهتتــى، پهيــزاۋات نائولتۇراقالشــقان رايونالر

نى ئىچكىـرى خىتايغـا     لىرى ياشلىق ئۇيغۇر قىز   16 – 14 نهپهر   600
باشـــقا . الرغـــا يـــۆتكهپ كهتتـــى خىتـــايالر ئولتۇراقالشـــقان رايون—

لهردىن يۆتكهپ كېتىلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ سـانى تېخـى مهلـۇم          هناھىي
غهرب دۇنياسى ئاق كۆڭۈل ئىنسانالر، ئۇيغۇر بـۇ مىللهتنـى          . ئهمهس

ــېلى  ــۇزۇپ ق ــسىتىش،   . 1ڭالرقۇتق ــي كهم ــۇق، مىللى ــۇنداق خورل ش
مىللىــي ئېتنىــك يوقىتىــشقا بهرداشــلىق بېــرەلمىگهن ئۇيغــۇرالر   

ــۇر ئــــاپتونوم رايــــونى ئىلــــى  »شــــىنجاڭ« يىلــــى – 1997  ئۇيغــ
 غۇلجـا شـهھىرىدە كهڭ كۆلهملىـك نامـايىش قوزغـاپ،            ۋىاليىتىنىڭ

ــشىلىك ھوقــۇق تهلهپ قىلغانــدا،      ــك، دېمــوكراتىيه، كى ئهركىنلى
، تىـنچ   اي كوممۇنىستالر ھۆكـۈمىتى ئـارمىيه يـۆتكهپ كېلىـپ         خىت

ــان   ــايىش قىلغ ــلهن نام ــول بى ــڭ  ،ي ــدا تۆمۈرنى ــۇن قولى ــوق قىۇس  ي
 شـهھىرىدە خىتـاي تىلىـدا       رك يـو  نيـو . ئۇيغۇرالرنى قىرغىن قىلـدى   

 5 ئاينىـڭ    – 2 يىلـى    – 2003 »دۇنيا گېزىتى «نهشر قىلىنىدىغان   
 2 يىلـى  – 1997ىرىدە  غۇلجا شـهھ  « : كۈنى مۇنداق خهۋەر قىلدى    –
ــدى،   – 5 ئاينىــڭ – ــايىش قىل ــرنهچچه مىــڭ ئۇيغــۇر نام  كــۈنى بى

 نهپهر ئۇيغـــۇرنى نهق مهيدانـــدا ئېتىـــپ 407ھهربىـــي ۋە ســـاقچىالر 
                                                 

ن ئاسـىيا رادىئوسـىدا ئاڭلىتىلغـان     يۇقىرىقى خهۋەرلهرنىـڭ ھهممىـسى ئهركىـ    1
 .ئىدى
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نهق . ئۆلتۈرگهندىن كېيىن، ئۇيغـۇرالرنى قولغـا ئېلىـشقا باشـلىدى      
 –مهيدانــدا ئېتىــپ تاشــلىغان، قولغــا ئېلىنغــان، تــۈرمىلهردە ئىــز  

غايىــب بولغــان ئۇيغــۇرالر ســهككىز مىڭــدىن ئېــشىپ   دېرەكــسىز 
 مىـڭ   11بۇنىـڭ ئىچىـدە     .  مىڭ كىشى قولغا ئېلىنـدى     61. كهتتى

ــدى    ــى بېرىل ــاق جازاس ــسىز قام ــشچىغا مۇددەت ــۇر نامايى ــۇ ».ئۇيغ  ب
ــت   ــڭ راســـ ــپ  –خهۋەرنىـــ ــسىدا ئىزدىنىـــ ــانلىقى توغرىـــ  يالغـــ

  . لېكىن بۇ قىرغىنچىلىق يورۇق دۇنيادا يۈز بهردى. ئولتۇرمايمهن
 ئـــانىالرنى، يېـــتىم قالغـــان – قىلىۋاتقـــان ئاتـــا زارە –يىغـــا 

 60. بــالىلىرىنى يــوقالپ مهن غۇلجــا شــهھىرىگه يېتىــپ كهلــدىم 
. لهرگه پـــارچىالپ تارقىتىـــپ بهردىـــمە بىچـــارمىـــڭ يـــۈەن پـــۇلنى

ــايروپىالن ئىستانسىـــسىدا   ــۈرۈمچىگه قايتىـــپ كېلىـــشىمدە ئـ ئـ
ــى ــا  ،يېنىمنـ ــاختۇرۇپ سـ ــائهت ئـ ــى سـ ــومكامنى ئىككـ قچىالر  سـ

  . توپلىغان ماتېرىيالىمنى تارتىۋالدى
مهن ئويلىدىم، ئاچ قالغانغا پۇل بېرىپ، ئاغرىپ قالغانغا پۇل         
بېرىپ بۇ مىللهتنـى قۇتۇلـدۇرغىلى بولمايـدىكهن، بـۇ مىللهتنـى            

ــۆزىنى   ــويغىتىش، ئ ــكهن  –ئ ــرەك ئى ــۇش كې ــۆزىگه تونۇت ــۇڭا .  ئ ش
 15 ئاينىـڭ    -12 يىـل    – 1997 ،ئىشنى ئاۋۋال ئايالالردىن باشالپ   

بـۇ شـىركهتنىڭ    . قۇرۇپ چىقـتىم  » مىڭ ئانا شىركىتى  « كۈنى   –
 4 يىلى   – 1996. تهقدىرى نېمه بولدى، سىلهر ياخشى بىلىسىلهر     

 كــۈنى خىتاينىــڭ شــاڭخهي شــهھىرىدە ئهمــدىال  – 26 ئاينىــڭ –
ــىيا دۆلهتلىـــرى، قازاقىـــستان،   ــان ئوتتـــۇرا ئاسـ مۇســـتهقىل بولغـ

ي، رۇسـىيه قاتـارلىق دۆلهتـلهر       قىرغىزىستان، تاجىكىـستان، خىتـا    
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شـاڭخهي بهش   . نى قـۇرۇپ چىقتـى    »شاڭخهي بهش دۆلهت گۇرۇھى   «
ــاۋغا ئالــــدى  ــۇرالرنى دىپلوماتىــــك قورشــ . دۆلهت گــــۇرۇھى ئۇيغــ

قازاقىستان ئۇيغـۇرالرنى قولغـا ئېلىـپ خىتايغـا ئۆتكـۈزۈپ بهردى،            
باشــقا دۆلهتلهرمــۇ ئوخــشاشال شــۇنداق قىلــدى، مهســىلهن، بىرمــا  

ىرئهلى ئىــسىملىك ئۇيغــۇرنى خىتايغــا ئۆتكــۈزۈپ  ھۆكــۈمىتى شــ
يېقىنـــدا . بېرىـــپ، خىتـــاي بـــۇ يىگىـــتكه ئۆلـــۈم جازاســـى بهردى 

خىتـاي  . پاكىستان ئىسمائىل سهمهتنى خىتايغـا ئۆتكـۈزۈپ بهردى       
ــۈمىتى  ــى – 2007ھۆك ــڭ – 1 يىل ــسمائىل  – 8 ئاينى ــۈنى ئى  ك

  .سهمهتكه ئۆلۈم جازاسى بهردى
سى بۇ ئۆلكىگه تاجاۋۇز    هارمىي يىلى خىتاينىڭ قىزىل ئ    – 1949

 ئۇيغـۇر ئـاپتونوم   »شـىنجاڭ «قىسقىسى ھـازىرقى   . قىلىپ كىرگهن 
رايونى بىـر ئهسـىردىن ئـارتۇق ۋاقىـت ئىچىـدە مـانجۇ خانىـدانلىقى               
ــىيه       ــار رۇس ــلهن چ ــيه بى ــسىدا، ئهنگلى ــىيه ئوتتۇرى ــار رۇس ــلهن چ بى

خىتاينىـــڭ ئـــاۋۋالقى (ئوتتۇرىــسىدا، ســـتالىن بىـــلهن گومىنــداڭ   
 ئوتتۇرىـسىدا   زېـدۇڭ  مـاۋ  ئوتتۇرىـسىدا، سـتالىن بىـلهن        )سىهيپارتى

ــاخىرى . ئاســـىيادىكى پولـــشىغا ئايلىنىـــپ قالغـــان ئىـــدى  ئهڭ ئـ
  . كوممۇنىست خىتايالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىغا چۈشۈپ قالدى

 كهچـــۈرۈم  ،خهلقئـــارا كىـــشىلىك ھوقـــۇق تهشـــكىالتلىرى    
ــكىالتى،  ــۇتهش ــدى رافت ــى فون ــسىز مىلجهمئىيهت ــلهر ، ۋاكالهت لهت

ــدى   ــالوگ فون ــارلىق كىــشىلىك جهمئىيهتــىتهشــكىالتى، دىئ  قات
ــا      ــۇ ئامېرىكــ ــسىمى، بولۇپمــ ــكىالتلىرىنىڭ بېــ ــۇق تهشــ ھوقــ
ھۆكۈمىتىنىڭ بېسىمى ئارقىلىق خىتاينىـڭ تۈرمىـسىدىن ئـازاد         
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 كـــۈنى ئامېرىكىغـــا – 17 ئاينىـــڭ – 3 يىلـــى – 2005بولـــۇپ، 
مهن . ىمكىــشىلىك ھوقــۇق پائــالىيىتىمنى باشــلىۋەتت . كهلــدىم

  :تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلگهندە خىتاي ساقچىلىرى ماڭا
 ئهگهر چهت ئهلــــگه چىقىــــپ سىياســــىي پائــــالىيهتلهرگه —

بهش بـــاالڭنى، «قاتنىـــشىدىغان بولـــساڭ ئۈرۈمچىـــدە قالغـــان    
ــوي  ــويالپ قـــ ــىركىتىڭنى ئـــ ــدى »شـــ ــگهن ئىـــ ــاي . دېـــ خىتـــ

  . كوممۇنىستلىرى دېگىنىدەك قىلدى
ۈنى تهكلىــپكه بىنــائهن  كــ– 27 ئاينىــڭ – 4 يىلــى – 2005
 بېرىپ ئۇيغۇرالرنىڭ كىـشىلىك ھوقـۇقى       گهگىرىسىنكوئامېرىكا  

 –ئارىـدىن ئىككـى ھهپـته ئـۆته         . توغرىسىدا گۇۋاھلىقتىن ئۆتتـۈم   
 300 كـۈنى خىتاينىـڭ      – 11 ئاينىڭ   – 5 يىلى   – 2005ئۆتمهيال  

نهپهر قوراللىــق ساقچىــسى شــىركهتكه ھۇجــۇم قىلىــپ كىرىــپ،   
 ســـومكىغا قـــاچىالپ ئېلىـــپ 15ىرىنى شـــىركهتنىڭ ھـــۆججهتل

، كېرىمنىچىقىپ كهتتى ۋە شىركهتنىڭ خىزمهتچىلىرى ئايشهم       
  . مهمهت روزىالرنى قولغا ئالدى

 كۈنى خىتاينىـڭ ئۇيغۇرالرغـا      – 8 ئاينىڭ   – 6 يىلى   – 2005
ــا    ــىتى توغرىـــسىدا ئامېرىكـ ــۇت سىياسـ ــان پىالنلىـــق تۇغـ قاراتقـ

  . گۇۋاھلىقتىن ئۆتتۈمگىرىسىدانكو
 كــــۈنى ئۇيغۇرالرنىــــڭ – 14 ئاينىــــڭ – 12 يىــــل – 2005

ــا     ــسىدا ئامېرىكــ ــۇقى توغرىــ ــشىلىك ھوقــ ــسىدانكوكىــ  گىرىــ
  .گۇۋاھلىقتىن ئۆتتۈم
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 كــــــۈنى ئامېرىكــــــا – 18 ئاينىــــــڭ – 4 يىلــــــى – 2006
ــسىدا  گىرىـــسىدانكو ــۇقى توغرىـ  ئۇيغۇرالرنىـــڭ كىـــشىلىك ھوقـ

  .گۇۋاھلىقتىن ئۆتتۈم
ېرىكــــــا  كــــــۈنى ئام– 19 ئاينىــــــڭ – 4 يىلــــــى – 2006

 ئۇيغۇرالرنىـڭ كىـشىلىك ھوقـۇقى توغرىـسىدا يهنه          گىرىسىدانكو
  .بىر قېتىم گۇۋاھلىقتىن ئۆتتۈم

 كــۈنىگىچه – 25 كۈنىــدىن – 5 ئاينىــڭ – 10 يىــل – 2005
 دۆلهتلىــرىگه جهمئىــي يهتــته ۋىيهانائىــسكاندنــورۋېگىيه قاتــارلىق 

ــارقىلىق    ــشى ئـ ــكىالتىنىڭ تهشكىللىـ ــۈرۈم تهشـ ــكه، كهچـ دۆلهتـ
كه بېرىـپ، شـۇ دۆلهتلهرنىـڭ پارالمېنتىغـا، تاشـقى ئىـشالر             زىيارەت

 ئۇيغۇرالرنىــــــڭ كىــــــشىلىك ھوقــــــۇق لىرىگهقمىنىــــــسترلى
ئۇيغۇرالرنىـــڭ كىـــشىلىك ھوقـــۇق   . خاتىرىـــسىنى يهتكـــۈزدۈم 

خاتىرىسى بـويىچه بـۇ دۆلهتلهرنىـڭ خىتـاي ھۆكـۈمىتىگه بېـسىم             
  . ئىشلىتىشىنى تهلهپ قىلدىم

ــا  كــــــۈ– 29 ئاينىــــــڭ – 5 يىلــــــى – 2006 نى ئامېرىكــــ
.  تهكشۈرۈش ئۆمىكى ئـۈرۈمچىگه يېتىـپ كهلـدى        گىرىسىنىڭنكو

 ئهزالىـرى رابىـيه قادىرنىـڭ پهرزەنتلىـرى بىـلهن       گىرىسنكوگهرچه  
 – 6كۆرۈشــىمىز دېمىــگهن بولــسىمۇ، خىتــاي كوممۇنىــستلىرى  

 كــۈنى رابىــيه قادىرنىــڭ تــۆت نهپهر بالىــسىنى قولغــا – 1ئاينىــڭ 
ز روشــهنگۈلنى ئۆزىنىــڭ ئــۆيىگه  بۇنىــڭ ئىچىــدە قىزىمىــ . ئالــدى

  . نهزەربهند قىلدى
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ــالىم  – 27 ئاينىـــڭ – 11 يىلـــى – 2006 ــوغلىمىز ئـ ــۈنى ئـ  كـ
دەل شۇ كۈنى رابىيه . ئابدۇرېهىمغا يهتته يىللىق قاماق جازاسى بهردى

  .  رەئىس بولۇپ سايالنغان كۈن ئىدىقۇرۇلتېيىغاقادىر دۇنيا ئۇيغۇر 
ــى – 2007 ــڭ – 1 يىلـــ ــۈنى– 27 ئاينىـــ ــوغلىمىز  كـــ  ئـــ

  . كىم ئابدۇرېهىمغا مهخپىي سوت ئاچتىهېلدۇئاب
  !ئهپهندىلهر! ھۆرمهتلىك خانىمالر

 ئايــدا – 11 يىلــى – 2005. يېنىمــدا بىــر تىــيىن پۇلــۇم يــوق
نـى  جهمئىيهتىئامېرىكىدا دېموكراتىيه، كىشىلىك ھوقۇق فوندى   

ئامېرىكىـدا ھهر خىـل تهشـكىالتالر ئۇيۇشـتۇرغان         . قۇرۇپ چىقتىم 
ــشىل ــتىم كىـ ــالىيهتلىرىگه قاتناشـ ــۇق پائـ ــشكهن . ىك ھوقـ ئېرىـ

 بىــلهن تاشــقى گىرىــسىنكوماتېرىيــاللىرىم ئاساســىدا ئامېرىكــا 
ئىشالر مىنىستىرلىقىنىڭ ئارىسىدا قـاتراپ يـۈرۈپ ئۇيغۇرالرنىـڭ         

  . ۋاسىنى قىلدىمەكىشىلىك ھوقۇق د
  .ئىقتىسادى ئهھۋالىمنى سۆزلهپ ئۆتهي

ــڭ ئۈرۈم  ــستلىرى مېنىـ ــاي كوممۇنىـ ــدە خىتـ ــدىكى ئهقىـ چىـ
شىركىتىمنى يوقاتتى، بالىلىرىمنى قولغا ئېلىپ كېسىم ئېالن       
قىلىــپ تــۆھمهت چــاپالپ يالغــان جىنــايهتلهرنى ئارتىــپ چىقىــپ 

بــۇ ئــارقىلىق خىتــاي . شــىركهتنى پــالهچ ھالغــا چۈشــۈرۈپ قويــدى
ــۇق      ــشىلىك ھوق ــىي ۋە كى ــۇپ سىياس ــى قورقۇت ــۈمىتى مېن ھۆك

ــدى   ــاقچى بول ــالىيىتىمنى توختاتم ــدىم . پائ ــاپ قالمى . مهن توخت
ــازىر  ــىنگتونھـ ــدىكى  ۋاشـ ــار، ئامېرىكىـ ــشخانام بـ ــهھىرىدە ئىـ  شـ

گه، دېمــــوكراتىيه، ئهركىنلىــــك فونــــدى جهمئىــــيهتىئۇيغــــۇرالر 
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ھـازىر ماڭـا    . گه ئامېرىكا ھۆكۈمىتى پۇل ياردەم قىلـدى      جهمئىيهتى
 1495 دولالر مائاش بېرىدۇ، ئولتۇرغان ئۆيۈمنىڭ ئىجارىـسى         2500

 خوتـۇن   –، ئوغلۇم مۇستاپا ۋە ئهر      قىقىنوسىك قىزىم   دولالر، كىچ 
ــز     ــراجهت قىلىمى ــۇلنى خى ــقان پ ــز ئاش ــدىغان . ئىككىمى ئولتۇرى

ماشــىناممۇ يــوق، بهزىــدە بــالىلىرىم، بهزىــدە ئۇيغۇرنىــڭ ياخــشى   
ــۆمهر   ــاتىگۈل ئ ــرجىنىيقىــزى پ ــپ  دىنهۋى  شــهھهر ئىچىــگه ئاپىرى

 فونـــدى فتـــۇرانـــورۋېگىيه ۋە باشـــقا دۆلهتـــلهرگه بارســـام . قويىـــدۇ
ــى ــكىالتى   جهمئىيهتـ ــۈچى تهشـ ــكىالتى، كۆزەتكـ ــۈرۈم تهشـ ، كهچـ

قاتــارلىق كىــشىلىك ھوقــۇق تهشــكىالتلىرى يــول خىــراجىتىم،   
مهن بـۇ سـاخاۋەتلىك     .  ھهل قىلىـپ بهردى    ياتاقلىرىمغىچهتاماق،  

كىشىلهرگه، بۇ دۆلهت خهلقلىـرىگه، خهلقئـارا كىـشىلىك ھوقـۇق           
ــمه   ــدىن رەھ ــن دىلىم ــتىمهنتهشــكىالتلىرىغا چى ــۇر . ت ئېي ئۇيغ

  .  ئىنسانالرنى ھهرگىز ئۇنتۇمايدۇكۆڭۈل ئاقخهلقى ھهم بۇ 
ھاياتلىق شۇنداق بولىدىكهن، كىشىلىك ھوقۇق ئۈچۈن كـۈرەش        

ــارلىق   . قىلىــشمۇ قىــيىن ئىــكهن  ئىنــسان بىــر نهرســىدىن باشــقا ب
ــدىكهن  ــسا چىداي ــسا،  . نهرســىنى يوقات ئهركىنلىكــتىن ئايرىلىــپ قال

بۈگــــۈن ماڭــــا   . ا پهقهت چىدىمايــــدىكهنئهركىنلىكنــــى يوقاتــــس 
  . ئۇيغۇرالرنىڭ ئهركىنلىكى ئۈچۈن كۈرەش قىلماقتىن باشقا يول يوق

  رابىيه قادىر 
.  شهھىرى ۋاشىنگتون كۈنى   – 12 ئاينىڭ   – 3 يىلى   – 2007

  .  دوستالرغا يېزىلغانلىكهنورۋىگىيتهكلىپ بويىچه 
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   تهييارالنغان خهتبىروشورغا

 كــــــۈنى ئامېرىكــــــا – 11ىــــــڭ  ئاين– 8 يىلــــــى – 1999
 ئۇيغـۇر ئـاپتونوم     »شىنجاڭ« تهكشۈرۈش ئۆمىكى    گىرىسىنىڭنكو

ــدى    ــپ كهل ــۈرۈمچىگه يېتى ــت ئ ــا، پايتهخ ــلهر . رايونىغ مهن ۋەكىل
 »مۇراجىئهتنــامه«ئــۈرۈمچىگه كېلىــشتىن بــۇرۇن ئــون مــاددىلىق 

 مهدەنىيهت، پىالنلىق تۇغۇت،    –مائارىپ  . تهييارالپ قويغان ئىدىم  
ڭ ئىقتىــــسادى ئهھــــۋالى، سىياســــىي مهھبۇســــالر ئۇيغۇرالرنىــــ

مهسىلىـــسى، سىياســـىي مهھبۇســـالرغا ئۆلـــۈم جازاســـى بېـــرىش  
مهسىلىــسى قاتــارلىق ئۇيغۇرالرنىــڭ كىــشىلىك ھوقۇقىغــا دائىــر 
ــا خهلقىنــــى   ــته ئامېرىكــ ــكه پۈتــــۈپ، خهتــ مهســــىلىلهرنى خهتــ
ئۇيغۇرالرنىــڭ كىــشىلىك ھوقۇقىغــا كۆڭــۈل بۆلۈشــكه چــاقىرىق   

 ۋەكىللىرى مېنى ئـۆزى چۈشـكهن     گىرىسنىڭنكو. قىلغان ئىدىم 
 – 8. مېهمانخانىغــا چاقىرىــپ مهن بىــلهن كۆرۈشــمهكچى بولــدى

 كۈنى ۋەكىللهر بىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن مېهمانخانـا        – 11ئاينىڭ  
ئالـــدىغا كهلگهنـــدە، خىتـــاي ســـاقچىلىرى تهرىپىـــدىن قولغـــا      

 كــــۈنى خىتــــاي – 9 ئاينىــــڭ – 3يىلــــى – 2000. ئېلىنــــدىم
دۆلهت مهخپىيهتلىكىنـى چهت ئهلـگه سـاتتى، دېـگهن      ھۆكۈمىتى،  

  . جىنايهتنى ئارتىپ ماڭا سهككىز يىللىق قاماق جازاسى بهردى
ــۈچى    . 2 ــارا كۆزەتكـ ــكىالتى، خهلقئـ ــۈرۈم تهشـ ــارا كهچـ خهلقئـ

 جهمئىيهتـى  فوندى   رافتۇ،  جهمئىيهتىتهشكىالتى، دىئالوگ فوندى    
لۈشـى  قاتارلىق كىشىلىك ھوقـۇق تهشـكىالتلىرىنىڭ كۆڭـۈل بۆ        
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توختىماي كۈرەش قىلىدىغان تىرىشچانلىقى ئـارقىلىق، بولۇپمـۇ        
ئامېرىكــا قوشــما شــتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىــڭ بېــسىمى ئــارقىلىق  
ــۇپ    ــۈمىتى مېنـــى تۈرمىـــدىن قويـ خىتـــاي كوممۇنىـــستالر ھۆكـ

: شــۇ چاغــدا خىتــاي ســاقچىلىرى ماڭــا . بېرىــشكه مهجبــۇر بولــدى
ا، ئارىلىــشىدىغان ئامېرىكىــدا سىياســىي پائــالىيهتلهرگه ئارىالشــم

ــان    ــاق تاپقــ ــاالڭنى، رونــ ــان بهش بــ ــدە قالغــ ــساڭ ئۈرۈمچىــ بولــ
ــگهن ئىــدى   ــوي، دې ــى – 2005. شــىركىتىڭنى ئويلىــشىپ ق  يىل

 كهلدىم، ئهركىن دۆلهتنىـڭ     ۋاشىنگتونغائامېرىكىنىڭ پايتهختى   
ــالىلىرىم     ــدىكى ب ــدىم، ئامېرىكى ــن نهپهس ئال ــىدىن ئهركى ھاۋاس

تىنىــڭ تهھــدىتىگه پىــسهنت  بىــلهن جهم بولــدۇم، خىتــاي مىللى 
قىلمــاي ئامېرىكىــدا ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ كىــشىلىك ھوقــۇقى   

  . ئۈچۈن ھهققانىي كۈرەشنى باشلىۋەتتىم
ــى – 2005مهن . 3 ــڭ – 4 يىل ــپكه  – 27 ئاينى ــۈنى تهكلى  ك

ــا   ــائهن ئامېرىك ــسىنكوبىن ــرىش،   گهگىرى ــق بې ــپ، گۇۋاھلى  بېرى
ە قىلىنغــان گۇۋاھلىـق ئــېلىش يىغىنىـدا ئۇيغۇرالرنىــڭ دەپـسهند   

. كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىـسى توغرىـسىدا گـۇۋاھلىقتىن ئۆتتـۈم         
 نهپهر 300 كـــۈنى خىتاينىـــڭ – 11 ئاينىـــڭ – 5 يىلـــى – 2005

ــىركىتىگه    ــدە شـ ــڭ ئهقىـ ــيه قادىرنىـ ــسى رابىـ قوراللىـــق ساقچىـ
 يىللىـق ھـۆججهتلىرىنى     20باستۇرۇپ كىرىـپ، بـۇ شـىركهتنىڭ        

ىــرى ئايــشهم  شــىركهتنىڭ خىزمهتچىل. بــۇالپ چىقىــپ كهتتــى  
 ئاينىڭ  – 6 يىلى   – 2005. ، مهمهت روزىالرنى قولغا ئالدى    كېرىم

 بېرىپ، خىتاينىڭ   گهگىرىسىنكو كۈنى رابىيه قادىر ئامېرىكا      – 8
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ــىتى توغرىــسىدا       ــۇت سىياس ــان پىالنلىــق تۇغ ــا قاراتق ئۇيغۇرالرغ
ــۆتتى  ــۇۋاھلىقتىن ئ ــى – 2005. گ ــۈنى – 21 ئاينىــڭ – 7 يىل  ك

 ي بېرىپ، ئۇيغۇرالرنىـڭ دىنىـ     گهگىرىسىنكوا  رابىيه قادىر ئامېرىك  
 – 2005. ئېتىقـاد ئهركىنلىكـى توغرىـسىدا گـۇۋاھلىقتىن ئــۆتتى    

ــدىن، – 5 ئاينىــڭ – 10يىلــى  ــارا  – 25 كۈنى  كــۈنىگىچه، خهلقئ
كهچــۈرۈم تهشــكىالتىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشــى بــويىچه، رابىــيه قــادىر  

دۆلهتنـى   شـىمالى ياۋروپـا دۆلهتلىرىنىـڭ ئىچىـدە يهتـته      –غهربىي  
زىيــارەت قىلىــپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ كىــشىلىك ھوقــۇق دەردىنــى شــۇ 

 ۋە پارالمېنتىغــا ىگهقمىنىــسترلىدۆلهتلهرنىــڭ تاشــقى ئىــشالر   
  . يهتكۈزدى
ــى – 2005 ــڭ – 12 يىلـ ــادىر،  – 14 ئاينىـ ــيه قـ ــۈنى رابىـ  كـ

 ئۇيغۇرالرنىـــڭ كىـــشىلىك ھوقـــۇقى    گىرىـــسىدا نكوئامېرىكـــا  
 18 ئاينىـڭ    – 4 يىلـى    – 2006. توغرىسىدا گۇۋاھلىقتىن ئـۆتتى   

 ئامېرىكـا  ۈنى ئـۇدا ئىككـى كـۈن رابىـيه قـادىر          كـ  – 19 كۈنى ۋە    –
ــسىدا  گىرىـــسىدانكو ــۇقى توغرىـ  ئۇيغۇرالرنىـــڭ كىـــشىلىك ھوقـ

 كــۈنى – 29 ئاينىــڭ – 5 يىلــى – 2006. گــۇۋاھلىقتىن  ئــۆتتى
 تهكشۈرۈش ئۆمىكى ئۈرۈمچىگه يېتىـپ      گىرىسىنىڭنكوئامېرىكا  

 ئهزالىرى رابىيه قادىرنىـڭ پهرزەنتلىـرى       ىسگىرنكوگهرچه  . كهلدى
بىــلهن كۆرۈشــىمىز دېمىــگهن بولــسىمۇ، خىتــاي كوممۇنىــستالر   

ــ      كىم هېلدۇھۆكــۈمىتى رابىــيه قادىرنىــڭ قاھــار ئابــدۇرېهىم، ئاب
ئابــدۇرېهىم، ئــالىم ئابــدۇرېهىم قاتــارلىق ئوغــۇللىرىنى قولغــا      
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ــۆيىگه    ئېلىــپ تــۈرمىگه تاشــالپ، قىــزى روشــهنگۈلنى ئۆزىنىــڭ ئ
  . نهزەربهند قىلدى

 – 2006خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ ئهدلىـيه ئورگـانلىرى       . 4
 كۈنى ئوغلۇم ئالىم ئابدۇرېهىمغا يهتـته       – 27 ئاينىڭ   – 11يىلى  

 ئاينىـڭ   -1 يىلـى    – 2007. يىللىق قاماق جازاسى ئېالن قىلدى    
ــ  – 28 ــۇم ئابــ ــۈنى ئوغلــ ــدۇرېهىمغاهېلدۇ كــ ــاي كىم ئابــ  خىتــ

 ئــاچتى لــېكىن، تېخــى ھۆكــۈم كوممۇنىــستلىرى مهخپىــي ســوت
  . ئېالن قىلمىدى

ھـازىر ئۇيغـۇرالر   ! ئىنسانپهرۋەر غهرب دۇنياسى، ئامېرىكا خهلقى   
بېـشىدىن كهچۈرۈۋاتقـان مىللىـي زۇلـۇمنى، ئىنـسانىيهت تـارىخى       

ئۇيغۇرالرغـا  . دۇنيانىڭ باشقا ھهرقانـداق جايىـدا كـۆرۈپ باقمىغـان         
ــاردەم قىلىڭــالر ئامېرىكــا خهلقــى، مېنىــڭ بال   ــاردەم ي ىلىرىمغــا ي

  !قىلىڭالر ئامېرىكا خهلقى
   كۈنى– 13 ئاينىڭ – 3 يىلى – 2007
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بۇ مىللهت ئۇيغۇرنىڭ، كىمنىڭ ئالدىدا نېمه گۇناھى 
  بار؟

بىــر مىلــلهت، مىلــلهت بولــۇپ يارىلىــپ قالغــانلىقى ئۈچــۈن  
ھهرقانداق كىـشىنىڭ يـاكى ھهرقانـداق بىـر مىللهتنىـڭ ئالدىـدا             

ۇ، بـۇ دۇنيـادا قانـداق مىلـلهت ھوقۇقلـۇق           گۇناھكار بولۇپ قالمايد  
مىلــلهت بولىــدۇ، يهنه قانــداق مىلــلهت بــۇ دۇنيــادا ھوقۇقــسىز       
مىللهت بولۇپ قالىدۇ؟ ھازىرغىچه تـارىخ بىـز ئۇيغۇرالرغـا ئېيتىـپ           

  . ىدىمىدى، ياكى تهقدىر بىز ئۇيغۇرالرغا ئېيتىپ بېرەلمبېرەل
ــائهت   – 7 ــگهن ســـ ــۆكتهبىر ئهتىـــ ــىنگتوندا دا 10 ئـــ ، ۋاشـــ

ــسىيهىف ــسىدە  دىرات ــوت مهھكىمى ــام س ــسىدىكى وگۇۋەنتان  تۈرمى
 رىچــاردوئۇيغــۇر تۇتقــۇنلىرى ئۈســتىدە ئېچىلغــان ســوتتا ســودىيه  

 ئهپهنــدى ئۇيغــۇر تۇتقۇنالرنىــڭ دەرھــال ئامېرىكىغــا قويــۇپ ئورىنــا
لـېكىن كهينىـدىنال تهتـۈر      . بېرىلىشى ھهققىدە بۇيرۇق چۈشۈردى   

  . ىدا ئىجرا قىلىنمىدىشامال چىقىپ سودىيىنىڭ بۇيرۇقى ۋاقت
  ئۇيغۇرالر كىم؟

 ئۇيغۇرىستان دېگهن   رجىكىۇبا ئاسىيانىڭ بىر    تۇرئۇيغۇرالر ئوت 
ۇز  كــۈنى تاجــاۋ– 1 ئاينىــڭ – 10 يىــل – 1949. ۋەتهنــدە ياشــايدۇ

چىلىرى بـــۇ ئـــۆلكىنى هقىلىـــپ كىـــرگهن خىتـــاي مۇســـتهملىك
 پهرەســتدەپ ئاتايــدۇ، تارىختــا بىــر قىــسىم تــۈرك     » شــىنجاڭ«

هر بۇ ۋەتهننىڭ نـامىنى شـهرقىي تۈركىـستان دەپ ئاتىغـان            كىشىل
 ئهسىردە ئهنگلىيه بىلهن چار رۇسىيه ئوتتۇرا ئاسـىيادا         – 19. ئىدى
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ــار     ــستاننى چ ــقاندا، ئۇيغۇرى ــۈچ سىناش ــىدە ك ــاتىيه ساھهس دىپلوم
. نىڭ بېسىۋېلىـــــشىغا ئهنگلىـــــيه يـــــول قويمىغـــــانهرۇســـــىي
 رۇســىيه يــول  ئۇيغۇرىــستاننى بېسىۋېلىــشىغا چــارنىــڭهئهنگلىي

ئاخىر چار رۇسىيه بىلهن بۈيۈك برىتـانىيه دىپلومـاتىيه         . قويمىغان
 بانكىــــسى بوســــتۇن نىــــڭهئهنگلىيساھهســــىدە بىرلىــــشىپ، 

ــاردەم بېرىــپ، خىتــاي  يئىقتىــسادى ــدانلىقىنىڭ – ي  مــانجۇ خانى
ــلىقى   ــكىرى باش ــۆلكه  زوزۇڭئهس ــۇ ئ ــاڭنى ب ــستانغا — ت  ئۇيغۇرى

ــانىيه بىرلىــشىپ  باشــالپ كىــرگهن، رۇســىيه بىــلهن بۈ  ــۈك برىت ي
ــستانن ــانجۇ ئۇيغۇرىــ ــڭ مۇستهملىك–ى مــ ــىگه ه خىتايالرنىــ ســ

 خىتاينىڭ ئهسـكىرى    – يىلى مانجۇ    – 1884. ئايالندۇرۇپ بهرگهن 
ــلىقى  ــاڭباشـ ــسمىنى    زوزۇڭتـ ــستاننىڭ ئىـ ــۆلكه ئۇيغۇرىـ ــۇ ئـ  بـ

بــۇ . يهنــى يېڭــى بېــسىۋېلىنغان يهر دەپ ئــۆزگهرتكهن» شــىنجاڭ«
 ياقۇپبهگ دۆلىتى قۇرۇلۇپ بولغـان    –ۆلهت  دبهچاغدا ئۇيغۇرىستاندا   

  . ئىدى
ىــــدە قوراللىــــق ۋىاليىت يىلــــى ئۇيغــــۇرالر قۇمــــۇل – 1911

چـار رۇسـىيه   . قوزغىالڭ كۆتۈردى، مىلىتارىـست خىتـاي باسـتۇردى     
ــاردەم بهردى   يىلــى ئۇيغــۇرالر – 1933. مىلىتارىــست خىتايالرغــا ي

 دامـولال  ىدە قوراللىـق قـوزغىالڭ كۆتـۈرۈپ سـابىت      ۋىاليىتقهشقهر  
 ئايـــدا مۇســـتهقىل شـــهرقىي   – 11رەھبهرلىكىـــدە شـــۇ يىلـــى   

بىـراق، بـۇ دۆلهتنىـڭ ئـۆمرى ئۇزۇنغـا          . تۈركىستان دۆلىتى قـۇردى   
بارمىــدى، رۇســىيه، ئهنگلىــيه، ئافغانىــستان، خىتــاي قاتــارلىق      
دۆلهتلهر، ئۇيغۇر دۆلىتىنىـڭ قۇرۇلۇشـىغا جاسۇسـلىرى ئـارقىلىق          
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 يىلـى   – 1934اخىر رۇسـىيه    ئـ . ئارىلىشىپ بۇزغۇنچىلىق قىلـدى   
ئهسكهر چىقىرىپ قهشقهردە قۇرۇلغان شهرقىي تۈركىـستان ئۇيغـۇر     
ــاي،   ــتۇرۇپ، بــــۇ ۋەتهننــــى مىلىتارىــــست خىتــ دۆلىتىنــــى باســ

ۇرالر  يىلـــــى ئۇيغـــــ– 1944.  تاپـــــشۇرۇپ بهردىشىڭشىـــــسهيگه
ىـدە قوراللىـق قـوزغىالڭ كۆتـۈرۈپ        ۋىاليىتئۇيغۇرىستاننىڭ ئىلى   

نه بىـــر قېـــتىم مۇســـتهقىل شـــهرقىي  ئايـــدا يه– 11شـــۇ يىلـــى 
بىـراق، بـۇ قېتىمقـى ئىنقىالبنىـڭ       . تۈركىستان دۆلىتىنى قۇردى  

ــتالىن ك   ــۇقىنى س ــك ھوق ــا  گرەھبهرلى ــارقىلىق چاڭگىلىغ  ب ئ
كىرگۈزۈۋېلىپ، قۇرۇلغان ئۇيغۇر دۆلىتىنى خهلقئـارا دىپلوماتىـك         

دا تاشقى  » يىغىنى يالتا«سىياسىتىگه كوزىر قىلىپ ئىشلىتىپ،     
  ئالدىغا قويـۇپ،   روزۋېلتنىڭلىيه مهسىلىسىنى پرېزىدېنت    موڭغۇ

 ئۇيغۇرىستاننىڭ مۇستهقىللىق جاكارلىشىنى كۆز ـ كۆز قىلىـپ،  
ــى – 1945 ــڭ – 8 يىل ــۈنى – 14 ئاينى ــكۋادا ك ــو  «موس  –جۇڭگ

قوشــۇمچه » ســىه دوســتلۇق ئىتتىپاقداشــلىق شهرتنام ســوۋېت
ان  ئىككىنچــى قېــتىم قۇرۇلغــ،ئىمــزاالپ» مهخپىــي كېلىــشىم«

  .ئۇيغۇر دۆلىتىنى خىتايغا يهنه بىر قېتىم سېتىۋەتتى
  سى قانداق شارائىتتا ئىمزاالنغان ئىدى؟هموسكۋا شهرتنام

 يىلــى ياۋروپــادا ئىككــى بېــرلىن بىرلهشــكهندە دۇنيــا – 1989
ــاتلىرى  ــسىيالتــا«مهتبۇئ يىمىرىلــدى دەپ چۇقــان  »  سىستېمى

 ئۇيغۇرىستاندا  ا ئاسىيانىڭ بىر بۆلىكىدە   تۇرپهقهت ئوت . سېلىشقان
ياۋروپـادا  »  سىستېمىسى يالتا« ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ياق     شاۋاتقاناي

 يالتـــا«. يىمىرىلـــدى، لـــېكىن ئاســـىيادا تېخـــى يىمىرىلمىـــدى 



 268

ــسى ــىيادا،  » سىستېمىـ ــسىپالر ئاسـ ــا ۋە پرىنـ ــگهن رامكـ بهلگىلىـ
نىـڭ رامكىـسى    » سىستېمىـسى  يالتا«جۈملىدىن ئوتتۇرا ئاسىيادا    

نىــڭ »ســىهســوۋېت شهرتنامـ جۇڭگــو     «. ئىچىــدە ئىمزاالنغــان 
مهزمۇنىغا ئايالنغان، ئۇيغۇرىستانغا مۇناسىۋەتلىك پرىنـسىپلىرى      

  . تېخى يىمىرىلمىدى دېيىشكهن ئىدى
 يىغىنــى يالتــاقانــداق سىــستېما؟ ۋە »  سىستېمىــسىيالتــا«

  قانداق چاقىرىلغان ئىدى؟
 يىغىنــى ۋە بــۇ يىغىنــدا   يالتــا يىلــى چاقىرىلغــان  – 1945

ئامېرىكىنىـــڭ يىـــراق شـــهرق »  كېلىـــشىمىيالتـــا«تـــۈزۈلگهن 
 يالتـا «. سىياسىتى قۇرۇلمىسىنىڭ بىـر تهركىبـى قىـسمى ئىـدى         

 پرىنـسىپى   ئۇرۇشتىن چىكىندۈرۈشنىڭ  نىهياپونىي» كېلىشىمى
ــۇق      ــى ھوق ــتىن كېيىنك ــهرقنىڭ ئۇرۇش ــراق ش ــسىدا ۋە يى توغرى
ــسىنىڭ قانـــداق قۇرۇلۇشـــى توغرىـــسىدا، نېگىزلىـــك      قۇرۇلمىـ

نىـــڭ  »قـــاھىرە خىتابنامىـــسى  «. زۈپ چىققـــان پروگراممـــا تـــۈ  
ــر     ــا يهنه بى ــڭ قايت ــۇ خىتابنامىنى ــاكى ب ــدا ي تولۇقلىمىــسى ئورنى

سابىق سوۋېتالر ھۆكۈمىتى   .  ھېسابلىناتتى شهرھلىنىشىقېتىم  
بىــلهن خىتــاي گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ ھهمكــارلىقىنى قولغــا  
كهلتۈرۈش، شـۇنداقال ئامېرىكىنىـڭ جۇڭگـونى تىـنچ يـول بىـلهن             

ــر ــۇش   بىـ ــا قويـ ــىتىنى يولغـ ــۈرۈش سىياسـ ــا –لىككه كهلتـ  يالتـ
شـــۇ مهقـــسهتلهرنى ئىـــشقا . كېلىـــشىمىنىڭ مهقـــسىتى ئىـــدى

.  كهم بولسا بولمايدىغان بىر يول ئىدى      » يىغىنى يالتا«ئاشۇرۇشتا  
نى تۈزۈش ۋە ئىجـرا     » كېلىشىمى يالتا«ئامېرىكا ئهمهلدارلىرىنىڭ   
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لىرى ه ئىـدىي  ك قىلغـان ناھـايىتى چوڭقـۇر        قىلىشقا ھهيدەكچىلى 
 ئوخـشاشال  ،شۈبهىسىزكى، ھهربىي ئىشالرغا مۇناسىۋەتلىك بولۇپ   

 يالتـــــا«لىرى هىكـــــا ئهمهلـــــدارلىرىنىڭ مـــــۇھىم ئىـــــدىيئامېر
ــشىمى ــتىگه   »كېلىـ ــى ۋەزىيىـ ــڭ ئىچكـ ــۆۋەتته جۇڭگونىـ ــڭ نـ نىـ

ھهربىــي . كۆرســىتىدىغان تهســىرى ئۈســتىگه ھهم مهركهزلهشــكهن
هتتىكـى قىياسـالر،    ئىشالر جهھهتـته ئـويلىنىش ۋە سىياسـىي جهھ        

 يىـراق شـهرقته تۇتقـان قۇدرەتلىـك ئـورنى ۋە            سوۋېتالرنىڭسابىق  
سوۋېتالر ئىتتىپاقى بىـلهن ئامېرىكـا ھهمكارالشـمايدىغان بولـسا،          
ئامېرىكىنىــــــڭ يىــــــراق شــــــهرق سىياســــــىتىنى يولغــــــا     

ــدىن ــان   قويالمايدىغانلىقىـ ــۇغ ئوكيـ ــت ئۇلـ ــر پاكىـ ــارەت بىـ  ئىبـ
 يالتـا «. ا ئىپادىـسىنى تـاپتى    ئۇرۇشىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى بىر يىلىـد     

ــۆلهنگهن بهدەل  » يىغىنــى ئهنه شــۇنداق ھهمكارلىــشىش ئۈچــۈن ت
ــدى ــا«. 1ئىــ ــشىمىيالتــ ــلهن  »  كېلىــ ــىيه بىــ ــارقىلىق رۇســ ئــ

، ئوخــشاشال ئاشــۇرۇلغاندەكئامېرىكىنىــڭ ھهمكــارلىقى ئىــشقا   
نىڭ رامكىسى ئىچىدە چاقىرىلغـان جۇڭگـو       » سىستېمىسى يالتا«
 سـوۋېت   –جۇڭگو  «موسكۋادا  ىلى   ي – 1945 سوۋېت سۆھبىتى    –

ــىهشهرتنام ــارقىلىق  »سـ ــزاالش ئـ ــى ئىمـ ــو «نـ ــوۋېت –جۇڭگـ  سـ
شــۇ ۋاقىتتــا ئامېرىكــا . نــى ئىــشقا ئاشــۇرغان ئىــدى»ھهمكــارلىقى

ــۇقالر تهلهپ قىلغــانھۆكــ ــا ۈمىتى، جۇڭگول  كېلىــشىمىنىڭ يالت
پىالنىدا ئىجرا قىلىنىدىغان ئىككى دۆلهت جۇڭگو بىلهن رۇسـىيه         
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ســـىنى تـــۆت دۆلهت ه ســـوۋېت شهرتنام–ۇڭگـــو االيـــدىغان جئىمز
ــىهشهرتنام ــدۇرۇش اليىهگهسـ ــى جۇڭ ه ئايالنـ ــىگه يهنـ ــۇقالر سـ گولـ

. گه ئامېرىكـا ھۆكــۈمىتى قارشـى تۇرغــان  هئوتتۇرىغـا قويغـان اليىــه  
قارشــى تۇرمىغانــدا ئامېرىكــا، ئهنگلىــيه ھۆكــۈمهتلىرى شــهرتنامه  

ر شـۇنداق  ئهگه .1ئىمزالىغان دۆلهتلهرنىڭ قاتارىغا كىرىپ قـاالتتى    
بولغان بولـسا، بۈگـۈن بىـز ئۇشـبۇ ماقـالىنىمۇ يېزىـشقا ئامالـسىز               

 موســـكۋادا كـــۈنى – 14 ئاينىـــڭ – 2 يىلـــى – 1950. قـــاالتتۇق
 ســوۋېت –جۇڭگــو «تۇرىــسىدا  ئوتزېــدۇڭ مــاۋســتالىن بىــلهن  

نىڭ يهنه بىر قېتىم ئىمزالىنىـشى، يىـراق شـهرقته          »سىهشهرتنام
ىي شهكىللىنىـشىگه ئاسـاس      تهدرىج مۇۋازىنهتىنىڭيېڭى ھوقۇق   

 سوۋېت گـۇرۇھى    – ئاسىيا قۇرۇقلۇقىدا جۇڭگو  . تهييارلىغان بولدى 
سىنىڭ پهيدا بولۇشى، ئاسىيادا ئارالالردا ھهربىـي       هقۇرۇقلۇق ئارمىي 

سى بىـلهن تىركىـشىپ تۇرغـان    هزا قۇرغان ئامېرىكا دېڭىز ئارمىي  با
  . ۋەزىيهتنى ياراتتى
ن چـــوڭ دۆلهتـــكه  ئۇرۇشـــتىن كېـــيىېلىـــتۋروزپرېزىـــدېنت 

» تىنچ يول بىلهن بىرلىككه كهلتـۈرگهن     «. ئايالندۇرماقچى بولغان 
ئېچىۋېتىلگهن دۆلهت قىلىپ قۇرۇپ چىقمـاقچى بولغـان جۇڭگـو،          

نىـــڭ ئورنىغـــا ه ئاســـىيادا ياپونىيېلىـــتۋروزئۇرۇشـــتىن كېـــيىن 
 يىلـى كـورىيه يېـرىم ئارىلىـدا         – 1951قويماقچى بولغان جۇڭگو،    

  . گه ئايالندىئامېرىكىنىڭ دۈشمىنى
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 – 8 يىلـى    – 1945 سىستېمىسىنىڭ رامكىسى ئىچىدە     يالتا
 ســوۋېت –جۇڭگــو « ئىمزاالنغــان موســكۋادا كــۈنى – 14ئاينىــڭ 

ــىهتنامشهر ــقى موڭغۇلىي» س ــڭ هتاش ــالىتى «نى ــازىرقى ھ ــى »ھ ن
ــىي  ــاقالپ، رۇس ــرىش   هس ــدۇرۇپ بې ــتىگه ئايالن ــدى دۆلى نىڭ بېقىن

 »شـىنجاڭ «ۇرىـستان  مهسىلىسىنى ھهل قىلغانـدىن باشـقا، ئۇيغ     
دېــگهن بــۇ ۋەتهننــى خىتاينىــڭ گومىنــداڭ ھۆكــۈمىتىگه قوشــۇپ  
ــا     ــڭ قۇربانىغـ ــاي ھهمكارلىقىنىـ ــلهن خىتـ ــىيه بىـ ــپ، رۇسـ بېرىـ

 يىلــى – 1950. ئايالنــدۇرۇش مهسىلىــسىنىمۇ بىــر تهرەپ قىلــدى
 –جۇڭگـو   «ىـر قېـتىم      يهنه ب  موسـكۋادا  بىلهن سـتالىن     زېدۇڭ ماۋ

ــدا، ئىمزالىغا» ســـىهســـوۋېت شهرتنام ــاۋنـ ــىنجاڭ  «زېـــدۇڭ مـ شـ
 يالتـا «. 1دېـگهن » سىهتهملىكه يهنى جۇڭگونىڭ مۇستهملىك    مۇس

 موسـكۋادا ۋە بۇ سىستېمىنىڭ رامكىـسى ئىچىـدە        » سىستېمىسى
ئهينـى چاغـدا بىـر      » سـى ه سـوۋېت شهرتنام   –جۇڭگو  «زاالنغان  ئىم

تهرەپ قىلىــۋەتكهن، خىتاينىــڭ گومىنــداڭ ھۆكــۈمىتىگه قوشــۇپ 
 وگۇۋەنتانــــام، بۈگــــۈن »شــــىنجاڭ«تان بېرىــــۋەتكهن ئۇيغۇرىــــس

شـۇنداقال  .  نهپهر ئۇيغۇرنىڭ ۋەتىنى ئىدى    17تۈرمىسىگه قامالغان   
 20ھازىرقى ئۇيغۇرىستاندا خىتايغا مۇستهملىكه بولۇپ ياشاۋاتقان       

سوغۇق مۇناسـىۋەتلهر ئۇرۇشـى     . 2مىليون ئۇيغۇرنىڭ ۋەتىنى ئىدى   
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ــدە ســى يىمىرىلگه قىزىــل ئىمپېرىيكىرىمىــلئاخىرلىــشىپ،  هن
، التـۋىيه،   ئـازانىيه قازاقىستان قاتـارلىق دۆلهتـلهر ئوتتـۇرا ئاسـىيادا،          

 بويىــدا مۇســتهقىللىق  بــالتىقئېــستونىيه قاتــارلىق دۆلهتــلهر   
لۇپ قالغـان   گه ئۇزۇندىن بېرى مۇستهملىكه بو    هرۇسىي. جاكارلىدى

دىن ئايرىلىــپ چىقىــپ مۇســتهقىللىق هبــۇ دۆلهتلهرنىــڭ رۇســىي
ئىلهامالنغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ روھــى   . جاكارلىــشى بهرھهق ئىــدى 

شـهرقىي ياۋروپـا    .  بولـدى  دۇنياسىدا شىددەتلىك تهۋرىنىش ھاسىل   
 4 يىلـى    – 1990دە يۈز بهرگهن ئۆزگىرىشلهردىن كېيىن      هۋە رۇسىي 

 1995.  ئايدا ئۇيغۇرالر بارىن قوراللىق قوزغىلىڭىنى تهييارلىدى      –
انلىقىغـا  دە خىتاينىـڭ مىللىـي ھۆكۈمر     ۋىاليىتىـ  يىلى خوتهن    –

. قارشى ئۇيغۇرالر تىنچ يول بىلهن زور كۆلهملىك نامـايىش قىلـدى      
ــۈنىگىچه – 7 كۈنىــــدىن – 5 ئاينىــــڭ – 2 يىلــــى – 1997  كــ

دە ئۇيغـۇرالر تىـنچ يـول بىـلهن زور          ۋىاليىتىئۇيغۇرىستاننىڭ ئىلى   
 – 1944كۆلهملىك نامـايىش تهشـكىللهپ مۇسـتهقىللىق يـاكى          

. ه كهلتۈرۈشـنى تهلهپ قىلـدى     يىلى قۇرۇلغان دۆلىتىنـى ئهسـلىگ     
 نهپهر نامايىـشچى    407خىتاي ئارمىيه يۆتكهپ كېلىـپ باسـتۇردى،        

 مهيدانىـدا  تيهنـئهنمىن . 1ئۇيغۇر نهق مهيداندا ئېتىـپ ئۆلتۈرۈلـدى   
قانچىلىــك ئــادەم ئۆلتــۈرۈلگهن؟ ئامېرىكــا ھۆكــۈمىتى بىــر پــارچه   

ــدى    ــدى قىل ــۇپ بول ــپ قوي ــېالن قىلى ــات ئ ــۇ  . بايان ــال ش ئېهتىم
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نىـڭ  » سىستېمىـسى  يالتا«ه ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تېخىچه     چاغقىچ
  . گهن بولسا كېرەكمتهسىرىدىن تولۇق قۇتۇلۇپ كېتهلى

 كــۈنى خىتــاي ھۆكــۈمىتى – 25 ئاينىــڭ – 4 يىلــى – 1996
شـاڭخهي بهش دۆلهت    « بىلهن بىرلىشىپ    سىهدىراتسىيىفرۇسىيه  

ســـوغۇق مۇناســـىۋەتلهر  ئۇرۇشـــى   . قـــۇرۇپ چىقتـــى » گـــۇرۇھى
ۋارشــــاۋا « گــــۇمران بولغــــان پ شــــهرقىي ياۋروپــــادائاخىرلىــــشى

ــرىگه قارشــى   » ســىهشهرتنام ــۇر مىللهتچىلى ــتىم ئۇيغ ــۇ قې يهنه ب
نامىــدا » شــاڭخهي بهش دۆلهت گــۇرۇھى«تۇرۇشــنى باھــانه قىلىــپ 

 يهنه بىــر سىهدىراتــسىيىفرۇســىيه . ئوتتــۇرا ئاســىيادا پهيــدا بولــدى
ۈمىتىگه قېــتىم ئۇيغــۇرالرنى باســتۇرۇش توغرىــسىدا خىتــاي ھۆكــ 

ــپ بهردى   ــشىل چىــراغ يېقى ــيمهت بىلــگهن   . يې پۇرســهتنى غهنى
 7خىتاي ھۆكۈمىتىنىـڭ ئۇيغـۇرالرنى باستۇرۇشـقا مۇناسـىۋەتلىك          

 نومۇرلۇق ھۆججىتى دەل شۇنداق پهيتته قهپهسـتىن چىقتـى ۋە           –
ئۇيغـــۇرالر  .  يولغـــا قويـــدى ىنـــتېررورىزمئۇيغۇرىـــستاندا دۆلهت 

پاسپورتـسىز ئوتتـۇرا ئاسـىياغا،       –، قانۇنسىز   پاسپورتلۇققانۇنلۇق  
ــلهرگه     ــارلىق دۆلهت ــستان قات ــستان، قىرغىزى ــستان، تاجىكى قازاقى

ــلىدى  ــشقا باشـ ــۇالرنى   . قېچىـ ــشهنگهن ۋە ئـ ــلهرگه ئىـ ــۇ دۆلهتـ شـ
قېرىندىــشىم دېــگهن ئۇيغــۇرالر سىياســىي پانــاھلىق تىلىگهنــدە  

 2 يىلـى   – 1997. ساقچىالر تۇتۇۋېلىـپ خىتايغـا ئۆتكـۈزۈپ بهردى       
كېيىن، قېچىپ چىقىپ ئوتتۇرا ئاسـىيا دۆلهتلىرىنىـڭ         ئايدىن   –

ــلهپ   تهقىـــب قىلىـــشىغا دۇچ كهلـــگهن ئۇيغـــۇرالر پانـــاھلىق تىـ
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 قامالغـان  غـا وگۇۋەنتانامبۈگـۈن   . ئافغانىستانغا قېچىشقا باشلىدى  
  . ئۇيغۇرالر بهلكى شۇ ئۇيغۇرالرنىڭ بىر قىسمى بولۇشى مۇمكىن

.  قارىغـان ئهمهس   ئۇيغۇرالر ئهزەلدىن ئامېرىكىنى دۈشمهن دەپ    
ئۇيغــۇرالر دۈشــمهن « ئهپهنـدىمۇ  ئورىنــا رىچــاردوبـۇ قېــتىم سـودىيه   

  . دەپ ھۆكۈم  ئېالن قىلدى» جهڭچىسى ئهمهس
ــىنگتوندا ــسى   ۋاشـ ــڭ ھهرقايـ ــۇرالر، دۇنيانىـ ــاۋاتقان ئۇيغـ  ياشـ

 ئهپهنـدىنىڭ  ئورىنـا  رىچـاردو جايلىرىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر سـودىيه   
بىز بۈگـۈن   . يىن خۇشال بولغان ئىدى   ھۆكۈمىنى ئاڭلىغاندا ئىنتا  

ــلىنىپ    ــۈمگه ئاساس ــۇ ھۆك ــامش ــان  وگۇۋەنتان ــسىگه قامالغ  تۈرمى
ــۇپ     ــگه قويـ ــڭ دۆلهت ئىچىـ ــڭ، ئامېرىكىنىـ ــارلىق ئۇيغۇرالرنىـ بـ

ئافغانىـستان، سـومالى،    : مهسـىلهن . بېرىلىشىنى تهلهپ قىلىمىز  
ــۇ      ــا ب ــرى ئامېرىك ــراق خهلقلى ــرى، ئى ــوۋو خهلقلى ــنىيه، كوس بوس

ــڭ  خـــۇددى شـــۇ  . يـــاردىمىگه ئېرىـــشكهن خهلقـــلهردۇر  دۆلهتنىـ
ــشى     ــاردىمىگه ئېرىشى ــڭ ي ــۇ ئامېرىكىنى ــلهردەك ئۇيغۇرالرم خهلق

  . الزىم ئىدى
يــاكى » سىستېمىــسى يالتــا«بىــراق، بــۇ خهلقــلهر ھېچقاچــان 

نىڭ دائىرىـسىگه كىرىـپ قېلىـپ، باشـقا         »سىهموسكۋا شهرتنام «
رى مـۇنقهرز   دۆلهتلهرگه قوشـۇپ بېـرىلگهن، يـاكى قۇرغـان دۆلهتلىـ          

پهقهت ئامېرىكىنىـڭ ئهخالقـى،     . قىلىنغان دۆلهتلهر ئهمهس ئىدى   
ئىنسانپهرۋەرلىك ياردىمىگه تايىنىپال دېموكراتىك دۆلهت قۇرۇشقا      

ئهخالقى جهھهتته ياردەم قىلىـش  . مۇۋەپپهق بولغان خهلقلهر ئىدى   
ــڭ دۆلهت    ــدا ئامېرىكىنىـ ــپكه قويۇلغانـ ــۈن تهرتىـ ــسى كـ مهسىلىـ
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ئهڭ ئاۋۋال ئۇيغۇرالرنى ئويالشـقان بولـسا بهك         داھىلىرىقۇرغۇچى  
ــوالتتى   ــۇق ب ــوالتتى، بهك يولل ــا  . ياخــشى ب ــڭ ئامېرىك ئۇيغۇرالرنى

 يىلـالردا   – 40چـۈنكى، ئۇيغـۇرالر     . چۈشى ئىـشقا ئاشـقان بـوالتتى      
ئامېرىكىنىڭ يىراق شـهرق سىياسـىتىنىڭ دائىرىـسىگه كىرىـپ         

ــقا  . قالغـــان ــىنى ئاخىرالشتۇرۇشـ ــان ئۇرۇشـ ــۇغ ئوكيـ ــرەك ئۇلـ كېـ
 ســوۋېت مۇناســىۋىتىنى ياخــشىالشقا كېــرەك –بولغانــدا، جۇڭگــو 

نى ها مۇناسـىۋىتىنى ياخـشىالپ يـاپونىي      بولغاندا، رۇسىيه، ئامېرىكـ   
 دۆلهت ەك بولغانــدا، ئۇيغۇرالرنىــڭكېــرئۇرۇشــتىن چىكىنــدۈرۈش 

 يىلــالردا ئــۇرۇش – 40. قــۇرۇش ھوقــۇقى مــۇنقهرز قىلىــۋېتىلگهن 
، ئامېرىكا ئۈچ دۆلهتنىـڭ     ۇسىيه، خىتاي دەۋرىدە ئوتتۇرىغا چىققان ر   

گه قارشــى مۇناســىۋەتلىرى دائىرىــسىدە ئۇيغۇرىــستاننىڭ هيــاپونىي
ــپ     ــتهملىكه قىلىـ ــا مۇسـ ــپ خىتايغـ ــۇنقهرز قىلىنىـ ــى مـ دۆلىتـ

  . بېرىلگهن ئىدى

*  *  *  *  *  

 يىللىرىـدا ئاچـسۇن باشـچىلىقىدىكى       – 40 ئهسىرنىڭ   – 20
 يـاردەم بېرىـپ   ىتايلىرىغاخئامېرىكا دىپلوماتلىرىنىڭ گومىنداڭ    

ــى     ــۇپ چىقتـ ــۇدە بولـ ــشچانلىقى بىهـ ــېلىش تىرىـ ــۇزۇپ قـ . قۇتقـ
 چـــــوڭ قۇرۇقلۇقتـــــا كوممۇنىـــــست خىتـــــايلىرىگومىنـــــداڭ 

خىتايالردىن يېڭىلىپ تهيۋەنگه قاچتى، سـتالىننىڭ قوللىـشىغا،        
يــــاردىمىگه ئېرىــــشكهن خىتــــاي كوممۇنىــــستلىرى جۇڭگــــودا  

ــاكىمىيهت بېـــشىغا يېتىـــپ كهلـــدى  ــتالىن. ھـ ــى سـ نىڭ ۋەكىلـ
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ــايىۋ ــستانلىق( قۇنانب ــاۋ، )قازاقى ــدۇڭنىڭ م ــى زې ــۋىخهن ۋەكىل  لى
 – 1955 يىلىـــدىن – 1950ئىككىـــسى بىرلىـــشىپ بېيجىڭـــدا 

دا دۆلهت  )شـىنجاڭ (يىلغىچه باش قاتۇرۇپ پىالنالپ، ئۇيغۇرىستان      
قۇرغان ئۇيغۇرالرنى خىتايغا مۇستهملىكه قىلىپ بېرىـپ، ئهمـدى         

بۈگـۈن ئۇيغۇرالرنىـڭ ھـالى      . ۇرۇپ بهردى بۇ قېتىم ئاپتونوم رايون ق    
  نېمه؟

 يىلـــــى ئامېرىكـــــا تېررورىـــــستالرنىڭ ھۇجۇمىغـــــا - 2001
 ئايــدا، ئىــسمى بــار   – 8يىلــى  – 2002ئۇچرىغانــدىن كېــيىن،  

شــــهرقىي تۈركىــــستان ئىــــسالم   «لــــېكىن جىــــسمى يــــوق   
نى ئامېرىكـا ھۆكـۈمىتى تېررورىـست تهشـكىالت دەپ          »پارتىيىسى

ن پايـدىالنغان خىتـاي ھۆكـۈمىتى تـاكى         ئېالن قىلغان پۇرسـهتتى   
بۈگۈنگىچه باشقا ۋەتهنپهرۋەر ئۇيغۇرالرغـا تېررورىـست جىنـايىتىنى         

ــۈم جازاســى بېرىــپ بىــر تهرەپ قىلىۋاتىــدۇ    – 2002. ئارتىــپ، ئۆل
 مهدەنىـيهت ساھهسـىدىن   ،يىلىدىن باشالپ ئۇيغۇر تىلـى مائارىـپ   

ولغـا   يىلىـدىن باشـالپ مهجبـۇرى ي       – 1987. قوغالپ چىقىرىلدى 
قويۇلغــــان خىتاينىــــڭ پىالنلىــــق تۇغــــۇت سىياســــىتىنىڭ     

ه ئۇچراپ قانچىلىك ئۇيغۇر نارەسىدە ئۆلتۈرۈلـدى؟       ىگزىيانكهشلىك
قانچىلىغان ئۇيغۇر سىياسىي مهھبۇسقا ئۆلۈم جازاسـى بېرىلـدى؟         

 1 يىلـى  – 2008قانچىلىغان ئۇيغۇر قولغا ئېلىنـدى؟ مهسـىلهن،        
ــڭ – ــاپتونوم  – 18 ئاينىـ ــۇر ئـ ــۈنى ئۇيغـ ــيه   كـ ــۇق ئهدلىـ  رايونلـ

نازارىتىنىڭ نازىرى روزى ئىسمائىل خهلـق ۋەكىلـلهر قۇرۇلتىيىغـا        
ــدە  ــالت بهرگهن ــدە  : دوك ــل ئىچى ــى بهش يى ــتىم 1013كېيىنك  قې
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 مىڭـدىن  15سىياسىي دېلو سادىر بولدى، بۇ دېلوغـا چېتىـشلىق    
ــدى،     ــى بېرىلـ ــۈم جازاسـ ــدى، ئۆلـ ــا ئېلىنـ ــشى قولغـ ــارتۇق كىـ ئـ

اق جازاســى ھۆكــۈم قىلىنــدى، دەپ  مۇددەتلىــك، مۇددەتــسىز قامــ 
 بىــر يىلــدا خىتــاي ھۆكــۈمىتىگه رئۇيغــۇرالدېــمهك، .  1كۆرســهتتى

 قېتىمدىن ئارتۇق ۋەقه سـادىر قىلغـان بولمامـدۇ؟ بـۇ            200قارشى  
ئىـــــش ئۇيغـــــۇرالر ئۇزۇنـــــدىن بېـــــرى خىتاينىـــــڭ مىللىـــــي  

 – 2002ھۆكۈمرانلىقىنى قوبۇل قىلمىدى دېگهنلىك ئهمهسـمۇ؟       
 ياشـتىن   14ىتاي كۆچمهنلىرى ھـاكىمىيىتى     يىلىدىن باشالپ خ  

 ياشقىچه ئۇيغۇر قىزلىرىنى خىتايالر ئولتۇراقالشقان ئىچكىرى       25
 مىڭ  151 مىليون   1 يىلى   – 2007. خىتايغا يۆتكهشكه باشلىدى  

مهن قېـتىم دېـگهن سـۆزگه       . 2قېتىم يۆتكهپ كېتىلدى، دېيىلدى   
ــشهنمهيمهن ــپ   . ئى ــۆتكهپ كېتىلى ــا ي ــرى خىتايغ چــۈنكى ئىچكى

ــۇ     ــگهن بىرم ــستانغا قايتىــپ كهل ــۆز ۋەتىنــى ئۇيغۇرى ھــازىرغىچه ئ
 مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئهمگهك     130بۇنىڭ ئىچىدە   «. كىشى يوق 

، شــهندۇڭ، جياڭــسۇ قاتــارلىق   ىنجتــيهنكــۈچلىرى خىتاينىــڭ  
 تىـن كـۆپرەكىنى    80%بۇالرنىـڭ   . جايلىرىغا بىۋاسىته يۆتكهلگهن  

ــدۇ  ــۆز  يېقىن. ئۇيغــۇر دېهقــان قىزلىــرى ئىگىلهي ــۈچ يىلــدا ئ قــى ئ
ــۆتكهلگهن يېــزا ئهمــگهك كــۈچلىرى    ــدىن ســىرتالرغا ي  3يۇرتلىرى

مهخــسۇس خىتــاي ...  مىــڭ ئــادەم قېتىمغــا يهتــكهن300مىليــون 
ــشلهمچىلىككه     ــا ئى ــازار كارخانىلىرىغ ــت، ب ــدىكى كهن ئۆلكىلىرى

                                                 
 . ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى1
 . ئوخشاش رادىئو2
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نېمىـــشقا خىتـــاي  . » مىڭـــدىن ئاشـــىدىكهن 90يـــۆتكهلگهنلهر 
ــ    ستانغا يهرلىـــشىدۇ؟ كـــۆچمهنلىرى كۆچـــۈپ كېلىـــپ ئۇيغۇرىـ

نېمىشقا ئۇيغۇرالرنى، ئۇيغۇر قىزلىرىنى يۆتكهپ كېتىپ خىتايالر       
ئولتۇراقالشقان ئۆلكىلهرگه ئورۇنالشتۇرىدۇ؟ ئامېرىكا خهلقـى، بىـر        

  !يهر شارىدىن يوقىلىۋاتىدۇئۇيغۇرالر مىللهت 
ئامېرىكــا دۆلهت مهجلىــسىمۇ خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغــۇر  

ايالر ياشـاۋاتقان ئـۆلكىلهرگه يـۆتكهش،       ياشلىرىنى تۈركۈملهپ خىت  
يهنـــى بىـــر مىللهتنـــى ئېتنىـــك ياشـــاش شـــارائىتىدىن ئايرىـــپ 
ــدۇ، دەپ    ــا ياتىـ ــك قىرغىنچىلىققـ ــۆتكهش، ئېتنىـ ــۈملهپ يـ تۈركـ
ــۇر   ــان مهزكــ ــا يۈرگۈزۈۋاتقــ ــڭ ئۇيغۇرالرغــ ــىتىپ، خىتاينىــ كۆرســ

ــانۇن  سىياســـىتىنى توختىتىـــشنى  تهشـــهببۇس قىلىـــپ بىـــر قـ
  . 1ن ئىدىسى ئېالن قىلغاهاليىه

*  *  *  *  *  

ــانجۇ  – 1884 ــالپ مـ ــدىن باشـ ــا، – يىلىـ  – 1940 خىتايالرغـ
 ۋە خىتــايلىرىيىلــالردا دۆلهت قــۇرۇپ يهنه باشــقىدىن گومىنــداڭ  

ر، كوممۇنىــست خىتايالرغــا مۇســتهملىكه بولــۇپ قالغــان ئۇيغــۇرال
چى خىتايالرنىــڭ ھوقــۇقلىرى ه يىــل مابهينىــدە مۇســتهملىك124

. ىش قانۇنلىرى ئالدىدا جىنايهتچى بولـۇپ كهلـدى       ئالدىدا ۋە ئاتالم  
ــۆزىنى      ــۈمگه، ئ ــل ھۆك ــۇرالر ئادى ــان ئۇيغ ــۇپ قالغ ــايهتچى بول جىن

                                                 
 . ئوخشاش رادىئو1
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لىرى مـاددىي   هىدى، خىتـاي سـودىي    مئاقالش پۇرسـىتىگه ئېرىـشهل    
پاكىتالرغــا ئېرىــشمهي تــۇرۇپال قولغــا ئېلىنغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ      

 قامـاق    بېكىتىـپ مۇددەتلىـك، مۇددەتـسىز      ئـاغزاكى جىنايىتىنى  
. ىجـرا قىلىـۋەردى    ئۆلۈم جازاسى بېرىـپ ئ      ھهتتا ،جازاسى بېكىتىپ 

چى خىتايالرنىڭ ھوقۇقى بولغاندەك، قانۇنمۇ     هھوقۇق مۇستهملىك 
 – 1997مهسـىلهن،   . چى خىتايالرنىڭ قـانۇنى ئىـدى     همۇستهملىك

يىلى ئىلى ۋەقهسى يۈز بهرگهندە، نامايىشقا قاتناشقان ئۇيغۇرالرنى        
ە ئۆلـۈم    قىلمـايال يهتـته كـۈن ئىچىـد        – ق قىال قولغا ئېلىپ، سورا  

چى خىتاينىـــڭ قىلمىـــشلىرىدىن همۇســـتهملىك. جازاســـى بهردى
 فېــدېرال ئــۆكتهبىر – 7يــۈرىكى زېــدە بولــۇپ كهتــكهن ئۇيغــۇرالر،  

 وگۇۋەنتانـام  ئهپهنـدى،    ئورىنـا  رىچـاردو سىدە سـودىيه    هسوت مهھكىم 
هن  نهپهر ئۇيغـــۇر گۇناھـــسىز، دۈشـــم  17تۈرمىـــسىگه قامالغـــان  

جهڭچىــسى ئهمهس دەپ ئــېالن قىلىــپ تۈرمىــدىن قويۇۋېتىــشكه  
بۇيرۇق چۈشۈرگهندە، شۇ كۈنى سوتقا قاتناشـقان بـارلىق ئۇيغـۇرالر     

 بىرىنـى تهبرىكلهشـتى، كـۆز يېـشى قىلىـپ      –ھاياجانالندى، بىـر   
 يىـل مابهينىـدە     124يىغالشتى، چۈنكى ئۇيغۇرنىـڭ پهرزەنتلىـرى       

سـوت قىلىنىـپ ئاقالنغـان      تۇنجى قېتىم ئادىل سـوت ئـارقىلىق        
مۇشــۇ . قىاليلــۇقماكــان ۋە زامــاننى ئالماشــتۇرۇپ پىكىــر  . ئىــدى

كىـشىلهر بۈگـۈن خىتــاي سـوت مهھكىمىــسىنىڭ قولىـدا بولغــان     
  بولسا، قانداق جازاغا ھۆكۈم قىلىنار ئىدى؟

ســى  هكوممــۇنىزم ئىمپېرىي! ېرىكــا خهلقــى ھۆرمهتلىــك ئام
نىڭ قارا  »سىستېمىسى يالتا«يىمىرىلىپ شهرقىي ياۋروپا خهلقى     
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ئۆڭكۈرىدىن قۇتۇلـۇپ چىقىـپ دېموكراتىـك جهمئىـيهت قۇرۇشـقا           
 6 ئاينىـڭ    – 5 يىلـى    – 2005مۇۋەپپهق بولدى، پرېزىدېنت بوش     

ــا« شــهھىرىدە رىگــا كــۈنى – ــارىخى  يالت ــايىن زور ت ــى ئىنت  يىغىن
 يىللىق دۇنيا تارىخىدىن خۇالسـه      60دەپ  » خاتالىق بولغان ئىدى  

 يىغىنىنىـــڭ بىـــر تهرەپ قىلىـــشىغا ئـــۇچراپ ايالتـــچىقارغانـــدا، 
دۆلىتىدىن ۋە دۆلهت قۇرۇش ھوقۇقىدىن ئايرىلىپ قالغان ئۇيغـۇر         

ــدى  ــادلىققا چۆمـ ــسىز شـ ــى چهكـ ــان – 40. خهلقـ ــالردا قۇرغـ  يىلـ
دۆلىتىدىن ئايرىلىپ، دۆلهت قۇرۇش ھوقۇقىدىن ئايرىلىـپ دۇنيـا         

ۇشـقا،  تىنچلىقىغا تۆھپه قوشقان ئۇيغۇر خهلقى، بۈگـۈن دۆلهت قۇر  
تارىختا يوقىتىۋەتكهن دۆلىتىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشـكه ھـاجهتمهن        
ۋە ھوقۇقلــۇق بولــۇپ قالــدى، مهن بــۇ يهردە ئامېرىكــا خهلقىنىــڭ   

 ئۇيغۇرالرنىڭ تهلهپ ئارزۇلىرىغـا كۆڭـۈل       گىرىسىنىڭنكو ىكارئامې
مهن بــۇ يهردە ئــامېرىكىلىق . بۆلۈشــىنى تهلهپ قىلغــان بــوالتتىم

ز دەپ ھۆكۈم قىلىپ ئامېرىكىنىڭ قويۇپ      ئادىل سودىيه گۇناھسى  
 نهپهر ئۇيغۇرنىــڭ ئامېرىكىنىــڭ 17بېرىـشكه بــۇيرۇق چۈشـۈرگهن   

 ۋە گىرىــسىنكودۆلهت ئىچىــگه قويــۇپ بېرىلىــشىگه، ئامېرىكــا    
دىكى زاتالرنىــڭ، ئامېرىكــا خهلقىنىــڭ، ئامېرىكــا قــانۇن ساھهســى 

ونلىرىنىڭ ھهيـدەكچىلىك قىلىـشىنى ئۈمىـد    ئئامېرىكا سىياسـى  
  . تتىمقىال

ــدا    ــۈملىلهرنى يېزىۋاتقانـــ ــۇ جـــ ــۇ يهردە شـــ ــۈن بـــ مهن بۈگـــ
ــڭ  ، ئامېرىكىنىــــڭ خهلقئــــارا  نلىرىغاوئسىياســــىئامېرىكىنىــ

ــۇچى     ــڭ دۆلهت قۇرغــ ــا، ئامېرىكىنىــ ــهت تارىخچىلىرىغــ سىياســ



 281

ــۇراجىئهت قىلىـــپ مۇنـــداق دېمهكچـــى بولـــدۇم ىلىرىغـــاھدا :  مـ
ىق  يىغىنــى ئىنتــايىن زور تــارىخى خاتــاليالتــا«پرېزىــدېنت بــوش 

سىياسىي لوگىكىغا ئاساسلىنىپ   . دەپ كۆرسهتتى » بولغان ئىدى 
نىڭ رامكىسى  » سىستېمىسى يالتا«لوگىكىلىق پىكىر قىلغاندا    

» سـى ه سـوۋېت شهرتنام   –جۇڭگـو   «زاالنغـان    ئىم موسكۋادائىچىدە  
ــستان   ــارقىلىق ئۇيغۇرى ــىنجاڭ«ئ ــاي    »ش ــدا خىت ــى چاغ ــى ئهين ن

سـوۋېتالر ئۈچـۈن    دۆلىتىگه قوشـۇپ بېرىـشمۇ سـتالىن ۋە سـابىق           
جۇڭگونى » ق بولغان ئىدى  ئىنتايىن زور تارىخى خاتالى   «ئېيتقاندا  
دە بىــرلىككه كهلتۈرۈشــنىڭ ھېچقانــداق سىياســىي    هبــۇ دەرىــج 

ونلىرى ئقېنــى ئامېرىكىنىــڭ سىياســى. 1ئاساســلىرى يــوق ئىــدى
 بىــر مىللهتنىــڭ ھايــاتى، مهۋجۇتلــۇقىنى ۋە يــاكىئېچىنىــشلىق 

ــۇ مىللهت   ــاي ش ــسابقا ئالم ــى ئىھې ــڭ   ن ــات مىللهتنى ــى ي ككىنچ
ــه    هتېررىتورىي ــداق خۇالسـ ــارىختىن قانـ ــۇپ بهرگهن تـ ــىگه قوشـ سـ

 مىليون ئۇيغۇر خهلقـى تـۆت كـۆزى بىـلهن كۈتـۈپ             20چىقىرىدۇ؟  
  ! تۇرۇپتۇ

  . كۈنى– 30 ئاينىڭ – 10 يىل – 2008سىدىقهاجى روزى 
  
  
  

  

                                                 
 .  ئامېرىكىنىڭ جۇڭگودىكى مهغلۇبىيىتى1
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  ۋە ئاپتورالرنىڭ تارىخ قارشى» فىڭ خانىم«

  مۇھاكىمه

 »شـىنجاڭ «تارىخنىڭ تهرەققىياتىغا ئهگىشىپ،    جهمئىيهت ۋە   
 –ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىــدا مهدەنىــيهت ساھهســىدە، ئهدەبىيــات      

ــارىخىي    ــاتچىلىقى، تـ ــارىخ تهتقىقـ ــۇمچه تـ ــارىخ، قوشـ ــهنئهت، تـ سـ
تېمىالرنى بهدىئىي ئهكس ئهتتۈرۈش قاتارلىق مهنىۋى پائالىيهتلهر       

ئهدەبىيـات ۋە تـارىخ   بـۇ يهردە    . ئاكتىۋال بىر باسقۇچقا قهدەم قويـدى     
س باغالنغـان،    بىرىگه چهمبهرچـا   –ۇمانتار پهنلهرنىڭ قاتارىدا بىر     گ

س ئهتتـۈرۈلگهن    ئهدەبىيات ئـارقىلىق ئهكـ     اپهلهردەتارىخ ئۇزۇن مۇس  
همئىيهتنـــى يورۇتـــۇپ بېرىـــشنىڭ جيـــاكى ئهدەبىيـــات تـــارىخنى، 

ئوبرازلىق مهنىۋىي قورالىغا ئايالنغـان؛ شـۇڭا شېكىـسپىر، بـالزاك           
ــ ــسنىڭ ئهنگل قاتـ ــاركىس ۋە ئېنگلىـ ــازغۇچىالر مـ ــيه ۋە ارلىق يـ ىـ

بـۇ  . نىشىدە ئهيـنهك بولغـان ئىـدى      فرانسىيه جهمئىيىتىنى چۈشى  
ــارىغىلى    ــر پهن دەپ قـ ــارىخنى بىـ ــلهن تـ ــات بىـ ــدا ئهدەبىيـ نۇقتىـ
بولمىـــسىمۇ، لـــېكىن بـــۇ ئىككـــى پهن ئوتتۇرىـــسىدىكى نـــازۇك  

 تـــارىخ :هنەتنى تـــوغرا بىـــر تهرەپ قىلمىغانـــدا، مهســـىلۋمۇناســـى
سه يـاكى بۇرمىالنـسا، بهدىئىـي       س ئهتتۈرۈلمى ئهدەبىياتتا توغرا ئهك  

ۈمىگه ئېرىــشهلمهيدۇ؛  س ئهتتــۈرۈش تــارىخى چىنلىــق ئۈنــ    ئهكــ 
س ئهتتۈرۈش ئهدەبىياتنىڭ يۈكـسهك پرىنـسىپلىرىغا       تارىخنى ئهك 

ھۆرمهت قىلمىسا، ئوخشاشال تارىخىي تېمىالردا بهدىئىي چىنلىق       
ــاراتقىلى بو ــدۇ؛ لي ــارىخىي چىنلىــ  شــۇماي ــي  قڭا ت ــلهن بهدىئى  بى
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چىنلىقنىــڭ ئوتتۇرىــسىدىكى ماسلىــشىش ۋە چهتــكه قــېقىش     
ــدا     ــي جهريان ــش، بهدىئى ــر تهرەپ قىلى ــي بى مۇناســىۋىتىنى بهدىئى

س ئهتتــۈرۈش كېرەكمــۇ يــاكى تــارىخنى ئهيــنهن ئهكــگهۋدىلىــنىش 
مهسىلىسىدە گهۋدىلىـنىش كېرەكمـۇ؟ بـۇ يازغۇچىنىـڭ بهدىئىـي           

  .لىمىنى ئۆلچهيدىغان بىردىنبىر ئۆلچهمدىت ۋە تارىخ بى
هلىمـــــى ۋە تـــــارىخچى قيـــــازغۇچى ليۇنـــــۇڭ ئهپهنـــــدىنىڭ 

بىخهينىڭ مهسلىههتچىلىكى ئارقىلىق شىن خۇا ئهپهنـدىنىڭ       سۇ
س ئهتتۈرۈلگهن بهدىئىي فىلىـم     ىسسورلىقىدا، تارىخى تېما ئهك   ژرې
ىلىــم بهدىئىــي فيېقىنــدا ئېكرانغــا چىقتــى، بــۇ » فىــڭ خــانىم«

هن، گراژدانلىــق ســاالھىيىتىمىز بــويىچه، بهدىئىــي ۋە فىلىــم ئىــك
. تارىخىي تهرەپتىن كۆز قارىـشىمىزنى قويـۇپ ئـۆتمهي تۇرالمـايمىز         

ــسمىلال   ــدا، بى ــدا قويۇلغان ــم ئېكران ــۋەتته  ئنىڭ ھفىلى ــدا ئهل ورنى
يۇيمېنگۈەن راۋىقى ئېكرانـدا ھـازىر بولىـدۇ ۋە ئېكـران سـىرتىدىن        

ڭ خانى كۈنبهگ دۆلهتنىـڭ     بهگلىكىنى» ئويسۇن«. لىدۇۇتونۇشتۇر
ــشۇرۇپ بهرگىنىنىــڭ       ــا تاپ ــۇ خېنىمغ ــشلىرىنى جهني ــى ئى ئىچك

لهتنىــڭ تاشــقى ئىــشلىرىنى دېــدەك فىــڭ خانىمغــا  ۆســىرتىدا، د
ــار رايونىــدىكى د   ــدۇ، قورىغ ــشۇرۇپ بېرى ــاش  ۆتاپ ــسىدا ب ــلهر ئارى لهت

ۋاسـى قاتـارلىق    ۋاسـى، يهر دە    ئوينايدۇ، يايالق دە   ئهلچىلىك رولىنى 
ــدۇ، ئهكــسىچه فىــڭ  خيهرلىــك مهســىلىلهرنى  هلــق ھهل قىاللماي

ــدۇ     ــر تهرەپ قىلى ــېلىپ بى ــول س ــۆزى ق ــانىم ئ ــان  . خ ــۈنبهگ خ ك
تىدە بىــر تهرەپ بولــسىمۇ، لــېكىن جهنيــۇ خېــنىم ۋە فىــڭ   ىســۈپ

، پسۈپىتىدە بىـر تهرەپ بولـۇ     » تهبىئهتتىن ھالقىغان كۈچ  «انىم  خ



 284

 .نىــڭ خــانى كــۈنبهگنى قورچاققــا ئايالنــدۇرۇپ قويىــدۇ»ئويــسۇن«
بىخهيلهر بـۇ يهردە كـۈنبهگنى      ليۇنۇڭ ئهپهندى ۋە مهسلىههتچى سـۇ     

نـېمه  . خۇنۈكلهشتۈرۈشنىڭ بۇنىڭدىن باشقا چارىسىنى تاپالمايـدۇ  
ئۈچۈندۇر كۈنبهگنى ليۇ باڭ،  ساۋ سـاۋالرنىڭ قاتارىغـا قويالمايـدۇ،            
تــارىخنى باشــقۇرغۇچى ۋە باشــقۇرۇلغۇچىالر ئهندىزىــسى بــويىچه     

 ئهپهنـدىلهر، نېمىـشقا كۈنبهگنىمـۇ خـان         ئۇلۇغالشقا پېتىنغان بـۇ   
  سۈپىتىدە ئۇلۇغالشقا پېتىنالمايدۇ؟

 يىلالردا جهنيۇ خېـنىم غهربتىكـى       – 100مىالدىدىن بۇرۇنقى   
ــگهن     ــۇمكىن، كهلمى ــگهن بولۇشــىمۇ م ــگه كهل ــسۇن بهگلىكى ئۇي

بـۇرۇنقى تـارىخچىالر رىـۋايهتنى خاتىرىلهشـكه       . بولۇشىمۇ مـۇمكىن  
وتۇنبازلىرىنىـڭ شــهرق مهلىكىــسىگه  ئـادەتلهنگهن، شــۇڭا تــۈرك خ 

ئۆيلىنىـــشى توغرىـــسىدىكى رىــــۋايهتلهر ئۇالرنىـــڭ دەپتىــــرىگه    
ــي      ــڭ غهربى ــويىچه مهلىكىلهرنى ــۋايهت ب ــسا، رى ــاتىرىلهنگهن بول خ

چىــن سۇاللىــسىنىڭ خارابىــسى . يۇرتقــا كېلىــشى بهرھهق ئىــدى
ئۈستىگه ئۆرۈلۈپ ئىچكى ئىشلىرىنى بىر تهرەپ قىاللماي غهربىي        

هرقىي خهن دەپ ئىككىــــگه بۆلۈنــــۈپ كهتــــكهن خهن خهن ۋە شــــ
ــداق     ــىتىنى قانــ ــك سىياســ ــقى كېڭهيمىچىلىــ ــى، تاشــ دۆلىتــ
بهلگىلهيدۇ ۋە مهلىكه جهنيۇ بىلهن دېدەك فىڭ خـانىمنى غهربـكه         
قانداق ئهۋەتىدۇ، دېگهن سوئال بـويىچه سۈرۈشـتۈرگهندە، ئۇالرنىـڭ          

  . غهربكه كېلىشى ئېهتىمالدىن يىراق
 كهلـسهك، ئۇيـسۇنالر ئهنـۋەر بايتۇرنىـڭ         بهگلىكىگه» ئويسۇن«

 ئهســىردىن – 3مىالدىــدىن بــۇرۇنقى «يېزىــشىغا ئاساســالنغاندا، 
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ئىلگىرى دۇنخۇاڭ قهلئهسى ئهتراپىدا، خېـشى رايونىنىـڭ غهربىـي          
ۇنالر غهربـكه   سئۇيـ . قىسمىدا ياشايدىغان بىر تۈركىي قهبىله ئىدى     

ىنىڭ بـاش   كۆچكهن ياۋچىالر تهرىپىدىن قوغلىنىپ، ئىلى دەرياسـ      
تاغنىڭ شـىمالىي  الدا بالقاش كۆلى، جهنۇبىي تهڭرى    ئېقىمى، شىم 

ئۇالرنىــڭ . ىلىــگهنگئېتهكلىــرىگىچه بولغــان كهڭ رايــونالرنى ئى 
ئاساسلىق سىياسىي مهركىـزى ئىسـسىق كۆلنىـڭ جهنۇبىـدىكى         

 يهنه بهزى . ئىـــــدى» ئىســـــسىق كـــــۆل شـــــهھىرى«ھــــازىرقى  
ــۇرۇنقى   ــدىن بــــ ــالالردا مىالدىــــ ــى خهن  – 108ماتېرىيــــ يىلــــ

خـانى  » ئويـسۇن «سۇاللىسىنىڭ خانى خهنۋۇدى مهلىكه شىجۈننى      
 – 103لى جاۋ بهگـكه يـاتلىق قىلغـانمىش، مىالدىـدىن بـۇرۇنقى         

» ئويـسۇن «يىلى مهلىكه شـىجۈن ئۆلگهنـدىن كېـيىن خهن ۋۇدى            
خانى سهنچورغا يهنه مهلىكه جىيـې بـۈۋىنى يـاتلىق قىلغـانمىش،            

ــۇرۇنقى   ــدىن ب ــى خا– 62مىالدى ــكه   يىل ــۈەندى مهلى ــان خهن ش ق
خانى يانخۇ بهگـكه يـاتلىق قىلغـانمىش،        » ئۇيسۇن«ۇنى  شىياڭ ف 

ــابال  ــارىخىي كىت ــقا ت ــۇ  يهنه باش ــسى لي ــڭ ئاكى ردىمۇ، خهن ۋۇدىنى
ــاتلىق قىلغــان دېــيىلگهن  ف ئۇنــداقتا . ىنىــڭ قىــزى شــىجۈننى ي
خانىغـــــا خوتـــــۇن بولغـــــان خهن سۇاللىـــــسىنىڭ » ئۇيـــــسۇن«

ىــت ئىچىــدە يهنه مهلىــكه شاش ۋاقمهلىكىلىــرى زادى قــانچه؟ ئوخــ
ــۇ ۋە ف ــاتلىق    جهنيـ ــا يـ ــسۇن خانىغـ ــۇ ئۇيـ ــاۋ خېنىمالرمـ ــڭ ليـ ېـ
  .قىلىنىپتۇ

بهگزادىلىــرىگه قىلىــچ  » ئۇيــسۇن«فىــڭ ليــاۋ خېنىمنىــڭ   
چېپىشنى ئۆگىتىـشى، بۇغـداي ئـۇرۇغىنى چاڭئهنـدىن كهلتـۈرۈپ           
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ــشنى      ــۇپ چىقىـ ــدە ئۇتـ ــشى، بهيگىـ ــشنى ئۆگىتىـ ــداي تېرىـ بۇغـ
رىنىـڭ زادى   لىبهگ» ئۇيـسۇن «بۇ جهريانىـدا    ئۆگىتىشى، تارىخنىڭ   

قانداق مهۋجۇد بولـۇپ تۇرغـانلىقىنى يـاكى جهنيـۈ خېـنىم، فىـڭ              
» نئۇيـسۇ «كىگه كهلمهستىن بۇرۇن    بهگلى» ئۇيسۇن«لياۋ خېنىم   

ــۇ  ــداق مهۋجــ ــڭ زادى قانــ ــانلىقىنى   دبهگلىكىنىــ ــۇپ تۇرغــ بولــ
ىچه ماتېرىيالالرغا ئاساسالنغاندا، ھـازىرغ   . چۈشهندۈرۈپ بېرەلمهيدۇ 

موســــكۋا، لېنىنگــــراد مۇزېيلىرىــــدا ســــاقلىنىۋاتقان ئالتــــاي     
ــۇبىي ســېبىرىيىدىن تېپىلىــپ    تاغلىرىنىــڭ ئېتهكلىــرى ۋە جهن
ــدىن     ــان، مىالدىـ ــدىن قېزىۋېلىنغـ ــۈرك قورغانلىرىـ ــى تـ قهدىمكـ

 يىلالرغــا تــوغرا كېلــدىغان تــۇچ دەۋرى ۋە تۆمــۈر  – 1000بــۇرۇنقى 
النغاندا، شـۇ دەۋردىـال      ئهتىقىـلهرگه ئاساسـ    –دەۋرىگه ئائىت ئاسـارە     

قىلىــچ، ئۈشــكه، پىچــاق، ئــوق ئــۇچى، پالتــا، تۆمــۈر تــون قاتــارلىق 
ردە بۇغــداي، ئــۇرۇش قــوراللىرى ياســالغاندىن باشــقا يهنه شــۇ دەۋرله

 قاتـارلىق ئاشـلىقالرنى يـاۋا ئـوتالر ئارىـسىدىن       ئارپا، تېرىق، زىغىر  
ىغان ن كىشىلهر يهنىال شۇ دەۋردە ياش     اتۇنجى قېتىم تېپىپ تېرىغ   

 – 100مىالدىــدىن بــۇرۇنقى  . ئوتتــۇرا ئاســىيا تــۈركلىرى ئىــدى   
ــاۋ خېنىمنىــڭ چاڭئهنــدىن بۇغــداي    ــدە فېــڭ لي يىلالرغــا كهلگهن
ئۇرۇغىنى كهلتۈرۈپ بۇغداي تېرىشنى ئۆگىتىپ قويۇشىنىڭ ئانچه       

هندىال ، تارىخنى شۇنداق چۈشهندۈرگ   دېمهك. زۆرۈرىيىتى يوق ئىدى  
ــدۇ   ــق بولىـ ــگه مۇۋاپىـ ــىلهن  ئهتر. ئهقىلـ ــلهر، مهسـ ــى بهگـ ، اپتىكـ

خــانلىقى قاتــارلىق خــانلىقالر » كهنــتيهر«خــانلىقى، » ســهنكۆ«
بىــلهن بولغــان مۇناســىۋەتته، كۈنبهگنىــڭ دېــدەك يــاكى ئاســراندا  
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ــى     ــپ تهيىنلىگهنلىكىنـ ــسى قىلىـ ــاۋنى دۆلهت ئهلچىـ ــڭ ليـ فېـ
بۇ توغرىدا  .  قىلغىلى بولمايدۇ  مهنتىقى ۋە تارىخىي يوسۇندا قوبۇل    

ــۇ اشـــقا ھېچقانـــداق بىـــر تـــارىخچى بىـــر نـــېمه      بىخهيدىن بسـ
  .دېمىگهنىدى

تـارىخ،  . ېـرەك ئىـدى  تارىخ، ئوبيېكتىپ تهتقىـق قىلىنىـشى ك      
هرسـه بولـسىمۇ، لـېكىن تـارىخچىالر        ىدە بىر خىلـال ن    ۋەقهلهر تهرتىب 

ــارىخنى     خ ــانلىقتىن، ت ــگه بولغ ــقا ئى ــارىخىي قاراش ــل ت ــۇ خى ىلم
ھـازىرقى كۈنـدە    تهتقىق قىلىشقا سىڭدۈرىدىغان تارىخىي قـاراش،       

لهشــكىمۇ ســىڭىپ كېتىــپ، تــارىخنى ئهيــنهن     ىتــارىخنى خاتىر
ــقا     ــاتىرىلهش بۇرمىالشـ ــسىچه، خـ ــڭ ئهكـ ــاتىرىلهش تهلىپىنىـ خـ

تىالشتۇرۇشــمۇ ئهنه شــۇ  تــارىخ يىپىنــى ساخ،دېــمهك. يــۈزلهنمهكته
تارىخنى ئادالهتنىڭ كـۆزى بىـلهن كۆزەتكهنـدە       . يهردىن باشالنماقتا 

 ئـــاپتورالر –دىغان بىـــر قـــاراش ىنى كهلتۈرىـــكىـــشىنىڭ غىـــدىق
» يهركهنـت خـانلىقى   «مۇددىئاسىنىڭ مهقسهتلىك تهرىپى شۇكى     

نىـڭ ئـۆز تهۋەلىكىـدە      )تېلېۋىزىيه فىلىمىدە شـۇنداق دېـيىلگهن     (
بهگلىكىنىـڭ  » ئۇيـسۇن «كۆڭۈلگه اليىـق ۋارىـس تېپىلمىغاچقـا،        

ــۇمى  ــانغۇمىنى ۋارىـــسلىققا تهكلىـــپ قىلىپتـ . ششاھزادىـــسى يـ
 مهكتــــۇپ كهنـــت پادىــــشاھى يهر«: گلىرىــــدافىلىمنىـــڭ دىيالو 

، »لىدە بهزىلهر ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلمايدۇ    كهنت ئې يهر» «.ئهۋەتىپتۇ
. دېــــيىلگهن» تلىــــكنهچــــۈنكى ئۇالرنىــــڭ ھهممىــــسى يهر ك«

 ئـاپتورالر،   قايچىالشتۇرۇپ مۇرەككهپلهشتۈرۈشـكه ئۇرۇنـۇپ كـۆرگهن      
. هۋەتىـدۇ كهنت پادىشاھلىقىغا ۋارىس بولۇشقا ئ    شاھزادە ۋەننانى يهر  
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قى ئىش ئىكهن، لېكىن بـۇنى      ھهر نېمه بولسا بۇ، مىالدىدىن بۇرۇن     
ــۇرا  – 1271ىنىـــڭ مىالد ــڭ ئوتتـ ــۇل ئاتلىقلىرىنىـ ــى مۇڭغـ  يىلـ

 يىلـى نـۇر     – 1644تۈزلهڭلىكته يۈەن سۇاللىسىنى قۇرغانلىقىغـا،      
ــ  ــڭ ئهۋالدى ش ــۈزلهڭلىكته  خاچنى ــۇرا ت ــڭ ئوتت ــڭ ۇنجى خاننى  چى

ــسىنى قۇرغانلىقىغــــا سېل  ــشتۇرساق ھېچنهرســــىگه  سۇاللىــ ىــ
ئهرزىمىگهننىــڭ ســىرتىدا، بــۇ پهقهت ئوتتــۇرا ئاســىيانىڭ ئىچكــى  

تاغنىـڭ جهنۇبىـدا   شـۇنداقال ئۇيغـۇرالر تهڭرى   . خاالس ،ئىشى بولىدۇ 
ــازىرقى كۈنــدە       ــدىغان ۋە ھ ــىمالىدا ياشــىمىغان دەي ــىغان، ش ياش

ــسهتلىك تهييارل ــدىيه   مهق ــر ۋە ئى ــل پىكى ــۇ خى ــان ب لهرنى ىنىۋاتق
ــڭ ئه ــا تارىخنى ــلى قىي ــدۇ پىتىگس ــاڭغىلى بولماي ــېكىن . ىمۇ ت ل

ــۇ  ــاپتورالر كــۈچهپ كېتىپت ــدا  : مهســىلهن. ئ ــۇرا ئاســىيا تارىخى ئوتت
انىالر  ۋە ئۇنىڭـدىن     خـ ئالغان قارا  بۈيۈك سۇاللىلهر قاتارىدىن ئورۇن   

كهنـت سـهئىدىيه خـانلىقىنى       يىلى قۇرۇلغان يهر   – 1513كېيىن  
غـا ئېلىـپ بارسـىمۇ،       يىلالر – 100يۆتكهپ ، مىالدىـدىن بـۇرۇنقى       

  . كۆڭۈلدىكىدەك نهتىجىگه ئېرىشهلمهيدۇ
 يـاكى بـاال     كهنت خانلىقىغا ۋارىس  خانلىقىنىڭ يهر » ئۇيسۇن«

كهنت خانلىقىنى باشقۇرۇشىغا كهلـسهك، بـۇ       پادىشاھ ئهۋەتىپ، يهر  
. توغرىدا تارىخىي ماتېرىيالالردا ھېچقانداق خاتىرە قالـدۇرۇلمىغان      

بىخهي ئهپهنــدىلهر نــېمىگه تچى ســۇئۇنــداقتا ليۇنــۇڭ ۋە مهســلىهه
ئاساسهن بۇنداق ۋەقهنى ئويدۇرۇپ چىقالىدى؟ بهدىئىـي سـهھنىگه         
كۆتـــۈرۈپ چىققــــان بـــۇ تــــارىخىي ئويـــدۇرمىغا ســــىڭدۈرۈلگهن    
سىمۋوللۇق مهنزىرىلهر ۋە سىمۋوللۇق ئىبارىلهر نېمىدىن دېـرەك        



 289

 يىللىـــــرى گومىنـــــداڭنىڭ ئهكـــــسىيهتچى – 1945بېرىـــــدۇ؟ 
ــارىخچىلىرىمۇ  ــسۇنئ«ت ــڭ    » ۇي ــپ، ئۇالرنى ــۈرۈپ چىقى ــى كۆت الرن

 قازاق خهلقلىرى   -نهسهپلىرىنى ھازىرقى قازاقالرغا باغالپ، ئۇيغۇر      
ئوتتۇرىسىغا زىددىيهت سېلىپ، ئۇيغۇر دېموكراتىك ئىنقىالبىنـى       

 بۇنــداق ئۇرۇنــۇش . يېــرىم يولــدا تۇنجۇقتۇرۇشــقا ئۇرۇنغــان ئىــدى 
 قــازاق – ئۇيغــۇر تارىختــا مــۇئهييهن نهتىــجه بهرمىــگهن، ئهكــسىچه 

ــۈچ    خ ــتۇرۇپ، ئ ــى داۋامالش ــشىپ، ئىنقىالبن ــرى ئىتتىپاقلى هلقلى
 يىلى ماناس دەرياسـىنىڭ بويىـدا       – 1949ۋىاليهتنى ئازاد قىلىپ،    

ــازادلىقنى« ــ » ئ ــان ئى ــۇڭ ۋە    . دىكۈتۈۋالغ ــۇ ن ــۇ يهردە لي ــدى ب ئهم
ــۇ ــارىخ قارىـــشىنى تهتقىـــق قىلىـــپ  سـ ــدىلهرنىڭ تـ بىخهي ئهپهنـ

 بىر جهمئىيهتنىڭ تارىخىي ھهرىكىتىنىڭ     ھهرقانداق«كۆرەيلۇق،    
ــدۇ    ــسمىدا بولىــ ــى قىــ ــڭ ئىچكــ ــهۋەبى ئۇنىــ ــاراش » ســ دەپ قــ

ــدە     ــېكىن فىلىمـــ ــتۇر، لـــ ــارىخىي قاراشـــ ــسىزملىق تـــ ماركىـــ
ــ ــاراش ماركىـــسىز گهۋدىلهنـ ــارىخىي قـ ــارىخىي دۈرۈلگهن تـ ملىق تـ

ــۇپ،  ــت بولـ ــقا زىـ ــسكونىڭ  قاراشـ ــشۇناسى  مونتىـ ــا تارىخـ  بۇرژۇئـ
ــسانىيهت تارىخ« ــ ئىن ــڭ تهق ــايرىم سىياســىئونال ىنى رنىڭ دىرى ئ

ەك، ســۇبىخهي ئهپهنــدىلهرمۇ ىنىــددېگ» ئىرادىــسى بــويىچه بولىــدۇ
ــسۇ« ــانىنى    » نئۇيـ ــۇ جهريـ ــڭ مۇشـ ــاكى تارىخنىـ ــى يـ بهگلىكىنـ

سىياسىئون دەپ ياسىۋالغان فېـڭ ليـاۋ خېنىمنىـڭ ئىرادىـسىگه           
ان سـۈپىتىدىكى كـۈنبهگ     شۇڭالشـقا فىلىمـدە خـ     . اغالپ قويىـدۇ  ب

غۇ  ان سىزىقىدىن  چىقالمايدىغان، يـاپ     ڭ سىزغ دېدەك فىڭ لياۋنى  
ن ھـالهتته تهسـۋىرلىنىپ،   ۋە ساپغۇنالرمۇ ئۇنىڭ ئاغزىغـا قارايـدىغا   
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ىــــڭ ليــــاۋ خېنىمنىــــڭ ئىرادىــــسىدىن تاشــــقىرى تــــارىخنى ف
تۇرمايـدىغان ئايالنمــا يـاكى تهكــرار جهريانغـا ئايالنــدۇرۇۋەتكهن، بــۇ    

  . قاراشتۇرملىق تارىخىيېپى ئۆزىدىن سوبيېكتىپ ئىدىيالىزس
روھ ئىـدىيه پىكىرلهرنـى جهمئىـيهت تهرەققىياتىنىـڭ        «ۋولتېر  

، دەپ قارىغاندەك، فىڭ ليـاۋ      »نېگىزلىك ھهرىكهتلهندۈرۈش كۈچى  
لىكـــــلهر ئـــــارا، دىپلوماتىـــــك خېنىمنىـــــڭ ئىـــــدىيىلىرى بهگ

نىڭ نېگىـــزىگه ئايالندۇرۇلغانـــدىن تاشـــقىرى، ئوتتـــۇرا يارىشىـــش
ــا    ــڭ لي ــارىخى فى ــۇ دەۋر ت ــىيانىڭ ش ــرى  ئاس ــڭ پىك  –ۋ خېنىمنى

ئىدىيىــسى بــويىچه تهرەققىــي قىلغــان، دېــگهن پىكىــر ئىلگىــرى  
تــارىخ ۋە جهمئىيهتنىــڭ تهرەققىيــاتى تهبىئهتــتىن    «. ســۈرۈلگهن

ــدۇ    ــۆزىنى توغرىاليـ ــسىدە ئـ ــڭ تۈرتكىـ ــر كۈچنىـ ــان بىـ » ھالقىغـ
دېگهنــدەك فىــڭ ليــاۋ خېنىمنــى تهبىئهتــتىن ھالقىغــان بىــر       

ــ     ى پهلهك پهقهت فىــڭ ليــاۋ  كۈچنىــڭ ئورنىغــا قويــۇپ، بــۇ چهرق
خېنىمـــنىڭال مهنىـــۋى ۋە رېئـــال كـــۈچى ئـــارقىلىق ھهرىكهتـــكه  

 بۇ خىل قاراشالر ھېلۋىتىـسنىڭ تـارىخ        .كېلىدۇ، دېمهكچى بولىدۇ  
 يېگانه –يهككه  «قارىشى بىلهنمۇ بىردەكلىككه ئىگه، ھېلۋىتىس      

ــسنىڭ بىئولوگ ــك شهخ ــۆزگهرمهس  –ىيىلى ــك ئ  فىزىئولوگىيىلى
نىــڭ نېگىزىــدۇر دېگىنىــدەك، رىخ تهرەققىياتىائــۈچ تــ» تهبىئىتــى

ىيىلىـــك  فىزىئولوگ–فىـــڭ ليـــاۋ خېنىمنىـــڭ بىئولوگىيىلـــك 
بىخهي ۋە ليۇنـۇڭ  ۇقىلغـان سـ   ئۆزگهرمهس تهبىئىتىگه ۋارىـسلىق   

ئهپهندىلهر ئوبيېكتىپ تارىخنى ئهنه شـۇنداق يازمـاقچى بولىـدۇ ۋە           
بـويىچه  تېلېۋىزىيه فىلىمىنى ئهنه شۇنداق ئۆزگهرمهس تهبىئىتـى        
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مهنـپهئهت، خۇسۇسـىلىق،   «ھېلـۋىتىس  . ئېكرانغا ئېلىپ چىقىدۇ 
ــرى ســۈرىدىغان    ــاتىنى ئىلگى ــيهت تهرەققىي شــهھۋانىلىق، جهمئى

ــهۋەب ــىرلىق ســ ــۇبىخهي  » ســ ــۇڭ ۋە ســ ــدەك، ليۇنــ دەپ قارىغانــ
بهگلىكى ۋە قۇرىغار رايونىنىڭ جهمئىيهت     » ئۇيسۇن«ئهپهندىلهرمۇ  

نىمالرنىڭ ئهرلهرنـى بىهـۇش   تهرەققىياتىنى فىڭ لياۋ ۋە جهنيۇ خې    
ــڭ     ــسىي تهلهپلىرىنىـ ــىرلىق جىنـ ــسۇندۇرغۇچى سـ ــالهتته بويـ ھـ
ــاتلىق       ــاكى ي ــشى ي ــڭ ئهرگه تېگى ــر ئايالنى ــۇپ بى ــتىگه قوي ئۈس
بولۇشىنى بىر تارىخنىڭ يارىلىـشى، تهرەققىـي قىلىـشىغا ئاسـاس        

نىــڭ  » مهنپهئهتپهرەســلىك « تــارىخنى ،قىسقىــسى . قىلىۋالىــدۇ
خىي تهرەققىياتنىــڭ ئوبيېكتىــپ پ، تــارىۇدەسمايىــسىغا ئايالنــدۇر

ئىچكــى زىــددىيهتلىرىنى، تــارىختىن ســاقىت قىلىــشتىن ئــاۋۋال  
اقىت قىلىـــپ، ھـــازىرقى زاماننىـــڭ ئۆزلىرىنىـــڭ نهزەرىـــدىن ســـ

 مهقـسهتلىرىنى تارىخقـا     –سىيهتچىلىككه تويۇنغان مۇددىئـا     شهخ
ــا     ــۇ مۇددىئـ ــۇ، شـ ــارىخىي ۋەقهلهرنىمـ ــىرتىدا، تـ ــڭ سـ  –تاڭغاننىـ

ــسهتلى ــتۇرىدۇمهقــ ــويىچه ئورۇنالشــ ــڭ . رى بــ ــارىخنى تارىخنىــ تــ
ئـــوبيېكتىلىقى بـــويىچه تونـــۇش ســـوبيېكتىپ خىيـــال بـــويىچه  

ــهنمهيدۇ،   ــلىقنى چۈش ــپ  «تونۇماس ــڭ ئوبيېكتى ــوغرا ھهرىكهتنى ت
ــۆز بېــشىچه، قــارىغۇالرچه   قــانۇنىيهتلهرگه بويــسۇنىدىغانلىقىنى، ئ

  ».ا بولمايدىغانلىقىنى چۈشهنمهيدۇھۆكۈم قىلىشق
ــز، ــۇ  ليبىـ ــۇڭ ۋە سـ ــك«بىخهيلهرنىڭ ۇنـ ــى »تهجرىبىچىلىـ نـ

تهجرىبىچىلىـك  . قىبلهنامه قىلغـانلىقىنى ياخـشى چۈشـىنىمىز      
ــا  ــالىزقارىماقق ــهيئى   رىئ ــارلىق ش ــسىمۇ، ب ــۇپ كۆرۈن مچىلىق بول
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ــارىخىي كۆرۈنۈشــــىنى،   ھادىــــسىلهرنىڭ رېئــــال كۆرۈنــــۈش ۋە تــ
ــهۋەب   ــدە سـ ــى ھه دېگهنـ ــددىيهتلىك ھهرىكهتلىرىنـ ــجه –زىـ  نهتىـ

ــس ــايتتى ئهندىزىـ ــېلىۋالغىلى بولمـ ــى  . ىگه سـ ــا تهجرىبىچـ ئهممـ
ــاپتورالر، ســهۋەب   هر بىلىــپ، نهتىــجه مۇناســىۋىتىنى ئهڭگۈشــت –ئ

ــدە نهتىجه   ــا، يهنه بهزىـ ــڭ ئورنىغـ ــهۋەبنى نهتىجهنىـ ــدە سـ ــى بهزىـ نـ
بۇ يهردە، تارىختا فىڭ ليـاۋ      .  ماشتۇرپ قويىدۇ سهۋەبنىڭ ئورنىغا ئال  

 سـۈپىتىدە ئوتتۇرىغـا     ىل ئهمهلىي ھهرىكهتچان گهۋدە   خېنىم بىر خ  
ــانچىقىرىل ــر خ  . غـــ ــۇ بىـــ ــشىمىزچه بـــ ــڭ قارىـــ ــل بىزنىـــ ىـــ

ــدە    ــۈپىتىدە، فىلىمـ ــسى سـ ــق گهۋدىـ ــادىپىلىقنىڭ ئوبرازلىـ تاسـ
ســهۋەب بولــۇپ تۇرغــان فىــڭ ليــاۋ  . ســهۋەبنىڭ ئورنىغــا قويۇلغــان

ېـــنىم ھهرىـــكهت ۋە پائـــالىيهت قىلغانـــدا، ھهرىكهتنـــى قوبـــۇل  خ
هۋدىمـۇ  ىنچـى ئهمهلىـي گ   ئىكك قىلغۇچى يهنه بىر گهۋدىمـۇ، يهنـى      

بولۇشى شهرت، بۇ گهۋدە ھهرىكهتنـى قوبـۇل قىلغـۇچى گهۋدە، دەپ             
ــى     ــنادا بهلك ــۇ ئهس ــدا، ب ــۇ   قارالغان ــسىپ گهۋدە دەپم ــۇ گهۋدە پاس ب

.  نهتىــجه مۇناســىۋىتىدۇر–بــۇ ئهمهلىيهتتىكــى ســهۋەب . قارىلىــدۇ
 پائـالىيهتنى قوبـۇل     – بۇ يهردە پائالىيهتچـان گهۋدە سـهۋەب         ،دېمهك

ليۇنـۇڭ، سـۇبىخهي    . غۇچى گهۋدە بولسا نهتىـجه، دەپ قارىلىـدۇ       قىل
ــوبيېكتىپلى  ــڭ ئــ ــدىلهر تارىخنىــ ــڭ  ئهپهنــ ــلهن، تارىخنىــ قى بىــ

ــسى  ســــوبيېكتنىڭ مۇناســــىۋىتىنى بىــــر تهرەپ   ئىشتىراكچىــ
قىلغانـدا،  فىــڭ ليــاۋ خېنىمنـى ســهۋەبنىڭ ئورنىــدا ھهرىكهتچــان   

كۈچى ئهمهلىــي گهۋدە يــاكى ئىككىنچــى گهۋدىــگه تهســىر كۆرســهت 
ــان ــسۇن«. گهۋدە دەپ قارىغـ ــان  » ئۇيـ ــۈنبهگلهرنى پائالىيهتچـ ۋە كـ
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گهۋدىنىڭ ھهرىكىتىنى قوبـۇل قىلغـۇچى ئورنىـدا قويـۇپ نهتىـجه             
ــاللىق  . دەپ مۇقىمالشــتۇرغان ــۇالر تهجرىبىنــى ئوبيېكتىــپ رېئ ئ

ت تهســــىراتلىرى، بىــــلهن مۇناسىۋەتــــسىز بولغــــان ئىنــــسانىيه
ــهزگۈ  ــسانىيهت ســ ــسى، ئىنــ ــا، لىرىنىڭ يىغىندىــ دەپ قارىغاچقــ

ــدە   ــڭ نهزەرى ــاڭ «ئۇالرنى ــپ  »   ســهزگۈ-ئ ــدىكهن، ئوبيېكتى بولماي
ېنىم شۇڭا ئۇالر فىڭ لياۋ خ    . كىن ئهمهس دۇنيانىڭ بولۇشىمۇ مۇم  

ــسا،     ــۆگهتمىگهن بول ــشنى ئ غهربىــي يۇرتقــا كېلىــپ بۇغــداي تېرى
ئۇيسۇنالر ياشىيالمايتتى، دېگهنـدەك سـوبيېكتىپ قـاراش بـويىچه         

گـۈچى، تـارىخىي تهرەققىيـات قـانۇنىيهتلىرىنى     ئۆزلىرىنى بهلگىلى 
لهرنى رېئـال ئوبيېكتىپقـا     بيېكتىپ ياراتقۇچى، خىيالى ئىـدىيه    سو

ئايالندۇرغۇچى سۈپىتىدە ئىالھالشتۇرۇپ، فىـڭ ليـاۋ خېنىمنىمـۇ         
ئىالھى يۈكسهكلىككه كۆتۈرۈپ، ئوبراز ئورنىدا باشقىالرغا تېڭىپ،       

ئهينـى چاغـدا لېـنىن      . ۇئهقىلنىڭ ئوبرازىغا ئايالندۇرماقچى بولىـد    
ــسىزم « ــالىزم ۋە ئىمپېرىئوكىرىتىتى ــ» ماتېرىي ــىرىدە دې گهن ئهس

تهجــــرىبه بىــــر « تهنقىــــدلهپ، چىلىكنــــىتهجــــرىبه بىــــر مهنبه
ۇدا چىلىكنىــــڭ ئاشــــۇنداق خــــۇدا ئىزدىگۈچىلىــــك ۋە خــــمهنبه

نى ئېچىـــپ ىياســـىغۇچىلىق قىلمىـــشلىرىنى، مۇناســـىۋەتلىر  
  .»تاشلىغان ئىدى

زگه شۇ  ئهپهندىلهرنىڭ تهجرىبىسىدىن بى  بىخهي  ە سۇ ليۇنۇڭ ۋ 
غــا كهلگهنلىكــى »ئۇيــسۇن«ېــنىم نهرسـه مهلــۇمكى، فىــڭ ليــاۋ خ 

يـاۋ خېنىمنـى قوبـۇل قىلىـشىدىن        نىڭ فىـڭ ل   »ئۇيسۇن«ئۈچۈن  
ىغاندا، قوبۇل قىلىش ئۇيـسۇنالرنىڭ ئـۆز مهۋجۇتلۇقىنىـڭ بىـر           قار
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ى، پ قارالمايـدىكهن، فىـڭ خانىمنىـڭ غهربـكه كېلىـش          دەقىسمى  
، بــۇ يهردە فىــڭ ليــاۋ دېــمهك. دە ئىپــادە تاپمىغــان بــوالتتىنهتىــجه

لىكىمۇ سهۋەبنىڭ بىـر قىـسمى      خېنىمغا ئوخشاشال، ئۇيسۇن بهگ   
ا ھاســىل بولغــان نهتىــجه فىــڭ ليــاۋ     ئۇيــسۇند . بولــۇپ قالىــدۇ 

نىمغـا نىـسبهتهن    ېنىمنىڭ سۈپىتى بولغانـدەك، فىـڭ ليـاۋ خې        خ
ن ئوخشاشال ئۇيسۇ نىڭ ئۇيسۇندا ئىپادە تېپىشى     ئېيتقاندا، نهتىجه 

بـۇ مۇناسـىۋەتتىن    . ر بـاغلىقتۇ  دۆلىتىنىڭ دۆلهتلىك خاراكتېرىگه  
يهنـى  . بىخهي ليۇنۇڭ ئهپهندىلهر بىهۇدە ئـاۋارە بولىـدۇ       قارىغاندا، سۇ 

سهۋەب بولۇشـقا تېگىـشلىك  ئىككـى خىـل ئهمهلىـي گهۋدىنىـڭ              
بىرىنــى قهســتهن نهتىــجه ئورنىغــا چۈشــۈرۈپ قويــۇپ، تــارىخنى       

 پــۇت تىــرەپ يلــى بــويىچه بىــر تهرەپ قىلىــپ،نىڭ مهپســوبيېكتى
ۋى قاراشنى تارىخىي قاراشقا ۋە تـارىخنى بىـر      تۇرالمايدىغان پهلسهپه 

تهرەپ قىلىشنىڭ مىتودىغا ئاساس قىلىۋېلىپ، تارىخلىق بىـلهن       
 ،دېــــمهك. رىدۇمهنتىقىلىقنىــــڭ مۇناســــىۋىتىنى پۈچهكلهشــــتۈ

ــڭ مىتــــودى ۋە تــــارىخ قارىــــشى تولــــۇق مهنىــــدىكى       ئۇالرنىــ
  .تافىزىكىدۇرمې

 ئۇيغۇر ئـاپتونوم رايونىـدا، بهزىـلهر        »شىنجاڭ«يېقىندىن بېرى   
ــق، ئىــسالھات، ئىــشىكنى    ــاقلىق، مۇقىملى پارتىيىنىــڭ ئىتتىپ

ــوۋالپ،    ــام ت ــۋېتىش سىياســهتلىرىگه قارشــى مۇق شــىنجاڭ «ئېچى
ــالغ ــى ئهمهس يـ ــڭ زېمىنـ ــزۇچه خ(» ۇز ئۇيغۇرالرنىـ ــىنجاڭ «هنـ شـ

سـهرلهۋھىلىك  )  كـۈنى – 24 ئاينىـڭ  – 2 يىل   – 1986» گېزىتى
ماقالىالرنى ئېالن قىلىـپ، ھهتتـا كوممۇنىـستىك پـارتىيه تـۈزۈپ            
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ــانۇننىمۇ كــۆزگه ئىلمىــدى   »شــىنجاڭ«بىــز . بهرگهن ئاساســىي ق
رايونىـدىكى مىللهتلهرنىـڭ، بولۇپمــۇ خهنـزۇ مىللىتــى بىـلهن ئــاز     
ســـــانلىق مىللهتلهرنىـــــڭ ئىتتىپـــــاقلىقىنى نهزەردە تۇتـــــۇپ،  

بــۇ كىــشىلهر قهلىمىنــى . غــا چۆكۈرىۋالــدۇقبېــشىمىزنى ياقىمىز
 توختاتمىدى، نىيهت ۋە ئىستهكلىرىدىن يانمىـدى، ئـۇالر ئىـشلهپ        

سـهۋزىدىن خهۋەر يـوق گـۈرۈچ دەم    «خۇددى » فىڭ خانىم«چىققان  
ــۇ ــدى   » يهپت ــش ئى ــر ئى ــدەك بى ــۇر  . دېگهن ــا ئۇيغ ــازاق –تارىخت  ق

ى چىقىش،  تىــل تهۋەلىكــخهلقلىـرى مهدەنىــيهت ئېتنىــك كېلىــپ 
بـۇ  . نى ئاساس قىلغان تۈركىي خهلقـلهردۇر     هھهتلهردە بىرال مهنبه  ج

ــداق     ــا ھېچقان ــددىيهت ســېلىش تارىخت ــسىغا زى ــڭ ئارى خهلقلهرنى
كىـشىنىڭ قولىــدىن كهلمىــگهن، بۇنــدىن كېيىنمــۇ ھېچقانــداق  

ــدىن ك ــشىنىڭ قولىــ ــدۇكىــ ــدا  . هلمهيــ ــى چاغــ ــاركىس ئهينــ مــ
ربـاخ بىـر    فېي«،  رباخنىڭ تارىخ پهلسهپىـسىنى تهنقىدلىگهنـدە     فېي

ىـڭ نهزەرىنىـڭ سـىرتىدا ئىـدى؛     ماتېرىيالىزمچى ۋاقتىدا، تارىخ ئۇن  
ــارىخ ــۇ   تـ ــۇ ھهرگىزمـ ــدە  بولـــسا، ئـ نى تهتقىـــق قىلىـــشقا ئۆتكهنـ

ــدى  ــالىزمچى ئهمهس ئى ــۇبىخهي  » ماتېرىي ــۇڭ س ــدەك، ليۇن دېگهن
ئهپهنـــدىلهرمۇ ئـــاز ســـانلىق مىللهتلهرنىـــڭ تـــارىخىنى تهتقىـــق  

ئاز سانلىق مىللهتـلهر    .  ئىدى قىلماستىن بۇرۇن ماتېرىيالىزمچى  
ــشقا ئ  ــق قىلى ــارىخىنى تهتقى ــالىز ۆت ــسا، ماتېرىي ــدە بول مچى تكهن

ىگه يېتىـشنىڭ   ز مهقسىت ۆتارىخ، ھهرگىزمۇ ئ  «دېمهك،  . بواللمىدى
. ھىيهت ئهمهس  مهلـۇم ئاالھىـدە سـاال      ناايدىلىنىـدىغ قورالى، دەپ پ  

ىتى  ئۆزىنىڭ مهقسىتىگه ئىزلىنىۋاتقان ئادەمنىڭ پائـالىي  –تارىخ  
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 – رايونىـدىكى ئۇيغـۇر      »شـىنجاڭ «شۇنىڭدىن قارىغانـدا    » .خاالس
ــدىلهرگه      ــۇبىخهي ئهپهن ــۇڭ ۋە س ــۇددى ليۇن ــۇ خ ــازاق خهلقلىرىم ق

  .ئوخشاش ئۆز مهقسىتىگه ئىزلىنىۋاتقان ئادەملهردۇر
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  ناخشا ئوغرىسى ۋاڭ لوبىڭ! نهپسىڭنى يىغىۋال

  مۇھاكىمه ۋە باھا

ــالهمنى  ــۇ ماقـ ــجۇڭ«مهن بـ ــق رېسخـ ــسىنىڭ ۇا خهلـ پوبلىكىـ
ــانۇنى  ــىي ق ــۇق ۋە   » ئاساس ــرىلگهن ھوق ــا بې ــۇا «دا پۇقراالرغ جۇڭخ

ــاپتونومىيه     ــك ئ ــي تېررىتورىيىلى ــسى مىللى ــق رېسپوبلىكى خهل
  .ق ئاساسىدا باشاليمهندا پۇقراالرغا بېرىلگهن ھوقۇ»قانۇنى
ــانۇن  « ــسىدا – 35نىــڭ »ئاساســىي ق ــق  « ماددى ــۇا خهل جۇڭخ

هتبۇئـات، يىغىـن ئۆتكـۈزۈش،      جۇمهۇرىيىتىنىڭ پۇقرالىرى سـۆز، م    
 »تهشكىالتالرغا ئۇيۇشۇش، نامايىش قىلىش ئهركىـنلىكىگه ئىـگه       

جۇڭخــۇا  خهلــق رېسپوبلىكىــسى مىللىــي  «. دەپ بهلگىلهنــگهن 
... «:  ماددىـسىدا  – 38نىـڭ   »تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه قـانۇنى   

ــاپتونومىيه     ــايالردىكى ئـ ــۈزۈلگهن جـ ــاپتونومىيه يۈرگـ ــي ئـ مىللىـ
ــانلىرى ــله   ئورگ ــوپالپ، رەت ــابالرنى ت ــدىكى كىت ــي تىل پ ۋە  مىللى

 ئهتىقىلهرنـى،  ە ـ مىللىـي ئاسـار  .  تهرجىمه قىلىپ نهشـىر قىلىـدۇ  
ــك      ــقا ئهھمىيهتلى ــارلىقالر ۋە باش ــيهت يادىك ــك مهدەنى قىممهتلى

  .دەپ بهلگىلهنگهن» ھاپىزەت قىلىدۇمهدەنىيهت مىراسلىرىنى مۇ
 بولمىـــدى، ئارىلىقتـــا، ئېنىقـــراق ئېيتقانـــدا  تېخـــى ئـــۇزۇن 

نىڭ ۋاڭ لوبىڭ ئىسىملىك    »شىنجاڭ تېلېۋىزىيه ئىستانسىسى  «
. خهلـــق ناخشىچىـــسىنى تونۇشـــتۇرغان خهۋىرىنـــى كۆرگهنىـــدىم

دېــگهن ئــاتۇش » دوســت خېــنىم«ڭ خاتاالشمىــسام، ۋاڭ لوبىڭنىــ
دېگهنلىكى تونۇشـتۇرۇلغاندا،  » ئىجاد قىلدىم «خهلق ناىشىسىنى   
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ــوبىڭنى ــۇخبىر ۋاڭ ل ــارەت قىلغــۇچى م ــانمۇ   زىي ــشىپ قالغ  ئېلى
» ئىجـادىيىتى «يېقىندا ۋاڭ لوبىڭنىـڭ     . نېمه، دەپ ئويلىغانىدىم  

بـۇ ماتېرىيالالرغـا    . توغرىسىدىكى ماتېرىيالالرغا ئېرىشىپ قالدىم   
ئاساســالنغاندا، ۋاڭ لوبىڭنىــڭ نهپــسى بهك يوغىنــاپ كهتكهنــدەك 

ئۇنىڭ . ئۇ قانۇننى دەپسهندە قىلىدىغان دەرىجىگه يېتىپتۇ     . تۇرىدۇ
ــايلىقىنى تاشــالپ بهرســىمۇ تويمايــدىغان،   ن هپــسى كائىناتنىــڭ ب

ور خـــقـــارنى تويـــسىمۇ كـــۆزى تويمايـــدىغان خوجـــا ئهمىرنىـــڭ دا 
نهپسى داخور كولۋادىنمۇ چوڭىيىـپ     . كولۋاسىدەك يوغىناپ كهتتى  

شـۇڭا  . كهتكهن ۋاڭ لوبىڭنىـڭ نهپـسىنى تويغـۇزغىلى بولمـايتتى       
راالرغا بېرىلگهن ھوقـۇق    بىز بۇ يهردە يۇقىرىقى ئىككى قانۇندا پۇق      

نال ىدەپ سـىگ ! بويىچه ئهمدى پهيت كهلدى، نهپـسىڭنى يىغىـۋال    
  .بهرمىسهك بولمايدۇ

ۋاڭ لوبىڭ كىـم؟ ۋاڭ لوبىـڭ پهقهت ئـۆزىگىال ئوخـشايدىغان،            
ــادەمگه ئوخــشىمايدىغان بىــر    ئۆزىــدىن باشــقا  ھېچقانــداق بىــر ئ
ــا    ــولىمىزدىكى ماتېرىيالالرغـ ــاكى قـ ــشىمىزچه يـ ــهخس، ئاڭلىـ شـ

چــۈرمىچىلىكى ۋە  مۇزىكــا كۆ–ئاساســالنغاندا، بــۇ كىــشى ناخــشا  
مهدەنىــــــيهت مېــــــۋىلىرىنى ئــــــوغرىالش كهســــــپى بىــــــلهن  

ــرىيات جۇڭگـــ«ئۇنىـــڭ . لىنىدىكهنشـــۇغۇل ــازغۇچىلىرى نهشـ و يـ
» ۋاڭ لوبىـڭ ئـۆزى تاللىغـان ئهسـهرلهر تـوپلىمى          «دە،  » شىركىتى

 بـۇ ئهسـهر نهشـىردىن چىقىـپ ئـۇزۇن ئـۆتمهي           . نهشىر قىلىنىپتـۇ  
مهدەنىــيهت «، »كۆچــۈرمىچى«ئوتتــۇرا تــۈزلهڭلىكته ۋاڭ لــوبىڭنى 
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 ئارقىــــدىن ئــــېالن –دەيــــدىغان ماقــــالىلهر ئارقــــا » ئوغرىــــسى
  .قىلىنىپتۇ

ــل – 1994( ــڭ – 4 يى ــۈنى – 19 ئاينى ــك « ك ۋۇخهن كهچلى
هلـق  غهربىي شىمال خ  «ور مېڭ ۋېنتاۋنىڭ     پروفېسس دە) »گېزىتى

» !ېكىتهيلـــــىناخـــــشىلىرى ئاتىـــــسىنىڭ ئـــــورنىنى تـــــوغرا ب
غهربىـي شـىمال    «: ماقالىـدە . سهرلهۋھىلىك ماقالىـسى بېـسىلدى    

ــشكهن ۋاڭ      ــا ئېرى ــگهن نامغ ــسى دې ــشىلىرىنىڭ ئاتى ــق ناخ خهل
دەپ تهنه  » لوبىڭ ئهپهندى ھهقىقهتهنمۇ بىـر يۇلتـۇز بولـۇپ قالـدى          

ــان ــل – 1994. (قىلىنغ ــڭ – 5 يى ــۈنى – 1 ئاينى ــۇئه « ك مهجم
ــا ئىنىــس )»گېزىتــى تىتۇتىنىڭ پروفېســسورى دە، شــاڭخهي مۇزىك

»  شــۈبهىلهر–ۋاڭ لوبىــڭ توغرىــسىدىكى شــهك «چىــن گاڭنىــڭ 
ــدى   ــېالن قىلىنـ ــسى ئـ ــهرلهۋھىلىك ماقالىـ ــدە. سـ ۋاڭ «: ماقالىـ

 مـۇزىكىلىرى خهلـق ناخـشىلىرىمۇ يـاكى بـۇ           –لوبىڭنىڭ ناخـشا    
ــادىيىتىمۇ؟  ــشىنىڭ ئىج ــۇ   «، » كى ــدى، ب ــدا بول ــان پهي ــزدە گۇم بى

ئۇنىڭـدىن  .  چـاقىرىق قىلىنغـان  دەپ» ۇماننى تېزرەك يېشهيلى گ
ئۈچ پارچه  )  سانىدا – 6ژۇرنىلىنىڭ  » خهلق مۇزىكىسى «(كېيىنال  

ــېالن قى  ــاله ئـــ ــاڭخ . لىنـــــدىماقـــ ــا شـــ هي مۇزىكـــــا بۇنىڭغـــ
تــــارىخ «سورى دەي فېڭخهينىــــڭ ســــئىنىــــستىتۇتىنىڭ پروفې

ــسىز ــۇق  «، »رەھىمــــ ــدىن قۇملــــ ــڭ قىزغىنلىقىــــ ۋاڭ لوبىــــ
نى سېتىـشقا بوالمــدۇ؟  خهلـق ناخــشىلىرى «، »مهدەنىيىـتىگه نهزەر 

ــۈزۈلگهن  ــالىلىرى كىرگـ ــدە. ســـهرلهۋھىلىك ماقـ ــاد «: ماقالىـ ئىجـ
غــا  مۇزىكـا بىـلهن خهلـق ناخـشىلىرىنى نوتى    –قىلىنغـان ناخـشا   



 300

ــدىغ  ــك پهرقلىنىـــ ــېلىش ماھىيهتلىـــ ــۇم،  نائـــ ــى ئۇقـــ  ئىككـــ
دەپ كۆرسـىتىلگهندىن باشـقا، ۋاڭ    » ئارىالشتۇرۇۋېتىشكه بولمايدۇ 

ــش  ــك يهن شى ــڭ تهيۋەنلى ــنلوبىڭنى ــلهن ى خې ــاپتورلۇق «ىم بى ئ
تۈنۈپ بېرىش توغرىسىدا تـۈزگهن توختـامىنى پـاش         نى ئۆ »ھوقۇقى
غهربىي شىمال خهلق ناخشىلىرىنىڭ    «بۇ توختام بويىچه    . قىلغان
 مىـڭ يـۈەن   50 مىـڭ يـۈەن خهلـق پـۇلى،         20ۋاڭ لوبىڭ   » ئاتىسى

ھهممىـدىن قىزىقـى شـۇ يهردىكـى، بـۇ        . تهيۋەن پۇلىغـا ئېرىـشكهن    
شىلىرى خاتىرە  مۇھهببهت ناخ « تهيۋەنلىك لۇ دايۈ     دايىلنىڭ بېشى 

» ئـاپتورلۇق ھوقـۇقى   «نى ئوتتۇرىغا چىقارغاندا، ۋاڭ لوبىڭ      »كۈنى
ــتىدىن ســوتقا ئهرز بهرگهن   ــڭ ئۈس ــۇ دايۈنى ــسىدا ل ــۈ  . توغرى ــۇ داي ل

ئىلىـم  «شاڭخهيدە مۇخبىرالرنى كۈتۈۋېلىش يىغىنـى ئۆتكـۈزۈپ،          
ــا  ــى، مۇزىكــــ ــى ۋە–ساھهســــ ــيهت ساھهســــ ــانۇن  مهدەنىــــ  قــــ

ساھهسىدىكىلهرنىڭ ئهسـلى مىللىـي مىراسـقا مهنـسۇپ بولغـان           
نىــڭ زادى )نهشــىر ھوقــۇقى( خهلــق ناخــشىلىرىنىڭ »شــىنجاڭ«

ــش   ــنىقالپ بېرىـــ ــسۇپلۇقىنى ئېـــ ــگه مهنـــ ــد ىكىمـــ نى ئۈمىـــ
  .نى بىلدۈرگهن»لىقىنقىلىدىغنا

)  كـۈنى  – 9 ئاينىـڭ    – 7(نىـڭ   »جىنلىڭ كهچلىك گېزىتى  «
ۇ گېزىتنىـــڭ بىـــر مــــۇخبىرى   خهۋەر قىلىـــشىغا قارىغانـــدا، بــــ  

ــڭ  ــۇقى «جۇڭگونىـ ــاپتورلۇق ھوقـ ــۇقى «، »ئـ ــىر ھوقـ ــڭ »نهشـ نىـ
ــورگىنى   ــۇق ئ ــۇقى  «نوپۇزل ــىر ھوق ــك نهش ــسى ۋە » دۆلهتلى ئىدارى

نى زىيارەت  »ارىسى   نهشرىيات ئىد    -جياڭسۇ ئۆلكىلىك ئاخبارات    «
ئىدارىــــسىنىڭ » لهتلىــــك نهشــــىر ھوقــــۇقىدۆ«. قىلغــــانىكهن
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 خهلق ناخشىلىرىنىڭ ئهھۋالى بىـر      بۇ غهربىي شىمال  «قارىشىچه،  
بۇ خهلق ناخشىلىرىنىڭ بهزىـسىنى ۋاڭ     «مىش،  »قهدەر مۇرەككهپ 

بهزىلىرىنى خهلق ناخشىلىرىغا «مىش،  »لوبىڭ يىغىپ رەتلىگهن  
قايــــسىلىرىنى رەتلىــــگهن ۋە «مىــــش، »ئاساســــهن ئــــۆزگهرتكهن

قايسىلىرىنى ئۆزگهرتىپ ئىشلىگهن، بـۇنى ئېـنىقالپ بېكىـتىش         
ــرە ــش، »ككې ــا   «مى ــگهن ي ــپ رەتلى ــى يىغى ــپ مهيل كى ئۆزگهرتى

ئىشلىگهن ئهسهرلهر بولـسۇن، بۇنىڭـدا ۋاڭ لوبىڭنىـڭ ئـاپتورلۇق           
قالتىس ئىش ئىكهن، دۇنيادا قـانۇن تـۈزۈپ ۋە         . بوالرمىش» ھوقۇقى

لـېكىن  . يهنه بۇ قانۇننى ئوقۇپ كۆرمهيدىغان ئىشالرمۇ بولىدىكهن  
 19 ئاينىڭ   – 8» مۇزىكا تۇرمۇشى گېزىتى  «بۇنداق كۆز قاراشالرغا    

ــازىرە تهلهپ  « كـــۈنى – ــاپتورلۇق ھوقـــۇقى مۇنـ ۋاڭ لوبىڭنىـــڭ ئـ
» قىلمايــــدۇ دېگهنلىـــــك، تۇخۇمـــــدىن تـــــۈك ئۈنـــــدۈرگهنلىك 

 _«: ماقالىـدە .  قىلىپ رەددىـيه بهرگهن    سهرلهۋھىلىك ماقاله ئېالن  
ــۇقى  دۆ ــىر ھوقـ ــك نهشـ ــڭ، » لهتلىـ ــڭ «ئورگىنىنىـ ۋاڭ لوبىڭنىـ

 قىلمايـدۇ، دەپ قارىغــانلىقى  مۇنــازىرە تهلهپ» ئـاپتورلۇق ھوقـۇقى  
ــدۇ  « ــدۈرگهنلىك بولىـ ــۈك ئۈنـ ــدىن تـ ــهتكه» تۇخۇمـ . ندەپ كۆرسـ

  .ئۇالرنىڭ بۇ كۆز قارىشى توغرا
 8نىـڭ   »مۇزىكا تۇرمۇشى گېزىتـى   «(يهنه قىزىقى شۇ يهردىكى     

ــڭ – ــۈنى– 26 ئاينى ــۇ   )  ك ــۇخبىرى خ ــڭ م ــۇ گېزىتنى ــانىدا ش س
ــڭ  ــۆتتى  «يۆنى ــا ئ ــڭ ھۇجۇمغ ــشقهدەم لوبى ــهرلهۋ» ...پې ھىلىك س

ــېالن قىلىنغــان  ــدە . ماقالىــسى ئ ــارەتكه  «:ماقالى ــا زىي ئامېرىكىغ
 كۈنى ئامېرىكىدىن تهيۋەنگه    – 10 ئاينىڭ   – 8بارغان ۋاڭ لوبىڭ    
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نىـڭ  »تهيۋەندىكى ئـاپتورالر جهمئىيىتـى   «ئۇچۇپ كېلىپ ئهتىسى    
ۇييىـــڭ بىـــلهن بىـــرلىكته دائىمىـــي ھهيـــئهت باشـــلىقى جـــۇ خ 

يىغىنــدا ئۇنىــڭ . تكــۈزگهنرنى كۈتــۈۋېلىش يىغىنــى ئۆمــۇخبىرال
ــلهن     ــۈ بىــ ــۆزلىرى لۇدايــ ــۆزلىگهن ســ ــلهن ســ ــق بىــ مهمهدانلىــ

خهلــق ناخــشىلىرىنىڭ نهشــىر «ئىككىــسىنىڭ ئوتتۇرىــسىدىكى 
  .كىمگه مهنسۇپ دېگهن مهسىلىگه چېتىلغان» ھوقۇقى

ــم؟  ۋ ــڭ زادى كىـ ــراق ج «اڭ لوبىـ ــۇ يىـ ــداائاشـ » دوداراي«، »يـ
ــازاق خ  ــارلىق ق ــشىلىرىنى  قات ــق ناخ ــ«هل ــلىق «، »ڭداۋانچى ياش

ــسۇلى ــۋەت «، »ئۇس ــى ئېلى ــدا «، »رومىلىڭن ــاي تۇغقان ــالل ئ ، »ھى
ــان« ــتىمهن  «، »خهلچىخ ــۈننى ئېي ــسه ك ــاي تۈگى ــدىلهر «، »ئ جىگ

ــدۇ ــمهن  «، »پۇراي ــوالي دەي ــۇڭ ب ــق   » بۇلبۇل ــۇر خهل ــارلىق ئۇيغ قات
ئـۇ  . دەپ دەۋاغـا قويغـان كىـشىدۇر      » ئىجاد قىلدىم «ناخشىلىرىنى  

ــڭ  قىلغــان ناخــشىالرنى ئا» ئىجــاد« ڭلىغــان كىــشىلهر ۋاڭ لوبى
 قـازاق   – ئۇيغـۇر    قانچه ياشقا كىرگهندۇ؟ ئۆزى قهيهردىـن كهلـگهن؟       

ىن بېــرى ئېيتىــپ كېلىۋاتقــان بــۇ خهلقلىــرى نهچــچه ئهســىرلهرد
قىلىـپ يـۈرگهن بولـسا،    » ئىجاد«خشىالرنى راستىنال ۋاڭ لوبىڭ   نا

ــارىخنى    ــشىلهرنىڭ تـ ــۇ كىـ ــال بـ ــۇالرنى ئهمهس يهنىـ ــڭ بـ تارىخنىـ
ىلىــپ يــۈرگهنلىكىنى، بىرمىللهتنىــڭ مهدەنىــيهت    مهســخىرە ق

لىرىنى ئويۇنچۇققـــا ئايالنـــدۇرۇۋالغانلىقىنى ئويلىمـــاي   مىراســـ
  .تۇرالمايدۇ

ــشىلىرىنىڭ   ــق ناخـ ــۇقى «خهلـ ــاپتورلۇق ھوقـ ــا » ئـ ئوتتۇرىغـ
 تېنهپ قانداق ياشىغانلىقىنى ۋە     –چىققاندا ۋاڭ لوبىڭ ئالدىراپ     
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ــداق  ــاد«قانــ ــسپاتاليدىغ» ئىجــ ــانلىقىنى ئىــ ــان قىلغــ ان يالغــ
 – 1980ۋاڭ لوبىـڭ    . پاكىتالرنى ئويـدۇرۇپ چىقىـشقا ئۈلگـۈرگهن      

نـى رەتـلهپ    »ئاشـۇ يىـراق جايـدا     «مهخـسۇس ماقـاله يېزىـپ       يىلى  
 – 1993. غـا ئالغـان     تكهن قازاق خهلق ناخشىـسى دەپ تىل      ئۆزگهر

دېــگهن ئهســهرنى ئــۆزۈم » باھــار زەۋقــى«يىلــى نهشــىر قىلــدۇرغان 
بـۇ  « بېتىـدە    – 4شقا، بۇ كىتابنىڭ    قىلدىم دېگهندىن با  » ئىجاد«

 يىل بۇرۇن چىڭخهيدە يازغانىدىم؛  ئـۇ چاغـدا          50شىنى بۇندىن   ناخ
 ياشــقا  كىرگهنىــدىم؛ چىڭخهيــدە  جۇمــا ئىــسىملىك بىــر 26مهن 

تىشىشتا قوشاق  ى يوشۇرۇن ياخشى كۆرۈپ قېلىپ ئېي     قازاق قىزن 
قـا  ئېيتىشقان، قىزقـۇۋاردا بىلـله ئـات چاپقـان، ئىككىمىـز بىـر ئات        

مىنىـــپ بىلـــله كىنـــو كـــۆرگهن، مهن بـــۇ ناخـــشىنى تۆگىنىـــڭ  
دېــگهن پـــاكىتنى ئويـــدۇرۇپ  » لوكىــسىدا ئولتـــۇرۇپ يازغانىـــدىم 

راست، شۇ يىلالردا ۋاڭ لوبىڭ چىڭخهيدە ئىـدى؛ بانـدىت          . چىققان
مابۇفاڭنىڭ تهرىتىگه سـۇ بېرىـپ، ئهۋرەزدىـن ئاققـان يۇندىـسىنى            

هسـلىم بولـۇپ ئـازادلىق      ئازادلىق ھارپىـسىدا ت   . تۆكۈپ يۈرگهنىدى 
  . ئارمىيىگه قاتناشقان كىشى ئىدى

 قازاق خهلـق ناخـشىلىرىنى   –كۆچۈرمىچى ۋاڭ لوبىڭ ئۇيغۇر     
رەتلهش، ئۆزگهرتىش، تهقلىد قىلىـش ھوقـۇقىنى كىمـدىن ئـاپتۇ؟           
ياكى كىم بـۇ كىـشىگه ھـاۋاله قىپتـۇ؟ ۋاڭ لوبىـڭ يۇقىرىقىـدەك                

 قـازاق   –ۈل ئۇيغـۇر    ئىشالرنى قىلغاندا جاپاكهش، ساددا، ئاق كۆڭـ      
خهلقىنىـــڭ رازىلىقىنـــى ئالغـــانمۇ؟ ئېهتىمـــال ۋاڭ لوبىـــڭ بـــۇ  

يېــتىم قالغــان ناخــشىالر، »  ئانىــسى يــوق–ئاتــا «ناخــشىالرنىڭ 
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ــا«مهن دەرھــال  ــۇۋاالي دەپ ئويلىغــان بولۇشــى مــۇمكىن؛  » ئات بول
ــاكى  ــۇر  «ي ــدە ئۇيغ ــازىرقى كۈن ــشا  –ھ ــڭ ناخ ــازاق خهلقلىرىنى  ق

ــگه  »ئېيتىــشقا ۋاقتــى يېتهمتــى  ، شــۇڭا ئوغرىلىــساممۇ، چهت ئهل
سېتىپ پۇل تاپساممۇ، گهپ قىاللمايدۇ دەپ ئويلىغـان بولۇشـىمۇ          

ئـــۇ . يـــۈرىكى بـــار ئىـــكهن» قـــاپتهك«ۋاڭ لوبىڭنىـــڭ . مـــۇمكىن
قانۇندىن قورقمايدىكهن، ئهمهلىيهتته ئۇنىڭ قىلغـانلىرى تارىختـا        

تــارىم ئويمــانلىقى، (ئىگىــسى بــار، لــېكىن ھوقــۇقى يــوق يــۇرتالر 
 ئهتىقىلىرىمىزنـــى، –غـــا كېلىـــپ ئاســـارە )تۇرپـــان ئويمـــانلىقى

مهدەنىيهت مىراسلىرىمىزنى ئوغرىلىغـان ئهنگلىيىلىـك رودولـف        
ھـــورنىلى ۋە شـــىمالىي قۇتۇپنىـــڭ ئـــاق ئېيىقـــى روســـىيىلىك  

دە ئۇالرمۇ بۇ دەرىجه  .  ئېشىپ كهتكهن  دېمىترى كىرەيمىسلهردىنمۇ 
وغرىالپ سـاتالمىغان  تـا ئـ   ئـوغرىالر تارىخ  . هت قىاللمىغانىـدى  جۈرئ

ــۈنكى   ــڭ بۈگـ ــقا ئوغرىالرنىـ ــىلهرنى يهنه باشـ ــىنجاڭ«نهرسـ دا »شـ
  ئوغرىالپ سېتىۋېتىشى كىشىنى تهئهججۈپكه سالماي قاالرمۇ؟ 

» ئىجـاد «شىلىرىنى  قازاق خهلق ناخـ –ۋاڭ لوبىڭنىڭ ئۇيغۇر   
قىلدىم دەپ دەۋا قىلغىنى نېمىسى؟ بۇ ناخشىالر بىرقـانچه مىـڭ     

ۋاڭ . پ ئېيتىلىپ كېلىۋاتقان ناخـشىالردۇر    يىللىق تارىخنى بويال  
لوبىـــڭ شــــۇ دەۋرلهردە ياشـــىغانمىكىن يــــاكى ۋاڭ لوبىڭنىــــڭ   

ــتاز « ــاالھىيهتلىك ئۇس ــۇر   » س ــدادى ئۇيغ ــۇچى ئهج ــازاق –بولغ  ق
  خهلقلىرىگه ئۆگىتىپ قويغانمىكهن؟
هلقىنىـڭ يـۈرەك    قـازاق خ –ناخشا، خهلق ناخشىلىرى ئۇيغـۇر     

تمۈش ۋە رېئاللىقنىڭ تۇيغۇسى ۋە     رېتىمى ۋە ساداسى، ئازابلىق ئۆ    
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 قـازاق  –ئاشۇ دەقىقه ۋە ئاشۇ دەملهرنىڭ ئاچچىق نىداسى، ئۇيغـۇر    
 قـازاق   –مهدەنىيهت تارىخىدىكى جهۋھهرلهرنىڭ جهۋھىرى، ئۇيغـۇر       

  .روھىنىڭ ئۆچمهس نۇرى
كارنىـــڭ » ئىجـــاد«مـــۇزىكىنى كۆچـــۈرۈۋېلىش، ئـــۆزگهرتىش، 

ۋە شـۇ مىللهتنىـڭ     بـۇ بىـر مىللهتـكه       . قىلىدىغان ئىـشى ئهمهس   
ــارەتتۇر     ــان ھاق ــا قىلىنغ ــي غۇرۇرىغ ــا، مىللى ــيهت تارىخىغ . مهدەنى

ھهرقانــداق مىلــلهت خهلــق ناخــشىلىرىنىڭ، شــۇ مىللهتنىــڭ      
ــسى      ــڭ تامغى ــي ھالهتلىرىنى ــسخىك روھى ــن، پى ــيهت، دى مهدەنى

بۇ قـۇرۇلمىنى ۋاڭ لوبىـڭ قانـداق      . بېسىلغان قۇرۇلمىسى بولىدۇ  
ته ئاھاڭالرنى ئارىالشـتۇرۇپ مىللىـي   زگهرتكهندۇ؟ ئىنتايىن غهلى ئۆ

ــ ــۇ ناخــشىلىرىمىزنى ڭ غۇرۇرىمىزنى ــسى ســىمۋولى بولغــان ب  قاي
ھاالكهتكه چۈشۈرۈپ قويغاندۇ؟ ۋاڭ لوبىڭغا كىم يول كۆرسـهتكهن         

  ۋە يهنه كىملهر يېشىل چىراغ يېقىپ بهرگهن؟
دېـگهن مهنىـدە ۋاڭ    ) ئۈچ تال تۈك  (تهيۋەنلىك يازغۇچى سهنماۋ    

دېـگهن  » وبىڭ ئۆزى تاللىغان ئهسهرلهر توپلىمى    ۋاڭ ل «لوبىڭنىڭ  
غهربىـــي شـــىمال خهلـــق  «ئهســـىرىگه يازغـــان كىـــرىش ســـۆزىدە 

. دېگهن بېغىـشلىمىنى يېزىـپ بهرگهن     » ناخشىلىرىنىڭ ئاتىسى 
پهقهت مۇشـــۇنىڭ ئـــۆزىال مهســـىلىنىڭ تۈگـــۈنىنى چۈشـــهندۈرۈپ 

غهربىـــي شـــىمال خهلـــق ناخـــشىلىرىنىڭ «بهرمهمـــدۇ؟ دېـــمهك 
ن ھۆرمهتكه سـازاۋەر بولغـان ۋاڭ لوبىـڭ ھـازىرغىچه           دېگه» ئاتىسى

شىلىرىنى ئىجــاد قىلىپتــۇ، نوتــا   مىڭــدىن ئــارتۇق خهلــق ناخــ   
دا ئىشلىگىنىگه يېرىم ئهسىر بولغان     »شىنجاڭ«. ئىشلهپتۇمىش
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ى كھازىرغىچه بىر جۈمله ئۇيغۇر تىلـى يـا     » مىللىي مۇزىكانت «بۇ  
ساۋاتـسىز،  قازاق تىلىنـى سـۆزلىيهلهمدۇ؟ سۆزلىيهلمىـسه قايـسى          

تلىرىمىزنى تهرجىـــمه  تېكىـــس–ۋاڭ لوبىڭغـــا بىزنىـــڭ ناخـــشا 
  ؟قىلىپ بهرگهن

ــارا  – 1980جۇڭگــو  ــى خهلقئ ــۇقى « يىل ــۈك ھوق ــم مۈل » بىلى
ئـاپتورلۇق  « يىلـى    – 1991تهشكىالتىغا رەسمىي ئهزا بولـدى ھهم       

قانۇنىنىـــڭ رەســـمىي كـــۈچكه ئىـــگه ئىكهنلىكىنـــى  » ھوقـــۇقى
  . جاكارلىدى

ــا   ــز خهلقئ ــدى بى ــۇقى «را ئهم ــىر ھوق ــۆرۈپ  » نهش ــانۇنىنى ك ق
ــايلى ــۇقى «: باق ــىر ھوق ــڭ    » نهش ــۆز پهقهت ئاپتورنى ــۇ س ــگهن ب دې

ــقا      ــۇق بهرگهن باش ــاپتور ھوق ــاكى ئ ــان ي ــۆزى قولالنغ ــسهن ئ شهخ
ــىتىدۇ    ــى كۆرسـ ــلىق ھهرىكهتنـ ــان ئاساسـ ــشىلهر قولالنغـ . 1»كىـ

بىلىــم مهھــسۇالتلىرىنىڭ ئىجادكارلىرىغــا نىــسبهتهن  «شــۇنداقال
ھوقـۇقى، شـۇنداقال   نهشىر ھوقۇقى ئۇالرنىڭ نېگىزلىك     ئېيتقاندا،  

مـــۇئهييهن مهزگىـــل ئىچىـــدە ئۆزىنىـــڭ ئهســـىرىنى ئىـــشلىتىش 
ــۇقى   ــېلىش ھوقـ ــدا ئـ ــدىن پايـ ــشكهن كىرىمىـ ــارقىلىق ئېرىـ » ئـ

نــى قوغــداش ھهمىــشه »نهشــىر ھوقــۇقى «،دېــمهك. دېگهنلىكتــۇر
غـا  »نهشـىر ھوقـۇقى   «شۇنىڭدىن دېـرەك بېرىـدۇكى، ئـاپتور يـاكى          

رچىلىق قىلغۇچىنىـــڭ ئىجازىتىـــدىن ســـىرت ئهســـهر    ئىگىـــدا

                                                 
ىـمه  خهنـزۇچه تهرج  » ئهقلى مۈلۈك ھوقـۇقى توغرىـسىدا ئهركىـن سـۆھبهت         « 1

 .نهشرى
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ــان    ــدار بولغـ ــاكى بـــۇ ئىـــشلىتىش بىـــلهن ئاالقىـ ئىـــشلىتىش يـ
بـــۇ . ھهرقانـــداق ھهرىكهتلهرنىـــڭ ھهممىـــسى قانۇنـــسىز بولىـــدۇ

ھهرقانداق ئهسهرنى ھهرقانداق شـهكىلدە     : ئىشلىتىشلهر، ئااليلۇق 
 كىنـو   مۇزىكـا، تىيـاتىر يـاكى     : كۆپهيتىش، بهزى ئهسهرلهر، ئااليلۇق   

 تېلېـۋىزىيه   –ئهسهرلىرىنىڭ ئاشكارا قويۇلۇشى ئهسهرلهرنى رادىئو      
ۋە باشقا ۋاسىتىلهر ئارقىلىق ئاڭلىتىش ھهمدە ئهسـهرلهرنى باشـقا          
شـــــهكىلگه كىرگـــــۈزۈپ ئـــــۆزگهرتىش؛ بـــــۇ ئـــــۆزگهرتىش، بـــــۇ  
ــشنى    ــۇق ئېلىـ ــدىنئاال ھوقـ ــسى ئالـ ــشلهرنىڭ ھهممىـ ئىشلىتىـ

ــرەك   ــشى كې ــهرت قىلى ــدىنقى ش ــۇق ئا. ئال ــۇ   ھوق ــۇرۇپ ب ــاي ت لم
نهشــــىر «ھهرىكهتلىــــرى تىپتىكــــى ئهســــهرلهرنى ئىــــشلىتىش 

بۇنىڭـدىن باشـقا   .  تهرۇز قىلغـانلىق بولىـدۇ   –لى  غا دەخ »ھوقۇقى
» ئــــاپتورلۇق ھوقــــۇقى«جۇڭخـــۇا خهلــــق رېسپوبلىكىــــسىنىڭ  

، بــۇ.  بهلگىلىمىــلهر چىقىرىلغانىــدىقانۇنىــدىمۇ  مۇناســىۋەتلىك
لگهن، تهرجىـمه قىلىنغـان،     رتىئۆزگه«:  ماددىسىدا – 12قانۇننىڭ  

ئهســـهرنىڭ لهنگهن، رەتلهنگهنـــدىن كېيىنكـــى ئهســـلى   شـــهرھ
ئـــــۆزگهرتكهن، تهرجىـــــمه قىلغـــــان ئـــــاپتورلۇق ھوقۇقىـــــدىن، 

گهن كىـــشى بهھـــرىمهن بولىـــدۇ؛ لـــېكىن  لهنگهن، رەتلىـــشـــهرھ
ه قارىتىلغـان   نى يۈرگۈزگهندە ئهسلى ئهسـهرگ    »قۇقىئاپتورلۇق ھو «
دەپ » تهرۇز قىلىـشقا بولمايـدۇ     –غـا دەخلـى     »ئاپتورلۇق ھوقۇقى «

خهلـق  «:  ماددىـسىدا  – 6كۆرسىتىلگهندىن باشقا، شـۇ قانۇننىـڭ       
ــات   ــز ئهدەبىيــ ــهرلىرىنىڭ  –ئېغىــ ــهنئهت ئهســ ــاپتورلۇق ‹ ســ ئــ
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ــقا  ›ھوقـــۇقى نـــى قوغـــداش چارىـــسى توغرىـــسىدا گوۋۇيـــۈەن باشـ
  .دەپ كۆرسىتىلگهنىدى» بهلگىلىمه چىقىرىدۇ
!  لوبىڭ جانـابلىرى ۋاڭ» مىللىي مۇزىكانت«شۇنداق ئىكهن،  

 قــازاق خهلــق ناخــشىلىرىنى نوتىغــا ئــېلىش يـــاكى      –ئۇيغــۇر  
ــلهرگه ئېلىـــپ چىقىـــپ    ــا چهت ئهلـ ئۆزگهرتىـــپ ئىـــشلهش ھهتتـ
ــدا ۋە بۇنـــداق نىيهتنـــى ھهرىكهتـــكه    ــيهت قىلغانـ سېتىـــشنى نىـ
ئايالندۇرۇشــتىن ئــاۋۋال كىمنىــڭ رۇخــسىتىنى ئالغــان ئىــدىڭىز؟ 

ز قىلىـشىڭىزغا ھوقـۇق     تهرۇ –سىزنىڭ نهشىر ھوقۇقىغـا دەخلـى       
  بهرگهن كىشى زادى كىم؟

غهربىــــي شــــىمال خهلــــق   «ى بولمىــــسا رىكبىــــرەر شــــې 
 قـازاق   –وبىـڭ ئۇيغـۇر     بولۇۋالغان ۋاڭ ل  » لىرىنىڭ ئاتىسى شىناخ

خهلق ناخـشىلىرىنى يـانچۇق ۋە سـومكىالرغا قـاچىالپ ئامېرىكـا،            
  .تهيۋەن قاتارلىق جايالردا يورغىالپ يۈرەلمىگهن بوالر ئىدى

 قازاق خهلقلىرى   – ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا ئۇيغۇر      »جاڭشىن«
ــارقىلىق خۇشــال    خــۇرام ئۆتكــۈزۈپ نــېمىال  –كــۈنلهرنى ناخــشا ئ

. بولــسا ناخــشىمىز ئــۆزىمىزگه ھېــساب دەپ ھــېس قىلىــشقانىدى
. ىسى چىقىـپ تهيـۋەنگه سـېتىلدى      گئهمدى بۇ ناخشىالرنىڭمۇ ئى   

 بولـسا، ئـۇ     الدىغانبۇنداق ھهرىكهت قانۇن بويىچه سۈرۈشته قىلىنى     
 قـــازاق خهلقـــى بـــۇ خهلـــق ناخـــشىلىرىنى،     –ھالـــدا ئۇيغـــۇر  

ئىــشىنىڭالركى ئاجايىــپ زامــان ۋە ئاجايىــپ ماكــانىمىزدا مهڭگــۈ  
  .توۋالپ تۇرااليدۇ

  


