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 يىلدىن بېرى كۆرۈشكه مۇيهسسهر بواللماي كېلىۋاتقان قهدىردان 11مهزكۇر كىتابىمنى
  !تقا بېغىشاليمهنۇ ئايشهم ساۋمئانا
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  كىرىش سۆز
ېرى شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسى ئۈستىدە بىرەر تهتقىقات ئهسىرى ئۇزۇن يىلالردىن ب

ئىيۇلدا ئۈرۈمچىدە -5يىلى -2009لېكىن . روياپقا چىقىرىش ئۈچۈن ئىزدىنىپ كېلىۋاتاتتىم
ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسى ۋە -5مهيدانغا كهلگهن قانلىق ۋەقهلهردىن كىيىن تهتقىقات تېمامنى 

- 2000مهزكۇر ئهسهر، . گهرتىشنى مۇۋاپىق كۆردۈمشهرقىي تۈركىستان دېگهن نامغا ئۆز

  .  ھېسابلىنىدۇ ئېتىبارەن قېتىرقىنىپ ئىزدىنىشىمنىڭ ۋە  ئهتراپلىق تهتقىقاتلىرىمنىڭ مهھسۇلى
ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسى ۋە شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنى تاللىشىمغا مۇنۇ بىر -5

ئۇلىيهت، شهرقىي تۈركىستانلىق مهنىۋى مهس. نهچچه خىل ئامىل تۈرتكىلىك رول ئوينىدى
بولۇشۇم، قانلىق ۋەقهلهرنىڭ تهسىرىنى بىۋاسته ھېس قىلغان بىرى بولۇشتىن كهلگهن چوڭقۇر 

  . ئىشهنچ
يىلالرنىڭ ئاخىرىدىن باشالپ شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسى ئۈستىدە مهيلى -1950

كىدا بولسۇن بهزى تۈركىيهدە بولسۇن، مهيلى غهرب دۆلهتلىرىدە بولسۇن  ۋەياكى  ئامېرى
بۇالرنىڭ ئىچىدە مهرھۇم ئهيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىننىڭ . تهتقىقاتالر ئېلىپ بېرىلىشقا باشلىدى

شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىگه . تهتقىقات نهتىجىلىرىنىڭ ئاالھىدە ئورنى بار، ئهلۋەتته
 مۇھهممهد مۇناسىۋەتلىك ئىلمىي خىزمهتلهر ھهققىي مهنىدە ئهيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن بىلهن

بىراق كۈنىمىزدە شهرقىي تۈركىستاننىڭ . ئىمىن بۇغرا بىلهن باشالنغان، دېيىشكه بولىدۇ
 يىلدىن كىيىنكى ئۆزگىرىشلهر ئۈستىدە يېزىلغان ئهتراپلىق -1990نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى بولۇپمۇ 

  . بىرەر ئىلمىي ئهسهر روياپقا چىقمىدى
ئىلمىي خىزمهتلهر ئاساسهن ئهسلىمىلهر شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىگه مۇناسىۋەتلىك 

ئهسىرنىڭ ئىككىنچى -19. ۋە تارىخىي ۋەقهلهرنى بايان قىلىش تهرىقىسىدە بولۇپ كهلدى
يېرىمىدىن كۈنىمىزگىچه بولۇپ ئۆتكهن ۋەقهلهرنى تېما قىلغان ئهسهرلهرمۇ بايان تهرىقىسىدە 

 ژانىردىكى ئهسهرلهر، شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنى تېما قىلغان ھهر خىل. يېزىلغان
شهرقىي تۈركىستاندا بولۇپ ئۆتكهن تارىخىي ۋەقهلهر بىلهن يېقىندىن تونۇشۇپ چىقىشىمىزدا 

تولىمۇ ئهپسۇسكى، شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسى ئهتراپلىق . ناھايىتى چوڭ رول ئوينايدۇ
ى ھهر ھالدا تهتقىق قىلىنمىدى، شۇڭا بۇ سهلبىي ئهھۋال شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىن

شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنىڭ . جهھهتتىن چۈشىنىشىمىزگه زور توسالغۇ بولۇپ كهلمهكته
ئاممىۋى  مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى، دۇنيا دۆلهتلىرى ۋە خهلقئارالىق

 تهشكىالتالرنىڭ مهزكۇر مهسىلىگه بولغان قارىشىنى ھهر جهھهتتىن ئهتراپلىق چۈشهندۈرۈپ

  . بېرىدىغان ئهسهر ھازىرغىچه روياپقا چىقىشقا مۇۋەپپهق بواللمىدى
يىلى قهشقهردە -1863يىلى ماي ئېيىدا ۋاپات بولغاندىن كىيىن، -1877ياقۇپ بهگ 

قۇرۇلغان بهدۆلهت يىقىلدى، خىتايالر بۇ پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىپ، زور قوشۇن باشالپ 
بىر مهزگىل زوزۇڭتاڭ . ننى ئىشغال قىلدىمايدا شهرقىي تۈركىستا-16يىلى -1878كېلىپ 

نويابىر -18يىلى -1884قوماندانلىقىدىكى ئارمىيه تهرىپىدىن باشقۇرۇلغان شهرقىي تۈركىستان، 
يېڭى «(ئۆلكىسى سۈپىتىدە شىنجاڭ -19خىتاي ئىمپېراتورىنىڭ بۇيرۇقى بىلهن خىتاينىڭ 

ئۇ كۈندىن . ائىرىسىگه كىردىنامىدا بىۋاسته خىتاي ئىمپىرىيهسىنىڭ باشقۇرۇش د) »زېمىن
 ئهتراپىدا قوزغىالڭ 200باشالپ ھازىرغىچه شهرقىي تۈركىستاندا چوڭ كىچىك بولۇپ جهمئىي 
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تولىمۇ ئهپسۇسكى، بۇ تارىخىي ۋەقهلهر دۇنيا .  قېتىم مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇلدى3كۆتۈرۈلدى، 
ئۈرۈمچى ۋەقهسى ئىيۇل -5. دۆلهتلىرىگه نىسبهتهن يېتهرلىك دەرىجىدە ئايدىڭالشمىدى

شهرقىي تۈركىستاندا مهيدانغا كهلگهن قانلىق ۋەقهلهر ئىچىدە كۆلىمى ئهڭ چوڭلىرىدىن بىرى 
بولۇپ، دۇنيا كۈنتهرتىپىدىن ئورۇن ئالدى، تۈركىيه جۇمهۇرىيىتىنىڭ بۇ قانلىق ۋەقهگه تۇتقان 

رتىيهلىك خىتاي بىر پا. پوزىتسىيهسى شهرقىي تۈركىستانلىقالرنى ناھايىتى سۆيۈندۈردى
دېكتاتورلۇق تۈزۈم بىلهن باشقۇرۇلۇۋاتقان دۆلهت بولغاچقا، ئۈرۈمچى ۋەقهسىنىڭ ھهققىي 

مهزكۇر ئهسىرىمدە ئۈرۈمچى . ماھىيىتى ھېلىههم ئاشكارىالنماي يېپىق ھالهتته تۇرۇۋاتىدۇ
ۋەقهسىنىڭ كېلىپ چىقىش سهۋەبلىرى بىلهن بىرلىكته ئۈرۈمچى ۋەقهسى ۋە كىيىنكى 

ئهسىرگه قهدەم قويغان -21. ئىسپاتالر بىلهن يورىتىپ بېرىشكه تىرىشتىم-نى دەلىلئۆزگىرىشلهر
كۈنىمىزدە شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان ئېچىنىشلىق تىراگېدىيهلهرنى ھهر جهھهتتىن 
بىر پۈتۈنلۈك ئىچىدە ئىلمىي ئۇسۇل بىلهن چۈشهندۈرۈشكه چامىمنىڭ يېتىشچه ئۇرۇنۇپ 

  . باقتىم
  : بابتىن تهشكىل تاپىدۇ7دىمه قىسىمى بولۇپ جهمئىي ئهسهر مۇقهد

مۇقهددىمه قىسمىدا ئۇيغۇرالر ۋە شهرقىي تۈركىستانىڭ يېقىنقى زامان تارىخىي ھهققىدە 
ئىيۇل ئۈرۈمچى -5«مهزكۇر قىسىمدا، يهنه شهرقىي تۈركىستانلىقالر . قىسقىچه مهلۇمات بېرىلدى

دەپ تهرىپلىگهن قانلىق ۋەقهنىڭ » چى ۋەقهسىئىيۇل ئۈرۈم-5«، خىتايالر بولسا »قهتلىئامى
  . كېلىپ چىقىش سهۋەبلىرى مهخسۇس چۈشهندۈرۈلدى

بىرىنچى بابتا، شهرقىي تۈركىستاننىڭ قىسقىچه تارىخىي، ھازىرقى نوپۇس قۇرۇلمىسى، 
دىنى قۇرۇلمىسى، ئىدارە تۈزۈمى ۋە ھازىرقى ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي ئهھۋالى ھهققىدە 

  . لدىمهلۇمات بېرى
ئىيۇل ئۈرۈمچى قهتلىئامىنىڭ ھهققىي ماھىيىتى، خىتاي -5 ئىككىنچى بابتا،

ھۆكۈمىتىنىڭ مهزكۇر ۋەقه توغرۇلۇق ئېالن قىلغان باياناتى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ 
بۇنىڭدىن باشقا، دۇنيادىكى دۆلهتلهرنىڭ . خىتاينىڭ باياناتىغا بهرگهن جاۋابى تېما قىلىندى

سىگه بىلدۈرگهن ئىنكاسلىرى، جۈملىدىن غهرب دۆلهتلىرىنىڭ ئىنكاسلىرى ۋە ئۈرۈمچى ۋەقه
ئۇيغۇرالرنىڭ بۇنىڭغا قايتۇرغان ئىنكاسلىرى، تۈركىيه جۇمهۇرىيىتى باش مىنىستىرى رەجهپ 
تاييىپ ئهردوغاننىڭ ئۈرۈمچى ۋەقهسىگه بىلدۈرگهن ئىنكاسى بىلهن خىتاينىڭ باش مىنىستىر 

  .  قارىتا قايتۇرغان ئىنكاسى قاتارلىق مهزمۇنالر بايان قىلىندىئهردوغاننىڭ باياناتىغا 
ئىيۇل ئۈرۈمچى قهتلىئامىدىن كىيىن مهيدانغا كهلگهن ئۆزگىرىشلهرگه - 5ئۈچىنچى بابتا، 

 نومۇرلۇق شهرقىي تۈركىستانغا 98 /36 مهزكۇر بابتا تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ. ئورۇن بېرىلدى
هلدىن قالدۇرۇشى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى رابىيه مۇناسىۋەتلىك مهخپىي ھۆججهتنى ئهم

ئىيۇل ئۈرۈمچى قهتلىئامىنىڭ ھهققىي ماھىيىتىنى چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن -5قادىر خانىمنىڭ 
ياپونىيه ۋە ياۋروپا دۆلهتلىرىدە ئېلىپ بارغان ھهر تۈرلۈك پائالىيهتلىرى تهپسىلىي بايان 

- چى قهتلىئامىدىن كىيىن، خىتاي ھۆكۈمىتى ئارقائىيۇل ئۈرۈم-5بۇنىڭدىن باشقا، . قىلىندى
ئارقىدىن ئىجرا قىلغان ئۆلۈم جازالىرى، سهۋەبسىز قولغا ئېلىشلىرى ۋە ھهقسىز جازاالشلىرى 
قهلهمگه ئېلىنغاندىن سىرت، مهزكۇر ۋەقهنىڭ ئۇيغۇرالر بىلهن خىتايالرنىڭ مۇناسىۋىتىگه 
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ت مۇناسىۋىتىنىڭ قايسى يۈزلىنىشكه كۆرسهتكهن تهسىرى ۋە ۋەقهدىن كىيىن ئىككى مىلله

  . قاراپ ماڭغانلىقى قهيت قىلىندى
تۆتىنچى بابتا، ھازىرقىدەك ئېچىنىشلىق ۋەزىيهتنىڭ قانداق بولۇپ شهكىللهنگهنلىكى 

 يىلدا شهرقىي تۈركىستاندا مهيدانغا كهلگهن ۋەقهلهر 60تېما قىلىندى، بولۇپمۇ كىيىنكى 
 بارىن ۋە غۇلجا قوزغىالڭلىرى بىلهن خىتاينىڭ بۇ بۇ يهردە. تهپسىلىي بايان قىلىندى

بۇ بابتا . قوزغىالڭالرنى قانداق باستۇرغانلىقى شاھىتالرنىڭ ئۆز ئاغزى بىلهن چۈشهندۈرۈلدى
يهنه،  خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان ئاسسىمىلياتسىيه سىياسىتىنىڭ ئهڭ مۇھىم ئىپادىلىرىدىن 

  . بايان قىلىندىبىرى بولغان تىل سىياسىتى تهپسىلىي 
بهشىنچى بابتا، چهتئهلدىكى شهرقىي تۈركىستان داۋاسىنىڭ تارىخىي قىسقىچه بايان 

شهرقىي تۈركىستان داۋاسىنىڭ چهتئهلدە قاچان ۋە قانداق باشالنغانلىقى، . قىلىندى
چهتئهلدىكى شهرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ . تهرەققىياتى ۋە ھازىرقى ۋەزىيىتى چۈشهندۈرۈلدى

يىلالردىن بېرى خهلقئارا سهھنىگه ئېلىپ كهلمهكچى بولغان شهرقىي تۈركىستان ئۇزۇن 
بۇ يهردە شهرقىي . مهسىلىسىنىڭ قانداق قىلىپ خهلقئاراالشقانلىقىغا ئورۇن بېرىلدى

تۈركىستان مهسىلىسىنىڭ دۇنيا كۈنتهرتىپىدىن ئورۇن ئېلىشىغا سهۋەب بولغان مۇھىم 
بۇنىڭدىن باشقا خهلقئارا . ىسال ئارقىلىق چۈشهندۈرۈلدىئامىلالرنىڭ قايسىالر ئىكهنلىكى م

كهچۈرۈم تهشكىالتىغا ئوخشاش خهلقئارا ئىنسان ھهقلىرى تهشكىالتلىرىنىڭ شهرقىي 
  . تۈركىستان مهسىلىسى ئۈستىدە ئېلىپ بارغان خىزمهتلىرى بايان قىلىندى
ئىيۇل ئۈرۈمچى -5ىم ۋە ئالتىنچى بابتا،  دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى رابىيه قادىر خان

  . قهتلىئامىنىڭ شاھىتلىرى بىلهن ئېلىپ بارغان سۆھبهت خاتىرىمىزىگه ئورۇن ئاجرىتىلدى
ئهسهرنىڭ تېمىسىنى تاللىغاندىن تارتىپ تاھ ئاخىرالشقىچه ماڭا يېقىندىن كۆڭۈل 
بۆلگهن ھۆرمهتلىك ئۇستازىم پىروفېسسور دوكتۇر سهما بارۇتجۇ ئۆزۈندەرگه، قىممهتلىك 
پىكىرلىرىنى ئايماي سهممىي مهسلىههت بهرگهن قهدىناس دوستۇم دوتسېنت دوكتۇر ئهركىن 

 . ئهكرەمگه ۋە قهدىردان ئوقۇغۇچۇم ئهسرا قاراپوالتقا چىن دىلىمدىن رەھمهت ئېيتىمهن
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  ئۇيغۇرالر ۋە شهرقىي تۈركىستان
يىتى ئاستىدا تۇرۇۋاتقان، ۋەتىنى شهرقىي تۈركىستاندا ھېلىههم جۇڭگونىڭ ھاكىمى

ئۇيغۇرالر ئۆتمۈشته قۇرغان . ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر، تۈركىي مىللهتلهردىن بىرى ھېسابلىنىدۇ
دۆلهتلىرى، كۈچلۈك ئىقتىسادىي، ياراتقان مهدەنىيىتى، ئۆلمهس ئهدەبىي ئهسهرلىرى بىلهن 

ئۇيغۇرالر ئىشلهتكهن يېزىق تىلى بىلهن . تۇرىدۇتۈرك تارىخىدا ناھايىتى مۇھىم ئورۇندا 
ياراتقان ئهدەبىياتى كۆپلىگهن تۈركىي مىللهتلهرنىڭ ئۆز دىئالىكتىكىسىغا تايانغان ئهدەبىي 

  . تىلى، ئهدەبىياتىنىڭ شهكىللىنىشى ۋە تهرەققىي قىلىشىدا ناھايىتى مۇھىم رول ئوينىغان

-716هڭگۈ تاشلىرىدا تۇنجى بولۇپ  ئورخۇن م ۋەئۇيغۇر نامى، تۈركچه مهنبهلهردە
. يىلىدىكى زور ۋەقهلهر ئهسناسىدا، ئۇيغۇر ئىلتهبىرىنىڭ نامى ۋاسىتىسى بىلهن قهيت قىلىنغان

ئهينى ۋاقىتتا ئۇيغۇرالر، كۆك تۈرك ھاكىمىيىتىنى ئېتىراپ قىلىشنى خالىماي، كۆك تۈرك 

   . ولۇشى مۇمكىندۆلىتىنىڭ شهرقىگه، خىتاي چىگرىسىنىڭ شهرقىي قېچىپ كهتكهن ب

  
  

خىتاي مهنبهلىرىدە ئۇيغۇر نامى خۇيخۇ، خۇيخې، ۋېيخۇ، ۋېيۋۇ قاتارلىق ئوخشىمىغان 
نومۇرلۇق پېللوت خهت نۇسخىلىرىدا، 1283بۇنىڭدىن باشقا، . شهكىللهردە قهيت قىلىنغان

يىللىرى ئارىسىدا تىبهتكه بارغان بهش نهپهر ئۇيغۇر ئهلچىسىنىڭ دوكالتى -843 ۋە -787
يۇقىرىدا قهيت . خور شهكلىدە يېزىلغان-يو-ۇناسىۋىتى بىلهن، ئۇيغۇر نامى تىبهتچىدە خوم

  . قىلىنغان ھهر خىل ئىپادىلهر ئۇيغۇر نامىنى ئىپادە قىلىدۇ
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. ئۇيغۇر نامىنىڭ مهنىسى ۋە ئېتىمولوگىيىسى ھهققىدە ئوخشىمىغان قاراشالر مهۋجۇت
كىچىك «، »ھۇجۇم قىلىدىغان ئورمان خهلقىبۈركۈتتهك تىز سۈرئهتته «ئۇيغۇر نامى يهنه، 

نېمهتنىڭ قارىشىچه، . دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدىغانلىقىغا دائىر قاراشالرمۇ بار» جىلغا، ئازگال
ئهبۇلغازى باھادىر . پېئىلدىن تۈرلهنگهن» ماسالشماق، تهقىب قىلماق «-ئۇيغۇر نامى، ئۇي

مهھمۇت قهشقىرى  . پېئىلىغا باغاليدۇ» ماسالشماق، يېپىشماق«خانمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ نامىنى 
مهزكۇر كهلىمىنىڭ . دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدىغانلىقىنى قهيت قىلىدۇ» ئۆزىگه يېتىدىغان«

مهنىسىنىڭ » تۇغقان، ئىتتىپاقداش-ئۇرۇق«غۇر شهكلىدە تهرەققىي قىلغانلىقى، +ئومۇمهن، ئۇي
نى بىلدۈرىدىغانلىقىغا دائىر مهنىسى» ئون ئىتتىپاقداش«بارلىقىنى، ئون ئۇيغۇر نامىنىڭمۇ 

  . قاراشالر مهۋجۇت
خىتاي مهنبهلىرىدە، ئۇيغۇرالرنىڭ كۆك تۈركلهرگه ئوخشاش ھۇنالرنىڭ ئهجدادى 
ئىكهنلىكى توغرىسىدا ئورتاق قاراشالر مهۋجۇت بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ كۆك تۈركلهرگه ئوخشاش 

هنه، ئۇيغۇرالرنىڭ دەرەختىن بۇنىڭدىن باشقا ي. بۆرىدىن تۆرەلگهنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ
ئۇيغۇرالرغا تهۋە ئهڭ قهدىمىي ئىزناالرنىڭ . تۆرەلگهنلىكىگه دائىر ئهپسانىلهرمۇ مهۋجۇت 

يىللىرىدا ئىسسىق كۆل ئهتراپىدىكى خارابىالردا بارلىقى -43يىلى ۋە -176مىالدىن ئىلگىرى 

  . ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ
كېيىنچه، .  گاۋچې نامى بىلهن ئاتىالتتى تۈرك تابغاچ خاندانلىقى مهزگىلىدە ئۇيغۇرالر

بۇنىڭ بىلهن بىرلىكته ئىسالم . تۆلۈسلهرنىڭ بىر قهبىلىسى سۈپىتىدە ئاتالغان 

  . جۇغراپىيهچىلىرى، توققۇز ئوغۇزالر بىلهن ئۇيغۇرالرنى ئوخشاش، دەپ قارىغان
رالرنىڭ ھازىرمۇ مهۋجۇت بولغان قاراباالساغۇن مهڭگۈ تېشىنىڭ خىتايچه قىسمىدا ئۇيغۇ

نىڭ نامى »توققۇز ئائىله«توققۇز ئائىلىدىن كېلىپ چىققانلىقى قهيت قىلىنىدۇ ، لېكىن بۇ 
خىتاي مهنبهلىرىگه تايىنىپ تۇرۇپ، ئۇيغۇرالرنى بارلىققا . تهپسىلىي بايان قىلىنمايدۇ

كو -لو-يۈې-1: كهلتۈرگهن توققۇز ئائىلىنى تىزىپ چىقساق رەت تهرتىپى تۆۋەندىكىچه بولىدۇ
، )قاسىقىر-با(كى -سى-كو-مو-4، )كۆرەبىر(خو /ۋۇ-لو-تو-3، )ئۇتۇركار(كو -تو-خۇ-2، )ياغالقار(
-خى-9، )ياغمۇركار(كۇ -ۋۇ-يۈې-8. سۇ-ۋۇ-خۇ-7، )كاسار(سا -كو-6، )ئهبىرچهگ(تى -ۋۇ-ئا-5
  . بۇالرغا ياغالقار  باشچىلىق قىالتتى) . ئهيمۈر/.ئايمۇر(ۋۇ -يې

مدىن بهكرەك، قهبىله ۋە رايون نامى سۈپىتىدە ئۇيغۇر نامىنىڭ سىياسىي نا
كۆكتۈركچه ئابىدىلهر ۋە خىتايچه مهنبهلهرگه . ئىشلىتىلگهنلىكىگه دائىر قاراشالرمۇ مهۋجۇت 

ئاساسالنغاندا ، ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخ سهھنهسىگه تۇنجى بولۇپ چىققان يېرى سېلېنگا 

  . دەرياسىنىڭ شهرقىي قىسىملىرى ئىكهن
ىدىن كىيىن خىتايالر شهرقىي تۈركىستاننى ئىستىال قىلىدۇ، خىتاينىڭ ھۇن ئىمپېرىيهس

-121 مىالدى .يىلىغىچه داۋاملىشىدۇ-121يىلدىن -93بۇ قېتىمقى ئىستىالسى مىالدىن كىيىن 
. يىلغىچه ھۆكۈم سۈرىدۇ-220يىلىدا شهرقىي تۈركىستاندا كۇشان ھاكىمىيىتى قۇرۇلۇپ 

  ،)يهكهن(هلگۈچه شهرقىي تۈركىستاندىكى ياركهنت يىلىغا ك-360كۇشان دۆلىتى يىقىلىپ 
بۇ . لوپ، خوتهن، قهشقهر، كۇچا ۋە تۇرپان قاتارلىق شهھهر دۆلهتلىرى مۇستهقىل بولىدۇ

مهزگىلدىن ئېتىبارەن، شهرقىي تۈركىستاندا شىيهنبى، توبا، جۈجهن، كۆك تۈرك، تۈرگىش، 
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ن، چاغاتاي ۋە سهئىدىيه خانلىقلىرى ئۇيغۇر، قارلۇق، قاراخانىالر ۋە قاراخىتاي، چىڭگىزخا

 . ئايرىم ھۆكۈم سۈرىدۇ-، جۇڭغارىيه دۆلىتى ئايرىم)ياركهنت خانلىقى(
 

   يىللىق ئىشغالىيهت مهزگىلى150
يىلى تۇرپان، ئۈرۈمچى ۋە ئىلى قاتارلىق رايونالردا جۇڭغارىيه دۆلىتىنى -1674قالماقالر 

زكۇر دۆلهت رايوننىڭ جهنۇبىدا ھۆكۈم  يىل بويىچه مه18يىلىدىن كىيىن -1679. قۇرىدۇ
قالماقالر ھۆكۈم سۈرگهن دەۋەر، ئاساسهن يهرلىك خاقان ساالھىيىتىدىكى خوجىالر . سۈرىدۇ

 .دەپمۇ ئاتىلىدۇ» خوجىالر دەۋىرى«بۇ سهۋەبتىن بۇ دەۋىرلهر .  ھۆكۈم سۈرگهن دەۋەر ئىدى
يىلى دېكابىر -1864. مايدۇخوجىالردىن كېيىنمۇ ، رايوندا قااليمىقانچلىق قهتئىي بېسىق

ئېيىنىڭ ئاخىرىدا، سىدىق بهي قىپچاق ئىسيان كۆتۈرۈپ، يېڭىهىسار ۋە قهشقهرنى قولغا 
  )رەسىم بار. (كىرگۈزگهندىن كىيىن، قوقهنت خانى خۇدايار خانغا بهيئهت قىلىدۇ

  

   
  
  

نى باش خۇدايار خان، بۈزرۈك خان تۆرىنى قهشقهر ھۆكۈمدارى، ياقۇپ بهگ بۇنىڭغا قارىتا
بويسۇنمىغاچقا،  سىدىق بهگ خۇدايار خاننىڭ بۇيرۇقىغا. قوماندان قىلىپ قهشقهرگه ئهۋەتىدۇ

بىر مهزگىل . دەرھال بىر تهرەپ قىلىنىدۇ، نهتىجىدە قهشقهر بىۋاسته قوقهنتكه باغلىنىدۇ
يه بۇ ئارىلىقتا، رۇسى. ئۆتكهندىن كىيىن، يهكهنمۇ خانلىقنىڭ زېمىن تهۋەلىكىگه كىرگۈزۈلىدۇ

بۇ قېتىمقى كهڭ . غهربىي تۈركىستان ئىستېال قىلىدۇ، نهتىجىدە قهشقهرگه كۆچمهنلهر ياغىدۇ
يىلى ياقۇپ بهگ قهشقهر ھۆكۈمدارىنى يېڭىپ، قوقهنت -1865كۆلهملىك كۆچۈش ئهسناسىدا، 

خانلىقنىڭ قهشقهردىكى ھاكىمىيىتىنىڭ ئاخىرالشقانلىقىنى جاكارالپ، ئاتلىق غازى بهدۆلهت 
يىلى -1866ياقۇپ بهگ . هگ ئۇنۋانى بىلهن قهشقهر ۋە يهكهن ھۆكۈمدارى بولىدۇياقۇپ ب

يىلى تۇرپان، ئۈرۈمچى ۋە قۇمۇلنى قولغا كىرگۈزۈپ، -1968يىلى كۇچانى، -1967خوتهننى، 

  . تهسىر دائىرىسىنى كېڭهيتىدۇ

  ). رەسىم بار. (ئاخىر كۆزىتىدۇ-بۇ جهريانىدا ئىنگلىزالر ياقۇپ بهگنى باشتىن
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يىلى ئىنگىلىزالردىن تهشكىل تاپقان بىر سودا  ھهيئىتى قهشقهرگه كېلىپ،  ياقۇپ -1868
ياقۇپ بهگ بىر تهرەپتىن ئىنگلىزالر بىلهن سودا . بهگ بىلهن سودا كېلىشىمى ئىمزااليدۇ

مۇناسىۋىتى ئورنىتىشقا كۈچىگهن بولسا، يهنه بىر  تهرەپتىن، ئهينى دەۋىردىكى  ئوسمانلى 
نى ئهۋەتىپ، ياردەم تهلهپ )خوجا تۆرە(دۇلئهزىزگه ئوغلى سهيىد ياقۇپ خان تۆرە پادىشاھى ئاب

خوجا تۆرە، تۈركىستاننىڭ ئومۇمىي ۋەزىيىتىدە ھهققىدە مهلۇمات بېرىپ، ئۆزلىرىنىڭ . قىلىدۇ
پادىشاھ خوجا . سۇلتاننىڭ ھىمايىسىگه ئېرىشىشنى قاتتىق ئارزۇ قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

بۇ . ىنى قوبۇل قىلىپ، بىر كېمه بىلهن قورال ۋە ئهسكهر ياردەم قىلىدۇتۆرىنىڭ تهلىپ
مهزگىلدىن ئېتىبارەن، ياقۇپ بهگ سۇلتاننىڭ ئۆزىگه ئىلتىپات قىلغان ئۇنۋانى بويىچه 
ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى زېمىنالردا خۇتپىنى پادىشاھ ئابدۇلئهزىز نامىغا ئوقۇتىدۇ، نامىغا يهنه 

 . پۇل باستۇرىدۇ
بهگ پېتېرسبۇرگقا ئهلچى ئهۋەتىپ رۇسىيه بىلهنمۇ ياخشى مۇناسىۋەت ئورنىتىشقا ياقۇپ 

ئوسمانلى ئىمپېرىيهسىنىڭ  ھىمايىسىگه ئېرىشىپ، خىتايغا قارشى رۇسىيه ۋە .  تىرىشىدۇ
ئهنگلىيه ئوتتۇرىسىدا مۇۋازىنهتلىك سىياسهت يولغا قويۇش ئارقىلىق ئورنىنى تېخىمۇ 

خىتايالر بۇ . يىلى مايدا ۋاپات بولىدۇ-1877 تولىمۇ ئهپسۇسكى، مۇستهھكهملىگهن ياقۇپ بهگ،
يىلى شهرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلىش ئۈچۈن -1878پۇرسهتنى قهتئىي قولدىن بهرمهي 

بىر . نهتىجىدە شهرقىي تۈركىستان خىتايالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ كېتىدۇ. زور قوشۇن ئهۋەتىدۇ
وشۇن تهرىپىدىن ئىدارە قىلىنغان شهرقىي تۈركىستان، مۇددەت زو زۇڭتاڭ قوماندانلىقىدىكى ق

ئۆلكىسى -19نويابىردا، خىتاي ئىمپېراتورىنىڭ بۇيرۇقى بىلهن، خىتاينىڭ -18يىلى -1884
  . دېگهن نام ئاستىدا بىۋاسته ئىمپېراتورلۇققا باغلىنىدۇ) »يېڭى زېمىن«(بولۇپ شىنجاڭ 

بۇ يىلى . يىلىغىچه داۋاملىشىدۇ-1911شهرقىي تۈركىستاندا مانجۇالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى 
خىتايدا ھۆكۈمران سۈرۈۋاتقان چىڭ سۇاللىسى ئاغدۇرۇلۇپ، دېموكراتىك ھاكىمىيهت قۇرۇلغان 

لېكىن بۇ ھاكىمىيهت شهرقىي تۈركىستاننى پهقهت قهغهز يۈزىدىال يهنى شهكلىي . ئىدى
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كهزنىڭ ئاجىزلىقى مهر» ھۆكۈمدارالر«بۇ مهزگىلدە يهرلىك . جهھهتتىنال ئىدارە قىلىدۇ
ھهتتا چهت دۆلهتلهر بىلهن بىۋاسته . سهۋەبىدىن ئۆز ئالدىغا مۇستهقىل ھهرىكهت قىالتتى

بۇ يهردە شۇ نۇقتا ناھايىتى مۇھىم، بۇ مهزگىلدىمۇ شهرقىي . كېلىشىم تۈزەلهيتتى
نىڭ خىتاي مىللىتىدىن ئىكهنلىكىنى قهتئىي »ھۆكۈمدارالر«تۈركىستاندىكى يهرلىك 

  . ن ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز كېرەكئېسىمىزدى
ئهشهددىي چېكىدىن ئېشىپ  خهلققه زۇلۇم قىلىپ» ھۆكۈمدارالر«يىلالردا يهرلىك -1930

ناھايىتى زالىملىشىپ كهتكهن ئىدى، خهلق بۇ زالىم ھۆكۈمدارالرنىڭ دەستىدىن جېنىدىن جاق 

قوزغىالڭالردىن بۇ . تهرەپته قوزغىالڭ كۆتۈرۈلۈشكه باشاليدۇ-نهتىجىدە تهرەپ. تويىدۇ
  : مۇھىملىرى تۆۋەندىكىچه

  يىلى ئاپرېلدا خوجا نىياز ھاجى باشچىلىقىدا كۆتۈرۈلگهن قۇمۇل قوزغىلىڭى، -1931
  يىلى يانۋاردا مهھمۇت مۇھىتى باشچىلىقىدا كۆتۈرۈلگهن تۇرپان قوزغىلىڭى، -1933
   قوزغىلىڭى، يىلى فېۋرالدا مهھمهت ئىمىن بۇغرا باشچىلىقىدا كۆتۈرۈلگهن خوتهن-1933

يىلى تارىم ھاۋزىسىدا تىمۇر ۋە ئوسمان قاتارلىق ئىككى ئهزىمهت -1933بۇالردىن باشقا، 
شهرقىي . باشچىلىقىدا، ئالتايدا شهرىف خان تۆرە باشچىلىقىدا قوزغىالڭ كۆتۈرۈلىدۇ

 تۈركىستاننىڭ ھهر قايسى رايونلىرىدا كۆتۈرۈلگهن بۇ قوزغىالڭالر نهتىجه بېرىپ، ئۈرۈمچىدىن

  . باشقا جايالر ئاساسهن دېگۈدەك خىتايالرنىڭ تهسىر دائىرىسىدىن تازىلىنىدۇ
ئىنقىالبالرنىڭ تۇنجى ئوتى تۇتاشقان قۇمۇلدىكى قوزغىالڭغا، خىتاي مۇسۇلمانلىرىدىن 

لېكىن ئۇرۇشتا . يىلى يۈزدەك پىداكار جهڭچىسى بىلهن قاتنىشىدۇ-1931قوماندان ما جۇڭيىڭ 
يىلى سېنتهبىردە رۇسالر -1931. سۇغا قايتىپ كېتىشكه مهجبۇر بولىدۇيارىلىنىپ ئىيۇلدا گهن

. قۇمۇل قوزغىالڭچىلىرىغا ياردەم قىلىشنى تهكلىپ قىلغان بولسىمۇ، قوزغىالڭچىالر رەت قىلىدۇ
رۇسىيه قوزغىالڭچىالر بىلهن كېلىشىم ھاسىل قىاللمايدىغانلىقىغا كۆزى يېتىپ، ئۆكتهبىر 

جىڭ شۇ رېن بىلهن  مهخپىي كېلىشىم ھاسىل » ھۆكۈمدارى«نىڭ ئېيىدا  شهرقىي تۈركىستان
ئهھۋال مۇشۇنداق بولسىمۇ شهرقىي . قىلىپ، ھۆكۈمهت قىسىملىرىغا قورال ياردەم قىلىدۇ

يىلى ئاپرېلدا رۇسىيه ئارقىلىق -1933تۈركىستاننى تولۇق تىزگىنلىيهلمىگهن جىن شۇ رېن، 
 شىڭ شىسهي ئۆزىنى ھهربىي  ھۆكۈمدار ئېالن جالالت شۇنىڭ بىلهن. خىتايغا قېچىپ كېتىدۇ

  . قىلىپ شهرقىي تۈركىستاننىڭ باشقۇرۇش ھوقۇقىنى چاڭگىلىغا كىرگۈزۋالىدۇ
 دىن ئارتۇق ئهسكىرى بىلهن شهرقىي تۈركىستانغا 1000يىلى ماڭ جۇڭيىڭ -1933

ماڭ جۇڭيىڭ ھهربىي . ئىيۇندا خوجا نىياز ھاجى بىلهن كۆرۈشىدۇ-16كېلىپ، شۇ يىلى 
شۇنىڭ بىلهن، ماڭ . ھوقۇقنى تهلهپ قىلغاندا، خوجا نىياز بۇنىڭغا قاتتىق قارشى چىقىدۇ

دورا قاتارلىق ھهربىي -ياراق ۋە ئوق-جۇڭيىڭ ئىنقىالپچىالرغا ھۇجۇم قىلىپ قولىدىكى قورال
خوجا نىياز ھاجىنىڭ قىيىن ئهھۋالدا . الزىمهتلىكلهرنى تارتىۋېلىپ ئهسكىلىك قىلىدۇ

 خهۋەر تاپقان رۇسىيه، خوجا نىياز ھاجىنى شىڭ شىسهي بىلهن ھهمكارلىق قالغانلىقىدىن
خوجا نىياز ھاجى رۇسىيهنىڭ تهكلىپىگه ئىجابىي پوزىتسىيه . ئورنىتىشقا تهكلىپ قىلىدۇ

كېلىشىمدە، تهڭرى . يىلى شىڭ شىسهي بىلهن كېلىشىم ھاسىل قىلىدۇ-1933بىلدۈرۈپ، 
شىمالىي قىسمى بولسا شىڭ شىسهيگه تهۋە، دەپ تېغىنىڭ جهنۇبىي خوجا نىياز ھاجىغا، 

  . كېلىشىم ئۈرۈمچىدە ئىمزالىنىدۇ. بېكىتىلىدۇ

 9



ئېالن » شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى«نويابىردا، قهشقهردە -12يىلى -1933
  : ھۆكۈمهت ئهزالىرىنىڭ تىزىملىكى تۆۋەندىكىچه. قىلىنىدۇ

  جۇمهۇر رەئىس خوجا نىياز ھاجى
  ىر سابىت دامولال ئابدۇلباقىباش مىنىست

  ھهربىي ئىشالر مىنىستىرى گېنېرال مهھمۇت مۇھىتى
  ئىچكى ئىشالر مىنىستىرى سېيىزادە يۇنۇس بهگ

  تاشقى ئىشالر مىنىستىرى قاسىم جان
  ۋەخپه ئىشلىرى مىنىستىرى شهمسىدىن تۇردى

  مائارىپ مىنىستىرى ئابدۇلكېرىم مهختۇم 
  ئهدلىيه مىنىستىرى زېرىپ قارى 

  ئىگىلىك ۋە سودا مىنىستىرى ئابدۇل ھۈسهيىن-يېزا
  مالىيه مىنىستىرى ئهلى ئاخۇن 

  ئوراز بېك 
  سهھىيه مىنىستىرى ئابدۇلالھ خانى 

يىلى يانۋاردا چۆچهك ۋە ئالتاي چېگرىسىدىن بېسىپ كىرگهن قىزىل ئارمىيه، -1934
. رگه قاراپ ئىلگىرىلهيدۇئۈرۈمچى ئهتراپىدا ماڭ جۇڭيىڭنى  ئېغىر تاالپهتكه ئۇچرىتىپ، قهشقه

بۇ ئارىلىقتا، ئۈرۈمچىدىن قهشقهرگه كهلگهن باش ئهلچى ئافسېروف، خوجا نىياز ھاجى بىلهن 
كۆرۈشۈپ  ھۆكۈمىتىنى تارقىتىپ، شىڭ شىسهي بىلهن بىرلىكته ھۆكۈمهت قۇرۇشنى تهكلىپ 

افسېروف بىلهن بۇ تهكلىپنى قوبۇل قىلىشقا مهجبۇر بولۇپ قالغان خوجا نىيازھاجى، ئ. قىلىدۇ
شۇنداق قىلىپ، . بىرلىكته قهشقهردىن ئايرىلىپ،  ئۈرۈمچىدە مۇئاۋىن ئۆلكه رەئىسى بولىدۇ

شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ناھايىتى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە بۆشىكىدىال 

  . يىقىلىدۇ
ىدە موسكوۋا يىلى سېنتهبىردە شىڭ شىسهي، ستالىننىڭ ئاالھىدە مېهمىنى سۈپىت-1938

يىلى ئاپرېلدا -1937. كوممۇنىست پارتىيهسىگه ئهزا بولىدۇ بېرىپ، سوۋېت ئىتتىپاقى
ئۇنىڭدىن . كۆتۈرۈلگهن قوزغىالڭ باستۇرۇلغاندىن كىيىن، خوجا نىياز ھاجى قولغا ئېلىنىدۇ

 شۇ .قىستاق بىلهن ئۆلتۈرۈلىدۇ-كىيىن شېرىپ خان تۆرە ۋە باشقا مۇجاھىتالر قاتتىق قىيىن
يىلى ئىيۇندا -1941يىلى فېۋرالدا، -1940. ىلى بارىكۆل خهلقى تۆت قېتىم قوزغىالڭ كۆتۈرىدۇي

تولىمۇ ئهپسۇسكى، بۇ قوزغىالڭالرنىڭ ھهممىسى قانلىق . ئالتاي خهلقى قوزغىالڭ كۆتۈرىدۇ

  . شهكىلدە باستۇرۇلىدۇ
ا، يهنه بىر بۇرۇن يالىشىپ يۈرگهن بولس-شىڭ سىسهي بىر تهرەپتىن رۇسىيه بىلهن ئېغىز
ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا، پۇرسهتنى . تهرەپتىن خىتاي بىلهن مهخپىي تىل بىرىكتۈرىدۇ

شهرقىي تۈركىستان . غهنىمهت بىلگهن شىڭ سىسهي خىتاينىڭ قوينىغا ئۆزىنى ئاتىدۇ
چېگرىسىغا ئاللىبۇرۇن قارارگاھ قۇرۇپ پۇرسهت كۈتۈپ تۇرغان خىتاي ئارمىيهسى شهرقىي 

بېسىپ كىرىدۇ، قىزىل ئارمىيه بولسا شهرقىي تۈركىستاندىن چېكىنىپ چىقىپ تۈركىستانغا 
شۇنداق قىلىپ، مىللهتچى خىتاي ھۆكۈمىتى تۇنجى قېتىم شهرقىي تۈركىستانغا . كېتىدۇ
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. جهھلى بىلهن قارشى تۇرىدۇ-خهلق خىتاي ئىشغالىيىتىگه جان. قوشۇن ئهۋەتكهن ئىدى

  . بىر قىسمىنى ئاستىرتىن قولاليدۇرۇسىيهمۇ خهلق قارشىلىق ھهرىكىتىنىڭ 

  
  

يىلى سېنتهبىردە غۇلجىدا خهلق قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ زور ئۇتۇققا ئېرىشىپ ئېلى، - 1944
- 12يىلى -1944. ئالتاي، تارباغاتاي قاتارلىق ۋىاليهتلهرنى خىتاينىڭ چاڭگىلىدىن قۇتقۇزىدۇ

بۇ ئهھۋال شهرقىي تۈركىستان . ئېالن قىلىنىدۇ» شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى«نويابىردا 
ھۆكۈمهت . يېقىنقى زامان تارىخىدا ناھايىتى ئهھمىيهتلىك ئىشالردىن ھېسابلىناتتى

  :قۇرغۇچىلىرىنىڭ تىزىملىكى تۆۋەندىكىچه
  جۇھمۇر رەئىس ئهلى خان تۆرە

  مۇئاۋىن جۇمهۇر رەئىس ھېكىم خوجا بهگ
  باش كاتىپ ئابدۇرەئۇپ بهگ
  ابايمالىيه مىنىستىرى ئهنۋەر مۇس

  مائارىپ مىنىستىرى سهيپىدىن ئهزىزى
  سهھىيه مىنىستىرى مۇھىتتىن قانات

 ئهدلىيه مىنىستىرى مهمهتجان مهختۇم 
ياراق، ھهربىي ۋە -غۇلجىدا ھۆكۈمهت قۇرۇلغاندىن كىيىن، رۇسالر قوزغىالڭچىالرغا قورال

رقىلىق، رۇسىيه بۇ مهسلىههتچىلهرنىڭ ۋاستىسى ئا. سىياسىي مهسلىههتچىلهر ئهۋەتىدۇ
شۇنداق قىلىپ، خىتاي . قوزغىالڭچىالرنى خىتاي بىلهن كېلىشىم ھاسىل قىلىشقا ئۈندەيدۇ

گومىنداڭ . بىلهن قوزغىالڭچىالر ئارىسىدا ئۇزۇنغا سوزۇلغان مۇزاكىرىلهر باشلىنىپ كېتىدۇ
دەپ تهرىپلىنىدىغان ئهيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن، مهھمهت ئىمىن » ئۈچ ئهپهندى«ھۆكۈمىتى 

 ۋە مهسئۇت سابرى قاتارلىق زاتالرنى ۋەكىل سۈپىتىدە تالالپ قوزغىالڭچىالر بىلهن بۇغرا
ئۈچ ئهپهندى شهرقىي تۈركىستانغا . سۆھبهت ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن شهرقىي تۈركىستانغا ئهۋەتىدۇ

ئۈچ ئهپهندى يىغىنالردا، ھهققىي مهنىدىكى . كهلگهندىن كىيىن بىر قاتار يىغىن ئۇيۇشتۇرىدۇ
ئېرىشىش ئۈچۈن، ئالدى بىلهن خىتايغا بېقىنغان ئاساستا بىر مىللىي  امۇستهقىللىقق

مۇختارىيهت قۇرۇپ چىقىپ، شهرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ مهدەنىيىتى، ئىدېئولوگىيهسى ۋە 
ئىقتىسادىي تۇرمۇشىنى گۈللهندۈرۈشنىڭ ئهڭ توغرا يول بولىدىغانلىقىنى، ئهھۋال بىر مهزگىل 
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هرقىي تۈركىستاننىڭ رۇسىيهنىڭ چاڭگىلىغا چۈشۈپ كېتىشنىڭ مۇشۇ پېتى داۋامالشقاندا، ش
ئۈچ ئهپهندى تهشكىللىگهن بۇ . ئالدىنى ئالغىلى بولىدىغانلىقىنى كۈچهپ تهكىتلىشىدۇ

ئىككى تهرەپ بىر قاتار سۆھبهتلهرنى . يىغىنالرغا ياشالر ناھايىتى ئاكتىپ ئاۋاز قوشىدۇ
لېكىن كېلىشىمنى ئېتىراپ قىلمىغان . ىلىدۇ ئۆتكۈزگهندىن كىيىن، ئاخىرى كېلىشىم ھاسىل ق

  . ئهلى خان تۆرەم بىلهن بىر قانچه ھۆكۈمهت باشلىقلىرى رۇسىيهگه  ئېلىپ قېچىلىدۇ
 15ى خىتاي بولۇپ جهمئىي 10ى يهرلىك، 15كېلىشىم نهتىجىسىدە، ئۈرۈمچىدە 

، رۇس خىتاي گېنېرال جاڭ جىجۇڭ ھۆكۈمهت باشلىقى.  كىشىلىك بىر ھۆكۈمهت قۇرۇلىدۇ
تهرەپدارى ئهخمهتجان قاسىمى بىلهن بۇرھان شهھىدى مۇئاۋىن ھۆكۈمهت باشلىقى بولۇپ 

مهھمهت ئىمىن بۇغرا پاراۋانلىق مىنىستىرى، جانىم خان مالىيه مىنىستىرى، ئهيسا . سايلىنىدۇ
يۈسۈپ ئالىپتېكىن ۋاكالهتسىز ئهزا، مهسئۇت سابرى بولسا باش تهپتىش سۈپىتىدە ھۆكۈمهتتىن 

   . ۇن ئالىدۇئور
خىتاي، ئىنقىالبچىالرنىڭ كونترۇللىقى ئاستىدىكى غۇلجا، ئالتاي ۋ ە تارباغاتاي قاتارلىق 
رۇسىيهنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكهن بۇ رايونالرنى تىزگىنلهشتىن ئىنتايىن ئاجىز ئىدى، خىتاينىڭ 

سىتى، شهرقىي تۈركىستاننىڭ جهنۇبىدىكى رايونالردا يولغا قويغان خىتايالشتۇرۇش سىيا
بۇ ئهھۋالدىن چۆچىگهن .  خهلقنى خىتايدىن نهپرەتلهندۈرۈپ رۇسىيهگه مايىلالشتۇرغان ئىدى

گومىنداڭ ھۆكۈمىتى، مهسئۇت سابرىنى ھۆكۈمهت رەئىسلىكىگه، ئهيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىننى 
ھۆكۈمهتنىڭ باش كاتىپلىقىغا سايالپ، شهرقىي تۈركىستاننىڭ باشقۇرۇش ھوقۇقىنى 

ھۆكۈمهتتىكى رۇس تهرەپدارلىرى بۇ ئهھۋالدىن نارازى بولۇپ، . تاشالپ قويىدۇمىللهتچىلهرگه 
ئهلۋەتته، ئۇالر ئۆز مهيلى بويىچه . ھۆكۈمهتتىن ئىستىپا بېرىپ غۇلجىغا قايتىپ كېتىدۇ

  . ھۆكۈمهتتىن ئىستىپا بهرمهيدۇ
پ ئالدى بىلهن تۈركلهشتۈرۈش پىرىنىسپىنى تۇتقا قىلىپ مائارى» مىللهتچى ھۆكۈمهت«

بۇ ئهھۋال خىتاي بىلهن رۇسىيهنى ئهندىشىگه سېلىپ . ساھهسىگه دىققىتىنى مهركهزلهشتۈرىدۇ

مهقسىتى بىلهن تۇرۇۋاتقان خىتاي » ۋەزىپه«يىلى شهرقىي تۈركىستاندا -1948. قويىدۇ
قوراللىق قىسىملىرى باش قوماندانى بىر خىتابنامه ئېالن قىلىپ، يهرلىك مىللهتچىلهرنىڭ 

دارلىرىدىن تېخىمۇ خهتهرلىك بولىدىغانلىقىنى كۈچهپ تهكىتلهپ تهشۋىقات رۇسىيه تهرەپ

 .پائالىيىتى ئېلىپ بارىدۇ
بۇ مهزگىلدە خىتايدا ماۋ زېدۇڭنىڭ مهشهۇر ئۇزۇن سهپىرى ئاخىرقى پهللىسىگه كېلىپ 

يىلى -1949خىتاي ھۆكۈمىتى سوۋېت ئىتتىپاقىغا ياخشىچاق بولۇش مهقسىتىدە، . قالغان ئىدى
ۋاردا مهسئۇت سابرى بىلهن ئهيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىننى ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشالپ، يان-1

بۇ مهزگىلدە .  ئورنىغا رۇسىيه چوماقچىسى بولغان كوممۇنىست بۇرھان شهھىدىنى  تهيىنلهيدۇ
خىتاي كوممۇنىستلىرى خىتاينى تامامهن چاڭگىلىغا ئېلىپ بولغان بولۇپ، شهرقىي تۈركىستان 

يىلى سېنتهبىردە شهرقىي تۈركىستاندىكى -1949. كهر توپلىغان ئىدىچېگرىسىغا ئهس
مىللهتچى خىتاي قوراللىق قىسىملىرى باش قوماندانى، خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتىنىڭ 

نهتىجىدە، خىتاي كوممۇنىست ئارمىيهسى ھېچقانداق بىر ھهربىي قىسم . قوينىغا ئۆزىنى ئاتىدۇ
شۇنداق قىلىپ، بۇ كۈندىن .  تۈركىستانغا بېسىپ كىرىدۇبىلهن تىركهشمهيال، ئاسانال شهرقىي
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قانچه ئون مىڭلىغان زىيالى . ئېتىبارەن شهرقىي تۈركىستاننىڭ زۇلمهت كۈنلىرى باشلىنىدۇ

  . ۋەھشىيلهرچه ئۆلتۈرۈلۈپ، تۇرمىالرغا تاشلىنىدۇ
ق شهرقىي تۈركىستاندا، ئۇ كۈندىن باشالپ تاھ  ھازىرغىچه خىتايغا قارشى مۇستهقىللى

ئىيۇن ئۈرۈمچى ۋەقهسى -5كۈرەش ئهڭ ئاخىرقى . كۈرىشى توختاۋسىز داۋاملىشىپ كهلدى
شهرقىي تۈركىستاندىكى بۇ خىلدىكى  شۇڭالشقا،. بىلهن ئهڭ يۇقىرى پهللىگه چىقتى

قوزغىالڭالرنىڭ ئۇيغۇرالر مۇستهقىللىققا ئېرىشكۈچه ئىزچىل داۋاملىشىدۇ، دېگهن خۇالسىگه 
 . الشمىغان بولمايمىزكهلسهك ھهرگىزمۇ خاتا

 
  شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئهھۋالى

تۈركىستان غهربته كاسپىي . شهرقىي تۈركىستان، تۈركىستاننىڭ بىر قىسمى ھېسابلىنىدۇ
دېڭىزىدىن، شهرقته ئالتاي تاغلىرىغىچه، جهنۇبتا خوراسان، قارا قۇم تاغلىرىدىن، شىمالدا ئۇرال 

هرقىي تۈركىستان تۈركىستاننىڭ شهرقىگه، ئاسىيا ش. تاغلىرى بىلهن سىبىرىيىگىچه سوزۇلىدۇ
جهنۇبتا پاكىستان، ھىندىستان، كهشمىر ۋە تىبهت، . قىتئهسىنىڭ دەل ئوتتۇرىسىغا جايالشقان

غهربىي جهنۇپ ۋە غهربته ئافغانىستان ۋە غهربىي تۈركىستان، شىمالدا سىبىرىيه، شهرق ۋە 
  . لىنىدۇشهرقىي شىمالدا خىتاي ۋە موڭغۇلىيه بىلهن چېگرى

شهرقته خىتاي ۋە موڭغۇلىيه، شىمالدا غهربىي تۈركىستان، غهربته غهربىي تۈركىستان 
بىلهن ئافغانىستان، جهنۇبتا كهشمىر ۋە تىبهت ) قازاقىستان، قىرغىزىستان ۋە تاجىكىستان(

شهرقىي تۈركىستاننىڭ كۆپ قىسمى قاراقۇرۇم، تهڭرى تاغلىرى، تارباغاتاي . بىلهن قورشالغان

 . ئالتاي تاغ تىزمىلىرى، تهكلىماكان چۆلى بىلهن قاپالنغانۋە 
 مىڭ كۇۋادرات 650 مىليون 1شهرقىي تۈركىستاننىڭ كۈنىمىزدىكى يهر  مهيدانى 

 مىڭ كۇۋادارت 820 مىليون 1كىلومېتىر ئهتراپىدا، ئىلگىرىكى ئىستاتىستىكىغا ئاساسالنغاندا، 
، شهرقىي تۈركىستان بىلهن تىبهت ئارىسىدا جهنۇبتىكى كوئىنلۇن تاغلىرى. كىلومېتىر ئىدى

پاسىل شهكىللهندۈرىدۇ، شىمالدىكى ئالتاي تاغلىرى بولسا شهرقىي تۈركىستان بىلهن 
تهڭرى تاغلىرىنىڭ . موڭغۇلىيه، رۇسىيه ۋە قازاقىستان ئارىسىدا پاسىل شهكىللهندۈرىدۇ

پىدا كېلىدۇ، تهڭرى  كىلومېتىر ئهترا300دىن 250 كىلومېتىر، كهڭلىكى 1700ئۇزۇنلۇقى 
تېغىنىڭ كۆپ قىسمى شهرقىي تۈركىستانغا جايالشقان بولۇپ، جهنۇبتىن شهرىققه قاراپ 

تارىخى ئىنتايىن ئۇزۇن، تهبئىي مهنزىرىسى مىسلىسىز گۈزەل بولغان شهرقىي . سوزۇلىدۇ
الر تۈركىستان، ھهيۋەتلىك تاغالر، پايانسىز چۆللهر، مۇنبهت يايالقالر، كهڭ كهتكهن ئورمان

  . بىلهن قاپالنغان
كۈنىمىزدە شهرقىي تۈركسىتاندا ئاساسلىق ئۇيغۇرالر بولۇپ، كۆپ ساندا تۈركىي مىللهتلهر 

يىلدىكى نوپۇس تهكشۈرۈش -2005خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ . ۋە باشقا مىللهتلهر بىرلىكته ياشايدۇ
 نوپۇسى ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇرالرنىڭ) گهرچه ئاساسسىز بولسىمۇ(ئىستاتىستىكىسىغا 

نى، خىتايالرنىڭ %45.25 ئهتراپىدا بولۇپ، شهرقىي تۈركىستان نوپۇسىنىڭ 8.399.393
 ئهتراپىدا بولۇپ، ئومۇمىي 7.489.919نوپۇسى ) خىتاي ئارمىيهسىنى ئۆز ئىچىگه ئالمايدۇ(

ئومۇمىي نوپۇسنىڭ . ئهتراپىدا بولۇپ، 1.250.458نى ، قازاقالرنىڭ نوپۇسى %40.58نوپۇسنىڭ 
خىتاي ( ئهتراپىدا تۇڭگان 839.837شهرقىي تۈركىستاندا يهنه . ى تهشكىل قىلىدۇن6.74%
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 ئهتراپىدا 55.841 ئهتراپىدا قىرغىز، 160.823 ئهتراپىدا موڭغۇل، 149.857، )مۇسۇلمانلىرى
 ئهتراپىدا ئۆزبېك، 12.782 ئهتراپىدا تاجىك، 41.028 ئهتراپىدا شىۋە، 36.785دۇڭشياڭ، 

 ئهتراپىدا ساالر، 3762 ئهتراپىدا تاتار، 4501 ئهتراپىدا داغۇر، 5827انجۇ،  ئهتراپىدا م19.493
 ئهتراپىدا رۇس 8935 ئهتراپىدا جۇاڭزۇ، 5642 ئهتراپىدا مىياۋ، 7006 ئهتراپىدا تىبهت، 6153

  . ياشىماقتا
يۇقىرىدا قهيت قىلىنغان خىتاي مىللىتىدىن سىرت، تۈرك ۋە كېيىنچه موڭغۇلالر نهچچه 

يۇقىرىدا ئىسمى .  بېرى شهرقىي تۈركىستان زېمىنلىرىدا بىرلىكته ياشاپ كهلگهنئهسىردىن
تىلغا ئېلىنىپ ئۆتكهن دۇڭشياڭ، تىبهت، مىياۋزۇ، جۇاڭزۇ قاتارلىق ئېتنىك گۇرۇپپىالرنىڭ 
- كۆپىنچىسى خىتاي خهلق جۇمهۇرىيىتى شهرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلىشنىڭ ئالدى

 سانلىق مىللهت رايونلىرىدىن  شهرقىي تۈركسىتانغا كۆچۈپ كهينىدە خىتاينىڭ باشقا ئاز
بولۇپمۇ خىتاي مىللىتىنى خىتاي ھۆكۈمىتى شهرقىي تۈركىستاندا كۆپ سانلىق . كهلگهن

ساالھىيىتىگه ئېرىشتۈرۈش غهرىزىدە شهرقىي تۈركىستان خهلقنى ئاسسىمىلياتسىيه قىلىش 
ۇنىست  ھۆكۈمىتى شهرقىي خىتاي كومم. سىياسىتى دائىرىسىدە كۆچۈرۈپ كهلگهن

 ئهتراپىدا 150.000تۈركىستاننى ئىشغال قىلغان دەسلهپكى يىلالردا، ئومۇمىي نوپۇسى ئاران 
ھازىر، .  يېرىم مىليوندىن ئېشىپ كهتتى7بولغان خىتاينىڭ نوپۇسى، ھازىرقى كۈنگه كهلگهندە 

لىپ، شهرقىي تۈركۈملهپ كې-خىتاي كۆچمهنلىرى شهرقىي تۈركىستانغا ھهر كۈنى تۈركۈم
 . تۈركىستان ھهر قايسى جايلىرىغا ئورۇنالشماقتا

 
  ئۈرۈمچى ۋەقهسىنىڭ كېلىش چىقىش سهۋەبلىرى

كىچىك بولۇپ، جهمئىي - يىل ئىچىدە چوڭ130شهرقىي تۈركىستان ئىشغال قىلىنغان 
خىتاي .  قېتىمدەك قوزغىالڭ كۆتۈرۈلگهن بولسىمۇ، ھهممىسى قانلىق شهكىلدە باستۇرۇلىدۇ200
هلق جۇمهۇرىيىتى كوممۇنىست ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ مهدەنىيهت قۇرۇلمىسىغا خ

ئىيۇل ۋەقهسىنىڭ كېلىش چىقىشىدىكى ئهڭ مۇھىم -5ئاشكارە بۇزغۇنچىلىق قىلىشى -ئوچۇق
مايدا شهرقىي -16يىلى -1878ئۇيغۇرالر، مانجۇ ئىمپېرىيهسى . ئامىلالردىن بىرى  ھېسابلىنىدۇ

غا ) يېڭى چېگرا(ل قىلىپ، شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئىسمىنى شىنجاڭ تۈركىستاننى ئىشغا
بىرىنچى .  ھۆكۈمهت بىلهن تونۇشۇپ چىقتى3ئۆزگهرتكهن كۈندىن باشالپ ھازىرغىچه 

يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن مانجۇ ئىمپېرىيهسى ھۆكۈمىتى بولۇپ، بۇ -1911ھۆكۈمهت 
. تاراج قىلىنىدۇ- دەرىجىدە تاالنمهزگىلدە، شهرقىي تۈركىستان ئىقتىسادىي جهھهتتىن زور

ئىككىنچى . لېكىن شهرقىي تۈركىستان خهلقنىڭ دىنى ۋە تىلغا ئېغىر زىيانغا ئۇچرىمايدۇ
يىلغىچه ھاكىمىيهت -1949يىلى قۇرۇلغان خىتاي جۇمهۇرىيىتى بولۇپ، -1911ھۆكۈمهت 

ئىقتىسادىي بېشىدا تۇرۇپ كهلگهن گومىنداڭ پارتىيهسى ھۆكۈمىتىمۇ شهرقىي تۈركىستاننى 
تاراج قىلغان بولسىمۇ، لېكىن تىلى ۋە دىنىغا ئۇنچىۋاال كۆپ -جهھهتتىن ئېغىر دەرىجىدە تاالن

يىلى ئۆكتهبىردە كوممۇنىست خىتايالر شهرقىي تۈركىستاننى -1949.  زىيان يهتكۈزمهيدۇ
ي خىتا. ئىشغال قىلغاندىن كىيىن ئاسسىمىلياتسىيه سىياسىتى سۈرئهت بىلهن يولغا قويىدۇ

يىلالر يولغا قويغان يېزىق سىياسىتى -1960كوممۇنىستلىرىنىڭ ئاسسىمىلياتسىيه سىياسهتلىرى 

  . ۋە تىل سىياسىتى بىلهن باشاليدۇ
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نۆۋەتلىك خهلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ھهيئهت ئهزاسى،  خهلق قۇرۇلتىيى -10
مىيهسىنىڭ ئارقا سهپ قانۇن كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى، خىتاي خهلق ئازادلىق ئار

شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچىلىك مهسىلىسى «خىزمىتىنىڭ سابىق سىياسىي كومىسسارى جۇ كۇنرېن 
شىنجاڭنىڭ زېمىنى كهڭرى، «: ناملىق ماقالىسىدە مۇنداق دەيدۇ » ھهققىدە قىسقىچه مۇالھىزە

 مۇمكىن شىنجاڭ قولدىن كهتسه، ئاقىۋىتىنى تهسهۋۋۇر قىلىش. تهبئىي بايلىق ئىنتايىن مول
شىنجاڭنى چىڭ تۇتۇپ ئېچىش ئاساسلىق نىشانىمىز  بولۇشتىن سىرت، ئۇلۇغ .  ئهمهس

مهركىزى ھۆكۈمهتنىڭ شىنجاڭغا قارىتا ئۇزۇن، ئوتتۇرا . جۇڭگونىڭ كېلهچىكى ھېسابلىنىدۇ
ئۇزۇن مهزگىلنى چىقىش . ۋە قىسقا مهزگىللىك سىياسهت بهلگىلهپ چىقىشى تولىمۇ زۆرۈر

ئويلىغان ۋاقتىمىزدا، ئۇيغۇرالرنى ئاسسىمىلياتسىيه قىلساقال نىشانىمىزغا قىلىپ مهسىلىنى 
تۆۋەندىكى تهدبىرلهر  . ئالدى بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ تىلىنى يوقىتىشىمىز كېرەك. يېتهلهيمىز

خىتايچىنىڭ شىنجاڭدىكى ھۆكۈمرانلىقىنى تېخىمۇ . ئهستايىدىل ئويلىنىشىمىزغا ئهرزىيدۇ
ئۇيغۇرالرغا . ئاستا ئاجىزالشتۇرۇش كېرەك-نىڭ تهسىرىنى ئاستامۇستهھكهملهپ، ئۇيغۇرچى

 .ئۇيغۇرچه قوش تىللىق مائارىپى يولغا قويۇش الزىم-خىتايچه
يىلالردا خىتاي سىياسهتچىلىرى تهرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان -1960مهزكۇر قاراش 

يىلىدىن باشالپ -2003.  يىلىدىن ئېتىبارەن رەسمىي يولغا قويۇلۇشقا باشاليدۇ-1991بولۇپ، 

  . بولسا، مهجبۇرىي ھالدا يولغا قويۇلۇپ كهلمهكته
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ كۈلتۈر ھهقلىرىنى چهكلهش سىياسىتى، بولۇپمۇ تىل 

ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسىنىڭ كېلىپ -5بىلهن دىنى ئىبادەتلهرنى چهكلهش سىياسىتى 
بۇنىڭغا يهنه ئىقتىسادىي تهڭپۇڭسىزلىق، . دۇچىقىشىدىكى ئهڭ مۇھىم ئامىلالردىن ھېسابلىنى

سىياسىي ھوقۇقتىن مهھرۇملۇق، قانۇن ئالدىدىكى باراۋەرسىزلىك قاتارلىق ئىجتىمائىي 
قىسقىسى، خىتاي . سهۋەبلهرنى ئىالۋە قىلساق ھهرگىزمۇ مۇبالىغه قىلغان بولمايمىز

ە ئهنئهنلىرىگه ئوچۇق ئادەت، مهدەنىيهت ۋ-ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستان خهلقنىڭ ئۆرپ
  . ئاشكارە بۇزغۇنچىلىق قىلىشى، ئۈرۈمچى ۋەقهسىنىڭ پارتالش پىلتىسى بولۇپ قالدى
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  شهرقىي تۈركىستان

تۈرك دۇنياسىنىڭ شهرقىگه توغرا كېلىدىغان شهرقىي تۈركىستان، ئاسىيا قىتئهسىنىڭ 
تۇرۇۋاتقان شهرقىي كۈنىمىزدە خىتاينىڭ ئىشغالىيىتى ئاستىدا . دەل ئوتتۇرىغا جايالشقان

تۈركىستان، خىتاينىڭ پۈتكۈل ئۆلكه ۋە ئاپتونوم رايونلىرىغا قارىغاندا يهر مهيدانى ئهڭ چوڭ  
بۇ خىتاي خهلق .  كۇۋادىرات كىلومېتىر  كېلىدۇ650 مىليون 1بولۇپ، ئومۇمىي كۆلىمى 

  . نى تهشكىل قىلىدۇ1/6جۇمهۇرىيىتىنىڭ 
اي بىلهن جهنۇبتا بولسا تىبهت بىلهن شهرقىي تۈركىستان شهرقىي جهنۇبتا خىت

موڭغۇلىيه، غهربىي شىمالدا قازاقىستان، قىرغىزىستان ۋە  شهرقىي شىمالدا. چىگرىلىنىدۇ
 دۆلهت 9تاجىكىستان، غهربىي جهنۇبتا بولسا ھىندىستان، پاكىستان ۋە ئافغانىستان قاتارلىق 

   . بىلهن چېگرىلىنىدۇ

  
اسلىقى ئۇيغۇرالر بولۇپ ئوخشىمىغان تۈركىي كۈنىمىزدە شهرقىي تۈركىستاندا ئاس

يىلىدىكى ئىستاتىستىكىسىغا ئاساسالنغاندا، -2005خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ . مىللهتلهر ياشايدۇ
 مىليون تۈركىي مىللهت ياشايدىكهن، ئۇيغۇر 12شهرقىي تۈركىستان ئۇيغۇرالر بولۇپ جهمئىي 

ىللهت ياشايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا  مىليون تۈركىي م25تارىخچىلىرى شهرقىي تۈركىستاندا 
خىتاي كوممۇنىست پارتىيهسى شهرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلغان دەسلهپكى . قويۇشماقتا

.  ئهتراپىدا ئىدى250.000مهزگىللهردە شهرقىي تۈركىستاندا ياشاۋاتقان خىتايالرنىڭ نوپۇسى 
 .تتى يېرىم مىليونغا يه7ھازىرقى كۈنگه كهلگهندە خىتاينىڭ نوپۇسى 

 

  شهرقىي تۈركىستاننىڭ دىنى قۇرۇلمىسى -1- 1
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شهرقىي تۈركىستاندا مهۋجۇت . شهرقىي تۈركىستاندا ھازىرمۇ كۆپلىگهن دىن مهۋجۇت
، بۇددىزم، تاۋئىزىم، خىرىتىسيان )تىبهت بۇددىزىمى(دىنالر ئاساسلىقى ئىسالم دىنى، المانىزىم 

شامانىزم قاتارلىقالر بولۇپ، ئۇيغۇر، ۋە ) كاتولىك، شهرقىي ئوتتۇرادوكىس چېركاۋى(دىنى 
، دوڭ شىياڭ ۋە )خىتاي مۇسۇلمانلىرى(قازاق، قىرغىز، تاجىك، ئۆزبېك، تاتار، ساالر، تۇڭگان 
ئۇنىڭ ئۈستىگه شهرقىي تۈركىستان . باۋئهن قاتارلىق مىللهتلهر ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدۇ

شهرقىي . ىن ئىسالم دىنىدۇرخهلقىنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىدا تهسىرى ئهڭ كۈچلۈك د
.  جامه، بىر نهچچه المانىست ئىبادەتخانىسى ۋە كاتولىك چېركاۋى بار23000تۈركىستاندا 

خىتاي، تارىختىن بېرى يولغا قويۇپ كېلىۋاتقان ئىككىلىك دىنى سىياسىتىنى كۈنىمىزدىمۇ 
ىلىك كۆرۈلگهن ماۋ زېدۇڭ ئۆلگهندىن كىيىن دىنى سىياسهتته قىسمهن كهڭچ. يولغا قويماقتا

 . كۈنگه كۈچىيىپ بارماقتا-بولسىمۇ، كېيىنىكى مهزگىللهردە دىنى بېسىمالر  كۈندىن
 

  شهرقىي تۈركىستاننىڭ ھازىرقى ئىدارە تۈزۈمى -1- 2
يىلى كوممۇنىست خىتايالر شهرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلىۋالغاندىن كىيىن، -1949

 ئاپتونوم رايون قىلىپ بېكىتىپ، شهرقىي ئۆكتهبىردە شهرقىي تۈركىستاننى- 1يىلى -1955
شهرقىي تۈركىستان . تۈركىستاننىڭ نامىنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغا ئۆزگهرتكهن

. قىلىپ ئۆزگهرتىۋەتكهن» ئۈرۈمچى«بولۇپ، بۇ نامنىمۇ » دىخۇا«پايتهختىنىڭ كونا نامى 
هركىزى ھۆكۈمىتى ئاپتونوم شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى قۇرۇلغاندىن تارتىپ، خىتاي م

سىياسىتىنى قهتئىي ئهمهلىيلهشتۈرمهي، ئۆز ئالدىغا خالىغانچه قارار ئېلىپ ئۆزلىرىنىڭ 
ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسهتكه، ھۆكۈمهت . ئاسلىمىالتسىيه سىياسىتىنى يولغا قويۇپ كهلدى
اتنىشىشىغا سهنئهت پائالىيهتلىرىگه ق-خىزمهتلىرىگه، ئىقتىسادىي تهرەققىياتقا، مهدەنىيهت

  . بىرلهپ تارتىۋېلىندى-ھهتتا قولىدىكى ھهق ھوقۇقلىرى بىر. قهتئىي پۇرسهت بېرىلمىدى
شهرقىي تۈركىستاندا تۇرپان، قۇمۇل، ئاقسۇ، قهشقهر، خوتهن، ئىلى، چۆچهك ۋە ئالتاي 

  . بار» ئىدارە رايونى«قاتارلىق سهككىز 
ونوم ئوبالستى، جىمىسار خۇيزۇ ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبالستى، بۆرتاال موڭغۇل ئاپت

ئاپتونوم ئوبالستى، بايانغول موڭغۇل ئاپتونوم ئوبالستى ۋە قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبالستى 
  . بار» ئاپتونوم ئوبالستى»قاتارلىق بهش 

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم »ئۈرۈمچى، قاراماي ۋە شىخهنزە قاتارلىق شهھهرلهر بىۋاسته 
تۇرپان شهھرى، قۇمۇل شهھرى، ئاقسۇ شهھرى، قهشقهر شهھرى، . رايدۇھۆكۈمىتىگه قا» رايونى

خوتهن شهھرى، غۇلجا شهھرى، چۆچهك شهھرى ۋە ئالتاي شهھرى قاتارلىقالر ھهر قايسى 
كۇيتۈن شهھرى، كورال شهھرى، بۆرتاال شهھرى، جىمىسار شهھرى، . ۋىاليهتلهرگه قارايدۇ

  . ستقا تهۋە شهھهر مهكهزلىرىدۇرفۇكاڭ شهھرى ۋە ئاتۇش شهھرى ئاپتونوم ئوبال
 .  ئاز سانلىق ناھىيهسى بار42 ناھىيه ۋە 802 ئاپتونوم ناھىيه، 6شهرقىي تۈركىستاندا 

 

  شهرقىي تۈركىستاننىڭ نۆۋەتتىكى ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي ئهھۋالى  -1- 3
ۋولفرام، شهرقىي تۈركىستان نېفېت، ئۇران، تۆمۈر، كۆمۈر، ئالتۇن، : ئىقتىسادىي ئهھۋالى

تۇز ۋە تهبئىي گاز قاتارلىق ئىستىراتېگىيهلىك يهر ئاستى ۋە يهر ئۈستى تهبىئىي بايلىقلىرىغا 
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 خىلى شهرقىي 118 خىل مهدەننىڭ 148خىتايدىكى مهۋجۇت . ئىگه بىر رايوندۇر
 يهردە مهدەن كېنى تېپىلغان 5000شهرقىي تۈركىستاندا ھازىرغىچه . تۈركىستاندىن تېپىلىدۇ

  . نى تهشكىل قىلىدۇ%85خىتايدىكى ئومۇمىي مهدەن كېنىنىڭ بولۇپ، 
شهرقىي تۈركىستاندا .  رايوندىن تهبىئىي گاز چىقىدۇ30 رايوندىن نېفېت، 500تهخمىنهن 

 مىليون توننا 10ھهر يىلى .  مىليارد توننا ئىكهنلىكى ئېنىقالپ چىقىلدى8نېفېت زاپىسىنىڭ 
  . شۇلماقتائىچكىرى ئۆلكىلىرىگه تو نېفېت خىتاينىڭ

شهرقىي تۈركىستاندىكى كۆمۈر زاپىسى خىتايدىكى پۈتكۈل كۆمۈر زاپىسىنىڭ يېرىمىنى 
ئۇران، .  كىلوگرام ئهتراپىدا كېلىدۇ360يىللىق ئالتۇن ئىشلهپچىقىرىشىمۇ . تهشكىل قىلىدۇ

ۋولفرام قاتارلىق ئىستىراتېگىيهلىك مهدەنلهر بىلهن تۇز ۋە رەڭلىك خرۇستال تاشالر شهرقىي 
  . تۈركىستان ئاساسلىق تهبىئىىي بايلىقلىرى  ھېسابلىنىدۇ

مىڭ كۇۋادىرات كىلومېتىر تېرىلغۇ يهرلهرگه، يهنه شۇنچىلىك چوڭلىقتا مۇنبهت 150
 60مىڭ كىلومېتىر كهڭلىكتىكى ئورمانلىققا ئىگه شهرقىي تۈركىستان يايالقلىرىدا 12زېمىنغا ۋە 

   .كىچىك چارۋا ئوتاليدۇ-مىليون تۇياق چوڭ
بۇنچىلىك كۆپ تهبئىي بايلىقلىرى نۇقتىسىدىن دۇنيا بويىچه ئهڭ تهرەققىي تاپقان 
مهملىكهتلهردىن بىرى بولۇشقا تىگىشلىك بولغان شهرقىي تۈركىستان، تولىمۇ ئهپسۇسكى، 

قاتارىدىن ئورۇن ئالغان بولۇپ، خهلقى ئۆز ئانا زېمىنىدا » ئهڭ قاالق مهملىكهت«كۈنىمىزدە 
بۇ ئېچىنىشلىق ئهھۋالغا، بۇنچىۋاال كۆپ تهبئىي .  تۇرمۇش كهچۈرمهكتهكهمبهغهل ھالهتته

تاراج قىلىنىپ ئۆز مهملىكىتىگه يۆتكهپ كېتىشى ۋە -بايلىقالرنىڭ خىتاي تهرىپىدىن تاالن
شهرقىي تۈركىستان سانائىتىدىن كېلىدىغان كىرىمنىڭ ئىنساپسىزالرچه بېيجىڭغا ئېلىپ 

ىتاي مهسئۇللىرى، خىتاينىڭ خام ماددا بايلىقلىرىنىڭ دەرۋەقه، خ. كېتىشى سهۋەب بولغان
شهرقىي تۈركىستان . نى شهرقىي تۈركىستان تهمىنلهۋاتقانلىقىنى ئېتىراپ قىلماقتا85%

نى ۋە نېفېت بازىلىرىدا %90سانائهت قۇرۇلۇشلىرىدا خىزمهت قىلىدىغانالرنىڭ 
.  خىتايالر تهشكىل قىلىدۇنى شهرقىي تۈركىستانغا ئولتۇراقالشقان%99ئىشلهيدىغانالرنىڭ 

شۇڭا بۇ سهۋەبتىن، ئۇيغۇرالر ۋە باشقا تۈركىي مىللهتلهر ئارىسىدا ئىشسىزلىق نىسبىتى 
  . پهۋقۇلئاددە يۇقىرى

شهرقىي تۈركىستان دۇنيانىڭ ئهڭ باي مهملىكهتلىرىدىن بىرى تۇرۇپمۇ، دۇنيادا ئهڭ 
  . نامرات ھالهتته ياشىماقتا
 باشالنغۇچ مهكتهپ، 7100  يهسلى، 800ركىستان رايونىدا  شهرقىي تۈ:مائارىپ ئهھۋالى

 ئهتراپىدا مېيىپالر مهكتىپى 20 ئهتراپىدا كهسپىي تولۇق مهكتهپ، 100 ئوتتۇرا مهكتهپ، 1900
تهتىل مهزگىلىدە تېخنىكا ۋە كهسپىي جهھهتتىن تهربىيىلهش كۇرسلىرى تهسىس . بار

- سانائهت، يېزا. تېخنىكوم مهكتهپلىرى بار-وتتۇرا ئهتراپىدا ئالىي ۋە ئ40كۈنىمىزدە .  قىلىنغان
مۇئامىله، قانۇن ۋە سىياسىي -ئىگىلىك، ئورمانچىلىق، مېدتىستىنا ۋە خهلق ساالمهتلىكى، پۇل

پهنلهر، كۈلتۈر، فىزىكا، سهنئهت، پېداگوگىكا مهكتهپلىرى ۋە يهسلى مائارىپى قاتارلىق 
دە شهرقىي تۈركىستان مائارىپ ئورگانلىرىدىن كۈنىمىز. تهربىيه بېرىلمهكته-ساھهلهردە تهلىم 

 مىليون ئهتراپىدا، 4نىڭ سانى )بالىالر، چوڭالر، پېشقهدەملهر، مېيىپالر(بىۋاسته پايدىالنغانالر 
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 دەك ئوقۇتقۇچى خىزمهت 18000يۇقىرىدا قهيت قىلىنغان مائارىپ ئورگانلىرىدا تهخمىنهن 
  . قىلماقتا

ئۇيغۇر، قازاق ۋە قىرغىز .  ئادالهتسىزلىك داۋامالشماقتامائارىپ ساھهسىدىمۇ تهڭسىزلىك ۋە
يۇقىرىدا . قاتارلىق تۈركىي مىللهتلهرنىڭ ئالىي مهكتهپكه ئۆتۈش نىسبىتى ئىنتايىن تۆۋەن

تهربىيه -قهيت قىلىنغان ئالىي بىلىم يۇرتلىرىدا كۆپىنچه خىتاي مىللىتىنىڭ پهرزەنتلىرى تهلىم
ىن تارتىپ ئۇيغۇرالرغا قارىتا يولغا قويۇپ كهلگهن خىتاي ھۆكۈمىتى بۇرۇند. كۆرمهكته

ساۋادسىزالشتۇرۇش ۋە مهدەنىيهتسىزلهشتۈرۈش سىياسىتى، ئۇيغۇرالرنىڭ مهدەنىيهت 
خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرنىڭ مهدەنىيهت . ساپاسىنىڭ تۆۋەن بولۇشىغا سهۋەب بولغان

 قويۇشتىن داۋاملىق ئۆزىنى ساپاسىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن ئهمهلىي ۋە ئۈنۈملۈك سىياسهت يولغا
قانۇنىي جهھهتتىن ھهر پۇقرانىڭ مائارىپتىن پايدىلىنىش ھوقۇقى ئېنىق . قاچۇرۇپ كهلمهكته

قىلىپ بېكىتىلگهن بولسىمۇ، بىراق ئهمهلىيهتته ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللهتلهر مائارىپتىن 
 ئېيتساق، بۇ ھوقۇقىي ھهر مۇنداقچه قىلىپ. ئادىل ھالدا پايدىلىنىشتىن مهھرۇم قىلىۋاتىدۇ

خىتاي پهرزەنتلىرى تولۇق . خىل باھانه سهۋەبلهر بىلهن توسالغۇغا ئۇچراپ كهلمهكته
تهربىيه كۆرسه، ئۇيغۇر قاتارلىق -ئهسلىههلهشكهن شارائىتى ياخشى ئازادە مۇھىتالردا تهلىم

  . يه ئالماقتاتهربى-تۈركىي مىللهتلهر شارائىتى ئىنتايىن ناچار بىلىم يۇرتلىرىدا  تهلىم
تهربىيه سىستېمىسى يولغا قويۇلغان -ئىلگىرى مهكتهپلهردە خىتايچه ئاساس قىلىغان تهلىم

يىلغا كهلگهندە ھۆكۈمهت قارار چىقىرىپ، ئالىي مهكتهپلهردىمۇ خىتايچه ئاساس -1998بولسا، 
لهردە تهدرىجىي پۈتكۈل مهكتهپ. تهربىيه تۈزۈمى يولغا قويۇلۇشقا باشلىدى-قىلىنغان تهلىم

  . مائارىپنى خىتايچه ئېلىپ بېرىش پىالنالنماقتا
 شهرقىي تۈركسىتاندا مهتبۇئات ساھهسى ھهققىدە پىروفېسسور دوكتۇر سهما :مهتبۇئات

مىللهتلهر نهشىرىياتىنىڭ ئهدەبىي : شهرقىي تۈركىستاندا مهتبۇئات«باراتجۇ ئۆزۈندەرنىڭ 
مهزكۇر . يهن دەرىجىدە يىپ ئۇچى بېرىدۇناملىق ماقالىسى بىزگه مۇئهي» نهشرىياتى ھهققىدە

ماقالىدا خىتاينىڭ ئهڭ چوڭ ئاز سانلىق نهشرىياتى بولغان مىللهتلهر نهشىرىياتىنىڭ ئۇيغۇرچه 
كىتاپ كاتالوگى ئۈستىدە ئانالىز ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، نهشىرىياتنىڭ ئهسهرلىرى بىلهن 

ولغا قويغان سىياسهتلىرىنىڭ ئوخشاش مهركىزى ھۆكۈمهتنىڭ ئاز سانلىق مىللهتلهرگه قارىتا ي
 يىلغىچه -1980يىلىدىن -1953ئاپتور يهنه، مهزكۇر نهشىرىياتنىڭ . ئىكهنلىكى قهيت قىلىنغان

بولغان ئارىلىقتا نهشىر قىلغان ئهدەبىي ئهسهرلىرى ئىچىدە بىر نهچچىسىدىن سىرت، تامامهن 
كهنلىكىنى، تهرجىمه ئهسهرلهردە پارتىيه ئىدېئولوگىيىسىنى تهشۋىق قىلىدىغان ئهسهرلهر ئى

بولسا رۇسچىدىن تهرجىمه قىلىنغان بىر نهچچه ئهسهردىن سىرت، كۆپىنچىسى خىتايچىدىن 
 . تهرجىمه قىلىنغان ئهسهرلهر ئىكهنلىكىنى بايان قىلىدۇ

 شهرقىي تۈركىستان خهلقى دۆلهتنىڭ سهھىيه خىزمهتلىرىدىنمۇ  مهھرۇم ھالهتته :سهھىيه
ى دۆلهتنىڭ ھهقسىز داۋاالش %95 تۈركىستاندىكى خىتاي نوپۇسىنىڭ شهرقىي. تۇرماقتا

سىياسىتىدىن پايدىلىنماقتا، لېكىن ئۇيغۇر قاتارلىق تۈركىي مىللهتلهرنىڭ سهھىيه 
ى بولسا ئۆز %88ئېشىپ قالغان . ئهتراپىدا% 12خىزمهتلىرىدىن پايدىلىنىش نىسبىتى ئاران 

  . خىراجىتى بىلهن داۋالىنىدۇ
  رۈمچى ۋەقهسىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى ئىيۇل ئۈ-5
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ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسى خىتاي خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ ئىشغالىيىتى ئاستىدا -5
نىڭ پايتهختى ئۈرۈمچىدە ) شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى(تۇرۇۋاتقان شهرقىي تۈركىستان 

ي ھۆكۈمىتىنىڭ خىتا.  ئهتراپىدا ئۇيغۇر ئۆلتۈرۈلدى3000 بىلهن 1000ۋەقهدە . مهيدانغا كهلدى
.  كىشى يارىالنغان 1721 كىشى ئۆلگهن، 197ئىستاتىستىكىسىغا ئاساسالنغاندا، ۋەقهدە ئهڭ ئاز 

ۋەقهدىن كىيىن قوللىرىغا مىخلىق .  ئۆلگهن ۋە يارىالنغانالرنىڭ كۆپىنچىسى خىتايالر ئىكهن
 كوچىلىرىغا ئىيۇلدا ئۈرۈمچى-7تۆمۈر كالتهكلهرنى ئېلىۋالغان قانچه مىڭلىغان خىتايالر 

    . چىقىپ، ئالدىغا ئۇچرىغان ئۇيغۇرالرنى ۋەھشىيلهرچه ئۇرۇپ ئۆلتۈرىدۇ
  

  
  

ئىيۇندا گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىنىڭ شاۋگۇەن -26يىلى -2009 قهتلىئامىئۈرۈمچى 
شهھىرىدىكى گاڭزى ئويۇنچۇق زاۋۇتىدا خىتاي ئىشچىالر بىلهن ئۇيغۇر ئىشچىالر ئارىسىدا يۈز 

 نهپهر ئۇيغۇر ئىشچىنىڭ 2ايالر تهرىپىدىن ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگهن بهرگهن توقۇنۇشتا، خىت
 دەك ئۇيغۇر 300 ۋە 200بۇ قانلىق ۋەقهدىن كىيىن .  ئۆلتۈرۈلۈشى نهتىجىسىدە مهيدانغا كېلىدۇ

ئۈرۈمچى خهلق مهيدانىغا يىغىلىپ تىنچ شهكلىدە نامايىش ئۆتكۈزىدۇ، خىتاي ساقچىلىرى 
 سائهت 3نامايىش يۈز بېرىپ ئارىدىن . دا تۇتقۇن قىلىدۇ  نى نهق مهيدان70نامايىشچىالردىن 

ئۆتكهندىن كىيىن، غهزەپ نهپرىتىنى باسالمىغان بهزى ئۇيغۇرالر ئۈرۈمچى خهلق مهيدانى، 
ئازادلىق يولى، خهلقئارالىق چوڭ بازار، شىنخۇا جهنۇبىي يولى قاتارلىق كۆپلىگهن جايالردا 

سېتىق مهركهزلىرىنى ئۇرۇپ -دۇكان ۋە سودا. جۇم قىلىدۇساقچىالر، ئهسكهرلهر ۋە پۇقراالرغا  ھۇ
خىتاينىڭ رەسمىي ئورۇنلىرىنىڭ باياناتىغا ئاساسالنغاندا، ۋەقهنىڭ تۇنجى كۈنىدىال . چاقىدۇ

خىتاي  .  دىن ئارتۇق كىشى يارىلىنىپ، كۆپ ساندا ئاپتوموبىلالرغا ئوت قويۇپ بېرىلگهن1000
ۈچۈن ياش ئاققۇزۇش بومبىسى، بېسىملىق سۇ ھۆكۈمىتى نامايىشچىالرنى باستۇرۇش ئ

ئىشلهتكهنلىكىنى، تېلېفون ۋە ئىنتېرنېت قاتارلىق ئۇچۇر ئاالقه ۋاستىلىرىنى كېسىپ 
لېكىن ۋەقهگه قاتناشقان ئۇيغۇرالر ۋە باشقا شاھىتالر .  تاشلىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ 

مبا ۋە ئوق ئىشلىتىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نامايىشچىالرنى باستۇرۇش ئۈچۈن راست بو

 . نامايىشچىالرنى رەھىمسىزلهرچه قهتلىئام قىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ
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   خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باياناتى-2-1
شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى مهسئۇللىرىنىڭ ئۈرۈمچى قهتلىئامى توغرۇلۇق تۇنجى 

ىشى ۋە ئاستىرتتىن ئۈرۈمچى ۋەقهسى سىرتقى كۈچلهرنىڭ كۈشكۈرت« : باياناتى مۇنداق
بۇ قېتىمقى زوراۋانلىق ۋەقهسىنىڭ پهردە . قوللىشى بىلهن تهشكىللهنگهن زوراۋانلىق ۋەقهسىدۇر

بۇ ۋەقهلهرنى پهيدا قىلغان .  ئارقىسىدا رابىيه قادىر باشچىلىقىدىكى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بار
ى قهشقهر ۋە خوتهن  كىلومېتىر ئۇزاقلىقتىك1500ئۇيغۇرالرنىڭ كۆپىنچىسى ئۈرۈمچىگه 

قاتارلىق شهرقىي تۈركىستان بۆلگۈنچى ھهرىكىتى پائال ئېلىپ بېرىلىۋاتقان رايونالردىن 
خىتاي خهلق جۇمهۇرىيىتى شىنجاڭ  ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى پارتكومنىڭ مۇئاۋىن . كهلگهن 

ئىيۇلدا -6يىلى -2009سېكرىتارى، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى خهلق ھۆكۈمىتى رەئىسى نۇر بهكرى 
تېلېۋىزوردا سۆز قىلىپ، ئۈرۈمچى ۋەقهسىنىڭ گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىنىڭ شاۋگۇەن شهھىرىدىكى 
بىر ئويۇنچۇق زاۋۇتىدا ئىشلهيدىغان ئۇيغۇر ئىشچىالر بىلهن خىتاي ئىشچىالر ئارىسىدا مهيدانغا 

لدىكى نۇر بهكرى سۆزىدە يهنه، چهتئه. كهلگهن توقۇنۇشالردىن كېلىپ چىققانلىقىنى بىلدۈردى
ئۈچ خىل كۈچنىڭ شاۋگۇەندىكى ئويۇنچۇق زاۋۇتىدىكى توقۇنۇشنى باھانه قىلىپ، ئۇيغۇر 
خهلقىنى  خىتاي ھۆكۈمىتىگه قارشى توپىالڭ كۆتۈرۈش ئۈچۈن كۈشكۈرتكهنلىكىنى، خهلقنى 
يانفۇن ۋە ئىنتېرنېت قاتارلىق ئۇچۇر ئاالقه ۋاستىلىرى ئارقىلىق ئۈرۈمچى نهنمىڭ ۋە خهلق 

  .   كېلىپ نامايىش قىلىشقا چاقىرغانلىقىنى، دەيدۇمهيدانىغا
  

  
  

ئىيۇل كۈنى ئۈرۈمچىگه تېلېفون قىلىپ، خهلقنى -5نۇر بهكرى سۆزىگه، رابىيه قادىرنىڭ 
نۇر بهكرى، ئۇيغۇرچه . توپىالڭ كۆتۈرۈشكه كۈشكۈرتكهنلىكىنىمۇ ئىالۋە قىلىدۇ
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www.bilwal.com كۈشكۈرتىلگهنلىكىنىمۇ  ناملىق تور بېتى ۋاستىسى بىلهن خهلقنىڭ

 . ئىلگىرى سۈرىدۇ
 
  دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئىنكاسى-2-2

 دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى رابىيه قادىر خانىم خىتاي ھۆكۈمىتى ۋە نۇر بهكرىنىڭ 
ئهيىبلهشلىرىنى قهتئىي رەت قىلىپ، ئۈرۈمچى ۋەقهسى بىلهن ھېچقانداق مۇناسىۋىتى 

رابىيه قادىر خانىم .  بىلدۈرىدۇ نىڭ جاۋابكارى ئهمهسلىكىنىيوقلىقىنى، شۇڭا بۇ ۋەقه
ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چېكىدىن ئاشقان بېسىم سىياسىتىگه ئىنكاس قايتۇرۇش 

رابىيه قادىر خانىم سۆزىدە، . ئۈچۈن تىنچلىق نامايىشى ئېلىپ بارغانلىقىنى قهيت قىلىدۇ
ئويۇنچۇق زاۋۇتىدا قانچه ئون مىڭلىغان خىتاي گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىنىڭ شاۋگۇەن شهھىرىدىكى 

ئىشچىنىڭ ئۇيغۇر ئىشچىالرغا ھۇجۇم قىلغانلىقىنى، بۇ قانلىق ۋەقهدە كۆپ ساندا ئۇيغۇرنىڭ 
ھاياتىدىن ئايرىلغانلىقىنى ۋە بۇ قانلىق ۋەقهلهرنى كهلتۈرۈپ چىقارغۇچىالرنىڭ قانۇنىي 

وكراتىك ئۇسۇلدا تهلهپ قىلغان ئۇيغۇر جاۋابكارلىققا تارتىلىشىنى خىتاي ھۆكۈمىتىدىن دېم
  ) رەسىم-رابىيه قادىر خانىم . (ياشلىرىنىڭ تىنچلىق نامايىشى ئۆتكۈزگهنلىكىنى ئىپادە قىلىدۇ

 

  
  

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ تىنچلىق نامايىشىنى 
ارقىلىق قانلىق باستۇرغانلىقىنى، مۇۋازىنهتسىز كۈچ ئىشلىتىپ، نامايىشچىالرغا ئوق چىقىرىش ئ
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. كېيىنچه ۋەقهنىڭ ئېتنىك توقۇنۇشقا ئايلىنىپ كېتىپ زورىيىپ كهتكهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇزۇندىن « : رابىيه قادىر خانىم ۋەقه توغرۇلۇق مۇنداق بايانات بېرىدۇ

يرىمچىلىق ۋە چېكىدىن ئاشقان بېرى ئۇيغۇر خهلقىگه قارىتا يولغا قويۇپ كېلىۋاتقان ئېتنىك ئا
مهركىزى  ھۆكۈمهت يىلالردىن بېرى . بېسىم سىياسىتى ئۈرۈمچى ۋەقهسىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى

كۆپ ساندا ئۇيغۇر ياشلىرىنى خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىگه، خىتايالرنى بولسا شهرقىي 
سلىدە ۋەقهنى مهن ئه.  تۈركىستاننىڭ ھهر قايسى جايلىرىغا مهجبۇرىي كۆچۈرۈپ كېلىۋاتىدۇ

ئۇيغۇر خهلقى خىتاينىڭ . ئهمهس، مۇستهبىت خىتاي ھۆكۈمىتى كهلتۈرۈپ چىقاردى
ھاكىمىيىتى ئاستىدا ئىنسان ھهقلىرى، دېموكراتىيه ۋە دىنى ئهركىنلىكلىرىدىن مهھرۇم ھالدا 

  . دەرىجه پۇقرا بولۇپ ياشىماقتا  -2ئۆز ۋەتىنىدە 
تېلېۋىزىيه ئىدارىسى -ولقۇن ئهيسا  تۈركىيه رادىئودۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى باش كاتىپى د

تۈرك قانىلىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئۈرۈمچى ۋەقهسىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ -ت ر ت
ئۇزۇن يىلالردىن بېرى ئۇيغۇر خهلقىگه قارىتا يولغا قويۇپ كېلىۋاتقان چېكىدىن ئاشقان 

لىكىنى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رادىكال سىياسىتىنىڭ نهتىجىسىدە مهيدانغا كهلگهن
جهمئىيهتتىكى ئىجتىمائىي ۋەقهلهرنى سىرتقى كۈچلهرگه ئارتىپ قويۇشتهك كۈلكىلىك 

يىلى مارت -2008نى تارىختىن بېرى داۋامالشتۇرۇپ كهلگهنلىكىنى، مهسىلهن، »ئهنئهنىسى«
ئېيىدا تىبهتته مهيدانغا كهلگهن تىنچلىق نامايىشلىرىنىمۇ چهتئهلدىكى تىبهت 

كىالتلىرىنىڭ تىبهت خهلقنى كۈشكۈرتۈپ كهلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى ئىلگىرى تهش
باياناتچىسى  دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى.   ئىسپاتالر بىلهن بايان قىلىدۇ-سۈرگهنلىكىنى دەلىل

رابىيه قادىر خانىم تىنچلىقنى «ئالىم سېيىتوۋ مۇخبىرالرنىڭ سوئاللىرىغا جاۋاپ بېرىپ، 
 قېتىم نوبېل تىنچلىق 3ق ۋەقهلىرىگه قهتئىي قارشى تۇرىدىغان، سۆيىدىغان، زوراۋانلى

رابىيه قادىر خانىم مۇخبىرالرنىڭ . مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىلگهن تىنچلىقپهرۋەر بىر ئايال
زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، ئۈرۈمچى ۋەقهسىدە ھاياتىدىن ئايرىلغان ئۇيغۇرالر بىلهن 

دۇنيا ئۇيغۇر .  دەيدۇ»ايغۇرغانلىقىنى قهيت قىلىپ ئۆتتىخىتايالرنىڭ ئۆلۈمىدىن قاتتىق ق
يىلى -2009قۇرۇلتىيى باياناتچىسى دىلشات رېشىتمۇ مۇخبىرالرنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، 

ئىيۇلدا خىتاي ھۆكۈمىتى خىتاي پۇقرالىرىغا يان بېسىپ بىر ئوچۇق خىتاي پۇقرالىرىنىڭ -7
ادا قاتارلىق سايمانالرنى تارقىتىپ بېرىپ، ئۇيغۇرالرنى قوللىرىغا مىخلىق تۆمۈر كالتهك ۋە ج

 ). رەسىم-دولقۇن ئهيسا . (ئۆلتۈرۈشكه بۇيرۇق قىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ 
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  ئۈرۈمچى ۋەقهسىگه مۇناسىۋەتلىك باياناتالر
  خىتاي رەسمىي ئورگانلىرىنىڭ باياناتى- 2-3

ن سېكرىتارى، ئاپتونوم رايون رەئىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى پارتكومنىڭ مۇئاۋى
   :نۇر بهكرى ئۈرۈمچى ۋەقهسى ھهققىدە بايانات بېرىپ مۇنداق دەيدۇ

 دەك ئۇيغۇر ياشلىرى ئۈرۈمچى خهلق مهيدانىغا 200 ئهتراپىدا، 17:00ئىيۇل سائهت -5
شىنجاڭ ئامانلىقنى ساقالش خادىملىرى ۋەقهنىڭ زورىيىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى . يىغىلغان

ئارقىدىن كۆپ ساندا .  دەك كىشىنى قولغا ئېلىپ، ۋەقهنى تىزگىنلىدى70ىش ئۈچۈن،  ئېل
  كىشى جهنۇبىي ئازادلىق كوچىسى، 

 
  
 

دۆڭ كۆۋرۈك، سهنشىخاڭزا قاتارلىق ئۇيغۇرالر زىچ ئولتۇراقالشقان مهھهللىلهرگه يىغىلىپ 
نىڭ ئالدىغا يهنه بهزى كىشلهر سهنشىخاڭزىدىكى بىر دوختۇرخانى. شوئار توۋالشقان

 ئۆتكهندە خهلق 17:40ئاخشام سائهت .  دىن ئارتۇق1000يىغىلغان كىشىلهرنىڭ . يىغىلىۋالغان
 دەك ئۇيغۇر يىغىلىپ، يولالرغا توساق قۇرغان، 300كوچىسى، نهنمېن قاتارلىق كوچىالردا 

رالر سائهت ئارقىدىن بۇ ئۇيغۇ. ساقچىلىرىمىز ناھايىتى تىز سۈرئهتته بۇ كىشىلهرنى تارقىتىۋەتتى
 ئهتراپىدا ئالدىغا ئۇچرىغانال شهخسكه ۋەھشىيلهرچه ھۇجۇم قىلىشقا باشلىغان، بۇ بىر 20:18

 دانه ئاممىۋى كوچا 3ئوچۇم زوراۋان ئۇنسۇرالر يول بويىدىكى تۆمۈر رىشاتكىالرنى پاچاقالپ، 
بولۇپ، بۇ  دا ۋەقه تېخىمۇ ئۇلغايغان 20:30سائهت . ئاپتوبۇسىنىڭ دەرىزلىرىنى چېقىۋەتكهن

ئۇنسۇرالر ئازادلىق كوچىسى، لۇڭچۇەن كوچىسى ئهتراپىدىكى ساقچى ماشىنىلىرىنى ئۆرۈپ، 
 گىچه كىشى خهلق مهيدانىغا 800دىن 700. يولدىن ئۆتكهن بىگۇناھ پۇقراالرنى قاتتىق ئۇرغان

 21:00سائهت . قاراپ ئىلگىرىلهپ، يول بويى ئالدىغا ئۇچرىغان خهنزۇ يولداشالرنى ئۆلتۈرگهن
 دەك ئۇيغۇر خهلق مهيدانىدىكى ھۆكۈمهت بىناسى ئالدىدا يىغىلىپ شوئار 200ئهتراپىدا 
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. رۇخسهت قىلىنمىغانلىقى ئۈچۈن بۇالر قايتىپ كېتىشكهن. توۋالپ، بىناغا  كىرىشكه ئۇرۇنغان
ۋەقهدىن كىيىن، ھهربىي قوماندانلىق ئىشتابى خهلق مهيدانى، نهنمېن، ئىتتىپاقى كوچىسى، 

گىسى مهيدانى، شىنخۇا نهنلۇ، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى، خۇڭيىڭچى ئېلېكتىر ئات بهي
 غىچه 22:00سائهت .  دەك ئهسكهر يۆتكىدى10000ئىستانىسىسى قاتارلىق يهرلهرگه 

بۇ زوراۋان .  ئهتراپىدا تامامهن تىزگىنلهندى24داۋامالشقان بۇ قااليمىقانچىلىق سائهت 
پپىالرغا بۆلۈنۈپ ئالدىغا چىققانال خهنزۇ يولداشالرنى ئۇنسۇرالر تاكتىكا ئۆزگهرتىپ، گۇرۇ

ئارمىيهمىزمۇ بۇ ئىشقا قارىتا دەرھال چارە تېپىپ، كوچىالرنى ئاختۇرۇپ بۇ قانۇنسىز .  ئۆلتۈرگهن
ئۈرۈمچى شهھىرى تاڭ سهھهرگىچه پۈتۈنلهي . بىر ئوچۇم ئۇنسۇرالرنى تۇتقۇن قىلدى

  . تىزگىنلهندى
اشلىقى جهرلى ھىسامىدىن مۇخبىرالرنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى ئىيۇلدا ئۈرۈمچى شهھهر ب-7

   : ئۆتكۈزۈپ، ۋەقه ھهققىدە مۇنداق مهلۇمات بېرىدۇ

 دەك كىشى ئامانلىق 200 ئۆتكهندە خهلق مهيدانىغا يىغىلغان 18:20ئىيۇلدا سائهت -5«
سى،  ئۆتكهندە خهلق كوچى19:40سائهت . ساقالش خادىملىرى تهرىپىدىن تارقاقالشتۇرۋېتىلدى

.  ئهتراپىدا ئۇيغۇر يهنه تارقاقالشتۇرۋېتىلدى300نهنمېن ئهتراپىدا يولالرغا توساق قۇرغان 
 3.  ئۆتكهندە بهزى كىشلهر ئالدىغا چىققان پۇقراالرغا ھۇجۇم قىلىشقا باشلىغان20:18سائهت 

 دا ۋەقه تېخىمۇ ئۇلغايغان، بۇ 20:30سائهت . دانه كوچا ئاپتوبۇسىغا ئوت قويۇۋېتىلگهن
ئۇنسۇرالر جهنۇبنى ئازادلىق كوچىسى ۋە لوڭ چۇەن كوچىلىرىدا يولدىن ئۆتكهن خهنزۇ 

 3 دىكى مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا، بۇ ئۇنسۇرالر 21:30يولداشالرنى ئۆلتۈرگهن، سائهت 
.  سى ساقچى6يارىالنغانالر ئىچىدە .  كىشىنى يارىالندۇرغان26كىشىنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرگهن، 

نىڭ ئامانلىقى ئۈچۈن دەرھال تۈركۈملهپ ئامانلىق ساقالش خادىملىرى ئۈرۈمچى شهھىرى
لېكىن .  دە ۋەقهلهر تامامهن تىزگىنلهندى22:00ئۈرۈمچى شهھىرىگه يۆتكهپ كېلىنىپ، سائهت 

بۇ زوراۋان ئۇنسۇرالر تاكتىكا ئۆزگهرتىپ، گۇرۇپپىالرغا بۆلۈنۈپ ھهرىكهت قىلىپ، ئالدىغا 
كېيىنچه ئامانلىق . نى ئۆلتۈرۈپ، ئاپتوموبىلالرغا ئوت قويۇپ بهرگهنئۇچرىغانال خهنزۇ پۇقرالىرى

ساقالش كۈچلىرىنىڭ تىز سۈرئهتته ھهرىكهت قىلىشى نهتىجىسىدە قااليمىقانچىلىق ئاساسهن 

  » .تىزگىنلهندى
ئىيۇلدا ئۈرۈمچى شهھهرلىك پارتكوم سېكرىتارى لىجى، ئۈرۈمچى ۋەقهسىگه -11

 كىلومېتىر كېلىدىغان قهشقهر ۋە خوتهن 1500ڭ ئۈرۈمچىگه قاتناشقانالرنىڭ كۆپىنچىسىنى
يهنه ئۈرۈمچى ۋەقهسىنى رابىيه قادىرنىڭ . ۋىاليهتلىرىدىن كهلگهنلىكىنى قهيت قىلىدۇ

 . كۈشكۈرتىشى بىلهن كېلىپ چىققانلىقىنى دەيدۇ
 
  ئۈرۈمچى ۋەقهسى مهتبۇئاتالردا - 2-4
دۇنيا مهتبۇئاتلىرى . ڭ ئورۇن ئالدىئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسى دۇنيا مهتبۇئاتىدىمۇ كه-5

ھهر خىل يولالردىن ئۈرۈمچى ۋەقهسى ھهققىدە مهلۇماتقا ئېرىشىپ، بۇ  ھهقتىكى خهۋەرلهرنى 
  . كهڭ ئوقۇرمهنلىرى بىلهن ئورتاقالشتى

نهنخۇا زاۋباۋ گېزىتى ئۈرۈمچى ۋەقهسىگه قاتناشقانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگهن گۈلنىسا 
 دىن ئارتۇق ئۇيغۇر،  300 مهلۇماتىغا ئاساسهن بهرگهن خهۋىرىدە، مهمهت ئىسىملىك بىر قىزنىڭ
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ئىيۇن گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى شاۋگۇەن شهھرىدىكى گهنسى ئويۇنچۇق زاۋۇتىدا خىتايالر -26
ۋە بۇ ۋەھشىي  دېرىكىنى قىلىش-تهرىپىدىن ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋېتىلگهن ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ ئىز

اۋابكارلىققا تارتىلىشىنى تهلهپ قىلىپ تىنچ ھالدا قىلمىشنى سادىر قىلغانالرنىڭ قانۇنىي ج
نامايىش ئۆتكۈزگهنلىكى، ئامانلىق ساقالش خادىملىرى نامايىشچىالرنى مهجبۇرىي 

ئامانلىق =تارقىتىۋېتىشكه ئۇرۇنغانلىقى، لېكىن نامايىشچىالرنىڭ بۇنىڭغا ئۇنىمىغانلىقى، 
 ئىشلىتىشى نهتىجىسىدە توقۇنۇشنىڭ ساقالش خادىملىرىنىڭ نامايىشچىالرغا مۇۋازىنهتسىز كۈچ

  . كېلىپ چىققانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ

  
  

ئىسمىنى ئاشكارىالشنى خالىمىغان بىر ئۇيغۇر ياش شهرقىي تۈركىستانغا تارقىتىش 
بېرىدىغان ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى مۇخبىرىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ۋەقه ھهققىدە 

 :مۇنۇالرنى بايان قىلىدۇ
نمۇ ۋەقهگه قاتناشقانالردىن بىرسى، ھازىر ۋەقه يۈز بهرگهن جايغا يېقىن بىر يهردە مه«

 دەك ئۇيغۇر 300. ھهممه ياقتا خىتاي ئهسكهرلىرى چارالپ يۈرىدۇ. يوشۇرۇنۇپ ياتتىم
ئىيۇندا گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى شاۋگۇەن شهھىرىدىكى بىر ئويۇنچۇق زاۋۇتىدا -26ئوقۇغۇچى 

 ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋېتىلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ جاۋابكارلىرىنىڭ قانۇنىي خىتاي ئىشچىالر تهرىپىدىن
خىتاي . جاۋابكارلىققا تارتىلىشىنى تهلهپ قىلىپ، تىنچ بىر شهكىلدە نامايىش ئۆتكۈزدۇق

 7. ئامانلىق ساقالش خادىملىرى بىزنى تارقىتىۋېتىش ئۈچۈن رەسمىي ئوق ۋە بومبا ئىشلهتتى
بۇ . ه يىقىلدى، كۆپلىگهن دوستلىرىمىز تۇتقۇن قىلىندىقېرىندىشىمىز كۆز ئالدىمدىال يهرگ

ھازىر ئارقا كوچىالردا . ۋەقهدىن كىيىن تىنچلىق نامايىشلىرى توقۇنۇشقا ئايلىنىپ كهتتى
ئۇيغۇرالر قوللىرىغا تاياق توقماق ئېلىۋېلىپ خىتاي ئهسكهرلىرى بىلهن توقۇنۇشىۋاتىدۇ، كۆپ 

 ».ساندا ئۇيغۇر ئۆلتۈرۈلدى
يا رادىئوسى مۇخبىرى ئهركىن تارىم ئىسىمنى ئاشكارىالشنى خالىمىغان بىر ئهركىن ئاسى

خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈرۈمچى ۋەقهسىنى رابىيه : ياشنى زىيارەت قىلىپ مۇنۇ سوئالالرنى سورايدۇ
قادىر خانىمنىڭ كۈشكۈرتىشى بىلهن مهيدانغا كهلگهنلىكىنى دەۋاتىدۇ، سىلهرنىڭ رابىيه قادىر 

ۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلهن بىرەر مۇناسىۋىتىڭالر بارمۇ؟ نهق  مهيداننى ئۆز كۆزى خانىم ياكى دۇنيا ئ
  : بىلهن كۆرگهن بۇ ياش بۇ سوئالالرغا مۇنداق جاۋاپ بېرىدۇ

 26



. بىز پهقهتال رابىيه قادىر خانىمنىڭ ئىسمىنى ئاڭلىغان. قهتئىي مۇناسىۋىتىمىز يوق« 
بىز پهقهت ئويۇنچۇق زاۋۇتىدا . مىز يوقدۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلهن پهقهتال مۇناسىۋىتى

ئۇيغۇرالرنى ۋەھشىيلهرچه ئۇرۇپ ئۆلتۈرگهن خىتايالرنىڭ قانۇنىي جاۋابكارلىققا تارتىلىشىنى 
لېكىن ھۆكۈمهت بىزنى قورال . تهلهپ قىلىپ تىنچ بىر شهكىلدە نامايىش ئۆتكۈزگهن ئىدۇق

داق رەزىللىك بار، سىز ئويالپ دۇنيانىڭ قانداق بىر يېرىدە بۇن. بىلهن قانلىق باستۇردى
بېقىڭه؟ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرغا قارىتا يىلالردىن بېرى يولغا قويۇپ كېلىۋاتقان قهتلىئام 

خىتاي . سىياسىتىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن،  ۋەقهنى سىرتقى كۈچلهرگه ئارتىپ قويۇۋاتىدۇ
  . هق ئهيىبلهۋاتىدۇئۇالر ناھ. ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ئهيىبلهشلىرىنىڭ ھېچقانداق ئاساسىي يوق

  
  
  

  
  

  
  
 ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن، ھازىر مهلۇم بىر ياۋروپا -5

دۆلىتىنىڭ پۇقراسى بولغان ئىسمىنى ئاشكارىالشنى خالىمىغان بىر  ئايال، ئهركىن ئاسىيا 
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ۇنداق جاۋاب رادىئوسى مۇخبىرى ئهركىن تارىمنىڭ ئۈرۈمچى ۋەقهسى ھهققىدىكى سوئاللىرىغا م
  : بېرىدۇ

تاراج -خىتايالر ۋەتىنىمىزنىڭ يهر ئاستى ۋە يهر ئۈستى بولۇپ پۈتۈن بايلىقلىرىنى تاالن«
ئۇيغۇرالرنىڭ كۆپىنچىسى ئىشسىز، خىتايالر . قىلىپ ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه يۆتكهپ كېتىۋاتماقتا

غىمۇ دەخلى تهرۇز ئۇيغۇرالرنىڭ بىر ئىنساننىڭ ئهڭ ئهقهللىي ھوقۇقى بولغان ياشاش ھوقۇقى
ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇيغۇر ياشلىرىنى مهجبۇرىي خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىگه . قىلماقتا

يۆتكهپ ناھايىتى تۆۋەن مائاش بىلهن ئىشقا سالماقتا، ئىچكىرى ئۆلكىلهردىكى خىتاي 
يۈەن  300 يۈەن مائاش ئالىدۇ، لېكىن ئۇيغۇر ئىشچىالر ئاران 3000زاۋۇتلىرىدا خىتاي ئىشچىالر 

بۇنداق زۇلۇم ئاستىدا خهلقىمىزگه قانداقمۇ چىقىش يولى بولسۇن؟ ياشلىرىمىزنى . مائاش ئالىدۇ
قىز ئوغۇل ئايرىماستىن خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىگه ئاپىرىپ ئىززەت ئابرويىنى بۇلغاشقا 

الر نېمه دېمهكچى بولغانلىقىمنى سىزمۇ چۈشىنىپ بولدىڭىز  ھهقىچان؟ خىتاي. ئۇرۇنۇۋاتىدۇ
ياشلىرىمىز ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه ئۆزلىرى ... ئوغۇل بالىالرغىمۇ باسقۇنچىلىق قىلىدىغان تۇرسا
ئۇ تهرەپلهردە بېشىغا ئېغىر كۈن كېلىپ . خاالپ كېتىۋاتامدۇ؟ ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس

بۇالرنىڭ . ۋەتىنىمىزگه قېچىپ كهلگهن بىر قانچه ياشلىرىمىزغا دادام ئىش تېپىپ بهردى

 ... رېئاللىق، ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆرگهن ئىشالرھهممىسى 
 

   خىتاينىڭ ئىنكاسى-2-5
كومپارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتى سىياسىي بيۇروسىنىڭ ئهزاسى، شىنجاڭ خىتاي 

ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى كومپارتىيهسى باش سېكرىتارى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى 
ئىيۇلدا تېلېۋىزىيهدە -7يىلى -2009 ۋاڭ لېچۇەن، ئىشلهپچىقىرىش ئارمىيهسى باش قوماندانى

سۆز قىلىپ، ئۈرۈمچى ۋەقهسىنىڭ بېسىقتۇرۇلغانلىقىنى، ۋەقهگه قاتناشقانالرنىڭ قاتتىق 
  . جازاالندۇرۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى

ئاۋغۇستتا خىتاي خهلق جۇمهۇرىيىتى جامائهت خهۋپسىزلىك مىنىستىرى -8يىلى -2009
ىكى ھهر قايسى دوختۇرخانىالردىكى ۋەقهدە يارىالنغانالرنى يوقلىغاندا، مېڭ جىيهنجۇ ئۈرۈمچىد

خهلقىمىزنى ئۆلتۈرگهنلهر قاتتىق «: مۇخبىرالرنىڭ سوئاللىرىغا جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دەيدۇ

 ».جازاالندۇرۇلىدۇ، قهتئىي كهچۈرمهيمىز
ز قىلىپ، ئۈرۈمچى شهھهر باشلىقى كومپارتىيه باش سېكرىتارى لى جى تېلېۋىزىيهدە سۆ

ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسىنىڭ تېررورلۇق ۋەقهسى ئىكهنلىكىنى، ۋەقهنى رابىيه قادىر -5
 .باشچىلىقىدىكى ئۈچ خىل كۈچنىڭ تۇغدۇرغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ

 
 تۈركىيهنىڭ ئىنكاسى 

ئىيۇلدا بايانات ئېالن قىلىپ، -9تۈركىيه باش مىنىستىرى رەجهپ تاييىپ ئهردوغان، 
بۇنى . يدا يۈز بېرىۋاتقان بۇ ۋەقه تامامهن ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن ئىبارەتشۇئاندا خىتا«

  .دېگهن ئىبارىنى ئىشلهتتى» باشقىچه ئىزاھالشنىڭ ئورنى يوق
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ئىيۇلدىكى باياناتىدىمۇ، ئۈرۈمچىدىكى ۋەقهلهر ھهققىدە -10رەجهپ تاييىپ ئهردوغان، 
چۈنكى . منىڭ كهينىدە تۇرىمهنئىبارىسىنى ئىشلهتتىم، سۆزۈ» ۋەھشىيلىك«توختىلىپ، 

يۈزلىگهن ئىنسان ئۆلتۈرۈلگهن ۋە مىڭدىن ئارتۇق ئىنسان يارىالنغان ۋەقهنى، ئىرقىي 
دېيىش ئارقىلىق، ئالدىنقى كۈنىدىكى » قىرغىنچلىقتىن باشقا تهبىر ئىزاھالپ بېرەلمهيدۇ

ينىڭ شهرقىي ئىيۇلدا خىتا-10يهنه . باياناتىنىڭ كهينىدە تۇرىدىغانلىقىنى قهيت قىلىدۇ
بۇ خىلدىكى ئاسسىمىلياتسىيه «تۈركىستاندا يولغا قويغان سىياسىتىنى تهنقىد قىلىپ 

سىياسىتىنى يولغا قويۇپ كېلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىگه شۇنى ئوچۇق دەيمىزكى، 
بۇالردىن ۋاز . ئاسسىمىلياتسىيه سىياسىتى سىلهرگه ھېچقانداق پايدا ئېلىپ كهلمهيدۇ

بۇنداق ۋەھشىيلىككه مهيلى ئۇيغۇر . اي ھۆكۈمىتىدىن بۇنى تهلهپ قىلىمىزبىز خىت. كېچىڭالر
ئۇيغۇرالرنىڭ . بولسۇن ياكى خىتاي پۇقراسى بولسۇن ھهرگىزمۇ ياخشى كۆز بىلهن قارىمايدۇ

بۇنىڭدىن باشقا، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى . دەيدۇ» بېشىغا كهلگهن ئازاب، بىزنىڭ ئازابىمىزدۇر
 .  خانىمغا ۋىزا بېرىلىدىغانلىقىنىمۇ بىلدۈرگهن ئىدىرەئىسى رابىيه قادىر

باشلىقى كۆكسال توپتانمۇ ) تۈركىيه پارالمېنتى(تۈركىيه بۈيۈك مىللهت مهجلىسى 
بۇ ۋەقهنىڭ تېخىمۇ ئۇلغىيىپ «دەپ تهرىپلهپ، » دەھشهتلىك ۋەقه«ئۈرۈمچى ۋەقهسىنى 

ئادەم بولۇشتىن قهتئىينهزەر كېتىشىنى قهتئىي خالىمايمهن، ۋەقهنى تۇغدۇرغانالر قانداق 
توپتان يهنه، ئۈرۈمچى ۋەقهسىنىڭ . دەيدۇ» قانۇنىي جاۋابكارلىققا تارتىلغۇسى

ئايدىڭالشتۇرۇلۇشى ۋە كىشىلىك ھهق ھوقۇق دەپسهندىچىلىكلىرىنىڭ بالدۇرراق تۈگىشى 

 .كېرەكلىكىنى قهيت قىلىدۇ
 

  داۋۇتئوغلۇنىڭ تېلېفون دېپلوماتىيهسى 
ئىيۇلدا -8يىلى-2009الر مىنىستىرلىكى، ئۈرۈمچى ۋەقهسى توغرۇلۇق تۈركىيه تاشقى ئىش

ئاخىر -تۈركىيهنىڭ ۋەقهنىڭ باشتىن«مىنىستىرلىك باياناتىدا، . يهنه بىر قېتىم بايانات بېرىدۇ
خىتاي . دېگهن ئىبارىسى ئاالھىدە دىققهت قوزغايدۇ» تهقىپچىسى بولۇشى ناھايىتى نورمال

رتىپىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش خىزمهتلىرى ئهسناسىدا، پۇقراالرنىڭ جهمئىيهت ته« مهسئۇللىرىغا 
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ھاياتى بىخهتهرلىكى ئالدىنقى پىالنغا چىقىرىلىپ خهلقئارا كىشىلىك ھهق ھوقۇقلىرى 
دېگهن » پىرىنسىپلىرى دەپسهندە قىلىنمىغان ئاساستا، ھهرىكهت قىلىشلىرىنى ئۈمىد قىلىمىز

   . سىگنالى بېرىدۇ

  
 

تۇنجى كۈنىدىن باشالپ، ۋەقه ھهققىدە ئىشهنچلىك مهلۇمات ئېلىشقا ئهنقهرە ۋەقهنىڭ 
ئهنقهرە ھهم خىتاي بىلهن جۇمهۇر رەئىس ئابدۇلالھ گۈل ئىيۇن .  ئهھمىيهت بېرىپ كهلدى

ئېيىدىكى خىتاي زىيارىتىدە ئهسناسىدا قولغا كهلتۈرگهن نهتىجىلىرىنى يوقىتىپ قويماسلىق 
ىڭ زىيانغا ئۇچرىماسلىقى ئۈچۈن ناھايىتى ئۇستىلىق ئۈچۈن ھهمدە رايوندىكى ئۇيغۇرالرن

ئابدۇلالھ گۈل خىتاي زىيارىتىدە، . بىلهن دىپلوماتىك تىل ئىشلىتىشكه ئهھمىيهت بهردى
  . بولىدىغانلىقىنى تهكىتلىگهن ئىدى» كۆۋرۈك«ئۇيغۇرالرنىڭ ئىككى دۆلهت ئارىسىدا 

هربابى، ئۈرۈمچى ۋەقهسىنىڭ زامان گېزىتىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان بىر دۆلهت ئ
ئۈرۈمچى ۋەقهسى ياۋروپا «خهلقئارا كۈنتهرتىپكه ئېلىپ كېلىنىدىغانلىقىنى  قهيت قىلىپ، 

تاشقى ئىشالر مىنىستىرىمىز ياۋروپا . خهۋپسىزلىك ۋە ھهمكارلىق تهشكىالتىغا يهتكۈزۈلدى
ۆلهتلهر بىلهن بۇ ھهقته نۆۋەتچى رەئىسى شىۋېتسىيه، فىرانسىيه، ئهنگلىيه ۋە ئىران  قاتارلىق د

بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى كىشىلىك ھهق ھوقۇقلىرى . سۆھبهت ئېلىپ باردى
دېگهن » مۇنبىرىدىمۇ ئۈرۈمچى بولۇپ ئۆتكهن تىراگېدىيهلهر كۈنتهرتىپكه ئېلىپ كېلىنىدۇ

ىستىرى ئىشهنچلىك مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا، تۈركىيه تاشقى ئىشالر مىن.  مهلۇماتنى بېرىدۇ
ئهھمهت داۋۇتئوغلۇ، مهنسهبداشلىرىغا خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ ئۈرۈمچى ۋەقهسىگه تېخىمۇ 

ئۈرۈمچى ۋەقهسى، ئىستانبۇلدا چاقىرىلغان . كۆڭۈل بۆلۈشى كېرەكلىكىنى تهۋسىيه قىلغان
پارس قولتۇقى ھهمكارلىق كېڭىشىگه ئهزا  تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىرى قاتناشقان يىغىندىمۇ 

 .» ئېلىنغانتىلغا
 

  تۈركىيه ئۈرۈمچى ۋەقهسىگه سۈكۈت قىلىپ تۇرالمايدۇ: مىنىستىر داۋۇتئوغلۇ
تاشقى ئىشالر مىنىستىرى ئهھمهت داۋۇتئوغلۇمۇ، ئۈرۈمچىدە بولۇپ ئۆتكهن 

ئىستانبۇلدا . تىراگېدىيهلهرگه تۈركىيهنىڭ قهتئىي سۈكۈت قىلىپ تۇرمايدىغانلىقلىرىنى دەيدۇ
وئالالرغا جاۋاب بهرگهن داۋۇتئوغلۇ، تۈركىيه بىلهن ئۇيغۇرالر ۋەقهگه مۇناسىۋەتلىك س

ئۇيهردە يۈز بهرگهنلهر  «ئوتتۇرسىدىكى مهدەنىيهت ۋە تارىخىي رىشتىلىرىغا ئىشارەت قىلىپ، 
بۇ تىراگېدىيهلهرنىڭ بۇرۇنراق تۈگىشىنى شۇنداق ئارزۇ . ئىنسانلىققا قىلىنغان ئېغىر ھاقارەتتۇر

جاۋابكارالر تىزراق .  دىن چىققان بۇ قىلمىشالر بۇرۇنراق ئاخىرالشقۇسىئىنسان قېلىپى. قىلىمىز
. بۇ ئىشنىڭ تهرەققىياتىنى يېقىندىن كۆزىتىمىز. قانۇنىي جاۋابكارلىققا تارتىلىشى كېرەك
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ۋەقهنىڭ ئىنسانىي . دەپ بايانات بېرىدۇ» ئۇيغۇرالرنىڭ تهقدىرىگه يېقىندىن كۆڭۈل بۆلىمىز
ىيهتكىمۇ مۇناسىۋەتلىك ئىكهنلىكىنى ئىپادە قىلغان ئهھمهت نۇقتىدىن خهلقئارا جهمئ

داۋۇتئوغلۇ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋەقهنى تىنچ ئۇسۇل بىلهن بېسىقتۇرۇشى كېرەكلىكىنى قهيت 
 . قىلىدۇ
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  كۆرسهتكهن تهسىرىركىيه سىياسىتىگه  تۈنىڭئۈرۈمچى قهتلىئامى-2-6

 » On Minute «دېمهمسهن  

  
  

ارتىيهسى باشلىقى دەۋلهت باھچهلى، باش مىنىستىر رەجهپ تاييىپ مىللهتچى ھهرىكهت پ
: ئهردوغاننى ئۇيغۇرالر دۇچ كهلگهن قهتلىئامغا سۈكۈت قىلىش بىلهن ئهيىبلهپ مۇنداق دەيدۇ

 On«« غهززە ئۈچۈن . بۇ ۋەقهنى دۇنيا جامائهتچىلىكىگه يهتكۈزۈش تۈركىيهنىڭ ۋەزىپىسى
Minute «ئۇيغۇرالر ئۈچۈنمۇ كهركۈك، تهالفهر ۋە. دېدىڭ  »On Minute « دېمهمسهن !

  ! قهتلىئامالرغا نېمه ئۈچۈن سۈكۈت قىلىپ تۇرۇۋالىسهن
 

  !ئۇرۇشتىن كىيىن قهھرىمانلىق قىلما
 

 باش مىنىستىر رەجهپ تاييىپ ئهردوغان دەۋلهت باھچهلىنىڭ ئهيىبلىشىگه دەرھال جاۋاپ 
رىمان بولىمهن دېمه، ئهمهلىي ئىش ھۆرمهتلىك باھچهلى، ئۇرۇشتىن كىيىن قهھ: قايتۇرۇپ

سهن ئۇ تهرەپلهردە زىيارەتته . قىلغىن، ھازىر ساڭا بىر نهرسه دېيىش شۇنداق ئاسان
گهپ . بولۇۋاتقاندا، ئۇيغۇرچه چهكلهنمىدىمۇ؟ ئۇ مهزگىللهردە مۇئاۋىن باش مىنىستىر ئىدىڭ

  قىاللىدىڭمۇ؟ 
  ئهستايدىللىق ۋە سهمىمىيلىك يوق
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تارتىشالر - پارتىيهسى باشلىقى دېڭىز بايقالمۇ بۇ كهسكىن تاالشجۇمهۇرىيهت خهلق
قاينىمىغا كىرىپ، ھۆكۈمهتنى شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بهرگهن قهتلىئام مهسىلىسىدە 

« : ئهستايىدىل بولماسلىق ۋە تۇترۇقسىز ھهرىكهت قىلىش بىلهن ئهيىبلهپ مۇنداق دەيدۇ
دەك جىددىي ۋە ئهستايىدىل پوزىتسىيه ھۆكۈمهت بۇ قهتلىئامغا ئادەمنى ئىشهندۈرگۈ

تۈركىيه بۇ قهتلىئامغا قهتئىي سۈكۈت . ئۇ يهردە ھهقىقهتهن قهتلىئام بولىۋاتىدۇ. تۇتالمىدى

 » .قىلىپ تۇرالمايدۇ
 

  ئهرزىمهس جېدەل 
شهرقىي تۈركىستاندا ياشاۋاتقان قېرىنداشلىرىمىز خىتاينىڭ زۇلۇمى دەستىدىن جېنىدىن 

بىرىنى ئهيىبلهشنى -هيتته، ھهل قىلىشتىن ئاجىز سىياسهتچىلىرىمىز بىرئايرىلىۋاتقان بىر پ
  . داۋامالشتۇرماقتا

شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان ئېچىنىشلىق تىراگېدىيهنى يىراقتىن كۆزىتىش 

دۇنيا جامائهتچىلىكىنى    ئۆكتىچى پارتىيهلهر، ۋەبىلهنال كۇپايه قىلغان ھۆكۈمهت
  . جېدىلى بىلهن ئاۋارە بولماقتا» مهن-سهن«رنىغا، ھهرىكهتلهندۈرۈشنىڭ ئو

 
  ھۆكۈمهت ۋە جۇمهۇرىيهت خهلق پارتىيهسى ئهھمىيهتسىز ئىشالر بىلهن بهند بولماقتا

سابىق باش مىنىستىرالردىن ئهرباكان، ئادالهت ۋە تهرەققىيات پارتىيهسى بىلهن 
ل قىلغاندەك كۆرۈنۈپ، بىرى بىلهن قارىماققا جېدە-جۇمهۇرىيهت خهلق پارتىيهسىنىڭ بىر

مىللىي چۈشهنچه رەھبىرى سابىق . سۈنئىي كۈنتهرتىپ پهيدا قىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ
باش مىنىستىرالردىن نهجمهتتىن ئهرباكان، شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بهرگهن ئىرقى 

بالىكهسىر ۋىاليىتىنىڭ ئهدرەمىت . قىرغىنچىلىققا سۈكۈت قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئېيتىدۇ
ناھىيهسىگه قاراشلىق ئالتىنئولۇك بازىرىدا خهلق ئاممىسى بىلهن پاراڭالشقان ئهرباكان، 
مۇخبىرالرنىڭ كۈنتهرتىپتىكى مهسىلىلهر ھهققىدە سورىغان سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىپ، خىتاي  

پهلهستىن ۋە  «: ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان سىياسىتىنى قاتتىق ئهيىبلهپ مۇنداق دەيدۇ
دۇنيانىڭ ھهممىال يېرىدە مۇسۇلمانالر زۇلۇمغا . هرقىي تۈركىستاندا توختىماي قان ئېقىۋاتىدۇش

بۇنداق ئېچىنىشلىق ئهھۋالدا بىز . ھهر جهھهتتىن ئىكىسپوالتسىيه قىلىنىۋاتىمىز. ئۇچراۋاتىدۇ
تتىمۇ نېمىلهر بىلهن بهند بولۇۋاتىمىز؟  ھهربىيلهر ھهربىي سوتتىمۇ سوتالنسۇن ياكى نورمال سو

جېنىم . پۇرات ئىشالر بىلهن ئاۋارە بولۇۋاتىمىز-؟ قىلغىلى ئىش يوقتىكىدەك مۇشۇنداق پارچه
دوستۇم، دەرەخنىڭ يوپۇرمىقىنى تۆكسهڭ تۆكمىسهك بهرىبىر ئهمهسمۇ، چۈنكى دەرەخنىڭ 

  . »يىلتىز قۇرۇپ كهتكهن تۇرسا
 

   زۇلۇمغا سۈكۈت قىلىۋاتىدۇ
ى ئۇيغۇرالرغا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان قهتلىئامغا سۈكۈت ئادالهت ۋە تهرەققىيات پارتىيهسىن

تولىمۇ ئهپسۇسكى، تۈركىيهدە ھاكىمىيهت « : قىلىش بىلهن ئهيىبلىگهن ئهرباكان مۇنداق دەيدۇ
بېشىدا جاھانگىرالر بىلهن تىل بىرىكتۈرۋالغان بىر  ھۆكۈمتىمىز  بولغانلىقى ئۈچۈن، 

ھازىر يۈز بېرىۋاتقان تىراگېدىيهلهرنىڭ . جاھانگىرالر خالىغانچه ھهرىكهت قىلىۋاتىدۇ
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خىتاي . بۇنى خىتاي ھۆكۈمىتى ناھايىتى ياخشى بىلىدۇ. جاۋابكارى ھازىرقى ھۆكۈمهت
ئۇ يهردىكى مۇسۇلمان . كويىدا» يوقىتىۋېتىش«ھۆكۈمىتى بۇنى غهنىمهت بىلىپ ئۇيغۇرالرنى 

ت بېشىدىكىلهرگه ئهقىل ئاتا ئالالھ بۇ  ھۆكۈمه. قېرىنداشلىرىمىز  زۇلۇم ئاستىدا ئېڭرىماقتا
بۇنداق ئىنسانلىق جىنايىتىگه . قىلىپ، زالىمالر بىلهن تىل بىرىكتۈرۈشتىن بۇرۇنراق قۇتۇلغۇسى

 ».شېرىك بولمىغاي
 

  ئارتۇقچه ئويالپ كهتمه
 مىللهتچى ھهرىكهت پارتىيهسى باشلىقى دەۋلهت باھچهلى، ئادانا سهرىنئهۋلهر تهنتهربىيه 

نۆۋەتلىك ۋىاليهتلىك يىغىنىغا ئىشتىراك قىلغاندا، باش -9ارتىيهنىڭ زالىدا چاقىرىلغان پ
مىنىستىر رەجهپ تاييىپ ئهردوغاننى ئۇيغۇرالر ئۇچراۋاتقان زۇلۇمغا سۈكۈت قىلىش بىلهن 

شهرقىي تۈركىستان، كهركۈك، تهالفهردىكى قهتلىئامالرغا نېمه « : ئهيىبلهپ مۇنداق دەيدۇ

 »؟ ئۈچۈن سۈكۈت قىلىپ تۈرۇۋالىسهن
دەۋلهت باھچهلى، باش مىنىستىر رەجهپ تاييىپ ئهردوغاننىڭ، شهرقىي تۈركىستاندا يۈز 

باھچهلى . دېيىشىنى تهلهپ قىلىدۇ » On Minute« بېرىۋاتقان قهتلىئامالر ئۈچۈنمۇ 
باش مىنىستىر ۋە ئادالهت ۋە تهرەققىيات . ئهردوغاننى ئهيىبلهشنى تۈنۈگۈنمۇ داۋامالشتۇرىدۇ

شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان قهتلىئامالرغا سۈكۈت قىلىش بىلهن پارتىيهسىنى 
ئۇيغۇر . دەيسهن»  On Minute« ئىسرائىلىيهگه غهززە ئۈچۈن «ئهيىبلىگهن باھچهلى، 

خىتاي خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ . دەيدۇ» قهتلىئامىغا نېمه ئۈچۈن سۈكۈت قىلىپ تۇرۇۋالىسهن
ويۇپ، ئۇيغۇرالرنى قىرغىن قىلىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان ئېتنىك يوقىتىش سىياسىتىنى يولغا ق

دۆلهت  دۇنيادا ئۇيغۇر قهتلىئامىنى دۇنيا جامائهتچىلىكىگه يهتكۈزەلهيدىغان بىر«باھچهلى، 
  . دەيدۇ» بولىدىغان بولسا، ئۇ تۈركىيه جۇمهۇرىيىتىدۇر

 
  بىر سىكۇنت ۋاقىت ئاجرات

ىر غهززەنى ھهممىدىن كۆپ ھۆرمهتلىك باش مىنىست« : باھچهلى مۇنداق دەيدۇ
دەپ ئويالپ  ئارقىلىق ئىسرائىلىيهگه نارازىلىق بىلدۈردۈم،» On Minute« . ئوياليسهن

شهرقىي تۈركىستان، كهركۈك، تهالفهردىكى . قېلىۋاتىسهن، تۈرك مىللىتىنى ھهرىكهتلهندۈرگىن
تىر، قهتلىئامالرغا نېمه ئۈچۈن سۈكۈت قىلىپ تۇرۇۋالىسهن؟ ھۆرمهتلىك باش مىنىس

 On« ئۇيغۇرالرنىڭ مهۋجۇتلۇقى ئۈچۈن تاشاليدىغان ھهر بىر قهدىمىڭدە دەيدىغان ھهر بىر 
Minute « تا مىللهتچى ھهرىكهت پارتىيهسى سېنى قولاليدۇ، تۈرك مىللىتى سېنى قولاليدۇ .

 ». مۇزاكىرىلىرىڭنىڭ بىر سېكۇنتنى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئاجراتساڭ نېمه بولىدۇ
 

  ئهمهلىي ئىش قىل.قهھرىمان بولما، ئۇرۇشتىن كىيىن 
باش مىنىستىر رەجهپ تاييىپ ئهردوغان، شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بهرگهن قهتلىئام 

دېگهن باھچهلىگه قاتتىق نارازىلىق بىلدۈرۈپ » دېسهڭ سېنى قولاليمىزOn Minute «ئۈچۈن 
. »ى كۆرۈپ باقايلىئۇرۇشتىن كىيىن قهھرىمان بولما، ئهمهلىي ئىش قىل، قېن«:  مۇنداق دەيدۇ

باش مىنىستىر رەجهپ تاييىپ ئهردوغان خىتاي ھۆكۈمىتى شهرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بارغان 
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قهتلىئامىنى ئهيىبلهش بىلهن بىرگه، بۇ ئىش سهۋەبىدىن باشقا سىياسىي رەقىبلىرى بىلهن بىر  
ى ئهرزۇرۇم ئهردوغان ئادالهت ۋە تهرەققىيات پارتىيهس. ھهپتىدەك سىياسىي غهۋغا قىلىدۇ

 On Minute «يىغىنىدا سۆز قىلغاندا، شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان قهتلىئام ئۈچۈن 
. دېگهن مىللهتچى  ھهرىكهت پارتىيهسىگه جاۋاپ قايتۇرىدۇ» دېسهڭ سېنى قولاليمىز

  : باھچىلىنى قۇرۇق قهھرىمانلىق قىلىش  بىلهن ئهيىبلىگهن ئهردوغان مۇنداق دەيدۇ
 

  قىرالىدىڭىزمۇ؟ ئاۋاز چى
»  دېسه  قولاليمىزOn Minuteئۇيغۇرالر ئۈچۈن ھۆرمهتلىك باش مىنىستىر «باھچهلى 

ئۇ يهرلهرنى . مۆھتهرەم باھچهلى، سهنمۇ بىر زامانالردا خىتايدا زىيارەتته بولغان ئىدىڭ. دەۋاتىدۇ
ر ئۇرۇشتىن ھازى. ساياھهت قىلىۋاتقان ۋاقىتتا ئۇ يهرلهردىمۇ بىر ئىشالر يۈز بهرگهن ئىدى

ئۇيغۇر ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدا . شۇ ئىش ئېسىمگه كېلىۋاتىدۇ. كىيىن قهھرىمانلىق قىلىۋاتىسهن
دەل سهن ئۇ يهردە زىيارەتته .  يىلدىن بېرى ئۇيغۇرچه ئوقۇتۇش يولغا قويۇلۇپ كېلىۋاتاتتى50

قىلدىڭ؟ قېنى ئۇ ۋاقتىدا نېمه ئىش . بولۇۋاتقاندا، تولىمۇ ئهپسۇسكى ئۇيغۇرچه چهكلىنىدۇ
  » ئاۋاز چىقىرالدىڭمۇ؟. ئهينى ۋاقتىدا مۇئاۋىن باش مىنىستىر ئىدىڭغۇ

 
  سىياسىي مهنپهئهت غهۋغاسى

 مهسىلىنىڭ ئايدىڭلىشىشى ئۈچۈن يوليۇرۇق بهرگهنلىكىنى ۋە ئهينى ۋاقىتتا دەۋلهت 
غان، باھچهلىنىڭ قانداق پوزىتسىيه تۇتقانلىقىنى تهكشۈرۈپ چىققانلىقىنى قهيت قىلغان ئهردو

مۆھتهرەم باھچهلى، . ھازىر سهن قوپۇپ، ئۇرۇشتىن كىيىن قهھرىمان بولىمهن، دەۋاتىسهن«
  . دەيدۇ» قېنى ئهمهلىي ئىش قىلغىنىڭنى كۆرۈپ باقايلى. ئهمهلىي ئىش قىل. بىزگه ھهيۋە قىلما

 
  تۈركىيه ئهستايىدىل بواللمايۋاتىدۇ

ندا قهتلىئام بولىۋاتقانلىقىنى، جۇمهۇرىيهت خهلق پارتىيهسى بايكال، شهرقىي تۈركىستا
لېكىن ھاكىمىيهت بېشىدىكى ئادالهت ۋە تهرەققىيات پارتىيهسىنىڭ قهتلىئامغا سۈكۈت قىلىپ 

  . تۇرۇۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ
دېڭىز بايكال، تۈركىيهنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان قهتلىئامغا قهتئىي سۈكۈت 

مارتتا سايالمدا ئۇتۇپ چىققان رايونالرنى -29بايكال، . ېيتىدۇقىلىپ تۇرمايدىغانلىقىنى ئ
ئۇ يهردە خهلق ئاممىسى . ئېكسكۇرسىيه قىلىش دائىرىسىدە ناللىهان سارىيهر بازىرىغا بارىدۇ

بىلهن ئهھۋالالشقان بايكال، مۇخبىرالرنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان قهتلىئامغا 
اۋاب بېرىپ، تۈركىيهنىڭ بۇ ئىشقا قارىتا ئهستايىدىل سوئالىغا ج مۇناسىۋەتلىك بىر

ئۇ تهرەپته يۈز بېرىۋاتقان قهتلىئامغا ئادەمنى قايىل قىلغۇدەك «بواللمايۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ، 
بايكال يهنه، بۇنىڭدىن ئىلگىرى . دەيدۇ» ئېنىق ۋە كهسكىن پوزىتسىيه بىلدۈرەلمهيۋاتىمىز

ىپكه كهلگهندىمۇ تۈركىيهنىڭ كىشىنى قايىل قىلغۇدەك ئوتتۇرا شهرقته مهسىلىلىرى كۈنتهرت
ئۇ تهرەپلهردە «بايكال، . ئېنىق ۋە كهسكىن پوزىتسىيه بىلدۈرەلمىگهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ

تولىمۇ . بۇنىڭغا تۈركىيه قهتئىي سۈكۈت قىلىپ تۇرالمايدۇ. ھهقىقهتهن قهتلىئام يۈز بېرىۋاتىدۇ
 .دەيدۇ» ىلىۋاتىدۇئهپسۇسكى، دۇنياغا بۇنىڭغا سۈكۈت ق
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   ئىسالم كېڭىشى تهشكىالتىنىڭ ئىنكاسى- 2-7

  
  
  

ئۇيغۇرالر دۇچ كهلگهن قهتلىئامالر ئىسالم كېڭىشى تهشكىالتىنىڭمۇ كۈنتهرتىپىگه 
ئىسالم كېڭىشى تهشكىالتى باش كاتىپى پىروفېسسور دوكتۇر ئهكمهلهددىن . كېلىدۇ

ىيهتتىن قاتتىق ئهندىشه قىلىۋاتقانلىقلىرىنى، كۈنگه ئېغىرلىشىۋاتقان ۋەز-ئىهسانئوغلۇ، كۈندىن
كۈنگه تهسلىشىۋاتقانلىقىنى -ئۇيغۇرالرنىڭ خاتىرجهم ۋە تىنچ مۇھىتتا ياشاشنىڭ كۈندىن

ئىهسانئوغلۇ بېيجىڭ ھۆكۈمىتىنى، پۇقراالرنىڭ نورمال تۇرمۇشقا ئېرىشىشى . ئىپادە قىلىدۇ
ئىهسانئوغلۇ يهنه، ئۇيغۇرالرنىڭ .  رىدۇئۈچۈن تىنچ ۋە خاتىرجهم مۇھىت يارىتىپ بېرىشكه چاقى

رايوننىڭ يهرلىك خهلقى ئىكهنلىكى، دىنى كىملىكلىرىنى ئالدىنقى پىالنغا چىقىرىش ۋە 
ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي ھهق ھوقۇقلىرىغا ئېرىشىش يولىدا تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتقان بىر 

هت دىئالوگ ۋە سۆھبهت يولى مىللهت ئىكهنلىكىگه ئىشارەت قىلىپ ئۆتۈپ، مهسىلىنىڭ پهق
  . بىلهن ھهل بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ

   ئىران ئىسالم جۇمهۇرىيىتىنىڭ ئىنكاسى-2-8
رافسانجانى تېهران ئۇنىۋېرسىتېتى قورۇسىدا جۈمه خۇتپىسى بهرگهندە، شهرقىي 

غانلىقى تۈركىستاندىكى ۋەقه سهۋەبىدىن كۆپ ساندا مۇسۇلمان ئۇيغۇرنىڭ ئۆلگهنلىكى، يارىالن
ۋە تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ، ۋەقهدىن كىيىنكى ئۆزگىرىشلهر ئۈستىدە ئاالھىدە 

  . توختىلىدۇ
» ناھايىتى ئېغىر كۈنلهرنى بېشىدىن ئۆتكۈزۈۋاتىدۇ) ئۇيغۇرالر(خىتايدىكى مۇسۇلمانالر «

تۈگىشىنى ئۈمىد دېگهن رافسانجانى، شهرقىي تۈركىستاندا داۋاملىشىۋاتقان زۇلۇمنىڭ بۇرۇنراق 

 :قىلىدىغانلىقلىرىنى مۇنداق دەيدۇ
بىز خىتاي ھۆكۈمىتىنى دۆلىتىنى تهرەققىي تاپقۇزۇش ئۈچۈن ناھايىتى تىرىشىۋاتىدۇ ۋە «

سهممىي نهسىههت قىلىمىزكى، ئۇ يهردىكى قهتلىئام ئۇالرغا  بىز ئۇالرغا. ئهقىللىق دەپ بىلىمىز
  مىليارد1دۇنيادا « رىنى ئىشلهتكهن رافسانجانى، دېگهن ئىبا» قىلچىمۇ پايدا ئېلىپ كهلمهيدۇ

دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىكى .  دەك مۇسۇلمان دۆلىتى بار60 مىليون مۇسۇلمان ۋە 600
  . دەيدۇ» مۇسۇلمانالرنىڭ قهلبلىرى خىتايدا زۇلۇم كۆرۈۋاتقان قېرىنداشلىرى بىلهن بىرلىكته
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ئىسالم دۇنياسى ۋە مۇسۇلمانالر بىلهن رافسانجانى خىتاينى دۆلهت مهنپهئهتى ئۈچۈن 

  . بولغان مۇناسىۋەتلهرگه دىققهت قىلىشى كېرەكلىكىنى تىلغا ئېلىپ ئاگاھالندۇرىدۇ
دەپ » ئۆلۈم«غا »خىتاي«رافسانجانى خۇتىبىدە تهبلىغ قىلىۋاتقاندا، جامائهت ئىچىدىن

ى مۇسۇلمانالرنىڭ زۇلۇمغا رافسانجانى مۇسۇلمانالرنى خىتاي ۋە باشقا يهرلهردىك. شوئار ياڭرايدۇ
بۇنىڭدىن باشقا،  .  ئۇچرىشىغا شاھىت بولۇپ قالماسلىقىنى ئارزۇ قىلىدىغانلىقىنى دەيدۇ

نوپۇزلۇق دىنى زاتالرمۇ كۆپ ساندا مۇسۇلمان ئۇيغۇرنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى، يارىلىنىشى ۋە تۇتقۇن 
  . قىلىنىشىنى قاتتىق ئهيىبلهيدۇ

ۇچهئىر مۇتتهقىمۇ  تۈركىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىرى ئىران تاشقى ئىشالر مىنىستىرى مهن
ئهھمهت داۋۇتئوغلۇ، خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرى ياڭ جىيچى ۋە ئىسالم كېڭىشى 
تهشكىالتى باش كاتىپى ئهكمهلهددىن ئىهسانئوغلۇ قاتارلىق شهخسلهر بىلهن شهرقىي 

 .  ئېلىپ بارىدۇتۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەقهلىرى توغرۇلۇق سۆھبهت
 
   تۈركىيهدىكى ئاممىۋى تهشكىالتالرنىڭ ئىنكاسى- 2-9

. شهرقىي تۈركىستاندىكى قهتلىئامالرغا تۈركىيهنىڭ ئىنكاسى ئهڭ كۈچلۈك بولدى
ئىستانبۇل، ئهنقهرە، بۇرسا، ئافيونقاراھىسار، قهيسهرى، مهرسىن قاتارلىق كۆپلىگهن ۋىاليهت ۋە 

چى قهتلىئامىغا قارشى نارازىلىق نامايىشلىرىدا، ئاممىۋى شهھهرلهردە ئۇيۇشتۇرۇلغان ئۈرۈم
تهشكىالتالر ئۈرۈمچىدىكى قهتلىئام ۋەقهلىرىنى قاتتىق ئهيىبلهپ، خهلقنى خىتاي ماللىرىنى 

شهرقىي تۈركىستان مهدەنىيهت ۋە ھهمكارلىق جهمئىيىتى ئهنقهرەدە . بايقۇت قىلىشقا چاقىرىدۇ
دۇنيا . ا قارا گۈلچهمبىرەك قويۇپ، نارازىلىقىنى بىلدۈرىدۇتۇرۇشلۇق خىتاي ئهلچىخانىسى ئالدىد

ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مۇئاۋىن باشلىق سېيىت تۈمتۈرك خىتاي ئهلچىخانىسى ئالدىدا مۇخبىرالرنى 
 يىلدىن بېرى ئۇيغۇرالر قارىتا يولغا قويۇپ 60كۈتۈۋېلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈپ، خىتاينىڭ 

هيىبلهش بىلهن بىرگه، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۈرۈمچى كېلىۋاتقان بېسىم سىياسىتىنى قاتتىق ئ
   . ۋەقهسىنى باستۇرۇش ئۇسۇلىنى ئىنسان قېلىپىدىن چىققانلىق، دەپ تهرىپلهيدۇ

  
ئىستانبۇل ئۈلكۈ ئوجاكلىرى تهشكىالتىغا ئهزا بىر گۇرۇپپا، شهرقىي تۈركىساندىكى 

ۇق كونسۇلخانىسى ئالدىغا قارا ۋەقهلهرگه بولغان نارازىلىقىنى خىتاينىڭ ئىستانبۇلدا تۇرۇشل
گۈلچهمبىرەك قويۇش ئارقىلىق ئىپادىلىگهن بولسا، ئهنقهرە ئۈلكۈ ئوجاكلىرى تهشكىالتى ۋە 

سهن ئۇيۇشمىسى ئهنقهرە ۋىاليهتلىك باشقارمىسى ئهزالىرىمۇ، خىتاينىڭ ئهنقهرەدە -مهمۇر
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رۈمچى قهتلىئامىغا تۇرۇشلۇق ئهلچىخانىسى ئالدىغا قارا گۈلچهمبىرەك قويۇش ئارقىلىق ئۈ
  . نارازىلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

  
    

ئىنسان ھهقلىرى جهمئىيىتى ۋە تۈركىيه ئىنسان ھهقلىرى ۋەقپهسى بايانات بېرىپ، 
تۈركىيهنىڭ بىرلهشكهن دۆلهتلهر «شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان قهتلىئامالر سهۋەبلىك 
. تهلهپ قىلىدۇ» رىشقا چاقىرىشىنىتهشكىالتى خهۋپسىزلىك كېڭىشىنى جىددىي يىغىن چاقى

سهن ئۇيۇشمىسىغا -سهن ئۇيۇشمىسى باشلىقى ئۆندەر كاھۋەجى ۋە تۈركىيه كامۇ-تۈرك سهھىيه
ئىستېمالچىالر بىرلىكى . ئهزا بىر  گۇرۇپپا، خهلقنى خىتاي ماللىرىنى بايقۇت قىلىشقا چاقىرىدۇ

 بېرىۋاتقان قهتلىئامالرغا، خىتاي مۇئاۋىن باشلىقى مۇستافا دىنچمۇ، شهرقىي تۈركىستاندا يۈز
ماللىرىنى كهڭ كۆلهملىك بايقۇت قىلىش ئارقىلىق جاۋاب قايتۇرۇشقا تهييارلىق 

   . قىلىۋاتقانلىقلىرىنى ئېيتتى
 
   غهربنىڭ ئىنكاسى ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ بۇنىڭغا قارىتا ئىنكاسى - 2-10

كهڭ كۆلهملىك نامايىش ئىراندا پىرېزىدېنتلىق سايالملىرىدىن كىيىن كوچىالرغا چىقىپ 
ئۆتكۈزگهن ئۆكتىچىلهرنىڭ باشقۇرۇلۇشىغا قاتتىق نارازىلىق بىلدۈرگهن غهربنىڭ شهرقىي 

ئۇيغۇرالر ئارىسىدا نارازىلىقالرغا  تۈركىستاندىكى قهتلىئامالرغا دېگهندەك كۆڭۈل بۆلمهسلىكى
ېقىندىن كۆڭۈل دۇنيادىكى ئىنسان ھهقلىرى دەپسهندىچىلىك قىلمىشلىرىغا ي. سهۋەب بولىدۇ

 دىن ئارتۇق كىشى يارىالنغان ئۈرۈمچى قهتلىئامىنى 1700بۆلۈپ كېلىۋاتقان ياۋروپا ئىتتىپاقى، 
ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرىمۇ  ئۈرۈمچىدىكى ئېتنىك . بىلهنال بولدى قىلىدۇ» ئۆكۈنۈش«

مچىدىكى رۇسىيه بولسا ئۈرۈ.  قىلغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ» چوڭقۇر ئهندىشه «توقۇنۇشالردىن 
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غا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر » ئىچكى ئىشلىرى«زوراۋانلىق ۋەقهلىرىنىڭ خىتاينىڭ 

  .ئىكهنلىكىنى ئىپادە قىلىدۇ

  
  

 گېزىتىگه غهربنىڭ ئۈرۈمچى ۋەقهسىگه تۇتقان سوغۇق Independentئىنگىلىز  
« ركهل، پوزىتسىيهسىنى قاتتىق تهنقىد قىلىپ ماقاله يازغان ئۇيغۇر زىياللىرىدىن نۇرى تۈ

دېگهن سوئالنى چۆرىدىگهن ھالدا » غهربلىك رەھبهرلهر ئۇيغۇرالرغا نېمىشقا كۆڭۈل بۆلمىدى؟
غهربلىك رەھبهرلهر، ئىراندا مىللىي مهنپهئهتى خهتهرلىك ئهھۋالغا « : ماقالىسىدە مۇنداق دەيدۇ

 بۇ قېتىم لېكىن. چۈشۈپ قالغاندا، مۇستهبىت ھاكىمىيهتنى ئهيىبلهيدىغان باياناتالر بېرىدۇ
. خىتايدا، مىللىي مهنپهئهتلىرى ئىنسان ھهقلىرى دەپسهندىلىكىچىدىن ئۈستۈن كېلىپ قالدى

دۆلهت رەھبهرلىرىنىڭ دادىل پوزىتسىيه بىلدۈرۈشنى كۈتكهن بولساقمۇ، لېكىن ئۇيغۇر 
 . »مهسىلىسىگه سوغۇق مۇئامىله قىلىشتى

 
  ا قايتۇرغان ئىنكاسى خىتاينىڭ باش مىنىستىر ئهردوغاننىڭ باياناتىغ-2-11

 تۈركىيه باش مىنىستىرى رەجهپ تاييىپ ئهردوغان ئۈرۈمچى ۋەقهسىگه بىلدۈرگهن 
خىتاينىڭ دۆلهتلىك رادىئو ۋە . ئىنكاسى خىتاي مهتبۇئاتلىرىدا قاتتىق غۇلغۇال قوزغايدۇ

 كىشى 5000 تهرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان  تهخمىنهن CCTVتېلېۋزىيه ئورگىنى بولغان
تۈركىيه «  قىلغان خهلق رايىنى سىناش پائالىيىتىنىڭ نهتىجىلىرىگه ئاساسالنغاندا، ئىشتىراك

باش مىنىستىرى، رابىيه قادىرغا ۋىزا بېرىش ئارقىلىق شىنجاڭنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئوچۇق 
ى قولالپ %97.43دېگهن سوئالغا، راي سىناشقا قاتناشقانالرنىڭ » ئاشكارە قوللىغان بوالمدۇ ؟ 

ى %0.18ى بىلمهيدىغانلىقىنى، %0.88. رەت ئاۋازى بهرگهن% 1.5هن بولسا، ئاۋاز بهرگ
 ئىيۇلدا خىتاي كوممۇنىست پارتىيهسىگه تهۋە  خهلق گېزىتىگه - 11. باشقىچه جاۋاپ بهرگهن

قاراشلىق يهر شارى ۋاقىتلىق گېزىتىمۇ خهلق رايىنى سىناش پائالىيىتى ئېلىپ بېرىپ، 
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چى ۋەقهسىگه تۇتقان پوزىتىسىيهگه قايتۇرغان ئىنكاسىنى خىتايالرنىڭ تۈركىيهنىڭ ئۈرۈم

  . ئوتتۇرىغا قويىدۇ
-ى تۈركىيهنىڭ ئوچۇق%93.3 كىشى قاتناشقان راي سىناشتا قاتناشقانالرنىڭ 12706

 كىشى ئىشتىراك 12800. ئاشكارە خىتاينىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىالشقانلىقىنى ئوياليدىكهن
ى تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ ئۈرۈمچى %96ىناشتا قاتناشقانالرنىڭ قىلغان يهنه بىر خهلق رايىنى س

 كىشى ئىشتىراك قىلغان يهنه بىر 7909. ۋەقهسىگه تۇتقان پوزىتسىيهسىگه قاتتىق غهزەپلهنگهن
ى تۈركىيه باش مىنىستىرىنىڭ، رابىيه قادىرغا %95.7راي سىناشتا بولسا قاتناشقۇچىالرنىڭ 

يۇقىرىدا . نى ئوچۇق ئاشكارە قوللىغانلىقىنى بىلدۈرگهن» تېررورىزم « ۋىزا بېرىش ئارقىلىق 
قهيت قىلىنغان راي سىناش پائالىيهتلىرىگه قاتناشقانالرنىڭ نىسبىتى خىتاينىڭ ئومۇمىي 
نوپۇسىغا تامامهن تهتۈر تاناسىپ بولۇپ، بۇالرغا يۈزەكى، تهرەپبازلىق، غهرەزلىك،  ھهتتا 

ئهمما شۇنىسى ئېنىقكى، . خاتاالشمىغان بولىمىزيېتهكلهنگهن دەپ باھا بهرسهك ھهرگىزمۇ 
خىتاي مهتبۇئاتلىرى تۈركىيه باش مىنىستىرى رەجهپ تاييىپ ئهردوغاننىڭ ئۈرۈمچى ۋەقهسىگه 

خىتاي مهتبۇئاتلىرىنىڭ قىلمىشىغا ماس ھالدا، . بىلدۈرگهن ئىنكاسىغا قاتتىق غهزەپلهنگهن
ئهلچىخانىسىغا تهھدىت سېلىپ بىر پاچه خىتاي ھاككېرلىرى تۈركىيهنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق 

ئىكهنلىكى » خىتاينىڭ ئىچكى ئىشلىرى « خهتته، شىنجاڭ مهسىلىسى . خهت ئهۋەتىدۇ
تهلهپ » تۈركىيهنىڭ بۇ ۋەقهنى باھانه قىلىپ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىالشماسلىقى« تهكىتلىنىپ، 

 داۋامالشتۇرغان تهقدىردە، ئهگهر تۈركىيه خىتاي خهلقىنى رەنجىتىشنى« ھاككېرالر . قىلىنغان
دېيىش ئارقىلىق، تۈركىيهگه » خىتاي خهلقىمۇ بۇنىڭغا قارىتا تىگىشلىك جاۋاپ قايتۇرىدۇ 

« يهنه خىتاي مهتبۇئاتلىرىدا ئىپادە قىلىنغىنىغا ئوخشاش .  ئاشكارە تهھدىت سالىدۇ-ئوچۇق 
. دەك ئىش بولىدۇدېگهن» رابىيه قادىرنى قولالش، خىتاي خهلقى بىلهن دۈشمهنلىشىشتۇر 

   ئىيۇلدا - 22بۇنىڭدىن باشقا يهنه، 

  
  
  

رۇسىيه بىلهن خىتاي رۇسىيهنىڭ خاباروۋسكى شهھىرىدە ئورتاق ھهربىي مانېۋېر 
ئۆتكۈزگهندە، خىتاي ئارمىيه باش قوماندانلىق ئىشتابى ئىشتاب باشلىقى گېنېرال چېن بىڭمۇ، 

 شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتى بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ رۇخسىتى بىلهن
پائالىيىتى دائىرىسىدە خىتاي ئارمىيهسى چېگرا ئاتالپ شهرقىي تۈركىستان تېررورچىلىرىغا زەربه 
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بهزى ئانالىزچىالر خىتاي ئارمىيهسىنىڭ نىشانىدا .  بېرىدىغانلىقلىرىنى ئىپادە قىلىدۇ
 . تۈركىيهنىڭمۇ بارلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ 

ى تۈركىيهنى ئهيىبلهشنى داۋامالشتۇرۋاتقان بىر پهيتته، ئاخىرى خىتاي مهتبۇئاتلىر
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇئاۋىن باش مىنىستىرلىق سهۋىيهسىدە تۈركىيهنى  ئهيىبلىگهن ۋە 

خىتاي مۇئاۋىن تاشقى ئىشالر . تهنقىدلىگهن باياناتلىرى تۈرك مهتبۇئاتىدا ئورۇن ئالىدۇ
دا خىتايالرنىڭ ئۇيغۇرالرنى ئۆلتۈرگهنلىكىنى مهزمۇن مىنىستىرى جهي جۇن، تۈرك مهتبۇئاتلىرى

« خهۋەرلهرنىڭ تارقىتىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تۈرك مهتبۇئاتلىرىدىكى » يالغان« قىلغان 
« قا ئوخشاش ئىبارىلهرنىڭ ئىشلىتىلىشىنى »ئىرقىي قىرغىنچىلىق«ۋە » قهتلىئام

ه بىلهن يىرىكلهشكهن دەپ تهرىپلىگهندىن سىرت، تۈركىي» مهسئۇلىيهتسىزلىك
جهي جۈن يهنه، دۇنيا . مۇناسىۋەتلىرىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشنىڭ ئهھمىيىتىنى تهكىتلهيدۇ

دەپ تهرىپلهپ، تۈركىيهنىڭ رابىيه » بۆلگۈنچى « ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى رابىيه قادىرنى 
نىڭ رەسمىي لېكىن خىتاي. قادىرغا ۋىزا بهرمهسلىكىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

خىتاينىڭ ئهنقهرەدە تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى . مهتبۇئاتلىرىدا بۇ ئىپادىلهرگه ئورۇن بېرىلمهيدۇ
گوڭ شاۋشېڭ خىتاينىڭ تۈركىيهگه بىلدۈرگهن ئىنكاسلىرىنىڭ ئاساسلىقىنىڭ خىتاي 

جۇڭگو ھۆكۈمىتى سوغۇققانلىق « : مهتبۇئاتلىرىغا تهۋە ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ
مهملىكهت . بىلهن ھهرىكهت قىلىپ،  ھېچقانداق بىر دوكالت ياكى خىتابنامه ئېالن قىلمىدى

ھالبۇكى، جهي جۈننىڭ باياناتى باش . »دائىرىسىدە مهسىلىسىنى كونترول ئاستىدا تۇتتى
بۇنىڭدىن، خىتاي ھۆكۈمهت ئورگانلىرى ئارىسىدا . ئهلچىنىڭ ئىپادىسىگه تامامهن زىت

ان سىياسهتلىرىدە ھازىرغىچه ئورتاق قاراشقا ئىگه ئهمهسلىكى چىقىپ تۈركىيهگه قارىتىلغ
« خىتاي مۇئاۋىن تاشقى ئىشالر مىنىستىرى جهي جۈن، ئهردوغاننىڭ باياناتىنى . تۇرىدۇ

 باش مىنىستىر«دەپ تهرىپلهيدۇ، لېكىن باش ئهلچى گوڭ شاۋشېڭ بولسا » مهسئۇلىيهتسىزلىك 
.  دەيدۇ» نلىقىنى، ئهسلىدە بۇنداق دېمهكچى ئهمهسلىكىنىئهردوغاننىڭ خاتا چۈشىنىپ قېلىنغا

»  خاتا چۈشىنىپ قالغانلىقىنى «يهنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئهردوغاننىڭ باياناتلىرىنى 
 . ئىلگىرى سۈرىدۇ 

   تۈركىيهنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق ئهلچىخانىسىنىڭ باياناتى -12 -2
ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىز «  تۈركىيهدە  ئىيۇلدا مهيدانغا كهلگهن ۋەقهلهر- 5ئۈرۈمچىدە 

باش مىنىستىر رەجهپ تاييىپ ئهردوغان، . دېگهن شهكىلدە تهرىپلىنىدۇ» قهتلىئام قىلىنماقتا 
 دىن ئارتۇق ئادەم يارىالنغان ۋەقهلهر 1700 ئادەم  ئۆلگهن، 197رەسمىي مهلۇماتالرغا ئاساسهن 

 ۋەھشىيلىك قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ۋىجدانىمىز ئازابالنماقتا، بۇ«  ئۈستىدە توختىلىپ
  . دەيدۇ» ئاخىرالشقۇسى 

تولىمۇ ئهپسۇسكى، تۈركىيهنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى مۇرات سهلىم 
ئهسهنلى ئۈرۈمچى ۋەقهسى توغرىسىدا باش مىنىستىر رەجهپ تاييىپ ئهردوغاننىڭ باياناتلىرىغا 

ارەت قىلغاندىن كىيىن سۆز قىلغان ئۈرۈمچىنى زىي. تامامهن زىت ھالدا بايانات بېرىدۇ
ئهسهنلى، ئۈرۈمچىدىكى ۋەقهلهرنى خىتاي ئىچى ۋە سىرتىدا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ 
ئابرويى ۋە ئىناۋىتىگه بۇزۇغۇنلۇق قىلىشقا پۇرسهت ئىزدەپ يۈرگهن كۈچلهرنىڭ كهلتۈرۈپ 

اتتىق ئهيىبلهپ خىتاي  ئۈرۈمچىدىكى زوراۋانلىق ۋەقهلىرىنى ق. چىقارغانلىقىنى دەيدۇ
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ھۆكۈمىتىنىڭ ئۈرۈمچى ۋەقهسىنى باستۇرۇش شهكلىنى توغرا چۈشىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن 
ھهمكارلىقنى » تېررورىزمغا قارشى «  نهپهر باش ئهلچى خهلقئارا جهمئىيهتنى 25ئهسهنلى ۋە 

 . تېخىمۇ كۈچهيتىشكه چاقىرىدۇ

  
  
   شهرقىي تۈركىستانغا زىيارەت-2-13

.  دۆلهتنىڭ باش ئهلچىلىرىنى يىغىپ ئۈرۈمچىدە زىيارەت قىلدۇرىدۇ26 ھۆكۈمىتى خىتاي
 كۈنلۈك زىيارەت ئۈچۈن ئۈرۈمچىگه 5خىتاي خهلقئارا رادىئوسىنىڭ خهۋىرىگه ئاساسالنغاندا، 

» زوراۋانلىق ۋەقلىرىنىڭ ئارقا پهردىسى ئايدىڭالشتۇرۇلدى «يېتىپ بارغان باش ئهلچىلهر، 

  . ى ئىكىسكۇرىسىىيه قىلىپ، نهق مهيداندا تهكشۈرۈش ئېلىپ بارغانناملىق كۆرگهزمىن
رادىئونىڭ خهۋىرىدە يهنه، باش ئهلچىلهرنىڭ ئۈرۈمچى ۋەقهسىگه تۇتقان پوزىتسىيهسى ۋە 

خهۋەردە، تۈركىيه باش ئهلچىسى ئهسهنلىنىڭ،  ئۈرۈمچىدىكى . قاراشلىرىغا ئورۇن بېرىلىدۇ
ىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئابرويى ۋە ئىناۋىتىگه ۋەقهلهرنى خىتاي ئىچى ۋە سىرتىدا ش

بۇزغۇنچىلىق قىلىشقا پۇرسهت ئىزدەپ يۈرگهن كۈچلهرنىڭ كهلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى ئىلگىرى 
سۈرگهنلىكى، تۈركىيهنىڭ خىتاينىڭ زېمىن پۈتۈنلۈكىگه ھۆرمهت قىلىدىغانلىقىنى 

  . تهكىتلىگهنلىكى قهيت قىلىنىدۇ
لى بۇنىڭدىن ئىلگىرىمۇ، ئۈرۈمچىدە مهيدانغا كهلگهن ۋەقهلهر باش ئهلچى ئهسهن

 نىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، تۈركىيهنىڭ CCTVتوغرىسىدا خىتاي دۆلهت تېلېۋىزىيهسى 
ئۈرۈمچى ۋەقهسىنى خىتاينىڭ ئىچكى ئىشلىرى سۈپىتىدە كۆرىدىغانلىقىنى، خىتاي 

ۋە ئىمزالىغان خهلقئارا كېلىشىملهرگه دائىرلىرىنىڭ مهسىلىنى ئۆزىنىڭ ئاساسىي قانۇنى 
  . ئاساسهن بىر تهرەپ قىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

 
   رەئىس نۇر بهكرىنىڭ غهلىته باياناتى -2-14
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رەئىس نۇر بهكرى تۈركىيه، كۇۋەيت، مىسىر، سهئۇدى ئهرەبىستان، پاكىستان، 
ا ۋە باشقا دۆلهتلهردىن كهلگهن دىپلوماتالرنى ئافغانىستان، شىۋېتسىيه، ئاۋسترالىيه، ئامېرىك

نۇر بهكرى كۆپىنچىسى مۇسۇلمان دۆلهتلهردىن كهلگهن دېپلوماتالر بىلهن . كۈتۈۋالىدۇ
. دەيدۇ» ئۈرۈمچىدىكى زوراۋانلىق ۋەقهلىرىگه بىرمۇ دىندار كىشى ئارىالشمىدى« كۆرۈشكهندە، 

رغا ۋەكىل بواللمايدىغانلىقىنى ئىپادە نۇر بهكرى زوراۋانالرنىڭ رايون خهلقى ۋە مۇسۇلمانال
  . قىلىدۇ
 
   ئهردوغان نېمه دېگهن؟-2-15

 شهرقىي تۈركىستاندا مهيدانغا كهلگهن ۋەقهلهرگه قارىتا پوزىتسىيه بىلدۈرگهن تۈركىيه 
ئۈرۈمچىدىكى ۋەقهلهرنى « : باش مىنىستىرى رەجهپ تاييىپ ئهردوغان مۇنداق دېگهن ئىدى

بۇ ۋەقهلهر يالغۇز بىزنىڭ ۋىجدانىمىزنىال .  غۇ ئىچىدە كۆزىتىۋاتىمىزقاتتىق ئهندىشه ۋە قاي
تۈركىيهدە . ئازابلىمايۋاتىدۇ، بهلكى ۋەقهلهرنى كۆزىتىپ كېلىۋاتقانالرنىمۇ ئازابالۋاتىدۇ

ياشاۋاتقان ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىز ۋە بۇ ئېچىنىشلىق ۋەقهنىڭ قهلبىنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدا 
لقىمىز ئۈرۈمچىدىكى قهتلىئامالرغا نارازىلىق بىلدۈرۈشى ناھايىتى تهبئىي ھېس قىلىۋاتقان خه

تارىخىي ۋە مهدەنىيهت رىشتىمىز بولغان ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزنى، تۈركىيه بىلهن . ھهم يوللۇق
. خىتاي دۆلىتى ئوتتۇرىسىدا دوستلۇق ۋە قېرىنداشلىق كۆۋرۈكى سۈپىتىدە كۆرۈپ كېلىۋاتىمىز

هسىگه يېتىپ بارغان بۇ ئېچىنىشلىق ۋەقهلهرنىڭ بۇرۇنراق ئاخىرلىشىشنى، قهتلىئام سهۋىي
ھهممه تهرەپنىڭ سوغۇققانلىق بىلهن ھهرىكهت قىلىشىنى، جاۋابكارالرنىڭ قانۇنىي 
جاۋابكارلىققا تارتىلىشىنى، تىگىشلىك تهدبىرلهرنىڭ  ئىنسان ھهقلىرى دائىرىسىدە  تىزراق 

ھۆكۈمىتى ۋەقهنىڭ جاۋابكارلىرىنى تېپىپ چىقىپ، ئادىل خىتاي .  ئېلىنىشى ئۈمىد قىلىمىز
 يىللىق بىرلهشكهن - 2010ۋە - 2009تۈركىيه،  . ھالدا بىر تهرەپ قىلىشى تولىمۇ زۆرۈر

نۆۋەتته كۆز ئالدىمىزدىكى . دۆلهتلهر تهشكىالتى خهۋپسىزلىك كېڭىشىنىڭ ۋاقىتلىق ئهزاسى
. گه چۈشكهن ۋەزىپىلهردىن ھېسابلىنىدۇئۈرۈمچى ۋەقهسىمۇ ئىنسانىيهت نامىغا زىمىمىزى

بۇنىڭ تهقهززاسى بويىچه، بىزمۇ بۇ خهلقئارالىق مۇنبهردە مهسىلىنى كۈنتهرتىپكه ئېلىپ 
 . كېلىمىز
 
  ئىسالم كېڭىشى تهشكىالتىنىڭ ئۈرۈمچى ۋەقهسى توغرۇلۇق يىغىنى-2-16
نتهرتىپىدىن  ئىيۇل ۋەقهسىدىن كىيىن، شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسى دۇنيانىڭ كۈ- 5

دۇنيادىكى ھهر قايسى دۆلهتلهر ۋە ئاممىۋى تهشكىالتالر ئۈرۈمچى . رەسمىي ئورۇن ئالدى
 ئىيۇلدا ئىسالم كېڭىشى تهشكىالتى باش - 14. ۋەقهسىنى يېقىندىن كۆزىتىشكه باشلىدى

كاتىپى پىروفېسسور دوكتور ئهكمهلهددىن ئىهسانئوغلۇ تهكلىپىگه بىنائهن پېقىر كهمىنىلىرى 
 ئىيۇل كۈنى ناشتىدا باش كاتىپ ئهكمهلهدىن ئىهسانئوغلۇ - 15.  ددە شهھىرىگه باردىمجى

بىر سائهت داۋامالشقان ناشتىدا ئۈرۈمچى . بىلهن ئۈرۈمچى ۋەقهسىدە توغرىسىدا سۆھبهتلهشتۇق
ۋەقهسىنىڭ كېلىپ چىقىش سهۋەبلىرى ۋە شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسى توغرىسىدا مهلۇمات 

نئوغلۇ سۆزۈمنى ناھايىتى كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلىغاندىن كىيىن، مهندىن سوئال ئىهسا. بهردىم
ئهسلىدە بۇ مۇبارەك زات شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنى ناھايىتى ئوبدان . سوراشقا باشلىدى
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ئۈرۈمچى ۋەقهسىنىڭ كېلىپ چىقىش سهۋەبلىرى ۋە «  ئىيۇلدا - 15 يىلى - 2009.  بىلىدىكهن
تېمىسىدا سهئۇدى ئهرەبىستاننىڭ جىددە شهھىرىدە ئىسالم » ىسى شهرقىي تۈركىستان مهسىل

يىغىنغا باش كاتىپ پىروفېسسور دوكتور .  كېڭىشى تهشكىالتى مهركىزىدە مهلۇمات بهردىم
ئهكمهلهددىن ئىهسانئوغلۇنىڭ مۇسۇلمان ئاز سانلىقالر مهسىلىسى مهسلىههتچىسى سهيىد قاسىم 

يىغىن ئىشتىراكچىلىرىغا ئالدى بىلهن . ىشتىراك قىلدىئهل ماسرى باشچىلىقىدا بىر ھهيئهت ئ
شهرقىي تۈركىستاننىڭ قىسقىچه تارىخىنى بايان قىلغاندىن كىيىن، ئۈرۈمچى ۋەقهسىنىڭ 
ئوتتۇرىغا چىقىشىغا سهۋەب بولغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بېسىم سىياسىتىنى ۋە شهرقىي 

ىرىنى مىسال ئارقىلىق چۈشهندۈرۈپ تۈركىستانلىقالرنىڭ چهتئهلدىكى ھهر تۈرلۈك پائالىيهتل
   . ئۆتتۈم

  
  

سهيىد قاسىم ئهل . جاۋاب تهرىقىسىدە مۇنازىرىلهر باشلىنىپ كهتتى-ئارقىدىن سوئال
ھهممىگه مهلۇمكى، . ماسرى ۋە ئىشتىراكچىالر مهندىن نۇرغۇنلىغان سوئالالرنى سورىدى

راخانلى دۆلىتىگه ئوخشاش ئهڭ  يىلى ئىسالمىيهتنى قوبۇل قىلغان، قا- 945ئۇيغۇرالر مىالدى 
كۈچلۈك مۇسۇلمان دۆلىتى قۇرۇپ چىققان، ھهم دۇنيا مهدەنىيىتى ھهمدە ئىسالم مهدەنىيىتىگه 

 20بۈگۈنكى كۈندە، شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسى . زور تۆھپىلهرنى قوشقان بىر خهلق
ت كىلومېتىرلىق مىڭ كۋادرا861 مىليون 1مىليون نوپۇسى، مۇرەككهپ ئىجتىمائىي قۇرۇلمىسى، 

مۇشۇنداق .  كهڭ كهتكهن زېمىنى بىلهن خىتاينىڭ ئهڭ سهزگۈر مهسىلىلىرىدىن ھېسابلىنىدۇ
ئهھۋالدىكى بىر خهلققه ئىسالم كېڭىشى تهشكىالتىغا ئوخشاش خهلقئارالىق بىر  ئىجتىمائىي 

ىدۇ ۋە تهشكىالتالرنىڭ يېتهرلىك دەرىجىدە كۆڭۈل بۆلمهسلىكى كىشىنى ھهققىقهتهن ئويالندۇر
  . ئهپسۇسالندۇرىدۇ

يىغىندىن كىيىن، ئۇالر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزلىرىنى ئۈرۈمچى ۋەقهسىنى نهق مهيداندا 
تهكشۈرۈشكه تهكلىپ قىلغانلىقىنى ئېيتىپ، مهندىن شهرقىي تۈركىستاننىڭ مهدەنىيهت 

ا ۋاقىت مهنمۇ قىسق. ھهقلىرىگه مۇناسىۋەتلىك دوكالت تهييارالپ ئهۋەتىشىمنى تهلهپ قىلدى
ئىچىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رايونىمىزغا بهرگهن ھهق ھوقۇقلىرى ۋە ئىجرائاتتىكى 

  . مهسىلىلهرنى مهزمۇن قىلغان دوكالت تهييارالپ ئهۋەتتىم
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:  ئىسالم كېڭىشى تهشكىالتى-17 -2 خىتاي ئۇيغۇرالرنى ئارقىدا قالدۇرۇۋاتىدۇ

 مهلۇمات ئېلىش ئۈچۈن ئىسالم كېڭىشى تهشكىالتى، ئۈرۈمچى ۋەقهسى ئۈستىدە
ئۈرۈمچىدە تهكشۈرۈش ئېلىپ بارغاندىن كىيىن بايانات ئېالن قىلىپ، ۋەقهنىڭ ئاساسلىق 
سهۋەبىنىڭ ئۇيغۇرالر بىلهن شهرقىي تۈركىستاندا ياشايدىغان باشقا ئېتنىك گۇرۇپپىالر 

  . ئوتتۇرىسىدىكى تۇرمۇش پهرقىدىن كېلىپ چىققانلىقىنى بىلدۈردى
سسور دوكتور ئهكمهلهددىن ئىهسانئوغلۇنىڭ مۇسۇلمان ئاز سانلىقالر باش كاتىپ پىروفې

ئىيۇلدا رەسمىي -5ئىشلىرى مهسلىههتچىسى سهيىد قاسىم ئهل ماسرى باشچىلىقىدىكى ھهيئهت، 
 ئادەم يارىالنغان ئۈرۈمچى ۋەقهسى ئۈستىدە 1700 كىشى ئۆلگهن، 197مهلۇماتالرغا كۆرە 

  . ۈمچىگه بارىدۇبىۋاسته تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش ئۈر
ئۈرۈمچىدە زىيارەتته بولۇش مهقسىتىنىڭ ئىهسانئوغلۇ زىيارىتىگه ئالدىن تهييارلىق 

ئىيۇل ۋەقهسىدىن كىيىن شهرقىي تۈركىستان بىلهن باشقا رايونالردىكى -5قىلىش، 
مۇسۇلمانالرنىڭ ئهھۋالىنى ۋە خىتاي بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلهرنى كۈچهيتىش ئىكهنلىكىنى 

لغان ماسرى، بېيجىڭدا تهشكىالتقا ئهزا دۆلهتلهرنىڭ باش ئهلچىلىرى بىلهن سۆھبهت قهيت قى
ماسرى دەسلهپ خىتاي تاشقى . ئۆتكۈزگهندىن كىيىن مۇخبىرالرنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىدۇ

ئىشالر خادىملىرى بىلهن كۆرۈشكهنلىكىنى، ئارقىدىن ئۈرۈمچىدىكى مهسئۇلالر بىلهن سۆھبهت 
ئۈرۈمچىدىن كىيىن تۇڭگانالر زىچ ئولتۇراقالشقان نىڭشىيا .  قهيت قىلىدۇئۆتكۈزگهنلىكىنى

ئاپتونوم رايونىنىڭ مهركىزى يىڭچۇەنگه بارغانلىقىنى قهيت قىلغان ئىسالم كېڭىشى تهشكىالتى 
ھهيئىتى باشلىقى، خىتايدىكى دىن ئهركىنلىكىگه مۇناسىۋەتلىك بىر سوئالغا مۇنداق جاۋاب 

  : بېرىدۇ
نىڭشيادا . ئۇللىرىغا بهزى رايونالردىكى چهكلىمىلهرنى تىلغا ئېلىپ ئۆتتۇقخىتاي مهس« 

بهلكىم بۇنىڭغا قانلىق ۋەقهلهردىن . ئۈرۈمچىگه سېلىشتۇرغاندا ئهركىنرەك مۇھىتنى ئۇچراتتىم

  ئۈرۈمچى ۋەقهسى ».كىيىنكى سۈرلۈك ئۈرۈمچى ۋەزىيىتى سهۋەب بولغان بولۇشى مۇمكىن
هرنى تامامهن رەت قىلمايدىغانلىقلىرىنى ئىپادە قىلغان ئهل ماسرى مهسىلىسىدە تاشقى سهۋەبل

مېنىڭچه، ئۈرۈمچى ۋەقهسىنىڭ ئاساسلىق سهۋەبى ئۇيغۇرالر بىلهن باشقا « : مۇنداق دەيدۇ
ئېتنىك گۇرۇپپىالر ئوتتۇرىسىدا  ساقلىنىۋاتقان تۇرمۇش سهۋىيهسى جهھهتتىكى  پهرقلهردىن 

 . »ئىبارەت
 

  تۈركىيه دۆل-18-2  هت ئىشلىرى مىنىستىرى زافهر چاغاليان ئۈرۈمچىدە
 - 29 يىلى - 2009خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرى ياڭ جېيچىنىڭ تهكلىپىگه بىنائهن، 

ئاۋغۇست شهنبه كۈنى بېيجىڭغا يېتىپ بارغان تۈركىيه دۆلهت ئىشلىرى مىنىستىرى زافهر 
ۋېن جىياباۋ بىلهن كۆرۈشكهن . دۇچاغالياننى خىتاي باش مىنىستىرى ۋېن جىياباۋ قوبۇل قىلى

زافهر چاغاليان تۈركىيهنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا مۇقىملىقنىڭ كاپالهتكه ئىگه بولۇشىنى ئارزۇ 
  . قىلىدىغانلىقىنى يهتكۈزىدۇ

خىتاي .  زافهر چاغالياننىڭ خىتاي زىيارىتىنىڭ ئاخىرقى كۈنىدە سهتچىلىك يۈز بېرىدۇ
نغا بېرىش ئۈچۈن ئۈرۈمچى ئايرۇدۇرۇمىغا كهلگهن چاغاليان، زىيارىتىنى تۈگىتىپ، تۈركمهنىستا
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بۇ ئىشقا قاتتىق غهزەپلهنگهن . ئايرۇدۇرۇم خادىملىرىنىڭ قوپال مۇئامىلىسىگه ئۇچرايدۇ
بۇ . چاغالياننىڭ مۇھاپىزەتچىلىرى بىلهن ئايرۇدۇرۇم خادىملىرى ئوتتۇرىسىدا جېدەل چىقىدۇ

ۇشلۇق باش ئهلچىسى مۇرات ئهسهنلى خىتاي تاشقى ئىشقا قارىتا تۈركىيهنىڭ بېيجىڭدا تۇر
ئىشالر مىنىستىرلىكى بېرىپ نوتا بېرىدىغانلىقى ۋە تۈركىيهنىڭ كهچۈرۈم تهلىپىنى 

  . يهتكۈزىدىغانلىقىغا دائىر خهۋەرلهر تارقىلىدۇ

  
  

  ئايرۇدۇرۇم خادىمى چاغالينى تهكشۈرمهكچى بولىدۇ
هپ تاييىپ ئهردوغاننىڭ ئاالھىدە  ئىيۇل ۋەقهسىدىن كىيىن باش مىنىستىر رەج-5

ۋەكىلى سۈپىتىدە خىتايغا بارغان تۈركىيه دۆلهت ئىشلىرى مىنىستىرى زافهر چاغالياننىڭ 
خىتاي تهرەپكه ئالدىن مۇھىم شهخسلهر تىزىملىكى . ئۈرۈمچى زىيارىتىدە سهتچىلىك يۈز بېرىدۇ

تهكشۈرۈشكه ئۇرۇنغاندا ئهۋەتىلگهن بولسىمۇ، ئايرۇدۇرۇم خادىملىرى تۈرك ھهيئهتلىرىنى 
بۇ سهتچىلىككه مىنىستىر زافهر چاغاليان قاتتىق . ئىككى تهرەپ ئوتتۇرىسىدا جېدەل چىقىدۇ

ئارقىدىن يهنه خىتاي خادىمى بۇنىڭلىق بىلهن بولدى قىلماي چاغالياننى  . نارازىلىق بىلدۈرىدۇ
x-rayاتتىق خاپا بولۇپ رەت چاغاليان بۇنىڭغا ق.  تهكشۈرۈش ماشىنىسىدىن ئۆتۈشكه بۇيرۇيدۇ

چاغالياننىڭ مۇھاپىزەتچىلهر باشلىقى . قىلغاندا، ئايرۇدۇرۇم خادىمى چاغاليانغا قولىنى ئۇزارتىدۇ
. دەپ ئايرۇدۇرۇم خادىمىنى بېسىقتۇرۇشقا ھهرىكهت قىلىدۇ» تارت قولۇڭنى«ئهلبرۇز ئاقيول 

پىزەتچىلهر باشلىقى ئاقيول مىنىستىر چاغالياننىڭ ئۆتۈش رەسمىيهتلىرى بېجىرلىۋاتقاندا مۇھا
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خىتاي ساقچىلىرىنىڭ ئاقيولغا قول تهگكۈزۈشكه . خىتاي ساقچىلىرىنىڭ ئارىسىدا قالىدۇ
  . ئۇرۇنۇشى جېدەلنى تېخىمۇ چوڭايتىۋېتىدۇ

 
 بىزدىن كهچۈرۈم سورىشى كېرەك 

خىتاي ئايرۇدۇرۇم خادىملىرنىڭ ئهخالقسىزلىقىغا ئىنتايىن كۆڭلى يېرىم بولغان 
ئاالھىدە پىكاپنى ئېلىپ كهلگۈچى بولماڭالر، «، قېشىغا كهلگهن ئايرۇدۇرۇم خادىمىغا چاغاليان

سىلهردە ئاالھىدە پىكاپ نېمىمۇ . زۆرۈر تېپىلسا پىيادىمۇ بارىمهن. ۋېلىسىپت بىلهن بارىمهن
. مهندىن چوقۇم كهچۈرۈم سوراشلىرى كېرەك«چاغالياننىڭ . دەپ خاپا بولىدۇ» قىلسۇن؟

» ىر ئېيىدا چاقىرىلىدىغان قوشما ئىقتىساد كېڭىشىنى ئهمهلدىن قالدۇرۋېتىمهنبولمىسا سېنتهب
تۈرك ھهيئىتى ۋەزىيهتنىڭ بېسىقىشىنى كۈتۈۋاتقاندا، تۇيۇقسىز يهنه . دەپ ۋارقىرايدۇ

ئايرۇپىالن بېلىتىنى . ئايرۇپىالنغا چىقىش ئىشىكىدە ئىككىنچى بىر سهتچىلىك يۈز بېرىدۇ
بۇ .  خادىمى چاغالياننىڭ ئايرۇپىالنغا كىرىشىگه رۇخسهت قىلمايدۇتهكشۈرىدىغان ئايرۇپىالن

ئىشقا قاتتىق ئاچچىقى كهلگهن چاغاليان ئايرۇپىالنغا مهخسۇس ماشىنا بىلهن ئهمهس، 
  . مىنىبۇس بىلهن چىقىدۇ

 
  خىتاي ھۆكۈمىتىنى قىزغىن سۆھبهت بىئارام قىلىدۇ
 ئۇيغۇرالر چاغالياننى ناھايىتى قىزغىن مىنىستىر چاغاليان، ئۈرۈمچىدە زىيارەتته بولغاندا

. چاغاليان خان تهڭرى جامهسىدە ناماز ئوقۇغاندىن كىيىن، كوچا ئارالشقا چىقىدۇ. كۈتۈۋالىدۇ
سېتىق قىلىش جهريانىدا ئۇيغۇر ئۇششاق تىجارەتچىلهر بىلهن ناھايىتى قىزغىن -چاغاليان سودا
ۇرالر بىلهن ئۆزلىشىپ كېتىشى رايونلۇق چاغاليان قىسقىغىنه ۋاقىت ئىچىدە ئۇيغ. مۇڭدىشىدۇ

تۈركىيهنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى رايونلۇق . ھۆكۈمهتنى ناھايىتى بىئارام قىلىدۇ
تۈرك مهتبۇئاتلىرىدا ئۈرۈمچى . ھۆكۈمهتنىڭ بىئارام بولغانلىقىنى چاغاليانغا يهتكۈزىدۇ

ى بىئاراملىقىنى ئايرۇدۇرۇمىدا شىنجاڭ ھۆكۈمىت«ئايرۇدۇرۇمىدا يۈز بهرگهن سهتچىلىكلهر 

  .دەپ ئانالىز قىلىنىدۇ» سهتچىلىك پهيدا قىلىش بىلهن ئىپادە قىلىۋالدى
 

  خىتاي مۇناسىۋەتلىرىگه ئهھمىيهت بېرىدۇ-باش مىنىستىر ئهردوغان، تۈرك: خىتاي
ۋېن جىياباۋ، دۆلهت ئىشلىرى مىنىستىرى زافهر چاغاليانىڭ باش مىنىستىر رەجهپ تاييىپ 

وغاننىڭ ئاالھىدە ۋەكىلى سۈپىتىدە خىتايدا زىيارەتته بولغانلىقىدىن سۆيۈنگهنلىكىنى ئهرد
چاغالياننىڭ بۇ زىيارىتى، باش مىنىستىر ئهردوغاننىڭ ئىككى تهرەپ «بىلدۈرۈپ، 

  . دەيدۇ» مۇناسىۋەتلىرىگه نه قهدەر ئهھمىيهت بېرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ
ىقىدىكى ھهيئهتنى بېيجىڭدىكى جۇڭ نهنخهي باش مىنىستىر چاغاليان ۋە ھهمراھل

  مىنىستىرلىك سارىيىدا قوبۇل قىلغان ۋېن جىياباۋ، چاغالياننىڭ باش مىنىستىر ئهردوغاننىڭ 
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خوش «ئاالھىدە ۋەكىلى سۈپىتىدە خىتايدا بولغانلىقىدىن سۆيۈنگهنلىكىنى بىلدۈرۈپ، 
مهنپهئهت پىرىنىسپى بويىچه -ۋەرلىك، پايدائارا ھۆرمهت، بارا-بىز ئۆز«سۆزىنى . دەيدۇ» كهپسىز

ھهرىكهت قىلىپ، ئىككى تهرەپ مۇناسىۋەتلىرىمىزنى تېخىمۇ كۈچهيتىش ۋە تهرەققىي 
دەپ داۋامالشتۇرغان ۋىن جىياباۋ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭمۇ تۈركىيه » قىلدۇرۇشنى ئارزۇ قىلىمىز

  . ىقىنى بايان قىلىدۇبىلهن بولغان مۇناسىۋەتلهرگه ئىنتايىن ئهھمىيهت بېرىدىغانل
مىنىستىر چاغاليانمۇ باش مىنىستىر ئهردوغاننىڭ ساالم ۋە ياخشى تىلهكلىرىنى ئېلىپ 

ئىيۇل ئۈرۈمچى -5باش مىنىستىر ئهردوغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ .  كهلگهنلىكىنى دەيدۇ
ۋەقهسىنى قانلىق باستۇرۇشىغا ئهڭ كۈچلۈك ئىنكاس قايتۇرغان دۆلهت ئهربابى ئۇنۋانىنى 
ئېلىپ، ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي تۈركىيه سودا ئىشلىرى مىنىستىرى زافهر چاغالياننى ئاالھىدە 

 .ۋەكىلى سۈپىتىدە خىتايغا ئهۋەتىشى، ئىنسانالرنىڭ كاللىسىدا نۇرغۇن سوئال پهيدا قىلىدۇ 
 

  ئۈچىنچى باپ
  ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسىدىن كىيىنكى ئۆزگىرىشلهر-5
 
 ومۇرلۇق مهخپىي ھۆججهتنى ئهمهلدىن قالدۇرىدۇن36/1998تۈرك ھۆكۈمىتى -3-1

دېكابىردا  تۈركىيهدىكى شهرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ -23يىلى -1998تۈركىيه ھۆكۈمىتى 
مهزكۇر .  نومۇرلۇق ھۆججهتنى چىقارغان ئىدى36/1998پائالىيهتلىرىنى چهكلهيدىغان

ججهت بىلهن مهخپىي  نومۇرلۇق ھۆ15/2009ئىيۇل  ئۈرۈمچى ۋەقهسىدىن كىيىن -5ھۆججهت 
خىتاي ھۆكۈمىتى ئون يىلدىن بېرى مهزكۇر مهخپىي ھۆججهتتىن .  ئهمهلدىن قالدۇرۇلىدۇ

پايدىلىنىپ تۈركىيهدە شهرقىي تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك ئېلىپ بېرىلىشى پىالنالنغان 
يىلى -2002تۇنجى قېتىم . نۇرغۇنلىغان پائالىيهتكه توسالغۇ بولۇشقا مۇۋەپپهق بولۇپ كېلىدۇ

دۆلهتلىك ئۇنىۋېرسىتېتالردىن ھاجهتتهپه ئۇنىۋېرسىتېتى تۈركىيات ئىنستىتۇتى تهرىپىدىن 
تېمىلىق » ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆتمۈشى، بۈگۈنى ۋە كېلهچىكى«ئۆتكۈزۈلۈشى پىالنالنغان 

تۈركىيات ئىنستىتۇتى . خهلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنىغا توسالغۇ بولۇپ ئاچقۇزمايدۇ
ھۇم پىروفېسسور دوكتور جىهات ئۆزۈندەر قاتارلىق تهشكىلىي ھهيئهت كېڭىشى مۇدىرى مهر

رىياسهتچىلىكىنى ئۈستىگه ئالغان ئهزا ئوقۇتقۇچىالر يىغىننىڭ پۈتكۈل تهييارلىق خىزمهتلىرىنى 
بۇنىڭدىن باشقا، دوتسېنت . تامامالپ، ئېچىلىشىغا بىر نهچچه كۈن قالغاندا توسالغۇغا ئۇچرايدۇ
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ىن ئهكرەم بوزغازئىچى ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۆتكۈزۈلگهن يىغىندا لېكسىيه سۆزلهش دوكتور ئهرك
تېلېۋزىيه ئىدارىسى ت ر ت دىكى -ھهققىدىن ئېلىپ تاشلىنىدۇ، يهنه تۈركىيه دۆلهتلىك رادىئو

  . پىروگراممىلىرىمۇ ئهمهلدىن قالدۇرۇلىدۇ
خپىي ھۆججهت يىلى مهسئۇت يىلماز ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن چىقىرىلغان بۇ مه-1998

تۈركىيهدە پائالىيهت ئېلىپ بېرىۋاتقان شهرقىي تۈركىستان تهشكىالتلىرىنىڭ ھهر تۈرلۈك 
پائالىيهتلىرىنىڭ چهكلىنىشى، شهرقىي تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك پائالىيهتلهردە ئاي يۇلتۇزلۇق 

شاش كۆك بايراقنىڭ ئېسىلماسلىقى، سىياسهتچىلهر ۋە دۆلهت كادىرلىرىنىڭ بۇنىڭغا ئوخ
  . پائالىيهتلهرگه قاتناشماسلىقى قاتارلىق مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

  

  
  
   ئهردوغان خىتاي ۋەكىللىرىنى ئاگاھالندۇرىدۇ- 3-2

يانۋاردا باش مىنىستىر -7يىلى -2010خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرى چېن دېمىڭ 
ر بىلهن شىنجاڭ مهسىلىسى ئۇچرىشىشتا، ئۇيغۇرال. رەجهپ تاييىپ ئهردوغان بىلهن كۆرىشىدۇ

شهرقىي تۈركىستاندا مهيدانغا كهلگهن ۋەقهلهردىن ئىنتايىن . كۈنتهرتىپكه كېلىدۇ
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خىتاي دۆلىتىنىڭ زېمىن پۈتۈنلۈكى ۋە بىرال خىتاي «قايغۇرغانلىقىنى تىلغا ئالغان ئهردوغان، 
  . دەيدۇ» ىمىزئىجتىمائىي پۈتۈنلۈكىگه ناھايىتى ئهھمىيهت بېر. دۆلىتىگه ھۆرمهت قىلىمىز

تۇغقانلىقلىرى بارلىقىنى بىلدۈرگهن -ئۇيغۇرالرنىڭ تۈركىيهدە ياشاۋاتقان ئۇرۇق
ھاالۋەت ۋە خاتىرجهم -ئهردوغان، بۇ سهۋەبتىن شهرقىي تۈركىستانلىق ئۇيغۇرالرنىڭ ھۇزۇر

تۇرمۇشىنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى، ئۇيغۇرالرنى ئىككى دۆلهت ئوتتۇرىسىدا دوستلۇق 
  . پىتىدە كۆرىدىغانلىقىنى قهيت قىلىدۇكۆۋرۈكى سۈ

چېن دېمىڭ شىنجاڭغا يېقىن بىر ئۆلكىدە رەئىسلىك ۋەزىپىسى ئۆتىگهنلىكى ئهسلىتىپ 
ئۇيغۇرالر ئىككى دۆلهت ئارىسىدا . ئاراڭالردىكى رىشتىالرغا ناھايىتى ھۆرمهت قىلىمىز«ئۆتۈپ، 

كۈرتىشى بىلهن مهيدانغا ئىيۇل ۋەقهسى سىرتقى كۈچلهرنىڭ كۈش-5دوستلۇق كۆۋرۈكىدۇر، 
 . دېگهن ئىبارىنى ئىشلىتىدۇ» كهلدى

- بۇ يهردە دىققهت قىلىشقا تىگىشلىك ناھايىتى مۇھىم نۇقتا بار بولۇپ، ئۇ بولسىمۇ، تۈرك
ئاراڭالردىكى رىشتىالرغا « خىتاي مۇناسىۋەتلىرىدە تۇنجى قېتىم بىر خىتاي مىنىستىرىنىڭ 

دېيىشى »  ئىككى دۆلهت ئارىسىدا دوستلۇق كۆۋرىكىدۇرئۇيغۇرالر. ناھايىتى ھۆرمهت قىلىمىز
ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسىدىن كىيىن باش مىنىستىر رەجهپ تاييىپ ئهردوغان خىتاينى -5. ئىدى

 ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىش بىلهن ئهيىبلىشى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر مهسىلىسىگه
  . بولغان نۇقتىئىنهزىرىنى ئۆزگهرتىدۇ

 
   ۋەقهسى ياۋروپا پارالمېنتىدا  ئۈرۈمچى-3-3
 ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسىدىن كىيىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى رابىيه قادىر خانىم -5

ئۈرۈمچى ۋەقهسىنىڭ ھهققىي كېلىپ چىقىش سهۋەبىنى چۈشهندۈرۈش مهقسىتىدە 

شچىلىقىدىكى  ئىيۇلدا رابىيه قادىر خانىم با- 22. بىريۇسىسېلدا تۇنجى بولۇپ زىيارەتته بولىدۇ
 كىشىلىك ھهيئهت بىريۇسىسېلدىكى ياۋروپا پارالمېنتىدا، ياۋروپا پارالمېنتى ئىنسان ھهقلىرى 6

 ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسى ھهققىدە تهپسىلىي -5كومىتېتى مهسئۇللىرى ۋە ئاالقىدار شهخسلهرگه 
كالت مهلۇمات بېرىپ، ئۈرۈمچى ۋەقهسى ھهققىدە ئېرىشكهن مهلۇمات ۋە ئىسپاتالرنى دو

رابىيه قادىر خانىم ياۋروپا پارالمېنتىدىن . سۈپىتىدە تهييارالپ، ياۋروپا پاالمېنتىغا تهقدىم قىلىدۇ
  . ئۈرۈمچى ۋەقهسىنى نهق مهيداندا تهكشۈرۈش ئۈچۈن ھهيئهت ئهۋەتىشنى تهلهپ قىلىدۇ

قهت ياۋروپا پارالمېنتى مهسئۇللىرى ئۈرۈمچىدىكى مهيدانغا كهلگهن قانلىق ۋەقهلهرنى دىق
بىلهن كۆزىتىپ كېلىۋاتقانلىقىنى، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئۈرۈمچى ۋەقهسى ھهققىدە مۇۋاپىق 

 .قارار چىقىرىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ
 
   رابىيه قادىر خانىم ياپونىيهدە -3-4

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى ئۇيغۇر مىللىي ھهرىكىتىنىڭ باشالمچىسى رابىيه قادىر 
ئىيۇلدا رەسمىي زىيارەت ئۈچۈن -28تتىپاقىدا زىيارەتته بولغاندىن كىيىن، خانىم ياۋروپا ئى

ئىيۇلدا توكيودىكى -29رابىيه قادىر خانىم . ياپونىيهنىڭ پايتهختى توكيوغا سهپهر قىلىدۇ
 . خهلقئارا پرېس سېنتېردا مۇخبىرالنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى ئۆتكۈزىدۇ
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 دىن ئارتۇق 250ۋە چهتئهللىك بولۇپ جهمئىي مۇخبىرالرنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىغا ياپون 
 سائهت داۋامالشقان يىغىندا مۇخبىرالر رابىيه قادىر خانىمدىن ئاساسلىقى 4. مۇخبىر قاتنىشىدۇ

رابىيه قادىر خانىم بۇ قېتىمقى ياپونىيه .  ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسى ھهققىدە  سوئال سورايدۇ-5
هر، پارالمېنت ئهزالىرى ۋە ئاممىۋى تهشكىالت زىيارىتىدە ياپونىيهدىكى سىياسىي پارتىيهل

ئىيۇل ۋەقهسى ھهققىدە مهلۇمات بېرىپ، ياپونىيه ھۆكۈمىتىنى -5ۋەكىللىرى بىلهنمۇ كۆرۈشۈپ، 
ئۈرۈمچىگه تهكشۈرۈش ھهيئىتى ئهۋەتىشكه، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۈرۈمچىدە ئېلىپ بارغان 

رابىيه قادىر خانىم دۇنيادىكى نوپۇزلۇق . ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى ئهيىبلهشكه چاقىرىدۇ
 مۇخبىر قاتناشقان بۇ قېتىمى مۇخبىرالرنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا، 250مهتبۇئات ئورگانلىرىدىن 

ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسىدە ناھهق قولغا ئېلىنغان ئۇيغۇرالرنىڭ قويۇپ بېرىلىشىنى، دۇنيا -5
ۈرۈمچى ۋەقهسىدە ئۆلتۈرۈلگهن دۆلهتلىرىنىڭ بىتهرەپ تهكشۈرۈش ھهيئىتى ئهۋەتىپ ئ

كىشىلهرنىڭ ھهققىي سانىنى ئېنىقالپ چىقىشىنى، خىتايدا  ئۆلۈم جازاسىنىڭ بېكار قىلىنىشىنى 
ياپونىيهدىكى سىياسىي پارتىيهلهر، شهرقىي تۈركىستاندا بولۇپ ئۆتكهن قانلىق . تهلهپ قىلىدۇ

ۈمچى ۋەقهسىنى ئهندىشه ئىچىدە ۋەقهلهرنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقانلىقىنى، بولۇپمۇ ئۈر
 .كۆزەتكهنلىكىنى، ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرالر تهرەپته تۇرىدىغانلىقلىرىنى دېيىشىدۇ 

ئارىدىن بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كىيىن، رابىيه قادىر نۆۋەت بىلهن گېرمانىيه، 
هسىنىڭ ئاۋستىرالىيه ۋە يېڭى زېلالندىيه قاتارلىق دۆلهتلهردە زىيارەتته بولۇپ، ئۈرۈمچى ۋەق

  . ھهققىي سهۋەبى ھهققىدە لېكسىيه بېرىدۇ
 
  رابىيه قادىر خانىم ياۋروپادا -3-5

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى، ئۇيغۇر مىللىي ھهرىكىتىنىڭ باشالمچىسى رەھبىرى 
رابىيه قادىر خانىم ئىتالىيه تىرانس رادىكال پارتىيهسىنىڭ تهكلىپىگه بىنائهن ئىتالىيهنىڭ رىم 

نويابىرغىچه مهزكۇر پارتىيهنىڭ قۇرۇلتىيىغا -22نويابىردىن -21يىلى -2009كېلىپ، شهھىرىگه 
قۇرۇلتايدا سۆز قىلغان رابىيه قادىر خانىم ئىتالىيه تىرانس رادىكال پارتىيهسىنىڭ . قاتنىشىدۇ

ئۇزۇن يىلالردىن بېرى ئۇيغۇر مهسىلىسىگه قوشۇپ كېلىۋاتقان ھهسسىلىرىگه چوڭقۇر 
ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسىنىڭ ھهققىي سهۋەبى ۋە -5بىلدۈرگهندىن كىيىن، مىننهتدارلىقىنى 
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رابىيه قادىر خانىم سۆزىدە . ۋەقهدىن كىيىنكى ئۆزگىرىشلهر ھهققىدە مهلۇمات بېرىدۇ
خىتايالرنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا سادىر قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى 

هتلىرىنىڭ خىتاي دۆلىتىگه بېسىم قىلىشى توختىتىشى ئۈچۈن ياۋروپا ئىتتىپاقى دۆل
رابىيه قادىر خانىم يهنه مهزكۇر قۇرۇلتايدا ئۇيغۇرالرغا . كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ

مۇناسىۋەتلىك قارار اليىههسىنىڭ ئىتالىيه پارالمېنتىدا ماقۇللىنىشى ئۈچۈن تىگىشلىك 
لىيه ۋە ياۋروپا پارالمېنتىنىڭ خىزمهتلهرنىڭ ئېلىپ بېرىلىشىنى، ئۇيغۇر مهسىلىسىنىڭ ئىتا

تىرانس رادىكال پارتىيهسىنىڭ رىمدىكى باش . كۈنتهرتىپىگه ئېلىپ كېلىنىشى تهلهپ قىلىدۇ
مهركىزىدە چاقىرىلغان قۇرۇلتايدا ئېلىنغان ئۇيغۇرالرغا مۇناسىۋەتلىك قارار اليىههدە، خىتاي 

ئىنسان ھهقلىرى ھۆكۈمىتىنى تىبهت ۋە شهرقىي تۈركىستاندا سادىر قىلىۋاتقان 
دەپسهندىچىلىك قىلمىشلىرىنى بولۇپمۇ ئۆلۈم جازاسىنى بېكار قىلىشقا ۋە ئۇيغۇرالر بىلهن 

 . سۆھبهت ئۆتكۈزۈشكه چاقىرىدۇ

  
 ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسىدىن كىيىن، خىتاي ئامانلىق ساقالش قىسىملىرى كۆپ ساندا -5

يىبلهپ تۇتقۇن قىلىپ، قاتتىق ئۇيغۇر ياشلىرىنى ئۈرۈمچى ۋەقهسىگه قاتنىشىش بىلهن ئه
نويابىر ئېيىنىڭ بېشىدا خىتاي ھۆكۈمىتى . بۇ ۋەھشىيلىك ھېلىههم داۋامالشماقتا. قىينايدۇ

  . شهرقىي تۈركىستان مىقياسىدا قاتتىق زەربه بېرىش ھهرىكىتى باشاليدۇ
 
   ئۇيغۇرغا ئۆلۈم جازاسى بېرىلىدۇ9ئۈرۈمچىدە -3-6

 ئۇيغۇرغا 9نويابىردا ئېالن قىلغان خهۋىرىدە، -9يىلى -2009شىنخۇا خهۋەر ئاگېنتلىقى، 
ئۆلۈم جازاسى بېرىلگهنلىكىنى ئۇقتۇرىدۇ، لېكىن بۇ ھهقته ئېنىق مهلۇمات بهرمهي،  تهپسىالتى 

  . ھهققىدە توختالمايدۇ
 كىشىنىڭ ئۆلۈمى بىلهن ئاخىرالشقان ۋەقهلهر 197ئۈرۈمچىدە مهيدانغا كېلىپ 

 نهپهر ئۇيغۇرغا جىنايهت ۋە باشقا جىنايى ئهيىبلهشلهر تۈپهيلى 9سهۋەبىدىن قولغا ئېلىنغان 
  .  ئۆلۈم جازاسى بېرىلگهنلىكى قهيت قىلىنىدۇ

 ئۇيغۇرنىڭ 18ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي، تۈركىيهدە چىقىدىغان رادىكال گېزىتى، يهنه 
ېالن  ئۇيغۇرنىڭ سوتالنغانلىقى ھهققىدە خهۋەر ئ20ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى، 

خهۋەردە، ئۈرۈمچى ۋەقهسىدە ئۆلۈپ قهھرىمان ئېالن قىلىنغان چىنگاڭ ئىسىملىك . قىلىدۇ
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 كىشى 20خىتاي ساقچىسىنى ئۆلتۈرۈش بىلهن ئهيىبلهنگهن مهمهت ئهلى ئىسالمنىڭمۇ بۇ 
 . قاتارىدا بارلىقى قهيت قىلىنىدۇ

ت باياناتچىسى خۇ فىرانسىيه خهۋەر ئاگېنتلىقى بىر خهۋىرىدە، ئۇيغۇر رايونى ھۆكۈمه
خۇ شېنمىن باياناتىدا خىتاي ئالىي سوت . شېنمىننىڭ باياناتىغا ئورۇن ئاجرىتىدۇ

 نهپهر ئۇيغۇر مهھبۇسىغا ئۆلۈم جازاسى بېرىلگهنلىكىنى 9مهھكىمىسىنىڭ قارارى بىلهن 
  . دېگهن

 كىشىنى ئۈرۈمچى 21يىلى ئۆكتهبىر ئېيىدا -2009خىتاي ئالىي سوت مهھكىمىسى 
قالغان .  ئۇيغۇرنى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىدۇ9ه قاتنىشىش بىلهن ئهيىبلهپ، ۋەقهسىگ

  . مهھبۇسالرنى مۇددەتلىك ۋە مۇددەتسىز قاماققا ھۆكۈم قىلىدۇ
بۇ ئادالهتسىزلىككه قارىتا بايانات ئېالن قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى باياناتچىسى 

ا بۇ ئىشتا بېسىم ئىشلهتمىسه، خىتاينىڭ تېخىمۇ دىلشات رېشىت، ئهگهر دۇنيا دۆلهتلىرى خىتايغ
 . كۆپ ساندا ئۇيغۇرنى ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

 
   ئۇيغۇرغا ئۆلۈم جازاسى بېرىلىدۇ8 ئۈرۈمچىدە يهنه -3-7

- 4دېكابىردا بهش نهپهر ئۇيغۇرغا، -3 نهپهر ئۇيغۇرنى ئهيىبلهپ 8خىتاي ھۆكۈمىتى، 
  . ئۇيغۇرغا ئۆلۈم جازاسى بېرىدۇدېكابىردا ئۈچ نهپهر 

 ئۇيغۇرنى 3دېكابىردا ئۈرۈمچى خهلق سوت مهھكىمىسىنىڭ -4شىنخۇا خهۋەر ئاگېنتلىقى، 
ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلغانلىقىنى، يهنه بىر ئۇيغۇرنى مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلغانلىقىنى 

  . بىلدۈرىدۇ
 ئۇيغۇر ئۆلۈم 17هۋەبىدىن ھازىرغىچه ئۈرۈمچىدە مهيدانغا كهلگهن ئېتنىك توقۇنۇشالر س

.  غا ئۆلۈم جازاسى بېرىلىدۇ9يىلى ئۆكتهبىردە بۇالردىن -2009جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىدۇ، 
تاالڭ، ئوت قويۇش، شهخسىي -ئۈرۈمچىدە مهيدانغا كهلگهن ۋەقهلهر سهۋەبىدىن جىنايهت، بۇالڭ

 كىشى 34بىلهن جهمئىي مۈلۈككه زىيان سېلىش قاتارلىق ھهر خىل جىنايى قىلمىشالر 
 . ئهيىبلىنىپ جازاغا ھۆكۈم قىلىنىدۇ

 
   ئۇيغۇر ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىدۇ5 يهنه -3-8

 ئۇيغۇرنى ئۈرۈمچى ۋەقهسىگه قاتنىشىش بىلهن ئهيىبلهپ ئۆلۈم جازاسىغا 5خىتاي، 
ناھايىتى «ر  ئۇيغۇ5رايونلۇق ھۆكۈمهتتىن بېرىلگهن باياناتىغا ئاساسالنغاندا، . ھۆكۈم قىلىدۇ

ئوخشاش دېلودا . بىلهن ئهيىبلىنىپ ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغان» ئېغىر جىنايهت سادىر قىلىش
 يىللىق مۇددەتلىك 10 نهپهر ئۇيغۇرغا 4 ئۇيغۇرغا مۇددەتسىز قاماق جازاسى، 8سوتالنغان يهنه 

 . قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىدۇ
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 ئۇيغۇرغا ئۆلۈم جازاسى 5م قىلىنغان ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي، ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈ

 . بېرىلىدۇ
 22ئىيۇل ئۈرۈمچى قهتلىئامىدىن ھازىرغىچه ئۆلۈم جازاسى بېرىلگهن ئۇيغۇرنىڭ سانى -5

  . گه يېتىدۇ

  
   نهپهر ئۇيغۇر كامبودژادىن سىياسىي پاناھلىق تهلهپ قىلىدۇ 22 -3-9

ودژادىن سىياسىي پاناھلىق  نهپهر ئۇيغۇر، كامب22خىتايدىن كامبودژاغا قېچىپ كهلگهن 
 دېكابىردا  بايانات بېرىپ، -4كامبودژا ھۆكۈمهت باياناتچىسى كىيۆ سوفىك، . تهلهپ قىلىدۇ

كامبودژاغا قېچىپ كهلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى كۆچمهنلهر ئالىي 
ق تىلىگهنلىكىنى كومىتېتىنىڭ ياردىمى ئاستىدا كامبودژا دائىرلىرىدىن سىياسىي پاناھلى

  . بىلدۈرىدۇ
سوفىك، سىياسىي پاناھلىق تىلىگهن ئۇيغۇرالرنىڭ ئېنىق سانىنى ئۇقمايدىغانلىقىنى، 
سىياسىي پاناھلىق تىلىگۈچىلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ ب د ت كۆچمهنلهر ئالىي كومىتېتىنىڭ 

  . ھىمايىسى ئاستىدا ئىكهنلىكىنى ئېنىق ئېيتىدۇ
اۋىن رەئىسى سېيىت تۈمتۈرۈكنىڭ بهرگهن مهلۇماتىغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئ

 نهپهر ئۇيغۇر سېنتهبىر ئېيىدا ۋېتنامغا كهلگهن، ۋيېتنامدا بىر مهزگىل 22ئاساسالنغاندا، بۇ 
 ئۇيغۇر ئىچىدە بىرى 22. پاناھالنغاندىن كىيىن، كامبودژاغا ئۆتۈپ سىياسىي پاناھلىق تىلىگهن

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مهسئۇللىرىدىن . ق بىر بوۋاق بار ئىكهن ئايلى6 ياشلىق بىر باال، 1ئايال، 
 ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسىگه قاتناشقانلىقىنى -5 ئۇيغۇرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ 22ئىلشات ئهپهندى 

ياكى نهق مهيداننى كۆرگۈچىلهر ئىكهنلىكىنى، خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىلگهن تهقدىردە ئۆلۈم 
 . نى بىلدۈرىدۇجازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىدىغانلىقى

 
   ئۇيغۇر خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىلىدۇ20 -3-10

 نهپهر سىياسىي پاناھلىق تىلىگهن ئۇيغۇرنى خىتايغا قايتۇرۇپ 20كامبودژا ھۆكۈمىتى 
 مىليون دولالرلىق سودا 860بۇنىڭ بهدىلىگه خىتاي ھۆكۈمىتى كامبودژا بىلهن . بېرىدۇ

بىرىگه مۇناسىۋەتسىز ئىكهنلىكىنى -ئىشنىڭ بىرخىتاي ھۆكۈمىتى بۇ ئىككى . كېلىشىمى تۈزىدۇ
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خىتاي تاشقى . ب د ت ۋە ئامېرىكا بۇ ئىش سهۋەبلىك كامبودژانى ئهيىبلهيدۇ. ئىلگىرى سۈرىدۇ
ئىشالر مىنىستىرلىكى باياناتچىسى جىياڭ يۈ، سىياسىي پاناھلىق تىلىگهن ئۇيغۇرالرنىڭ 

ياقتا تۇرسۇن ئۆزلىرىنى ئاقالپ مۇنداق قهيهرگه ئهۋەتىلگهنلىكىنى ئوچۇق ئاشكارە ئېيتىش ئۇ
كامبودژغا ھېچقانداق مهنپهئهت . بۇ ئهيىبلهشلهرنىڭ ھېچقانداق ئاساسىي يوق«: دەيدۇ

 نهپهر پۇقرايىمىز دۆلىتىمىز ۋە كامبودژا چېگرىسىدىن قانۇنسىز 20. كۆزلىمهستىن ياردەم قىلدۇق
ر قانداق بىر دۆلهتنىڭ بۇنداق مېنىڭچه ھه. ئۆتۈپ قانۇنغا خىالپ قىلمىش سادىر قىلىشتى

بۇ بىزنىڭ ئىچكى ئىشىمىز . ئهھۋالدا ئۆز قانۇنلىرىغا ئاساسهن قارار بېرىش ھوقۇقى بار
 » .ھېسابلىنىدۇ

 نهپهر ئۇيغۇردىن ھازىرغىچه 20دېكابىردا كامبودژادىن خىتايغا قايتۇرۇۋېتىلگهن -19
ېيجىڭدىن كامبودژانىڭ خىتايغا خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى، ب. خهۋەر ئېلىنالمايۋاتىدۇ

  .  ئۇيغۇرنىڭ ئاقىۋىتى ھهققىدە چۈشهندۈرۈش بېرىشنى تهلهپ قىلىدۇ20قايتۇرۇپ بهرگهن 
 ئۇيغۇرنىڭ قىيىن قىستاققا ئېلىنىشىدىن، 20ئارىسىدا ئىككى كىچىك بالىمۇ بولغان 

  . ھهتتا ئۆلۈم جازاسى بېرىلىشىدىن ئهندىشه قىلىنىۋاتقانلىقى بىلدۈرۈلىدۇ
يىلىدىن بېرى سىياسىي پاناھلىق تىلهپ مهجبۇرىي -2001هلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى خ

خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ قاتتىق قىيىن قىستاققا ئېلىنغانلىقىنى،ھهتتا بىر 
  . بالىغا ئۆلۈم جازاسى بېرىلگهنلىكىنى ئۇقتۇرىدۇ

ۈم تهشكىالتى ئاسىيا ئىشلىرىغا خىتاي ھۆكۈمىتىگه مهكتۇپ ئهۋەتكهن خهلقئارا كهچۈر
 ئۇيغۇرغا ئۈرۈمچىدىكى ۋەقهلهرنى باھانه قىلىپ 9مهسئۇل سام زارىفى، خىتاينىڭ ھازىرغىچه 
  . ئۆلۈم جازاسى بهرگهنلىكىنى قهيت قىلىدۇ

بۇنىڭدىن ئىلگىرىمۇ، ب د ت مۇتهخهسىسى مانفرېد نوۋاك، كامبودژانىڭ ئۇيغۇرالرنى 
قئارا قانۇنغا خىالپلىق قىلغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ، بۇ كىشىلهرنىڭ خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىپ خهل

  . ئاقىۋىتىدىن ئهندىشه قىلىۋاتقانلىقلىرىنى بىلدۈرگهن ئىدى
 ئۇيغۇرنىڭ ئىسىملىرى 20 دېكابىردا كامبودژا ھۆكۈمىتى خىتايغا قايتۇرۇپ بهرگهن -19

  : تۆۋەندىكىچه
  ئابدۇغېنى ئابدۇلقادىر ۋە ئائىلىسى-1

ئابدۇ-2  لقادىر شاھىدە
  ئابدۇلقادىر مهيمۇنه -3
  ئابدۇغېنى خېلىل-4
  ئابدۇغېنى قاسىم-5
  ئهلى ئهخمهت-6
  ئابدۇلقادىر بىالل-7
  ئهلى نۇر-8
  ئهخمهت ئهلى-9

  ئىبراھىم مهھمۇت-10
  ھهزرەتئهلى ئۆمهر-11
  ئىسالم ئۇرايىم-12
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  قۇربان قاۋۇل-13
  مهھمۇت بىالل-14
  مهھمۇت ئهلى-15
  مۇھهممهد مۇسا-16
  مۇتهللىپ مهھمۇت-17
  ئۆمهر مۇھهممهد-18
  تۇنياز ئهكبهر جان-19
  تارىق مۇھهممهد-20

 نهپهر كىشى قانچه يۈزلىگهن ئۇيغۇر ۋەھشىيلهرچه 20يۇقىرىدا ئىسمى دەپ ئۆتۈلگهن 
ئۆلتۈرۈلگهن ئۈرۈمچى قهتلىئامىدىن كىيىن كامبودژاغا قېچىپ كېلىپ، سىياسىي پاناھلىق 

  . ن بولۇپ  يۈرگهن ئىدىتىلهش ھوقۇقىنى ئىزدەپ سهرسا

  
ئۈرۈمچى قهتلىئامىدىن كىيىن ئۇيغۇرالر بىلهن خىتايالر ئوتتۇرىسىدىكى -3-11

  مۇناسىۋەتلهر
يىلدىن بۇيان بىر -1949خىتايالر شهرقىي تۈركىستاننى بېسىۋالغاندىن بېرى بولۇپمۇ 

 پۈتۈن كۈچى تهرەپتىن بېسىم سىياسىتى يولغا قويۇپ كېلىۋاتقان بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن
خىتاي . بىلهن ئۆزلىرى بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ مۇناسىۋىتىنى ياخشىالشقا كۈچهپ كهلدى

دېگهن قۇرۇق شوئارنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، ئۇيغۇرالر بىلهن » مىللهتلهر ئىتتىپاقى«ھۆكۈمىتى 
شۇنچه كۈچىگهن بولسىمۇ، كۆزلىگهن مهقسىتىگه » ئىتتىپاقالشتۇرۇشقا«خىتايالرنى 
خىتايالر شهرقىي تۈركسىتاننى . شوئارى شوئار پېتىال قالدى» مىللهتلهر ئىتتىپاقى«. يېتهلمىدى

ئىشغال قىلغان دەسلهپكى يىلالردا ئۇيغۇرالرغا ياخشىچاق بولۇش ئۈچۈن شۇنچه كۈچىگهن 
يهرلىك مىللهتچىلهرنى تازىالش « يىلى خىتاي مىقياسىدا باشلىغان -1957بولسىمۇ، 
ركىستان زىيالىيلىرىنى خالىغانچه تۇرمىغا تاشلىدى ياكى ئۆلۈم نامىدا شهرقىي تۈ» ھهرىكىتى

ئۇزۇن ئۆتمهيال خىتايالرنىڭ ھهققىي ئهپتى . جازىسى بېرىپ يوشۇرۇن قهتلىئام ئېلىپ باردى
نى %6يىلى شهرقىي تۈركىستان نوپۇسىنىڭ -1949. بهشىرىسى ئاشكارە بولۇشقا باشلىدى

ابهينىدە ناھايىتى تىز سۈرئهتته كۆپىيىپ يهرلىك  يىل م50تهشكىل قىلىدىغان خىتاي نوپۇسى 
 يىلى ئۇيغۇر يېزىقىنى ئۆزگهرتىپ، شهرقىي -1966خىتاي ھۆكۈمىتى . خهلقتىنمۇ ئېشىپ كهتتى

خىتاي . تۈركىستان خهلقىنى ئاسسىمىلىياتسىيه قىلىش سىياسىتىنى تېخىمۇ تېزلهشتۈردى
ۇيغۇرالرنىڭ قېرىنداشلىقىنى تهكىتلهپ ھۆكۈمىتى تهشۋىقاتلىرىدا داۋاملىق خىتايالر بىلهن ئ

كهلسىمۇ، لېكىن ئهمهلىي ئىجرائاتلىرىدىكى بېسىم سىياسىتى ۋە ئىرقىي ئايرىمچىلىق 
-5. قىلمىشلىرى بۇ ئىككى خهلقنى ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگه ئهگىشىپ تېخىمۇ ئۇزاقالشتۇرماقتا

لىق سىياسىتى ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسىمۇ دەل بۇ بېسىم سىياسىتى ۋە ئىرقىي ئايرىمچى
 ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسىدىن كىيىن، ئۇيغۇرالر خىتايالر - 5. نهتىجىسىدە ئوتتۇرىغا چىققان

ھال كۈنى ئوبدانراق . بىلهن مهڭگۈ  بىرگه ياشىيالمايدىغانلىقىنى چوڭقۇر تونۇپ يهتتى
 ئۈرۈمچى - 5لېكىن . ئۇيغۇرالر ئىچكىرى ئۆلكىلهردە ياشاشنى ئارزۇ قىلغان بولسىمۇ
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هسىدىن كىيىن خىتاينىڭ باشقۇرۇشى ئاستىدا ياشاشنىڭ مۇمكىن بولمايدىغانلىقىنى تونۇپ ۋەق
  . تۆۋەندە قهيت قىلماقچى بولغان بايانالرنىڭ بۇنى تولۇق ئىسپاتالپ تۇرۇپتۇ. يهتمهكته
 

 
 
   ئۇيغۇرالر ھىندىستانغا ئۆتۈشنىڭ يولىنى ئىزدىمهكته-3-12

ئۇيغۇرالر «گېزىتىدە ئېالن قىلىنغان ) ndiaف The Times Of(ھىندىستان ۋاقىتلىق 
سهرلهۋھىلىك ماقالىدە شهرقىي » ھىندىستانغا ئۆتۈشنىڭ يوللىرى ئۈستىدە ئىزدەنمهكته

  . تۈركىستاندا ياشاۋاتقان ئىبراھىم ئىسىملىك بىر كىشىنىڭ سۆزلىرىگه ئورۇن ئاجرىتىدۇ
، ئىنتېرنېت سودىسىغا ئىبراھىم يېڭى كومپيۇتېر سېتىۋېلىپ«: ماقاله مۇنداق باشاليدۇ

 ئىيۇل ۋەقهسىنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقىنى، - 5مهبلهغ سېلىشنى ئهمدىال باشلىغان كۈنلهردە، 
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىنتېرنېتنى تامامهن كېسىپ تاشاليدىغانلىقىنى قهتئىي ئويالپ باقمىغان 

. راۋان بولۇۋاتاتتىئىيۇلدا ئۈرۈمچىدە ئىنتېرنېت شۇنداق -4تېخى ئالدىنقى كۈنى يهنى . ئىدى
  . لېكىن ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهيال ئۇ ئېقىۋاتقان سودىسىنى توختىتىشقا مهجبۇر بولدى

 يىغىنىدىن جىددىي ئايرىلىپ خىتايغا 8خىتاي دۆلهت رەئىسى خۇ جىنتاۋنىڭ گ 
 مىليون نوپۇسقا ئىگه شهرقىي تۈركىستاندىكى 20قايتقاندىن كىيىن، تۇنجى قىلغان ئىشى 

: ئىبراھىم بۇ ھهقته توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ.  لىنيهسىنى تاقاتقۇزۋېتىش بولىدۇئىنتېرنېت
خىتاي . ئىنتېرنېت ۋاستىسى بىلهن سودا قىلىۋاتقان قانچه يۈزلىگهن شىركهت ۋەيران بولدى«

ھۆكۈمىتىنىڭ ئىقتىسادىي تهرەققىياتنى قولاليمىز، دېگىنى مۇشۇنداق بوالمدۇ؟ مهن 
لېكىن ھازىر ھىندىستان چېگرىسى خىتاي . داق ئارزۇ قىلىۋاتىمهنھىندىستانغا بېرىشنى شۇن

ئىيۇل -5قانچه مىڭلىغان ئۇيغۇر ياشلىرى . ئهسكهرلىرى تهرىپىدىن قاتتىق قوغدالماقتا
ئهسلىدە ئۇالر ھېچ قانداق ئىشقا ئارىالشمىغان . ئۈرۈمچى ۋەقهسى ئهسناسىدا يوقاپ كهتتى

مۇ لېكىن دىنىغا ساداقهتمهن مۇسۇلمانالردىن ئۇالرنىڭ يېشى تېخى كىچىك بولسى. ئىدى
  . »ئىدى

نويابىردا ئېالن قىلىنغان مهزكۇر ماقالىدە ئىبراھىم -11يىلى -2009مهزكۇر گېزىتته 
كهينىدىكى ئويلىغانلىرىغا ئورۇن - ئىيۇل ۋەقهسىنىڭ ئالدى-5ئىسىملىك بۇ كىشىنىڭ 

ئىيۇل -5سودىسىغا مهبلهغ سېلىپ ماقالىدە ئۇنىڭ پۈتكۈل بار يوقىنى ئىنتېرنېت . بېرىلگهن
ئۈرۈمچى ۋەقهسى سهۋەبلىك ۋەيران بولۇشتىن ئىلگىرى، ئۇنىڭ قهشقهردىن باشقا يهردە 

كۈنگه -ياشاشنى ئويالپمۇ باقمىغانلىقىنى، ھهتتا ئۆيدىكىلهرگه خىتايچه ئۆگىتىپ كۈندىن
لىقى بايان زورىيىۋاتقان خىتاي دۆلىتىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ ياشىشىنى تهۋسىيه قىلغان

  . قىلىنىدۇ
  :ئىبراھىم بۇ ھهقته مۇخبىرغا مۇنداق دەيدۇ

خىزمهتچىلىرى جامهگه -دۆلهت ئىشچى"ئىلگىرى مهن جامهلهرنىڭ ئىشىكىگه ئېسىلغان «

 دېگهن خهتنى ئوقۇغاندا، ئۇنداقتا بوپتۇ، جامهگه كىرەلمىسهك، بازارغا "كىرىشى چهكلهنگهن
لېكىن ئۈرۈمچى ۋەقهسىدىن كىيىن . پ يۈرەتتىمدەپ ئويال» بېرىپ بولسىمۇ پۇل تاپاي

قىيىن قىستاقالرغا . نۇرغۇنلىغان بىگۇناھ كىشىلهرنىڭ يوقاپ كهتكهنلىكىدىن خهۋەر تاپتىم
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ھهتتا مهن بۇ بىگۇناھ كىشىلهرنىڭ ئائىلىسىگه ياردەم قىلىشتىنمۇ . ئېلىنغانلىقىنى ئاڭلىدىم
  . »لىشتىنمۇ نومۇس قىلىۋاتىمهنبۇنى تىلغا ئې. ئهندىشه قىلىدىغان بولۇپ قالدىم

 يىل 12مهزكۇر ماقالىدە غۇلجا ۋەقهسىگه قاتنىشىش بىلهن ئهيىبلىنىپ قولغا ئېلىنغان 
تۇرمىدا ياتقاندىن كىيىن قويۇپ بېرىلگهن تۇيغۇن ئىسىملىك بىرىنىڭ ھاياتىغىمۇ ئورۇن 

  :بۇ ھهقته مۇنداق يېزىلىدۇ. بېرىلىدۇ
 يىللىق تۇرما ھاياتىنى 12ىنىڭ ئىسمى تۇيغۇن، ئۇ يهنه بىر ناھهقچىلىككه ئۇچرىغۇچ«

چۈنكى . ئاخىرالشتۇرغاندىن كىيىن ئۆيىگه قايتىپ كهلگىنىدە، ئايالى ئۇنى تونىيالمىغان
ئايالىنىڭ ئالدىدا بۇرۇنقى كېلىشكهن ئېرى ئهمهس، مېيىپ بولۇپ قالغان ھالىدىن كهتكهن 

يغۇن ئىلگىرى شۇنداق كېلىشكهن بىر ئايالنىڭ سىڭلىسىنىڭ ئېيتىشىچه، تۇ. ئېرى تۇراتتى
يىلىدىكى غۇلجا ۋەقهسىگه -1997لېكىن ئۇ . يىگىت بولۇپ، غۇلجا شهھىرىدە سودا قىلىدىكهن

 .  » قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان12قاتنىشىش بىلهن ئهيىبلىنىپ 
 مهزكۇر ماقالىدە تىلغا ئېلىپ ئۆتۈلگىنىدەك، ئىبراھىم ئىسىملىك كىشىنىڭمۇ دېگىنىگه
ئوخشاش، ئىلگىرى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئۇيغۇرچه ۋە دىنى ئىبادەتلهر خىتاي ھۆكۈمىتى 

كۈنگه زورىيىۋاتقان خىتاي -تهرىپىدىن چهكلهنگهن بولسىمۇ، شۇنىڭغىمۇ رازى بولۇپ كۈندىن
 ئىيۇلدا كۆپ ساندا -5دۆلىتىدە خاتىرجهم ياشاشنى ئارزۇ قىلىدىغان قاراش ھۆكۈمران ئىدى، 

غۇر ياشلىرىنىڭ ۋەھشىيلهرچه ئۆلتۈرۈلۈشى، كۆپ ساندا ياشنىڭ يوقاپ كېتىشى، بىگۇناھ ئۇي
چهتئهلدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدىمۇ بۇ خىل . ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ قارىشىنى تامامهن ئۆزگهرتىۋېتىدۇ
 ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسىدىن كىيىن بۇ -5. قاراشنى ياقاليدىغانالرنىڭ سانى خېلىال كۆپ ئىدى

 ئۇيغۇرالرمۇ مۇستهقىللىق پائالىيىتى ئېلىپ بېرىۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ سېپىگه خىل قاراشتىكى

  . قاتنىشىپ ئاكتىپ خىزمهت قىلىشقا ئاتلىنىدۇ

  
  ئامېرىكىلىق مۇخبىرنىڭ خاتىرىسى -3-13

ساياھهت قىلىش ئۈچۈن شهرقىي تۈركىستانغا بارغان بىر ئامېرىكىلىق مۇخبىر ئۈرۈمچى 
اياھهت خاتىرىسىدە شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالر بىلهن ساياھىتى ھهققىدە يازغان س

  : خىتايالر ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتنى مۇنداق چۈشهندۈرىدۇ
تۇيۇقسىزال ئوتتۇرا ياشلىق . مهن ئۈرۈمچىنىڭ دۆڭكۆۋرۈك بازىرىدا بازار چۆگلهۋاتاتتىم«

ېرىكا دېگهن گېپىنىال مهن ئۇنىڭ ئام. بىر ئۇيغۇر قېشىمغا كېلىپ بىر نهرسىلهرنى دەپ كهتتى
ئۇ ئادەم ماڭا . مهن خىتايچه ئۇنىڭ گېپىنى چۈشىنهلمىگهنلىكىمنى ئېيتتىم. چۈشهندىم

 8قېشىدا . دېدىم» ھهئه بىر ئاز بىلىمهن«مهن . دېدى» خىتايچه بىلىدىغان ئوخشىمامسىز؟«
ه مۇنداق سىزگ.. سىز ئامېرىكىلىقمۇ؟« ئۇ ئادەم ماڭا، . ياش ئهتراپىدا بىر ئوغلى تۇراتتى

ئۇالرنى زېمىنىمىزدىن «ئۇ كوچىالرنى تولدۇرغان خىتايالرنى كۆرسىتىپ . »دېمهكچىمهن
قوغالپ چىقىرىش يولىدا مهن ئۆلۈم كهتسهم، ئورنىغا ئوغلۇم چىقىپ ئىنتىقامىمنى چوقۇم 

» ئامېرىكىلىقالر بىزگه ياردەم قىلسا شۇنداق ياخشى بوالتتى«. دەپ ئوغلىنى كۆرسهتتى» ئالىدۇ
بىرىگه ھاقارەت قىلغانلىقلىرىنى، - مهن ئۈرۈمچىدە خىتايالر بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ بىر... دىدې

ئۇيغۇرالر ئۈرۈمچىدە ئاز بولسىمۇ، مۇبادا كوچىدا . ھهتتا جېدەل قىلغانلىقلىرىغا شاھىت بولدۇم
بىر خىتاي بىلهن بىر ئۇيغۇر مۇشتلىشىپ قالسا، ئهتراپىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ مۇشتالشقان 
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ئۈرۈمچىدە ئۇيغۇرالرنىڭ سانى ئاز . غۇرغا ياردەم قىلغانلىقىنى ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆردۇمئۇي
بولسىمۇ، بۇ يهرنىڭ ئهسلىدىكى ئىگىسىنىڭ ئۆزلىرى ئىكهنلىكىنى خىتايالرغا ئهسلىتىپ 

 » .تۇرىدۇ
 كىشى 197خۇالسىلىغاندا، خىتاي رەسمى ئورۇنلىرىنىڭ مهلۇماتىغا ئاساسالنغاندا، 

دىن ئارتۇق كىشى تۇتقۇن قىلىنغان ، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى 2000ئايرىلغان، ھاياتىدىن 
 دىن ئارتۇق كىشى يوقاپ كهتكهن، 10000ئىلگىرى سۈرگهن مهلۇماتقا ئاساسالنغاندا بولسا 

 60ئىيۇل ئۈرۈمچى قهتلىئامى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ -5 دىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئۆلتۈرۈلگهن 3000
تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرغا قارىتا يولغا قويۇپ كېلىۋاتقان يىلدىن بۇيان شهرقىي 

ئاسسىمىلىياتسىيه سىياسىتىگه قارشى ئېلىپ بېرىلغان دەۋىر خاراكتېرلىك قوزغىالڭ 
بۇ ۋەقه، خىتايالرنىڭ شهرقىي تۈركىستان خهلقىگه قارىتا يولغا قويۇپ كېلىۋاتقان . ھېسابلىنىدۇ

بىر قېتىم دۇنيا جامائهتچىلىكىگه ئاشكارىالپ بهردى، ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يهنه 
ئۈرۈمچى ۋەقهسىنى بىر مىللهتنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى ساقالپ قېلىش كۈرىشى، دېسهك ھهرگىزمۇ 

 .  مۇبالىغه قىلىۋەتكهن بولمايمىز
  باپ-4

  ھازىرقى باسقۇچ قانداق شهكىللهندى؟
 چۈشۈپ قالسا، خىتايالر شهرقىي تۈركىستان خهلقى قاچانكى ئاجىز ۋە  پاسسىپ ھالغا

 يىلىنىڭ ئاخىرىدا ئىشغالىيهتچى -1949. شۇنچه ۋەھشىيلىشىپ زالىملىشىپ كېتىدۇ
بىز شىنجاڭ خهلقىگه قهرز «كوممۇنىست خىتاي ئارمىيهسىنىڭ باش قوماندانى ۋان جېن 

قايتۇرۇشقا كهلدۇق، گومىنداڭنىڭ سىلهرگه قىلغان زۇلۇملىرىنى يهڭگىللىتىش ۋە ئۇالرنىڭ 
كوممۇنىست . شوئارى ئاستىدا كېلىدۇ» شىنجاڭغا ياردەم«دېيىش ئارقىلىق » رزنى قايتۇرىمىزقه

خىتاي ئارمىيهسى شهرقىي تۈركىستانغا بېسىپ كىرىشتىن ئىلگىرى شهرقىي تۈركىستان 
خهلقىنىڭ ئۆرپ ۋە ئادەتلىرىگه ھۆرمهتسىزلىك قىلغانالرنى قاتتىق جازاالندۇرۇلىدىغانلىقىنى 

 گهرچه شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتىنىڭ رەھبهرلىرى ئايرۇپىالن ۋەقهسى .ۋەدە قىلىدۇ
سهۋەبىدىن ۋاپات بولغان بولسىمۇ، قالغان مىللىي ئارمىيهمىز خىتايالرنىڭ ئاالھىدە ھۆرمىتىگه 

   .ئېرىشكهن ئىدى
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 خىتاي ھاكىمىيىتى يهرلىك خهلققه تۇتقان ھهر بىر مۇئامىلىسىگه ئىنتايىن دىققهت 
نېمه ئۈچۈن؟ چۈنكى خىتاي ھاكىمىيىتىنى مۇشۇنداق ئېهتىيات بىلهن ئىش كۆرۈشكه . ۇقىلىد

 كىشىلىك شهرقىي 40000مهجبۇر قىلغان نهرسه، شهرقىي تۈركىستاندىكى تولۇق قورالالنغان 
خىتاي ھاكىمىيىتى شهرقىي تۈركىستاندا بىر قهدەمنى . تۈركىستان مىللىي ئارمىيهسى ئىدى

قالغان تهقدىردە مىللىي ئارمىيهنىڭ بۇنىڭغا ھهرگىزمۇ سۈكۈت قىلىپ خاتا قهدەم تاشالپ 
خىتايالرنىڭ شهرقى تۈركىستانلىقالرغا ھۆرمهت قىلىشقا . تۇرمايدىغانلىقىنى ئوبدان بىلهتتى

ۋاڭ جېن، مىللىي ئارمىيهمىزنى ئۆز . مهجبۇر قىلغان نهرسه دەل مىللىي ئارمىيهمىز ئىدى
هرسىز قالغان قوماندانلىرىمىزنى ئۆستۈرۈش باھانىسى بىلهن قىسىملىرىغا قوشۇۋېلىپ، ئهسك

مىللىي ئارمىيهمىزنى تامامهن كونترول قىلىپ بولغاندىن كىيىن، كوممۇنىست خىتايالرنىڭ 
سهممىيلىكىگه ئىشهنگهن رەھبهرلىمىز، ئالدىراپ خوشال بولغان زىيالىلىرىمىز ۋە خهلقىمىز 

ېغىر ئاقىۋەتكه قالىدىغانلىقىنى تونۇپ يېتىشكه بېشىغا ھهر قېتىم قىيىن كۈن كهلگهندە ئ
  . چۈنكى ئارمىيهسىز خهلق پادىسىز چوبانغا ئوخشايدۇ. باشاليدۇ

ۋاڭ جېن ئارمىيهنى بىر تهرەپ قىلىپ بولغاندىن كىيىن، خهلق ئارىسىدا ھۆرمهتكه 
سازاۋەر، ئهقىللىق، قابىلىيهتلىك، ھهممىدىن مۇھىمى ۋىجدانلىق ۋە غۇرۇرلۇق مىللىي 

ئاستا ئۇالرغا بۆھتان چاپالپ -رەھبهرلهرنى ۋە جامائهت ئهربابلىرىنى نىشانغا ئېلىپ، ئاستا
قالپاق كىيدۈرۈشكه، ئهنئهنىۋى خىتاي ئۇسۇلى بىلهن ئۆز يېغىمىز بىلهن ئۆز گۆشىمىزنى 

مىكىرلهر بىلهن مىللىتىمىز - يىلغىچه ھهر تۈرلۈك سىياسىي ھىيله-1959. قورۇشقا باشاليدۇ
ھاياتتا قالغانالر بولسا يۇرتلىرىدىن . ن چىققان قىممهتلىك ئادەملىرىمىز يوقىتىلىدۇئارىسىدى

شهرقىي تۈركىستاندا بۇ ۋەتهننىڭ، بۇ مىللهتنىڭ . قوغلىنىپ ئۇزاقالرغا سۈرگۈن قىلىنىدۇ
شهرىپىنى كۆتۈرىدىغان كۈچ ۋە قهلهمدىن ئىبارەت ئىككى ئېسل نهرسىنى -غۇرۇرىنى، شان
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اليدىغانلىقىغا كۆزى يهتكهن خىتاي ھاكىمىيىتى ھهققىي ئهپتى بهشىرىسىنى تامامهن يوق قىال
. ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئىززەت ئابرۇيىغا تېگىدىغان بارلىق رەزىللىكلهرنى قىلىدۇ. ئاشكارىاليدۇ

شهرقىي .  يىلدىن باشالپ، خىتاي ئاققۇنلىرى ۋەتىنىمىزگه سهل بولۇپ ئېقىشقا باشاليدۇ-1959
يۈز مىڭلىغان . شلىقلىرى توننىالپ ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه يۆتكهلگهچكهتۈركىستاننىڭ ئا

شهرقىي تۈركىستان خهلقى ئاچلىقتىن ئۆلىدۇ، ھهتتا كۆمۈلۈشكه نۆۋەت تهگمىگهن 
 يىلى -1962. نۇرغۇنلىغان جهسهت داغۇ دەشتىلهردە، چۆل باياۋانالرغا قۇشالرغا يهم بولىدۇ

خىتاي . ق كىشى ئاچارچىلىقتىن ئۆلۈپ كېتىدۇدىن ئارتۇ20000پهقهت باي ناھىيهسىدىال 
 سائهت ھاشارغا تۇتۇشقا، 18ھاكىمىيىتى بۇنىڭلىق بىلهن بولدى قىلماي، خهلقمىزنى كۈندە 

. ئادەتلىرىمىزگه ۋە تارىخىمىزغا ئوچۇق ئاشكارە ھاقارەت قىلىشقا باشاليدۇ-دىنىمىزغا، ئۆرپ
. هر خىتاي ئاققۇنلىرى بىلهن توشقۇزۇلىدۇشهھهر خهلقى مهجبۇرىي يېزىالرغا ئهۋەتىلىپ شهھهرل

 يىلى غۇلجىدا قۇرۇلغان شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشىغا ھهسسه - 1944
قوشقان غۇلجا، چۆچهك ۋە ئالتاي خهلقى ئېغىر ئهمگهككه سېلىنىپ، يۇرتلىرىنى تاشالپ غهربىي 

 - 1962گهن خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنىمۇ ئاز كۆر. تۈركىستانغا كۆچۈپ كېتىشكه مهجبۇر بولىدۇ
يىلى قورال كۈچى ئىشلىتىپ پۈتكۈل خهلقنى يۇرتلىرىنى تاشالپ كۆچۈپ كېتىشكه 

مىڭ دىن ئارتۇق شهرقىي تۈركىستانلىق غهربى تۈركىستانغا 100بىر ئاي ئىچىدە . مهجبۇراليدۇ
دىن يىلى قۇرۇلغان شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى-1944. كۆچۈپ كېتىشكه مهجبۇر بولىدۇ

قۇرۇقداپ قالغان شهھهرلهر، . خىتايالر مۇشۇنداق رەزىل ۋاسىتىالرنى ئىشلىتىپ ئىنتىقام ئالىدۇ
مىللىي . يېزىالر، يايالقالرغا خىتاي ئاققۇنلىرى ئولتۇراقلىشىپ تهييارغىال ئىگه بولىدۇ

غۇرۇرىمىزنى دەپسهندە قىلىش، مىللىي مهۋجۇتلىمىزنى ئاجىزالشتۇرۇش ئۈچۈن پىالنلىق ۋە 
. سىستېمىلىق ھالدا يولغا قويۇلغان سىياسىي ھهرىكهتلهر بىر كۈنمۇ توختاپ قالغىنى يوق

تهشكىالتالر ئويدۇرۇلۇپ چىقىپ، » بۆلگۈنچى، ئىنقىالبچى«مهدەنىيهت ئىنقىالبىدا يالغاندىن 
 يىللىق سىياسىي ھهرىكهتلهردە تۈرلۈك سهۋەبلهردىن ساق قالغان، خىتايالرنىڭ 20كىيىنكى 
زىيالىرىمىز ۋە يېڭىدىن يېتىشىپ چىققان ۋەتهنپهرۋەر » توردىن چۈشۈپ قالغان«ويىچه تهبىرى ب

ھاياتتا قالغانالر تۇرمىالرغا . ياشلىرىمىز قاتتىق خورلۇققا ئۇچراپ ۋەھشىيلهرچه ئۆلتۈرۈلىدۇ

  . سولىنىپ قاتتىق قىيىن قىستاققا ئېلىنىدۇ
يىلالردىكى ۋەقهلهر -1970ئهزىمهت ئهپهندى ئىستىقالل كۈرىشى ناملىق ئهسهردە، 

 يىلى ئاپرېل ئېيىدا ئۈرۈمچىدە -1970خىتاي ھۆكۈمىتى «: ھهققىدە توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ
 كىشىنى سوتقا تارتىنماستىنال ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىپ ئىجرا قىلىشى دۆلهت 74بىركۈن ئىچىدىال 

زالىم بىر خىتاي شهرقىي تۈركىستان خهلقى . »تېررورىزىمىنىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسى ئىدى
پۇقراسىغىمۇ چېقىلمىغان، خىتاينىڭ يوقىتىش سىياسىتىگه ھېچ جاۋاپ قايتۇرمىغان، قويدىنمۇ 
ياۋاش بولۇپ كهتكهن بىر مهزگىلدە، خىتاي ھاكىمىيىتى نېمه ئۈچۈن بۇنچىۋاال زالىملىشىدۇ، 

ركىستانلىقالر نېمىشقا بۇنچىلىك كۆپ بىگۇناھ ئىنساننى ئۆلتۈرىدۇ؟ نېمه سهۋەبتىن شهرقىي تۈ
بۇ خىلدىكى سىياسىي ۋەقهلهر «ۋەھشىيلهرچه ئۆلتۈرۈلىدۇ؟ بۇ بىر قاتار سوئالالرغا بهزىلهر 

خىتاينىڭ ھهممىدە ئوخشاش يۈز بهردى، مهدەنىيهت ئىنقىالبى مهزگىلىدە خىتاي خهلقىمۇ 
ئهمهلىيهتته ئىش ئۇالرنىڭ ئويلىغىنىدەك . دەپ جاۋاب بېرىشىدۇ» ئوخشاش زۇلۇم چهكتى
خىتاي خهلقى يالغۇز سوتسىيالىست تۈزۈمنىڭال زىيانكهشلىكىگه . ئۇنچىۋاال ئاددى ئهمهس
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شهرقىي تۈركىستان خهلقى سوتسىيالىست تۈزۈمنىڭال زىيانكهشلىكىگه ئۇچراپ . ئۇچرىدى
قالماستىن، بىر مىلياردتىن ئارتۇق خىتاي خهلقىنىڭ ئىقتىسادىي يۈكىنى بىرلىكته توشۇشقا 

ئهڭ ئېچىنىشلىق بولغىنى، بۇمۇ يهتمىگهندەك ۋەتىنىنى خىتايالرغا تاپشۇرۇپ . مهجبۇر قىلىندى
بېرىشتىن باشقا ھېچقانداق گۇناھى بولمىغان بۇ بىچارە خهلقنىڭ باشقا مىللهت بولۇشى 

 .ئۇالرنىڭ كهچۈرگىسىز گۇناھى بولۇپ قاتتىق زۇلۇم چېكىشى ئىدى
قارشى يوقىتىش ھهرىكىتى ئېلىپ يىلىدا خىتاينىڭ قايسى يېرىدە مىللهتچىلىككه -1957

خىتايالر مۇستهملىكىسى . بېرىلدى؟ پهقهت شهرقىي تۈركىستاندىال بۇ ۋەھشىيلىك يۈز بهردى
. ئاستىدىكى ئىچكى موڭغۇلىيهدىمۇ بۇ يوقىتىش سىياسىتىنى ئېلىپ بېرىشقا پېتىنالمىدى

شهرقىي . ئىدىتىبهت بولسا ئۇ مهزگىللهردە خىتايالر قهدەم باسمىغان پاكىز مهملىكهت 
تۈركىستان خىتاي مهسئۇللىرى خالىغانچه ئوۋ ئوۋالپ خۇمارىنى چىقىرىدىغان ئورمانغا 

  . ئايلىنىپ قالدى
خىتاي ھاكىمىيىتى شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز، ئۆزبېك ۋە تاتار 

رى بولۇپ قانچه قاتارلىق يهرلىك خهلقلهرنىڭ زىياللىرى، دىنى ئۆلىمالىرى، جامائهت ئهربابلى
يۈز مىڭلىغان كىشىنىڭ خهلق ئارىسىدىكى ئابرويىنى تۆكۈش ئۈچۈن خالىغانچه سوراققا 

قانچه .  تارتىپ، قاتتىق قىيىن قىستاققا ئېلىپ ئىنسانلىق غۇرۇرىغا ئېغىر ھاقارەت قىلدى
ي چوڭ خىتا. مىڭلىغان ئىنسانغا مىللهتچى قالپىقى كىيگۈزۈلۈپ ناھهق تۇرمىالرغا تاشالندى

مىللهتچىلىكى بىلهن ئهيىبلهنگهن ياكى جانالندۇرۇلغان بىرەر خىتاينى ئاڭالپ باقتىڭىزمۇ؟ 
«  يىلى باشلىغان -1959. ئاڭلىغان ياكى كۆرگهن بولسىڭىز دەلىل ئىسپاتى بىلهن كۆرسىتىڭ

Şiu Ceng Cuyiyaيىلى ماۋ زېدۇڭ ئۆلگۈچه داۋامالشتى-1976تاھ »   قارشى كۈرىشى  .Şiu 

Ceng Cuyiya نىڭ قانداق بىر ئىش ئىكهنلىكىدىنمۇ خهۋىرى يوق نۇرغۇنلىغان بىگۇناھ
يىلىدىن كىيىن خىتاي ھاكىمىيىتى -1979. ئىنسان بۇ ئىشقا چېتىلىپ جانالندۇرۇلدى

ئاستا دۇنيا رىئاللىقلىرىنى كۆرۈپ ئىچكى ۋە تاشقى سىياسىتىنى تىز -ماركسىزىمنى تاشالپ ئاستا
لېكىن بېيجىڭ ئۆزگهرتمىگهن بىرال سىياسهت بار بولۇپ، ئۇ . ىدىسۈرئهتته ئۆزگهرتىشكه باشل

بولسىمۇ مۇستهملىكه ئاستىدىكى شهرقىي تۈركىستان خهلقىنى نادان قالدۇرۇپ يوقىتىش 
يوقىتىش سىياسىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئهمهلىي ئىپادىلىرى . قىلىۋېتىش ئىدى

 پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنى يولغا قويۇش، خهلقنى جاسۇسلۇق بىلهن ئهيىبلهش،: تۆۋەندىكىچه
يهر ئۈستى ۋە يهر ئاستى تهبىئىي بايلىقالرنى بۇالڭ تاالن قىلىش، يادرو قالدۇقلىرى بىلهن 
زەھهرلهش، خهلقىنى بېسىقتۇرۇش، ئىجتىمائىي ۋە مائارىپ جهھهتتىكى ھهق ھوقۇقالردىن 

هن ئاققۇن دولقۇنىدا خهلقىمىزنى خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ كۆچم. مهھرۇم قالدۇرۇش قاتارلىقالر
ئهگهر . تۇنجۇقتۇرۇپ يوقىتىش سىياسىتى پىرىنسىپ جهھهتتىن قهتئىي ئۆزگهرگىنى يوق

يىلىغىچه -1980يىلىدىن -1950ئۆزگهردى، دېيىشكه توغرا كهلسه، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ 
پ، قايمىقىنى شوئارى ئاستىدا، شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ قېنىنى شورا» شىنجاڭغا ياردەم«

شوئارى ئاستىدا، » شىنجاڭنى ئېچىپ گۈللهندۈرۈش«يىلىدىن كىيىن، -1980ئىچكهنلهر، 
شهرقىي تۈركىستان خهلقنىڭ تارىخىنى، مهدەنىي بايلىقلىرى، قىسقىسى شهرقىي تۈركىستان 
خهلقىگه تهۋە پۈتكۈل مهنىۋى ۋە ماددىي بايلىقالرنى رەت قىلىپ، مۇستهملىكىنىڭ ئهڭ رەزىل 

خىتاي ھاكىمىيىتى . ىتىسىنى ئىشلىتىپ، يهرلىك خهلقنى ئۆلۈمگه مهھكۇم قىلىشى ئىدىۋاس
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 60بۇنچىلىك ئېغىر دەرىجىدىكى زۇلۇم، بېسىم، نهپرەت، ئۆچمهنلىك، ئىرقىي قىرغىنچلىقىنى 
خىتاي جاللىتى شىڭ شىسهينىڭ تهبىرى . يىلدىن بېرى يهرلىك خهلققه يۈرگۈزۈپ كهلمهكته

دۇنيا بويىچه ئهڭ كۆپ يهر » چىنى كۆتۈرۈپ تىلهمچىلىك قىلغان بۇ خهلقئالتۇن قا«بويىچه 
ئۈستى ۋە يهر ئاستى تهبىئىي بايلىقالرغا ئىگه بولۇشنىڭ ئهكسىچه، دۇنيادا ھېچقانداق مىللهت 

ئاسارەتكه چۈشكهن ئۇ كۈندىن باشالپ، . كۆرۈپ باقمىغان نامراتچىلىقتا تۇرمۇش كهچۈرمهكته
مهن مهھرۇم قالغان شهرقىي تۈركىستان خهلقىگه مهجبۇرىي سىياسىي ھوقۇقتىن تاما

شهرقىي تۈركىستان .  دېگۈزۈپ مهسخىرە قىلىشتى"كوممۇنىست پارتىيهگه مىڭ مهرته رەھمهت"

  » .خهلق ئهمدى بۇنچىلىك ئېغىر زۇلۇمالرغا بهرداشلىق بېرىدىغان كۈچى قالمىدى

  
  بارىن قوزغىلىڭى: ىڭ ئىسپاتىشهرقىي تۈركىستاننىڭ بهرداشلىق بېرەلمىگهنلىكىن-4-1

بارىننىڭ ئهسلى نامى كونا قورغان بولۇپ، قهشقهرنىڭ ئاقتۇ ناھىيهسىگه قاراشلىق، 
بارىن خهلقى .  ئهتراپىدا بولۇپ، كۆپىنچىسىنى ئۇيغۇر ۋە قىرغىز تهشكىل قىلىدۇ19650نوپۇسى 

 چۈشكهن مىللىي  يىلىغىچه كىشى بېشىغا-1982دېهقانچىلىق بىلهن شۇغۇللىنىدىغان بولۇپ، 
  .  سومدىن ئاشمىغان180دارامهت 

  :بارىن خهلقى  نامراتچلىقىنى مهزمۇن قىلىپ مۇنداق قوشاق توقىغان
 

  بىزنىڭ يۇرتنىڭ بالىلىرى ھهر نېمه دەيدۇ؟
   ئۆلچهپ تويغۇچه يهيدۇ، 60 جىڭنى 30

  ئايهت قىلىپ كىتاپ قىلىپ بىر ئوقۇغاننى، 
  . ئوقۇساق ئوقۇساق پايدا بولمايدۇ

خهلق ئارىسىدا تارقىلىپ يۈرگهن بۇ قوشاق بارىن خهلقنىڭ نه قهدەر نامراتلىق ئىچىدە 
يۇرتىمىزنىڭ بالىلىرى «: قوشاقنىڭ مهزمۇنى مۇنداق. تۇرمۇش كهچۈرىدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

) ماۋزېدوڭنىڭ( مهرته ئۆلچهپ تويغۇچه يهيدۇ، 60 كىلو ئۇننى 15ھهر نهرسىنى دەۋېرىدۇ، 
  » .چچه مىڭ قېتىم ئوقىساقمۇ قورسىقىمىز تويمايدۇكىتابىنى نه
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 ئاپرېلدا مهشهۇر بارىن قوزغىلىڭى، يهنى خىتاي كوممۇنىست -5يىلى -1990

  . پارتاليدۇ» بارىن بۆلگۈنچى قوراللىق توپىلىڭى«پارتىيهسىنىڭ تهبىرى بويىچه 
وم شۇجىسى سۇڭ ۋەقه ھهققىدە ئهينى ۋاقىتتىكى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى پارتك

  . خهيالڭ چهتئهل مهتبۇئاتلىرىغا مۇنداق بايانات بېرىدۇ
بارىندا مهيدانغا كهلگهن بۆلگۈنچى قوراللىق توپىلىڭى بىر ئوچۇم بۆلگۈنچىلهر «

. تهرىپىدىن تهشكىللىك، پىالنلىق ۋە غهرەزلىك شهكىلدە ئېلىپ بېرىلغان قوراللىق توپىالڭدۇر
ي كوممۇنىست پارتىيهسىنى يىقىتىپ تاشالپ، شهرقىي بۇ بۆلگۈنچىلهرنىڭ غهرىزى خىتا

 .»تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى قۇرۇشتىن ئىبارەت
 كىشى 200زەيدىن يۈسۈپ باشچىلىقىدىكى . بارىن قوزغىلىڭى ئهسلىدە مۇنداق پارتاليدۇ

  ئهتراپىدا قولىغا قول ئېلېكتىر ئېلىپ ئالالھۇ6ئاپرېل كۈنى ئهتىگهن سائهت -5يىلى -1990
ئهكبهر دەپ ۋارقىراپ يېزىلىق ھۆكۈمهت بىناسى ئالدىغا كېلىپ، يېزىلىق ھۆكۈمهت بىناسى 
ئالدىدا بامدات نامىزى ئوقۇغاندىن كىيىن، يېزىلىق ھۆكۈمهتكه تۆۋەندىكى تهلهپلىرىنى 

  :يهتكۈزىدۇ
 250ھازىر يېزىمىزدا . ھۆكۈمهت ئادەم ئۆلتۈرگهنلهرگىال ئۆلۈم جازاسى بېرىدۇ«

يىلىدا بىر يىل ئىچىدە كىچىك بىر -1989. (هجبۇرىي بالىسى ئالدۇرۋېتىلدىئايالنىڭ م
بۇ ). 250يېزىدا ئېلىپ بېرىلغان ھامىلدار ئايالالر مهجبۇرىي قىلىنغان ئوپېراتسىيه سانى 

قاتىللىققا كىرمهمدۇ يوق؟ نېمه ئۈچۈن بۇالرنى قىلغانالرغا ئۆلۈم جازاسى بېرىلمهيدۇ؟ 
 كۈندە بىر قېتىم بىر پويىز كېلىدۇ، بۇ پويىزدا 15ىرىدىن ھهر خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىل

بىز يهرلىك خهلققه پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنى .  كهلگهنلهرنىڭ ھهممىسى خىتايالر
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مهجبۇرىي يولغا قويۇشنىڭ ئورنىغا خىتايالرنى يۇرتىمىزغا يۆتكىمىسىال بولمىدىمۇ؟ بىز 
پىالنلىق تۇغۇت . ىزدىن ھهيدەپ چىقىرىمىزئاداققىچه كۈرەش قىلىپ خىتايالرنى زېمىنىم

! ۋەتىنىمىزگه خىتاي كۆچمهنلىرى يۆتكهپ كېلىنمىسۇن!سىياسىتى دەرھال توختىلسۇن
ئېزىلىشنى، . خهلقىمىز زىممىسىدىكى باج يىنىكلىتىلسۇن، بىز دېموكراتىيه تهلهپ قىلىمىز

 »، ..خورلىنىشى ۋە يوقىلىشى قهتئىي خالىمايمىز
 بۇ يوللۇق تهلهپلىرىنى ئاڭلىغان بارىن يېزىسىنىڭ پارتكوم شۇجىسى بارىن ياشلىرىنىڭ

شۇنىڭ بىلهن ھۆكۈمهت . تۇرسۇن دەرھال بۇ ئىشنى مهركهزگه تېلېفون قىلىپ چېقىشتۇرىدۇ
. بۇ ئىشنى بېسىقتۇرۇش ئۈچۈن قهشقهر رايونلۇق ئارمىيه قوماندانلىقىغا يوليۇرۇق بېرىدۇ

ئارقىدىنال . تاپقان ئاالھىدە ھهرىكهت قىسمى ئهۋەتىدۇ ئهسكهردىن تهشكىل 62قوماندانلىق 
ئهسكهرلهر يوللۇق تهلهپ ئوتتۇرىغا قويغان بۇ .  كىشىلىك زاپاس ئهسكهر ئهۋەتىلىدۇ130

بۇ .  پهرزەنتىمىزنىڭ جېنىغا زامىن بولىدۇ2بىگۇناھ ياشلىرىمىزغا قارىتىپ ئوق چىقىرىپ، 
خىتاي ئهسكهرلىرى نامايىش . تارقىلىپ كېتىدۇئېچىنىشلىق مهنزىرىنى كۆرگهن ياشالر دەرھال 

بۇ ئوت يۈرەك ياشلىرىمىز خىتاي . ئۆتكۈزگهن بۇ ياشالرنى دەرھال ئىزدەشكه كىرىشىپ كېتىدۇ
 پىداكار پهرزەنتىمىز 6توقۇنۇش نهتىجىسىدە، . ئهسكهرلىرى بىلهن بىر مهھهل توقۇنىشىدۇ

يىشچىالرنىڭ بىر قىسمى قېچىپ ناما.  كىشى يارىلىنىدۇ193 يهرلىك ئۆلىدۇ، 42بىلهن 
كهتكهنلىكى ئۈچۈن پۈتكۈل ناھىيه مىقياسىدا كهڭ كۆلهملىك ئاختۇرۇش ھهرىكىتى باشلىنىپ 

  ...كېتىدۇ
ۋەقهنىڭ ئىككىنچى كۈنى خىتاي ئارمىيه باش قوماندانلىق ئىشتابىنىڭ بۇيرۇقى بىلهن 

ە توپچى قىسىملىرىدىن قهشقهردىكى رايونلۇق ئارمىيه قوماندانلىقىدىن ھاۋا، قۇرۇقلۇق ۋ
پۈتۈن يولالر قامال .  كىشىلىك ئاالھىدە قىسىم بارىنغا ئهۋەتىلىدۇ3000تهشكىل تاپقان 

 150شۇ كۈنى . قىلىنىپ، بارىنغا ھاۋادىن، قۇرۇقلۇقتىن ھهربىي ھهرىكهت ئېلىپ بېرىلىدۇ
غىچه  ئاپرېل10. گه يېقىن كىشى ئېغىر يارىلىنىدۇ200كىشى ۋەھشىيلهرچه ئۆلتۈرۈلۈپ، 

گه يېقىن 200. گه يېقىن كىشى ۋەھشىيلهرچه ئۆلتۈرۈلىدۇ3000داۋامالشقان بۇ توقۇنۇشتا 
بىر قىسمى .  يىلغىچه قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىدۇ25 يىلدىن 10كىشى قولغا ئېلىنىپ 

 .مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىدۇ
ېڭ، خىتاي ئارمىيه باش خىتاي دۆلهت رەئىسى جىياڭ زېمىن، باش مىنىستىر لى پ

قوماندانلىق ئىشتابى مۇئاۋىن باشلىقى لىيۇ خۇچىڭ قاتارلىقالر خىتاي دۆلهت ئهربابلىرى بارىن 
  . ۋەقهسىنى باستۇرۇشقا بىۋاسته قول تىقىدۇ

خىتاي ھاكىمىيىتى كىچىككىنه بىر . قىسقىسى، بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ
دىن ئارتۇق كىشىنى قهتلىئام قىلغىنىغا قارىغاندا، شهرقىي 3000يېزىدا مهيدانغا كهلگهن ۋەقهدە 

 دىن 200 يىل ئىچىدە مهيدانغا كهلگهن 150تۈركىستاننى ئىشغال قىلىۋالغاندىن كىيىنكى 
ئارتۇق ۋەقهدە قانچىلىك كىشىنى قهتلىئام قىلغانلىقىنى تهخمىن قىلىش ئۇنچىۋاال قىيىن 

  .ئهمهس
 
  )فېۋرال-5يىلى -1997(غۇلجا ۋەقهسى - 4-2
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-5يىلى -1997 يىل ئۆتكهندىن كىيىن 7بارىن قوزغىلىڭى مهيدانغا كېلىپ ئارىدىن 
شهھىرىدە قهدىر كېچىسىدە ئۆيلىرىدە نورمال ئىبادەت قىلىۋاتقان كىشلهر  فېۋرالدا غۇلجا

. ساقچىالر تهرىپىدىن تۇيۇقسىزال تۇتۇلۇپ، ساقچىخانىدا قاتتىق قىيىن قىستاققا ئۆلۈپ كېتىدۇ
بۇنى .  بۇ كىشىلهرنىڭ جهسىتى ھېچ ئىش بولمىغاندەك ئائىلىلىرىگه تاپشۇرۇپ بېرىلىدۇكىيىن

ئۆلۈپ كهتكهنلهرنىڭ . ئاڭلىغان خهلق قاتتىق غهزەپلىنىپ كوچىالرغا چىقىپ نامايىش قىلىدۇ
يورۇقلىرى ۋە بىر تۈركۈم كىشلهر ھۆكۈمهتكه دەردىنى ئېيتىش ئۈچۈن ھۆكۈمهت -يېقىن

بۇالر باشقا . يولىدا بۇالرنىڭ سېپىگه نۇرغۇن ئادەم قوشۇلىدۇ. ىدۇبىناسىغا قاراپ ماڭ
مهقسىتىنىڭ يوقلىقىنى پهقهت دەردىنى ھۆكۈمهتكه ئېيتىش ئۈچۈنال كهلگهنلىكىنى 
چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن كىچىك بالىالر بىلهن ئايالالرنى سهپنىڭ ئالدىغا چىقىرىپ ھۆكۈمهت 

قچىلىرى سهپنىڭ ئالدىكى سهبى بالىالرغىمۇ لېكىن  رەھىمسىز خىتاي سا. بىناسىغا كىرىدۇ
ۋەقه ئۇزۇن ئۆتمهيال چوڭىيىپ كېتىپ . قارىماستىن، نامايىشىچالرغا قارىتىپ ئوق چىقىرىدۇ

قولىدا تۆمۈرنىڭ سۇنۇقىمۇ بولمىغان ئۇيغۇر ياشلىرى . توقۇنۇشقا ئايلىنىپ كېتىدۇ
رىدىكى پۈتكۈل ئۆيلهرنى ھهتتا خىتاي ساقچىلىرى غۇلجا شهھى. ۋەھشىيلهرچه ئۆلتۈرۈلىدۇ

بىرمۇ بىر ئاختۇرۇپ، ۋەقهگه قاتناشقان ياكى قاتناشمىغان بولسۇن ئۇچرىغانال ياشالرنى تۇتۇپ 
بۇ كهڭ كۆلهملىك ئاختۇرۇپ تۇتۇش . بهزىلىرىنى ئۆلتۈرىدۇ، بهزىلىرىنى تۇرمىغا سواليدۇ

ا پۈتكۈل تۇرمىالر ئۇيغۇر ئهينى ۋاقىتت. ھهرىكىتىدە تۇتۇلغان نۇرغۇنلىغان ياشالر يوقاپ كېتىدۇ
خىتاي . ياشلىرى بىلهن تولۇپ كهتكهنلىكتىن، كۆپلىگهن مهكتهپلهر تۇرمىغا ئۆزگهرتىلىدۇ

ساقچىلىرى تۇتقۇن قىلغان ياشالرنى گىرادۇسى نۆلدىن تۆۋەن بولغان سوغۇق ئۆيلهرگه قاماپ 
ان ياشالرنىڭ  گىرادۇستا ئېغىر زەخىملىنىپ يهردە يېتىپ قالغ30نۆلدىن تۆۋەن . قويىدۇ

خىتاي ھاكىمىيىتى ئىنسان قېلىپىدىن . ئۈستىگه سوغۇق سۇ تۆكۈپ توڭلىتىپ ئۆلتۈرىدۇ
چىققان بۇ جىنايهتلهرنى سادىر قىلىش بىلهنال بولدى قىلماي، قوشنا دۆلهت قازاقىستانغا 

  . قېچىپ كهتكهن ياشالرنىمۇ قايتۇرۇپ كېلىشكه ھهرىكهت قىلىدۇ
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شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسى خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى، غۇلجا ۋەقهسىدىن كىيىن، 
ئاسىيادىكى ئىنسان ھهقلىرىنى كۆزىتىش تهشكىالتىغا ئوخشاش خهلقئارالىق ئاممىۋى 

بولۇپمۇ، خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى ھازىرغىچه . تهشكىالتالرنىڭ دىققىتىنى تارتىشقا باشاليدۇ
 دوكالت 4ەپسهندىچىلىكى مهزمۇن قىلىنغان شهرقىي تۈركىستاندىكى ئىنسان ھهقلىرى د

ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى يىللىق ئىنسان ھهقلىرى دوكالتلىرىدا ئۇيغۇر . تهييارالپ چىقتى
  . مهسىلىسىگه كهڭ ئورۇن ئاجرىتىلىشقا باشالندى

يۇقىرىدا قهيت قىلىنغان ۋەقهلهر شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنىڭ خهلقئارانىڭ 

  . لىشىدە ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدۇكۈنتهرتىپىگه كې
خىتاي ھاكىمىيىتى خهلقئارا ئىنسان ھهقلىرى تهشكىالتلىرىنىڭ پۈتكۈل بېسىملىرىغا 
. قارىماستىن، ئۇيغۇرالرغا قارىتا بېسىم ۋە ئاسىلىمىالتسىيه سىياسىتىنى يولغا قويۇپ كېلىۋاتىدۇ

ىچىالر،دىنى ئۆلىماالر، يازغۇچى ۋە  يىل ئىچىدە خىتايدا كۆپلىگهن ئۇيغۇر كارخان25كىيىنكى 
تۇرمىدا ياتقانالرنىڭ بىرسى . زىيالىيالر قولغا ئېلىندى، ھهتتا بهزىلىرىگه ئۆلۈم جازاسى بېرىلدى

يىلى خىتاي بويىچه ئهڭ باي شهخسلهردىن بىرى سۈپىتىدە كۆرسىتىلگهن ئۇيغۇر -1994
  . اماق جازاسى بېرىلىدۇ يىل ق8كارخانىچىسى رابىيه قادىر خانىم بولۇپ، ئۇنىڭغىمۇ 

خىتاي خهلق قۇرۇلتىيى يىغىنلىرى مۇناسىۋىتى بىلهن بېيجىڭدا ۋەزىپه ئۆتۈۋاتقان 
شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئاتالمىش رايونلۇق مهجلىس باشلىقى ھامىدىن نىياز ئامېرىكا مهجلىس 
مهسئۇللىرى بىلهن كۆرۈشتىن ئىلگىرى قولغا ئېلىنغان رابىيه قادىر خانىمنىڭ 
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قىلىش » مىللىي ئىتتىپاقلىققا بۇزغۇنچىلىق«ىنىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، رابىيه قادىرنى سوتل
  . بىلهن ئهيىبلهنگهنلىكىنى قهيت قىلىدۇ

دۆلهت مهخپىيىتىنى چهتئهللىكلهرگه « يىلى ئاۋغۇست ئېيىدا ئاتالمىش -1999
ىبلىنىپ جىنايىتى بىلهن ئهي» يهتكۈزۈپ، بۆلۈنگۈچىلىك قىلمىشلىرى بىلهن شۇغۇللىنىش

رابىيه قادىر خانىمنىڭ .  يىللىق قاماق جازاسى بېرىلىدۇ8قولغا ئېلىنغان رابىيه قادىر خانىمغا 
خىتاينىڭ مهخپىي ھۆججهتلىرىنى يهتكۈزۈپ بهرگهنلىكى  ئامېرىكا مهجلىس خادىملىرىغا

ىس ئامېرىكا تاشقى ئىشالر باياناتچىسى جېميىس رۇبىن ۋە كۆپلىگهن مهجل. ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ
ئهزالىرى خىتاينى زىيارەت قىلغاندا، خىتاي دائىرلىرىدىن رابىيه قادىر خانىمنىڭ قويۇپ 

يىلى -2005ئامېرىكىنىڭ بېسىمى نهتىجىسىدە رابىيه قادىر خانىم . بېرىلىشىنى تهلهپ قىلىدۇ
  . ماي كۈنى تۇرمىدىن قويۇپ بېرىلىپ ئامېرىكا دېپلوماتلىرىغا تاپشۇرۇپ بېرىلىدۇ-17

لى مارت ئېيىدا ئايالى ۋە پهرزەنتلىرى بىلهن بىرلىكته ئايالىنىڭ ئائىلىسىنى  يى-2006
يوقالش مهقسىتىدە ئۆزبېكىستانغا بارغان كانادا پۇقراسى ھۈسهيىن جېلىل ئۆزبېكىستاندا 

ھۈسهيىن جېلىل خىتايغا قايتۇرۇپ كېلىنگهندىن . تۇتۇلۇپ خىتايغا تاپشۇرۇلۇپ بېرىلىدۇ
  .  جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىدۇكىيىن ئۆمۈرۋايهت قاماق

شهرقىي . چهتئهللهردە يۇقىرىدا قهيت قىلىنغىنىدەك نۇرغۇن ئىشالر يۈز بېرىدۇ
تۈركىستاندا بولسا خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋە 

ىغا قاراپ دىئاسپورا قىسم(ئىجتىمائىي جهھهتتىكى بېسىم سىياسهتلىرى توختىماي داۋاملىشىدۇ 
  ).چىقىڭ
 
 خىتاي شهرقىي تۈركىستان تهشكىالتلىرىنى بېيجىڭ ئولىمپىك تهنتهربىيه 4-3

  مۇسابىقىسىنىڭ بىخهتهرلىكىگه تهھدىت، دەپ قارايدۇ
خهلقئارا ئىنسان ھهقلىرى تهشكىالتلىرى ۋە غهرب دۆلهتلىرى بېيجىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ 

ىالشتا بهرگهن ۋەدىسىنى ئىشقا خىتايدىكى ئىنسان ھهقلىرى دەپسهندىچىلىكىنى ياخش
ئاشۇرامدۇ يوق؟ ئۇالرنىڭ ۋەدىسىدە تۇرۇش كېرەكلىكى تهكىتلىنىۋاتقان بىر پهيتته، خىتاي 
ھۆكۈمىتى شهرقىي تۈركىستان ئاممىۋى تهشكىالتلىرىنى بېيجىڭ ئولىمپىك تهنتهربىيه 

خىتاي . ى سۈرىدۇمۇسابىقىلىرىنىڭ بىخهتهرلىكىگه تهھدىت پهيدا قىلىدىغانلىقلىرىنى ئىلگىر
تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىگه قاراشلىق ئىچكى بىخهتهرلىك باشقارمىسى مۇئاۋىن باشلىقى نىيۇ 

فېۋرالدا بىريۇسسېلدا چاقىرىلغان بىخهتهرلىككه مۇناسىۋەتلىك بىر -20يىلى -2008چىڭباۋ 
ربىيه يىغىندا سۆز قىلىپ، شهرقىي تۈركىستان تهشكىالتلىرىنى بېيجىڭ ئولىمپىك تهنته

خىتاينىڭ بۇ ھهقتىكى . مۇسابىقىلىرىغا ھۇجۇم قىلىشنى پىالنلىغانلىقلىرىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ
  . قاراشلىرىغا دۇنيا دۆلهتلىرى ۋە ئاالقىدار مۇتهخهسسىسلهر گۇمان بىلهن قارايدۇ

خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى مهسئۇلى نىيۇ چىڭباۋ بېلگىيهنىڭ پايتهختى 
ىد كۇلۇبى بىلهن شهرقىي غهرب ئىنستىتۇتى ھهمكارلىشىپ تهشكىللىگهن بىريۇسسېلدا مادر

خهلقئارا تېررورىزم ۋە تهشكىللىك جىنايهتلهرگه قارشى كۈرەش تېمىلىق يىغىندىمۇ سۆز قىلىپ، 
شهرقىي تۈركىستان تېررورچى ئۇنسۇرلىرىنىڭ مهملىكهت ئىچى ۋە سىرتىدىكى خىتاي 
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يىلدىكى بېيجىڭ ئولىمپىك -2008غانلىقلىرىنى، ئورگانلىرىغا ھۇجۇم قىلىشنى پىالنلى
 .تهنتهربىيه مۇسابىقىىرىگىمۇ ھۇجۇم قىلىشقا تهييارلىق قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ

فېۋرالدا -4يىلى -2008نىيۇ چىڭباۋ بۇ سۆزلهرنى قىلغان ۋاقىتنىڭ خىتاي ساقچىلىرىنىڭ 
ائىلىلىكلهر قورۇسىدىكى بىر ئۆيگه ئۈرۈمچى شهھىرى تهڭرىتاغ رايونى بهخت كوچىسى بهخت ئ

سىنى تۇتقۇن قىلغان ۋاقىتتا توغرا كېلىشى 16 نهپهر ئۇيغۇرنى ئۆلتۈرۈپ، 2بېسىپ كىرىپ، 
شۇ ۋاقىتتا يهنه، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم شۇجىسى . كىشىنى ھهقىقهتهن ئويالندۇرىدۇ

لىپ، شهرقىي تۈركىستان ۋاڭ لېچۇەن شىياڭگاڭدىكى سۇمۇرۇغ تېلېۋىزىيهسىدە سۆز قى
نىيۇ چىڭباۋ بىريۇسسېلدا بۇ .بۆلگۈنچىلىرىنىڭ تامامهن يوقىتىپ تاشالنغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

فېۋرال كۈنى ئۈرۈمچىدە مهيدانغا كهلگهن بۇ ۋەقهنى قايسى تهشكىالتنىڭ -4ھهقته سۆز قىلىپ، 
 تۈركىستان تېررورچى شهرقىي«كهلتۈرۈپ چىقارغانلىقى ئۈستىدە توختالماي، پهقهت بۇ ۋەقهنى 

 . دەپ قويۇش بىلهنال چهكلىنىدۇ» تهشكىالتلىرى سادىر قىلدى
بهزى مۇتهخهسسىسلهر خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى ئىچكى ئىشالر باشقارمىسى 
مۇئاۋىن باشلىقى نىيۇ چىڭباۋنىڭ بىريۇسسېلدا قىلغان سۆزلىرىنىڭ، خهلقئارا ئىنسان ھهقلىرى 

ىمپىك تهنتهربىيه مۇسابىقىلىرى يېقىنلىشىۋاتقان مهزگىلدە خىتايغا تهشكىالتلىرىنىڭ ئول
ئىنسان ھهقلىرى قىلمىشلىرىنى ئازايتىشقا بېسىم قىلىۋاتقان مهزگىلگه توغرا كهلگهنلىكىنى 

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى باياناتچىسى دىلشات رېشىت بۇ ھهقته بايانات . ئاالھىدە تهكىتلهيدۇ
مىتىنىڭ دۇنيا جامائهتچىلىكىگه بهرگهن ۋەدىسىدە تۇرمىغانلىقىنى، ئېالن قىلىپ، خىتاي ھۆكۈ

خىتايدىكى بولۇپمۇ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئىنسان ھهقلىرىنىڭ ئومۇمىي ئهھۋالىدا 
ھېچقانداق ياخشىلىنىش كۆرۈلمىگهنلىكىنى،  ئهكسىچه خىتاينىڭ بېسىم سىياسىتىنىڭ 

دىلشات رېشىت باياناتىدا يهنه، شهرقىي . كۈنگه ئېغىرلىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ-كۈندىن
تۈركىستانلىقالرغا قارىتىلغان بۇ ئهيىبلهشلهرنى خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا يولغا قويۇپ 
كېلىۋاتقان بېسىم سىياسىتىنى يوللۇق كۆرسىتىش ئۈچۈن ئويدۇرۇپ چىقارغانلىقىنى قهيت 

 .قىلىدۇ
نى كۆزىتىش تهشكىالتى تهييارالپ خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى ۋە ئىنسان ھهقلىرى

چىققان دوكالتالردا، خىتاينى تېررورىزمغا قارشى كۈرەش دولقۇنىنى باھانه قىلىپ، ئۇيغۇرالرنى 
ھهر تۈرلۈك ئىجتىمائىي ھوقۇقلىرىدىن مهھرۇم قالدۇرۇۋاتقانلىقىنى، ئىشنىڭ تېگى تهكتىنى 

قىنى بىلدۈرۈپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنى سۈرۈشتۈرمهيال خالىغانچه جىنايى جازا ئىجرا قىلىۋاتقانلى
ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى ئهركىنلىك بيۇروسى تهييارالپ چىققان ئىنسان . قاتتىق ئهيىبلهيدۇ

ھهقلىرى دوكالتىدىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان بېسىم سىياسىتى قاتتىق 
كىستان تېررورچى ئۇنسۇرلىرىغا خىتاي ھۆكۈمىتى دۇنيا دۆلهتلىرىنى شهرقىي تۈر. ئهيىبلىنىدۇ

   . قارشى كۈرەش قىلىشتا ھهمكارلىق ئورنىتىشقا چاقىرىپ كهلمهكته
خىتاي ھۆكۈمىتى تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى ئىچكى بىخهتهرلىك باشقارمىسى مۇئاۋىن 
باشلىقى نىيۇ چىنباۋ بىريۇسسېلدىكى يىغىندا ئاالقىدار دۆلهتلهرنى ئولىمپىك تهنتهربىيه 

نىيۇ . قىلىرىنىڭ بىخهتهرلىكى ئۈچۈن خىتاي بىلهن ھهمكارلىق ئورنىتىشقا چاقىرىدۇمۇسابى
چىنباۋنىڭ باياناتىدىن ئىلگىرى خىتاي مهتبۇئاتلىرىدا شهرقىي تۈركىستان تېررورچى 
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ئۇنسۇرلىرىنىڭ ئولىمپىك تهنتهربىيه مۇسابىقىلىرىغا بىئوخىمىيىلىك قورالالر بىلهن ھۇجۇم 
  . ىقىنى ئىلگىرى سۈرگهن ئىدىقىلىشنى پىالنلىغانل

فېۋرالدىكى بىر خهۋىرىدە، خىتاي ساقچىلىرىنىڭ -6يىلى -2008شىنخۇا ئاگېنتلىقى 
ئولىمپىك تهنتهربىيه مۇسابىقىلىرىغا ئېلىپ بېرىلىش ئېهتىمالى بولغان بىئوخىمىيىلىك 

دۇنيا ئۇيغۇر  . ھۇجۇمالرغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن مهخسۇس تهربىيهلىنىۋاتقانلىقى بىلدۈرۈلىدۇ
قۇرۇلتىيى باياناتچىسى دىلشات رېشىت ئهركىن ئاسىيا رادىئوسىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، 
شهرقىي تۈركىستان تهشكىالتلىرىنىڭ بىئوخىمىيىلىك قورالالرنى ئىشلىتىش كۈچىگه ئىگه 

ەش ئهمهسلىكىنى، شهرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش ئۈچۈن كۈر
قىلىۋاتقانلىقىنى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستان تهشكىالتلىرىنى بۇ خىلدىكى رەزىل 
ئۇسۇلالر بىلهن ئهيىبلهش ئارقىلىق، ئۆزلىرىنىڭ شهرقىي تۈركىستان خهلقىگه يولغا قويۇپ 
كېلىۋاتقان بېسىم ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يوللۇق قىلىشقا ئۇرۇنۇپ 

 .ىنى قهيت قىلىدۇكېلىۋاتقانلىق
مۇتهخهسسىسلهر ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرىنىڭ بۇ ئىشقا ناھايىتى ئېهتىياتچانلىق بىلهن 
مۇئامىله قىلىۋاتقانلىقىنى، ئامېرىكىنىڭ ئولىمپىك تهنتهربىيه مۇسابىقىلىرىغا ئهھمىيهت 

لىۋاتقان بېسىم بېرىدىغانلىقىنى، لېكىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغا قارىتا يولغا قويۇپ كې
ئامېرىكا فېدراتىپ . سىياسىتىگه شېرىك بولۇشنى قهتئىي خالىمايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ

 باشلىقى مىللېر يانۋاردا بېيجىڭنى زىيارەت قىلغاندا، ئولىمپىك FBI  تهكشۈرۈش مهركىزى 
ىرىدىن تهنتهربىيه مۇسابىقىلىرىنىڭ بىخهتهرلىك مهسىلىسىدە ئىگه بولغان مول تهجرىبىل

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پايدىالنسا بولىدىغانلىقىنى، لېكىن خىتايدا ساقلىنىۋاتقان بىخهتهرلىك 
 . مهسىلىسىگه ئارىلىشىشنى خالىمايدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

فېۋرالدا بۇ ۋەقهلهرنى كۈنتهرتىپكه ئېلىپ كېلىشى، خىتاي -4خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ 
 مهھهللىسى بهخت ئائىلىلىكلهر قورۇسىدىكى بىر ساقچىلىرىنىڭ ئۈرۈمچى شهھىرى خانتهڭرى

 ياشنىڭ تۇتقۇن قىلىشى 16 نهپهر ئۇيغۇر ياشنى ئېتىپ ئۆلتۈرۈشى، 2ئۆيگه بېسىپ كىرىپ 
ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمهتنىڭ بۇ مهسىله ھهققىدە بهرگهن . ھهرگىزمۇ تاساددپىي ئىش ئهمهس

ايونلۇق ھۆكۈمهت بۇ قېتىمقى قاتتىق ر. باياناتى كىشىنىڭ ھهقىقهتهن دىققىتىنى قوزغايدۇ
زەربه بېرىش ھهرىكىتىنى غۇلجا ۋەقهسىنىڭ بىر يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلهن تېررورلۇق ھۇجۇم 
ئېلىپ بېرىشنى پىالنلىۋاتقان شهرقىي تۈركىستانلىق بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالرغا قارشى ئېلىپ 

ر تازىالش ھهرىكىتىنى خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ بىر قاتا. بېرىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ
ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرغا قارىتا يولغا قويۇۋاتقان بېسىم ۋە ئاسسىمىلىياتسىيه سىياسىتىنى يوللۇق 
قىلىش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان بولۇپ، بۇ ئارقىلىق شهرقىي تۈركىستانلىقالرنى دۇنيا 

. ولدەك ئايانجامائهتچىلىكىگه تېررورچى، دەپ ئېالن قىلىش كويىدا يۈرۈشى ھهممىگه بهش ق
فېۋرال ئېيى شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسى خهلقئارانىڭ كۈنتهرتىپىگه كهلگهن ناھايىتى 

فېۋرال كۈنى شهرقىي تۈركىستاننىڭ غۇلجا -5يىلى -1997چۈنكى . مۇھىم ئاي ھېسابلىنىدۇ
  غۇلجا ۋەقهسى قانداق مهيدانغا كېلىدۇ؟ . شهھىرىدە مهشهۇر غۇلجا ۋەقهسى مهيدانغا كېلىدۇ

-5يىلى -1997 يىل ئۆتكهندىن كىيىن 7ارىن قوزغىلىڭى مهيدانغا كېلىپ ئارىدىن ب
شهھىرىدە قهدىر كېچىسىدە ئۆيلىرىدە نورمال ئىبادەت قىلىۋاتقان كىشلهر  فېۋرالدا غۇلجا
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. ساقچىالر تهرىپىدىن تۇيۇقسىزال تۇتۇلۇپ، ساقچىخانىدا قاتتىق قىيىن قىستاققا ئۆلۈپ كېتىدۇ
بۇنى . رنىڭ جهسىتى ھېچ ئىش بولمىغاندەك ئائىلىلىرىگه تاپشۇرۇپ بېرىلىدۇكىيىن بۇ كىشىله

ئۆلۈپ كهتكهنلهرنىڭ . ئاڭلىغان خهلق قاتتىق غهزەپلىنىپ كوچىالرغا چىقىپ نامايىش قىلىدۇ
يورۇقلىرى ۋە بىر تۈركۈم كىشلهر ھۆكۈمهتكه دەردىنى ئېيتىش ئۈچۈن ھۆكۈمهت -يېقىن

بۇالر باشقا . ا بۇالرنىڭ سېپىگه نۇرغۇن ئادەم قوشۇلىدۇيولىد. بىناسىغا قاراپ ماڭىدۇ
مهقسىتىنىڭ يوقلىقىنى، پهقهت دەردىنى ھۆكۈمهتكه ئېيتىش ئۈچۈنال كهلگهنلىكىنى 
چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن كىچىك بالىالر بىلهن ئايالالرنى سهپنىڭ ئالدىغا چىقىرىپ ھۆكۈمهت 

هپنىڭ ئالدىدىكى سهبى بالىالرغىمۇ لېكىن  رەھىمسىز خىتاي ساقچىلىرى س. بىناسىغا كىرىدۇ
ۋەقه ئۇزۇن ئۆتمهيال چوڭىيىپ . پىسهنت قىلماستىن، نامايىشىچالرغا قارىتىپ ئوق چىقىرىدۇ

قولىدا تۆمۈرنىڭ سۇنۇقىمۇ بولمىغان ئۇيغۇر ياشلىرى . كېتىپ توقۇنۇشقا ئايلىنىپ كېتىدۇ
ىدىكى پۈتكۈل ئۆيلهرنى ھهتتا خىتاي ساقچىلىرى غۇلجا شهھىر. ۋەھشىيلهرچه ئۆلتۈرۈلىدۇ

بىرمۇ بىر ئاختۇرۇپ، ۋەقهگه قاتناشقان ياكى قاتناشمىغان بولسۇن ئۇچرىغانال ياشالرنى تۇتۇپ 
بۇ كهڭ كۆلهملىك ئاختۇرۇپ تۇتۇش . بهزىلىرىنى ئۆلتۈرىدۇ، بهزىلىرىنى تۇرمىغا سواليدۇ

 پۈتكۈل تۇرمىالر ئۇيغۇر ئهينى ۋاقىتتا. ھهرىكىتىدە تۇتۇلغان نۇرغۇنلىغان ياشالر يوقاپ كېتىدۇ
. ياشلىرى بىلهن تولۇپ كهتكهنلىكتىن، كۆپلىگهن مهكتهپلهر تۇرمىغا ئۆزگهرتىلگهن ئىكهن

خىتاي ساقچىلىرى تۇتقۇن قىلغان ياشالرنى گىرادۇسى نۆلدىن تۆۋەن بولغان سوغۇق ئۆيلهرگه 
 قالغان ياشالرنىڭ  گىرادۇستا ئېغىر زەخىملىنىپ يهردە يېتىپ30نۆلدىن تۆۋەن . قاماق قويىدۇ

خىتاي ھاكىمىيىتى ئىنسان قېلىپىدىن . ئۈستىگه سوغۇق سۇ تۆكۈپ توڭلىتىپ ئۆلتۈرىدۇ
چىققان بۇ جىنايهتلهرنى سادىر قىلىش بىلهنال بولدى قىلماي، قوشنا دۆلهت قازاقىستانغا 

  .قېچىپ كهتكهن ياشالرنىمۇ قايتۇرۇپ كېلىشكه ھهرىكهت قىلىدۇ
 شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسى خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى، غۇلجا ۋەقهسىدىن كىيىن،

ئاسىيادىكى ئىنسان ھهقلىرىنى كۆزىتىش تهشكىالتىغا ئوخشاش خهلقئارالىق ئاممىۋى 
بولۇپمۇ، خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى ھازىرغىچه . تهشكىالتالرنىڭ دىققىتىنى تارتىشقا باشاليدۇ

 دوكالت 4دەپسهندىچىلىكى مهزمۇن قىلىنغان شهرقىي تۈركىستاندىكى ئىنسان ھهقلىرى 
ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى يىللىق ئىنسان ھهقلىرى دوكالتلىرىدا ئۇيغۇر . تهييارالپ چىقتى

  . مهسىلىسىگه كهڭ ئورۇن ئاجرىتىلىشقا باشالندى
سېنتهبىر ۋەقهسىدىن كىيىن، خىتاي ھۆكۈمىتى خهلقئارا تېررورىزىمنى -11بولۇپمۇ، 

پ ئۇيغۇرالرنى خالىغانچه تۇتۇپ سوراق قىلىپ، دىنى ۋە ئىجتىمائىي ھوقۇقلىرىنى باھانه قىلى
يىلى بېيجىڭ ئولىمپىك تهنتهربىيه مۇسابىقىلىرىنى -2008بۇنى ئاز دەپ، . قاتتىق چهكلهيدۇ

  . باھانه قىلىپ بېيجىڭدا تۇرمۇش كهچۈرۈۋاتقان ئۇيغۇرالرنى بېيجىڭدىن قوغاليدۇ
اي ھۆكۈمىتى بېسىم سىياسىتىگه قارشى شهرقىي تۈركىستان خۇالسىالپ ئېيتقاندا، خىت

خهلقىنىڭ ئويغىنىشى، ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە خهلقئارا ئىنسان ھهقلىرى 
تهشكىالتلىرىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئىنسان ھهقلىرى دەپسهندىچىلىك قىلمىشلىرىغا 

ان ئاممىۋى تهشكىالتلىرىنىڭ ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلۈشى، چهتئهلدىكى شهرقىي تۈركىست
ھهمكارلىق ئورنىتىپ، ئاۋازىنى پۈتكۈل دۇنياغا ياڭرىتىشى خىتاي ھۆكۈمىتىنى قاتتىق بىئارام 

بۇ سهۋەبتىن، خىتاي ھۆكۈمىتى پۈتكۈل پۇرسهتلهردىن ناھايىتى ئۇستىلىق . قىلىپ كهلمهكته
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لهتلهرگه تېررورچى قىلىپ بىلهن پايدىلىنىپ شهرقىي تۈركىستانلىقالرنى دۇنيادىكى پۈتكۈل دۆ
  . كۆرسىتىش ئۈچۈن بۇ خىلدىكى رەزىل سىياسهتلهرنى يولغا قويۇپ كهلمهكته

 
خىتاي ھۆكۈمىتى شهرقىي تۈركىستاندا قاتتىق زەربه بېرىش ھهرىكىتىنى -4-4
  باشاليدۇ

ئاۋغۇستتا كۇچار ناھىيىسىدە مهيدانغا كهلگهن خىتاي -12يىلى -2008خىتاي ھۆكۈمىتى 
 بىلهن شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئىنقىالبچىلىرى ئارىسىدىكى توقۇنۇشنى باھانه ساقچىلىرى

  . قىلىپ، پۈتكۈل ئۇيغۇرالرغا دۆلهت تېررورىزىمى ئېلىپ بېرىشقا باشاليدۇ
مهركىزى گېرمانىيهدە بولغان شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزىنىڭ مهلۇماتىغا 

رغا كېتىشى پۈتۈنلهي چهكلهنگهن بولۇپ، كۇچار خهلقىنىڭ باشقا يۇرتال ئاساسالنغاندا،
ئاۋغۇستتا -12مهسىلهن، . خالىغانچه ئادەم تۇتۇلۇپ جهمئىيهتته قاتتىق ئهنسىزلىك پهيدا بولغان

كۇچادا خىتاي ساقچىلىرى بىلهن توقۇنۇش جهريانىدا شېهىت بولغان ئهخمهتجان توختى 
كۇچار ناھىيهسىنىڭ (ى بۇمهريهم بىلهن ئايال) ياش24رايوندىن، دېهقان، -7كۇچار ناھىيهسى (

دىن )ئۇزۇن بازىرىدىن، خىتاي ساقچىلىرى بىلهن توقۇنۇش ئهسناسىدا ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغان
 ئايلىق قىزىنى خىتاي ساقچىلىرى ئېتىپ ئۆلتۈرۈۋەتكهن، لېكىن جهسىتىنى 10بولغان 

  .  رەت قىلغانئائىلىسىگه قايتۇرۇپ بېرىش ئۇياقتا تۇرسۇن، بۇ ھهقته مهلۇمات بېرىشنىمۇ
 18 ياشلىق دادىسى توختى تاي بىلهن ئانىسى، 60بۇ ۋەقهدىن كىيىن ئهخمهتجاننىڭ 

ئىلگىرى سىياسىي جىنايهت بىلهن (ياشلىق ئىنىسى مۇسا توختى، ئاكىسى مهمهت توختى 
سىڭلىسى بىر . ۋە سىڭلىسى نازارەت ئاستىغا ئېلىنغان)  يىل تۇرمىدا ياتقان2ئهيىبلىنىپ 
كهندىن كىيىن قويۇپ بېرىلگهن، لېكىن قالغانلىرى قويۇپ بېرىلمهي تۇتۇپ مهزگىل ئۆت

  . تۇرۇلغان
ئاۋغۇستتىكى ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش ۋەقهسىدە ھاياتىدىن -12خىتاي ساقچىلىرى 

ئايرىلغان بۇمهريهمنىڭ كۇچار ناھىيهسىدە ئىخالس تالال بازىرىنىڭ خوجايىنى بولغان 
 ياشلىق خىزمهتچىسىنىمۇ نازارەت ئاستىغا 30لهيدىغان تاغىسىنىڭ قىزىنى ۋە قېشىدا ئىش

. بۇ كىشلهر بۇ ۋەقه بىلهن ھېچقانداق چېتىشلىقى بولمىسمۇ قويۇپ بېرىلمىگهن. ئالغان
ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهيال خىتاي ساقچىلىرى كۇچار ناھىيهسىدە كهڭ كۆلهملىك ئاختۇرۇش 

بۇنىڭدىن باشقا ھهر . ۇن قىلغان دىن ئارتۇق كىشىنى تۇتق1000ھهرىكىتى ئېلىپ بېرىپ، 
سوراق . بازارالردىمۇ نۇرغۇنلىغان كىشى نازارەت ئاستىغا ئېلىنىپ سوراق قىلىنغان-قايسى يېزا

  . قىلىنغان كىشلهر سوراق جهريانىدا ئىزچىل نازارەت ئاستىدا تۇتۇلغان
ىسى كۇچار ۋەقهسىدە تۇتۇلغان كىشلهردىن بىرسى، كۇچار ناھىيهسى تىرەك تۈۋى مهھهلل

مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئادىل ئىسىملىك دىنى زات بولۇپ، بۇ كىشىنىڭ ۋەقه بىلهن ھېچقانداق 
چېتىشلىقى يوق ئىكهن، لېكىن ۋەقهگه قاتناشقانالر بۇ مهسچىتته ناماز قىلغان، بۇ سهۋەبتىنال 

ىر كۇچار ناھىيهسىدە بىر رايوندىن يهنه ب. ئىمام ئادىلغا ئۆمۈرۋايهت قاماق جازاسى بېرىلگهن
رايونغا، بىر يېزىدىن يهنه بىر يېزىغا بېرىشمۇ چهكلهنگهن بولۇپ، خىتاي ساقچىلىرى كىرىش 

  . ئېغىزلىرىدا توسۇق قورۇپ كۇچا ناھىيهسىنى قاتتىق نازارەت ئاستىغا ئالغان
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بۇ ۋەقهدىن كىيىن خىتاي ھۆكۈمىتى ھهر كۈنى جامه ۋە ئۆيلىرىدە ناماز قىلغان كىشلهر 
  . ېلىپ بېرىشنى قارار قىلىدۇئۈستىدە تهكشۈرۈش ئ

 
   نهپهر ئۇيغۇر پهرزەنتى ئۈرۈمچىدە تۇرمىغا سولىنىدۇ160خىتايدا تۇتۇلغان -4-5

شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزىنىڭ مهلۇماتىغا ئاساسالنغاندا، خىتاي ھۆكۈمىتى 
ڭ قهشقهر ۋە كۇچادا مهيدانغا كهلگهن ۋەقهلهرنى باھانه قىلىپ، شهرقىي تۈركىستاندا كه

كۆلهملىك زەربه بېرىش ھهرىكىتى ئېلىپ بېرىش بىرگه، ئىچكىرى ئۆلكىلهردە بولۇپمۇ 
 160 ياشقىچه بولغان 12ياشتىن 8تۇڭگانالر ياشايدىغان رايونالردا دىنى تهلىم ئېلىۋاتقان 

  . ئۇيغۇر پهرزەنتىنى تۇتۇپ، ئۈرۈمچىگه قايتۇرۇپ كهلگهندىن كىيىن تۇرمىغا سواليدۇ
ئانىلىرى پهرزەنتلىرىنىڭ قويۇپ بېرىلىشنى تهلهپ قىلسىمۇ، -الرنىڭ ئاتابۇ نارىسىدە بالى

مىڭ سومدىن 20ئانىلىرىدىن - بالىنىال ئاتا10لېكىن خىتاي دائىرلىرى پهقهت بۇالردىن 
 بالىنىڭ قانۇنسىز دىنى تهلىم ئېلىش جىنايىتى 150كاپالهت پۇلى ئېلىپ قويۇپ بېرىدۇ، قالغان 

  . ئانىلىرىنى قايتۇرۇۋېتىدۇ-ىنىدىغانلىقىنى ئېيتىپ ئاتابىلهن ئهيىبلىنىپ، سوتىل
تهربىيه چهكلهنگهنلىكى ئۈچۈن، بهزى ئائىلىلهر -شهرقىي تۈركىستاندا دىنى تهلىم

  . پهرزەنتلىرىنى تۇڭگانالر ياشاۋاتقان رايونالرغا دىنى تهلىم ئېلىشقا ئهۋەتمهكته
 
   مۇناسىۋەتلىك قارارنى ماقۇلاليدۇئامېرىكا ئاۋام پاالتاسى تىبهت ۋە ئۇيغۇرالرغا -4-6

- 23نومۇرلۇق قارار، -1370ئىيۇلدا ئامېرىكا ئاۋام پاالتاسىدا ماقۇلالنغان -30يىلى -2008
 1ئىيۇلدا -30. ئىيۇلدا ئاۋام پاالتا ئهزاسى ھوۋارد بېرمهن تهرىپىدىن ئاۋام پاالتاسىغا سۇنۇلىدۇ

  .  ئاۋاز بىلهن ماقۇللىنىدۇ419گه قارشى 
رارغا مۇناسىۋەتلىك بىر ھۆججهتته، بۇ قارارنىڭ ماقۇللىنىشىدىكى سهۋەبلهر ۋە مهزكۇر قا

خىتايدىكى ئىنسان ھهقلىرى دەپسهندىچىلىكىگه مۇناسىۋەتلىك باياناتالرغا ئورۇن بېرىلگهن 
  :بولۇپ، قىسقىچه مهزمۇنى تۆۋەندىكىچه

كىنىڭ خىتايغا خىتايدا ئىنسان ھهقلىرى ۋە سىياسىي ئهركىنلىكلهرنى تهكىتلهش ئامېرى
خىتاي مۇناسىۋەتلىرى دۇنيادىكى -ئامېرىكا. قاراتقان تاشقىي سىياسىتىنىڭ ئاساسلىق تېمىسى
بۇ مۇرەككهپ مهسىلىلهرنىڭ ئىچىدە خىتايدا . ئهڭ قىيىن مۇناسىۋەتلىرىدىن بىرى ھېسابلىنىدۇ

اتقان ئىنسان ھهقلىرى ۋە سىياسىي ئهركىنلىكلهرنى تهكىتلهش ئامېرىكىنىڭ خىتايغا قار
خىتايدىكى ئىنسان ھهقلىرىنى قوغداش ۋە . تاشقىي سىياسىتىنىڭ ئاساسلىق تېمىسى

  . خىتاي مۇناسىۋەتلىرىنى تېخىمۇ تهرەققىي قىلدۇرىدۇ-ئهركىنلىكلهرنى كۈچهيتىش ئامېرىكا
 ئاۋغۇستقىچه بېيجىڭدا ئولىمپىك تهنتهربىيه مۇسابىقىلىرى -24يىلى -2008
مىتى خىتايدىكى ئىنسان ھهقلىرى ۋە سىياسىي ئهركىنلىكلهر ئامېرىكا ھۆكۈ. ئۆتكۈزۈلىدۇ

  . مهسىلىلىرىگه بۇ دائىرىدە كۆڭۈل بۆلۈشنى داۋامالشتۇرىدۇ
يىللىق ئولىمپىك تهنتهربىيه -2008مهزكۇر قاراردا، گهرچه خىتاي ھۆكۈمىتى 

تبۇئات مۇسابىقىلىرىغا ساھىبخانىلىق قىلىش ئۈچۈن ئىنسان ھهقلىرى، دىنى ئهركىنلىكلهر، مه
ئهركىنلىكى، ئاممىۋى تهشكىالت قۇرۇش ئهركىنلىكى، پىكىر ئهركىنلىكى قاتارلىقالرنى ھىمايه 

  . قىلىدىغانلىقىغا ۋەدە بهرگهن بولسىمۇ، خىتاينىڭ ۋەدىسىدە تۇرمىغانلىقى قهيت قىلىنىدۇ
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قارارنىڭ قوشۇمچه نۇسخىسىداخىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىنسان ھهقلىرى دەپسهندىچىلىك 
بۇنىڭدا خىتاينىڭ ئولىمپىك تهنتهربىيه . ىرى ئۈستىدە مهلۇماتالر ئورۇن ئالغانقىلمىشل

مۇسابىقىلىرى ئۈچۈن خىتايغا كهلگهن چهتئهل مهتبۇئات خادىملىرىنىڭ خىزمىتىگه توسالغۇ 
  بولۇش، خىتايغا بېرىشنى ئارزۇ قىلغان بهزى 

  
 بهرمهسلىكى، كىشىلهرنىڭ سىياسىي ئىدىيهسى، دىنى ئېتىقادى سهۋەبىدىن ۋىزا

خىتاينىڭ ئىنتېرنېتنى كونترول قىلىپ، چهكلهش سىياسىتىنى داۋامالشتۇرۇپ كېلىۋاتقانلىقى 
بۇنىڭدىن باشقا خىتايدا خىزمهت قىلىۋاتقانالرنىڭ ھهق ۋە ھوقۇقلىرىنىڭ . بايان قىلىنغان

ا بهزى دەپسهندە قىلىنىۋاتقانلىقى، ئهيدىز كېسهللىرىنىڭ خورلىنىپ كهمسىتىلگهنلىكى، ھهتت
ئهيدىز پائالىيهتچىلىرىنىڭ قولغا ئېلىنىشى قاتارلىق ئىنسان ھهقلىرى دەپسهندىچىلىكى مىسال 

  . ئارقىلىق چۈشهندۈرۈلگهن
يۇقىرىدا قهيت قىلىنغان سهۋەبلهر تۈپهيلى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىلدىكى بېسىم 

 ئوينايدىغان قارار سىياسىتىنى ۋە ئىنسان ھهقلىرى دەپسهندىچىلىكلىرىنى توختىتىشتا رول
  . اليىههسى ماقۇللىنىدۇ

 
 
 
 

خىتاي تىبهت ۋە ئۇيغۇرالرغا قارىتا يولغا قويۇۋاتقان بېسىم سىياسىتىنى دەرھال 
  توختىتىشى كېرەك 

ئامېرىكا ئاۋام پاالتاسىنىڭ تىبهت ۋە ئۇيغۇرالر ھهققىدىكى قارارىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى 
  :تۆۋەندىكىچه

 ھۆكۈمىتىنى ئۆز پۇقرالىرىغا قارىتا سادىر قىلىپ خىتايسى ئهزالىرى ئامېرىكا ئاۋام پاالتا« 
كېلىۋاتقان ئىنسان ھهقلىرى دەپسهندىلىچلىكىنى توختىتىشقا، ئۇيغۇر ۋە تىبهت خهلقلىرىگه 

يىللىق بېيجىڭ -2008يولغا قويۇپ كېلىۋاتقان بېسىم سىياسهتلىرىنى ئاخىرالشتۇرۇشقا، 
رىنى  ئولىمپىك روھىغا مۇناسىپ شهكىلدە ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن ئولىمپىك تهنتهربىيه مۇسابىقىلى

بۇنىڭدىن سىرت، . سۇدان ۋە بېرما ھۆكۈمىتىنى ئاستىرىتتىن قولالشنى توختىتىشقا چاقىرىدۇ

 74



خىتاي ھۆكۈمىتىنى مۇخالىپ ئىدىيهنى تهشۋىق قىلىش بىلهن ئهيىبلىنىپ تۇرمىالرغا سوالنغان 
خىتاي ھۆكۈمىتىنى يهنه ئولىمپىك تهنتهربىيه . ۇجىنايهتچىلهرنى قويۇپ بېرىشكه چاقىرىد

مۇسابىقىسى باشلىنىشتىن ئىلگىرى چهتئهل مهتبۇئات خادىملىرىغا بهرگهن ۋەدىسىنى ئىشقا 
ئاشۇرۇشقا، قولغا ئېلىنغان خىتاي ۋە چهتئهل مهتبۇئات خادىملىرىنى دەرھال قويۇپ بېرىشكه، 

پۈتكۈل خهلقى ئالهم ئالدىدا ۋەدە بېرىشكه بۇنىڭدىن كىيىن مۇخبىرالرنى قولغا ئالماسلىققا 
  . »چاقىرىدۇ

 
ساياھهتچىلهرنىڭ تىبهت ۋە ئۇيغۇر رايونلىرىغا چهكلىمىگه ئۇچرىماستىن بېرىپ 

  ساياھهت قىلىشىنىڭ كاپالهتكه ئىگه قىلىنىشى
ئامېرىكا ئاۋام پاالتاسى مهجلىسىدە ماقۇلالنغان مهزكۇر قاراردا يهنه، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ 

مپىك تهنتهربىيه مۇسابىقىلىرى جهريانىدا ساياھهتچىلهرنىڭ سىياسىي كۆز قارىشى، دىنى ئولى
قانداق بولۇشتىن قهتئىينهزەر ئۇالرغا ۋىزا بېرىلىشى، ئولىمپىك تهنتهربىيه مۇسابىقىلىرىنى 
كۆرۈش ئۈچۈن ئااليىتهن خىتايغا كهلگهن ساياھهتچىلهرنىڭ ئهركىن ھهرىكهت قىلىشىنىڭ 

گه قىلىنىشى، بۇنىڭ تىبهت ۋە ئۇيغۇرالر رايونىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئېلىشى، يهنى كاپالهتكه ئى
ئولىمپىك تهنتهربىيه مۇسابىقىلىرى ئۈچۈن خىتايغا كهلگهن تهنتهربىيهچىلهرنىڭ ھېچقانداق 
يهردىن رۇخسهت ئالماي بىماالل تىبهت ۋە ئۇيغۇر رايونلىرىغا بېرىپ ساياھهت قىلىشىنىڭ 

  . نىشى تهلهپ قىلىنىدۇكاپالهتكه ئىگه قىلى
قاراردا يهنه خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز پۇقرالىرىغا قارىتا يولغا قويۇپ كېلىۋاتقان يېڭى 
ئۇچۇر ۋە خهۋەرلهرگه ئېرىشىش ئهركىنلىكىنى چهكلهش سىياسىتىنىمۇ بېكار قىلىشى تهلهپ 

 ۋە تور قاراردا دۆلهت ئىچى ۋە سىرتىدىكى چهكلهنگهن پۈتكۈل گېزىت، ژۇرنال. قىلىنىدۇ
قاراردا ئۆكتىچىلهر، . بهتلىرىنىڭ قايتىدىن مۇالزىمهتكه ئېچىلىشى ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ

-يېسىرالرنىڭ ھهق-نامايىشچىالر، دىنى پائالىيهتچىلهر، ئازسانلىقالر، مېيىپالر ۋە يېتىم
ھوقۇقلىرىنىڭ قوغدىلىشى، ئۇالرغا دۆلهت ۋە خۇسۇسىي  ئىگىلىكتىكى ساھهلهردە ئىش 

 .يارىتىش بېرىش تهلهپ قىلىنىدۇپۇرسىتى 
قاراردا يهنه، سابىق ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى پىرېزىدېنتى بۇشنى ئۇيغۇر رايونىنى 

  . زىيارەت قىلىشقا چاقىرىلىدۇ
 
  ئۇيغۇرالرنىڭ ئىجتىمائىي ۋە كۈلتۈر ھهق ھوقۇقلىرى چهكلهنمهكته-4-7

 ۋە كۈلتۈر بايلىقلىرىغا خىتاي كوممۇنىست پارتىيهسىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئىجتىمائىي
ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان ئهڭ مۇھىم -5چېقىلىپ زىيان بېرىشى   

مايدا شهرقىي -16يىلى -1878ئۇيغۇرالر، مانجۇ ئىمپېرىيهسى . سهۋەبلهردىن بىرى ھېسابلىنىدۇ
غا ) ايېڭى چېگر(تۈركىستاننى ئىشغال قىلىپ، شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئىسمىنى شىنجاڭ 

بىرىنچى .  ھۆكۈمهت بىلهن تونۇشۇپ چىقتى3ئۆزگهرتكهن كۈندىن باشالپ ھازىرغىچه 
يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن مانجۇ ئىمپېرىيهسى ھۆكۈمىتى بولۇپ، بۇ -1911ھۆكۈمهت 

. تاراج قىلىندى-مهزگىلدە، شهرقىي تۈركىستان ئىقتىسادىي جهھهتتىن زور دەرىجىدە تاالن
ئىككىنچى . خهلقنىڭ دىنى ۋە تىلىغا ئېغىر زىيان يهتكۈزۈلمىدىلېكىن شهرقىي تۈركىستان 
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يىلغىچه ھاكىمىيهت -1949يىلى قۇرۇلغان خىتاي جۇمهۇرىيىتى بولۇپ، -1911ھۆكۈمهت 
بېشىدا تۇرۇپ كهلگهن گومىنداڭ پارتىيهسى ھۆكۈمىتىمۇ شهرقىي تۈركىستاننى ئىقتىسادىي 

بولسىمۇ، لېكىن تىلى ۋە دىنىغا ئۇنچىۋاال كۆپ تاراج قىلغان -جهھهتتىن ئېغىر دەرىجىدە تاالن
يىلى ئۆكتهبىردە كوممۇنىست خىتايالر شهرقىي تۈركىستاننى -1949.  زىيان يهتكۈزمىدى

خىتاي . ئىشغال قىلغاندىن كىيىن ۋەھشىيلهرچه ئاسسىمىلياتسىيه سىياسىتى يولغا قويدى
ر يولغا قويغان يېزىق يىلال-1960كوممۇنىستلىرىنىڭ ئاسسىمىلىياتسىيه سىياسهتلىرى 

سىياسىتى ۋە تىل سىياسىتى بىلهن باشلىدى، كېيىنكى كۈنلهردە بولسا ئهڭ يۇقىرى پهللىگه 
 . چىقتى

نۆۋەتلىك خهلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ھهيئهت ئهزاسى، خهلق قۇرۇلتىيى -10
 ئارقا سهپ قانۇن كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى، خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ

شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچىلىك مهسىلىسى «خىزمىتىنىڭ سابىق سىياسىي كومىسسارى جۇ كۇنرېن 
شىنجاڭنىڭ زېمىنى كهڭرى، «: ناملىق ماقالىسىدە مۇنداق دەيدۇ » ھهققىدە قىسقىچه مۇالھىزە

شىنجاڭ قولدىن كهتسه، ئاقىۋىتىنى تهسهۋۋۇر قىلىش مۇمكىن . تهبئىي بايلىق ئىنتايىن مول
شىنجاڭنى چىڭ تۇتۇپ ئېچىش ئاساسلىق نىشانىمىز  بولۇشتىن سىرت، ئۇلۇغ .  همهسئ

مهركىزى ھۆكۈمهت شىنجاڭغا قارىتا ئۇزۇن، ئوتتۇرا ۋە . جۇڭگونىڭ كېلهچىكى ھېسابلىنىدۇ
ئۇزۇن مهزگىلنى چىقىش قىلىپ . قىسقا مهزگىللىك سىياسهت بهلگىلهپ چىقىشى تولىمۇ زۆرۈر

. تىمىزدا، ئۇيغۇرالرنى ئاسسىمىلياتسىيه قىلساقال نىشانىمىزغا يېتهلهيمىزمهسىلىنى ئويلىغان ۋاق
تۆۋەندىكى تهدبىرلهر  ئهستايىدىل . ئالدى بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ تىلىنى يوقىتىشىمىز كېرەك

خىتايچىنىڭ شىنجاڭدىكى ھۆكۈمرانلىقىنى تېخىمۇ مۇستهھكهملهپ، . ئويلىنىشىمىزغا ئهرزىيدۇ
ئۇيغۇرچه -ئۇيغۇرالرغا خىتايچه. ئاستا ئاجىزالشتۇرۇش كېرەك- ئاستائۇيغۇرچىنىڭ تهسىرىنى

 .قوش تىللىق مائارىپى يولغا قويۇش الزىم
 
   خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى تىل سىياسىتى -4-8

تۈركىي تىللىرى ئادرىئاتىك دېڭىزىدىن تارتىپ خىتايدىكى سهددىچىن سېپىلىغىچه 
ھېلىههم خىتاي خهلق جۇمهۇرىيىتى . ىشلىتىلمهكتهبولغان كهڭ كهتكهن جۇغراپىيهدە ئ

ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى شهرقىي تۈركىستاندا ئاساسلىق ئۇيغۇرالر بولۇپ قازاق، قىرغىز، تاتار، 
خىتاينىڭ غهربىي شىمالى رايونىدىكى . ئۆزبېك ۋە تۇۋا قاتارلىق تۈركىي خهلقلىرى ياشايدۇ
ئۇيغۇرالر .. ۆلكىسىدە بولسا ساالر ياشايدۇگهنسۇ ئۆلكىسىدە سېرىق ئۇيغۇرالر، چىڭخهي ئ

ئۆتمۈشته قۇرغان دۆلهتلىرى، كۈچلۈك ئىقتىسادىي، ياراتقان مهدەنىيىتى، ئۆلمهس ئهدەبىي 
ئۇيغۇرالر ئىشلهتكهن يېزىق . ئهسهرلىرى بىلهن تۈرك تارىخىدا ناھايىتى مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ

 مىللهتلهرنىڭ ئۆز دىئالىكتىكىسىغا تايانغان تىلى بىلهن ياراتقان ئهدەبىياتى كۆپلىگهن تۈركىي
ئهدەبىي تىلى، ئهدەبىياتىنىڭ شهكىللىنىشى ۋە تهرەققىي قىلىشىدا ناھايىتى مۇھىم رول 

 . ئوينىغان
سهنئهت ۋە ئهدەبىيات ساھهسىدە زور نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرگهن -كۈلتۈر، مهدەنىيهت

دەبىياتىنىڭ تهرەققىي قىلىشىدا ناھايىتى مۇھىم ئۇيغۇرالر، تۈرك دۇنياسى كۈلتۈرى، تىلى ۋە ئه
  . رول ئوينىغان
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تارىختا ئۇيغۇرالر قۇرۇپ چىققان دۆلهتلهر ئىدىيه جهھهتتىن خېلىال ئىلغار سهۋىيهگه 
ئۇيغۇر خاقانى ساريىىدا يهرلىك ۋە چهتئهللىك سهنئهتكارالر، تارىخچىالر، ئىلىم . يهتكهن

  . ، كۈتۈپخانىالر قۇرۇلغانئهھلىلىرى ئاالھىدە ئىلتىپات كۆرگهن

  
  

ئۇيغۇرالر ئوخشىمىغان دەۋىرلهردە، يۇقىرى سهۋىيهلىك سهنئهت ئهسىرى ۋە ئهدەبىي 
 ئهسهر يارىتىشقا مۇۋەپپهق بواللىغان،

ئۇيغۇرالر قانچه مىڭ يىللىق تارىخىدا، جاپالىق ئهمگىكىنىڭ، يۈكسهك ئهقلىنىڭ، چوڭقۇر 
 قارىشىنىڭ سهمهرىسى سۈپىتىدە ئهدەبىيات ۋە سهنئهت تۇيغۇلىرىنىڭ ۋە ئهتراپلىق دۇنيا-ھېس

  . قىممىتى يۇقىرى بولغان ئۆلمهس ئهسهرلهرنى ياراتقان
ئهسىر شهرقىي تۈركىستان تارىخىدىكى ئهڭ قااليمىقان دەۋىرلهردىن بىرى -19

يىلى دېكابىرنىڭ ئېيىنىڭ ئاخىرىدا، سىدىق بهي قىپچاق ئىسيان -1864. ھېسابلىنىدۇ
نىهىسار ۋە قهشقهرنى قولغا كىرگۈزگهندىن كىيىن، قوقهنت خانى خۇدايار خانغا كۆتۈرۈپ، يې

  . بهيئهت قىلىدۇ
بۇنىڭغا قارىتا، خۇدايار خان، بۈزرۈك خان تۈرىنى قهشقهر ھۆكۈمدارى، ياقۇپ بهگنى 

سدىق بهگ خۇدايار خاننىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنمىغاچقا، دەرھال . باش قوماندان قىلىپ ئهۋەتىدۇ
بىر مهزگىل ئۆتكهندىن . رەپ قىلىنىدۇ، نهتىجىدە قهشقهر بىۋاسته قوقهنتكه باغلىنىدۇبىر ته

بۇ ئارىلىقتا، رۇسىيه غهربىي . كىيىن، يهكهنمۇ خانلىقنىڭ زېمىن تهۋەلىكىگه قوشۇۋېتىلىدۇ
بۇ قېتىمقى كهڭ . تۈركىستاننى ئىستىال قىلىدۇ، نهتىجىدە قهشقهرگه كۆچمهنلهر ياغىدۇ

يىلى ياقۇپ بهگ قهشقهر ھۆكۈمدارىنى يېڭىپ، قوقهنت -1865 ئهسناسىدا، كۆلهملىك كۆچۈش
خانلىقىنىڭ قهشقهردىكى ھاكىمىيىتىنىڭ ئاخىرالشقىنى جاكارالپ، ئاتىلىق غازى بهدۆلهت 
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يىلى -1866ياقۇپ بهگ . ياقۇپ بهگ ئۇنۋانى بىلهن قهشقهر ۋە ياركهنت ھۆكۈمدارى بولىدۇ
يىلى تۇرپان، ئۈرۈمچى ۋە قۇمۇلنى قولغا كىرگۈزۈپ، -1968يىلى كۇچانى، -1967خوتهننى، 

  . تهسىر دائىرىسىنى كېڭهيتىدۇ
يىلى قهشقهرگه كهلگهن بىر -1868. ئاخىر كۆزىتىدۇ-ئىنگلىزالر ياقۇپ بهگنى باشتىن

ياقۇپ بهگ . ئىنگىلىز سودا  ھهيئىتى ياقۇپ بهگ بىلهن كۆرۈشۈپ سودا كېلىشىمى ئىمزااليدۇ
زالر بىلهن سودا مۇناسىۋىتى ئورنىتىشقا كۈچىگهن بولسا، يهنه بىر  بىر تهرەپتىن ئىنگلى

تهرەپتىن، ئهينى دەۋىردىكى  ئوسمانلى پادىشاھى ئابدۇلئهزىزگه ئوغلى سهيىد ياقۇپ خان تۆرە 
خوجا تۆرە پادىشاھقا تۈركىستاننىڭ ئومۇمىي . نى ئهۋەتىپ، ياردەم تهلهپ قىلىدۇ)خوجا تۆرە(

ۇمات بېرىپ، ئۆزلىرىنىڭ سۇلتاننىڭ ھىمايىسىگه ئېرىشىشنى قاتتىق ۋەزىيىتىدە ھهققىدە مهل
پادىشاھ خوجا تۆرىنىڭ تهلىپىنى قوبۇل قىلىپ، بىر كېمه . ئارزۇ قىلىدىغانلىقلىرنى بىلدۈرىدۇ

بۇ مهزگىلدىن ئېتىبارەن، ياقۇپ بهگ سۇلتاننىڭ ئۆزىگه . بىلهن قورال ۋە ئهسكهر ياردەم قىلىدۇ
انى بويىچه ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى زېمىنالردا خۇتپىنى پادىشاھ ئىلتىپات قىلغان ئۇنۋ

 . ئابدۇلئهزىز نامىغا ئوقۇتىدۇ، نامىغا يهنه پۇل باستۇرىدۇ
ياقۇپ بهگ پېتېرسبۇرگقا ئهلچى ئهۋەتىپ رۇسىيه بىلهنمۇ ياخشى مۇناسىۋەت ئورنىتىشقا 

غا قارشى رۇسىيه ۋە ئوسمانلى ئىمپېرىيهسىنىڭ  ھىمايىسىگه ئېرىشىپ، خىتاي.  تىرىشىدۇ
ئهنگلىيه ئوتتۇرىسىدا مۇۋازىنهتلىك سىياسهت يولغا قويۇش ئارقىلىق ئورنىنى تېخىمۇ 

خىتايالر بۇ . يىلى مايدا ۋاپات بولىدۇ-1877مۇستهھكهملىگهن ياقۇپ بهگ، تولىمۇ ئهپسۇسكى، 
چۈن يىلى شهرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلىش ئۈ-1878پۇرسهتنى قهتئىي قولدىن بهرمهي 

بىر . نهتىجىدە شهرقىي تۈركىستان خىتايالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ كېتىدۇ. زور قوشۇن ئهۋەتىدۇ
مۇددەت زو زۇڭتاڭ قوماندانلىقىدىكى قوشۇن تهرىپىدىن ئىدارە قىلىنغان شهرقىي تۈركىستان، 

ئۆلكىسى -19نويابىردا، خىتاي ئىمپېراتورىنىڭ بۇيرۇقى بىلهن، خىتاينىڭ -18يىلى -1884
 . دېگهن نام بىۋاسته ئىمپېراتورلۇققا باغلىنىدۇ) »يېڭى زېمىن«( شىنجاڭ بولۇپ

شۇ يىلى . يىلىغىچه داۋاملىشىدۇ-1911شهرقىي تۈركىستاندا مانجۇالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى 
. خىتايدا ھۆكۈمران قىلىۋاتقان چىڭ سۇاللىسى ئاغدۇرۇلۇپ، دېموكراتىك ھاكىمىيهت قۇرۇلىدۇ

ي تۈركىستاننى پهقهت قهغهز يۈزىدىال يهنى شهكلىي جهھهتتىنال لېكىن بۇ ھاكىمىيهت شهرقى
مهركهزنىڭ ئاجىزلىقى سهۋەبىدىن » ھۆكۈمدارالر«بۇ مهزگىلدە يهرلىك . ئىدارە قىلىدۇ

بۇ يهردە . ھهتتا چهت دۆلهتلهر بىلهن بىۋاسته كېلىشىم تۈزەلهيتتى. خالىغانچه ھهرىكهت قىالتتى
نىڭ »ھۆكۈمدارالر«گىلدىمۇ شهرقىي تۈركىستاندىكى يهرلىك شۇ نۇقتا ناھايىتى مۇھىم، بۇ مهز

  . خىتاي مىللىتىدىن ئىكهنلىكىنى قهتئىي ئېسىمىزدىن چىقىرىپ قويماسلىقىمىز كېرەك
خهلققه زۇلۇم قىلىپ ئهشهددىي چېكىدىن ئاشقان » ھۆكۈمدارالر«يىلالردا يهرلىك -1930

نهتىجىدە . دىن جىق تويغان ئىدىئىدى، خهلق بۇ زالىم ھۆكۈمدارالردىن دەستىدىن جېنى
  : بۇ قوزغىالڭالردىن مۇھىملىرى تۆۋەندىكىچه. تهرەپ تهرەپته قوزغىالڭ كۆتۈرۈلۈشكه باشاليدۇ

  يىلى ئاپرېلدا خوجا نىياز ھاجى باشچىلىقىدا كۆتۈرۈلگهن قۇمۇل قوزغىلىڭى، -1931
  قوزغىلىڭى، يىلى يانۋاردا مهھمۇت مۇھىتى باشچىلىقىدا كۆتۈرۈلگهن تۇرپان -1933
  يىلى فېۋرالدا مهھمهت ئىمىن بۇغرا باشچىلىقىدا كۆتۈرۈلگهن خوتهن قوزغىلىڭى، -1933
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يىلى تارىم ھاۋزىسىدا تىمۇر ۋە ئوسمان قاتارلىق ئىككى ئهزىمهت -1933بۇالردىن باشقا، 
شهرقىي . باشچىلىقىدا، ئالتايدا شهرىف خان تۆرە باشچىلىقىدا قوزغىالڭ كۆتۈرۈلىدۇ

اننىڭ ھهر قايسى رايونلىرىدا كۆتۈرۈلگهن بۇ قوزغىالڭالر نهتىجه بېرىپ، ئۈرۈمچىدىن تۈركىست

  . باشقا جايالر ئاساسهن دېگۈدەك خىتايالرنىڭ تهسىر دائىرىسىدىن قۇتۇلىدۇ
ئىنقىالبالرنىڭ تۇنجى ئوتى تۇتاشقان قۇمۇلدىكى قوزغىالڭغا، خىتاي مۇسۇلمانلىرىدىن 

 يۈزدەك پىداكار جهڭچىسى بىلهن قاتناشقان بولسىمۇ، لېكىن يىلى-1931قوماندان ما جۇڭيىڭ 
يىلى سېنتهبىردە رۇسالر قۇمۇل -1931. ئۇرۇشتا يارىلىنىپ ئىيۇلدا گهنسۇغا قايتىپ كېتىدۇ

قوزغىڭالچىلىرىغا ياردەم قىلىشنى تهكلىپ قىلغان بولسىمۇ، قوزغىالڭچىالر رۇسىيهنىڭ 
الر بىلهن كېلىشىم ھاسىل قىاللمايدىغانلىقىغا رۇسىيه قوزغىالڭچى. تهكلىپىنى رەت قىلىدۇ

جىڭ شۇ رېن بىلهن  » ھۆكۈمدارى«كۆزى يېتىپ، ئۆكتهبىر ئېيىدا  شهرقىي تۈركىستاننىڭ 
ئهھۋال . مهخپىي كېلىشىم ھاسىل قىلىپ، ھۆكۈمهت قىسىملىرىغا قورال ياردەم قىلىدۇ

يىلى -1933ن جىن شۇ رېن، مۇشۇنداق بولسىمۇ شهرقىي تۈركىستاننى تولۇق تىزگىنلىيهلمىگه
شۇنىڭ بىلهن جالالت شىڭ شىسهي ئۆزىنى . ئاپرېلدا رۇسىيه ئارقىلىق خىتايغا قېچىپ كېتىدۇ

ھهربىي  ھۆكۈمدار ئېالن قىلىپ شهرقىي تۈركىستاننىڭ باشقۇرۇش ھوقۇقىنى چاڭگىلىغا 

  . كىرگۈزۈۋېلىپ شهرقىي تۈركىستاننى تېخىمۇ پاالكهتكه سۆرەت كىرىدۇ
 دىن ئارتۇق ئهسكىرى بىلهن شهرقىي تۈركىستانغا 1000ى ماڭ جۇڭيىڭ يىل-1933

ماڭ جۇڭيىڭ ھهربىي . ئىيۇندا خوجا نىياز ھاجى بىلهن كۆرۈشىدۇ-16كېلىپ، شۇ يىلى 
شۇنىڭ بىلهن، ماڭ . ھوقۇقنى تهلهپ قىلغاندا، خوجا نىياز بۇنىڭغا قاتتىق قارشى چىقىدۇ

دورا قاتارلىق ھهربىي -ياراق ۋە ئوق-لىدىكى قورالجۇڭيىڭ ئىنقىالپچىالرغا ھۇجۇم قىلىپ قو
خوجا نىياز ھاجىنىڭ قىيىن ئهھۋالدا قالغانلىقىنى كۆرگهن . الزىمهتلىكلهرنى تارتىۋالىدۇ

رۇسىيه پۇرسهتنى غهنىيمهت بىلىپ، خوجا نىياز ھاجىنى شىڭ شىسهي بىلهن ھهمكارلىق 
ڭ تهكلىپىگه ئىجابىي پوزىتسىيه خوجا نىياز ھاجى رۇسىيهنى. ئورنىتىشقا تهكلىپ قىلىدۇ

كېلىشىمدە، تهڭرى . يىلى شىڭ شىسهي بىلهن كېلىشىم ھاسىل قىلىدۇ-1933بىلدۈرۈپ، 
تېغىنىڭ جهنۇبىي خوجا نىياز ھاجىغا، شىمالىي قىسمى بولسا شىڭ شىسهيگه تهۋە، دەپ 

  . كېلىشىم ئۈرۈمچىدە ئىمزالىنىدۇ. بېكىتىلىدۇ
ئېالن » شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى«دە نويابىردا، قهشقهر-12يىلى -1933

  . قىلىنىپ ھۆكۈمهت قۇرۇلىدۇ
يانۋاردا قهشقهردە شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى قۇرۇلغاندىن -12يىلى -1933

بۇ مهزگىلدە، ئۇيغۇر مىللىي مائارىپىدا . كىيىن، مىللىي مائارىپ تىز سۈرئهتته تهرەققىي قىلىدۇ
بۇنىڭغا ماس ھالدا تىل سىياسىتىدىمۇ ئىسالھات ئېلىپ . ر ئېلىپ بېرىلىدۇزور ئىسالھاتال

  : بۇ ئىسالھاتالر تۆۋەندىكىچه. بېرىلىدۇ
ئۈرۈمچىدە مائارىپ نازارىتى، . پۈتكۈل ئۇيغۇر مىللىي مائارىپى مهركهزدىن باشقۇرۇلىدۇ-1

  . لىرى تهسىس قىلىنىدۇۋىاليهتلهردە بولسا مائارىپ ئىدارىسى ۋە ناھىيهلهردە مائارىپ ئىدارى
ھۆكۈمهت تهرىپىدىن .  بۇ مهزگىلدە مهكتهپلهر ئىككى خىل تۈزۈم بىلهن باشقۇرۇلىدۇ-2

باشقۇرۇلغان مهكتهپلهر شهنلى مهكتهپ، خهلق تهرىپىدىن باشقۇرۇلغان مهكتهپ خۇيلى 
دۆلهتكه قاراشلىق مهكتهپلهرنىڭ خىراجىتى ھۆكۈمهت . مهكتهپ دەپ ئىككىگه ئايرىلغان
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ىپىدىن، جهمئىيهتلهرگه قاراشلىق مهكتهپلهرنىڭ خىراجىتى جهمئىيهتلهر تهرىپىدىن تهر
يىلىدىن باشالپ قۇرۇلغان ئۇيغۇر -1935. يىغىلغان ئىئانه پۇلالر بىلهن ھهل قىلىنغان

  . جهمئىيهتلىرى ئۇيغۇر مىللىي مائارىپىنىڭ ئىسالھ قىلىنىشىدا مۇھىم رول ئوينايدۇ
  . بىرىدىن ئايرىۋېتىلگهن-دىنى دەرسلهر بىرئومۇمىي دەرسلهر بىلهن -3
  . ئوقۇغۇچىالرغا بېرىلىدىغان ئىجتىمائىي ياردەم تۈرى كۆپهيتىلگهن-4
  . قىزالرنىڭ مهكتهپته ئوقۇش نىسبىتىدە ئېشىش كۆرۈلگهن-5
ئىلگىرى ئۇيغۇر مىللىي مائارىپىنىڭ مهركىزى قهشقهر، غۇلجا ۋە تۇرپاننىڭ ئاستانه -6

 . ولسا، بۇ مهزگىلدە ئۈرۈمچى مهركهز ھالىغا كهلگهنناھىيهسى بولغان ب
ئوقۇتقۇچىالر قوشۇنىنىڭ كهمچىل بولۇشى تىز سۈرئهتته تهرەققىي قىلغان ئۇيغۇر مىللىي 

يىلدىن -1934بۇ سهۋەبتىن، . مائارىپىدا ساقلىنىۋاتقان ئهڭ قىيىن مهسىلىلهردىن بىرى ئىدى
گه يېقىن ئوقۇغۇچىنى ئوتتۇرا ئاسىيا 300ىتىدە  گۇرۇپپا ھال3باشالپ، سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى 

بۇ مهزگىل يېڭى . تۈركىي جۇمهۇرىيهتلهردىكى ھهر قايسى ئالىي مهكتهپلهرگه ئورۇنالشتۇرىدۇ
ئۇيغۇر مىللىي مائارىپىنىڭ ئالتۇن دەۋرى بولۇپ، بۇ دەۋىردە كۆپلىگهن ئىنژېنېر، دوختۇر، مال 

ھهر . ىكانت ۋە تهرجىمان يېتىشىپ چىقىدۇدوختۇرى، ئوقۇتقۇچى، سهنئهتچى، شائىر، مۇز
قايسى ساھهلهردە يېتىش چىققان بۇ ئىنسانالر ھازىرقى ئۇيغۇر مىللىي مائارىپىنىڭ 

يىلدىن -1942. تهرەققىياتىدا، ئۇيغۇرچىنىڭ مۇكهممهللىشىشىدە ناھايىتى زور رول ئوينايدۇ
. ر بارلىققا كېلىدۇكىيىن شهرقىي تۈركىستاننىڭ سىياسىي ۋەزىيىتىدە زور ئۆزگىرىشله

نهتىجىدە ئۇيغۇر مىللىي . كۆپلىگهن زىيالىي سهۋەبسىز قولغا ئېلىنىپ تۇرمىغا تاشلىنىدۇ
بۇنىڭ ئهكسىچه، ئۈچ ۋىاليهت . مائارىپى ئېغىر بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراپ، ئاجىزلىشىشقا باشاليدۇ

ە ئۇيغۇر مىللىي ئىنقىالبىغا سهھنه بولغان ئالتاي، چۆچهك ۋە غۇلجا قاتارلىق ۋىاليهتلهرد
مائارىپ ۋە بۇنىڭغا ماس ھالدا ئوقۇتقۇچىالرنىڭ . مائارىپىدا زور ئىلگىرىلهشلهر مهيدانغا كېلىدۇ

ئوقۇتقۇچىلىق ئهڭ ھۆرمهتكه سازاۋەر . كۈنگه ئېشىپ بېرىۋاتاتتى-ئىجتىمائىي ئورنىمۇ كۈندىن
ي تۈركىستان بۇ ھهقته شهرقى. ۋە ياخشى كۆرۈلىدىغان كهسىپكه ئايلىنىشقا باشاليدۇ

سىنىپىدا دەرسكه «: جۇمهۇرىيىتى پىرېزىدېنتى ئهخمهتجان قاسىمى مۇنداق دېگهن
دەپ يۈرەك قېنى سهرپ قىلىدىغان، پىداكار ۋە  يېتىشهلمهيدىغان بىرمۇ ئوقۇغۇچى قالمىسۇن،

جاپاكهش ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ۋەزىپىسىنىڭ ناھايىتى ئېغىر ۋە مۈشكۈل ئىكهنلىكىنى ئوبدان 
جهمئىيهتته ئوقۇتقۇچىنىڭ كهسپىدىن تېخىمۇ مۇقهددەس بولغان باشقا بىر كهسپ . بىلىمهن

چۈنكى ئالىم، تهتقىقاتچى، مۇتهخهسسىس، يازغۇچى، دوختۇر، قوماندان، دۆلهت ئهربابى ۋە . يوق
ۋىاليهت -3. »باشقا پۈتكۈل ئىنسانالرنىڭ ھهممىسى ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ئهمگىكىنىڭ مىۋىسىدۇر

لهپكى مهزگىللىرىدە بۇ رايونالردىكى مهكتهپلىشىش نىسبىتى ناھايىتى ئىنقىالبىنىڭ دەس
يۇقىرى بولۇپ، قىسقا ۋاقىت ئىچىدە تهبىئىي پهن ۋە ئىجتىمائىي پهن ساھهسىدە كۆپلىگهن 

بۇ ئهھۋال كىيىنكى مهزگىللهردىكى ئۇيغۇر مىللىي . ئىختىساسلىق خادىم يېتىشىپ چىقىدۇ
  . مائارىپىدا زور رول ئوينايدۇ

 
- 1949(كوممۇنىست خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى تىل سىياسىتى 

2009(  
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 يىلىنىڭ ئاخىرىدا شهرقىي تۈركىستاننى تامامهن ئىشغال -1949كوممۇنىست خىتايالر 
قىلىپ بولغاندىن كىيىن ئىلگىرىكى مائارىپ سىستېمىسىغا ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈپ، قوش 

خىتاي . دا خىتايچىنى مهجبۇرىي تېڭىشقا باشاليدۇتىللىق مائارىپ تۈزۈلمىسى ئاستى
يىلالردىن ھازىرغىچه شهرقىي تۈركىستاندا يولغا قويغان تىل سىياسىتىنى -1950ھۆكۈمىتىنىڭ 

  . تۆۋەندىكى بهش دەۋرگه ئايرىش مۇمكىن
 
  دەۋىرخىتايچه مائارىپنىڭ ئاساسى سېلىنغان -1

» شىنجاڭ مائارىپ ئىسالھاتى«ن يىلى مايدا شىنجاڭ خهلق ھۆكۈمىتى تهرىپىدى-1950
ھۆججهتته باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مهكتهپ دەرسلىكلىرىنىڭ . ناملىق بىر ھۆججهت چىقىرىلىدۇ

مهزمۇنىغا ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈلۈشى، مىللىي مهكتهپلهردە خىتايچه ۋە رۇسچه تالالش دەرسى 
ه تالالش دەرسى  قىلىپ قىلىپ بېكىتىلىشى، خىتايچه مهكتهپلهردە بولسا ئۇيغۇرچه بىلهن رۇسچ

يىلدا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمىتى -1959. بېكىتىلىشى قاتارلىقالر بهلگىلهنگهن
شىنجاڭدىكى پۈتكۈل ئالىي مائارىپ ئورۇنلىرىدا خىتايچه تهييارلىق ئوقۇشنى مهجبۇرىي ھالغا 

ى بىماالل سۆزلهيدىغان، تهييارلىق تۈگىگهندىن كىيىن ئوقۇغۇچىالردىن خىتايچىن. كهلتۈرىدۇ
 يىلى -1964. ئاڭلىيااليدىغان ۋە يازااليدىغان قابىلىيهتنى يېتىلدۈرۈش تهلهپ قىلىنىدۇ

 نومۇرلۇق ھۆججهت بىلهن باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مهكتهپلهردە قوش 474يهرلىك ھۆكۈمهت 
  . تىللىق مائارىپ يولغا قويۇشنى قارار قىلىدۇ

 
   مائارىپنىڭ تۇرغۇنلۇق مهزگىلىشهرقىي تۈركىستاندا خىتايچه-2

يىلى خىتاي مىقياسىدا باشالنغان مهدەنىيهت ئىنقىالبىنىڭ تهسىرى بىلهن پۈتكۈل -1966
. خىتايدا بولغىنىغا ئوخشاش شهرقىي تۈركىستاندىمۇ مائارىپ پالهچ ھالغا چۈشۈپ قالىدۇ

 يولدا توختاپ شۇنداق قىلىپ ئهمدىال باشالنغان قوش تىللىق مائارىپ سىياسهتلىرى يېرىم
يىلى ئېلىنغان قارارالر بىلهن شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىزالر -1966. قالىدۇ

يىلىدا ئېلىنغان يهنه بىر قارار بىلهن قايتىدىن ئهرەب ئېلىپبهسى -1980. التىن يېزىقىغا ئۆتىدۇ
هرقىي تۈركىستاندا بۇ مهزگىلدە ش. ئاساسىدىكى كونا ئۇيغۇر يېزىقى ئهسلىگه كهلتۈرۈلىدۇ

مۇئهييهن ئىدىئولوگىيهگه تايانغان رادىكال سولچىل مائارىپ سىياسىتى مىللىي كۈلتۈرنى 
خىتاي ھۆكۈمىتى مىللىي كۈلتۈر، دىنى ئېتىقاد . تامامهن يوق قىلىۋېتىش ئۈچۈن يولغا قويۇلىدۇ

پۈتۈن كۈچى ۋە مىللىي ئهدەبىيات قاتارلىق مهنىۋى بايلىقلىرىمىزنى يوقىتىۋېتىش ئۈچۈن 
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىلدىكى رادىكال سىياسهتلىرىگه قارشى . بىلهن ھهرىكهت قىلىدۇ
ئادەتلىرىگه مهھكهم يېپىشقان ئۇيغۇر، قازاق ۋە قىرغىزالر ھازىرغىچه -ئۆزىنىڭ كۈلتۈر ۋە ئۆرپ

ۈرەش ھهر ساھهدە ئۆزىنىڭ ئهدەبىياتى ۋە كۈلتۈرىنى قوغداش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن ك
  . قىلىپ كهلمهكته

 
  ئانا تىلدىكى مائارىپنىڭ كۈچهيگهن مهزگىلى-3

ماۋزېدوڭنىڭ ئۆلۈمى ۋە خىتايدا يولغا قويۇلۇشقا باشالنغان سىرتقا قارىتا ئىشىكنى 
ئېچىۋېتىش سىياسىتىدىن كېيىن، ھهر قايسى ساھهلهردىكى چهكلىمىلهرنىڭ ئهمهلدىن 
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ىللىي ئهدەبىيات ساھهسىدىكى چهكلىمىلهرمۇ قالدۇرۇلۇشى بىلهن، مىللىي مائارىپ ۋە م
نۆۋەتلىك خهلق قۇرۇلتىيى تهرىپىدىن -6مايدا -31يىلى -1984. قىسمهن ئهمهلدىن قالدۇرۇلىدۇ

ئاپتونوم رايون قانۇنىدا، خىتايدىكى ئاز سانلىقالرغا ناھايىتى . ئاپتونوم رايون قانۇنى ماقۇللىنىدۇ
لالنغاندا ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز زىيالىيلىرى ناھايىتى مهزكۇر قانۇن ماقۇ. كۆپ ھوقۇق بېرىلىدۇ

  :مهزكۇر قانۇندىكى تىلغا مۇناسىۋەتلىك ماددىالر تۆۋەندىكىچه. خوشال بولىدۇ
مىللىي ئاپتونوم رايونلىرىنىڭ دۆلهت ئورگانلىرى، ئۇ رايونالردىكى : ماددا-10

ش ئهركىنلىكىنى، ئۆزلىرىنىڭ مىللهتلهرنىڭ ئۆز يېزىق تىلىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇ
ئۆرپ ئادەتلىرىنى مۇھاپىزەت قىلىش ياكى ئىسالھ قىلىش ئهركىنلىكىنى قوغداشقا كاپالهتلىك 

  . قىلىدۇ
ئارا ئاالقىدا ئاپتونوم -ئاپتونوم رايونالردىكى ھهر قايسى دۆلهت ئورگانلىرىدا ئۆز: ماددا-21

انلىق تهرىپىدىن ئىشلىتىلگهن تىل ۋە رايوننىڭ قانۇنىدا بهلگىلهنگىنىدەك، رايوندا كۆپ س

  . يېزىقنى ئىشلىتىلىدۇ
ئاز سانلىقالر ئوقۇيدىغان مهكتهپلهردە، شۇ مىللهتلهرنىڭ تىلىدا تۈزۈلگهن : ماددا-22

ئوقۇتۇش -دەرسلىك كىتابلىرىنىڭ ئىشلىتىلىشى ۋە ئازسانلىق مىللهتنىڭ تىلى بىلهن ئوقۇ
  . ئېلىپ بېرىلىشى كېرەك
لهرنىڭ يۇقىرى سىنىپلىرىدا ياكى ئوتتۇرا مهكتهپلهردە خىتايچه باشالنغۇچ مهكتهپ

دەرسلىك پىروگراممىغا كىرگۈزۈلۈپ مهملىكهت مىقياسىدا ئىشلىتىلگهن ئاساسلىق ئهدەبىي 
  . تىلنىڭ تهرەققىي قىلىدۇرۇلۇشى الزىم

ان ئاپتونوم رايوندىكى ھهر قايسى دۆلهت ئورگانلىرى، ئاز سانلىقالرنىڭ تىلىدا يېزىلغ-38
ئاز سانلىقالرنىڭ تارىخى . كىتابالرنى رەتلهپ، تهرجىمه ۋە نهشرىيات ئىشلىرىنى ئۈستىگه ئالىدۇ

ئهسهرلىرى، قىممهتلىك كونا ئهسهرلىرى ۋە باشقا مۇھىم تارىخى ۋە مهدەنىيهت مىراسلىرىنى 
  . قوغداشقا مهسئۇل

خشىمىغان دۆلهت ئورگانلىرى، ئو مىللىي ئاپتونوم رايونلىرىدىكى ھهر قايسى-49
بىرىنىڭ تىل ۋە يېزىقىنى ئۆگىنىشكه -خىزمهتچىلىرىگه بىر-مىللهتلهرگه تهۋە دۆلهت ئىشچى

خىتاي كادىرلىرىنىڭ ئۇ رايوندىكى ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ تىل ۋە يېزىقىنى . تهشۋىق قىلىدۇ
ىقىنى خىزمهتچىلىرى ئۆز مىللىتىنىڭ تىل ۋە يېز-ئاز سانلىق مىللهت ئىشچى. ئۆگىنىشى كېرەك

ئۆگىنىش ۋە ئىشلىتىش بىلهن بىرلىكته، مهملىكهت مىقياسىدا ئىشلىتىلگهن ئهدەبىي تىلنى ۋە 
  .خىتاي يېزىقىنى ئۆگىنىشى الزىم

ئاپتونوم رايونالردىكى دۆلهت خادىملىرى، ئۇ رايوندا ئومۇميۈزلۈك ئىشلىتىلىدىغان 
 .اپاتالندۇرۇلۇشى كېرەكئىككىدىن ئارتۇق تىل ۋە يېزىقنى ياخشى ئۆگهنگهن ئهھۋالدا مۇك

ئارقىدىن ھهر خىل جىنايهتچىلهر بىلهن -ئۇ يىلالردا مهدەنىيهت ئىنقىالبى دەۋرىدە ئارقا
ئهيىبلىنىپ مهكتهپلهردىن قوغالنغان، تۇرمىغا تاشالنغان ئوقۇتقۇچىالر، ئهسهر يېزىشتىن 

م ئۆتكۈر، تۇرغۇن چهكلهنگهن، ئۇزۇن يىلالر تۇرمىدا ياتقان مهشهۇر يازغۇچىالردىن ئابدۇرەھى
ئالماس، زۇنۇن قادىرى، زوردىن سابىر قاتارلىق شهخسلهر يېڭى دەۋىر ئۇيغۇر ئهدەبىياتىنىڭ 

بۇالرنىڭ ئۈستىدىكى چهكلىمه ئهمهلدىن . ئهڭ جانلىق نامايهندىلىرىدىن ھېسابلىناتتى
. ىققا كېلىدۇقالدۇرۇلغاندىن كىيىن ئۇيغۇر مىللىي مائارىپى ۋە ئهدەبىياتىدا زور جانلىنىش بارل
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نهشرىيات ۋە مهتبۇئات ساھاسىدىمۇ جانلىنىش كۆرۈلۈپ،  شهرقىي تۈركىستاندا يېڭى 
يىلىدىن ئىلگىرى پهقهت شىنجاڭ خهلق -1980مهسىلهن، . نهشرىياتالر قۇرۇلۇشقا باشاليدۇ

نهشرىياتى، بېيجىڭ مىللهتلهر نهشرىياتى ئۇيغۇرچه بۆلۈمى، شىنجاڭ مائارىپ نهشىرىياتىال بار 
مهزكۇر نهشىرىياتالردا كۆپىنچىسى ئۇيغۇر يازغۇچىالرنىڭ ئهسهرلىرى ئهمهس، . ىدىئ

  . خىتايچىدىن تهرجىمه قىلىنغان تهرجىمه ئهسهرلهر نهشىر قىلىناتتى
يىلىدىن ئىلگىرى قۇرۇلغان نهشىرىياتالرغا قوشۇلۇپ شىنجاڭ سهھىيه نهشرىياتى، -1980

ىكا نهشرىياتى، شىنجاڭ قاتناش نهشرىياتى، تېخن-ئۆسمۈرلهر نهشرىياتى، شىنجاڭ پهن-ياش
. ئهدەبىي ژۇرنالالرنىڭ سانىمۇ كۆپىيىدۇ. قهشقهر ئۇيغۇر نهشرىياتى تهسىس قىلىنىدۇ

سهنئهتكه مۇناسىۋەتلىك ژۇرنالالر ئىچىدە شهرقىي تۈركىستان يازغۇچىالر -ئهدەبىيات
» كۆۋرۈك«ژۇرنىلى، » ىياتىشىنجاڭ مىللهتلهر ئهدەب«ژۇرنىلى، » تارىم«ئۇيۇشمىسىغا قاراشلىق 

ژۇرنىلى، » شهرقىي تۈركىستان سهنئىتى«ژۇرنىلى، مهدەنىيهت ئىدارىسىگه قاراشلىق بولغان 
ژۇرنىلى، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى » مىراس«خهلق ئهدەبىياتى تهتقىقات ئورگىنىنىڭ 

هشقهر ق«ژۇرنىلى، قهشقهردە نهشىر قىلىنىدىغان » بۇالق«تهرىپىدىن نهشىر قىلىنىدىغان 
، قۇمۇلدا نهشىر قىلىنىدىغان »تۇرپان«، تۇرپاندا نهشىر قىلىنىدىغان »سهنئىتى-ئهدەبىيات

، »سهنئىتى-ئاقسۇ ئهدەبىيات«، ئاقسۇ ۋىاليىتىدە نهشىر قىلىنىدىغان »قۇمۇل ئهدەبىياتى«
ژۇرنىلى، كورلىدا نهشىر قىلىنىدىغان » يېڭى قاشتېشى«خوتهندە نهشىر قىلىنىدىغان 

ژۇرنىلى، ئۈرۈمچى » تهڭرىتاغ«ژۇرنىلى، ئۈرۈمچى يازغۇچىالر بىرلهشمىسىگه تهۋە » بوستان«
ژۇرنىلىغا ئوخشاش يهرلىك ۋە مىللىي » نهسرىدىن ئهپهندىم«مهدەنىيهت باشقارمىسىغا تهۋە 

بۇ بىر قاتار ئۆزگىرىشلهر نهتىجىسىدە، ئۇيغۇر شائىر ۋە . ژۇرنالالر نهشىر قىلىنىشقا باشاليدۇ
  . ئهسهرلىرىنى تېخىمۇ ئاسان نهشىر قىلىش ئىمكانىيىتىگه ئېرىشىدۇيازغۇچىالر 

يۇقىرىدا قهيت قىلىنغىنىدەك نهشرىياتچىلىق ۋە مهتبۇئاتچىلىق ئىشلىرىنىڭ تهرەققىي 
مهكتهپلهردە ئانا . قىلىشى بىلهن، شهرقىي تۈركىستاندىكى مىللىي مائارىپ جانلىنىشقا باشاليدۇ

ئوقۇتۇش -هھمىيهت بېرىپال قالماستىن، بهلكى خىتايچه ئوقۇئوقۇتۇش خىزمىتىگه ئ-تىل ئوقۇ
بۇ مهزگىلدە ئۇيغۇرچه كۆپلىگهن ئهسهر روياپقا . خىزمىتىگىمۇ ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىلىدۇ

بۇنىڭدىن سىرت، ھۆكۈمهتنىڭ . چىقىپ، ئۇيغۇر ئهدەبىي تىلى تېخىمۇ مۇكهممهللىشىدۇ
 ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئېلىپبه يېزىقىدا نهشىر قوللىشى ئارقىسىدا ئۇيغۇر كالسسىك ئهسهرلىرى

بۇ بىر قاتار ئىجابىي ئۆزگىرىشلهر ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي كىملىكىنى تونۇشى ۋە . قىلىنىدۇ
  . مىللىي ئېڭىنىڭ شهكىللىنىشىدە مۇھىم رول ئوينايدۇ

 

  ئوقۇتۇشنىڭ چهكلىنىشكه باشلىنىشى -ئانا تىلدا ئوقۇ-3
پارچىلىنىپ، ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي جۇمهۇرىيهتلىرى يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى -1991

مۇستهقىل بولغاندىن كىيىن، شهرقىي تۈركىستاندا سىياسىي بېسىم تېخىمۇ كۈچىيىپ كېتىدۇ، 
سىياسىي ساھهدىكى بۇ ئۆزگىرىشلهر  مائارىپ ساھهسىگىمۇ زور دەرىجىدە سهلبىي تهسىرلهرنى 

نۆۋەتلىك خهلق ۋەكىللهر -8ۇر ئاپتونوم رايونى سېنتهبىردە ئۇيغ-25يىلى -1993. ئېلىپ كېلىدۇ
يېزىق قانۇنىدا ئاز - نۆۋەتلىك يىغىنىدا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى تىل-4قۇرۇلتىيى 

سانلىقالرنىڭ خىتايالر بىلهن بولغان سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتلىرىدە 
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خىتاي دۆلىتىدىكى پۈتكۈل مىللهتلهر خىتايچه «خىتايچه ئىشلىتىلىشى تهلهپ قىلىنىپ 
پۈتكۈل رەسمىي ئورگانالردا، رەسمىي ھۆججهتلهر خىتايچه . ئىشلىتىدىغان ئورتاق تىلدۇر
ئىيۇندا تۇنجى قېتىم -14يىلى -1996. دېگهن شهرت قوشۇلىدۇ» يېزىلىپ تارقىتىلىشى كېرەك

  . خىتايچه سهۋىيه سىناش ئىمتىهانى يولغا قويۇلىدۇ
-ىتاي ھۆكۈمىتى قوش تىللىق مائارىپ نامى ئاستىدا ئانا تىلدا ئوقۇبۇ مهزگىلدە خ

خىتايچه بىلمهيدىغان ياكى ئازراق بىلىدىغان ئوقۇتقۇچىالرنى . ئوقۇتۇشنى چهكلهشكه باشاليدۇ
مۇددەتتىن بۇرۇن پىنسىيهگه مهجبۇرىي چىقىرىشقا باشالپ، ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز 

خىتاي ھۆكۈمىتى ئالدىمىزدىكى بىر . لىشنى توختىتىدۇئوقۇتقۇچىالرنى خىزمهتكه تهقسىم قى
قانچه يىل ئىچىدە، باشالنغۇچ مهكتهپتىن ئۇنىۋېرسىتېتىگىچه پۈتكۈل مهكتهپلهردە خىتايچه 

  . ئوقۇتۇشنى تامامهن ئهمهلىيلهشتۈرۈشنى نىشان قىلماقتا-ئوقۇ
 

  خىتاينىڭ تىل سىياسىتى ئاپتونوم رايون قانۇنىغا زىت

نۆۋەتلىك مهملىكهتلىك خهلق قۇرۇلتىيى تهرىپىدىن -6اي ئېيىدا، م-31 يىلى -1984
ماقۇلالنغان ئاپتونوم رايون قانۇنىدا، خىتايدىكى ئاز سانلىقالرغا بهزى مهدەنىي ھهق ھوقۇقالر 

-بۇالردىن بىرى ئهسىرلهردىن بېرى داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان  ئانا تىلدا ئوقۇ. بېرىلگهن
خىتاينىڭ كۈنىمىزدە يولغا قويۇۋاتقان تىل سىياسىتى . ىدىئوقۇتۇش ئېلىپ بېرىش ھوقۇقى ئ

  . يۇقىرىدا قهيت قىلغىنىمىزدەك ئاپتونوم رايون قانۇنىغا تامامهن زىتتۇر
 

  دۇنيانىڭ شهرقىي تۈركىستاندا يولغا قويۇلۇۋاتقان تىل سىياسىتىگه بولغان قارىشى 
تقان ھهر خىل مهدەنىي ھهق خىتاينىڭ ئۇيغۇر ۋە قازاقالرغا قارىتا يولغا قويۇپ كېلىۋا

ھوقۇقلىرىنى چهكلهش سىياسىتىدىن كېيىن، شهرقىي تۈركسىتان مهسىلىسى خهلقئارا 
كهچۈرۈم تهشكىالتى، ئاسىيادىكى ئىنسان ھهقلىرىنى كۆزىتىش تهشكىالتىغا ئوخشاش 

بولۇپمۇ، خهلقئارا كهچۈرۈم . خهلقئارالىق تهشكىالتالرنىڭ دىققىتىنى تارتىشقا باشاليدۇ
شكىالتى ھازىرغىچه شهرقىي تۈركىستاندىكى ئىنسان ھهقلىرى دەپسهندىچىلىك قىلمىشلىرى ته

ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرىنىڭ يىللىق .  دوكالت ئېالن قىلىدۇ5بايان قىلىنغان ئهتراپلىق 
 . ئىنسان ھهقلىرى دوكالتلىرىدا ئۇيغۇر مهسىلىسىگه كهڭ ئورۇن ئاجرىتىلىشقا باشاليدۇ

نتهبىر ۋەقهسىدىن كىيىن، خىتاي ھۆكۈمىتى خهلقئارا تېررورىزىمنى باھانه سې-11بولۇپمۇ 
قىلىپ ئۇيغۇرالرنى سهۋەبسىزال تۇتۇشقا باشالپ، دىنى ۋە ئىجتىمائىي ھهق ھوقۇقلىرىنى كهڭ 

 خىتايدىكى ئۇيغۇرالر خىتاينىڭ«خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتىنىڭ . كۆلهمدە چهكلىمهكته
ناملىق، » قارشى كۈرەش نامى ئاستىدا ئېلىپ بارغان بېسىملىرىدىن قاچماقتاتېررورىزمغا 

  : بېتىدە بۇ ھهقته مۇنداق بايانالر ئورۇن ئالىدۇ-4يىلى ئېالن قىلغان دوكالتىنىڭ -2004
كىيىنكى يىلالردا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا ئىنسان ھهقلىرى دەپسهندىچىلىكى «

يهرلىك مهسئۇلالر، كۆپلىگهن . غۇر خهلقىنى ناھايىتى بىئارام قىلماقتابارغانچه ئېغىرلىشىپ، ئۇي
ئۇيغۇرنىڭ ئىقتىسادىي، سىياسىي، ئىجتىمائىي ھهق ھوقۇقلىرىنىڭ چهكلىنىشى ۋە دەپسهندە 
قىلىنىشىغا بىپهرۋا قارايدۇ، بۇ ئهھۋال رايوندا كېلىپ چىقىدىغان سۈركىلىشنىڭ ئاساسلىق 

ئۇيغۇرالرنىڭ ئارىسىدا ئىشسىزالر قوشۇنى بارغانچه . نمهنبهسى بولۇپ قېلىشى مۇمكى
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تۈركۈملهپ ئېقىپ كىرىپ ئولتۇراقلىشىشى، -خىتايالرنىڭ رايونغا تۈركۈم. زورايماقتا
ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ . ئۇيغۇرالرنىڭ ئهمگهك كۈچى بازىرىدا چهتكه قېقلىشىغا سهۋەب بولماقتا

دېهقانلىرى خىتايچىنى ياخشى كۆپىنچىسى دېهقانالردىن تهشكىل تاپىدۇ، ئۇيغۇر 
. سۆزلىيهلمهيدىغان بولۇپ، ناھايىتى چهكلىك مائارىپ ۋە خىزمهت ئىمكانىيىتىگه ئىگه

بۇنىڭدىن سىرت، كېيىنكى يىلالردا ئۇيغۇر ئائىلىلىرى خىتاي قۇرۇلۇش بىناكارلىق 
خوجايىنلىرى تهرىپىدىن يېتهرلىك دەرىجىدە مۇالزىمهت ۋە تۆلهم تۆلهنمهستىن ئۆز 

بىلدۈرۈلۈشىچه، قانچه ئون مىڭلىغان ئۇيغۇرچه كىتاپ .ېمىنلىرىدىن قوغالپ چىقىرىلماقتاز
 يىلى سېنتهبىر ئېيىدىن ئېتىبارەن شىنجاڭ -2002چهكلىنىپ، كۆيدۈرۈپ تاشالنغان 

ئۇنىۋېرسىتېتىدا كۆپلىگهن دەرسلهرنى ئۇيغۇرچه ئۆتۈش ئهمهلدىن قېلىپ، ئورنىغا خىتايچه 
ى مهزگىللهردە، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىجتىمائىي ۋە كۈلتۈر ھهق ھوقۇقلىرى كىيىنك. دەسسىتىلگهن

 . بارغانچه چهكلىنىپ ئېغىر كىرزىسقا دۇچ كهلمهكته
 

يىللىق دوكالتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قارىتا -2009خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتىنىڭ 
م تهشكىالتى بۇ مهسىله ھازىر خهلقئارا كهچۈرۈ. يولغا قويۇۋاتقان تىل سىياسىتىگه ئاجرىتىلىدۇ

ئۈچۈن مهخسۇس تهكشۈرۈش گۇرۇپپىسى تهشكىل قىلىپ، دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا 
  . ئايرىم كۆرۈشۈپ، خام ماتېرىيال توپلىماقتا-ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر بىلهن ئايرىم

ئهدەبىيات -ئىگىلىنىشچه، شهرقىي تۈركىستاندا كۆپلىگهن مهكتهپته ئۇيغۇر تىل
شقا پۈتكۈل دەرسلهر خىتايچه ئوقۇتۇلىۋاتقان بولۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ دەرسىدىن با

ئهگهر خىتاينىڭ بۇ سىياسىتى داۋامالشقان . سىياسىتى ئۇيغۇرالرنى ناھايىتى بىئارام قىلماقتا
  . تهقدىردە، شهرقىي تۈركىستاندا ئىجتىمائىي پارتالشقا زېمىن ھازىراليدۇ

يىلى شهرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلغاندىن -1949خۇالسىلىغاندا، خىتاي ھۆكۈمىتى 
 يىللىق تىل سىياسىتى ئۈستىدە تهتقىقات ئېلىپ بارغان 60تارتىپ كۈنىمىزگىچه بولغان 

ۋاقتىمىزدا، ئۆزلىرىنىڭ خهلق قۇرۇلتىيىدا ماقۇللىغان ئاپتونوم رايون قانۇنلىرىغا، ھهتتا خىتاي 
زېمىنىدا ئىشلىتىلىۋاتقان ھهر قايسى تۈركىي ئاساسىي قانۇنىغا  خىالپلىق قىلىپ، خىتاي 

بىزنىڭچه، . تىلالرنى يوق قىلىش غهرزىدە تىل سىياسىتى يولغا قويۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاالاليمىز
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنىڭغا ئوخشاش ھهقسىز سىياسهتلىرى ئۇيغۇر خهلقنىڭ نارازىلىقىنىڭ 

ىستان مهسىلىسىنىڭ خهلقئارالىشىشىدىمۇ كۈچىيىشىگه سهۋەب بولغاندىن سىرت، شهرقىي تۈرك
ئىيۇل ۋەقهسىنىڭ كېلىپ چىقىشىدىكى ئهڭ مۇھىم ئامىلالردىن بىرىمۇ -5. مۇھىم رول ئوينىدى

  . دەل خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان تىل سىياسىتىدۇر
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  بهشىنچى باپ
  چهتئهلدىكى شهرقىي تۈركىستان داۋاسىنىڭ تارىخىي

انغا نىسبهتهن زۇلمهتكه تولغان، ۋەزىيىتى ئىنتايىن ئهسىر شهرقىي تۈركىست-19
بۇ ئهسىردە بۈيۈك كۈچلهر شهرقىي تۈركىستاننى تهسىر . مۇرەككهپ مهزگىللهر ھېسابلىنىدۇ

يۇقىرىدا قهيت قىلىپ ئۆتكىنمىزگه . دائىرىسىگه ئېلىپ ئۆز ئالدىغا بۆلۈشۈۋالغان ئىدى
يىلى -1877به دۆلىتى، ياقۇپ خان يىلى قهشقهردە قۇرۇلغان ياقۇپ خان -1861ئوخشاش، 

خىتايالرمۇ بۇ پۇرسهتنى غهنىيمهت بىلىپ زور . قهشقهردە ۋاپات بولغاندىن كىيىن يىقىلىدۇ
مايدا شهرقىي تۈركىستاننى -16يىلى -1878قوشۇن بىلهن شهرقىي تۈركىستانغا بېسىپ كىرىپ 

ىپىدىن ئىدارە قىلىنغان بىر مهزگىل قوماندان زو زۇڭتاڭ تهر. پۈتۈنلهي ئىشغال قىلىۋالىدۇ
نويابىردا خىتاي ئىمپېراتورىنىڭ بۇيرۇقى بىلهن -18يىلى -1884شهرقىي تۈركىستان، 

نامى بىلهن بىۋاسته خىتاي ) يېڭى زېمىن(ئۆلكىسى سۈپىتىدە شىنجاڭ -19خىتاينىڭ 
  . ئىمپېرىيهسىگه قوشۇۋېتىلىدۇ

يىلىغىچه -1911ىقى مانجۇ سۇاللىسىنىڭ شهرقىي تۈركىستان ئۈستىدىكى ھۆكۈمرانل
 يىلى خىتايدا نهچچه ئهسىردىن بېرى ھۆكۈم سۈرۈۋاتقان مانجۇ سۇاللىسى -1911. داۋاملىشىدۇ

جۇمهۇرىيهت مهزگىلىدە شهرقىي تۈركىستان . ئاغدۇرۇپ تاشلىنىپ جۇمهۇرىيهت  قۇرۇلىدۇ
  . رەسمىيهت جهھهتتىنال خىتاينىڭ باشقۇرۇشى ئاستىدا ئىدى

  
  

هندە، شهرقىي تۈركىستاندا يهرلىك ئهمهلدارالرنىڭ خهلققه قىلغان  يىلالرغا كهلگ-1930
بۇنداق ئهشهددىي زۇلۇم ۋە ئېغىر بېسىمغا . بېسىمى ۋە زۇلۇمى ئىنتايىن كۈچىيىپ كېتىدۇ
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بهرداشلىق بېرەلمىگهن خهلق ئاخىرى قوزغىلىپ يهرلىك ئهمهلدارالرنىڭ بېسىمى ۋە زۇلىمىغا 
 نويابىردا -12 يىلى -1933قوزغىالڭالر نهتىجىسىدە،  . دۇقارشى قوزغىالڭ كۆتۈرۈشكه باشالي

  . ئېالن قىلىنىپ ھۆكۈمهت قۇرۇلىدۇ» شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى«قهشقهردە 
يىلى يانۋاردا چۆچهك ۋە ئالتاي چېگرىسىدىن شهرقىي تۈركىستانغا بېسىپ -1934

جۇڭيىڭنى ئېغىر مهغلۇبىيهتكه كىرگهن سوۋېت قىزىل ئارمىيهسى، ئۈرۈمچى ئهتراپىدا ما 
بۇ ئارىلىقتا، ئۈرۈمچىدىن قهشقهرگه ئاالھىدە . ئۇچرىتىپ، قهشقهرگه قاراپ ئىلگىرىلهيدۇ

كهلگهن باش كونسۇل ئافسېروف، خوجا نىياز ھاجى بىلهن كۆرۈشۈپ، ئۇنىڭغا شهرقىي 
هي بىلهن تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنى يىقىتىپ، ئۈرۈمچىگه بېرىپ شىڭ سىس

تهكلىپنى قوبۇل قىلىشقا . بىرلىكته شهرقىي تۈركىستاننى ئورتاق باشقۇرۇشنى تهكلىپ قىلىدۇ
خوجا نىياز . مهجبۇر بولغان خوجا نىياز ھاجى، ئافسېروف بىلهن بىرلىكته قهشقهردىن ئايرىلىدۇ

داق شۇن. ھاجى، ئۈرۈمچىگه كهلگهندىن كىيىن، مۇئاۋىن ئۆلكه رەئىسى بولۇپ تهيىنلىنىدۇ
قىلىپ، مىڭ بىر مۇشهققهتته قۇرۇلغان شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى ھۆكۈمىتى 

  . ناھايىتى قىسقىغىنه ئۆمۈر كۆرۈپ يىقىلىدۇ
يىلى سېنتهبىردە مهيدانغا كهلگهن قوزغىالڭ نهتىجه بېرىپ، ئىلى، ئالتاي ۋە - 1944

شهرقىي «نويابىردا -12يىلى -1944 .تارباغاتاي ۋىاليهتلىرى قوزغىالڭچىالرنىڭ قولىغا ئۆتىدۇ
  . رەسمىي ئېالن قىلىنىدۇ» تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى

»  شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى«ئىلىدا ھۆكۈمهت قۇرۇلغاندىن كىيىن، رۇسالر 
رۇسىيه . ياراق، ئهسكهر ۋە مهسلىههتچى ئهۋەتىدۇ- ھۆكۈمىتىگه مۇئهييهن مىقداردا قورال

ئارقىلىق   ھۆكۈمهتنى خىتاي بىلهن كېلىشىم ھاسىل قىلىشقا ئهۋەتكهن مهسلىههتچىلىرى 
نهتىجىدە، ھۆكۈمهت ۋەكىللىرى بىلهن خىتاي ۋەكىللىرى سۆھبهت ئۆتكۈزۈشكه . مهجبۇراليدۇ

  . باشاليدۇ
ياراق، ھهربىي ۋە -غۇلجىدا ھۆكۈمهت قۇرۇلغاندىن كىيىن، رۇسالر قوزغىالڭچىالرغا قورال

رۇسىيه بۇ مهسلىههتچىلهرنىڭ ۋاستىسى ئارقىلىق، . دۇسىياسىي مهسلىههتچىلهر ئهۋەتى
شۇنداق قىلىپ، خىتاي . قوزغىالڭچىالرنى خىتاي بىلهن كېلىشىم ھاسىل قىلىشقا ئۈندەيدۇ

گومىنداڭ . بىلهن قوزغىالڭچىالر ئارىسىدا ئۇزۇنغا سوزۇلغان مۇزاكىرىلهر باشلىنىپ كېتىدۇ
هيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن، مهھمهت ئىمىن دەپ تهرىپلىنىدىغان ئ» ئۈچ ئهپهندى«ھۆكۈمىتى 

بۇغرا ۋە مهسۇت سابرى قاتارلىق زاتالرنى ۋەكىل سۈپىتىدە تالالپ قوزغىالڭچىالر بىلهن سۆھبهت 
ئۈچ ئهپهندى شهرقىي تۈركىستانغا . ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن شهرقىي تۈركىستانغا ئهۋەتىدۇ

يىغىنالردا، ھهققىي مهنىدىكى  ئۈچ ئهپهندى. كهلگهندىن كىيىن بىر قاتار يىغىن ئۇيۇشتۇرىدۇ
مۇستهقىللىققا ئېرىشىش ئۈچۈن، ئالدى بىلهن خىتايغا بېقىنغان ئاساستا بىر مىللىي 
مۇختارىيهت قۇرۇپ چىقىپ، شهرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ مهدەنىيىتى، ئىدېئولوگىيىسى ۋە 

ال بىر مهزگىل ئىقتىسادىي تۇرمۇشىنى گۈللهندۈرۈشنىڭ ئهڭ توغرا يول بولىدىغانلىقىنى، ئهھۋ
مۇشۇ پېتى داۋامالشقاندا، شهرقىي تۈركىستاننىڭ رۇسىيهنىڭ چاڭگىلىغا چۈشۈپ كېتىشنىڭ 

ئۈچ ئهپهندى تهشكىللىگهن بۇ . ئالدىنى ئالغىلى بولىدىغانلىقىنى كۈچهپ تهكىتلىشىدۇ
ئىككى تهرەپ بىر قاتار سۆھبهتلهرنى . يىغىنالرغا ياشالر ناھايىتى ئاكتىپ ئاۋاز قوشىدۇ
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لېكىن كېلىشىمنى ئېتىراپ قىلمىغان . تكۈزگهندىن كىيىن، ئاخىرى كېلىشىم ھاسىل قىلىدۇ ئۆ

  . ئهلى خان تۆرەم بىلهن بىر قانچه ھۆكۈمهت باشلىقلىرى رۇسىيهگه  ئېلىپ قېچىلىدۇ
 15ى خىتاي بولۇپ جهمئىي 10ى يهرلىك، 15كېلىشىم نهتىجىسىدە، ئۈرۈمچىدە 

 خىتاي گېنېرال جاڭ جىجۇڭ ھۆكۈمهت باشلىقى، رۇس  .كىشىلىك بىر ھۆكۈمهت قۇرۇلىدۇ
تهرەپدارى ئهخمهتجان قاسىمى بىلهن بۇرھان شهھىدى مۇئاۋىن ھۆكۈمهت باشلىقى بولۇپ 

مهھمهت ئىمىن بۇغرا پاراۋانلىق مىنىستىرى، جانىم خان مالىيه مىنىستىرى، ئهيسا . سايلىنىدۇ
ولسا باش تهپتىش سۈپىتىدە ھۆكۈمهتتىن يۈسۈپ ئالىپتېكىن ۋاكالهتسىز ئهزا، مهسۇت سابرى ب

   . ئورۇن ئالىدۇ
خىتاي، ئىنقىالبچىالرنىڭ كونترۇللىقى ئاستىدىكى غۇلجا، ئالتاي ۋ ە تارباغاتاي قاتارلىق 
رۇسىيهنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكهن بۇ رايونالرنى تىزگىنلهشتىن ئىنتايىن ئاجىز ئىدى، خىتاينىڭ 

ونالردا يولغا قويغان خىتايالشتۇرۇش سىياسىتى، شهرقىي تۈركىستاننىڭ جهنۇبىدىكى راي
بۇ ئهھۋالدىن چۆچىگهن .  خهلقنى خىتايدىن نهپرەتلهندۈرۈپ رۇسىيهگه مايىلالشتۇرغان ئىدى

گومىنداڭ ھۆكۈمىتى، مهسۇت سابرىنى ھۆكۈمهت رەئىسلىكىگه، ئهيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىننى 
اننىڭ باشقۇرۇش ھوقۇقىنى ھۆكۈمهتنىڭ باش كاتىپلىقىغا سايالپ، شهرقىي تۈركىست

ھۆكۈمهتتىكى رۇس تهرەپدارلىرى بۇ ئهھۋالدىن نارازى بولۇپ، . مىللهتچىلهرگه تاشالپ قويىدۇ
ئهلۋەتته، ئۇالر ئۆز مهيلى بويىچه . ھۆكۈمهتتىن ئىستىپا بېرىپ غۇلجىغا قايتىپ كېتىدۇ

  . ھۆكۈمهتتىن ئىستىپا بهرمهيدۇ
هشتۈرۈش پىرىنىسپىنى تۇتقا قىلىپ مائارىپ ئالدى بىلهن تۈركل» مىللهتچى ھۆكۈمهت«

بۇ ئهھۋال خىتاي بىلهن رۇسىيهنى ئهندىشىگه سېلىپ . ساھهسىگه دىققىتىنى مهركهزلهشتۈرىدۇ

مهقسىتى بىلهن تۇرۇۋاتقان خىتاي » ۋەزىپه«يىلى شهرقىي تۈركىستاندا -1948. قويىدۇ
ىپ، يهرلىك مىللهتچىلهرنىڭ قوراللىق قىسىملىرى باش قوماندانى بىر خىتابنامه ئېالن قىل

رۇسىيه تهرەپدارلىرىدىن تېخىمۇ خهتهرلىك بولىدىغانلىقىنى كۈچهپ تهكىتلهپ تهشۋىقات 

 .پائالىيىتى ئېلىپ بارىدۇ
بۇ مهزگىلدە خىتايدا ماۋ زېدۇڭنىڭ مهشهۇر ئۇزۇن سهپىرى ئاخىرقى پهللىسىگه كېلىپ 

يىلى -1949شىچاق بولۇش مهقسىتىدە، خىتاي ھۆكۈمىتى سوۋېت ئىتتىپاقىغا ياخ. قالغان ئىدى
يانۋاردا مهسۇت سابرى بىلهن ئهيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىننى ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشالپ، -1

بۇ مهزگىلدە .  ئورنىغا رۇسىيه چوماقچىسى بولغان كوممۇنىست بۇرھان شهھىدىنى  تهيىنلهيدۇ
بولۇپ، شهرقىي تۈركىستان خىتاي كوممۇنىستلىرى خىتاينى تامامهن چاڭگىلىغا ئېلىپ بولغان 

يىلى سېنتهبىردە شهرقىي تۈركىستاندىكى -1949. چېگرىسىغا ئهسكهر توپلىغان ئىدى
مىللهتچى خىتاي قوراللىق قىسىملىرى باش قوماندانى، خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتىنىڭ 

 نهتىجىدە، خىتاي كوممۇنىست ئارمىيهسى ھېچقانداق بىر ھهربىي. قويغىنىغا ئۆزىنى ئاتىدۇ

 . قىسم بىلهن تىركهشمهيال، ئاسانال شهرقىي تۈركىستانغا بېسىپ كىرىدۇ
ئهيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن، مهھمهت ئىمىن بۇغرا ۋە قانچه مىڭلىغان ئۇيغۇر ۋە قازاق 

مهسئۇت سابرى بايقۇزى ئهپهندى شېهىت . ھىندىستان ۋە پاكىستاندىن پاناھلىق تىلهيدۇ
ئېتىبارەن شهرقىي تۈركىستاننىڭ زۇلمهت كۈنلىرى شۇنداق قىلىپ، بۇ كۈندىن . قىلىنىدۇ

 .قانچه ئون مىڭلىغان زىيالىي ۋەھشىيلهرچه ئۆلتۈرۈلۈپ، تۇرمىالرغا تاشلىنىدۇ. باشلىنىدۇ
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شهرقىي تۈركىستاندا، ئۇ كۈندىن باشالپ تاھ  ھازىرغىچه خىتايغا قارشى مۇستهقىللىق 
ئىيۇن ئۈرۈمچى ۋەقهسى -5رقى كۈرەش ئهڭ ئاخى. كۈرىشى توختاۋسىز داۋاملىشىپ كهلدى
شهرقىي تۈركىستاندىكى بۇ خىلدىكى  شۇڭالشقا،. بىلهن ئهڭ يۇقىرى پهللىگه چىقتى

قوزغىالڭالرنىڭ ئۇيغۇرالر مۇستهقىللىققا ئېرىشكۈچه ئىزچىل داۋاملىشىدۇ، دېگهن خۇالسىگه 
 . كهلسهك ھهرگىزمۇ خاتاالشمىغان بولمايمىز

  ۈركىيهدە شهرقىي تۈركىستان داۋاسى ت-5-1
تۈركىيه دىئاسپورادىكى ئۇيغۇرالر شهرقىي تۈركىستان مۇجادىلىسىنىڭ مهشئىلىنى ياققان 

تۈركىيهدە ياشاۋاتقان شهرقىي تۈركىستانالرنىڭ كۆپىنچىسى . تۇنجى دۆلهت ھېسابلىنىدۇ
 - 1952يىلى كوممۇنىست خىتايالر شهرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلىۋالغاندىن كىيىن، -1949
. ىندىستان، پاكىستان ۋە ئافغانىستان ئارقىلىق تۈركىيهگه كېلىپ ئولتۇراقلىشىپ قالغانيىلى ھ

 3035⁄12765-32320مارتتا -13يىلى -1952تۈركىيه ھۆكۈمىتى مىنىستىرالر كابىنېتى 
 شهرقىي تۈركىستانلىقنىڭ كۆچمهن سۈپىتىدە تۈركىيهگه 1850نومۇرلۇق قارارى بىلهن  

   .قوبۇل قىلىدۇكېلىپ ئولتۇراقلىشىشىنى 

  
  

تۈركىيهگه كۆچمهن سۈپىتىدە كهلگهن شهرقىي تۈركىستانلىقالر ئۇيغۇر، قازاق ۋە 
 شهرقىي تۈركىستانلىق 400يىلالردا تهخمىنهن -1960. قىرغىزالردىن تهشكىل تاپقان

 يىلالردا خىتايدىكى -1980 .ئافغانىستان ئارقىلىق تۈركىيهگه كېلىپ ئولتۇراقلىشىدۇ
سهتتىن پايدىالنغان قانچه مىڭلىغان شهرقىي تۈركىستانلىق تۇغقان يوقالش سىيا» كهڭرى«

بۆلۈنۈپ كهتكهن . مۇناسىۋىتى بىلهن تۈركىيهگه كېلىپ تۈركىيهدە ئولتۇراقلىشىپ قالىدۇ
ئائىلىلهرنىڭ بىرلىشىشى بىلهن قانچه يۈزلىگهن شهرقىي تۈركىستانلىق كۆچمهن تۈركىيهدە 

ىستانلىق كۆچمهنلهرنىڭ كۆپىنچىسى نىغدە، قهيسهرى، كونيا ۋە شهرقىي تۈرك. ئولتۇراقلىشىدۇ
 يىلالردىن -1980بۇنىڭدىن باشقا، . سالىهلى قاتارلىق شهھهر ۋە ناھىيهلهرگه ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ

كىيىن ئوقۇش مهقسىتىدە تۈركىيهگه كهلگهن شهرقىي تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالر تۈركىيهدە 
ەتىنى شهرقىي تۈركىستانغا قايتىشقا ئامالسىز قېلىپ، ئوقۇشىنى تاماملىغاندىن كىيىن ۋ
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 دەك شهرقىي 20000كۈنىمىزدە تهخمىنهن . تۈركىيهدە تىرىكچىلىكنىڭ يولىنى تۇتىدۇ

 . تۈركىستانلىقنىڭ تۈركىيهدە ياشاۋاتقانلىقى تهخمىن قىلىنماقتا
 -1936 يىلى تۈركىيهگه كهلگهن شهرقىي تۈركىستانلىق كۆچمهنلهر ئارىسىدا، -1951

پارالمېنتىدا شهرقىي تۈركىستانغا ) مىللهتچى خىتاي(يىلغىچه گومىنداڭ - 1947يىلىدىن 
ۋەكىللىك قىلغان، كېيىنچه شهرقىي تۈركىستانغا قايتىپ كېتىپ، شهرقىي تۈركىستان 
ھۆكۈمىتىنىڭ باش سېكرىتارلىقىنى ۋە ئۇيغۇر مهدەنىيهت جهمئىيىتى بىلهن شهرقىي تۈركىستان 

تىنىڭ رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى ئۆتىگهن ئهيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن ۋە شهرقىي ياشالر تهشكىال
تۈركىستاندا قۇرۇلغان ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتته، پاراۋانلىق ئىشلىرى نازىرى بولغان، شىنجاڭ 
ئۇنىۋېرسىتېتىدا پهخرى مهكتهپ مۇدىرى ۋە پروفېسسورلۇق ئۇنۋانى بىلهن تهتقىقات ئېلىپ 

ابىردا ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ مۇئاۋىن باشلىقلىقىغا سايالنغان دېك-29 يىلى -1948بارغان، 
مهمهت ئىمىن بۇغرا بىلهن ئهيسا . مهمهت ئىمىن بۇغرا قاتارلىق مهشهۇر زاتالرمۇ بار ئىدى

يۈسۈپ ئالىپتېكىن تۈركىيهگه كهلگهندىن كىيىن، شهرقىي تۈركىستان داۋاسى ئۈچۈن ئاكتىپ 
-1951مهمهت ئىمىن بۇغرا . يهتلىرى بىلهن شۇغۇللىنىدۇھالدا سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي پائالى

ناملىق ژۇرنال نهشىر » تۈركىستان«يىلغىچه ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان مهزگىلىدە -1954يىلدىن 
مهزكۇر ژۇرنال تۈركىستاننىڭ ھهر ئىككى قانىتىنىڭ ئهركىنلىك كۈرىشى  .قىلدۇرىدۇ

يىلى -1953.  دۇنياسىغا خىتاب قىالتتىژۇرنال پۈتكۈل تۈرك. ئورگىنىغا ۋەكىللىك قىالتتى
مهمهت ئىمىن بۇغرانىڭ يۈرەك كېسىلى قوزغىلىپ، دوختۇرخانىدا يېتىشقا مهجبۇر بولۇپ 

  . قېلىپ، ژۇرنال چىقىرىشنى توختىتىپ قويىدۇ
 يىلى ئهنقهردە، -1956. مهمهت ئىمىن بۇغرا، شۇ يىلى ئهنقهرەگه كۆچۈپ كېلىدۇ

ژورنالدا شهرقىي . يلىق ژۇرنالنى نهشىر قىلدۇرۇشقا باشاليدۇناملىق ئا» تۈركىستان ئاۋازى«
مهممهت ئىمىن . تۈركىستان داۋاسىنى مهزمۇن قىلغان ئهسهرلهر كۆپ سالماقلىقىنى ئىگىلهيدۇ

ناملىق ئۈچ ئايلىق ئىنگىلىزچه ژورنالنىمۇ » The Voice of Türkistan« بۇغرا يهنه شۇ يىلى 
رنال، كېيىنچه ئىقتىسادىي قىيىنچىلىق تۈپهيلى نهشىردىن ھهر ئىككىلى ژۇ. نهشىر قىلدۇرىدۇ
مىللهتچى خىتاي (ژۇرنالنىڭ توختاپ قېلىشىغا، تهيۋەندىكى گومىنداڭ . توختاپ قالىدۇ

ھۆكۈمىتىنىڭ سهئۇدى ئهرەبىستان ھۆكۈمىتىگه بېسىم قىلىشى نهتىجىسىدە، ) ھاكىمىيىتى
ىغان ئىقتىسادىي ياردەمنى ئۈزۈپ تاشلىشى سهئۇدى ھۆكۈمىتى ئامالسىز مۇھاجىرلىرىمىزغا بېرىد

  . يىلالرغىچه داۋاملىشىدۇ-80سهئۇدى ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ چهكلىمىسى تاھ . سهۋەب بولىدۇ
شهرقىي تۈركىستاننىڭ «تالماي ئىزدىنىش نهتىجىسىدە، -مهمهت ئىمىن بۇغرا، ھارماي

. نهشىر قىلدۇرىدۇيىرىك ئهسىرىنى ) يىلى، ئىستانبۇل-1952(ناملىق » ئۆتمۈشى ۋە بۈگۈنى
بولۇپ،  مهزكۇر » شهرقىي تۈركىستان تارىخى«مهمهت ئىمىن بۇغرانىڭ ئهڭ مۇھىم ئهسىرى 

 يىلى -1987ئهسهر مهرھۇمنىڭ ۋەسىيىتى بويىچه، مهزمۇنىغا مۇۋاپىق ھالدا قايتىدىن رەتلىنىپ، 
 ئهنقهرەدە بىرقىسىم مهرىپهتپهرۋەر شهرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ ئىقتىسادىي ياردىمى بىلهن

  . قايتىدىن نهشىر قىلىنىپ تارقىتىلىدۇ
مهمهت ئىمىن بۇغرا ۋە ئهيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن تۈركىيهگه ھىجرەت قىلغان دەسلهپكى 
. يىلالردا، دۇنيا مىقياسىدا سوغۇق مۇناسىۋەتلهر ئۇرۇشى ناھايىتى كهسكىنلىشىپ كېتىۋاتاتتى

تۈركىيه . ئارا ئۇرۇش قىلىۋاالتتى-رىكا ئۆزكورىيه يېرىم ئارىلىدا خىتاي دۆلىتى بىلهن ئامې

 90



جۇمهۇرىيىتى كورىيهگه ئهسكهر ئهۋەتىپ يېڭىدىن شهكىللهنگهن قۇتۇپلىشىشىتا 
مهمهت ئىمىن بۇغرا ئۆز ۋاقتىدىكى ۋەزىيهتكه مۇنداق . غهربلىكلهرنىڭ سېپىدىن ئورۇن ئالىدۇ

 : باھا بېرىدۇ
اننىڭ مۇستهقىللىق ھهققىنى بىر تهرەپتىن تهيۋەن ھۆكۈمىتىگه شهرقىي تۈركىست«

ئاغزاكى بولسىمۇ قايتۇرۇپ بېرىشى ئۈچۈن بېسىم قىلىنسا، يهنه بىر تهرەپتىن، كوممۇنىست 
خىتاينىڭ ئاسارىتى ئاستىدىكى شهرقىي تۈركىستان ۋە كوممۇنىست رۇسىيهنىڭ ئاسارىتى 

شمهنلىرىگه ئۇرال خهلقلىرى ئورتاق دۈ-ئاستىدىكى غهربىي تۈركىستان، كاۋكاسىيا ۋە ئېدىل
خىتاي ۋە رۇسىيه جاھانگىرلىرىنىڭ دۇنيانى ئالداپ كېتىشىگه . قارشى ئىتتىپاقلىشىشى كېرەك
كهلگۈسىدە كوممۇنىست ھاكىمىيهتلهر ئاغدۇرۇپ تاشالنغاندا، . قهتئىي قاراپ تۇرماسلىق الزىم

 » .ئۆزىگه خوجا بولۇشى مۇمكىن-ئاسارەتتىكى  تۈركلهرمۇ ئۆز
لهن ئهيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن، تۈركىيهدە ئولتۇراقلىشىپ قالغان مهمهت ئىمىن بۇغرا بى

ئۇرال ۋە ئهزەربهيجانلىق رەھبهرلهر بىلهن ئورتاق -غهربىي تۈركىستانلىق، كاۋكاسىيالىق، ئېدىل
ئىككى رەھبىرىمىز يهنه، سوۋېت ئىتتىپاقى . دۈشمهنگه قارشى تۇرۇش ئۈچۈن ئىتتىپاقلىشىدۇ

تۈركىي مىللهتلهردىن بولغان مۇھاجىرالر بىلهن ئىتتىپاقلىشىپ، ۋە كوممۇنىست خىتايغا قارشى 
  . ئاكتىپ پائالىيهت ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن ناھايىتى زور كۈچ سهرپ قىلىشىدۇ

مهمهت ئىمىن بۇغرا بىلهن ئهيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىننىڭ بۇ يولدا كۆرسهتكهن 
افرىقىدا چاقىرىلغان خهلقئارالىق نهتىجىدە، ئاسىيا ۋە ئ. تىرىشچانلىقلىرى مېۋە بېرىشكه باشاليدۇ

ئوخشىمىغان دۆلهتلهردە زىيارەتته بولۇپ ئاالقىدار . يىغىنالرغا قاتنىشىش پۇرسىتىگه ئېرىشىدۇ
دۆلهت ئهربابلىرى بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈپ، خىتاي ۋە سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ كېڭهيمىچى، 

مهمهت . شكه تىرىشىدۇبهشىرىسىنى چۈشهندۈرۈ-مۇستهملىكه سىياسىتىنى ۋە رەزىل ئهپتى
 يىلى تۈركىيهگه -1965ئىمىن بۇغرا خهلقئارادا بىر قاتار پائالىيهتلهر ئېلىپ بارغاندىن كىيىن 

شىنخۇا . قايتىپ كېلىپ، خىتايغا قارشى ئاكتىپ پائالىيهت ئېلىپ بېرىشنى داۋامالشتۇرىدۇ
ا يۈسۈپ ئالىپتېكىننىڭ  دېكابىر سانىدا ئهيس-18 يىلى -1995ئاگېنتلىقىغا  تهۋە خهلق گېزىتى 

سهرلهۋھىسى ئاستىدا ناھايىتى مۇھىم خهۋەر » دۆلىتىمىزنىڭ دۈشمىنى ئۆلدى«ۋاپاتىنى 
  . سۈپىتىدە ئېالن قىلىدۇ

 -1960تۈركىيهدە ئولتۇراقلىشىپ قالغان شهرقىي تۈركىستانلىق كۆچمهنلهر تۇنجى بولۇپ 
 يىلالردا بولسا، -1980. نى قۇرىدۇيىلى ئىستانبۇلدا شهرقىي تۈركىستان كۆچمهنلهر جهمئىيىتى

شهرقىي تۈركىستان ۋەخپىسى ۋە شهرقىي تۈركىستان مهدەنىيهت ۋە ھهمكارلىق جهمئىيىتى 
يىلالردا يولغا قويغان سىرتقا قارىتا ئىشكىنى ئېچىۋېتىش -1980خىتاي ھۆكۈمىتى . قۇرۇلىدۇ

لغان مۇناسىۋەتلهر سىياسىتى نهتىجىسىدە، قىسمهن بولسىمۇ شهرقىي تۈركىستان بىلهن بو
ناھايىتى كۆپ شهرقىي تۈركىستانلىق زىيالىي ۋە بىلىم ئهھلى ئانادولۇ تۈركلىرى ۋە . كۈچىيىدۇ

 خىتاي -تۈركىيه. مهدەنىيىتى بىلهن يېقىندىن تونۇشۇپ چىقىش پۇرسىتىگه ئېرىشىدۇ
ىنكى مۇناسىۋەتلىرىنىڭ كۈچىيىشى ۋە  تۈركىيهنىڭ خاتا تاشقى سىياسىتى نهتىجىسىدە، كىي

مهزگىللهردە تۈركىيهدىكى شهرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ ھهر تۈرلۈك پائالىيهتلىرىگه چهكلىمه 
تولىمۇ . خىتاي ھۆكۈمىتى تۈرك دۇنياسى ئۈستىدە ئويۇن ئويناشنى داۋامالشتۇرماقتا. قويۇلىدۇ
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ئهپسۇسكى، تۈركىيه قاتارلىق تۈركىي جۇمهۇرىيهتلهرنىڭ ئۇزۇن مهزگىللىك خىتاي تاشقى 
  خىتاي . ىياسىتى ھازىرچه كۈنتهرتىپته يوقس

  
  
  

غهربكه كېڭىيىش سىياسىتىنى سۈرئهت بىلهن داۋامالشتۇرۇپ، تۈركىي جۇمهۇرىيهتلهردە 
  .سىياسىي ۋە سودا ساھهسىدە تهسىر دائىرىسىنى كېڭهيتىشكه ۋە نوپۇز تىكلهشكه ئۇرۇنماقتا

هتپهرۋەر شهرقىي  يىلىدىن ئېتىبارەن، سهئۇدى ئهرەبىستاندىكى مهرىپ-1987
تۈركىستانلىقالر، خهلقئارا ياردەم ئورگانلىرى ۋە تۈركىيه جۇمهۇرىيىتى قاتارلىقالرنىڭ ئوتتۇرا 
ئاسىيا تۈركىي جۇمهۇرىيهتلىرىگه قاراتقان مائارىپ سىياسىتى دائىرىسىدە، كۆپ ساندا ئۇيغۇر 

كابىردا بېيجىڭدا  دې-5 يىلى -1985. ياشلىرى تۈركىيهدە ئوقۇش ئۈچۈن كېلىشكه باشاليدۇ
ئوقۇۋاتقان شهرقىي تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالر مهركىزى ھۆكۈمهتكه تهلهپلىرىنى ئوتتۇرىغا 

بۇ تارىختا ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتى، باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، . قويۇپ قاتتىق غۇلغۇال قوزغايدۇ
 مهركىزى بارلىق چهكلىمىلهرنىڭ ئهكسىچه، بېيجىڭ. ياشالر ھهرىكىتى، دەپ ئاتىلىدۇ

مىللهتلهر ئىنستىتۇتىغا يىغىلغان شهرقىي تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالر پىكىر تهلهپلىرى 
يېزىلغان مهكتۇپنى خىتاي دۆلهت رەئىسلىك سارىيى جۇڭ نهنخهيغىچه بېرىپ، دۆلهت رەئىسى 
. باش كاتىپىغا تهقدىم قىلغاندىن كىيىن، تىنچ بىر شهكىلدە مهكتهپلىرىگه قايتىپ كېتىدۇ

  :غۇچىالر پىكىر تهلهپلىرى تۆۋەندىكىچهئوقۇ
  . شهرقىي تۈركىستانغا خىتاي كۆچمهنلىرىنى يۆتكهشنى توختىتىش-1
 شهرقىي تۈركىستاندا يولغا قويۇلۇۋاتقان پىالنلىق تۇغۇت ۋە ئائىله پىالنالش -2

  .سىياسىتىنى توختىتىش
بىق رەئىسلىرىدىن  ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشالنغان شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى سا-3

  .ئىسمائىل ئهمهتنىڭ ۋەزىپىسىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش
  . شهرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئاتوم سىنىقىنى توختىتىش-4
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  . شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ مهدەنىيهت سهۋىيهسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش-5
  .رغا يۆتكهشنى توختىتىش خىتايدىكى مهھبۇسالرنى شهرقىي تۈركىستاندىكى تۇرمىال-6

ئاالقىدار ئورۇنالردىن مۇتهخهسسىسلهر مهركىزى مىللهتلهر ئىنستىتۇتىغا كېلىپ 
ئوقۇغۇچىالرنىڭ پىكىر تهلهپلىرىگه جاۋاپ بهرگهن بولسىمۇ، لېكىن ئوقۇغۇچىالرنى قايىل 

م سېلىشنى خىتاي ھۆكۈمىتى بۇرۇنقىدەكال، ئۇيغۇر خهلقىگه بېسىم قىلىشنى ۋە زۇلۇ.  قىاللمايدۇ
ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتىگه قاتناشقان ئوقۇغۇچىالر . ھهتتا تېخىمۇ كۈچهيتىدۇ. داۋامالشتۇرىدۇ

 يىل ئۆتكهندىن 3ئارىدىن . قىشالقالرغا سۈرگۈن قىلىنىدۇ-ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن كىيىن، يېزا
 ئىيۇندا ئۈرۈمچىدىكى ھهر قايسى ئالىي مهكتهپلهردە - 15 يىلى -1988كىيىن، يهنى 

خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ ۋەقهدىن . وقۇغۇچىالر ھهرىكىتى قايتىدىن جانلىنىشقا باشلىنىدۇئ
 يىلىدا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يىمىرىلىشى،  تۈركىي -1991. ناھايىتى بىئارام بولىدۇ

ئارقىدىن مۇستهقىل بولۇشى، ۋەتهن ئىچى ۋە سىرتىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ -مىللهتلهرنىڭ ئارقا
ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتىنىڭ باشالمچىلىرىدىن بىر . ى تېخىمۇ كۈچهيتىدۇمۇستهقىللىق ئارزۇسىن

شۇنداق . يىللىرى ئارىسىدا تۈركىيهگه ئىلىم تهھسىل قىلىشقا كېلىدۇ-1994 ۋە -1992قىسىمى 
قىلىپ، شهرقىي تۈركىستاندا مهيدانغا كهلگهن ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتى، تۈركىيهدە داۋاملىشىشقا 

- 1994. باشاليدۇ .  ئهنقهرەدە شهرقىي تۈركىستان ئوقۇغۇچىالر بىرلهشمىسى قۇرۇلىدۇ يىلى
ئوقۇغۇچىالر بىرلهشمىسى شهرقىي تۈركىستان داۋاسىنى بىر بالداق يۇقىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن 

دېمىسىمۇ، ئوقۇغۇچىالر بىرلهشمىسى . ئاكتىپ پائالىيهت ئېلىپ بېرىشنى مهقسهت قىالتتى
ئوتتۇرا ئاسىيادا تىز سۈرئهتته تهسىر دائىرىسىنى كېڭهيتىپ، ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهيال تۈركىيه ۋە 

ئوقۇغۇچىالر بىرلهشمىسىنىڭ . قىسقا مهزگىل ئىچىدە مۇئهييهن نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرىدۇ
ئاكتىپ پائالىيهتلىرىدىن بىئارام بولغان خىتاي ھۆكۈمىتى، ئوقۇغۇچىالر بىرلهشمىسىنى 

ه ئۆتۈپ، رەزىل پىالنالرنى تهييارالپ چىقىپ بىرلهشمه پارچىلىۋېتىش ئۈچۈن دەرھال  ھهرىكهتك
رەھبهرلىرى ئارىسىغا پېتىنه تېرىش ۋە ئۈسهك سۆز تارقىتىشتىن باشقا، تۈركىيه ھۆكۈمىتىگه 

يىلالردىن بېرى داۋامالشقان بۇ ھهرىكهت توختاپ . بېسىم قىلىپ، رەزىل مهقسىتىگه يېتىدۇ
هن يىراقنى كۆرەر پىداكار ئۇيغۇر ياشلىرى ياشالر بۇنى تونۇپ يهتك. قالسا قهتئىي بولمايتتى

 - 1 يىلى قازاقىستاننىڭ ئالمۇتا شهھىرىدە -1996ھهرىكىتىنى خهلقئاراالشتۇرۇش مهقسىتىدە 
 يىلى غۇلجا شهھىرىدە مهيدانغا -1997. نۆۋەتلىك دۇنيا ئۇيغۇر ياشلىرى قۇرۇلىيىتى چاقىرىدۇ

نىڭ دىققىتى شهرقىي تۈركىستانغا بۇرۇلۇشقا كهلگهن ۋەقهدىن كىيىن دۇنيا جامائهتچىلىكى
ئۇزۇندىن بېرى شهرقىي تۈركىستانلىقالر ئوتتۇرىسىدىكى بىرلىكنىڭ مۇھاپىزەت . باشاليدۇ

قىلىنىشى ۋە بىر مهركهز ئاستىدا ئىتتىپاقلىشىشنى ئارزۇ قىلىپ كهلگهن شهرقىي تۈركىستان 
 جهمئىيهتنىڭ نوپۇزلۇق شهخسلىرى  ۋەخپه ۋە26داۋاسى ئۈچۈن پائالىيهت ئېلىپ بېرىۋاتقان 

بىر ئىككى . جىددىي ئىستانبۇلدا يىغىلىپ، مىللىي مهركهز نامى ئاستىدا تهشكىالت قۇرىدۇ
تهشكىالتنى ھېسابقا ئالمىغاندا باشقا تهشكىالت ۋە جهمئىيهتلهر ئاساسهن بۇ مهركهز ئاستىدا 

داۋاسىنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك مىللى مهركهز رەھبهرلىكى شهرقىي تۈركىستان . ئىتتىپاقالشىدۇ
 نۆۋەتلىك شهرقىي -2 ئىيۇن ئىستانبۇلدا يىغىلىپ، -5 يىلى -1999ئېلىپ بېرىش مهقسىتىدە 

. تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيىنى گېرمانىيهنىڭ ميۇنخېن شهھىرىدە ئېچىشنى قارار قىلىدۇ
انىيهنىڭ  ئۆكتهبىرغىچه گېرم-16 ئۆكتهبىردىن -11 ئاي ئۆتكهندىن كىيىن، 4ئارىدىن 
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- 2ميۇنخېن شهھىرىدە    5.  نۆۋەتلىك شهرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيى چاقىرىلىدۇ
 مۇنازىرىلهر نهتىجىسىدە يىغىندا مۇھىم قارارالر ئېلىنىپ، شهرقىي تۈركىستان -كۈنلۈك بهس

 مىللىي قۇرۇلتاينىڭ. مىللىي مهركىزىنىڭ نامى شهرقىي تۈركىستان قۇرۇلتىيىغا ئۆزگهرتىلىدۇ
دېموكراتىك سايالم ئارقىلىق . مهركىزى گېرمانىيهنىڭ ميۇنخېن شهھىرى قىلىپ بېكىتىلىدۇ

قۇرۇلتاينىڭ رەھبهرلىرى ياۋروپادا ياشايدىغان . مىللىي قۇرۇلتاينىڭ رەھبهرلىرى سايلىنىدۇ
چۈنكى بۇنىڭدىن كىيىنكى ئىستىراتېگىيهدە ياۋروپانى مهركهز قىلغان . كىشلهردىن بېكىتىلىدۇ

قۇرۇلتاي چاقىرىلىپ ئۇزۇن ئۆتمهيال . ا پائالىيهت ئېلىپ بېرىش زۆرۈر بولۇپ قالغان ئىدىھالد
شهرقىي تۈركىستان . ئۆكتىچى كۈچلهر قارشى پىكىرلهرنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا باشاليدۇ

داۋاسىنىڭ تهرەققىي قىاللماسلىقىدىكى ئاساسلىق سهۋەبنىڭ، ئۇيغۇرالر ئارىسىدا بىرلىك ۋە 
ھهممه ئادەم باشلىق بولۇشنى تهما . بولماسلىقى ئىكهنلىكىنى ھهممه ئادەم بىلهتتىئىتتىپاقنىڭ 

بۇنىڭدىن باشقا،  . قىالتتى، لېكىن ھېچكىممۇ مۇئاۋىن باشلىق بولۇشنى خالىمايتتى
ئۇيغۇرالرنىڭ قان قېنىغا سىڭىپ كهتكهن يۇرتۋازلىق، مهھهللىۋازلىق، شهخسىيهتچىلىك ۋە 

ت ئاستىدا ياشاشتىن كېلىپ چىققان ئىجتىمائىي كېسهللىكلهر ئهسىرلهردىن بېرى ئاسارە
. سهۋەب بولغان ئىللهتلهر ئۇيغۇرالرنىڭ ئىتتىپاقلىشالماسلىقىغا زور توسالغۇ بولۇپ كهلمهكته

 يىلىدىن كىيىن تۈركىيه، ياۋروپا ۋە ئامېرىكا قاتارلىق ئهللهرگه ئىلىم تهھسىل قىلىش -1985
ىچه ئىدىيه بىلهن شهرقىي تۈركىستان داۋاسىنىڭ قهتئىي مهقسىتىدە كهلگهن ياشالر، كون

تهرەققىي قىاللمايدىغانلىقىنى چوڭقۇر تونۇپ يېتىپ، دۇنيا ئۇيغۇر  ياشلىرى نامى ئاستىدا 
بۇ بىر تۈركۈم . يېڭىچه كۈرەش ئهندىزىسى ۋە چۈشهنچىسىگه ئىگه تهشكىالت قۇرۇپ چىقىدۇ

ر ياشالرنىڭ مهقسىتى، ئىلگىرىكى مۇجاھىتالردىن جهڭگىۋار، ئىلغار پىكىرلىك ۋە يىراقنى كۆرە
ئهيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن، مهمهت ئىمىن بۇغرا قاتارلىق مهشهۇر زاتلىرىمىز باشلىغان 

 ئهسىرگه -21يهنىمۇ بىر بالداق يۇقىرى كۆتۈرۈش،  مۇستهقىللىق كۈرىشىنى داۋامالشتۇرۇپ
ستان داۋاسىنى خهلقئارا سهھنىگه ماس ھالدا كۈرەش ئىستىراتېگىيهسى بېكىتىپ شهرقىي تۈركى

ئېلىپ كېلىش ئارقىلىق، ئهڭ ئاخىرقى نىشان بولغان مۇستهقىللىققا ئېرىشىشتىن ئىبارەت 
. ئىدى  

 يىلدىن بېرى نهشىر قىلىنىپ -1984ناملىق ژۇرنال » شهرقىي تۈركىستان ئاۋازى«
لغار زىيالىيالر كۆك چهتئهلدىكى ھهر قايسى ئاممىۋى تهشكىالتالر ۋە بىر قىسىم ئى. كهلمهكته

بايراق، بىرلىك قاتارلىق شهرقىي تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك ژۇرنالالر، ئىستىقالل، ئۇچقۇن 
قاتارلىق گېزىتلهر ۋە ھهر خىل تور بهتلىرى ئارقىلىق شهرقىي تۈركىستان داۋاسى ھهققىدە  

ۇرالرغا تهسىر تۈرك جامائهتچىلىكى، تۈركىيه ئارقىلىق ئىسالم دۇنياسى، ياۋروپا ۋە ئۇيغ
  .كۆرسىتىشكه تىرىشىپ كهلمهكته

  
 شهرقىي تۈركىستان توغرۇلۇق ھۆججهت ۋە شهرقىي تۈركىستان داۋاسىنىڭ - 5-2

  غهربكه يۆتكىلىشى
خىتاي ئۇزۇندىن بېرى شهرقىي تۈركىستاندا بولۇپ ئۆتكهن بۇ خىلدىكى ۋەقهلهرنىڭ 

 ۋەقهسىدىن كىيىن، غۇلجا. لمهكتهپهردە ئارقىسىدا تۈركىيهنىڭ بارلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ كه
ئارقىدىن تۈركىيهگه يۇقىرى سهۋىيهلىك زىيارەتلهر ئېلىپ بېرىپ، -خىتاي ھۆكۈمىتى ئارقا
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تۈركىيه ھۆكۈمىتىدىن تۈركىيهدە ئىجتىمائىي ۋە سىياسىي پائالىيهت ئېلىپ بېرىۋاتقان شهرقىي 
خىتاي ھۆكۈمىتى . قىلىدۇتۈركىستان  تهشكىالتلىرىنىڭ پائالىيهتلىرىنى چهكلهشنى تهلهپ 

شهرقىي تۈركىستان خهلقنىڭ ئىرادىسى ۋە شهرقىي تۈركىستاندا يولغا قويۇپ كېلىۋاتقان بېسىم 
سىياسىتىنى بىر چهتكه قايرىپ قويۇپ، مهسىلىنىڭ يىلىتىزىنى تۈركىيهدىن ئىزدەشكه، پۇرسهت 

كۈنتهرتىپكه ئېلىپ تاپسىال، بولۇپمۇ يۇقىرى سهۋىيهلىك زىيارەتلهر ئهسناسىدا مهسىلىنى 
 يىلى ماي ئېيىدا تۈركىيه -1998. كېلىپ تۈركىيهنى ئاگاھالندۇرۇشقا ئۇرۇنۇپ كهلمهكته

مۇئاۋىن باش مىنىستىرى بۇلهنت ئهجهۋىت خىتاينى زىيارەتته قىلغاندا، خىتاي دۆلهت رەئىسى 
ۇ، جاڭ زېمىن پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويىد

شهرقىي تۈركىستان «مۇئاۋىن باش مىنىستىر بۇلهنت ئهجهۋىت خىتاينىڭ بۇ پوزىتسىيهسىنى 
 يىلى -1999. دېگهن تهدبىر بىلهن ئىزاھاليدۇ» مهسىلىسىگه پهۋقۇلئاددە سهزگۈر قارايدىكهن

خىتاي خهلق قۇرۇلتىيى باشلىقى لى پېڭ تۈركىيه زىيارىتىدە ئهينى دەۋىردىكى تۈركىيه جۇمهۇر 
ىسى سۇاليمان دەمىرەل، پارالمېنت باشلىقى ھىكمهت چهتىن ۋە مۇئاۋىن باش مىنىستىر رەئ

تۈركىيه بۇ قېتىم . بۇلهنت ئهجهۋىت بىلهن كۆرۈشكهندە، مهسىلىنى كۈنتهرتىپكه ئېلىپ كېلىدۇ
 يىلى نويابىردا خىتاي مۇداپىئه مىنىستىرى چى خاۋتىيهن -1999. لى پېڭغا كاپالهت بېرىدۇ

باش . ىيارەت قىلغاندا شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنى ئهجهۋىتكه ئېيتىدۇتۈركىيهنى ز
 يىلى ئاپرىل ئېيىدا -2000. مىنىستىر ئهجهۋىت ئۆتكهن قېتىمقى ۋەدىسىنى يهنه  تهكراراليدۇ

خىتاي دۆلهت رەئىسى جىياڭ زېمىن تۈركىيه جۇمهۇر رەئىسى سۇاليمان دەمىرەل بىلهن 
تۈركىيهنىڭ .  مهسىلىسىنى يهنه كۈنتهرتىپكه ئېلىپ كېلىدۇكۆرۈشكهندە، شهرقىي تۈركىستان

خىتاي بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرىگه ناھايىتى ئهھمىيهت بېرىدىغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ 
ئۆتكهن سۇاليمان دەمىرەل، تۈركلهرنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالر بىلهن 

ئۇيغۇرالر خىتايغا ساداقهتمهن «: ق دەيدۇتۇغقاندارچىلىق مۇناسىۋىتى بارلىقىنى ئېيتىپ مۇندا
خىتاينىڭ زېمىن . پۇقراالر سۈپىتىدە دۆلىتىڭىزنىڭ بىر قىسمى ئىكهنلىكىگه ئىشىنىمهن
  . »پۈتۈنلۈكىنىڭ قوغدىلىشى تۈركىيهنىڭ تاشقى سىياسىتىنىڭ بىر قىسمى

اياناتتا ھهيئهتلهر ئارا ئۇچرىشىشتا ئهنقهرەنىڭ قارىشىنى بىلدۈرگهن دەمىرەل، رەسمىي ب
ئۇيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتىكى ئهھۋالىدىن ئهندىشه قىلىۋاتقانلىقىنى ناھايىتى ئېنىق ئوتتۇرىغا 

خىتاي دۆلهت رەئىسى . قويۇپ، ئىككى دۆلهت ئوتتۇرىسىدا مهسىله يوقلىقىنى تىلغا ئالىدۇ
 .ئهندىشه قىلماڭالر« : ئهنقهرەنىڭ بۇ مهسىلىدىكى سهزگۈرلۈكىگه مۇنداق جاۋاپ قايتۇرىدۇ

بېيجىڭ، قىسقا ۋاقىت ئىچىدە غهربىي رايون ئۈچۈن ئۇزۇن . بىزمۇ ئۇيغۇرالرنى ئوياليمىز
. مهزگىللىك ۋە كهڭ كۆلهملىك تهرەققىيات اليىههسىنى ئهمهلىيلهشتۈرۈشكه باشاليدۇ

   .»تۈركىيهنىڭ ئۇ تهرەپكه مهبلهغ سېلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز
تۈركىستانلىقالرنىڭ ھهر تۈرلۈك لېكىن، تۈركىيه ھۆكۈمىتى تۈركىيهدىكى شهرقىي 

 نومۇرلۇق شهرقىي 1998⁄36 دېكابىر - 23 يىلى -1998پائالىيهتلىرىنى چهكلهيدىغان 
 يىلى ئىچكى ئىشالر -2000تۈركىستان توغرۇلۇق ھۆججهت چۈشۈرۈش بىلهنال بولدى قىلماي، 

 جىيا چۇن ۋاڭ مىنىستىرى سادەتتىن تانتان بېيجىڭ زىيارىتىدە خىتاي بىخهتهرلىك مىنىستىرى
يهنه . ئىمزااليدۇ» جىنايهتچىلهرگه قارشى ئورتاق كۈرەش قىلىش كېلىشىمى«بىلهن كۆرۈشۈپ، 

جۇمهۇر رەئىس سۇاليمان دەمىرەل بىلهن جىياڭ زېمىن ئۇچرىشىشىغا مۇناسىۋەتلىك ئېالن 
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ىيهتلهرگه ھهر تۈرلۈك تېررورىزم، بۆلگۈنچىلىك ۋە رادىكال دىنى پائال«: قىلىنغان خىتابنامىدىمۇ
خىتاي . دېگهن ئىبارىلهرگه ئورۇن بېرىلىدۇ» قارشى ئورتاق ھهرىكهت ئېلىپ بېرىلىدۇ

ھۆكۈمىتى بۇ ئارقىلىق تۈركىيه بىلهن يۇقىرىقى ساھهلهردە ئورتاق ھهرىكهت قىلىشنىڭ 
 . ئاساسىنى سالىدۇ

  
تۈركىيه ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن چۈشۈرۈلگهن مهزكۇر مهخپىي ھۆججهتتىن كىيىن، 

 يىلى تۈركىيهدە قۇرۇلغان شهرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيى گېرمانىيهگه -1992
 يىلىدىن بېرى ئۇيغۇرالرنىڭ رەھبىرى ئهيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن، مهمهت -1950. يۆتكىلىدۇ

ئىمىن بۇغرا باشچىلىقىدا تۈركىيهدە مۇئهييهن باسقۇچقا كهلگهن شهرقىي تۈركىستان داۋاسى 
ھازىر گېرمانىيهدە شهرقىي تۈركىستان داۋاسىدا زور .  پائال ھالغا كېلىدۇگېرمانىيهدە تېخىمۇ

  . تهسىر دائىرىگه ئىگه تهشكىالتالردىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى پائالىيهت ئېلىپ بارماقتا
 
   دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى-5-3

 يىلى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يىمىرىلىشى بىلهن تۈركىي -1991
ىنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئېالن قىلىشى مهملىكهت ئىچى ۋە سىرتىدىكى جۇمهۇرىيهتلىر

يىلالردا كۆپ ساندا -1980. ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستهقىللىق ئارزۇسىنى تېخىمۇ كۈچهيتىۋېتىدۇ
ئۇيغۇر ياشلىرى خىتايدا يولغا قويۇلغان سىرتقا قارىتا ئىچىۋېتىش سىياسىتىدىن پايدىلىنىپ، 

 يىلى ئهنقهرەدە شهرقىي -1994. چهتئهلگه چىقىدۇئىلىم تهھسىل قىلىش مهقسىتىدە 
بىرلهشمىنىڭ مهقسىتى شهرقىي تۈركىستان . تۈركىستان ئوقۇغۇچىالر بىرلهشمىسى قۇرۇلىدۇ

دېمىسمۇ، ئوقۇغۇچىالر بىرلهشمىسى قىسقا ۋاقىت . داۋاسىنى يېڭى باسقۇچقا كۆتۈرۈش ئىدى
 ئۆتكهندىن كىيىن، ئوقۇغۇچىالر بىر مهزگىل. ئىچىدە كۆرىنهرلىك نهتىجىلهرگه ئېرىشىدۇ

بۇ يىراقنى كۆرەر پىداكار ياشالر . غوللۇق رەھبهرلىرى گېرمانىيهگه كېتىدۇ بىرلهشمىسىنىڭ
قۇرۇلتاي ياشالر ھهرىكىتىنى . گېرمانىيهگه بېرىپ، ئۇيغۇر ياشالر قۇرۇلتىيىنى قۇرۇپ چىقىدۇ

 نۆۋەتلىك دۇنيا -1اتا شهھىرىدە  يىلى قازاقىستاننىڭ ئالم-1996خهلقئاراالشتۇرۇش مهقسىتىدە 
  . ئۇيغۇر ياشالر قۇرۇلتىيى چاقىرىدۇ
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 - 15 نويابىردىن - 12 يىلى -1998 نۆۋەتلىك دۇنيا ئۇيغۇر ياشالر قۇرۇلتىيى -2
بۇ قېتىمقى قۇرۇلتايغا قازاقىستان، . نويابىرغىچه تۈركىيهنىڭ پايتهختى ئهنقهرەدە چاقىرىلىدۇ

يه، سهئۇدى ئهرەبىستان، ئامېرىكا، شىۋېتسىيه  ۋە ئۆزبېكىستان قىرغىزىستان، گېرمانىيه، تۈركى
قاتارلىق دۆلهتلهردە ئاكتىپ پائالىيهت ئېلىپ بېرىۋاتقان شهرقىي تۈركىستان تهشكىالتلىرى ۋە 

.  رەسمىي ۋەكىل ئىشتىراك قىلىدۇ62شۇ دۆلهتلهردە تۇرۇشلۇق ئۇيغۇرالر تهرىپىدىن سايالنغان 
مۇنازىرە نهتىجىسىدە دۇنيا ئۇيغۇر ياشالر -نلۈك قويۇق بهسمهزكۇر قۇرۇلتايدا تۆت كۈ

 ماددىلىق نىزامنامه 53قۇرۇلتىيىنىڭ نىزامنامىسىغا قايتىدىن ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈلۈپ، 
بۇنىڭدىن باشقا، تۇنجى باسقۇچتا ياشالر ئارىسىدا ئىتتىپاقلىق ۋە ھهمكارلىق ئىشقا . ماقۇللىنىدۇ

  . ارارالر ئېلىنىدۇئېشىپ، كېلهچهك ھهققىدە مۇھىم ق

 
  
  
 نۆۋەتلىك دۇنيا ئۇيغۇر ياشالر قۇرۇلتىيى، ئارىلىقتىن ئىككى يىل ئۆتكهندىن كىيىن -3

 نويابىرغىچه ئېستونىيهنىڭ پايتهختى تاللىنن شهھىرىدە - 15 نويابىردىن -12 يىلى - 2000
ىمقى قۇرۇلتايغا بۇ قېت. ۋاكالهتسىز مىللهتلهر تهشكىالتىنىڭ قوللىشى ئارقىسىدا چاقىرىلىدۇ

قازاقىستان، قىرغىزىستان، گېرمانىيه، تۈركىيه، سهئۇدى ئهرەبىستان، ئامېرىكا، شىۋېتسىيه  ۋە 
ئۆزبېكىستان قاتارلىق دۆلهتلهردە ئاكتىپ پائالىيهت ئېلىپ بېرىۋاتقان شهرقىي تۈركىستان 

 رەسمىي ۋەكىل 39تهشكىالتلىرى ۋە شۇ دۆلهتلهردە تۇرۇشلۇق ئۇيغۇرالر تهرىپىدىن سايالنغان 
بۇ ۋەكىللهردىن سىرت، يۇقىرىدا قهيت قىلىنغان دۆلهتلهردە پائالىيهت ئېلىپ . ئىشتىراك قىلىدۇ

بېرىۋاتقان تهشكىالتالرنىڭ مهسئۇللىرى، دېموكراتىك خىتايالر، ئېستونىيه، گېرمانىيه ۋە 
ونىيه پارالمېنت يىغىندا ئېست. فىرانسىيه قاتارلىق دۆلهتلهردىن كۆزەتكۈچىلهرمۇ قاتنىشىدۇ

ئهزالىرى ۋە تاللىنن شهھهرلىك ھۆكۈمهت باشلىقى سۆز قىلىپ قۇرۇلتاينى قىزغىن 
يهنه كۆپلىگهن شهرقىي تۈركىستان تهشكىالتى ۋە تونۇلغان جامائهت ئهربابلىرى . تهبرىكلهيدۇ

. ئېستونىيه مهتبۇئاتى يىغىنغا ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىدۇ. تهبرىك تىلگىراممىسى يولاليدۇ
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دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىن كهلگهن ئۇيغۇر ياشلىرى، ئهستايىدىل ئويلىنىش ئارقىلىق 
ياشالر قۇرۇلتىيىنىڭ نىزامنامىسىغا يهنه تۈزىتىش كىرگۈزۈپ، ئىككىنچى قېتىملىق 

قۇرۇلتاينىڭ يېڭى .   ماددىلىق نىزامنامىنى بېكىتىپ چىقىدۇ53قۇرۇلتايدىكىگه ئوخشاش 
 ياشالرنىڭ ھهرىكىتىدەيىغىندا مىللىي ئازادلىق . ى سايالپ چىقىلىدۇئاپىراترەھبهرلىك 

قۇرۇلتايدا قۇرۇلتاي . زىممىسىگه چۈشكهن ۋەزىپىلهر ئۈستىدە مۇزاكىرىلهر ئېلىپ بېرىلىدۇ
  : ئېلىنغان قارارالر تۆۋەندىكىچه بىردەك  ماقۇللىشى بىلهن ۋەكىللىرىنىڭ

ادلىق كۈرىشىنىڭ ئهڭ ياشالر قۇرۇلتىيى ياشلىرىمىزنى مىللىي ئاز -1
ئاساسلىق تايانچ كۈچى دەپ قارايدۇ ۋە ياشلىرىمىزنى كوممۇنىست خىتاي 
ھاكىمىيىتىگه قارشى كۈرەشنى تېخىمۇ ئاكتىپچانلىق بىلهن ئىلگىرى 

  . سۈرۈشكه چاقىرىدۇ
 ۋەتهن ئىچى ۋە سىرتىدىكى ۋەتهن داۋاسى بىلهن -ياشالر قۇرۇلتىي -2

ۋە شهخسىلهر بىلهن تېخىمۇ ئىلگىرلىگهن شۇغۇللىنىۋاتقان پۈتۈن تهشكىالت 
ھالدا ئاالقه باغاليدۇ، ئۈستىگه چۈشكهن ھهر قانداق ۋەزىپىنى ئورۇنداشقا 

 . تهييار تۇرىدۇ
شهرقىي تۈركىستان داۋسىنى دۇنياغا ئاڭلىتىش -ياشالر قۇرۇلتىيى -3

ئۈچۈن بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ۋە بارلىق خهلقئارا ئىنسان ھهقلىرى 
تلىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى تېخىمۇ كۈچلهندۈرىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ تهشكىال

 . بىلهن ھهمكارلىشىپ پائالىيهت ئېلىپ بارىدۇ
دېكابىردا ئىستانبۇلدا قۇرۇلغان -10يىلى -1998-ياشالر قۇرۇلىيىتى -4

شهرقىي تۈركىستان مىللى مهركىزىنى قىزغىن تهبرىكلهيدۇ ۋە مىللى مهركهزنى 
ئىچىدە شهرقىي تۈركىستان خهلقئارا مىللى قۇرۇلىتىيىنى ئهڭ قىسقا ۋاقىت 

 .چاقىرىشقا تهكلىپ قىلىدۇ
خىتاي ھۆكۈمىتىدىن ۋەتىنىمىز شهرقىي -ياشالر قۇرۇلتىيى -5

تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان ۋەھشى قىرغىنچلىق سىياسىتىنى تىزدىن 
توختىتىشىشنى، سىياسىي سهۋەبتىن ناھهق تۇتقۇن قىلىنغان بىگۇناھ 

 .مىزنى دەرھال قويۇپ بېرىشنى قهتئىي تهلهپ قىلىدۇخهلقى
يىل 50ئىنسان ھهقلىرى باياننامىسىنىڭ قوبۇل قىلىنغانلىقىغا  -6

بولغان ۋە خىتاي بۇ يىل بۇنىڭغا ئىمزا قويغان بولسىمۇ، شهرقىي تۈركىستان 
خهلقىنىڭ ئىنسان ھهقلىرى يهنىال ئېغىر دەرىجىدە دەپسهندە قىلىنماقتا، بۇ 

ىلهن ياشالر قۇرۇلتىيى بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى قاتارلىق مۇناسىۋەت ب
خهلقئارالىق تهشكىالتالرنى، دېموكراتىك دۆلهتلهرنى، دۇنيا جامائهتچىلىكىنى 

 . خىتاي ھۆكۈمىتىگه بېسىم ئىشلىتىشكه ۋە جازاالشقا چاقىرىدۇ
خىتاي ھۆكۈمىتىنى شهرقىي تۈركىستان، تىبهت، -ياشالر قۇرۇلىتىيى -7
موڭغۇلىيهدىكى تاجاۋۇزچىلىق ۋە مۇستهملىكىچىلىكىدىن دەرھال ۋاز ئىچكى 

ئۆزى -كېچىشكه، بۇ مهملىكهتلهردىىك مىللهتلهرنىڭ ئۆز تهقدىرىنى
 . بهلگىلهشتهك ھهققانى ھوقۇقىنى ئىتىراپ قىلىشقا چاقىرىدۇ
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ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ -ياشالر قۇرۇلىتىيى -8
ت ئابدۇرىشىت قاتارلىقالرنى شهرقىي تۈركىستان قورچاق رەئىسى ئابله

ھوقۇقلىرىغا -ھوقۇقلىرىنى ساتىدىغان، خهلقىمىزنىڭ ھهق-خهلقنىڭ ھهق
تاجاۋۇز قىلىدىغان توختامنامىلهرگه قول قويماسلىققا ۋە ئۇنداق توختامالرنى 

 . ئهمهلدىن قالدۇرۇشقا چاقىرىدۇ
ىرغىچه ئېلىپ  شهرقىي تۈركىستان خهلقنىڭ ھاز-ياشالر قۇرۇلتىيى -9

يىلدىكى بارىن ئىنقىالبى، -1990بارغان بارلىق ئىنقىالبالردا، جۈملىدىن 
يىلدىكى غۇلجا ۋەقهسى قاتارلىق -1997يىلدىكى خوتهن ۋەقهسى ۋە -1995

-ئىنقىالبالردا خىتاي مۇستهبىتلىرى تهرىپىدىن ۋەھشىلهرچه ئۆلتۈرۈلگهن قىز
پۈتۈن .  بىلهن ئهسلهيدۇيىگىت شېهىتلىرىمىزنى ھۆرمهت بىلهن، رەھمهت

ئىنقىالبى شېهىتىلىرىمىزدىن، خىتاي تۈرمىسىدا يېتىۋاتقان پۈتۈن 
غۇرۇر ھىس قىلىدۇ ۋە پۈتۈن ياشلىرىمىزنى -ئىنقىالبچىلىرىمىزدىن شهرەپ

 . ئۇالردىن ئۈلگه ئېلىشقا چاقىرىدۇ
-شهرقىي تۈركىستان داۋاسىنى قولالپ-ياشالر قۇرۇلتىيى -10

اشلىق قىلىدىغان بارلىق دۆلهتلهر، تهشكىالتالر ۋە قۇۋۋەتلهيدىغان ۋە ھىسد
 . شهخسلهرنىڭ ماددى ۋە مهنىۋى ياردىمىنى قوبۇل قىلىدۇ

 بۇ قېتىمقى قۇرۇلتاينىڭ غهلىبىلىك -ياشالر قۇرۇلتىيى -11
قۇۋۋەتلىگهن تۈرك خهلقىگه ۋە -ئۆتكۈزۈلۈشىنى قولالپ

م قىلغان بارلىق تهشكىالتلىرىغا،قۇرۇلتايغا ماددى ۋە مهنىۋى جهھهتتىن ياردە
 . تهشكىالت ۋە شهخسلهرگه ئاالھىدە رەھمهت ئېيتىدۇ

 
 

بۇ مهزگىللهردە، شهرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيى بىلهن دۇنيا ئۇيغۇر ياشلىرى 
چهتئهلدىكى شهرقىي تۈركىستان داۋاسىدا ئىككى . قۇرۇلتىيى ئاكتىپ پائالىيهت ئېلىپ بارىدۇ

دۇنيا ئۇيغۇر ياشلىرى قۇرۇلتىيى . ىغان ۋەزىيهت شهكىللىنىدۇكۈچ ئۆز ئالدىغا ھهرىكهت قىلىد
بىلىملىك زىيالىي ياشالردىن تهشكىل تاپقانلىقتىن، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنىڭدىن ناھايىتى 

 سېنتهبىر ۋەقهسىنى پۇرسهت بىلگهن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر -11 .بىئارام بولۇپ كېلىۋاتاتتى
الت، قۇرۇلتاي رەئىسى دولقۇن ئهيسانى تېررورچى، دەپ ياشالر قۇرۇلتىيىنى تېررورچى تهشكى

خىتاي ھۆكۈمىتى دۇنيا ئۇيغۇر ياشالر قۇرۇلتىيىنى دۇنيا دۆلهتلىرىگه تېررورچى، . ئېالن قىلىدۇ
تهشكىالت سۈپىتىدە كۆرسىتىپ پائالىيهتلىرىگه توسالغۇ بولۇش ئۈچۈن خهلقئارادا ئاكتىپ 

بۇ خهتهرلىك ئهھۋالنىڭ . ۇ رەزىل مهقسىتىگه يېتىدۇپائالىيهت ئېلىپ بېرىپ، ئازراق بولسىم
جىددىي ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئهركىن ئالىپتېكىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلهن شهرقىي 

ئۇزۇن يىلالردىن . تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيىنى بىرلهشتۈرۈش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىدۇ
تقان چهتئهلدىكى شهرقىي تۈركىستان بېرى ئۆز ئالدىدا مۇستهقىل پائالىيهت ئېلىپ بېرىۋا

 ئاپرېلدا گېرمانىيهنىڭ ميۇنخېن شهھىرىدە يىغىن چاقىرىپ، -19 يىلى - 2004تهشكىالتلىرى 
دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا شهرقىي تۈركىستان داۋاسى ئېلىپ بېرىۋاتقان تهشكىالتالرنى بىر 
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 قېتىمقى يىغىندا، دۇنيا ئۇيغۇر نهتىجىدە بۇ. مهركهز ئاستىدا ئۇيۇشتۇرۇشنى قارار قىلىدۇ
قۇرۇلتىيى قۇرۇلۇپ، قۇرۇلتاينىڭ رەئىسلىكىگه ھهممىنىڭ بىردەك ئاۋازى بىلهن ئهركىن 

شۇنداق قىلىپ، چهتئهلدىكى شهرقىي تۈركىستان داۋاسى يېڭى . ئالىپتېكىن سايلىنىدۇ
  . باسقۇچقا قهدەم قويىدۇ

 
  كۆڭۈل بۆلىشى   ئىنسان ھهقلىرى تهشكىالتلىرىنىڭ يېقىندىن -5-4

غۇلجا ۋەقهسىدىن كىيىن، شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسى خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى، 
ئاسىيادىكى ئىنسان ھهقلىرى كۆزىتىش تهشكىالتى قاتارلىق خهلقئارالىق تهشكىالتالرنىڭ 

بولۇپمۇ خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى ھازىرغىچه شهرقىي . دىققىتىنى تارتىشقا باشاليدۇ
كىستاندىكى ئىنسان ھهقلىرى دەپسهندىچىلىك قىلمىشلىرى ناھايىتى ئهتراپلىق بايان تۈر

ئامېرىكا قوشما ئشىتاتلىرىنىڭ يىللىق ئىنسان .  ئايرىم دوكالت ئېالن قىلىدۇ5قىلىنغان 
  . ھهقلىرى دوكالتلىرىدىمۇ ئۇيغۇر مهسىلىسىگه كهڭ ئورۇن بېرىلىشكه باشلىنىدۇ

  
ەقهسىدىن كىيىن، خىتاي ھۆكۈمىتى خهلقئارا تېررورىزىمنى  سېنتهبىر ۋ-11بولۇپمۇ، 

باھانه قىلىپ، ئۇيغۇرالرنى خالىغانچه تۇتۇپ سوالپ، دىنى ئېتقاد ئهركىنلىكىنى بۇرۇنقىغا 
. قارىغاندا تېخىمۇ چهكلهپ،  ئۆرپ ئادەتلىرىگه ئېغىر دەرىجىدە بۇزغۇنچىلىق قىلىشقا باشاليدۇ

ئۇيغۇرالر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تېررورىزمغا « يىلى ئىيۇلدا -2004خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى 
ناملىق » قارشى كۈرەش نامى ئاستىدا يولغا قويغان بېسىم سىياسهتلىرىدىن قاچماقتا

  : سهھپىسىدە مۇنداق دېيىلىدۇ-4دوكالتىنىڭ 
كىيىنكى يىلالردا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا ئىنسان ھهقلىرى دەپسهندىچىلىكى «

يهرلىك مهسئۇلالر، كۆپلىگهن . غانچه ئېغىرلىشىپ، ئۇيغۇر خهلقىنى ناھايىتى بىئارام قىلماقتابار
ئۇيغۇرنىڭ ئىقتىسادىي، سىياسىي، ئىجتىمائىي ھهق ھوقۇقلىرىنىڭ چهكلىنىشى ۋە دەپسهندە 
قىلىنىشىغا بىپهرۋا قارايدۇ، بۇ ئهھۋال رايوندا كېلىپ چىقىدىغان سۈركىلىشنىڭ ئاساسلىق 

ئۇيغۇرالرنىڭ ئارىسىدا ئىشسىزالر قوشۇنى بارغانچه . سى بولۇپ قېلىشى مۇمكىنمهنبه
تۈركۈملهپ ئېقىپ كىرىپ ئولتۇراقلىشىشى، -خىتايالرنىڭ رايونغا تۈركۈم. زورايماقتا

ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ . ئۇيغۇرالرنىڭ ئهمگهك كۈچى بازىرىدا چهتكه قېقىلىشىغا سهۋەب بولماقتا
تهشكىل تاپىدۇ، ئۇيغۇر دېهقانلىرى خىتايچىنى ياخشى كۆپىنچىسى دېهقانالردىن 
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. سۆزلىيهلمهيدىغان بولۇپ، ناھايىتى چهكلىك مائارىپ ۋە خىزمهت ئىمكانىيىتىگه ئىگه
بۇنىڭدىن سىرت، كىيىنكى يىلالردا ئۇيغۇر ئائىلىلىرى خىتاي قۇرۇلۇش بىناكارلىق 

ۆلهم تۆلهنمهستىن ئۆز خوجايىنلىرى تهرىپىدىن يېتهرلىك دەرىجىدە مۇالزىمهت ۋە ت
بىلدۈرۈلۈشىچه، قانچه ئون مىڭلىغان ئۇيغۇرچه كىتاپ .زېمىنلىرىدىن قوغالپ چىقىرىلماقتا
 يىلى سېنتهبىر ئېيىدىن ئېتىبارەن شىنجاڭ -2002. چهكلىنىپ، كۆيدۈرۈپ تاشالنغان

يچه ئۇنىۋېرسىتېتىدا كۆپلىگهن دەرسلهرنى ئۇيغۇرچه ئۆتۈش ئهمهلدىن قېلىپ، ئورنىغا خىتا
كىيىنكى مهزگىللهردە، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىجتىمائىي ۋە كۈلتۈر ھهق ھوقۇقلىرى . دەسسىتىلگهن

 . بارغانچه چهكلىنىپ ئېغىر كىرزىسقا دۇچ كهلمهكته
 
   شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنىڭ خهلقئارالىشىشى-5-5

يۇقىرىدا قهيت قىلىنغان ۋەقهلهر شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنىڭ خهلقئارادا 
كىيىنكى مهزگىللهردە شهرقىي . ۈنتهرتىپكه كېلىشىدە دەۋر بۆلگۈچ ئهھمىيهتكه ئىگهك

مۇستهقىللىق پائالىيهتلىرى مهملىكهت ئىچى ۋە سىرتىدا مۇئهييهن باسقۇچقا  تۈركىستان
خهلقئارا سىياسىي سهھنىلهردىمۇ قولالشقا ئېرىشكهن بۇ پائالىيهتلهر ھهم ئامېرىكىدا . كېلىدۇ

بىراق شهرقىي . ئىتتىپاقى دۆلهتلىرىدە تهسىر دائىرىسىنى كۆرسىتىشكه باشاليدۇھهمدە ياۋروپا 
كۈنگه يېڭى نهتىجىلىرىگه -تۈركىستانلىقالرنىڭ غهرب دۇنياسىدىكى پائالىيهتلىرى كۈندىن

ئېرىشىۋاتقان بولسا، مهملىكهت ئىچىدىكى پائالىيهتلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قاتتىق 
 سېنتهبىر ۋەقهسىدىن كىيىن -11. كۈندىن ئاجىزالشماقتا-ىنباستۇرۇشى نهتىجىسىدە كۈند

مۇستهقىللىق پائالىيهتلىرى، ئىنسان ھهقلىرى، يادرو (شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنىڭ 
خهلقئارادا كۈنتهرتىپكه كېلىپ ) قوراللىرى سىنىقىدىن كىيىنكى مۇھىت ئاپهتلىرى قاتارلىقالر

اينىڭ ئىچكى بىخهتهرلىك ۋە چېگرا بىخهتهرلىكىگه ھهممىنىڭ دىققهت ئېتىبارى قوزغىشى، خىت
  . تهھدىت سالىدىغان ئهڭ چوڭ مهسىلىگه ئايلىنىدۇ

بۇنداق ئهھۋالدا، خىتاي ھۆكۈمىتى خهلقئارا تېررورىزمغا قارشى ھهربىي ھهرىكهتلهر ۋە 
كۈرەشلهردىن پايدىلىنىپ، شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنى چۈشهپ قويۇشقا بار كۈچى بىلهن 

بىراق ئامېرىكىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئىنسان ھهقلىرى . ىكهت قىلىشى ناھايىتى تهبىئىىھهر
سهۋەبىدىن داۋاملىق ئهيىبلهپ كېلىشى، ياۋروپا ئىتتىپاقى دۆلهتلىرىنىڭ شهرقىي تۈركىستان 
مهسىلىسىگه كۆڭۈل بۆلۈشى، بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ئىنسان ھهقلىرى كومىتېتى ۋە 

ن ھهقلىرى ئورگانلىرىنىڭ خىتايغا بېسىم قىلىشى، چهتئهلدىكى شهرقىي باشقا ئىنسا
تۈركىستان پائالىيهتلىرىنىڭ كۈچىيىشى قاتارلىق بىر قاتار ئۆزگىرىشلهر خىتاي ھۆكۈمىتىنى 

بۇ ئۆزگىرىشلهر ئىلگىرى خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە . قىيىن ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قويماقتا
 ئىستىراتېگىيهلىك ئۇتۇقلىرىنىڭ ئهكسىچه، خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىيهدە قولغا كهلتۈرگهن

تۈركىستان مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنى تېررورچى پائالىيهتلهرگه ئايالندۇرۇش سىياسىتىنىڭ 
ھهتتا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ سىياسىتى . مۇۋاپىقىيهتسىز بولغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

ىڭ كۈنتهرتىپىدىن ئورۇن ئېلىشىغا ۋە چهتئهلدىكى شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنى خهلقئاران
. شهرقىي تۈركىستان تهشكىالتلىرىنىڭ زورىيىشىغا مۇئهييهن دەرىجىدە پايدىسى بولىدۇ

  . نهتىجىدە، شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسى خهلقئارادا مۇئهييهن ئورۇنغا ئىگه بولىدۇ
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  ئىتتىپاقلىشىدۇ شهرقىي تۈركىستان تهشكىالتلىرى بىر مهركهز ئاستىدا-5-6

ئۇزۇن يىلالردىن بېرى، دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا ئۆز ئالدىغا ئايرىم ھهرىكهت 
ئاپرېلدا -19يىلى - 2004قىلىپ كېلىۋاتقان چهتئهلدىكى  شهرقىي تۈركىستان تهشكىالتلىرى 

 گېرمانىيهنىڭ پايتهختى ميۇنخېن شهھىرىدە قۇرۇلتاي چاقىرىپ، بىر مهركهز ئاستىدا
بۇ قېتىمقى قۇرۇلتايدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەسمىي قۇرۇلۇپ، . اقلىشىشنى قارار قىلىدۇئىتتىپ

رەئىسلىكىگه مهرھۇم ئهيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن ئهپهندىنىڭ چوڭ ئوغلى ئهركىن ئالىپتېكىن 
شۇنداق قىلىپ، چهتئهللىدىكى شهرقىي تۈركىستان داۋاسى مۇئهييهن دەرىجىدە . تهيىنلىنىدۇ
  . كۈچىيىدۇ

خىتاي ھاكىمىيىتى خهلقئارا ئىنسان ھهقلىرى تهشكىالتلىرىنىڭ پۈتكۈل بېسىملىرىغا 
قارىماي،  ئۇيغۇرالرغا قاراتقان بېسىم ۋە ئاسسىمىلياتسىيه سىياسهتلىرىنى داۋامالشتۇرۇپ 

 يىل ئىچىدە كۆپلىگهن ئۇيغۇر كارخانىچىسى، دىنى ئۆلىما، يازغۇچى ۋە 25كىيىنكى . كهلمهكته
-1994قولغا ئېلىنغانالرنىڭ ئىچىدە . ر قولغا ئېلىنىپ ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىدۇزىيالىيال

 8 چوڭ كارخانچى بولۇپ كۆرسىتىلگهن رابىيه قادىر خانىم 10يىلى خىتاي بويىچه ئهڭ باي 
  . يىل قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىدۇ

ىن نىياز ئامېرىكا شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئاتالمىش رايونلۇق مهجلىس باشلىقى ھامىد
مهجلىس مهسئۇللىرى بىلهن كۆرۈشتىن ئىلگىرى قولغا ئېلىنغان رابىيه قادىر خانىمنىڭ 

قىلىش » مىللىي ئىتتىپاقلىققا بۇزغۇنچىلىق«سوتلىنىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، رابىيه قادىرنى 
  . بىلهن ئهيىبلهنگهنلىكىنى قهيت قىلىدۇ

  
  
  اپشۇرۇلۇپ بېرىلىدۇ رابىيه قادىر خانىم ئامېرىكىغا ت-5-7
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مهخپىي دۆلهت مهلۇماتلىرىنى چهتئهللهرگه يهتكۈزۈپ، بۆلگۈنچى «يىلى ئاتالمىش -1999
 8جىنايىتى بىلهن ئهيىبلىنىپ قولغا ئېلىنغان رابىيه قادىر » پائالىيهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىش

لىس ئهزالىرىغا رابىيه قادىر خانىمنىڭ ئامېرىكا مهج. يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىدۇ
ئامېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى . مهخپىي مهلۇماتالرنى يهتكۈزگهنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ

باياناتچىسى جېمىس رۇب ۋە كۆپلىگهن ئامېرىكا مهجلىس ئهزالىرى خىتاينى زىيارەت قىلغاندا، 
ىكىنىڭ قاتتىق ئامېر. خىتاي دائىرلىدىن رابىيه قادىرنىڭ قويۇپ بېرىلىشىنى تهلهپ قىلىدۇ

 مايدا تۈرمىدىن قويۇپ - 17 يىلى -2005بېسىم قىلىشى نهتىجىسىدە رابىيه قادىر خانىم 
ئهركىنلىككه چىققان رابىيه قادىر خانىم . بېرىلىپ ئامېرىكا دېپلوماتلىرىغا تاپشۇرۇپ بېرىلىدۇ

ا مهجلىسى ۋە كۆپ قېتىم ئامېرىك. يىلى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسلىكىگه سايلىنىدۇ-2006
ياۋروپا پارالمېنتىدا شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسى ھهققىدە مهلۇمات بهرگهن رابىيه قادىر 
خانىم، رافتو ئىنسان ھهقلىرى مۇكاپاتىغا اليىق كۆرۈلگهندىن سىرت، نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا 

 قادىر خانىمدىن بۇنىڭدىن قاتتىق بىئارام بولغان خىتاي ھۆكۈمىتى رابىيه. نامزات كۆرسىتىلىدۇ
يوقىالڭ  ئىنتىقام ئېلىش ۋە مېڭىۋاتقان يولىدىن ۋاز كهچتۈرۈش ئۈچۈن ئىككى ئوغلىنى

ئىنتېرنېتته «چوڭ ئوغلى ئابلىكىم ئابدۇرەھىم . باھانىلهر بىلهن قولغا ئېلىپ تۇرمىغا تاشاليدۇ
 ئابدۇرەھىم  يىل، كىچىك ئوغلى ئالىم9بىلهن ئهيىبلىنىپ » ماقاله يېزىپ بۆلگۈنچىلىك قىلىش
خهلقئارادىكى ئىنسان .  يىل قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىدۇ7باج ئوغرىالش بىلهن ئهيىبلىنىپ 

بۇ ئهھۋالمۇ . ھهقلىرى تهشكىالتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ئادالهتسىزلىكىنى قاتتىق ئهيىبلهيدۇ
  . شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنىڭ خهلقئارالىشىشىدا مۇھىم رول ئوينايدۇ

 
 
  ابىيه قادىر خانىم كىم؟ر

  
  

دادىسى قادىر .  يانۋاردا ئالتاي شهھىرىدە دۇنيا كهلگهن-14 يىلى -1948رابىيه قادىر 
ئهپهندىنىڭ ئهسلى يۇرتى خوتهن بولۇپ، كېيىنچه ئالتايغا كۆچۈپ كېلىپ ئولتۇراقلىشىپ 

وممۇنىستلىرى خىتاي ك. دادىسى ئالتايغا كهلگهندىن كىيىن سودا بىلهن شۇغۇلالنغان. قالغان
يىلى شهرقىي تۈركىستاننى بېسىۋالغاندىن كىيىن بايالرنىڭ مال مۈلۈكلىرىنى -1949
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. كوللىكىتپالشتۇرۇش باھانىسى بىلهن مهجبۇرىي تارتىۋېلىپ دۆلهتنىڭ چۆنتىكىگه سالىدۇ
 دۇكان، تۈگمهن ۋە يايالقتىكى يهرلىرىنى 4دۆلهت قادىر ئهپهندىنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى 

شۇنداق قىلىپ ھهممه مال دۇنياسىدىن مهھرۇم قالغان قادىر . ي ئۆتكۈزۈۋالىدۇمهجبۇرى
رابىيه . ئهپهندى ۋە ئائىلىسى ناھايىتى قىيىن كۈنلهرنى باشتىن كهچۈرۈشكه باشاليدۇ

يىلى مهكتهپكه كىرگهن رابىيه -1954. قادىرنىڭ باللىق مهزگىلى ناھايىتى جاپالىق ئۆتىدۇ
  . مهكتىپى بولمىغانلىقى ئۈچۈن، قازاق مهكتىپىدە ئوقۇيدۇقادىر مهھهللىسىدە ئۇيغۇر 

 يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى ئالتايدىكى چېگرا رايون ئائىلىسىنى تارقاقالشتۇرۇش -1962
پىالنى دائىرىسىدە، قادىر ئهپهندىنى كۇچا شهھهرلىك ئاشلىق ئىدارىسىغا يۆتكهشنى قارار 

لمىغان قادىر ئهپهندى تاغقا قېچىپ كېتىپ لېكىن ھۆكۈمهتنىڭ بۇ قارارىنى قوبۇل قى. قىلىدۇ
  . ئوۋچىلىق بىلهن كۈن ئۆتكۈزىدۇ

قادىر ئهپهندىنىڭ ئايالى تاجىنىساخان، كىچىك رابىيه ۋە ئۈچ ئوغلىنى ئېلىپ ئاقسۇنىڭ 
كونا شهھهر ناھىيهسىدە ئوقۇتقۇچىلىق قىلىۋاتقان چوڭ قىزى زۆھرەنىڭ يېنىغا كۆچۈپ 

چۈنكى قىزى زۆھرە بىلهن . ت ئوخشاشال قىيىن ئىدىبىراق بۇ يهردىمۇ ھايا. كېتىدۇ
كۈيئوغۇلىنىڭ مائاشى ئىنتايىن تۆۋەن بولغانلىقتىن بۇنچه كۆپ كىشىنىڭ تۇرمۇشىغا 

  . يهتمهيتتى
باشالنغۇچ مهكتهپنى قازاقچه ئوقۇغان رابىيه، ئوتتۇرا مهكتهپنى ئۇيغۇرچه ئوقۇشقا 

ئۇ .  ياشقا كىرىپ قالغان ئىدى15ۈرگهندە، رابىيه ئوتتۇرا مهكتهپنى پۈتت. مۇيهسسهر بولىدۇ
كۈنلهردە بىر قوشنىسىنىڭ بانكىدا ئىشلهيدىغان ئابدۇرېهىم ئىسىملىك بىر ئوغلى بار بولۇپ، 

. شۇنىڭ بىلهن ئابدۇرېهىم تاجىنىساخاننىڭ ئۆيىگه ئهلچى ئهۋەتىدۇ. رابىيهنى ياقتۇرۇپ قالىدۇ
ىلىدىغانلىقىنى، يېشىنىڭ تېخى كىچىك لېكىن تاجىنىساخان رابىيهنى ئوقۇتۇشنى ئارزۇ ق

لېكىن ئهلچىلهرنىڭ ئايىقى پهقهتال ئۈزۈلمىگهچكه . ئىكهنلىكىنى،دەپ ئهلچىنى قايتۇرۇۋېتىدۇ
ئالتايغا كېتىۋاتقاندا يېرىم يولدا . تاجىنىساخان خانىم ئالتايغا قايتىپ كېتىشنى قارار قىلىدۇ

شۇنداق قىلىپ تاجىنىساخان . ر بولىدۇكېسهل بولۇپ كېتىپ ئاقسۇغا قايتىپ كېتىشكه مهجبۇ
 ياشتىال 15 يىلى -1964رابىيه قادىر . خانىم چارىسىزلىكتىن ئهلچىلهرنىڭ تهلىپىگه قوشۇلىدۇ

  . تۇرمۇش قۇرىدۇ
ئۇ كۈنلهردە ئالتايدا ساقچىالر تهرىپىدىن .  يىلغا كهلگهندە پهرزەنت يۈزى كۆرىدۇ-1966

پ قولغا ئېلىنغان قادىر ئهپهندى مهجبۇرىي كۇچارغا بۇيرۇققا بويسۇنماسلىق بىلهن ئهيىبلىنى
قادىر ئهپهندى كۇچاغا كېلىپال ئاقسۇدىكى ئايالى ۋە بالىلىرىنى يېنىغا . ئېلىنىپ كېلىنىدۇ
  . رابىيه قادىر بولسا يولدىشى بىلهن ئاقسۇدا قالىدۇ. قايتۇرۇپ كېلىدۇ

ىكى ئايالالرنى يىغىپ  ئۇ مهھهللىد.  پهرزەنت كۆرىدۇ6 يىل ئىچىدە 13رابىيه قادىر 
توقۇغان ۋە تىككهنلىرىنى مهخپىي سېتىپ . كهشته، پوپايكا توقۇشنى، ئاياق تىكىشنى ئۆگىتىدۇ

دەپ قالپاق كىيدۈرۈلۈپ،  » قاراڭغۇ بازارچى«يىلى رابىيه قادىرغا -1977. كىرىم قىلىدۇ
بۇ ئىشتىن .  قىلىنىدۇقارىلىنىپ خهلقى ئالهم ئالدىدا سازايى» كاپىتالىزم يولىنى تۇتۇش بىلهن«

 بالىسى 6شۇنداق قىلىپ . كىيىن يولدىشى ئابدۇرېهىم رابىيه قادىر بىلهن ئاجرىشىپ كېتىدۇ
خوشنىلىرىدىن ئۈچ كۈن ئىچىدە قايتۇرۇش شهرتى -بىلهن تۇل قالغان رابىيه قادىر، قولۇم

 كىر يۇيۇش  سوم پۇلغا يۈزىنى يېپىش ئۈچۈن بىر رومال،30.  سوم پۇل قهرز ئالىدۇ30بىلهن 
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بۇرۇنقى يولدىشى ئابدۇرېهىمنىڭ ئۆيىدىن ئۇزاق . ئۈچۈن بىر تال داس ۋە تاختا سېتىۋالىدۇ
بولغان باشقا بىر مهھهللىدىن ئۆي ئىجارىگه ئېلىپ، باشقىالرنىڭ كىر قاتلىرىنى يۇيۇشقا 

ئاي كىر يۇيۇش ئارقىلىق بالىلىرىنى بېقىشقا مهجبۇر بولغان رابىيه قادىر، ئۈچ . باشاليدۇ
ئهينى ۋاقىتتا بۇنچىلىك پۇل ئاقسۇدا ناھايىتى كۆپ پۇل .  سوم پۇل يىغىدۇ4500ئىچىدە، 

 رابىيه بالىلىرىنى باقتۇرۇش ئۈچۈن بىر باال باققۇچى تاپقاندىن كىيىن، يېزىمۇ. ھېسابلىناتتى
تاغاق، يىپ، ئىچ كىيىملىرى، رومال ۋە . يېزا ئايلىنىپ سهييارە سودا بىلهن شۇغۇللىنىدۇ

كېيىنچه ياغاچ ماتېرىياللىرى . ېكهرگه ئوخشاش ئۇششاق چۈششهك نهرسىلهرنى ساتىدۇش

 سومغا 200000بىر يىل ئىچىدە سودىسى روناق تېپىپ، مهبلىغى . سودىسى بىلهن شۇغۇللىنىدۇ
رابىيه قادىر ئاقسۇدىن بىر ئۆي سېتىۋېلىپ بالىلىرىنىڭ ھالىدىن خهۋەر ئالىدىغان . يېتىدۇ

  .بىرسى تاپىدۇ
الالھنىڭ رەھمىتى ۋە ئۆزىنىڭ جاپالىق ئىشلىشى نهتىجىسىدە قولى پۇل كۆرگهن رابىيه ئ

ئهلۋەتته، رابىيه قادىر بىلهن ئۆيلىنىشنى . قادىرنىڭ نام شۆھرىتى ئهتراپقا يېيىلىشقا باشاليدۇ
لېكىن رابىيه قادىر، شهرقىي تۈركىستان خهلق  .ئارزۇ قىلىدىغانالرمۇ ئاز ئهمهس ئىدى

 يىل تۇرمىدا ياتقاندىن كىيىن، سۈرگۈن 10گه ئهزا بولۇش بىلهن ئهيىبلىنىپ، پارتىيهسى
 ئىيۇلدا سېدىق ھاجى بىلهن توي -31 يىلى -1978قىلىنغان سېدىق ھاجى روزىنى تالالپ، 

  .قىلىدۇ
 يىلى خىتايدا سىرتقا قارىتا ئىشكىنى ئېچىۋېتىش سىياسىتى يولغا قويۇلۇشقا -1978
 خانىم بۇ پۇرسهتنى غهنىيمهت بىلىپ سودا ئىشلىرىنى كېڭهيتىشكه رابىيه قادىر. باشاليدۇ
بۇ . ئۇ شاڭخهيگه بېرىپ، تهيۋەن ۋە شىياڭگاڭدىن مال كهلتۈرۈپ سودا قىلىدۇ. ئاتلىنىدۇ

ئارىلىقتا يولدىشى سېدىق ھاجى روزىنىڭ خىزمىتى ئهسلىگه كهلتۈرۈپ شىنجاڭ مائارىپ 
شۇنىڭ بىلهن رابىيه قادىر خانىم ئۈرۈمچىگه قايتىپ . ۇئىنستىتۇتىغا ئوقۇتقۇچىلىققا تهيىنلىنىد

يولدىشى سېدىق ھاجى روزى ئوقۇتقۇچىلىق قىلسا، رابىيه قادىر خانىم سودا بىلهن . كېلىدۇ
شۇغۇللىنىدۇ، رابىيه قادىر ئۈرۈمچىنىڭ ئهۋزەل سودا شارائىتىدىن پايدىلىنىپ، ئۈرۈمچىنىڭ 

مارت سودا -8«مارتتا، ئۇ -8يىلى -1987. ه ئالىدۇ سومغا ئىجارىگ200000ئهڭ ئاۋات بازىرىنى 
.  تىجارەتچى دۇكان ئاچىدۇ200مهزكۇر تىجارەت مهركىزىدە تهخمىنهن . نى ئاچىدۇ»مهركىزى

رابىيه قادىر تىجارەت . رابىيه قادىر بۇنىڭدىن سىرت، باشقا رايونالرغا مالالرنى توپ تارقىتاتتى
.  مىليون سومغا يهتكۈزىدۇ3هلتۈرۈپ، مهبلىغىنىساھهسىدە زور مۇۋەپپهقىيهتلهرنى قولغا ك

 قهۋەتلىك 7مىليون سوم مهبلهغ سېلىپ 10رابىيه قادىر بۇنىڭلىق بىلهن توختاپ قالماي، 
رابىيه قادىر سودا ساھهسىدە توختىماي ئىلگىرىلهپ، . سالىدۇ» رابىيه قادىر سودا سارىيى«

  . دۇئاخىرى خىتايدىكى مىليونېرالر قاتارىدىن ئورۇن ئالى
رابىيه قادىر يۇقىرىدا قهيت قىلىنغىنىدەك بىر قاتار مۇۋاپىقىيهتلىرىدىن كىيىن، سىياسىي 

سانائهتچىلهر ئۇيۇشمىسىنىڭ دائىمىي -ئىشالر كېڭىشىنىڭ دائىمىي ئهزاسى، دۆلهتلىك سودا
ى ئهزاسى، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى كارخانىچىالر، ئايال كارخانىچىالر جهمئىيهتلىرى ۋە ئۈرۈمچ

. سانائهت ئۇيۇشمىسى رەئىسلىكى قاتارلىقالر ۋەزىپىلهرنى ئۈستىگه ئالىدۇ-شهھهرلىك سودا
  . رابىيه قادىر يۇقىرى دەرىجىلىك رەھبهرلىك ساالھىيىتى بىلهن سودا قىلىشقا باشاليدۇ
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خىتاي مهركىزى تاشقى سودا مىنىستىرلىكى ئۈرۈمچى شهھىرىگه قازاقىستانغا ئوخشاش 
ۈرك جۇمهۇرىيهتلىرىگه بىۋاسته مال يۆتكهش ھوقۇقى بېرىشى رابىيه قادىرغا ئوتتۇرا ئاسىيا ت

 دىن ئارتۇق ئۇيغۇر30 يىلى ئاۋغۇست ئېيىدا، -1992. تېپىلغۇسىز پۇرسهتلهرنى يارىتىپ بېرىدۇ
كارخانىچىسى بىلهن بىرلىكته، قازاقىستان، قىرغىزىستان، ئۆزبېكىستان قاتارلىق تۈركىي 

سكۇرسىيه قىلىپ، بۇ دۆلهتلهردىن پوالت تۆمۈر ۋە پاختا ئىمپورت جۇمهۇرىيهتلهرنى ئېكى
رابىيه قادىر بۇ جهرياندا، نۇرسۇلتان نهزەربايېۋ، ئهسقهر ئاقايېۋ، ئىسالم . قىلىشقا باشاليدۇ

رابىيه قادىر يهنه، ئۇ مهزگىلدە ئهنگلىيه . كهرىموۋ قاتارلىق دۆلهت رەھبهرلىرى بىلهن كۆرۈشىدۇ
ئۇزۇن ئۆتمهي رابىيه قادىر خانىمنىڭ مهملىكهت . ىق دۆلهتلهرگىمۇ بارىدۇۋە تۈركىيه قاتارل

  . ئىچى ۋە سىرتىدا ئابرويى ئۆسۈشكه باشاليدۇ
 ئاۋغۇستتا بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ئايالالر كېڭىشى تهرىپىدىن  - 29 يىلى -1995

رى كىلىنتون خانىم بىلهن  نۆۋەتلىك ئايالالر يىغىنىغا قاتنىشىپ، ھىال-4بېيجىڭدا چاقىرىلغان 
 سېنتهبىردە بىل گېيتىس ۋە خانىمى رابىيه قادىر خانىمنىڭ -12 يىلى -1995. كۆرۈشىدۇ

ئۈرۈمچىدىكى ئۆيىدە مېهمان بولۇپ، رابىيه قادىر ۋە يولدىشى سېدىق ھاجى روزىنى ئامېرىكىغا 
   .تهكلىپ قىلىدۇ

لىرى ھۆكۈمهتنىڭ ئاالھىدە ئۇ مهزگىلدە سېدىق ھاجى روزىنىڭ ئېالن قىلغان ماقالى
 روزىنى ھاجى سېدىقخىتاي جامائهت خهۋپسىزلىك ئىدارىسىنىڭ . دىققىتىنى تارتىشقا باشاليدۇ

- 24يىلى -1996 ئېلىشقا تهييارلىنىۋاتقانلىقىدىن ئالدىن خهۋەر تاپقان رابىيه قادىر خانىم، قولغا
 ھاجى روزى ئامېرىكىدا قالىدۇ، سېدىق. ئاپرېلدا يولدىشى بىلهن بىرلىكته ئامېرىكىغا كېتىدۇ

  . لېكىن رابىيه قادىر خانىم خانىم شهرقىي تۈركىستانغا قايتىپ كېلىدۇ
بۇ قېتىم . نويابىردا رابىيه قادىر خانىم ئىككىنچى قېتىم ئامېرىكىغا بارىدۇ-2يىلى -1996

تايدىكى رابىيه قادىر ۋاشىنگىتوندا ئامېرىكىلىق بهزى مهجلىس ئهزالىرى بىلهن كۆرۈشۈپ، خى
  . ئىنسان ھهقلىرى دەپسهندىچىلىكىنى كۈنتهرتىپكه ئېلىپ كېلىدۇ

.   يىلى قهشقهرنىڭ پهيزىۋات ناھىيهسىدە مهيدانغا كهلگهن يهر تهۋرەش ئاپىتىدە-1996
يۈز مىڭلىغان . كۆپلىگهن ئادەم  ئۆلۈپ كېتىدۇ، نۇرغۇنلىغان كىشى ئۆي ماكانسىز قالىدۇ

ھۆكۈمهتنىڭ بۇ ئېچىنىشلىق ۋەقهگه كۆڭۈل . ا قالىدۇدېهقان قهھرىتان سوغۇقتا كوچىد
بۆلمىگهنلىكىنى كۆرگهن رابىيه قادىر خانىم قولىدىكى ئىمتىيازدىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ سودا 

 ئامېرىكا 500،000مهركىزىدىكى تىجارەتچىلهرنى سهپهرۋەر قىلىپ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە 
. يۇملىرى تهييارالپ ئاپهت رايونىغا ئهۋەتىدۇ يۈك ماشىنىسىدا ياردەم بۇ27دوللىرى نهق پۇل، 

دەپ خىتاب قىلىشقا باشاليدۇ، » ئانا«شهرقىي تۈركىستاندا ياردەمگه مۇھتاج كىشلهر ئۇنىڭغا 
  . نامى بىلهن مهشهۇر بولىدۇ» رابىيه ئانا«شۇنداق قىلىپ ئۇ 

. بولۇپ كېتىدۇرابىيه قادىر خانىم مىليونېر بولغاندىن كىيىن، ئۇنىڭ يولى ناھايىتى راۋان 
سانائهتچىلهر ئۇيۇشمىسى قاتارلىق مۇھىم -سىياسىي كېڭهش، ئايالالر بىرلهشمىسى، سودا

مهركهزدىن رايونلۇق ھۆكۈمهتكىچه بولغان ھهر قايسى قاتالمالردىكى . ئورۇنالردا ۋەزىپه ئۆتهيدۇ
  . رەھبهرلهر بىلهن ياخشى مۇناسىۋەت ئورنىتىدۇ

لغان خىتاي دۆلهتلىك سىياسىي كېڭهش يىغىنىدا   دېكابىردا چاقىرى-1 يىلى -1996
ئۇيغۇر خهلقىنىڭ باج، مائارىپ، پىالن تۇغۇت، باراۋەرسىزلىك،تهڭسىزلىك، چىرىكلىك، ئېتىقاد 
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ئهركىنلىكى، زەھهرلىك چېكىملىك، ئايال ۋە بالىالر مهسىلىلىرى قاتارلىق ئىجتىمائىي 
ىقى ياخشى بولغاچقا، يىغىندا كۈچلۈك ئۇنىڭ نۇت. مهسىلىلهرنى كۈنتهرتىپكه ئېلىپ كېلىدۇ

  . غۇلغۇال قوزغايدۇ
سودا ئىشلىرى بۇزۇلۇشقا . بۇ يىغىندىن كىيىن ئۇنىڭ بېشىغا كهلمىگهن قالمايدۇ

ھۆكۈمهت ئورگانلىرى ھهر خىل باھانىلهر بىلهن شىركهتلىرىگه ئېغىر جازاالرنى . باشاليدۇ
 مارتتا -27 يىلى -1997. اقلىشىشقا باشاليدۇئاستا ئۇنىڭدىن ئۇز-ئهتراپىدىكىلهر ئاستا. قويىدۇ

رابىيه قادىر خانىم نازارەت قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئاللىبۇرۇن . ھۆكۈمهت پاسپورتىنى تارتىۋالىدۇ
شۇڭا ئهقىدە، خانزۆھرە، مۇستاپا ۋە قىقنۇس قاتارلىق پهرزەنتلىرىنى . ھېس بولغان ئىدى
دىر خانىمنىڭ بهش بالىسى شهرقىي شۇنداق قىلىپ، رابىيه قا. ئامېرىكىغا ئهۋەتىدۇ

  . تۈركىستاندا، بهشى ئامېرىكىدا، بىرى ئاۋىسترالىيهدە تۇرۇپ قالىدۇ
رابىيه قادىر، ئۇيغۇر ئاياللىرىنى ئىگىلىك تىكلهشكه، ئىقتىسادىي بېقىندىلىقتىن 

قۇرۇپ » مىڭ ئانا ھهسسىدارلىق شىركىتى«دېكابىردا -17يىلى -1997قۇتقۇزۇش مهقسىتىدە 
يېسىرالرغا، خهيرى ساخاۋەت ئورگانلىرىغا -خوتۇن ۋە يېتىم-مۇھتاج ئائىلىلهرگه، تۇل. ۇچىقىد

  . قولىدىن كېلىشچه ياردەم قىلىدۇ
ئاۋغۇستتا ئامېرىكىدىكى يولدىشى سېدىق ھاجى روزىغا تېلېفون قىلىپ، -2يىلى -1999

ىگه كېلىدىغانلىقىنى،  ئاۋغۇستتا ئۈرۈمچ-11ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى ئاۋام پاالتا ھهيئىتىنىڭ 
  . لىرىنى تاپشۇرۇپ ئېلىشىنى ئېيتىدۇ»ئامانهت«ئۇالر بىلهن كۆرۈشۈپ 

تىن كۆزدە تۇتقىنى، ھهر خىل گېزىتلهردە ئورۇن ئالغان ئۆلۈم جازاسى »ئامانهت«ئۇنىڭ 
سېدىق ھاجى روزى ۋە رابىيه قادىر خانىم شهرقىي . بېرىلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ تىزىملىكى ئىدى

دا يۈز بېرىۋاتقان ناھهقچىلىكلهرنى، ئىنسان ھهقلىرى دەپسهندىچىلىكلىرىنى، تۈركىستان
قىستاقالرنى، ئىنسان قېلىپىدىن چىققان قىلمىشالرنى دۇنيا جامائهتچىلىكىگه -قىيىن

چۈنكى خىتايدا پۈتكۈل مهتبۇئات ئورگانلىرىنى دۆلهت . بىلدۈرۈشنى تولىمۇ ئارزۇ قىالتتى
ىقى ئۈچۈن،  بۇ قهبىه ئىشالردىن جامائهتچىلىكىنىڭ خهۋىرى قاتتىق كونترول قىلىۋالغانل

  . بولماي قاالتتى
نى ئېلىپ ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى »ئامانهتلهر« ئاۋغۇستتا رابىيه قادىر -11 يىلى -1999

ئاۋام پاالتا ھهيئىتى چۈشكهن مېهمانخانىغا ئاپىرىپ بېرىش مهقسىتىدە تاكىسغا چىقىپ يولدا 
اي ساقچىلىرى يوقىالڭ بىر قاتناش ۋەقهسىنى باھانه قىلىپ، رابىيه قادىرنى كېتىۋاتقاندا، خىت

يىلى -2000ئۇزۇن ئۆتمهيال خىتاي ھۆكۈمىتى . ساقچىخانا ئاپىرىپ سهۋەبسىزال قاماپ قويىدۇ
دۆلهت مهخپىيىتىنى چهتئهلگه يهتكۈزۈپ «مارت رابىيه قادىر ئۈستىدىن سوت ئېچىپ -8

شۇنداق قىلىپ، رابىيه قادىر خانىمنىڭ .  قاماق جازاسى بېرىدۇ يىل8بىلهن ئهيىبلهپ » بېرىش
  . ئېچىنىشلىق تۇرمه ھاياتى باشلىنىپ كېتىدۇ

رابىيه قادىر تۈرمىدىكى ۋاقتىدا، يولدىشى سېدىق ھاجى روزى ئهپهندى رابىيه قادىرنى 
 ئۇ رەپىقىسى رابىيهنى قۇتقۇزۇپ چىقىش ئۈچۈن. تاپماي چاپىدۇ-قۇتقۇزۇش ئۈچۈن تىنىم

ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى، ئامېرىكا كونگېرىسى، خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى قاتارلىق 
سېدىق ھاجى . ئورگانالرغا توختىماي مۇراجىئهت قىلىپ، پۈتۈن كۈچى بىلهن ھهرىكهت قىلىدۇ

ئىيۇلدا ئامېرىكا -2يىلى -2000روزى ئهپهندىنىڭ بۇ تىرىشچانلىقلىرى ئاخىرى مېۋە بېرىپ، 
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ا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رابىيه قادىرنى شهرتسىز قويۇپ بېرىشى ھهققىدە قانۇن كونگېرىسىد
 ئاۋغۇستتا، خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى رابىيه قادىرنىڭ قويۇپ -9 يىلى - 2000. چىقىرىلىدۇ

دېكابىردا، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاي -15يىلى -2000. بېرىلىشىنى تهلهپ قىلىدۇ
مارتتا، -18يىلى -2004 .شهرتسىز قويۇپ بېرىشىنى تهلهپ قىلىدۇھۆكۈمىتىدىن رابىيه قادىرنى 

كۇمار شۇ يىلى جهنۋەدە . خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى ۋاشىنگىتون شۆبىسى باشلىقى ت
چاقىرىلىدىغان ئىنسان ھهقلىرى كومىتېتى يىغىندا خىتاينىڭ ئهيلىنىپ ئهيىبلهنمهسلىكىنىڭ 

سېنتهبىردە -23 يىلى -2004. ئىكهنلىكىنى جاكاراليدۇرابىيه قادىرنى قويۇپ بېرىشىگه باغلىق 
ئامېرىكا ۋە خهلقئارا تهشكىالتالرنىڭ قاتتىق بېسىم . مۇكاپاتى بېرىلىدۇRAFTOرابىيه قادىرغا 

 يىللىق قاماق جازاسىنىڭ مۇددىتى 8قىلىشى نهتىجىسىدە، خىتاي ھۆكۈمىتى رابىيه قادىرنى 
  .ىدۇتوشماي تۇرۇپ قويۇپ بېرىشكه مهجبۇر بول

 
   ھۈسهيىن جېلىل خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىلىدۇ-5-8

يىلى مارت ئېيىدا ئايالى ۋە بالىلىرىنى ئېلىپ ئايالنىڭ ئائىلىسىنى يوقالپ كېلىش -2006
ئۈچۈن ئۆزبېكىستانغا بارغاندا قولغا ئېلىنغاندىن كىيىن خىتاي ھۆكۈمىتىگه قايتۇرۇپ 

يېڭى خىتاي . رۋايهت قاماق جازاسى بېرىلىدۇبېرىلگهن كانادا پۇقراسى ھۈسهيىن جېلىلغا ئۆمۈ
ئاگېنتلىقىنىڭ خهۋىرىگه ئاساسالنغاندا، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ پايتهختى 

 ياشلىق ھۈسهيىن جېلىل بۆلگۈنچى پائالىيهتلهرنى ئېلىپ 37ئۈرۈمچىدە ئېچىلغان سوتتا، 
خهلقئارا ئىنسان .  قىلىنغانبېرىش بىلهن ئهيىبلىنىپ، ئۆمۈرۋايهت قاماق جازاسىغا ھۆكۈم

ھهقلىرى ئورگانلىرى كانادا ھۆكۈمىتىنى ھۈسهيىن جېلىل مهسىلىسىگه يېتهرلىك دەرىجىدە 
  . كۆڭۈل بۆلمهسلىك بىلهن ئهيىبلهيدۇ

 
   شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسى ياۋروپا پارالمېنتىدا-5-9

ىنىڭ رەھبىرى، دۇنيا مايدا ياۋروپا پارالمېنتىدا ئۇيغۇر مىللىي ھهرىكىت-11يىلى -2007
 كىشىلىك ھهيئهتنى ياۋروپا 20ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى رابىيه قادىر خانىم باشچىلىقىدىكى 

پارالمېنتى ئىنسان ھهقلىرى كومىتېتى باشلىقى ۋە بهزى پارالمېنت ئهزالىرى قوبۇل قىلغاندا، 
اشقا، ياۋروپا ئىتتىپاقى بۇنىڭدىن ب. ئۇيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتىكى ئهھۋالى ھهققىدە مهلۇمات ئالىدۇ

پارالمېنتىنىڭ بۇنىڭدىن كىيىن ئۇيغۇر مهسىلىسىگه تېخىمۇ كۆپ ئهھمىيهت بېرىدىغانلىقىنى 
  . قهيت قىلىدۇ
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. نويابىردا ئۆز ۋاقتىدىكى ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جورج ۋ-5يىلى -2007ئهڭ ئاخىرى قېتىم 
هرىكىتىنىڭ رەھبىرى، دۇنيا ئۇيغۇر بۇش ۋە رەپىقىسى لورا بۇش شهرقىي تۈركىستان مىللىي ھ

كۆرۈشۈشته، رابىيه قادىر . قۇرۇلتىيى رەئىسى رابىيه قادىر خانىم بىلهن مهخسۇس كۆرۈشىدۇ
  . خانىم ئۇيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتىكى ئهھۋالى ھهققىدە قىسقىچه مهلۇمات بېرىدۇ
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  ىدۇبۇش بىلهن كۆرۈش. رابىيه قادىر خانىم ئامېرىكا پىرېزدېنتى جورج ۋ-5-10
» دېموكراتىيه ۋە بىخهتهرلىك«چېخىسالۋاكىسيهنىڭ پايتهختى پىراگادا چاقىرىلغان 

تېمىلىق يىغىندا قاتناشقان رابىيه قادىر خانىم يىغىننىڭ ئىككىنچى كۈنى چۈشتىن كىيىن 
بۇ قېتىمقى يىغىنغا كۆپ . بۇش بىلهن مهخسۇس كۆرۈشۈش پۇرسىتىگه ئېرىشىدۇ. جورج ۋ

نتى، باش مىنىستىر، تاشقى ئىشالر مىنىستىرى، دۇنيادىكى تونۇلغان ساندا دۆلهت پىرېزىدې
بۇ قېتىمقى . نويابىردا باشلىنىدۇ-4ئىنسان ھهقلىرى پائالهتچىلىرى ئىشتىراك قىلغان بولۇپ، 

بۇش سۆز قىلىپ، دۇنيادىكى ئىنسان ھهقلىرى .يىغىندا ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جورج ۋ
نى بىلدۈرگهندىن كىيىن، رابىيه قادىر ۋە ئۇنىڭ خىتاي پائالىيهتچىلىرىگه چوڭقۇر ھۆرمىتى

ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئىككى ئوغلى ھهققىدە ئۆز كۆز 
بۈگۈن مهن ئىنسان ھهقلىرى بايراقدارى رابىيه قادىر «: قارىشىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

خىتاي ساقچىلىرى ( پهرزەنتلىرىنىڭ بىزگه نىسبهتهن، ئۇنىڭ.خانىم بىلهن كۆرۈشىمهن
سهۋەبسىزال قولغا ئېلىنىپ تۇرمىغا تاشلىنىشى، ئۇنىڭ ئىنسان ھهقلىرى ) تهرىپىدىن

رابىيه قادىر خانىمغا ئوخشاش ئايال . پائالىيهتلىرىدىن ئۆچ ئېلىشتىن باشقا بىر ئىش ئهمهس
.  بايلىقى ھېسابلىنىدۇۋە ئهرلهرنىڭ قابىلىيىتى ئۇالرنىڭ مهملىكهتلىرىنىڭ ئهڭ قىممهتلىك

ئۇنىڭ قىممىتى ئۇالر ياشاۋاتقان دىكتاتور دۆلهتنىڭ ھهربىي كۈچى ۋە نېفېت بايلىقلىرىدىن  
ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى، ئوخشىمىغان دۇنيا قارىشىدىكى . نهچچه ھهسسه ئۈستۈن

ز پۇقرالىرىغا ئىنسانالرغا ئۆزلىرىنى ئىپادە قىلىش ھهققىمۇ بهرمىگهن دىكتاتور دۆلهتلهرنى ئۆ
قىلىۋاتقان زۇلۇمىغا خاتىمه بېرىشكه، خهلقىگه ئىشىنىپ خهلقىگه ئهركىنلىك بېرىشكه 

 بۇش سۆزىنى ئاخىرالشتۇرۇش بىلهنال، زالدىكى پۈتكۈل يىغىن ئهھلى ئورنىدىن .»چاقىرىدۇ
  . تۇرۇپ بۇشنى قىزغىن ئالقىشاليدۇ

كۆرۈشۈشته، . س كۆرۈشىدۇبۇش يىغىندىن كىيىن، رابىيه قادىر خانىم بىلهن مهخسۇ
رابىيه قادىر خانىم بۇشقا، شهرقىي تۈركىستاننىڭ نۆۋەتتىكى ئهھۋالى ھهققىدە مهلۇمات 
بهرگهندىن كىيىن، ئۆزىنىڭ ئىنسان ھهقلىرى، دېموكراتىيه ۋە ئهركىنلىك ئۈچۈن كۈرەش 

ېلىپ  ئوغلىنى قولغا ئ2قىلغانلىقى ئۈچۈنال، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆچ ئېلىش مهقسىتىدە 
تۇرمىغا تاشلىغانلىقىنى، ھازىر قانچه ئون مىڭلىغان ئۇيغۇرنىڭ ناھهق تۇرمىدا 
يېتىۋاتقانلىقىنى، ئامېرىكىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگه بېسىم قىلىپ بۇ ئىنسانالرنىڭ قۇتۇلۇشى 

سۆزىنىڭ ئاخىرىدا، تۈرمىدىن چىقىشىغا ياردەم . ئۈچۈن خىزمهت ئىشلىشىنى تهلهپ قىلىدۇ
. ا ھۆكۈمىتى ۋە ئاالقىدار شهخسلهرگه ئاالھىدە مىننهتدارلىقىنى بىلدۈرىدۇقىلغان ئامېرىك

بۇش رابىيه قادىر خانىمنىڭ سۆزىگه جاۋابهن، رابىيه قادىر خانىمغا ئوخشاش ئىنسان . جورج ۋ
ھهقلىرى، دېموكراتىيه ۋە ئهركىنلىك جهڭچىلىرىنىڭ پائالىيهتلىرىنىڭ ئۆزىنى دېموكراتىيه 

ئۇ يهنه ئۇيغۇر . ىزمهت قىلىشىغا تۈرتكه بولغانلىقىنى دەيدۇئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ خ
مهسىلىسىدىن خهۋەردار ئىكهنلىكىنى، ئۇيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتىكى ئهھۋالىدىن ئىنتايىن 
قايغۇرىدىغانلىقىنى، دۇنيادىكى پۈتكۈل ئېزىلگهن مىللهتلهرنىڭ ئهركىنلىككه 

تامامالنغاندىن كىيىن، رابىيه قادىر كۆرۈشۈش . ئېرىشىدىغانلىقىنى سۆزلىرىگه ئىالۋە قىلىدۇ
 . خانىم بۇشقا ئۇيغۇرالرنىڭ دوپپىسىنى سوۋغا قىلىپ، بىرلىكته خاتىرە سۈرەتكه چۈشىدۇ
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  رابىيه قادىر خانىمنىڭ ھاياتى نېمىسچه نهشىر قىلىنىدۇ-5-11
ئىيۇندا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى رابىيه قادىر خانىمنىڭ ھاياتى -17يىلى -2007

. ناملىق ئهسهر نېمىسچه نهشىر قىلىنىدۇ » Die Himmelsstürmerin« سۋىرلهنگهن ته
 بهتلىك بۇ 430گېرمانىيهلىك يازغۇچى ئالېكساندرا كېيۋېلىيۇس تهرىپىدىن يېزىلغان 

ئهسهرنىڭ غهرب دۇنياسىدا نهشىر قىلىنىشى شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنىڭ دۇنياغا 
مهزكۇر كىتابنىڭ تونۇشتۇرۇلۇشى . ۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگهتونۇلۇشى نۇقتىسىدىن ئىنتايىن م

 شىۋېتسارىيهنىڭ كۆپلىگهن  ۋەئىيۇنغىچه گېرمانىيه-23ئىيۇندىن -19يىلى -2007ئۈچۈن 
ئىمزا كۈنلىرىگه گېرمانىيهدىكى كۆپلىگهن . شهھهرلىرىدە ئىمزا كۈنلىرى ئۇيۇشتۇرۇلىدۇ

گېرمانىيهدىكى . ى ھهققىدە سۆز قىلىدۇسىياسىي شهخسلهر ئىشتىراك قىلىپ، ئۇيغۇر مهسىلىس
ئهڭ نوپۇزلۇق نهشىرىياتالردىن بىرى بولغان ھېنېي نهشرىياتى تهرىپىدىن نهشىر قىلىنغان 

  .  مهزكۇر ئهسهركۆپلىگهن دۇنيا تىلىغا تهرجىمه قىلىنىش ئالدىدا تۇرماقتا

  
 
  ىنىدۇئامېرىكا ئاۋام پاالتاسىدا ئۇيغۇرالر ھهققىدە قارارنامه ماقۇلل-5-12

سېنتهبىردە ئامېرىكا ئاۋام پاالتاسىدا ئۇيغۇرالر ھهققىدە قارارنامه -17يىلى -2007
مهزكۇر قارارنامه ئامېرىكا ئاۋام پاالتا ئهزالىرىدىن رۇس لېهتىنېن خانىم، تام . ماقۇللىنىدۇ

النتوس ۋە روھراباچېر باشچىلىقىدىكى بىر ھهيئهت تهرىپىدىن تهييارلىنىپ پارالمېنتقا 
خىتاي «:  نومۇرلۇق مهزكۇر قارارنامىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى مۇنداق497. لغان ئىدىسۇنۇ

ھۆكۈمىتى رابىيه قادىر خانىمنىڭ پهرزەنتلىرى ۋە كانادا پۇقراسى ھۈسهيىن جېلىلنى 
نۆۋەتته ئۇيغۇرالرغا قارىتا يولغا قويۇۋاتقان كۈلتۈر، . تۇرمىدىن دەرھال قويۇپ بېرىشى كېرەك

رىپ قاتارلىق ھهر قايسى ساھهلهردىكى بېسىم سىياسىتىنى دەرھال تىل، دىن ۋە مائا
   ».توختىتىشى الزىم

قارارنامه ماقۇلالنغان يىغىندا ئاۋام پاالتا مهجلىسىنىڭ ساموۋ ئارىلى ۋە  دېموكراتىك 
پارتىيه ۋەكىلى فهيلېماۋگا مهزكۇر قارارنامه ھهققىدە سۆز قىلىپ، كۆپ ساندا خىتاي 
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ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ . ۇر رايونىغا كۆچۈپ ئولتۇراقلىشىۋاتقانلىقىنىكۆچمهنلىرىنىڭ ئۇيغ
ئادەتلىرىنى قوغداش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچى بىلهن -بۇنىڭغا قارىتا ئۆزلىرىنىڭ تىل، دىن ۋە ئۆرپ

غهيرەت قىلىۋاتقانلىقىنى، لېكىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنى مائارىپ ۋە ئىقتىسادىي 
ئۇ سۆزىدە يهنه، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ . اتقانلىقىنى قهيت قىلىدۇجهھهتتىن چهكلهپ بېرىۋ

سىستېمىلىق ھالدا ئۇيغۇرالرنىڭ كىتابلىرىنى كۆيدۈرۈپ، جامهلهرنى تاقىۋېتىشكه 
  . باشلىغانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ

ئارقىدىن نىيۇ جېرسىي ۋەكىلى كىرىستوفېر سىمىس مهزكۇر قارارنامه ھهققىدە قىلغان 
ادىر خانىمنىڭ ئىنسان ھهقلىرىنى قوغداش يولىدا كۆرسهتكهن خىزمهتلىرىگه سۆزىدە، رابىيه ق

يۇقىرى باھا بېرىدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ مهشهۇر ئىنسان ھهقلىرى قهھرىمانلىرىدىن ماخات 
ماگېندې، تىبهتلهرنڭ روھانى رەھبىرى داالي الما بىلهن ئوخشاش ئورۇندا تۇرىدىغانلىقىنى 

تىبهتلهرنىڭ داالي الماسى بولغىنىغا ئوخشاش، «: داۋامالشتۇرىدۇتىلغا ئېلىپ سۆزىنى مۇنداق 
بىز بۈگۈن ناھايىتى غهيرەتلىك لېكىن قهلبى چوڭقۇر ئازابقا . ئۇيغۇرالرنىڭمۇ رابىيه قادىرى بار

دېگهن ئېچىنىشلىق نىداسىغا شاھىت " پهرزەنتلىرىمنى قويۇپ بهرگىن"تولغان بىر ئانىنىڭ 
  ».بولدۇق
 
   مهجلىس ئالتۇن مېدالىغا ئېرىشىدۇداالي الما-5-13

ئۆكتهبىردە خىتاي تهرىپىدىن بۆلگۈنچى دەپ ئاتىلىدىغان داالي الماغا -17يىلى -2007
خىتاي ھۆكۈمىتى ئامېرىكا مهجلىسىنىڭ تىبهتنىڭ . مهجلىس ئالتۇن مېدالى تهقدىم قىلىنىدۇ

» ئېغىر«ۇناسىۋىتىگه روھانى رەھبىرى داالي الماغا مېدال بېرىش قارارىنىڭ ئىككى دۆلهت م
خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرى ياڭ . تهسىر يهتكۈزىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، ئاگاھالندۇرىدۇ

بۇ ئهھۋال ئىككى دۆلهت مۇناسىۋىتىنى ئهسلىگه كهلتۈرگىلى بولمايدىغان دەرىجىدە «جېيچى، 
ىستىرلىكى خىتاي تاشقى ئىشالر مىن. دېگهندەك باياناتالرنى بېرىدۇ» يىرىكلهشتۈرۋېتىدۇ

ئامېرىكا -خىتاي«باياناتچىسى لىيۇ جىيهن چاۋمۇ داالي الماغا مېدال بېرىلىشىنىڭ 
. ئېيتىپ ئامېرىكىنى ئهيىبلهيدۇ» مۇناسىۋەتلىرىگه ئېغىر زىيان ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى

ئۆكتهبىردە -16خىتاينىڭ بارلىق ئهيىبلهشلىرى ۋە تهنقىدلىرىگه قارىماي، پىرېزىدېنت بۇش 
 ئۆكتهبىردە ئامېرىكا ئاۋام پاالتاسىدا مهجلىس ئالتۇن مېدالى -17. الما بىلهن كۆرۈشىدۇداالي 

دەپ تهرىپلهپ » بۆلگۈنچىلهر كاتتىۋېشى«خىتاي ھۆكۈمىتى داالي المانى . تهقدىم قىلىنىدۇ
بۇ قېتىمقى مۇراسىمغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى، ئۇيغۇرالرنىڭ مهنىۋى ئانىسى . كهلمهكته

  . بىيه قادىر خانىممۇ تهكلىپ بىلهن قاتنىشىدۇرا
 
 ئامېرىكا ئاۋام پاالتاسىدا ئۇيغۇرالر ھهققىدە مهلۇمات بېرىش يىغىنى -5-14

  چاقىرىلىدۇ
ئۆكتهبىردە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى رابىيه قادىر خانىم ئامېرىكا -31يىلى -2007

بۇ . تېمىسىدا لېكسىيه بېرىدۇ» ئهتكهسچىلىكىئۇيغۇر ئاياللىرى ۋە بالىلىرى «ئاۋام پاالتاسىدا 
قېتىمقى مهلۇمات بېرىش يىغىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغا ھهر قايسى ساھهلهردە يولغا 
قويۇپ كېلىۋاتقان بېسىم سىياسىتى ۋە پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنى قاتتىق ئهيىبلهش بىلهن  

 112



- 2008. وفېر سىمىس باشچىلىقىدا ئۆتكۈزۈلىدۇكۈنتهرتىپكه كهلگهن ئاۋام پاالتا ئهزاسى كىرىست
يىلى ئولىمپىك تهنتهربىيه يىغىنى يېقىنلىشىۋاتقاندا، خهلقئارا ئىنسان ھهقلىرى 
پائالىيهتچىلىرىنىڭ دىققهت ئېتىبارى خىتايدىكى ئىنسان ھهقلىرى دەپسهندىچلىكىگه 

ىرى دەپسهندىچىلىكى خىتايدىكى ئايالالر ۋە بالىالر ئهتكهسچىلىكى ئىنسان ھهقل. بۇرۇلىدۇ
يىلى خىتايدىكى -2007بۇ سهۋەبتىن ئامېرىكا . ئىچىدە ئهڭ ئېغىر بولغان قىلمىش ھېسابلىنىدۇ

يىلى -2007بۇ دائىرىدە . ئىنسان سودىسىنى كۆزىتىلىدىغان دۆلهتلهر تىزىملىكىگه كىرگۈزىدۇ

ۇر ئاياللىرى ۋە ئۇيغ«ئۆكتهبىردە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى رابىيه قادىر خانىم -31

يىغىندا ئامېرىكا تاشقى ئىشالر .  ھهققىدە لېكسىيه بېرىدۇ»بالىلىرى ئهتكهسچىلىكى
مىنىستىرلىكى ئىنسان تىجارىتىنى كۆزىتىش ۋە نازارەت قىلىش كېڭىشى باشلىقى مارك لېيگون 
ى خىتاينى ئىنسان تىجارىتى ئهڭ ئهۋجىگه چىققان دۇنيادىكى ئهڭ مۇھىم مهركهزلىرىدىن بىر

ئىكهنلىكىنى تىلغا ئالغاندىن كىيىن، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر قىزالرنى ئىشقا 
ئورۇنالشتۇرۇش باھانىسى بىلهن ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه يۆتكهش سىياسىتىنى قاتتىق 
تهنقىدلهپ، بۇ قىلمىشنىڭ خىتاينىڭ مۇئهييهن بىر سىياسىتىنىڭ بىر قىسمى ئىكهنلىكىنى 

  . قهيت قىلىدۇ
ئۇيغۇر قىزلىرى خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن ناھايىتى ئاز ئىش « خانىم رابىيه قادىر

. دەيدۇ» ھهققى بىلهن ئهمگهككه سېلىنىپال قالماستىن، ئۇالرنى پاھىشه بولۇشقا مهجبۇرلىماقتا
رابىيه قادىر خانىم بۇ مهسىلىگه ئامېرىكىنىڭ جىددىي پوزىتسىيه بىلدۈرۈشى كېرەكلىكىنى، 

  . ۇزۇش ئۈچۈن مهجلىسنىڭ قارار چىقىرىشى كېرەكلىكىنى تهلهپ قىلىدۇئۇيغۇر قىزلىرىنى قۇتق

  
   

ئاۋام پاالتاسى ئهزاسى كىرىستوفېر سىمىس يىغىندا سۆز قىلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ 
  . ئۇيغۇرالرغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى يولغا قويۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

ۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغا قارىتا يولغا قويۇپ كېلىۋاتقان كىرىستوفېر سىمىس، خىتاي ھ
بېسىم سىياسىتىنىڭ ئهمهلىيهتته ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن باشقا بىر نهرسه ئهمهسلىكىنى 

خهلقئارا ئهمگهكچىلهر تهشكىالتىنىڭ مهلۇماتلىرىغا ئاساسالنغاندا، ھهر يىلى . ئىلگىرى سۈرىدۇ
ى ئايال ۋە %90ان سېتىلىۋاتقان بولۇپ، بۇ كىشىلهرنىڭ  ئهتراپىدا ئىنس20000خىتاي بازىرىدا 

  . بالىالردىن تهشكىل تاپىدىكهن
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   ئۇيغۇر مهسىلىسى گېرمانىيه فېدراتىپ پارالمېنتىدا -5-15
  )قېتىملىق سايالم مهزگىلى-16دېكابىر، -13يىلى -2007(

اسى ۋوككېر بېك، گېرمانىيه فېدراتىپ پارالمېنتىدا ۋەكىلى بولغان يېشىلالر پارتىيهسى ئهز
مارىيېلىيۇس بېك، دوكتور ئۇسچى ئېيد، تىهوىلو ھوپپ، ئۇتې كوسكىي، كېرتسىن مۇللېر، 

ۋىنفرېد ناكۋېي، ئومىد نورىپور، كىلوۋدىيا روس، رايدېر سىتېنبللوك، جۇرگېن تىرىتتىن،  

ۋەندىكى گۇرۇپپىسى، ئۇيغۇرالر ھهققىدە تهييارالپ چىققان تۆ) يېشىلالر/90بىرلهشكهن سولچىل 
  . تهلهپلهرنى گېرمانىيه فېدراتىپ پارالمېنتقا سۇنىدۇ

 
  ئۇيغۇرالرنىڭ ئىنسان ھهقلىرىنىڭ قوغدىلىشى

  : گېرمانىيه فېدراتىپ پارالمېنتىدىن تۆۋەندىكى قارارالرنىڭ ئېلىنىشى تهلهپ قىلىمىز-1
غۇرالر ئهڭ ئۇي. دا ياشايدۇ»شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى«ئۇيغۇرالر ئومۇمهن خىتاينىڭ 

ئۇيغۇرالرنىڭ بىر قىسمى موڭغۇلىيه، تۈركىيه، . قهدىمىي تۈركىي مىللهتلهردىن ھېسابلىنىدۇ
ئافغانىستان، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ھهر قايسى تۈركىي جۇمهۇرىيهتلهردە ياشايدىغان بولۇپ، 

ە سهئۇدى گېرمانىيه، پاكىستان، ھىندونېزىيه، ئاۋسترالىيه، تهيۋەن ۋ.  نوپۇسى بىر قهدەر كۆپ
  .ئهرەبىستان قاتارلىقالر دۆلهتلهردىمۇ ياشايدۇ

  
  

. ئۇيغۇرالرنىڭ كۆپىنچىسى سۈننى ئىسالمغا تهۋە بولۇپ، سوپىزىممۇ كهڭ ئومۇمالشقان
.  مىليونى ئۇيغۇرالردىن تهشكىل تاپىدۇ8، 7 مىليون مۇسۇلماننىڭ 20خىتايدا ياشاۋاتقان 

ئهسىرلهردە ئىسالمىيهتنى قوبۇل قىلغان -17ئهسىر بىلهن -10ئۇيغۇرالرنىڭ ئهجدادى  
يىلى رەسمىيهت -1884شىنجاڭ رايونى تۇنجى بولۇپ . موڭغۇلىيه كۆچمهنلىرى بولۇشى مۇمكىن

يىلى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ -1944. جهھهتتىن خىتاي ئىمپېرىيهسىنىڭ بىر قىسمى بولغان
يىلى خىتايدا ئىچكى -1949. قوللىشى ئارقىسىدا شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى قۇرۇلغان

. ئۇرۇش ئاخىرالشقاندىن كىيىن، خىتاي كوممۇنىستلىرى بۇ رايوننى ئۆزىگه قوشۇۋالغان

 114



كه چۈشۈپ % 40بېيجىڭنىڭ كۆچ سىياسىتى سهۋەبىدىن شىنجاڭدا ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى 
  . ئهتراپىدا ئىدى% 90قالغان، ئىلگىرى 

لىۋاتقان سىياسىي، ئىقتىسادىي  ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇزۇن ۋاقىتتىن بېرى داۋاملىشىپ كې
ئىجتىمائىي ساھهلهردىكى ئاجىزلىقلىرى ۋە قىيىنچىلىقلىرى، كىيىنكى مهزگىللهردە بولۇپمۇ، 

بېيجىڭ شهرقىي . سېنتهبىر ۋەقهسىدىن كىيىن تېخىمۇ ناچارلىشىپ بارماقتا-11يىلى - 2001
خىتايالر . داۋامالشتۇرماقتاتۈركىستانغا كۆچمهن ئاققۇن خىتايالرنى يۆتكهشنى سۈرئهت بىلهن 

شهرقىي تۈركىستاندا ئىقتىساد، مائارىپ، سىياسهت ۋە بىخهتهرلىك قاتارلىق جهمئىيهتنىڭ ئهڭ 
ئاساسلىق ساھهلىرىنى چاڭگىلىغا ئېلىۋالغان بولۇپ، ئۇيغۇرالر بۇ ساھهلهردىن ئاساسهن 

رالرنى ئىلگىرىكىگه ئهڭ مۇھىم سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي قارا. دېگۈدەك ئۇزاقالشتۇرۇلماقتا
شهرقىي تۈركىستان خام ماددا جهھهتته ئهڭ . ئوخشاشال مهركىزى ھۆكۈمهت بېرىپ كهلمهكته

بۇ تهبىئىي . باي رايونالردىن بىرى بولۇپ، ناھايىتى مول كۆمۈر ۋە نېفېت زاپىسىغا ئىگه
-سودا. ماقتابايلىقالردىن كېلىدىغان كىرىملهردىن ئۇيغۇرالر ئازراقمۇ  بهھرىمان بواللمايۋات

سانائهت ساھهسىدىمۇ مىللىي كهمسىتىشكه ئۇچراپ، ئۇيغۇرالردا ئىشسىزلىق قوشۇنى بارغانچه 
ئوتتۇرىچه كىرىم مهنبهسى شهرقىي تۈركىستاندىكى ۋە ئىچكىرى ئۆلكىلهردىكى . زورايماقتا

ستان شهرقىي تۈركى. خىتاي پۇقرالىرىغا سېلىشتۇرغاندا نهچچه ھهسسه تۆۋەن ھالهتته تۇرماقتا
ئۇل ئهسلىهه قۇرۇلۇشى ئىنتايىن ناچار بولغانلىقتىن، خهلق ھهر ساھهدە بارغانچه كهينىگه 

بۇ ئهھۋالدىن كۆپلىگهن ئۇيغۇرالر نارازى بولۇپ، نۆۋەتتىكى دۇچ . چېكىنىپ بارماقتا
كېلىۋاتقان ئىقتىسادىي، سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي ئاسسىمىلىياتسىيه دولقۇنىغا غهرق بولۇپ 

پات -جهمئىيهتته نارازىلىق ئهۋج ئالغان بولۇپ، پات. ىن قاتتىق ئهندىشه قىلماقتاكېتىشىد
لېكىن بۇ نارازىلىق ھهرىكهتلىرى ھۆكۈمهت . نارازىلىق ھهرىكهتلىرى مهيدانغا كېلىپ تۇرماقتا
دەرۋەقه، خىتاي ھۆكۈمىتى ئىقتىسادىي ۋە . تهرىپىدىن قانلىق باستۇرۇلۇپ كېلىۋاتىدۇ

 ئهھمىيىتى ئىنتايىن مۇھىم بولغان بۇ رايوندىن  ئايرىپ قېلىشنى قهتئىي ئىستىراتېگىيهلىك
ئۇيغۇرالرنىڭ كۆپىنچىسى ھهققىي مهنىدىكى ئاپتونومىيهلىك ھهق ھوقۇققا . خالىمايدۇ

ئېرىشىشىنى ئارزۇ قىلىدىغان بولۇپ، بۇ مهقسىتىگه تىنچ سىياسىي ۋاسىتىلهردىن پايدىلىنىپ 
سېنتهبىر ۋەقهسىدىن كىيىن خىتاي ھۆكۈمىتى -11ى يىل-2001. ئېرىشىشنى خااليدۇ

بۇ سهۋەبتىن . ئۇيغۇرالرغا تېررورىزم ۋە بۆلگۈنچىلىك قىلىش نهزىرىدە قاراپ كهلمهكته
  . كۆپلىگهن ئۇيغۇرنىڭ ھهق ھوقۇقلىرى ئېغىر دەرىجىدە دەپسهندىچىلىككه ئۇچرىماقتا

ڭ كۆپ ئۇچرىغان ئهڭ ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىتىنىڭ تهسىرىگه ئه
سهزگۈر ئىنسان ھهقلىرىدىن بىرى دىنى ئهركىنلىكلىرى بولۇپ، خىتاي ئاساسىي قانۇنىدا دىن 

تهلهپكه » دۆلهتكه ماسلىشىشچانلىقى«ئهركىنلىكى كاپالهتكه ئىگه قىلىنغان بولسىمۇ،  لېكىن 
تاندىكى ھهر شهرقىي تۈركىس. اليىق بولمىغان تهقدىردە دەرھال چارە كۆرۈلىدۇ، دېيىلگهن

تۈرلۈك چهكلىمىلهر بولۇپمۇ جامهلهر ۋە ئىمامالرنىڭ ھهددىن زىيادە كونترول قىلىنىشىدا ئۆز 
. مهكتهپلهردە دىن دەرسى تهسىس قىلىنىشىغا رۇخسهت قىلىنمايدۇ. ئىپادىسىنى تاپىدۇ

ا قۇرئانى ئهينى ۋاقىتت. ئىلگىرىكى يىلالردا قۇرئانى كهرىمنى ئۆيدە قهتئىي ساقلىغىلى بولمايتتى
 ياشقا 18. كهرىمنى ئۆيىدە ساقلىغان نۇرغۇن ئوقۇتقۇچى ۋە ئوقۇغۇچى قولغا ئېلىنغان ئىدى

خىزمهتچىلىرىنىڭ جامهگه كىرىشى قهتئىي -كىرمىگهن بالىالر، ياشالر، دۆلهت ئىشچى
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خىتاي . رامزان مهزگىلىدە روزا تۇتىدىغانالر قاتتىق بىر تهرەپ قىلىنماقتا. چهكلهنگهن
ى يۇقىرىدا قهيت قىلىنغان قىلمىشالرنى سادىر قىلىش ئارقىلىق مىللهتلهرئارا ھۆكۈمىت

دىن . قانۇندىن كېلىپ چىققان پۈتكۈل قانۇنىي مهسئۇلىيهتلهرگه خىالپلىق قىلىپ كهلمهكته
ئهركىنلىكىنىڭ چهكلىمىگه ئۇچرىشى خهلقئارا قانۇنغا خىالپلىق بولۇپال قالماستىن، بىرلهشكهن 

ئىنسان ھهقلىرى كېلىشمىگىمۇ ئېغىر دەرىجىدە خىالپلىق قىلغانلىق  تىدۆلهتلهر تهشكىال
خىتاي ھۆكۈمىتى بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ئىنسان ھهقلىرى توختامنامىسىغا . بولىدۇ

لېكىن مهزكۇر توختامنامىنىڭ . ئاۋاز بېرىشكه قاتناشمىغان ئىدى. پهقهتال ئىمزا قويغان بولۇپ
.   ئۆزىنىڭ غهرىزىنى كۆزلهپ خالىغانچه تهدبىر ئېلىش ھوقۇق يوقروھىغا خىالپلىق قىلىپ،

خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنىڭدىن باشقا، ئهزاسى بولغان بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى بالىالر 
- ھهقلىرى توختامنامىسىگىمۇ ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ دىنى ئهركىنلىك ھوقۇقىنى ۋە ئۇيغۇر ئاتا

تهلىم تهربىيه ئېلىش ھوقۇقلىرىنى تارتىپ ئېلىپ ئېغىر ئانىالرنىڭ پهرزەنتلىرىنىڭ دىنى 
  . دەرىجىدە ئىنسان ھهقلىرى دەپسهندىچىلىكى سادىر قىلماقتا

شهرقىي تۈركىستاندا دىنى ئهركىنلىكلهرنىڭ چهكلىمىگه ئۇچرىشى باشقا ئىنسان 
 چىقىپ ئۇيغۇر پهرزەنتلىرىنىڭ چهتئهلگه. ھهقلىرى دەپسهندىچىلىكىنىمۇ كهلتۈرۈپ چىقارماقتا

تهربىيه ئېلىشى چهكلهنگهندىن سىرت، ساياھهت ئهركىنلىكىمۇ ئېغىر دەرىجىدە چهكلهپ -تهلىم
ئۇيغۇرالر توپلىشىپ يىغىن ئېچىش، ئىجتىمائىي تهشكىالت قۇرۇش، پىكىرلىرىنى . قويۇلماقتا

ئهركىن ئىپادىلهش، مهتبۇئات ئهركىنلىكى قاتارلىقالر ئاساسهن دېگۈدەك كونترول ئاستىغا 
تۇرما ۋە . يىلىدىن باشالپ ئۇيغۇرچه مهكتهپلهردە ۋە مېديادا چهكلىنىدۇ-2003. ېلىنغانئ

نارازەتخانىالردا ئۇيغۇرالرنىڭ قاتتىق قىيىن قىستاققا دۇچ كېلىۋاتقانلىقىغا دائىر نۇرغۇنلىغان 
ى شهرقىي تۈركىستاندا ئىجرا قىلىنغان ئۆلۈم جازاسى قارارلىرىنىڭ كۆپىنچىس. مهلۇماتالر بار

  . خىتاينىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا ئېالن قىلىنىدۇ
بېيجىڭ ھۆكۈمىتى بىلهن شىنجاڭدىكى يهرلىك ھۆكۈمهت مهسئۇللىرى ئۇيغۇرالرغا 

سېنتهبىر ۋەقهسىدىن كىيىن -11يىلى - 2001قارىتىلغان بۇ ئېغىر بېسىمالرنىڭ سهۋەبىگه، 
پپىلىرىنى كۆرسىتىپ ئاتالمىش تېررورچى، بۆلگۈنچى ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالمچى گۇرۇ

نى كونترول »ئىسپاتالر-دەلىل«شۇڭالشقا بۇنىڭغا ئوخشاش پائالىيهتلهرگه دائىر . كهلمهكته
مهسىلهن، خىتاي ھۆكۈمىتى ناھايىتى ئۇستىلىق . قىلىش ۋە نازارەت قىلىش مۇمكىن ئهمهس

التى بىلهن شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى تهشكىالتىنى بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكى
لېكىن مهزكۇر تهشكىالت ھهققىدە . تېررورچى تىزىملىكىگه كىرگۈزۈشكه مۇۋەپپهق بواللىدى
مهزكۇر تهشكىالتنىڭ گېرمانىيهدىكى . بىرمۇ مۇستهقىل مهنبهنىڭ مهلۇماتىغا ئورۇن بهرمىدى

خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ . ئۇيغۇرالر بىلهن ئاتالمىش چېتىشلىقى ھازىرغىچه ئىسپاتلىنالمىدى
ى خىزمهتلىرى، تېررورچى پائالىيهتلهر ياكى ھهرىكهتلهرگه چېتىشلىق ئىكهنلىكى ساھهدىك

ئىسپاتلىنالمىغان سىياسىي تۈزۈمگه قارشى چىققۇچىالرغا دائىم تېررورىزم قالپىقىنى كىيگۈزۈپ 
  . ئهيىبلهش بىلهنال چهكلىنىدۇ

رىنىڭ گېرمانىيه فېدراتىپ پارالمېنتى، بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ۋەكىللى
ئۇيغۇرالرنىڭ ئىنسان ھهقلىرى ۋە نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىلگهن سۈرگۈندە 

-2007ياشاۋاتقان رابىيه قادىر بىلهن ئائىلىسىنى شهرقىي تۈركىستانغا بېرىشىغا مۇناسىۋەتلىك 
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پلىگهن ئامېرىكا قاتارلىق كۆ. يىلى سېنتهبىر ئېيىدا چىقارغان قارارىنى ئهمهلدىن قالدۇرىدۇ
دۆلهت ئۆتمۈشته بىۋاسته ياكى ۋاسىتىلىك ھالدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان 

   يىلى خىتاي بىلهن رۇسىيه ئورتاق-2004. بېسىم سىياسىتىنى يولغا قويۇشىغا يانتاياق بولغان
 چېچىنىيه ۋە شهرقىي تۈركىستان تېررورچى ۋە«خىتابنامه ئېالن قىلىپ، پۈتكۈل دۇنيانى 

ئامېرىكا ھۆكۈمىتى دەلىل ئىسپاتالر . لىرىگه قارشى كۈرەشلىرىنى قولالشقا چاقىرىدۇ» بۆلگۈنچى
يېتهرلىك بولمىسىمۇ خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى تهشكىالتىنىڭ 
. بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى تېررورچىالر تىزىملىكىگه كىرگۈزۈش تهلىپىنى قولاليدۇ

يا تۈرك جۇمهۇرىيهتلىرى خىتاي بىلهن بىرلىكته شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتى ئوتتۇرا ئاسى
تېررورىزم خىزمهتلىرى -دائىرىسىدە بىرلىشىۋالغانلىقتىن، خىتاي بىلهن بىرلىكته  ئورتاق ئانتى

 دەپ ئاتىلىدىغان بۆلگۈنچىلىك، تېررورىزم ۋە رادىكال ئۇنسۇرالرغا »ئۈچ كۈچ«دائىرىسىدە 
لىشنى داۋامالشتۇرۇش بىلهن بىرگه، سىياسىي ئۆكتىچى ھهرىكهتلهرنىمۇ قارشى كۈرەش قى

بۇ دۆلهتلهر ئۇيغۇرالرنىڭ تهشكىللىك پائالىيهت . ئوخشاش نهزەردە قاراپ باستۇرۇشقا ئۇرۇنماقتا
ئېلىپ بېرىشىنى چهكلهش بىلهن قالماستىن، بهزى ئۇيغۇرالرنى قايتىدىن خىتايغا قايتۇرۇپ 

پ چىقىرىلغان بۇ ئۇيغۇرالرغا كېيىنچه خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن چېگرادىن قوغال. بېرىدۇ
گېرمانىيه فېدراتىپ جۇمهۇرىيىتىمۇ ئۇيغۇرالرنى خىتايغا قايتۇرۇپ . ئۆلۈم جازاسى بېرىلىدۇ

ئۇيغۇرالر گېرمانىيه فېدراتىپ كۆچمهنلهر ۋە پاناھلىق تىلهش باشقارمىسى تهرىپىدىن . بېرىدۇ
لىدىغان كىشىلهر قاتارىدا كۆرۈلمىگهچكه، خىتايغا قايتۇرۇپ سىياسىي جهھهتتىن كۆزىتى

شۇڭا چېگرادىن قوغالپ چىقىرىش . بهرمهسلىككه كۆرسىتىلگهن سهۋەب قوبۇل قىلىنمىغان
ياكى خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىش  قانۇنىي رەسمىيهتلهر قاتارىدا بىر تهرەپ قىلىنىدىغان بولۇپ 

 ئىنسان ھهقلىرى كۆزىتىش تهشكىالتى قاتارلىق خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى ۋە. قالغان
كۆپلىگهن ئىنسان ھهقلىرى تهشكىالتلىرى خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ قايسى 
دۆلهت تهرىپىدىن قايتۇرۇپ بېرىلگهنلىكىگه قارىماستىن، خىتايدا ئېغىر ئىنسان ھهقلىرى 

  . رۈلگهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرىدۇدەپسهندىچىلىكى قىلمىشى سادىر بولغاندىن كىيىن ئۆلتۈ
 
Ⅱ-گېرمانىيه فېدراتىپ پارالمېنتى فېدراتىپ ھۆكۈمهتتىن تهلهپ قىلغانلىرى  : 

تېررورىزمغا قارشى كۈرەش قىلغاندا ئىنسان ھهقلىرىنىڭ   -1
 . قوغدىلىشى ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتنى ئاگاھالندۇرۇشى

رىلهردە، خىتايغا قارشى ئېلىپ بېرىلغان ئىككى تهرەپ مۇزاكى  -2
خىتاي قانۇن دۆلىتى، ئىنسان ھهقلىرى دىئالوگى ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى -گېرمانىيه

دائىرىسىدە خىتاينىڭ ئاساسىي قانۇن ۋە خهلقئارا كېلشىملهردە بهلگىلهنگهن 
ئۇيغۇرالر بولۇپ پۈتكۈل خىتاي پۇقرالىرىنىڭ دىن ئهركىنلىكلىرىنىڭ ھىمايه 

هتلىرى چىقىش قىلغان ھالدا   خىتاينى قىلىنىشىغا مۇناسىۋەتلىك مهسئۇلىي
  . ئاگاھالندۇرۇش

خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىقتىسادىي، سىياسىي ۋە   -3
ئىجتىمائىي قاتارلىق ھهر قايسى ساھهلهردىكى ھهق ھوقۇقلىرىنىڭ قوغدىلىشى 

  . ئۈچۈن ئاگاھالندۇرۇش
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انۇن تېررور گۇماندارلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان شهكىلدە ق  -4
دۆلىتى ئىجرائاتلىرىنىڭ ھهققىي مهنىسى ۋە زۆرۈرلۈكىنى ئىككى تهرەپ 

 . مۇزاكىرىلىرى ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى دائىرىسىدە خىتايغا ئىزاھالش
خىتاي ھۆكۈمىتىگه جىنايهت گۇماندالىرىنى قىيناشنى قهتئىي   -5

 . چهكلهشنى ئىلگىرىكىگه ئوخشاشال بىلدۈرۈپ تۇرۇش
ه ئۆلۈم جازاسىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇشقا خىتاي ھۆكۈمىتىگ  -6

 . ئىلگىرىكىگه ئوخشاشال بېسىم قىلىش
خىتاي ھۆكۈمىتىدىن بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى قىيناش   -7

قىلمىشلىرىنى نازارەت قىلىش ۋەكىللىرىگه، بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى 
نىڭ ئىنسان ھهقلىرى ئالىي كومىتېتى بىلهن قىزىل كىرېست جهمئىيىتى

شىنجاڭدىكى پۈتكۈل تۇرمىالرغا توسالغۇسىز كىرىشلىرىگه رۇخسهت قىلىشىنى 
 .تهلهپ قىلىش

خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىرغىچه ئىمزاالشتىن قېچىپ كېلىۋاتقان   -8
بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ئىنسان ھهقلىرى ئهھدىنامىسىنى ئاۋازغا قويۇپ 

 .خىتاي ھۆكۈمىتىگه قوبۇل قىلدۇرۇش
دۆلىتىدىن قانۇن دۆلىتى ئىجرائاتلىرىنى ۋە نوبېل خىتاي   -9

تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىلگهن مۇھاجىرەتتىكى رابىيه قادىرنىڭ 
 .پهرزەنتلىرىنى قويۇپ بېرىشىنى تهلهپ قىلىش

ئوتتۇرا ئاسىيا ئىستىراتېگىيهلىك پىالن -يېڭى ياۋروپا ئىتتىپاقى  -10
ىنى ئۇيغۇرالرنى خىتايغا قايتۇرۇپ دائىرىسىدە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىر

 . بهرمهسلىككه ئاگاھالندۇرۇش
خىتاي ھۆكۈمىتى بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى دائىرىسىدە   -11

تېررورچىالر تىزىملىكىگه شهخس ياكى تهشكىالتالرنى كىرگۈزگهندە نازارەت 
 . قىلىشقا مۇۋاپىق ئۆلچهملهرنى بېكىتىشىنى تهشهببۇس قىلىش

ن دۆلهتلهر تهشكىالتى دائىرىسىدە قااليمىقانچىلىقنىڭ بىرلهشكه  -12
ياكى ئاساسسىز ئهيىبلهشلهرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن گۇماندارالر تىزىملىككه 
كىرگۈزۈلۈشتىن ئىلگىرى ئاالقىدار تهرەپلهرنىڭ پىكىر ۋە تهلهپلىرىگىمۇ قۇالق 

 . سېلىنىشى ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىش
 ئۇيغۇرالرنىڭ ھاياتىنىڭ خهتهرگه خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىلگهن  -13

ئۇچرىماسلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ، خىتايدىكى پاناھلىق تىلهش ۋە چېگرادىن 
قوغالپ چىقىرىشقا مۇناسىۋەتلىك رەسمىيهتلهرنى بىر تهرەپ قىلىدىغان ئاالقىدار 
ئورۇنالرنىڭ پۈتكۈل خىتاي دۆلىتىدە قانداق خىزمهت قىلىدىغانلىقىنى ئېنىقالپ 

ھهرىكهت قىلىش ۋە قايتۇرۇپ بېرىلگهن بۇ ئىنسانالرنىڭ چىقىش ئۈچۈن 
 . كېيىنكى ھاياتىغا خهۋپ يهتكۈزمهسلىك ئۈچۈن ئاگاھالندۇرۇش

فېدراتىپ كۆچمهن ۋە مۇساپىرالر ئىدارىسىنىڭ ئۇيغۇرالرنى   -14
قوبۇل قىلىش رەسمىيهتلىرىنى ئاسانالشتۇرۇشى ئۈچۈن خىزمهت ئىشلهپ،  
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تىن تهقىب قىلىنىدىغان شهخسلهر سۈپىتىدە ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي جهھهت
 . قوبۇل قىلىنىشى ھېچ بولمىغاندا قايتۇرۇپ  بىرىلىشىگه توسالغۇ بولۇش

ھهر قايسى ئۆلكىلهرنىڭ ئۇيغۇرالرنى خىتايغا قايتۇرۇپ   -15
 . بهرمهسلىكىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش

كى گېرمانىيه فېدراتىپ جۇمهۇرىيىتى ياكى ياۋروپا ئىتتىپاقىدى  -16
» خهتهرسىز«دۆلهتلهرنىڭ گۇەنتانامودا قاماقتا تۇرۇۋاتقان ۋە ئامېرىكا تهرىپىدىن 

 نهپهر ئۇيغۇر قوبۇل قىلىش ياكى قىلماسلىقنى، خىتايغا 13دەپ قارالغان 
قايتۇرۇپ بېرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ياكى ئالماسلىقىنى باشتىن ئاخىرى نازارەت 

 قىلىش 
 
  
  

 ' - 16- 5 نهشىر قىلىندى ده ەيٮتاب ياپونٮق كٮنامل' ۇيغۇرالر ئنغان ٮلٮن سۈرگۈن قٮتايدٮخ

ېتى ىتېرسىۋ ئۇنىىزه مهركىياتقان ياپونىۋ بېرىپات ئېلىقه تهتقىده ئۇيغۇرالر ھهققىيىداپوني

 ىقنامل" غان ئۇيغۇرالرىلىن سۈرگۈن قىنايدىتخ" يازغان ىمۇتانى نائوكو خانىزى مىسئوقۇتقۇچ

. دىىلىن قىره نهشىد توكيو شهھرنىڭەىي ياپونئۆكتهبىردە - 20 ىڭ ئاين- 10ى ىل ي- 2007اب ىتك

نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىنىڭ كۈچلۈك نامزاتى رابىيه قادىر "كىتابنىڭ قوشۇمچه ماۋزۇسىغا 

 نامى بېرىلگهن بولۇپ، كىتابنىڭ مۇقاۋىسىغا "خىتايالرنىڭ ۋەھشىيلىكىدىن ناھايىتى نارازى
ننىڭ ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايرىقى ئالدىدا چۈشكهن رابىيه قادىر خانىم شهرقىي تۈركىستا

.  بابتىن تهشكىل تاپىدۇ6 بهتلىك بولۇپ، جهمئىي 220كىتاب . سۈرىتى ئورۇنالشتۇرۇلغان
بايلىق تهختىدىن قاراڭغۇ زىندانلىرىغىچه، سىياسىي سۈرگۈندىن شهرقىي «بىرىنچى بابىدا 

تېمىسى ئاستىدا رابىيه قادىر » ىنىشىتۈركىستان مۇستهقىللىق ھهرىكىىتىنىڭ رەھبىرىگه ئايل
مهزكۇر كىتاب چهتئهلدىكى . خانىمنىڭ ھاياتى ۋە سۈرگۈندىكى پائالىيهتلىرى بايان قىلىنىدۇ

  . ئۇيغۇر داۋاسىنى چۈشىنىش ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم مهنبه ھېسابلىنىدۇ
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 رابىيه قادىر خانىم ياپونىيه پارالمېنتىدا-5-17

ەئىسى شهرقىي تۈركىستان مىللىي ھهرىكىتىنىڭ رەھبىرى رابىيه دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ر
. نويابىردا  ياپونىيهگه بارىدۇ-7يىلى -2009قادىر خانىم ياپونىيهدە زىيارەتته بولۇش ئۈچۈن 

 چوڭ 9 ھهپتىلىك زىيارىتى جهريانىدا ياپونىيهنىڭ 3نويابىرغىچه داۋامالشقان بۇ قېتىمقى -29
وكيو مۇخبىرالر جهمئىيىتىدە شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسى ت. شهھىرىدە لېكسىيه بېرىدۇ
يانۋاردا بولسا ياپونىيه ئاۋام پاالتاسىدا شهرقىي تۈركىستان -28. ھهققىدە مهلۇمات بېرىدۇ

رابىيه قادىر خانىم بۇ قېتىمقى ياپونىيه زىيارىتى، . مهسىلىسى ھهققىدە سۆز قىلىدۇ
، تهيۋەن گومىنداڭ پارتىيهسىنىڭ باشلىقى ما يىڭ تىبهتلىكلهرنىڭ روھانى رەھبىرى داالي الما

جۇ، تهيۋەن دېموكراتىك ۋە تهرەققىيات پارتىيهسى مۇئاۋىن باشلىقى شېن چاڭيېن قاتارلىق 
شهخسلهرنىڭ زىيارىتىگه  ئوخشاش ۋاقىتتا توغرا كېلىپ قېلىشى، رابىيه قادىر خانىم زىيارىتىنى 

  . تېخىمۇ ئهھمىيهتلىك قىلىدۇ

يانۋاردا ياپونىيه پارالمېنتىدا سۆز قىلغاندا، -28يىلى -2007 خانىم رابىيه قادىر
ئۇيغۇرالرنىڭ قىسقىچه تارىخى ھهققىدە توختالغاندىن كىيىن، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھازىرقى 
كۈندە شهرقىي تۈركىستاندا سادىر قىلىۋاتقان ئىنسان ھهقلىرى دەپسهندىچىلىك قىلمىشلىرى 

بۇ قېتىمقى يىغىنغا ياپونىيه لىبېرال ۋە دېموكراتىيه . رىدۇئۈستىدە تهپسىلىي مهلۇمات بې
پارتىيهسى پارالمېنت ئهزاسى، تونۇلغان سىياسهتچىلهر، سابىق ئىقتىساد ۋە سودا ئىشلىرى 

ئىگىلىك مىنىستىرى ناگوۋا سىئىكې، مۇئاۋىن باش -مىنىستىرى سىراناما تاكىئو، سابىق يېزا
بۇالردىن باشقا، ياپونىيه . شهخسىلهرمۇ ئىشتىراك قىلىدۇمىنىستىر ياماناتې ئېرىكو قاتارلىق 

دېموكراتىيه پارتىيهسى ۋە كوممۇنىست پارتىيه رەھبهلىرىمۇ قاتنىشىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ 
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دېموكراتىيه ۋە ئىنسان ھهقلىرى يولىدا قىلىۋاتقان كۈرەشلىرىنى قولاليدىغانلىقلىرىنى ئىپادە 

  . قىلىشىدۇ

  ۇر مهسىلىسىياپونىيه پارالمېنتىدا ئۇيغ

 مايدا خىتاي دۆلهت رەئىسى خۇ جىنتاۋ ياپونىيهدە زىيارەتته بولۇشتىن -5يىلى -2008
ئىلگىرى، ياپونىيه پارالمېنتىدىكى ئوڭچىل پارتىيهلهر خىتايدىكى ئىنسان ھهقلىرى 

بۇ قېتىمقى يىغىنغا شهرقىي تۈركىستانلىقالرغا . دەپسهندىچىلىكى تېمىسىدا يىغىن چاقىرىدۇ
ت دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى باش كاتىپى دولقۇن ئهيسا قاتنىشىپ،  ياپونىيه پارالمېنت ۋاكاله

يىغىندا يهنه . ئهزالىرى ۋە مۇخبىرالرغا شهرقىي تۈركىستان ھهققىدە قىسقىچه مهلۇمات بېرىدۇ
مايدا ياپونىيهدە زىيارەتته بولىدىغان خىتاي -5دولقۇن ئهيسا ياپونىيهلىك سىياسهتچىلهرنى 

رەئىسى خۇ جىنتاۋدىن شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنى، بولۇپمۇ ناھهق تۇرمىدا دۆلهت 

  .يېتىۋاتقان سىياسىي مهھبۇسالرنى قويۇپ بېرىشىنى تهلهپ قىلىشقا چاقىرىدۇ

بۇ قېتىمقى يىغىنغا ياپونىيهنىڭ سابىق باش مىنىستىرى شىنزو ئابې، سابىق تاشقى 
ئهت ۋە ئىقتىسادى ئىشلىرى مىنىستىرى خىانۇما، ئىشالر مىنىستىرى تارو ئاسو ۋە سابىق سانا

ياپونىيهدە ئۇيغۇرالر . كۆپ ساندا پارالمېنت ئهزاسى ۋە تونۇلغان مۇخبىرالر ئىشتىراك قىلىدۇ
ھهققىدە كۆپلىگهن ماقاله ۋە كىتاب يازغان تهتقىقاتچى يازغۇچى مىزۇناتى ناۋكو خانىم يىغىنىدا 

هبىر ۋەقهسىدىن كىيىن، ئۇيغۇر خهلقىنى تېررورچى سېنت-11سۆز قىلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ 
قىلىپ كۆرسىتىش ئۈچۈن ئۇرۇنۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى، بهزى ياپون مېدىيا ئورگانلىرىنىڭ 

ئۇ سۆزىدە . خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ كۆز بويامچىلىقىغا ئىشىنىپ قالغانلىقلىرىنى تهكىتلهيدۇ
خىتاينىڭ بېسىم ۋە زۇلۇمى ئاستىدا ياشاشقا يهنه ئۇيغۇرالنىڭ قهتئىي تېررورچى ئهمهسلىكىنى، 

سېنتهبىر ۋەقهسىنى -11مهجبۇر بولۇپ قالغان مهزلۇم خهلق ئىكهنلىكىنى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ 
 باھانه قىلىپ، كۆپ ساندا ئۇيغۇرنى ناھهق تۇرمىغا تاشلىغانلىقىنى، شۇڭا ياپون خهلقنىڭ

ئارقىدىن خهلقئارا كهچۈرۈم . نى دەيدۇئۇيغۇر مهسىلىسىگه يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈشى كېرەكلىكى
 يىلدىن بېرى 10تهشكىالتى ياپونىيه ۋەكىلى تېراناكا ئۇيغۇر مهسىلىسى ھهققىدە سۆز قىلغاندا، 

بۇنىڭدىن . خىتاي تۇرمىسىدا يېتىۋاتقان ئۇيغۇر تارىخچىسى توختى نىيازنى تىلغا ئېلىپ ئۆتىدۇ
يالى رابىيه توختى خانىم يىغىن ئهھلىگه سىرت، توختى نىيازنىڭ ياپونىيهدە ياشاۋاتقان ئا

  . تونۇشتۇرۇلىدۇ

   بېرلىندا ياش ئۇيغۇر رەھبهر يېتىشتۈرۈش كۇرسى ئېچىلىدۇ-5-18

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىغا قاراشلىق ۋاكالهتسىز مىللهت 
 ىلدۇرۇش ۋەقپهسى بىرلىكتهئورگىنى ۋە ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى دېموكراتىيهنى تهرەققىي ق

-20يىلى -2008دائىرىسىدە، » ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش يىغىنى«ئۇيۇشتۇرغان 
ئاپرېلغىچه بولغان ئارىلىقتا ئۇيغۇر ياش رەھبهرلهرنى يېتىشتۈرۈش كۇرسى -23ئاپرېلدىن 

  گېرمانىيهنىڭ بېرلىن شهھىردىكى ھولىدېي ئىنن مېهمانخانىسىدا 
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نىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىغا ئامېرىكا، كانادا، ئاۋسترالىيه، قازاقىستان، كۇرسى.  ئېچلىدۇ

 دۆلهتتىن كهلگهن شهرقىي 13گېرمانىيه، فىرانسىيه، نورۋېگىيه، تۈركىيه، قىرغىزىستان قاتارلىق 
تۈركىستانلىق ئۇيغۇر ۋە قازاق ۋەكىللىرى، خهلقئارا ئىنسان ھهقلىرى تهشكىالتلىرى 

هتچىلهر، گېرمانىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى مهسئۇللىرى ۋە مهسئۇللىرى، داڭلىق سىياس

  .  ئهتراپىدا كىشى ئىشتىراك قىلىدۇ150مۇخبىرالر بولۇپ 

ئامېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى مهسئۇللىرىدىن نوكا ئېچىلىش مۇراسىمىدا سۆز 
هندە قىلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تىبهت ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ ھهق ھوقۇقلىرىنى دەپس

قىلىۋاتقانلىقىنى، ئهركىن مهتبۇئاتالرنىڭ ئۇ يهرلهردە بولىۋاتقان ئېچىنىشلىق ۋەقهلهرنى دۇنيا 
جامائهتچىلىكىگه تونۇشتۇرۇشى كېرەكلىكىنى، ئامېرىكا سوت مهھكىمىسى تهرىپىدىن ئاقلىنىپ 

 ئۇيغۇرنى ھازىرغىچه بىرمۇ دۆلهتنىڭ قوبۇل 17گۇەنتانامودىكى تۇرمىدا يېتىۋاتقان 
ىلماسلىقىنىڭ ئامېرىكا ۋە گېرمانىيه ئۈچۈن نومۇس قىالرلىق ئىش ئىكهنلىكىنى، گېرمانىيه ق

ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي دۆلىتى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلهردە شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنى 
نوكا ئاخىرىدا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ . كۈنتهرتىپكه ئېلىپ كېلىشى كېرەكلىكىنى تهكىتلهيدۇ

ى دۇنياغا تېررورچى قىلىپ كۆرسىتىشكه ئۇرۇنۇشىنىڭ ئىنتايىن خاتا قىلمىش ئۇيغۇرالرن

  . ئىكهنلىكىنى سۆزلىرىگه ئىالۋە قىلىدۇ

  ئۇيغۇر ياش رەھبهر نامزاتلىرى فېدراتىپ گېرمانىيه پارالمېنتىدا 

 گېزىت ۋە كۆپلىگهن تېلېۋزىيه قانىلىدا شهرقىي 13ئاپرىلدا گېرمانىيهدىكى -22
ئاپرېل چۈشتىن ئىلگىرى گېرمانىيه -23يىلى -2008. لىسىگه ئورۇن بېرىلىدۇتۈركىستان مهسى

پارالمېنت بىناسىدا يېشىللهر پارتىيهسى باشلىقى كىالۋدىيا روس دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى 
كۆرۈشۈشته، كىالۋدىيا . رەئىسى رابىيه قادىر خانىم باشچىلىقىدىكى ھهيئهت بىلهن كۆرۈشىدۇ

 شهرقىي تۈركىستاننىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى ۋە ئولىمپىك تهنتهربىيه روس ئۇيغۇر ھهيئىتىدىن
مۇسابىقىسىدىن ئىلگىرىكى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان بېسىم سىياسىتى ھهققىدە مهلۇمات 

ئارقىدىن فېدراتىپ گېرمانىيه پارالمېنتى ئىنسان ھهقلىرى ۋە ياردەم كومىتېتى مۇئاۋىن . ئالىدۇ
دېموكراتىيه پارتىيهسى پارالمېنت ئهزاسى ئانگېلىكا گىراف خانىم بىلهن باشلىقى ئىجتىمائىي 

رەيىن رۇشچېنمۇ شهرقىي تۈركىستاندا بولىۋاتقان ئىنسان ھهقلىرى دەپسهندىچىلىك 
گىرافمۇ ھهيئهتته ئۆزى ۋەزىپه ئۆتهۋاتقان كومىتېتنىڭ . قىلمىشلىرى ھهققىدە مهلۇمات ئالىدۇ

 گېرمانىيه پارالمېنتى ئىنسان ھهقلىرى كومىتېتىنىڭ شهرقىي .ۋەزىپىسىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتىدۇ
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تۈركىستان مهسىلىسىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقانلىقىنى، خىتاينىڭ ئولىمپىك تهنتهربىيه 
مۇسابىقىلىرىنى باھانه قىلىپ ئۇيغۇرالرغا بېسىم قىلىۋاتقانلىقىنى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ 

ن پاسسىپ ھالهتته تۇرۇۋاتقانلىقىنى، بۇ سهۋەبتىن ئىنسان ھهقلىرى مهسىلىسىدە ئىنتايى
ئىنسان ھهقلىرى دەپسهندىچىلىكىنى نهق مهيداندا تهكشۈرۈش ئۈچۈن گېرمانىيه فېدراتىپ 
پارالمېنتنىڭ خىتايغا بىر ھهيئهت ئهۋەتىدىغانلىقىنى، ھهيئهت بارىدىغان يهرلهر ئىچىدە 

  . شهرقىي تۈركىستاننىڭمۇ بارلىقىنى قهيت قىلىدۇ

  نۆۋەتلىك يىغىنى ۋاشىنگىتوندا چاقىرىلىدۇ-3دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ -5-19

ماي پهيشهنبه كۈنى -21يىلى -2009نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيى -3دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ 
قۇرۇلتاينىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىغا دۇنيانىڭ . ئامېرىكا پارالمېنت بىناسىدا رەسمىي باشلىنىدۇ

كهلگهن ئۇيغۇر ۋەكىللهر، ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر، ئامېرىكا ھهر قايسى جايلىرىدىن 
 كىشى 150دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرى ۋە ئىنسان ھهقلىرى تهشكىالتلىرىنىڭ ۋەكىللىرى بولۇپ 

يىلىدا چاقىرىلغان شهرقىي تۈركىستان مىللىي -1992بۇ قېتىمقى قۇرۇلتاي، . قاتنىشىدۇ

  . م قۇرۇلتايالردىن بىرى ھېسابلىنىدۇقۇرۇلتىيىدىن بۇيانقى ئهڭ مۇھى

شهرقىي تۈركىستان مىللىي ھهرىكىتىنىڭ رەھبىرى رابىيه قادىر خانىم ئېچىلىش 
مۇراسىمىدا سۆز قىلىپ، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ھهر تۈرلۈك زوراۋانلىق ھهرىكهتلىرىگه 

هزالىرى ۋە ئالىي پاالتا ئامېرىكا ئاۋام پاالتاسى ئ. قهتئىي قارشى تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ
ئۇالرمۇ قۇرۇلتاينىڭ ئېچىلىش .  كىشىمۇ بۇ قېتىمقى قۇرۇلتايغا ئىشتىراك قىلىدۇ6ئهزالىرىدىن 

مۇراسىمىدا قىسقىغىنه سۆز قىلىپ، قۇرۇلتاينىڭ ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى بىناسىدا 
 قۇرۇلتايدا تۇنجى .چاقىرىلىشنىڭ ناھايىتى مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه ئىكهنلىكىنى قهيت قىلىدۇ

بولۇپ ئاۋام پاالتا ئهزاسى لىنكېن دىياز باالرت ئۇيغۇرالرنىڭ داۋاسىنى قولالپ 
: قۇۋۋەتلهيدىغانلىقىنى، بۇ داۋادا ئۇيغۇرالر تهرەپته تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ

هرسه بۈگۈن سىلهرنى ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى پارالمېنت بىناسىغا ئېلىپ كهلگهن ن«
ئۇ سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ، بىر داۋادا ئىزچىلىققنىڭ ۋە . »سىلهرنىڭ داۋايىڭالردۇر

  . چىدامچانلىقنىڭ ئهھمىيىتىنى ئاالھىدە تهكىتلهيدۇ
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ھهر قانداق كۈرەشته ئهڭ مۇھىم بولغان ئامىل ئۇنىڭ «: ئۇ مۇنداق دەپ كۆرسىتىدۇ

مهن . ىق ۋە ئىزچىللىق تهلهپ قىلىدۇئهڭ قىيىن كۈرەشلهر چىدامچانل. تهۋرەنمهس بولۇشىدۇر
سىلهرنىڭ ھازىر بۇ يهردە بولمىغانالرنىڭ ئىدىيه ۋە ئىرادىلىرىگه ۋەكىللىك قىالاليدىغان 

سىلهر بىرەر ۋەكىل بولۇپ، پۈتكۈل مىللىتىڭالرغا . جاسارەتلىرىڭالرغا تولۇق ئىشىنىمهن
ئامېرىكا پارالمېنت ئهزالىرىنىڭ لىنكېن دىياز باالرت سۆزىدە يهنه، . »...ۋەكىللىك قىلىسىلهر

ئامېرىكا خهلقىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىغا ۋەكىللىك قىلىدىغانلىقلىرىنى تهكىتلهپ، ئۇيغۇر 
  . ۋەكىللهرنىڭمۇ ئۆز خهلقىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىغا ۋەكىللىك قىلىدىغانلىقىنى دەيدۇ
لىرىدىن بىرى كىرستوفېر سىمىسمۇ قۇرۇلتايدا سۆز قىلغان ئامېرىكا ئاۋام پاالتاسى ئهزا

خىتاي ھۆكۈمىتىگه «: بولۇپ، سۆزىدە ختىاي دائىرلىرى ۋە ئوباما ھۆكۈمىتىگه چاقىرىق قىلىپ
يهنى ئۇيغۇر خهلقنىڭ ئىنسانىي ھهق ھوقۇقلىرىغا . قىلىدىغان چاقىرىمىز ناھايىتى ئوچۇق

 ئوباما ھۆكۈمىتى ۋە دۇنيادىكى ھهر قانداق بىر ھۆكۈمهت خىتاي. ھۆرمهت قىلىشى كېرەك
ھۆكۈمىتى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرىدە ئىنسان ھهقلىرى مهسىلىسىنى ئالدىنقى پىالنغا 

تولىمۇ ئهپسۇسكى، مهيلى ئوباما ھۆكۈمىتى بولسۇن مهيلى خىتاي ھۆكۈمىتى . چىقىرىشى كېرەك

  . »بولسۇن ھازىرغىچه بۇ مهسىلىگه ئېتىبار بهرگهنلىكىنى پهقهتال ئاڭالپ باقمىدىم
ىس، ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسىدىكى ئۇيغۇر ئىنسان ھهقلىرى كىرىستوفېر سىم

ئۇ . مهسىلىسىگه يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقان جۇمهۇرىيهتچىلهردىن بىرى ھېسابلىنىدۇ
قۇرۇلتايدا سۆز قىلغاندا بهزى خهلقئارا تهشكىالتالرنىڭ ئۇيغۇرالرغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق 

لگىرى سۈرۈۋاتقانلىقىنى تىلغا ئېلىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىتى ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقىنى ئى
خىتاي ھۆكۈمىتى ئىنسان «: نۆۋەتتىكى ئىنسان ھهقلىرى ئهھۋالى توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ

ھهقلىرى مهسىلىسىدىكى قىلمىشلىرىنىڭ ئىپادىلىرى بولسا، كهڭ كۆلهملىك تۇتقۇن قىلىش، 
 چهكلهش، ئۇيغۇر تور بهتلىرىنى ئۆيمۇ ئۆي ئاختۇرۇش، ئۇيغۇرالرنىڭ ساياھهت ھهققىنى

كونترول قىلىۋېلىش، مهسچىت، دىن ئۆلىمالىرىنى نازارەت قىلىش، دىنى پائالىيهت بىلهن 
شۇغۇللىنىش، ئايالالرنىڭ ئورىنىشى، روزا تۇتۇش ۋە ھهجگه بېرىش قاتارلىقالرغا توسالغۇ بولۇش 
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ۇتۇن قىلىنىدىغان ئىشالر بهزى شهھهرلهردە ئۇيغۇرالر كوللېكتىپ ھالدا ت... قاتارلىقالر
خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتىنىڭ دوكالتلىرىغا نهزەر . بۇالرنىڭ ئىچىدە بالىالرمۇ بار. كۆرۈلمهكته

سالغىنىمىزدا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرغا قارىتا رەسمى ئىرقىي قىرغىنچىلىق يولغا قويۇپ 
  . »كهلگهن

ئۇ سۆزىدە . ىرانك ۋولفېرمۇ سۆز قىلىدۇقۇرۇلتايدا ئامېرىكا ئاۋام پاالتا ئهزالىرىدىن ف
 ئۇيغۇرنى ئامېرىكىدا قېلىشىغا قاتتىق قارشى چىققان جۇمهۇرىيهتچىلهردىن 17گۇەنتانامودىكى 

بىرى بولۇپ، قۇرۇلتايدىكى سۆزىدە نېمه ئۈچۈن شۇنداق قىلىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ 
ىر سهپته تۇرىدىغانلىقىنى ئۆتۈش بىلهن بىرگه، ئۇيغۇر خهلقنىڭ داۋاسىدا ئۇالر بىلهن ب

 ئۇيغۇر مهھبۇسنىڭ ئامېرىكىدا قېلىش 17مهن گۇەنتانامودىكى «: بىلدۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ
ئهگهر مهن بۇنى . مهسىلىسىدە ئىنسانىي سهمىمىيىتىنى چىقىش قىلىپ تۇرۇپ قارار بهردىم

مودىكى ئۇيغۇرالر لېكىن گۇەنتانا. ئوتتۇرىغا قويمىغان بولسام ئادالهتسىزلىك قىلغان بوالتتىم
سىلهر . چېگرا مهۋجۇت-بىلهن بۇ يهردىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ناھايىتى روشهن پهرق ۋە چهك

دېموكراتىيه، ئىنسان ھهقلىرى ۋە دىنى ئهركىنلىكلهر ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقانالر بولساڭالر، 
دىغانالرمۇ چىقىشى مېنىڭ پىكرىمگه قارشى پىكىر قىلى. ئۇالر تېررور تهلىمى ئالغان كىشىلهردۇر

بۇ قۇدرەتلىك دۆلهت پىكىر ئوخشىماسلىقى ۋە . ئهلۋەتته بۇ سىلهرنىڭ ھوقۇقىڭالر. مۇمكىن
بۇ خىتاي بىلهن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدىكى . ئوخشىمىغان نۇقتىئىنهزەرلهر ئۈستىگه قۇرۇلغان

ئهركىنلىك مهن ئۇيغۇر تهشكىالتلىرىنىڭ ئىنسان ھهقلىرى ۋە دىنى . روشهن پهرقلهردىن بىرى
ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى . »كۈرەشلىرىنى قولاليمهن، بۇ داۋادا مهن سىلهر بىلهن بىر سهپته

ئهزاسى بىل قۇرۇلتايدا سۆز قىلغاندا گۇەنتانامودىكى ئۇيغۇرالرنى ئاقالپ، خىتاينىڭ 
پ ئامېرىكىنىڭ گۇەنتانامودىكى ئۇيغۇرالرنى ئورۇنالشتۇرۇشىغا توسالغۇ بولۇش بىلهن ئهيىبله

 5000بۇ كىشىلهرنى ئافغانىستاندا پاكىستانلىقالر ئامېرىكىلىقالرغا ھهر بىرىنى «: مۇنداق دەيدۇ
دۈشمهن جهڭچىسى «بۇش ھۆكۈمىتى ئۇالرنى سوت مهھكىمىلىرىنىڭ . دولالر بهدىلىگه ساتقان

بۇ . دېگهن ئاقالش قارارىنىمۇ نهزەرگه ئالماي، گۇەنتانامودا تۇتۇپ تۇرماقتا» ئهمهس
هرنىڭ ئىزچىل گۇەنتانامودا تۇتۇپ تۇرۇلۇشى ئۇالرنىڭ ئامېرىكىغا تهھدىت ئېلىپ كىشىل

كېلىدىغانلىقىدىن ئهمهس، بهلكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇالرغا تهھدىت ئېلىپ كېلىشىدىن 
  . »بولغان

ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى ئهزاسى، ئىنسان ھهقلىرى كومىتېتى باشلىقى جېمىس ماك 
ىدىن گۇەنتانامودىكى ئۇيغۇرالرنى ئامېرىكىغا ئورۇنالشتۇرۇشنى تهلهپ گوۋېر ئوباما ھۆكۈمىت
بىز ئۈرۈمچىدىكى سوت مهھكىمىلىرىدىن ئادالهت ۋە ھهققانىيهت تهلهپ «: قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

قىلىش بىلهن بىرگه، ئۆزىمىزمۇ گۇەنتانامودىكى ئۇيغۇرالر ئادىل ۋە ھهققانىي مۇئامىله 
 مۆجىزە يۈز بېرىپ ئىشنىڭ تۇيۇقسىزال ھهل بولۇشىنى كۈتۈپ بىز بىرەر. قىلىشىمىز كېرەك

ئامېرىكىنىڭ گۇەنتانامودىكى ئۇيغۇرالرنى . ئولتۇرماسلىقىمىز ۋە ئابرويىمىزنى قوغدىشىمىز الزىم
ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بهزى . گېرمانىيهگه ئورۇنالشتۇرۇشنى تهلهپ قىلىشى يېتهرلىك ئهمهس

ئامېرىكا ئاۋام پاالتاسى ئهزالىرىدىن شېرود . » ەك، دەپ قارايمهنئۇيغۇرالرنى قوبۇل قىلىشى كېر
بىروۋىن قۇرۇلتايدا سۆز قىلغاندا، بىر پارالمېنت ئهزاسى بىلهن بىرلىكته، ئۇيغۇرالرنىڭ دىنى ۋە 
. كۈلتۈر ھهق ھوقۇقلىرىنى قوغداش ھهققىدە بىر قارار اليىههسى تهييارلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

 125



لىرىنىڭ ئىجتىمائىي ئادالهت ۋە ھهققانىيهت يولىدا بۇ يهرگه يىغىلغانلىقلىرىنى قۇرۇلتاي ۋەكىل
شۇڭالشقا مهن ئاۋام «: تهكىتلىگهن ئاۋام پاالتا ئهزاسى بىروۋىن  مۇنداق دەپ كۆرسهتتى

پاالتاسى ئهزاسى بولۇش سۈپىتىم بىلهن تىنچلىقنى ئاساس قىلغان ھالدا خىتاينى ئۇيغۇر 
نى ئىتىقاد ئهركىنلىكلىرىنى ئېتىراپ قىلىشى مهسىلىسىدە دى خهلقنىڭ كۈلتۈر ۋە

تهييارلىنىۋاتقان قارار اليىههسىگه مۇناسىۋەتلىك نۇتۇقالردىن بىرى، ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى 
خىتاي ئىشلىرى كومىتېتىدا ۋەزىپه ئۆتهيدىغان كارا ئابرامسوننىڭ ئۇيغۇرچىغا مۇناسىۋەتلىك 

ىلغان سۆزىدە قۇرۇلتاي ۋەكىللىرى ۋە ھۆكۈمهتكه ئۇيغۇرالر كارا ئابرامسوم ق» .نۇتىقى ئىدى
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئامېرىكا . ھهققىدە بهرگهن تهكلىپ پىكىرلىرى ئۈستىدە توختىلىدۇ

كىچه 2:30نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيىنىڭ ئېچىلىش كۈنى سائهت -3مهجلىس بىناسىدىكى 
 . داۋاملىشىدۇ

ماي كۈنىمۇ دۇلالس ھىييات -22ك يىغىنى نۆۋەتلى-3دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى
بۇ قېتىمقى يىغىنغا ئامېرىكا، كانادا، ئاۋسترالىيه، تۈركىيه، . مېهمانخانىسىدا داۋاملىشىدۇ

شىۋېتسىيارىيه، نورۋېگىيه، گولالندىيه، قازاقىستان، قىرغىزىستان، فىرانسىيه، بېلگىيه، ياپونىيه، 
 ئارتۇق كۆزەتكۈچى 40 ۋەكىل، 112ن كهلگهن گېرمانىيه ۋە دانىيه قاتارلىق دۆلهتلهردى

ئاخىرى دېموكراتىك ئۇسۇلالرغا ۋە قۇرۇلتاي كۈنتهرتىپىگه ئاساسهن -يىغىن باشتىن. قاتنىشىدۇ
يىغىننىڭ كۈنتهرتىپى بويىچه، يىغىننىڭ ئۈچ يىللىق . تهرتىپلىك ھالدا ئېلىپ بېرىلىدۇ

 3مۇنازىرە ئېلىپ بېرىلىپ، -هسخىزمهت دوكالتى ئوقۇلغاندىن كىيىن، دوكالت ھهققىدە ب
ئارقىدىن ۋەكىللهر پىكىر . يىللىق خىزمهت دوكالتى ۋەكىللهر تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنىدۇ
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى . قاتناشتۇرۇپ قۇرۇلتاي نىزامنامىسىگه ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈلىدۇ

ۇرۇلتاي رەئىسلىرى، نىزامنامىسى بويىچه، دېموكراتىك ئۇسۇلدا قۇرۇلتاي رەئىسى، مۇئاۋىن ق
دۇنيا ئۇيغۇر . باش كاتىپ، مۇئاۋىن باش كاتىپالر،  مالىيه باشلىقى قاتارلىقالر سايلىنىدۇ

قۇرۇلتىيىنىڭ ئىلگىرىكى رەئىسى، شهرقىي تۈركىستان مىللىي ھهرىكىتىنىڭ رەھبىرى رابىيه 
ئاۋىن رەئىسلهر مۇ. قادىر خانىم بىردەك ئاۋاز بىلهن ئىككىنچى قېتىم رەئىسلىككه سايلىنىدۇ

مايدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى -23. مهخپىي بېلهت تاشالش ئارقىلىق بېكىتىلىدۇ
. شهرقىي تۈركستان داۋاسىنىڭ ئىستىراتېگىيهلىك پىالنى مهسىلىسىدە پىكىر يۈرگۈزىدۇ

ا مۇنازىرە ئېلىپ بېرىش نهتىجىسىدە، دۇني-ۋەكىللهر ئۇزۇن ۋاقىت بۇ مهسىله ئۈستىدە بهس
ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بۇنىڭدىن كىيىنكى خىزمهتلىرىدە بۇرۇنقىغا ئوخشاش شهرقىي 
تۈركىستان خهلقنىڭ مىللىي تۇيغۇلىرى ۋە ئىرادىسىنى چىقىش قىلغان ھالدا، دۇنيا ئۇيغۇر 
قۇرۇلتىيىنىڭ نىزامنامىسىنىڭ روھىي بويىچه ھهرىكهت قىلىشنى ۋە مىيونخىن خىتابنامىسىگه 

  . قارار قىلىدۇرىئايه قىلىشنى 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ خۇالسه دوكالتىدا، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ شهرقىي 
تۈركىستان خهلقنىڭ ئهركىنلىكى، ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش ھوقۇقىنى قولغا كهلتۈرۈش، 

ش دېموكراتىيه ۋە شهرقىي تۈركىستان خهلقنىڭ ئىنسانىي ھهق ۋە ھوقۇقلىرىنى قولغا كهلتۈرۈ
ئۈچۈن كۈرەش قىلىشنى داۋامالشتۇرىدىغانلىقى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئهڭ ئاخىرقى 

 . مهقسىتىگه ئېرىشىش ئۈچۈن تىنچلىق ۋە دېموكراتىيه يولىنى تاللىغانلىقى تهكىتلىنىدۇ

 126



يىلى گېرمانىيهنىڭ ميۇنخېن شهھىرىدە دۇنيانىڭ ھهر -2004دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى 
هرقىي تۈركىستان ئاممىۋى تهشكىالتىلىرىنىڭ مهركهز تهشكىالتى قايسى جايلىرىدىكى ش

ئهركىن ئالىپتېكىن تۇنجى بولۇپ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ . سۈپىتىدە قۇرۇلغان ئىدى
نۆۋەتلىك قۇرۇلتاي گېرمانىيهنىڭ ميۇنخېن شهھىرىدە چاقىرىلغان -2. رەئىسلىكىگه سايلىنىدۇ

 نۆۋەتلىك - 3دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ . نىم سايلىنىدۇبولۇپ، رەئىسلىكىگه رابىيه قادىر خا
يىغىنىنىڭ ۋاشىنگىتوندا چاقىرىلىشى، شهرقىي تۈركىستان داۋاسىدا ناھايىتى مۇھىم يېڭىلىق 

  . بولۇپ، شهرقىي تۈركىستان داۋاسىنىڭ خهلقئاراالشقانلىقىنىڭ بىر ئىپادىسى ھېسابلىنىدۇ
 
المېنتىدا ئۈرۈمچى ۋەقهسى ھهققىدە مهلۇمات رابىيه قادىر خانىم ياۋروپا پار-5-20
  بېرىدۇ

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى ، ئۇيغۇر مىللىي ھهرىكىتىنىڭ رەھبىرى رابىيه قادىر 
ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسىدىن كىيىن -5خانىم باشچىلىقىدىكى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ھهيئىتى 

نبه كۈنى ياۋروپا پارالمېنتى مهسئۇللىرى سېنتهبىر پهيشه-3. بىريۇسسېلدا زىيارەتته بولىدۇ
بىلهن كۆرۈشۈپ، ياۋروپا پارالمېنتى ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئهزا دۆلهتلهرنى ئۇيغۇر مهسىلىسىگه 

ئىيۇلدا ئېلىپ بارغان قىرغىنچىلىق ھهرىكىتىگه -5كۆڭۈل بۆلۈشكه، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ 
  . سلىققا چاقىرىدۇقارشى تىگىشلىك ئىنكاس قايتۇرۇشقا ۋە سۈكۈت قىلما

رابىيه قادىر خانىم ياۋروپا پارالمېنتىدىكى پارتىيه گۇرۇپپىلىرىدىن لىبېرال دېموكراتىيه 
پارتىيهسى، يېشىلالر پارتىيهسى، خىرىستىيان دېموكراتالر ئىتتىپاقى، سوتسىيالىستالر ئىتتىپاقى 

 قادىر خانىم يهنه ياۋروپا رابىيه. قاتارلىقالرنىڭ گۇرۇپپا مهسئۇللىرى بىلهن ئايرىم كۆرۈشىدۇ
ئىتتىپاقى تاشقى ئاالقه كومىتېتى باشلىقى بىلهن كۆرۈشۈپ، ئۇيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتىكى ئهھۋالى، 

ئىيۇل ئۈرۈمچى قهتلىئامى ھهققىدە تهپسىلىي مهلۇمات بېرىپ، ياۋروپا پارالمېنتىنى -5بولۇپمۇ 
  . خىتاي ھۆكۈمىتىگه بېسىم قىلىشقا چاقىرىدۇ

ېنتى مۇئاۋىن باشلىقى لىبور روكېك رابىيه قادىر خانىم، دولقۇن ئهيسا، ياۋروپا پارالم
ئهسقهرجان ۋە ئۆمهر قانات قاتارلىق دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مهسئۇللىرىدىن تهشكىل تاپقان 

  . ھهيئهتنى قوبۇل قىلىدۇ

  
  

ىر  مىنۇت داۋامالشقان بولۇپ، سۆھبهتته لىبور روكېك رابىيه قاد40بۇ قېتىمقى سۆھبهت 
ئىيۇل ئۈرۈمچى قهتلىئامى ھهققىدە بهرگهن -5خانىمنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ بۈگۈنكى ئهھۋالى ۋە 
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مهلۇماتلىرىنى دىققهت بىلهن ئاڭلىغاندىن كىيىن، ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر مهسىلىسىنى يېقىندىن 
كۆزىتىپ كېلىۋاتقانلىقىنى، ياۋروپا پارالمېنتنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتىكى ئهھۋالىدىن ئهندىشه 

ىلىۋاتقانلىقلىرىنى بىلدۈرۈپ، رابىيه قادىر خانىمنىڭ بۇ مهسىلىدە ناھايىتى كۆپ مهلۇماتقا ق
ئىگه ئىكهنلىكىنى، ئۇيغۇر مهسىلىسىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن ياۋروپا پارالمېنتنىڭ كۈنتهرتىپىدە 
بولىدىغانلىقى، ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتقان قىيىنچىلىقالرنى نهزەردىن ساقىت 

 .قلىرىننى قهيت قىلىدۇقىلمايدىغانلى
سېنتهبىردە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى رابىيه قادىر خانىم ياۋروپا -2يىلى -2008

شۇ كۈنى كهچته رادىسسون مېهمانخانىسىدا . پارالمېنتى باشلىقى بارىسسو بىلهن كۆرۈشىدۇ
هن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلىتيىى تهرىپىدىن رابىيه قادىر خانىمنىڭ ھاياتى تهسۋىرلهنگ

ناملىق ھۆججهتلىك فىلىمنى تونۇشتۇرۇش پائالىيىتى » مۇھهببهتنىڭ ئون شهرتى«
بۇ پائالىيهتكه ياۋروپا پارالمېنتى ئهزالىرى ۋە بهزى ئاممىۋى تهشكىالتالرنىڭ . ئۆتكۈزۈلىدۇ

  . باشلىقلىرى بولۇپ كۆپ ساندا كىشى ئىشتىراك قىلىدۇ
 

 ئىتالىيهچه، ياپونچه ۋە تۈركچه نهشىر رابىيه قادىر خانىمنىڭ ھاياتى ئىنگلىزچه،-5-21
  قىلىنىدۇ

ئىيۇلدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى رابىيه قادىر خانىمنىڭ ھاياتى -17يىلى -2007
نېمىس . ناملىق ئهسهر نېمىسچه نهشىر قىلىنىدۇ» Die Himmelsstürmerin« تهسۋىرلهنگهن 

 بهتلىك چوڭ ھهجىملىك 430ان يازغۇچىسى ئالېكساندېرا كهيۋېلىيۇس تهرىپىدىن يېزىلغ
يىلى ئىنگىلىزچه، ئىتالىيهچه، ياپونچه ۋە تۈركچه قاتارلىق تىلالردا نهشىر -2009كىتاب، 

. قىلىنىشى شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنى دۇنياغا تونۇتۇشتا ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدۇ
  . هكتهمهزكۇر ئهسهرنىڭ يهنه نۇرغۇنلىغان تىلغا تهرجىمه قىلىنىشى كۈتۈلم
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   ئۇيغۇر بېرمۇدا ئارىلىغا يۆتكهپ كېلىنىدۇ4 گۇەنتانامو  مهھبۇسلىرىدىن -5-22

دۈشمهن ئهسكىرى، دەپ ئهيىبلىنىپ زەنجىر كىشهنلهر بىلهن گۇەنتاناموغا ئېلىپ 
يىلى ئىيۇن ئېيىنىڭ مهلۇم بىر كۈنىدە -2009 يىل ياتقاندىن كىيىن، 7كېلىنىپ بۇ يهردە 

 نهپهر ئۇيغۇر، ھازىر ئهركىنلىكنىڭ كهيپىنى 4ا ئارىلىغا ئهۋەتىلگهن قويۇپ بېرىلىپ بېرمۇد
  . سۈرمهكته

بۈگۈن « :  ئۇيغۇر ھهققىدە مۇنداق خهۋەر بېرىدۇ4نىيۇ يورك تايمىس گېزىتى مهزكۇر 
 ئۇيغۇر ھازىر تۇرمۇشىدىن ئىنتايىن 4ئهتىگهن تۇيۇقسىزال بېرمۇدا ئارىلىغا ئېلىپ كېلىنگهن 

 تهرىپىدىن قىزغىن قارشى ئېلىنغان كونا گۇەنتانامو مهھبۇسلىرى ھازىر يهرلىك خهلق. رازى
  ».قۇياشنىڭ، دېڭىزنىڭ كهيپىنى سۈرمهكته

تۈنۈگۈن تۇنجى بولۇپ « ياشلىق ساالھىدىن ئابدۇلئهھهد، 32بۇالردىن ئىچىدىن 
» دېڭىزغا سۇ ئۈزۈش ئۈچۈن بارغان ئىدىم، بۇ ھاياتىمدىكى ئهڭ ئۇنتۇلغۇسىز كۈن ئىدى

 ياشلىق خېلىل 31ھاياتىدا تۇنجى قېتىم بېلىق تۇتۇشقا مۇيهسسهر بولغانلىقىنى ئېيتقان . دۇدەي
سۇغا قارماقنى ئېتىپال، بىر تال بېلىق . بېلىق تۇتۇشقا چىققاندا قاتتىق ھاياجانالندىم«مامۇت، 

  . دەپ ھاياجانلىنىپ سۆزلهپ بېرىدۇ» تۇتۇۋالدىم
 ئۇيغۇرغا بىر يىل ئىچىدە گىراژدانلىق 4 بېرمۇداغا خىزمهت ۋىزىسى بىلهن كهلگهن

  .بېرىلىدىغانلىقى بىلدۈرۈلىدۇ
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 . يىلى گۇەنتانامودىكى ئۇيغۇردىن بهشى ئالبانىيهگه ئهۋەتىلىدۇ-2007
 ئۇيغۇرنىڭ پاالۋغا ئورۇنالشتۇرۇلۇشىغا 6 خىتاي ھۆكۈمىتى گۇەنتانامودىكى -5-23

  قاتتىق نارازىلىق بىلدۈرىدۇ
 ئۇيغۇرنىڭ پاالۋ ئارىلىغا 6ۇەنتانامو تۇرمىسىدىن قويۇپ بېرىلگهن خىتاي ھۆكۈمىتى گ

 ئۇيغۇرنىڭ 6خىتاي ھۆكۈمىتى . ئورۇنالشتۇرۇلىشىدىن قاتتىق بىئارام بولغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ
تېررورچى گۇماندارى ئىكهنلىكىنى، بۇ سهۋەبتىن ئۆزلىرىگه قايتۇرۇپ بېرىلىشى كېرەكلىكىنى 

 ئۇيغۇرنى قوبۇل 6ا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى باياناتچىسى كېللىې ئامېرىك. ئىلگىرى سۈرىدۇ
قىلغان پاالۋ ھۆكۈمىتىگه مىننهتدارلىقىنى بىلدۈرۈپ، كۇبا ئارىلىدىكى ئامېرىكا ھهربىي 
بازىسىغا سېلىنغان گۇەنتانامو تۈرمىسىنى تاقىۋېتىش يولىدا مۇھىم قهدەم تاشالنغانلىقىنى قهيت 

باما ھاكىمىيهت بېشىغا كېلىپال، گۇەنتانامو تۈرمىسىنى بىر يىل ئىچىدە پىرېزىدېنت ئو. قىلىدۇ
  . تاقىۋېتىشنى قارار قىلغان ئىدى
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قايتۇرۇۋەتكهن   ئۇيغۇرنى خىتايغا6ئامېرىكا ھۆكۈمىتى، تۇرمىدىن ئاقلىنىپ چىققان 
 .تهقدىردە، قاتتىق جازاغا تارتىلىشىدىن ئهندىشه ھېس قىالتتى

سى 6ى بېرمۇداغا، 4ى ئالبانىيهگه، 5بۇالردىن .پهر ئۇيغۇر قاماقتا ئىدى نه22گۇەنتانامودا 
  . پاالۋغا ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ

 
   ئۇيغۇر 6پاالۋدىكى 

 يىل داۋامالشقان تۇرما 8 نهپهر ئۇيغۇر 6ئۆكتهبىردە پاالۋغا يېتىپ كهلگهن -1يىلى -2009
ئهركىن ئاسىيا . ىدۇسېتىق قىلىش-ھاياتىدىن كىيىن تۇنجى قېتىم سىرتقا چىقىپ، سودا

مۇخبىرلىدىن شۆھرەت ھوشۇر، ئۇالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى ۋە روھىي ھالىتى ھهققىدە ئهھۋال 
ئىگىلهش ئۈچۈن، ئۇالرغا تهرجىمانلىق قىلغان مهمتىمىن ئهال ۋە ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى  ئهلى 

ۋىن باشلىقى مهمتىمىن ئهال پاالۋ باش مىنىستىرى، مۇئا. مۇھهممهد بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزىدۇ
 ئۇيغۇرنى مهخسۇس 6دەك كىشىنىڭ 30ۋە ئامېرىكا ئهلچىخانىسىدىن مهخسۇس تهيىنلهنگهن 

 ئۇيغۇرنىڭ 6كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن ئايرۇدۇرمغا كهلگهنلىكىنى، پاالۋ باش مىنىستىرنىڭ 
ئهلى مۇھهممهد . تۇرمۇشىنى ئورۇنالشتۇرۇشقا بىۋاسته كۆڭۈل بۆلۈۋاتقانلىقىنى ئېيتىدۇ

دىكى تۇرما ھاياتى بىلهن پاالۋدىكى ئهركىن ھاياتى ھهققىدە ئۆز تهسىراتلىرىنى بايان گۇەنتانامو
ئهلى مۇھهممهد پاالۋ باش مىنىستىرى ۋە خهلقنىڭ ئۆزلىرىنى ناھايىتى قىزغىن . قىلىدۇ

كۈتۈۋالغانلىقىدىن ئىنتايىن تهسىرلهنگهنلىكىنى، لېكىن تۇرمىدىن چىقىپال خىتاي 
ىغا دۇچ كهلگهنلىكىدىن ئىنتايىن كۆڭلى يېرىم بولغانلىقىنى ۋە ھۆكۈمىتىنىڭ توسالغۇلىر

: خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قىلمىشىدىن قاتتىق نهپرەتلهنگهنلىكىنى تىلغا ئېلىپ مۇنداق دەيدۇ
تۇرمىدىن چىققانلىقىمىزغا ئىنتايىن خوشال بولدۇق، چۈنكى ئائىلىمىز بىلهن تېلېفوندا «

يااليتتۇق، ئۆزىمىزنىڭ ھايات ئىكهنلىكىنى ئۇالرغا كۆرۈشۈپ ئۇالردىن ھال ئهھۋال سورى
تولىمۇ ئهپسۇسكى، خىتاي ھۆكۈمىتى ئىنتېرنېت ۋە تېلېفوننى . سۆيۈنۈپ تۇرۇپ يهتكۈزەلهيتتۇق

ئهلى مۇھهممهد يهنه، تۇرمىدىن . »ئۈزۈپ تاشلىغانلىقىنى ئۈچۈن بۇ ئارزۇيىمىزغا يېتهلمىدۇق
ىنى، لېكىن ئۇالرنىڭ پاالۋدا ۋاقىتلىقال چىققانلىقىدىن ئىنتايىن خوشال بولغانلىق

 تۇرااليدىغانلىقىنى، شۇ بۇنىڭدىن ئهندىشه قىلىۋاتقانلىقلىرىنىمۇ سۆزلىرىگه ئىالۋە قىلىدۇ
  . دەك نوپۇسقا ئىگه بىر ئارال دۆلىتى2000پاالۋ تىنچ ئوكيانغا جايالشقان 

ىرى جهھهتته  يىلدا شهرقىي تۈركىستان داۋاسى ئىنسان ھهقل30قىسقىسى، كىيىنكى 
ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى دۆلهتلىرىدە تىز سۈرئهتته تهرەققىي قىلغان بولسا، تۈرك دۇنياسى 

بهزى كۆزەتكۈچىلهر شهرقىي . ۋە ئىسالم دۇنياسىدا كۆرىنهرلىك دەرىجىدە چېكىنىش كۆرۈلىدۇ
ىرى قاتارىدىن تۈركسىتان مهسىلىسىنىڭ ئالدىمىزدىكى يىلالردا دۇنيانىڭ ئهڭ مۇھىم مهسىلىل

ئورۇن ئالىدىغانلىقىنى، ھهل قىلىش يوللىرى ئۈستىدە باش قاتتۇرىلىدىغانلىقىنى ئىلگىرى 
 . سۈرمهكته
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  زىيارەت خاتىرلىرى: باپ-

ئىيۇلدا ئۆتكۈزۈلگهن -6ئىيۇل ۋەقهسىگه قاتناشقان بىر ئوقۇغۇچى بىلهن - 6-1-5
 تېلېفون سۆھبىتى ھهققىدە 

  ۈرۈمچى قهتلىئامى قانداق باشالندى؟ئىيۇل ئ-5: ئهركىن تارىم
ئىيۇندا گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىنىڭ شاۋگۇەن -26دەك ئوقۇغۇچى 1500ئىيۇلدا -5 :شاھىت

شهھىرىدىكى بىر ئويۇنچۇق زاۋۇتىدا خىتاي ئىشچىلىرى تهرىپىدىن ۋەھشىيلهرچه ئۇرۇپ 
ى تهلهپ قىلىپ، ئۆلتۈرۈلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ جاۋابكارلىرىنىڭ قانۇنىي جاۋابكارلىققا تارتىلىشىن

خىتاي ساقچىلىرى تارقىلىپ . خهلق مهيدانىدا تىنچلىق ھالدا نامايىش ئۆتكۈزدۇق
بىز تارقىلىپ كېتىشنى رەت قىلغاچقا، خىتاي ساقچىلىرىغا بىزگه . كېتىشىمىزنى تهلهپ قىلدى

بۇنى كۆرگهن . نهتىجىدە ئارىمىزدىن بىر نهچچىسى يهرگه يىقىلدى. قارىتىپ ئوق چىقاردى
ئۇيغۇرالرنىڭ قولىدا . ۇرالر بىلهن  خىتاي ساقچىلىرى ئارىسىدا سۈركىلىش پهيدا بولدىئۇيغ

لېكىن خىتاي ساقچىلىرىنىڭ قولىدا قورال بار، خىتاي ساقچىلىرىغا . تۆمۈرنىڭ سۇنۇقىمۇ يوق
  . تاقابىل تۇرالمىغان ئۇيغۇرالر ئهتراپتىكى خىتايالرغا ھۇجۇم قىلىشقا باشلىدى

  
  

  قانچه كىشى ئۆلگهنلىكىنى كۆرەلىدىڭىزمۇ؟: ئهركىن تارىم
گىچه 200تىن 150 توقۇنۇش ئهسناسىدا ئۆلگهن ئادەمنىڭ سانى تهخمىنهن :شاھىت

غىچه 1000دىن 800ئىيۇلدىن ھازىرغىچه ئۆلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ سانى -5تهخمىنىمچه، . چىقىدۇ
 كىيىن تىنچلىق بۇ ۋەقهدىن. غىچه كېلىدۇ3000دىن 2000كېلىدۇ، يارىالنغانالرنىڭ سانى 

 . نامايىشى ئېتنىك توقۇنۇشقا ئايلىنىپ  كهتتى
  ھازىر ۋەزىيهت قانداق؟: ئهركىن تارىم

كوچىالردا تولۇق قورالالنغان خىتاي .  كوچىدا بىرمۇ ئۇيغۇرنى كۆرەلمهيسىز:شاھىت
ئۆيۈمنىڭ ئهتراپى خىتاي ئهسكهرلىرى بىلهن قورشىۋېلىندى، . ئهسكهرلىرىنىال ئۇچرىتىسىز

 تۇتۇپ كېتىشىمۇ مۇمكىن، كوچىدا قېلىپ ھازىرغىچه ئۆيگه قايتالمايۋاتقان ئۇيغۇرالرمۇ مېنى
تۈنۈگۈن كېچىدە خىتايالر ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆيلىرىگه بېسىپ كىرىپ، كۆپ ساندا ئۇيغۇرنى . بار
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ئۆلتۈرۈۋېتىپتۇ، شۇڭالشقا ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنى قوغداش ئۈچۈن پويىز ئىستانسىسىغا ئهتراپىدا 
تۈنۈگۈن كېچه خىتايالر بىر ئۇيغۇر ئايالنى ئىككى بالىسى بىلهن بوغۇزالپ . لىپتۇيىغى

ئۇيغۇرالر ۋەقهنىڭ بېسىقىشىنى تولىمۇ ئارزۇ . قىپيالىڭاچ قىلىپ يول بويىغا تاشالپ قويۇپتۇ
 . خىتاي ئهسكهرلىرى خىتاي پۇقرالىرىنى قوغداۋاتىدۇ، ئۇيغۇرالر بىلهن كارى يوق. قىلماقتا

  خىتاي ساقچىلىرىنىڭ پۈتكۈل پۇقرانى قوغداش مهجبۇرىيىتى يوقمۇ؟ : رىمئهركىن تا
ئىيۇل ئۈرۈمچى قهتلىئامى تىنچ -5ئهسلىدە .  ئۇيغۇرالرنى ھهرگىز قوغدىمايدۇ:شاھىت

. شهكىلدە ئېلىپ بېرىلغان نامايىش بولسىمۇ، خىتاي ساقچىلىرى قانلىق شهكىلدە باستۇردى

 دەك خىتاي قوللىرىغا تاياق توقماق ئېلىپ 4000- 3000بۈگۈن ئۈرۈمچى خۇالىن ئهتراپىدا 
ساقچىالر ئۇالرنى توسۇش ئۇياقتا تۇرسۇن، ئۇالرنى ھهدەپ . ئۇيغۇرالرنى ئوۋالشقا چىقىپتۇ

پۈتكۈل تېلېۋىزىيه قاناللىرى ئهتىگهندىن كهچكىچه ئۇيغۇرالرنىڭ . قولالپ بېرىۋاتقان گهپ
خىتايالرنىڭ ئۇيغۇرالرنى . ارقىتىۋاتىدۇخىتايالرنى ئۆلتۈرۈۋاتقان كۆرۈنۈشلىرىنىال ت

پۈتكۈل تېلېۋزىيه قانالالردا ئۇيغۇرالر تېررورچى، . ئۆلتۈرۈۋاتقان كۆرۈنۈشلىرى قهتئىي يوق
  . بۆلگۈنچى ۋە رابىيه قادىر خانىمنى بولسا بۆلگۈنچىلهر كاتتىۋېشى سۈپىتىدە كۆرسىتىلىۋاتىدۇ

 ئۇيغۇرالرنى كۆرگهنال يېرىدە تۇتقۇن ئىگىلىشىمىزچه، خىتاي ساقچىلىرى: ئهركىن تارىم
  قىلىۋېتىپتۇ، راستمۇ؟

ئىيۇلدا ئۇيغۇرالر قانلىق باستۇرۇلغاندىن كىيىن، كهچ تهرەپلهردە خىتاي -5 :شاھىت
ساقچىلىرى ئات مهيدانى ئهتراپىدا ئولتۇراقالشقان ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆيلىرىگه تۇيۇقسىز بېسىپ 

ئىيۇلدا -6بۇالرنىڭ ناھايىتى ئاز بىر قىسمىنى . ۇدەك ئۇيغۇرنى تۇتقۇن قىلىپت2000كىرىپ، 
  . ئهمما كۆپىنچىسىنىڭ قهيهردە ئىكهنلىكى ھازىرچه نامهلۇم. قويۇپ بېرىپتۇ

قهشقهر، خوتهن ۋە قاراماي قاتارلىق شهھهرلهردىمۇ نامايىش : ئهركىن تارىم
  ئۆتكۈزۈلۈۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدۇق، بۇنىڭدىن خهۋىرىڭىز بارمۇ؟ 

ئىيۇلدا كۆپ ساندا ئۇيغۇر يىغىلىپ نامايىش ئۆتكۈزۈشكه تۇتۇش -6هردە  قهشق:شاھىت
غۇلجا، خوتهن . خىتاي ساقچىلىرى نامايشىچىالرنى تىزال ۋاقىتتا تارقىتىۋېتىپتۇ. قىلىپتۇدەك

قاتارلىق ۋىاليهتلهردىمۇ خىتاي ساقچىلىرى تهرىپىدىن كوچىالر ئاساسهن كونترول قىلىنىپ 
بۇ ۋىاليهتلهردە ئۇيغۇرالرغا نهپهسمۇ . ىغا چىقىشى چهكلىنىپتۇئۇيغۇرالرنىڭ كوچ. بوپتۇ

  .ئالدۇرمايۋاتسا، قانداقمۇ نامايىش ئۆتكۈزەلىسۇن
: ئهركىن تارىم  سىلهر دۇنيا دۆلهتلىرىدىن نېمه تهلهپ قىلىسىلهر؟

 مهن پۈتكۈل ئۇيغۇرالر ئۈچۈن دۇنيا دۆلهتلىرىدىن، بىرلهشكهن دۆلهتلهر :شاھىت
يغۇر تهشكىالتلىرىدىن، تۈرك دۇنياسىدىن ئۇيغۇرالرغا ياردەم قولىنى تهشكىالتىدىن، ئۇ
مۇسۇلمان  خىتايالر ئۇيغۇر. خىتايالر ئاق مهسچىتكه ئوت قويۇپ بهردى. سۇنۇشىنى كۈتىمهن

بۇالر پۈتكۈل ئىسالم دۇنياسىغا . چوشقىالرنىڭ يىلتىزىنى قۇرۇتۇپ تاشاليمىز، دەپ ۋارقىراپتۇ
  . ھاقارەت قىلىۋاتىدۇ

  خىتاي تېلېۋىزىيه قاناللىرىدا بۇ خهۋەرلهر تارقىتىلىۋاتامدۇ؟: ركىن تارىمئه
شاۋگۇەن ۋەقهسى .  ئهسلىدە بۇ خهۋەرلهرنى مۇنداق مهزمۇندا بېرىۋاتىدۇ:شاھىت

لېكىن بۆلگۈنچىلهر بۇنى پۇرسهت بىلىپ خهلقنى ئىسيانغا چاقىرىپ . كىچىككىنه ۋەقه ئىدى
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بۇ ۋەقهنىڭ پهردە ئارقىسىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە . دۆلىتىمىزنى بۆلۈشكه ئۇرۇنۇۋاتىدۇ
  . رابىيه قادىر بار، دەپ تهتۈر تهشۋىق قىلىۋاتىدۇ

خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ ۋەقهلهرنىڭ رابىيه قادىرنىڭ كۈشكۈرتۈشى بىلهن : ئهركىن تارىم
ۇنيا ئۇيغۇر كېلىپ چىققانلىقىنى بىلجىرلىماقتا، ئۇنداقتا سىلهرنىڭ رابىيه قادىر خانىم ياكى د

  قۇرۇلتىيى بىلهن بىرەر ئاالقهڭالر بارمۇ؟ 
بىز پهقهت رابىيه قادىر خانىمنىڭ ئىسمىنىال .  قهتئىي مۇناسىۋىتىمىز يوق:شاھىت

بىز پهقهت ئويۇنچۇق . دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىدىن خهۋىرىمىزمۇ يوقكهن. ئاڭلىغان ئىدۇق
هن قاتىلالرنى تېپىپ جاۋابكارلىققا زاۋۇتىدا ئۇيغۇرالرنى ۋەھشىيلهرچه  ئۇرۇپ ئۆلتۈرگ

دۇنيانىڭ نهرىدىمۇ . تارتىلىشىنى تهلهپ قىلدۇق، لېكىن بىزنى ھۆكۈمهت قوراللىق باستۇردى
بۇنداق ناھهقچىلىك ۋە ۋەھشىيلىك بار؟  خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرغا يىلالردىن بېرى يولغا 

 ئۈچۈن، ۋەقهنى سىرتقى قويۇپ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يوشۇرۇش
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ . كۈچلهرگه چېتىپ دۇنيا جامائهتچىلىكىگه چۈشهندۈرۈشكه ئۇرۇنۇۋاتىدۇ

  . ئۇالر يولسىزلىق قىلىۋاتىدۇ. بۇ ئهيىبلهشلىرىنىڭ ھېچقانداق ئاساسىي يوق
  سىزچه بۇنىڭدىن كىيىن قانداق ئۆزگىرىش مهيدانغا كېلىشى مۇمكىن؟: ئهركىن تارىم

 خىتاي ھۆكۈمىتى خهلقئارانىڭ بېسىمىدىن قورقۇپ، ئهسكهرلىرىنى پۇقراچه :شاھىت
كهلگۈسىدە قانداق ئۆزگىرىش بولىدۇ، بۇنى . كىيىندۈرۈپ ئۇيغۇرالرنى ئۆلتۈرگۈزۈۋاتىدۇ

ئهسىردە ئۇيغۇرالردەك ئېزىلىۋاتقان ئىككىنچى بىر مىللهتنى تاپماق -21. ياراتقان ئىگهم بىلىدۇ
لېكىن ناھايىتى زۇلۇم . رالر ناھايىتى خاتىرجهم ۋە باياشات ياشاۋاتقاندەكقارىماققا ئۇيغۇ. تهس

ئالالھال ياردەم قىلمىسا، ئىنسانالر بىزگه ياردەم قىلىدىغاندەك . ئاستىدا بىچارىلهرچه ياشاۋاتىدۇ
مهن سىلهرنىڭ رادىئو ۋاستىسى بىلهن دۇنيا دۆلهتلىرىنىڭ بىزگه ئىگه چىقىشنى . ئهمهس

 بۇ ۋەقهنىڭ ھهققىي ماھىيىتىنى پۈتكۈل دۇنيا جامائهتچىلىكىگه .ئۈمىد قىلىمهن
بىزنىڭ ئازابلىق نىدارىمىزنى دۇنياغا ئاڭالتقانلىقىڭىز . تونۇشتۇرۇلۇشىنى تهلهپ قىلىمهن

  .ئۈچۈن سىزگىمۇ كۆپ رەھمهت
 
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى، شهرقىي تۈركىستان مىللىي ھهرىكىتىنىڭ -6-2

  قادىر خانىم بىلهن سۆھبهترەھبىرى رابىيه 
  ئاۋغۇست -2يىلى-2009

ھۆرمهتلىك رابىيه قادىر خانىم، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈرۈمچى : دوكتور ئهركىن ئهمهت
ۋەقهسىنى سىزنىڭ كۈشكۈرتىشىڭىز بىلهن كېلىپ چىققانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈۋاتىدۇ، بۇنىڭغا 

  قانداق قارايسىز؟
خىتاي ھۆكۈمىتى ئاۋازىمنى ئوخشىتىپ ! مهتبۇ قىپقىزىل يالغان، تۆھ: رابىيه قادىر

Youtubeمهن بۇنداق ئىشنى . بۇالرنىڭ ھهممىسى خىتاينىڭ قىلغان ئويۇنى.   تا بېرىۋاتىدۇ
خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈرۈمچى ۋەقهسىنى گۇاڭدۇڭ ۋەقهسىگه ئوخشاش . قهتئىي قىلمىدىم

كالتهكلهر بىلهن كۆرسىتىپ، خىتاي ئهسكهرلىرىنى پۇقراچه كىيىندۈرۈپ ئۇالرنى تۆمۈر 
خىتاي ساقچىلىرى نامايىشنىڭ بېشىدا . قورالالندۇرۇپ ئۇيغۇرالرنى قىرغىن قىلدۇرۇۋاتىدۇ

ياشالرنىڭ خهلق مهيدانغا كىرىشىگه پهقهتال توسالغۇ بولماپتۇ، لېكىن نامايىشچىالر قوشۇنى 
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. مىن بولدىزورايغاندا ئۇالرنى قورشاپ ئوققا تۇتۇپ نۇرغۇن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ جېنىغا زا
 يىلدىن بېرى 60خىتاي ھۆكۈمىتى ئهسلىدە شاۋگۇەن ۋەقهسىنى ئۆزى تېرىپ خهلقىمىزنىڭ 

بېسىلىپ قالغان غهزەپ نهپرىتىنى تېخىمۇ كۈچهيتىپ، كوچىالرغا چىقىپ نامايىش قىلىشىغا 
بۇ پۇرسهتنى غهنىيمهت بىلگهن خىتاي ھۆكۈمىتى، ئۇيغۇرالنى  قانلىق شهكىلدە . مهجبۇرلىدى

. قهشقهرنىڭ قهدىمىي ئىمارەتلىرىنىڭ يېقىلىشىغا قارشى چىققان ئۇيغۇرالر بار. تۇردىباس
خىتاينىڭ ئۇيغۇر ياشلىرىنى ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه مهجبۇرىي يۆتكهپ ئهمگهككه سېلىش 

خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلهردىن ئاققۇن پۇقرالىرىنى . سىياسىتىگه قارشى چىققانالرمۇ نۇرغۇن

  . رۈش سىياسىتىگىمۇ قارشى چىقىۋاتقان كۈرمىڭ ئىنسان باردىيارىمىزغا كۆچۈ

  
  

خىتاينىڭ نهچچه ئون مىڭلىغان ئۇيغۇر ياشلىرىمىزنى ئىشسىز قالدۇرۇپ، پهقهت خىتاي 
بۇ . ياشلىرىنىال ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇش سىياسىتىگه خهلقىمىز ئهمدى چىداپ بواللمايدۇ

 بۇالرنىڭ ھهممىسى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ .ناھهقچىلىكلهرگه خهلقىمىزنىڭ سهۋرى  قالمىدى
ئۇيغۇرالرنى  قويدەك ياۋاش ھالغا كهلتۈرۈش، ئىشسىزلىقتىن ھالسىزالشتۇرۇش، ئۇالرغا بېسىم 
قىلىپ روھىي قۇللۇق ئىدىيهسىنى سىڭدۈرۈش، ئۇالرنى يوق قىلىش نىيىتىدە ئېلىپ بارغان 

م ئارقىلىق خهلقىمىزنى يوق قىلىشقا خىتايالر بېسى. بىر قاتار ئويۇنلىرىنىڭ بىر قىسمى، خاالس
خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ بېسىمالر بىلهن بىرلىكته ھهم قارشى پىكىردىكى كىشىلهرنى . ئۇرۇنۇۋاتىدۇ

تازىالۋاتىدۇ ھهمدە قارشى پىكىرگه ئىگه كىشىلهرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىش شارائىتىنى تهلتۆكۈس 
. ىتى مهككارالرچه ئېلىپ بېرىۋاتىدۇخىتاي ھۆكۈمىتى بۇنى ناھاي. يوق قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ

شۇڭالشقا خىتاي ھۆكۈمىتى قىرىپ تاشلىغان ئۇيغۇرالرنىڭ سانى كىشىنى ھهقىقهتهن 
خىتايالر تاغ باغرىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆيلىرىگه مهجبۇرىي بېسىپ كىرىپ . چۆچۈتىدۇ

ېمهي ۋەھشىيلهرچه قىلىچ، تۆمۈر كالتهك، مىخ كالتهكلهر بىلهن چوڭ كىچىك، قېرى ياش د
بۇ مهھهللىدە ئادەتته، شهرقىي تۈركىستاننىڭ جهنۇبىدىن كهلگهن . ھهممىنى ئۆلتۈرۈۋاتىدۇ

ئىگىلىشىمىزچه، ئۆلگهن ۋە يارىالنغانالر ھهربىي . نامرات كىشىلىرىمىز ياشايتتى
دوختۇرخانىالردىن يارىدارالرنىڭ ئۆلۈكىال . دوختۇرخانىالرغا يۆتكهپ كېلىنىۋېتىپتۇ

ئهجابا ئۇالرنىڭ . جهسىتى ئائىلىسىگه تاپشۇرۇپ بېرىلمهي، ئۆزلىرى كۆمۈۋېتىپتۇ. ۋېتىپتۇچىقى
بهدەن ئهزالىرى سېتىالمدۇ قانداق؟ نهدە ئۆلتۈرۈلۈۋاتىدۇ؟ نېمىشقا ھهربىي دوختۇرخانىالرغا 
ئېلىپ كېلىنگهن نۇرغۇنلىغان يارىدارالرنىڭ دوختۇرخانىدىن ئۆلۈكىال چىقىدۇ؟  بۇالرنىڭ 
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سى خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن ئهتراپلىق ھالدا ئېلىپ بېرىلغان ئىنسان قېلىپىدىن ھهممى
. ئۆلتۈرۈلگهن كىشىلهرنىڭ سانى كىشىنى ھهقىقهتهن چۆچۈتىدۇ. چىققان قىلمىشالردۇر

ئهگهر دۇنيا بۇ ئىشقا . ئۆلگهنلهرنىڭ سانى مىڭالردىن، ھهتتا ئون مىڭالردىن ئېشىپ كهتتى
ىردە، خىتاينىڭ سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي نهيرەڭلىرىنىڭ ھهممىسى ئارىلىشىپ قالغان تهقد

خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ رەزىل ئهپتى بهشلىرىنى دۇنيا جامائهتچىلىكى بىلىپ . ئاشكارە بولىدۇ
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە مېنىڭ . قالمىسۇن دەپ، ئىشنى ماڭا ئارتىپ قويۇۋاتىدۇ

خىتايالر شۇنچه قىلسىمۇ . منى ئۆزگهرتىپ بېرىۋاتىدۇتېلېفونلىرىنى ئوغۇرلۇقچه ئاڭالپ، ئاۋازى
ئېالن قىلغان ئاۋاز لېنتىلىرىنىڭ ھهممىسى ئاۋازىمغا ئوخشىتىلىپ . يهنىال چاندۇرۇپ قويۇپتۇ

خىتايالرنىڭ بۇ قىلغانلىرىنىڭ ھهممىسى يالغان، . ئۆزگهرتىلگهن تارقىتىلغان لېنتىالردۇر
ن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دېگىنىدەك بولسا، نېمه ئهگهر ئىش ھهقىقهته. ئاساسىي يوق ئىشالر

ئۈچۈن چهتئهل مۇخبىرلىرىغا چهكلىمه قويىدۇ، نېمه ئۈچۈن ھازىرغىچه قهشقهرگه بېرىشىغا يول 
ئۆلگهنلهرنىڭ . قويۇلمايدۇ؟ خىتايالر بۇنداق ئىشالرنى ناھايىتى مهككارلىق بىلهن قىالاليدۇ

كهنلىرىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن تېلېفون خىتاي ھۆكۈمىتى قىلغان ئهت. ھېسابى يوق-ھهددى
ئهگهر خىتايالرنىڭ بىلجىرلىغىنىغا ئوخشاش بۇ ئىشنىڭ . لىنىيهلىرىنى ئۈزۈپ تاشلىدى

 1000، 500، 300، يارىالنغانالرنىڭ سانى 190كهينىدە مهن بولسام، ئۆلگهن كىشىنىڭ سانى 
 دەك جىنايهتچى 20000بولسا، ئۇنداقتا ئۈرۈمچىدە بهش تۇرما بار، بۇالرنىڭ ھهر بىرسىگه 

ئهگهر قولغا ئېلىنغانالرنىڭ سانى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئېالن قىلغىنىدەك ئاز . سىغىدۇ
بولىدىغان بولسا، نېمىشقا قولغا ئالغان ئۇيغۇرالرنى قهشقهر، شىخو، كۇچا ۋە ئاقسۇ تۇرمىلىرىغا 

ىسلى كۆرۈلۈپ يۆتكهيدۇ؟ خىتايالرنىڭ ئۇيغۇرالرنى بۇ قېتىمقى باستۇرۇش شهكلى تارىختا م
باقمىغان دەرىجىدە ۋەھشىيلهرچه ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، ھازىرقى بۇ كۈندە ئىنسانلىققا قهتئىي 
سىغمايدىغان بۇ قانلىق باستۇرۇش ئۇسۇلى بىلهن خىتاي ھۆكۈمىتى، قىرىپ تاشلىغان 

ا ئون مىڭغا يېقىن كىشىنىڭ نامايىشت. ئۇيغۇرالرنىڭ سانىنى دۇنيادىن مهخپىي تۇتۇۋاتىدۇ
ئۇالرنىڭ ھهممىسى .   كىشىدىن ئالدىم20، 10مهن بۇ مهلۇماتنى . يوقاپ كهتكهنلىكىنى ئېيتتىم
شۇڭا مهن بۇالرنىڭ قانچىسىنىڭ قولغا ئېلىنغانلىقىنىڭ، . ئوخشاش گهپنى قىلدى

قانچىسىنىڭ تۇرمىغا تاشالنغانلىقىنىڭ، قانچىسىنىڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنىڭ ئېنىقلىنىشى ۋە 
  . ىشى ئۈچۈن پۈتكۈل دۇنيادىن ياردەم تهلهپ قىلدىمئۇالرنىڭ تېپىل

تۈركىيهدىكى بهزى گېزىت ژۇرنالالر سىزنىڭ ئامېرىكا بىلهن بولغان : ئهركىن ئهمهت
مۇناسىۋەتلىرىڭىزدە بولۇپمۇ قهيهرنىڭ پۇلى بىلهن ئامېرىكىنىڭ  شهرقىي تۈركىستاننى 

.  قىلىۋاتقانلىقىڭىز دېيىلىۋاتىدۇقااليمىقان قىلىش سىياسىتىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا ھهرىكهت
  سىز بۇ مهسىلىگه قانداق قارايسىز؟

مهن مېنىڭ ھهققىمدىكى بۇ خىلدىكى ماقالىلهرنىڭ تۈرك قېرىنداشلىرىمىز : رابىيه قادىر
ئهگهر ھهقىقهتهن يازغان بولسا، دېمهككى . تهرىپىدىن يېزىلغانلىقىغا قهتئىي ئىشهنمهيمهن

مهن ئۇالرنىڭ ھهققىي ئهھۋالدىن بۇرۇنراق . ۈشۈپ كېتىپتۇخىتاينىڭ ئالدام خالتىسىغا چ
ئامېرىكىدا بولسىمۇ، بىز ھازىرغىچه قهھرىمان خهلقىمىز . خهۋەردار بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمهن

بىلهن، تهۋرەنمهس ئىرادىلىك رەھبهرلىرىمىز بىلهن، شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئهركىنلىكى 
ت مهن ۋە سهبداشلىرىم قىلىۋاتقان كۈرەش بۇ ھازىر پهقه. ئۈچۈن كۈرەش قىلىپ كهلدۇق
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يىلالردا خىتايالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا ئۇچرىغاندىن بېرى، خىتاي -1800بۇ تاھ .  ئهمهس
 يىل جهريانىدا مهيدانغا كهلگهن بارىن 60كوممۇنىستلىرىنىڭ ئىشغالىيىتى ئاستىدىكى 

سۈپ ئالىپتېكىن، مهھمهت قوزغىلىڭى، غۇلجا قوزغىلىڭى، لىدەرلىرىمىزدىن مهرھۇم ئهيسا يۈ
ئىمىن بۇغرا، ئهركىن ئالىپتېكىن، ھاشىر ۋاھىت قاتارلىق رەھبهرلىرىمىزنىڭ ھاياتىغا 
-قارايدىغان بولسىڭىز، ئۇالر ئامېرىكىدىن ھېچقانداق پۇل ئالماي تۇرۇپمۇ كۈرەشلىرىنى ھارماي

لىي داۋايىمىز قهتئىي ئامېرىكا ياردەم قىلسۇن قىلمىسۇن، بىزنىڭ مىل. تالماي  داۋامالشتۇرغان
ئامېرىكا پۇل بهرمىگهن بارىن قوزغىلىڭى، غۇلجا ۋەقهلىرىنىمۇ خىتاي . توختاپ قالمايدۇ

تولىمۇ ئهپسۇسكى، . خۇددى ھازىرقىغا ئوخشاش. كوممۇنىست ھۆكۈمىتى قانلىق باستۇرۇۋەتتى
 يىل 10كى  يىل، بولۇپمۇ كىيىن20كىيىنكى . بىز ئۇ ۋەقهلهرنى دۇنياغا تونۇتالماي قالدۇق

ئىچىدە غهربكه قېچىپ كهلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ غهرب دۇنياسىدا بولۇشى سهۋەبىدىن مىللىي 
. داۋايىمىزنى ھهم غهرب دۇنياسىغا ھهمدە پۈتكۈل دۇنياغا تونۇشتۇرۇشقا مۇيهسسهر بولۇۋاتىمىز

اي ئهڭ ئامېرىكا پۇل بهرسۇن بهرمىسۇن، بىز مىللىي داۋايىمىز ئۈچۈن بىر مىنۇتمۇ توختاپ قالم
ئهركىنلىكىمىزنى چوقۇم قايتۇرۇپ . ئاخىرقى تىنىقىمىزغىچه كۈرەش قىلىشنى داۋامالشتۇرىمىز

مۇبادا ئهركىنلىك ئۈچۈن ۋەتىنىمىزدە ھهرىكهت قىلىپ سالغان تهقدىردە، خىتاي . ئالىمىز
شۇڭا تېخىمۇ ئهركىن ھهرىكهت قىلىش . ھۆكۈمىتىنى بىزنى ئۇجۇقتۇرۇۋېتىشى تۇرغانال گهپ

شۇڭا ئامېرىكىنىڭ بىزنى . ن چهتئهلگه چىقىپ ئهركىنلىكىمىز ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتىمىزئۈچۈ
يىلدىكى ۋەقهلهردە خىتاي ھۆكۈمىتى -1997بىر زامانالردا يهنى . كۈشكۈرتۈشى مۇمكىن ئهمهس

خىتاي ھۆكۈمىتى پۈتكۈل سىياسىي . ئىسالم دۇنياسىنىڭ كۈشكۈرتكهنلىكىنى بىلجىرالشتى
بۇ . رالرنى پۈتكۈل ئىسالم دۇنياسىنىڭ قولاليدىغانلىقىنى دەپ تۇرۇۋالىدۇيىغىنالردا ئۇيغۇ

سهۋەبتىن پۈتكۈل ئىسالم دۇنياسىدا ئوقۇغان جۈملىدىن ئهرەبىستاندا، مىسىردا، پاكىستاندا، 
 4000سۈرىيهدە ئوقۇغان، شهرقىي تۈركىستاندا ئابلىكىم مهخسۇمدا يېتىش چىققان 

بىر قىسمى ئۆلتۈرۈلدى، بىر قىسمى چهتئهلگه .  تاشالندىئوقۇغۇچىنىڭ بىر قىسمى تۇرمىغا
ئهھۋال . پۈتكۈل دىنى ئۆلىمالىرىمىزنى تۇرمىغا سولىدى. قېچىپ چىقىشقا مهجبۇر بولدى

. مۇشۇنداق تۇرۇقلۇق، يهنه پۈتكۈل گۇناھنى ئىسالم دۇنياسىغا دۆڭگهپ قويۇشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ
لېكىن بىز بۇ . نى تۇرمىغا سوالپ ئۆلتۈرۈشتىبۇ سهۋەبتىن ئىسالم دىنى تهرغىپ قىلغانالر

مهن ھازىر ئامېرىكىدا . ئېچىنىشلىق ۋەقهلهرنى دۇنيا جامائهتچىلىكىگه تونۇتالمىدۇق
ياشىغانلىقىم ئۈچۈنال ئۈرۈمچى ۋەقهسىنىڭ كېلىپ چىقىشىدا ئامېرىكىنىڭ كۈشكۈرتكهنلىكىنى 

هن مۇناسىۋىتىمىزنى بۇزۇپ تاشالشقا تۈركىيه ۋە تۈرك قېرىنداشلىرىمىز بىل. بىلجىرلىشىۋاتىدۇ
ئامېرىكا ۋە باشقا دۆلهتلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرىمىزگه ئوخشاشال زىيان . ئۇرۇنۇۋاتىدۇ

  . سېلىشقا ھهرىكهت قىلىۋاتىدۇ
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى قانداق بىر تهشكىالت، بۇ تهشكىالتنىڭ : دوكتور ئهركىن ئهمهت
  ت؟مهقسىتى نېمىلهردىن ئىبارە

سوئالىڭىزغا جاۋاب بېرىشتىن ئىلگىرى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ تارىخى : رابىيه قادىر
ئۇزۇن يىلالردىن بېرى ئۆز ئالدىغا ئايرىم ھهرىكهت قىلىپ . ھهققىدە قىسقىچه توختىلىپ ئۆتهي

ئاپرېلدا  -19يىلى -2004كېلىۋاتقان چهتئهلدىكى شهرقىي تۈركىستان تهشكىالتلىرى 
ىڭ ميۇنخېن شهھىرىدە قۇرۇلتاي چاقىرىپ، دۇنيانىڭ ھهر قايسى دۆلهتلىرىدە گېرمانىيهن
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پائالىيهت ئېلىپ بېرىۋاتقان شهرقىي تۈركىستان تهشكىالتلىرى بىر مهركهز ئاستىدا 
بۇ قېتىمقى . ئۇ ۋاقتىدا مهن ئۈرۈمچىدە تۇرمىدا يېتىۋاتاتتىم.  قارار قىلىدۇ ئىتتىپاقلىشىشنى

ۇرۇلتىيى قۇرۇلۇپ، رەئىسلىكىگه مهرھۇم ئهيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىننىڭ يىغىندا دۇناي ئۇيغۇر ق
شۇنداق قىلىپ، چهتئهلدىكى شهرقىي تۈركىستان . ئوغلى ئهركىن ئالىپتېكىن سايلىنىدۇ

ئامېرىكىنىڭ خىتايغا . داۋاسى يېڭى باسقۇچقا قهدەم قويۇپ، مۇئهييهن دەرىجىدە كۈچىيىدۇ
- 17يىلى -2005ۇرما ھاياتىمنى ئاخىرالشتۇرماي تۇرۇپال  يىللىق ت8بېسىم قىلىشى نهتىجىسىدە 

يىلى دۇنيا ئۇيغۇر -2006. مايدا تۇرمىدىن قويۇپ بېرىلىپ ئامېرىكا دېپلوماتلىرىغا تاپشۇرۇلدۇم
نهچچه . قېتىملىق يىغىنىدا مهزكۇر تهشكىالتنىڭ رەئىسلىكىگه سايالندىم-2قۇرۇلتىيىنىڭ 

پارالمېنتى  ۋە ياپونىيه پارالمېنتىدا شهرقىي تۈركىستان قېتىم ئامېرىكا پارالمېنتى، ياۋروپا 
بۇنىڭدىن قاتتىق بىئارام بولغان خىتاي ھۆكۈمىتى مهندىن ئىنتىقام . ھهققىدە مهلۇمات بهردىم

. ئېلىش ۋە مېنى ئىشىمدىن سوۋۇتۇش ئۈچۈن ئىككى ئوغلۇمنى قولغا ئېلىپ تۇرمىغا تاشلىدى
بىلهن » ېتته بۆلگۈنچىلىككه دائىر ماقاله يېزىشئىنتېرن«ئوغلۇم ئابلىكىم ئابدۇرېهىم 

 يىل قاماق جازاسىغا، كىچىك ئوغلۇم ئالىم ئابدۇرېهىم باج ئوغرىالش بىلهن 9ئهيىبلىنىپ 
خهلقئارا ئىنسان ھهقلىرى كومىتېتى .  يىل قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى7ئهيىبلىنىپ 

قۇرۇلتىيى گېرمانىيهنىڭ قانۇنلىرى دۇنيا ئۇيغۇر . خىتاينىڭ بۇ ئىشنى قاتتىق ئهيىبلىدى
بويىچه گېرمانىيهدە ئهنگه ئېلىنغان، دۇنيادا شهرقىي تۈركىستانلىقالرغا ۋەكىللىك قىلىدىغان 

مايغىچه ئامېرىكا -25مايدىن -20قېتىملىق يىغىنىمىزنى -3. ئهڭ ئالىي ئاممىۋى تهشكىالتتۇر
تېگىيهلىك نىشانىنى بېكىتىپ مهجلىس بىناسىدا چاقىرىپ، شهرقىي تۈركسىتاننىڭ ئىستىرا

  . چىقتۇق
 يىلدا خىتايدا نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇر كارخانىچى، دىنى 25سىزنىڭمۇ خهۋىرىمىز بار، 

لېكىن . ھهتتا بهزى ئۆلتۈرۈلدى. ئۆلىماالر، يازغۇچى ۋە زىيالىي قولغا ئېلىنىپ تۇرمىغا تاشالندى
ازىر بىز بۇ تىراگىدىيهلهرنى  دۇنيا لېكىن ھ. دۇنيا بۇ ئېچىنىشلىق ۋەقهلهردىن خهۋەرسىز ئىدى

ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بولۇش سۈپىتىمىز بىلهن دوكالت سۈپىتىدە تهييارالپ، ئىنسان ھهقلىرى 
دۇنيا ئۇيغۇر . تهشكىالتلىرىغا ۋە دېموكراتىك دۆلهتلهرنىڭ پارالمېنتىلىرىغا ئهۋەتىپ بېرىۋاتىمىز

ملىشىپ كهلگهن ئادالهتسىزلىكلهردىن،  يىلدىن بېرى داۋا60قۇرۇلتىيى تىنچ ھالدا، خهلقنى 
تالماي كۈرەش قىلىپ كېلىۋاتقان، -زۇلۇمالردىن، ناھهقچىلىكلهردىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ھارماي

خهلقنىڭ ئېچىنىشلىق نىداسىنى پۈتكۈل دۇنياغا ياڭرىتىۋاتقان، ئۇيغۇر خهلقنىڭ ۋەكىلى 
 بېرىپ، ئۇيغۇر جهمئىيىتىدىكى سۈپىتىدە ھهرىكهت قىلىۋاتقان، خهلقنىڭ ئىرادىسى بويىچه قارار

  . پۈتكۈل پائالىيهتلهرنى تىنچ شهكىلدە ئېلىپ بېرىۋاتقان تهشكىالتتۇر
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بۇنىڭدىن كىيىن قانداق : دوكتور ئهركىن ئهمهت
  پائالىيهتلهرنى ئېلىپ بارىدۇ؟

ۇلۇم نىداسىنى  دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى شهرقىي تۈركىستان خهلقنىڭ ز:رابىيه قادىر
تهشكىالتىمىزنىڭ مهسئۇلىيىتى تېخىمۇ . پۈتكۈل دۇنياغا ياڭرىتىشنى داۋامالشتۇرىدۇ

ئىيۇل ئۈرۈمچى قهتلىئامىدا دۆلهت تېررورىزىمى ئېلىپ بېرىپ -5خىتاي ھۆكۈمىتى . ئېغىرالشتى
نۇرغۇنلىغان گۇناھسىز كىشىنى قىرغىن قىلغانلىقىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن، ۋەقهنى بىزگه 

 يىلدىن بېرى شهرقىي تۈركىستانغا سالغان دەھشهتلىك 60خىتاي . هپ قويماقتادۆڭگ
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دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بولۇش سۈپىتىمىز بىلهن . زۇلۇملىرىدىن بۇنداق ئاسانال قۇتۇاللمايدۇ
بۇنىڭدىن كىيىنكى خىزمهتلىرىمىزدە ئۈرۈمچى قهتلىئامىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋەھشىيانه 

بىرلهپ پاش قىلىپ ئۇالرنىڭ رەزىل ئهپتى -ا جامائهتچىلىكىگه بىرقىلىمىشلىرىنى دۇني
دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا پائالىيهت ئېلىپ . بهشىرىسىنى ئاشكارىالشقا تىرىشىمىز

غا يېقىن ئاممىۋى تهشكىالتنىڭ غوللۇق مهركىزى بولۇش سۈپىتىمىز بىلهن مهزلۇم 30بېرىۋاتقان 
. ن دۇنيادىكى ئاۋازى بولۇشنى داۋامالشتۇرىمىزشهرقىي تۈركىستان خهلقنىڭ ئهركى

تهشكىالتىمىز ئۇيغۇر خهلقنىڭ  ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش ھوقۇقىغا ئېرىشىش ئۈچۈن 
  . زېمىن ھازىراليدۇ

سىز ھازىرغىچه نۇرغۇنلىغان دۆلهتته زىيارەتته بولدىڭىز، لېكىن : دوكتور ئهركىن ئهمهت
كى ئۈچۈن تۈركىيهگه كېلهلمهي قالدىڭىز، بۇنىڭغا قانداق تۈركىيه ھۆكۈمىتى ۋىزا بهرمىگهنلى

  قارايسىز؟ سىزچه تۈركىيه نېمه ئۈچۈن سىزگه ۋىزا بهرمىدى؟ 
شهرقىي تۈركىستان . تۈركىيهنىڭ ئۆزىگه چۈشلۇق نۇرغۇن مهسىلىسى بار: رابىيه قادىر

 خاتا تۈركىيهدە مېنى ئىزچىل. مهسىلىسى ھهققىدە ئوخشىمىغان كۆز قاراشالر مهۋجۇت
چۈشهندۈرۈپ كېلىۋاتقان، تېررورچى، ئوغرى، بۇالڭچى دەپ توختىماي تهشۋىق قىلىۋاتقان 

ئۇنىڭ ئۈستىگه تۈركىيهنىڭ خىتاي بىلهن سودا . خىتاينىڭ تهتۈر تهشۋىقاتلىرىمۇ بار
بۇ سهۋەبتىن تۈركىيه ئىچكى سىياسىتىنى نهزەردە تۇتۇپ، ماڭ ۋىزا . مۇناسىۋىتى كۈچلۈك

تۈركىيهنىڭ خاتىرجهملىكى مېنىڭ .  ھېچقاچان خاتا چۈشىنىپ باقمىدىمبهرمىگهنلىكىنى
تۈركىيهنىڭ خاتىرجهملىكى ئۈچۈن مهن قىلماسلىققا تىگىشلىك ھهر قانداق . خاتىرجهملىكىم

- ئهمهلىيهتته ھهر ئىككى تهرەپ بىر. ئىش بولسا، بۇنىڭ ئۈچۈن قولۇمدىن كهلگىنىنى قىلىمهن
  . بىرىمىزگه مۇھتاج
  تۈركىيهگه قاچان كېلىشىنى ئويلىشىۋاتسىز؟: كىن ئهمهتدوكتور ئهر
ئۈرۈمچى قهتلىئامىدىن . مهن بۇ قېتىم تۈركىيهگه بېرىشنى ئويلىغان ئىدىم: رابىيه قادىر

لېكىن ئامېرىكىدىكى . كىيىن تۇنجى قهدىمىمنى تۈركىيهگه بېسىشنى شۇنداق ئارزۇ قىلغانتىم
التىدىكى ئهھۋالالر سهۋەبىدىن بهكال ئالدىراش پائالىيهتلهر ۋە بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكى

ئۈرۈمچى قهتلىئامىدا قانچه مىڭلىغان كىشى ئۆلتۈرۈلدى، ئون مىڭلىغان . بولۇپ كهتتىم
بۇ ئېچىنىشلىق ۋەقهلهرنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگه، بىرلهشكهن . قېرىندىشىمىز يوقاپ كهتتى

شۇڭا مهن بۇ . ا يهتكۈزۈشىمىز كېرەك ئىدىدۆلهتلهر تهشكىالتىغا ۋە ياۋروپا پارالمېنتىغا ۋاقىتىد
ھازىر . ئىشالر بىلهن ئالدىراش بولۇپ كېتىپ، تۈركىيهگه ۋاقتىدا كېلهلمهي قالدىم

. تۈركىيهدىكى ۋەكالهتچىم تۈركىيهگه بېرىشىم ئۈچۈن تهييارلىق خىزمهتلىرىنى ئېلىپ بارماقتا
ىنىستىرى رەجهپ تاييىپ تۈركىيه باش م. ئهڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە تۈركىيهگه بارىمهن

ئهردوغاننىڭ ئۈرۈمچى قهتلىئامىغا مۇناسىۋەتلىك باياناتى، تۈرك مهتبۇئاتى ۋە تۈرك 
 20مهن . قېرىنداشلىرىمىزنىڭ بىزگه يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈشى بىزنى ئىنتايىن خوشال قىلدى
ۈركىيهگه ت. مىليون ئۇيغۇر خهلقىگه ۋاكالىتهن تۈركىيهگه چىن قهلبىمدىن رەھمهت ئېيتىمهن

بىزگه ئىگه چىققانلىقى ئۈچۈن ئىسالم كېڭىشى تهشكىالتى ۋە بهزى ئىسالم دۆلهتلىرىمۇ ئىگه 
لېكىن بۇ تهرەپلهردە . بۇ سهۋەبتىن مهن تۇنجى بولۇپ تۈركىيهگه كهلگۈم بار ئىدى. چىقتى

ئۆزۈم بىۋاسته قىلىشقا تىگىشلىك ناھايىتى مۇھىم ئىشالر بولغاچقا تۈركىيهگه كېچىپ 
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تۈركىيه مېنىڭ . مهن پۈتكۈل تۈركىيه خهلقىدىن كهچۈرۈم سورايمهن. ىدىغان بولۇپ قالدىمبار
  . شۇڭا تۈركىيهگه قاچان بېرىشنى خالىسام تۈركىيه ماڭا قويىنى ئاچىدۇ. ئىككىنچى ۋەتىنىم

تۈركىيه خهلقى ۋە تۈركىيه ھۆكۈمىتى ئۈرۈمچى ۋەقهسىدىن : دوكتور ئهركىن ئهمهت
تۈركىيه باش مىنىستىرى ۋە باشقا . يىتى قاتتىق ئىنكاس قايتۇردىكىيىن خىتايغا ناھا

ئۇيغۇرالرغا قىلىنغان بۇ زۇلۇم ئىرقىي قىرغىنچلىقتىن «پارتىيهلهر خىتايغا قارشى بىر ھهپتىدەك 
. دېگهن ئوخشاش ئىبارىلىرىنى سۆزلهپ تۇردى» باشقا بىر نهرسه ئهمهس، بىر ئوچۇق قهتلىئام

يسىز ياكى ئىشنىڭ مۇشۇ دەرىجىگه بېرىپ يېتىشىنى ئويالپ سىز بۇنىڭغا قانداق قارا
  باققانمىيدىڭىز ۋەياكى بايانات ئېالن قىلىنغاندىن كىيىن قانداق ئويلىدىڭىز؟ 

ھامان بىر . مهن ھېچقاچان تۈرك خهلقىدىن ئۈمىدىمنى ئۈزۈپ باقمىدىم: رابىيه قادىر
، مهيلى قىرغىز بولسۇن، مهيلى كۈنى دۇنيادا مهيلى قازاق بولسۇن، مهيلى ئۆزبېك بولسۇن

تۈركمهن بولسۇن، مهيلى تۈرك بولسۇن ئىشقىلىپ پۈتكۈل تۈركىي مىللهتلهرنىڭ ئۇيغۇرالر 
بۇ سهۋەبتىن زېمىنىمىزنىڭ ئىسمىنى ئۆزبېكىستان، . تهرەپته تۇرىدىغانلىقىغا ئىشىنهتتىم

رقىي تۈركىستاننىڭ، قازاقىستان، قىرغىزىستان دەپ ئايرىغان بولسىمۇ، پۈتكۈل ئۇيغۇرالر شه
يهنى پۈتكۈل دۇنيادىكى تۈركىي خهلقلهرنىڭ چۈشى بولغان شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئىسمىنى 
ئۆزگهرتمهستىن، بۇ ھالىتى بىلهن مۇھاپىزەت قىلىپ، بۇ نامنى بهرگهنلىكىمىز ئۈچۈن قانچه 

تىمىدۇق، ۋەتىنىمىزنىڭ نامىنى ئۇيغۇرىستان دەپ ئا. ئون مىڭلىغان كىشى تۇرمىغا تاشالندى
ئهسىرلهردىن بېرى . چۈنكى ۋەتىنىمىز پۈتكۈل تۈركىي مىللهتلهرنىڭ ئانا يۇرتى ھېسابلىنىدۇ

شهرقىي تۈركىستان دەپ ئاتاپ كېلىۋاتقانالرنىڭ ھهممىسىگه پانتۈركىست، پانئىسالمىست 
بىز شۇنچىلىك ئۈمىت . دېگهن قالپاق كىيدۈرۈلۈپ تۇرمىالرغا تاشالندى، ھهتتا ئۆلتۈرۈلدى

لىپ كهتكهن ئىدۇقكى، بۇ ئۈمىد ئوتىمىزنىڭ ھامان بىر كۈنى يانىدىغانلىقىغا ئىشىنىپ قى
. بىزگه تۈرك خهلقى ۋە تۈرك دۇنياسى ئىگه چىقتى. كهلدۇق ۋە ئاخىرى ئۈمىد ئوتىمىز ياندى

تۈركىيه باش مىنىستىر رەجهپ تاييىپ ئهردوغاننىڭ ئۈرۈمچىدىكى قهتلىئامنى تهرىپلهش 
چۈنكى . ئىبارىسى ناھايىتى جايىدا ئىشلىتىلدى» ئىرقىي قىرغىنچىلىق«ئۈچۈن ئىشلهتكهن 

خىتاي ھۆكۈمىتى ھهقىقهتهن ئۇيغۇرالر قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى ئېلىپ 
تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ، تۈرك . پۈتكۈل دۇنيانىڭ بۇنىڭدىن خهۋىرى بولۇشى كېرەك. بېرىۋاتىدۇ

ى پارتىيهلهرنىڭ ئۈرۈمچى قهتلىئامىدا بايان قىلغان خهلقىنىڭ ۋە تۈركىيهدىكى ھهر قايس
ئۇنىڭ ئۈستىگه تۈرك ھۆكۈمىتى بىزگه ئىگه چىقىش ھهققى بار، . سۆزلىرىنى قهتئىي قولاليمهن

نهيرەڭ ئىشلىتىپ -خىتاي ھۆكۈمىتى ھىيله. چۈنكى ئۇ زېمىن تۈرك خهلقنىڭمۇ زېمىنىدۇر
 تۈركىيهدىكى ئۆكتىچى پارتىيهلهردىن .مېنىڭ تۈركىيهگه بېرىشىمغا توسالغۇ بولىۋاتىدۇ
تۈرك قېرىنداشلىرىمىزنىڭ خىتاي . پايدىلىنىپ تۈركىيهگه ۋەھىمه سېلىپ قويدى

تۈرك ھۆكۈمىتىنىڭ قېرىنداشلىرى . ھۆكۈمىتىنىڭ دامىغا چۈشمهيدىغانلىقىنى ئىشىنىمهن
ويۇپ كېلىۋاتقان بولغان ئۇيغۇرالرغا ئىگه چىقىشىنى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىزگه قارىتا يولغا ق

ئاسسىمىلياتسىيه سىياسىتى، ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى توختىتىشى ئۈچۈن دېپلوماتىك 
ئۇيغۇر مهسىلىسى . يولالر ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىگه بېسىم ئىشلىتىشىنى ئۈمىد قىلىمهن

ۋەتىنىمىزدە ئىنسان . خىتاينىڭ ئىچكى ئىشلىرى بولۇشتىن ئاللىقاچان چىقىپ كهتتى
تۈرك ھۆكۈمىتىنىڭ تىلى، دىلى ۋە . قېلىپىدىن چىققان ۋەھشىيانه قىلمىشالر يۈز بېرىۋاتماقتا
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دىنى بىر ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىغا ئىگه چىقىشنى ئۈمىد قىلىمهن، بۇ تۈركلهرنىڭ تهبىئىي 
  . ھهققىدۇر

تۈركىيهدە مهيلى ھۆكۈمهت بولسۇن، مهيلى خهلق بولسۇن : دوكتور ئهركىن ئهمهت
لېكىن مۇسۇلمان ئهرەب دۆلهتلىرىدە، بۇنىڭغا .  ناھايىتى قاتتىق ئىنكاس قايتۇردىخىتايغا

  ئوخشاش ئىنكاس ۋە نارازىلىقالر كۆرۈلمىدى؟ بۇنىڭغا قانداق قارايسىز؟ 
خىتاي تهتۈر تهشۋىقاتلىرى بىلهن مۇسۇلمان ئهرەب دۇنياسىنى ئالداپ : رابىيه قادىر

ستاننىڭ ئهھۋالىنى قايتىدىن ئهتراپلىق بىر شهكىلدە شۇڭا، ئۇالرغا شهرقىي تۈركى. كهلمهكته
تونۇشتۇرۇلغان تهقدىردە، ئۇالرنىڭمۇ ئىشنىڭ ھهققىي ماھىيىتىنى چۈشىنىپ يېتىدىغانلىقىغا 

  . ئىشىنىمهن
خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى باياناتچىسى، خىتاينىڭ : دوكتور ئهركىن ئهمهت

 ئهيگو، ئۈرۈمچى قهتلىئامدىن كىيىنال تۈركىيهگه ئهنقهرەدە تۇرۇشلۇق سابىق ئهلچىسى سۇڭ
ئۇ . كېلىپ، تۈرك ھۆكۈمىتىگه ئۈرۈمچى ۋەقهسى ھهققىدە مهلۇمات بېرىشنى الزىم كۆردى

. ئهنقهرەدە مهتبۇئاتالرغا سۆز قىلغاندا، بىزنىڭ ئاسسىمىلياتسىيه سىياسىتىمىز قهتئىي يوق
 تىلىنى ھهرگىزمۇ يوق قىلىۋېتىش قوش تىللىق مائارىپ سىياسىتى نامى ئاستىدا ئۇيغۇر

سىز سۇڭ . چهتئهلدىكى ئۇيغۇرالر ھهقىقهتلهرنى بۇرمىالپ كېلىۋاتىدۇ، دېدى. يوق نىيىتىمىز
  ئهيگونىڭ بۇ سۆزلىرىگه قانداقراق جاۋاب قايتۇرماقچى؟ 

خىتاي ھۆكۈمىتى شهرقىي تۈركىستانغا خىتاي ئاققۇنلىرىنى تۈركۈملهپ : رابىيه قادىر
رنى ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇشى، ئۇيغۇرالرنى بولسا ھهر قېتىم  ئۈچ تۆت مىڭدىن يۆتكهپ، ئۇال

ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه مهجبۇرىي يۆتكىشى بۇنىڭغا ئىسپات بواللمامدىكهن؟ قوش تىللىق 
مائارىپ ئاستىدا ئۇيغۇر پهرزەنتلىرىگه كىچىكىدىن تارتىپ خىتايچه دەرس بېرىشى بۇنىڭ 

اشقىچه بولغان بالىالرنى شهرقىي تۈركىستاننىڭ ھهر قايسى ي18 ياشتىن 7ئىسپاتى ئهمهسمۇ؟ 
مىڭ دەك ئۇيغۇر قىزىنى خىتاينىڭ ھهر قايسى 300ۋىاليهتلىرىدىن مهجبۇرىي يۆتكهپ، 

بۇ قىزالر . شهھهرلىرىگه ئهۋەتىپ ناھايىتى ئهرزان ئىش ھهققى بىلهن ئهمگهككه سېلىۋاتىدۇ
ۇلماي، خىتاي شهھهرلىرىگه ئىشلهشكه نېمه ئۈچۈن شهرقىي تۈركىستاندا خىزمهت قىلدۇر

يىلى -2006تارىختا مىسلى كۆرۈلۈپ باقمىغان بۇنداق رەزىل بىر ئىش نېمه ئۈچۈن . ئهۋەتىلىدۇ
بۇالرنىڭ ھهممىسى ئىسپات ئهمهسمىكهن؟ بۇالرغا جاۋاپ بهرمهي . ئىجرا قىلىنىشقا باشاليدۇ

ئىشقا ئورۇنالشتۇرماي، ئۇيغۇرالرنى ئۇيغۇرالر ئۆز ۋەتىنىدە . تۇرۇپ تېخى يالغان سۆزلهۋاتىدۇ
ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه مهجبۇرىي ئهۋەتىپ، خىتاي ئاققۇنلىرىنى بولسا شهرقىي تۈركىستانغا 

توي قىلىش يېشىغا كهلگهن . ئالدى بىلهن بۇالرغا جاۋاب بهرسۇن. كۆچۈرۈپ كېلىۋاتىدۇ
ۋاقالرنى ئۆلتۈرۈش قىزالرنى يات ئۆلكىلهرگه ئهۋەتىپ ھهم ئۇالرنى تۇغماس قىلىش ھهم بو

ئارقىلىق ئىككى خىل شهكىلدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ، بۇالرچۇ؟ ئاتوم 
سىنىقىنى تارىم ھاۋزىسىغا ئوخشاش كهڭ كهتكهن يهرلهردە ئېلىپ بېرىش مۇمكىنلىكى بار 

قهرگه تۇرۇپ ئولتۇراق رايونالرغا ئۇزاق يهرلهردە ئېلىپ بارماي كورال، ئاقسۇ، خوتهن ۋە قهش
ئېلىپ بېرىپ ئۇيغۇر خهلقنى پاالكهتكه ئىتتىرىشى  ئوخشاش تۆت چوڭ ۋىاليهتنىڭ ئوتتۇرىسىدا

ئىسپات بواللمامدىكهن؟ دىنى نۇقتىدىن كهلسهك، ئۇيغۇرالرنى دىندىن ئۇزاقالشتۇرۇپ 
كوممۇنىست ئىدىيهسىنى سىڭدۈرۈپ دىن ئۆلىمالىرىنى تۇرمىغا تاشلىشى، ھهتتا قاتتىق قىيناپ 
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يانۋاردا ئۈرۈمچىدە چاقىرىلغان -18يىلى -2009رۈشى ئىسپات بولماي نېمه بولىدىكهن؟ ئۆلتۈ
.  بۆلگۈنچى ۋە تېررورچى قولغا چۈشۈردۇق، دېيىلدى15000بىر يىغىندا، كىيىنكى بهش يىلدا 

بۇنچىۋاال كۆپ ئۇيغۇر قولغا ئېلىنىپ تۇرمىغا تاشالندى، بۇالرنى خالىغانچه ئېلىپ باردى 
غۇرالرنىڭ خاتىرجهم ياشاش ھهققى يوقمۇ؟ شهرقىي تۈركىستانغا ئاپتونوم رايونى بۇالرچۇ؟ ئۇي

 مىليون ئهسكهرنى ئهتراپىمىزغا ئورۇنالشتۇرۇش ئاسسىمىلياتسىيه 3قانۇنىغا خىالپلىق قىلىپ، 
مىليون خىتاينى ئورۇنالشتۇرۇشىچۇ 7سىياسىتى بولماي نېمه بولىدىكهن؟ شهرقىي تۈركىستانغا 

بىساتىنى تارتىپ -رنىڭ قولىدىكى پۈتكۈل يهرلىرىنى تارتىۋېلىپ، پۈتكۈل مالتېخى؟ ئۇيغۇرال
- ئېلىپ، ئۇالرنى نادان قالدۇرۇپ، ئهخالقىدىن، نورمال تۇرمۇش تهرتىپىدىن، ئۆرپ

ئادەتلىرىدىن، دىندىن ئۇزاقالشتۇرۇش ئاسسىمىلىياتسىيه سىياسىتىنىڭ ناھايىتى ئوچۇق دەلىل 
  ئىسپاتى ئهمهسمۇ؟ 

 مىليون تۈرك 72ئاخىرىدا ژۇرنىلىمىزنىڭ ۋاستىسى ئارقىلىق : هركىن ئهمهتدوكتور ئ
  خهلقىگه نېمه دېمهكچى ۋە ئۇالردىن نېمىلهرنى كۈتىسىز؟

 مىليون تۈرك خهلقىدىن ئۆزىنىڭ ئهجدادى بولغان، تارىختا سېپىدىن 72: رابىيه قادىر
 72. ۇزۇشىنى تهلهپ قىلىمهنئايرىلىپ چىققان، ئانا يۇرتى بولغان شهرقىي تۈركىستاننى قۇتق

مىليون تۈرك خهلقىدىن ئۇيغۇرالرنى قانلىق ۋە زۇلمهتلىك خىتاي تۇرمىلىرىدىن قۇتۇلدۇرۇپ 
» مهنىۋى ئانىسى«شهرقىي تۈركسىتاننىڭ . ئهركىنلىكىگه ئېرىشتۈرۈشىنى تهلهپ قىلىمهن

ۋە ئۇنىڭ ئالدى ۋە سۈپىتىدە پۈتكۈل دۇنياغا خىتاب قىلىۋاتقان رابىيه قادىر بىلهن بىرلىكته 
كهينىدە مۇستهھكهم سېپىلغا ئوخشاش تىك تۇرۇۋاتقان ئهسكهرلىرى ۋە قېرىنداشلىرى بىلهن 
بىرلىكته،  دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلهن بىرلىكته بۇ قېتىم قهتئىي ھالدا شهرقىي تۈركىستان ۋە 

شىنى ۋە پارالق شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئهركىنلىك مهسىلىسىنىڭ ھهل قىلىنى
ئهڭ ئاخىرىدا تۈركىيهگه . كهلگۈسى يارىتىشنىڭ ئاساسىنىڭ سېلىنىشىنى تهلهپ قىلىمهن

كېلىپ ئۇالر بىلهن دىدار كۆرۈشكه پۇرسهت يارىتىلىپ بېرىلىشىنى چىن دىلىمدىن ئۈمىد 
  . قىلىمهن

  ئىيۇل ئۈرۈمچى قهتلىئامىنىڭ شاھىتلىرى بىلهن سۆھبهت-5: 6-3-5
  يه پۇقراسى بولغان بىر ئۇيغۇر ئايال بىلهن سۆھبهت فىنالندى-6-3-1
ئىيۇل ئۈرۈمچى قهتلىئامى خهلقئارا مهتبۇئاتالردا ۋە خىتاي مهتبۇئاتىدا كهڭ ئورۇن -5

ئالغان بولسىمۇ، ئۈرۈمچىنىڭ زۇلمهتلىك كېچىلىرىدە، ئارقا كوچىلىرىدا نېمىلهرنىڭ يۈز 
گه تۇغقان يوقالپ بارغان ئۇيغۇرالرنىڭ ئۈرۈمچى. بهرگهنلىكى ھازىرغىچه ئايدىڭالشقىنى يوق

ئاستا ئۈرۈمچى ۋەقهسىنىڭ قاراڭغۇ -تۈركىيهگه قايتىپ كېلىشى بىلهن بىرلىكته، ئاستا
ئۈرۈمچى قهتلىئامى يۈز بېرىۋاتقاندا، ئۈرۈمچىنىڭ . تهرەپلىرى ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىدى
غان، ئىسمىنى ئاشكارىالشنى ئانىسىنىڭ قېشىدا قال-مهركىزى رايونىدا ئولتۇراقالشقان ئاتا

ئۇ . خالىمىغان بىر ئۇيغۇر ئايال بىلهن ئۈرۈمچى قهتلىئامى ھهققىدە سۆھبهت ئېلىپ باردۇق
ئۈرۈمچى قهتلىئامى يۈز بهرگهندە كۆرگهن ۋە ئاڭلىغانلىرىنى رادىئو تىڭشىغۇچىلىرىمىز بىلهن 

  . ئورتاقالشتى
  ا كهلگهندە قهيهردە ئىدىڭىز؟ ئىيۇل ئۈرۈمچى قهتلىئامى مهيدانغ-5: ئهركىن تارىم
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مهن ئۇ ۋاقتىدا ئۈرۈمچىدە ): ئىسمىنى ئاشكارىالشنى خالىمىغان ئۇيغۇر ئايال(شاھىت 
بومبا ۋە ئوق ئاۋازى بىلهن . ئانامنىڭ قېشىدا ئىدىم، ۋەقه يۈز بهرگهندە ئۇخالۋاتقانتىم-ئاتا

تكۈل ئىدارە پۈ. ئورنىمىزدىن تۇرۇپ دەرھال سىرتقا يۈگۈردۇق. ئويغىنىپ كهتتىم
جېدەل ۋە -كوچىدىن ئۇرۇش. جهمئىيهتلهرنىڭ ئىشىكلىرى ئېتىۋېتىلىپ بولغان ئىكهن

بىردەمدىال . بىردەم بىردەم ئوق ئاۋازلىرى ئاڭلىنىپ تۇراتتى. ئېچىنىشلىق ئاۋازالر كېلىۋاتاتتى
. ىناھايىتى كۆپ خىتاي ئهسكهرلىرى كېلىپ كوچىالردىكى ئۇيغۇرالرنى ئوققا تۇتۇشقا باشلىد

  . بۇنى ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆردۇم

  
  

: ئهركىن تارىم  نېمىلهر كۆردىڭىز؟
ساقچىالر ئىدارە جهمئىيهتلهرنىڭ ئىشىكلىرىنى تاقىۋېلىپ ھېچكىمنىڭ سىرتقا : شاھىت

لېكىن خىتاي ئهسكهرلىرى ئىشىكنىڭ ئالدىغا كېلىپ توپلىشىپ . چىقىشىغا رۇخسهت قىلمىدى
كهچ تهرەپلهردە مۇھىم بىر ئىش بىلهن سىرتقا . قاردىتۇرغان كىشىلهرگه قارىتىپ ئوق چى

  . كوچىالردا قان، ياردارلىنىپ ياتقانالرنى ھهتتا جهسهتلهرنى كۆردۇم. چىقتىم
  خىتاي ئهسكهرلىرى ئۆلتۈرگهن كىشىلهر ئۇيغۇرالرمىدى؟ : ئهركىن تارىم

بىزنىڭ .  ئىدىتاياق يېگهن، ئۆلتۈرۈلگهن، قولغا ئېلىنغانالر ئهلۋەتته ئۇيغۇرالر: شاھىت
قورۇدىكى ئايالالر ۋە كىچىك بالىالر ناھايىتى ھودۇققان ھالدا خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ 

. قورىيىمىزغا بىر ماشىنا كىرىپ كهلدى. ئۇيغۇرالرنى قانداق ئۆلتۈرۈۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ بهردى
ىڭ ئىچى ماشىنىن. ئۇ ماشىنىنىڭ دېرىزىلىرى چېقىۋېتىلگهن، چاقلىرى ئېتىلىپ كهتكهن ئىدى

بۇ كىشلهر قورايىمىزدىكى بىر خوشىنىمىزنىڭ بېيجىڭدىن . جهسهتلهر بىلهن تولغان ئىكهن
ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئۈستىگه بومبا ئېتىلغانلىقىنى ئۆز كۆزى بىلهن . كهلگهن تۇغقانلىرى ئىكهن

بىرلهپ سۆزلىشىمنىڭ -بۇ ئېچىنىشلىق ۋەقهلهرنى بىر. كۆرگهن كىشىلهر بىلهن مۇڭداشتىم
   .اجىتى يوققۇ دەيمهنھ

  بۇ ۋەقهلهر نهچچه كۈن داۋامالشتى؟: ئهركىن ئهمهت
لېكىن باشقا رايونالركېچىچه .  ئهتراپىدا بېسىقتى10مهھهللىمىز كهچ سائهت : شاھىت
ھهتتا . بهزى رايونالردا خىتايالر ئۇيغۇرالرنى تار كوچىغا سولىۋېلىپ ئۆلتۈرۈپتۇ. بېسىقماپتۇ
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بۇنى ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆرمىگهن بولساممۇ، . هن ئىشالرمۇ بارجهسهتلىرىنى كۆيدۈرۈۋەتك
چۈنكى خىتايالرنى ئوبدان . خىتايالرنىڭ بۇ رەھىمسىزلىكنى قىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىمهن

  . چۈشىنىمهن
ئۈرۈمچىدە بۇ ۋەقهلهر يۈز بېرىۋاتقاندا، تېلېۋىزىيه قاناللىرىدا بۇ ھهقته : ئهركىن تارىم

  قه جهريانىدا نېمىلهرنى ھېس قىلدىڭىز؟ خهۋەرلهر بېرىلدىمۇ؟ ۋە
. ئۇ كۈنى تېلېۋىزىيه قاناللىرى بۇ ۋەقه ھهققىدە ھېچقانداق خهۋەر بهرمىدى: شاھىت

ئهھۋال . بۇ ئارىلىقتا تېلېفون ۋە ئىنتېرنېت لىنىيهلىرى كېسىپ تاشالندى. ئهتىسى بېرىلدى
خىتاي ساقچىلىرى . ئادەمنىڭ تېنىنى شۈركۈندۈرەتتى. ھهقىقهتهن ۋەھىمىلىك ئىدى

ھهر يهردە ئازابلىق . تۇيۇقسىزال كېلىپ بىزنى قولغا ئالىدىغاندەك تۇيغۇغا كېلىپ قالغان ئىدىم
ئۇششاق بالىالرنىڭ كىشىنىڭ يۈرەك تارىسىنى ئۈزۈپ ... قىيا چىياالر... يىغا ئاۋازلىرى

ىرىنىڭ لېكىن خىتاي ساقچى ماشىنىل... تاشلىغۇدەك دەرىجىدىكى ئېچىنىشلىق يىغىلىرى
بومبا ۋە ئوق . كېچىسى ئۇخلىغىلى بولمايتتى. ئهنسىز ئاۋازلىرى ھهممه ياقنى قاپلىغان ئىدى

  . ئاۋازى ھهممه ياقتىن كېلىۋاتاتتى
 كىشىنىڭ 197ئىيۇل ئۈرۈمچى قهتلىئامىدا -5خىتاي ھۆكۈمىتى : ئهركىن تارىم

  تىدۇ، سىزچه توغرىمۇ؟ئۆلگهنلىكىنى، بۇالرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ خىتايالر ئىكهنلىكىنى دەۋا
ئۆلگهنلهرنىڭ سانىنى خىتاي ھۆكۈمىتى ئېالن قىلدى، . بۇ قىپقىزىل يالغان: شاھىت

ئۆلگهنلهرنىڭ ئىچىدە . ئهمهلىيهتته ئۆلگهنلهرنى سانى بۇنىڭدىن نهچچه ئون ھهسسه ئارتۇق
ئۇ . دوختۇرخانىالردا ناھايىتى كۆپ ئۇيغۇرنى كۆردۇم. ئايال ھهممىسى بار-كىچىك، ئهر-چوڭ

قارىسىال ياشلىرىمىزنىڭ كۆپىنچىسىنى ئۆلتۈرۈۋەتتى، بۇ مهلئۇنالر بىزنى : قېرىنداشلىرىمىز ماڭا
ئهسلىدە ناھايىتى ئېغىر يارىالنغان ئۇيغۇرالرنى داۋاالش . دېدى. يوق قىلىۋېتىشنىڭ كويىدا

 ئېلىپ تولىمۇ ئهپسۇسكى،  خىتاي ساقچىلىرى ئۇالرنى رەسىمگه تارتىپ سۈرەتكه. كېرەك ئىدى
نېمىشقا ئۇنداق قىلىدۇ بىلهمسىز؟ چۈنكى بۇ مىللهتته . ئۇالرنى بىئارام قىلىۋاتاتتى
  . بۇ ئېچىنىشلىق مهنزىرىنى ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆردۇم. رەھىمدىلىكتىن ئهسىرمۇ يوق

فىنالندىيه پۇقراسى بولغان بۇ شاھىت ئايال، دوختۇرخانىدا بىر كىچىك باال بىلهن 
  : پ مۇنداق دېدىمۇڭداشلىقىنى ئېيتى

ئۇ باال دوختۇرخانىدا ئاچىسى بىلهن . دوختۇرخانىدا بىر باال بىلهن مۇڭدىشىپ قالدىم
رابىيه قادىر سودا «ئۇالرنىڭ . دوختۇرخانىغا كهلگىلى ئىككى كۈن بوپتۇ. قىزىغا قارايدىكهن

 سودا رابىيه قادىر«دا دۇكىنى بار ئىكهن، ۋەقه يۈز بهرگهندە خىتاي ساقچىلىرى » سارىيى
غا بېسىپ كىرىپ، ساراينىڭ ئىشىكلىرىنى تاقاتقۇزۋېتىپ، سارايدىكى كىشىلهرگه »سارىيى

شۇ ئهسناسىدا ئاچىسى بىلهن ئاچىسىنىڭ قىزىغا ئوق تهگكهن . قارىتىپ ئوق چىقىرىپتۇ
  . ئۇالرنىڭ ھاياتى ناھايىتى خهتهرلىك ئىكهن. ئىكهن

يگهن كىشىلهرمۇ ياكى پۇقراچه ئوق چىقارغانالر ھهربىي فورما كى: ئهركىن تارىم
  كىيىنىۋالغانالرمۇ؟ 

ھۆكۈمهتنىڭ ئهسكهرلهر ھهربىيچه فورما .  خىل فورمىسى بار3، 2ئهسكهرلهرنىڭ : شاھىت
كىيىۋالسا پۇقراالرغا ئوق چىقىرالمايدۇ دەپ، ئۇيغۇرالر ئولتۇراقالشقان يهرلهرگه پۇقراچه 

ئىيۇلدا يهنى ۋەقهلهرنىڭ -8. ەرلهر تارقالدىكىيىنگهن ئهسكهرلهرنى ئهۋەتكهنلىكىگه دائىر خهۋ
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دەك پۇقراچه كىيىنگهن ئهسكهر، قوللىرىغا قورال ئېلىپ ئۇيغۇرالر 300ئۈچىنچى كۈنى 
توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان تار كوچىالرغا بېسىپ كىرىپ، ئالدىغا چىققان ئۇيغۇرالرنى 

. ئۇالر بىلهن تىركهشتىئهلۋەتته ئۇيغۇرالرمۇ بۇالرغا قارشىلىق كۆرسىتىپ، . ئۆلتۈرگهن
ئهسكهرلهر . ئارقىدىن بۇ رايونالرغا رەسمىي فورما كىيگهن خىتاي ئهسكهرلىرى يېتىپ كهلدى

 دەك ئۇيغۇرنى 5بۇ مهلئۇنالر . پۇقراچه كىيىنگهن ئهسكهرلهرنى قوغداپ ئۇالرغا يانتاياق بولدى
ممىسىنى ئۆز كۆزۈم مهن بۇالرنىڭ ھه. قاتتىق ئۇرۇپ ئارقىدىن دوختۇرخانىغا ئېلىپ كهتتى

بۇنداق رەزىل ئىشالر چهت ! بۇ نېمه دېگهن رەھىمسىزلىك، ناھهقچىلىك ھه. بىلهن كۆردۇم
نىڭ 3دوختۇرخانىغا ئېلىپ كېتىلگهن بۇ بهش بالىدىن . دۆلهتلهردە قهتئىي يۈز بهرمهيدۇ

-ڭ بىربۇ قااليمىقانچىلىقتا ساقچىالرنى. ئۆلگهنلىكىنى ئاڭالپ كۆڭلۈم شۇنداق يېرىم بولدى
بۇ ئىشنىمۇ يهنه ئۇيغۇرالرنى دۆڭگهپ . بىرىگه ئوق چىقارغانلىقىغا دائىر خهۋەرلهرمۇ تارقالدى

يهنه بىر كىشىنى ئهپسۇسالندۇرىدىغان ئىش بولسا، پۇقراچه كىيىنىۋالغان خىتاي . قويۇشتى
رنى ئهسكهرلىرى قوللىرىغا تۆمۈر كالتهك ۋە قىلىچ كۆتۈرۈۋېلىپ ئالدىغا ئۇچرىغان ئۇيغۇرال

ۋەھشىيلهرچه ئۆلتۈرگهندە، رەسمىي فورما كىيگهن خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ ئۇالرغا بولۇشۇپ بۇ 
  . مهلئۇنالرنى قوغداپ مېڭىشى ئىدى

خىتاي «خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى باياناتچىسى سوڭ ئهيگو، : ئهركىن تارىم
ئۈرۈمچى ۋەقهسىگه .  دۆلىتى قانۇن دۆلىتىدۇر، قانۇن ئالدىدا ھهممه كىشى بابباراۋەر

» ئارىالشقان ھهر قانداق كىشى قانۇنىي جاۋابكارلىققا تارتىلىپ تىگىشلىك جازاالندۇرىلىدۇ
  ئىشىنهمسىز؟ سىز بۇنىڭغا . دېدى

خىتايالر ناھايىتى مهككار ۋە يالغانچى . بۇنىڭغا قانداقمۇ ئىشهنگىلى بولسۇن: شاھىت
ئۈرۈمچى قهتلىئامىدا ئۇيغۇرالرنى . بېسىۋالدىبىزنى ئالداپ مۇقهددەس زېمىنىمىزنى . كېلىدۇ

مهسىلهن، خىتايالر زىچ . ۋەھشىيلهرچه ئۆلتۈرگهن خىتايالر ھهرگىزمۇ جازاغا تارتىلمايدۇ
ۋەقه يۈز . ئولتۇراقالشقان بهزى رايونالردا ئۇيغۇر ناۋايلىرىدىن خىتايالر نان ئېلىپ يهيتتى

يهنى بۇ . لىرىگه باستۇرۇپ كىرىپ پىچاق ساپتۇبهرگهندە، بۇ خىتايالر ئۇيغۇر ناۋيلىرىنىڭ ئۆي
بۇ بىر ئىنساننىڭ . خىتايالر ئۆزلىرىگه تۇز بهرگهن ئۇيغۇرالرنى رەھىمسىزلهرچه ئۆلتۈرگهن گهپ

بۇ ياالڭتۆشلهر ۋەتىنىمىزگه كهلگهندە ئىچ ئاغرىتىپ قۇچاق ئاچقان ئىدۇق، . قىلىدىغان ئىشىمۇ
 غالپتۇ، دېگهندەك بۇ تۇزكور، رەھىمسىز مهلئۇنالرئهمدىلىكته تاال مۈشۈكى ئۆي مۈشۈكىنى قو

مهن كۆپلىگهن كىشىدىن ئۆيلىرىگه قايتقاندا نېمىلهرنى . بىزنى ۋەھشىيلهرچه ئۆلتۈرۈۋاتىدۇ
ھهممىسى يول بويى جهسهت كۆرۈپ ماڭدۇق، . ئۇچراتتىڭالر دەپ سوراپ باققان ئىدىم

خىتاي ھۆكۈمىتى . كىز تازىالپ بوپتۇپا-ئهتىسى قارىساق، يولالرنىڭ ھهممىسىنى پاك. دېيىشتى
ئۈرۈمچىدە ئۆلتۈرىدىغانلىرىنى ئۆلتۈرۈپ، قولغا ئالدىغانلىرىنى قولغا ئېلىپ، ناھايىتى قىسقا 

  . ۋاقىت ئىچىدىال ئۈرۈمچىنى كونترول قىلىپ بولدى
بىر ئوچۇم . ئىسىملىك بىر ئۇيغۇر رېستورانى بار ئىدى» دوالن«ھهربىي دوختۇرخانىدا 

بۇ رېستورانغا بېسىپ كىرىپ،  ئالدىغا ئۇچرىغانلىكى نهرسىلهرنى چېقىپ، ئاخىرىدا خىتايالر 
بىر كۈنى ئۇ تهرەپلهردىن ئۆتۈۋاتسام، . رېستوران خوجايىنى ئۆلتۈرۋەتكهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم

  . ھهقىقهتهن ئۇ رېستوران ناھايىتى ۋەيرانه ھالهتته تۇرۇپتۇ
  امىنىڭ مهيدانغا كېلىش سهۋەبى نېمه؟سىزچه ئۈرۈمچى قهتلىئ: ئهركىن تارىم
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ۋەتىنىمىزنىڭ پۈتكۈل بايلىقلىرى ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه ئېلىپ كېتىلىۋاتسا، بۇ : شاھىت
كۈنگه -بايلىقالردىنمۇ بىز ئازراقمۇ پايدىلىنالمىساق، ئۇيغۇرالرغا جان ساقالش كۈندىن

سا، بويىغا يېتىپ قالغان تهسلىشىۋاتسا، ئارىمىزىدىكى ئىشسىزلىق بارغانچه كۆپىيىپ بېرىۋات
قىزلىرىمىزنى ئىشقا يارايدىغان ئوغۇللىرىمىزنى ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه ئاپىرىپ ناھايىتى ئاز ئىش 
. ھهققى  بىلهن ئىشقا سېلىۋاتسا، بۇنداق زۇلۇم ئاستىدا ئىسيان چىقارماي قانداق قىلسۇن

پهتلىرىنى دەپسهندە ياشلىرىمىزنى ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه مهجبۇرىي ئاپىرىپ ئۇالرنىڭ ئىپ
ھهتتا ئوغۇل بالىالرغىمۇ چېقىلغان . ئۇنىڭ كهينىنى دېگىنىم يوق. قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ
بۇ پهرزەنتلىرىمىزنىڭ ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه . مهلئۇنالر بار ئىكهن

زى ئىچكىرى ئۆلكىلهردە قىيىن كۈنگه قالغان به. بېرىشى مۇمكىنمۇ؟ مۇمكىن ئهمهس
بۇ تىراگېدىيهلهرگه . ئۇالرغا ئىش تېپىپ بهردى. ئانام ياردەم قىلدى-ياشلىرىمىزغا مېنىڭ ئاتا

  . شاھىت بولدۇم
خىتاي ھۆكۈمىتى چهت دۆلهتلهرگه بايانات بهرگهندە ئۇيغۇرالر بىلهن : ئهركىن تارىم

  مۇشۇنداقمۇ؟ خىتايالرنىڭ قانۇن ئالدىدا بابباراۋەر ئىكهنلىكىنى تهكىتلىمهكته، ھهقىقهتهن 
. مۇمكىن ئهمهس. قانداق بىر ئىشتا مۇشۇنداق ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بهرسۇن: شاھىت

مهسىلهن، ۋەقهگه ئازراقال . ھېچقانداق ئىشتا ھازىرغىچه باراۋەر مۇئامىله قىلىپ باققىنى يوق
الشتا ئارىلىشىپ قويغان ئۇيغۇرالرنى ئۆلتۈرۈۋەتتى، لېكىن ئادەم ئۆلتۈرگهن خىتايالرنى جازا

قوللىرىغا تاياق توقماق ئېلىۋاتقان بىر ئوچۇم خىتايالردىن ئۆزلىرىنى . يوق، ھىمايه قىلىۋاتىدۇ
قوغداش ئۈچۈن كوچىالرنى ئېتىۋالغان ئۇيغۇرالر ئهسكهرلهرنى كۆرگهندە ناھايىتى خوشال 

ئاز لېكىن خىتاي ئهسكهرلىرى ئۇيغۇرالرغا ياردەم قىلىش ئۇياقتا تۇرسۇن بىر . بولغان ئىدى
ۋەقهگه قهتئىي . بۇرۇن دېگىنىمدەك، خىتاي مهلئۇنلىرى بولۇشۇپ ئۇيغۇرالرنى قىرىۋەتتى

بۇ نېمىنى چۈشهندۈرۈپ . ئارالشمىغان ئۇيغۇرالرنىڭمۇ ئۆيلىرىگه بېسىپ كىرىپ ئۆلتۈرۈۋەتتى
  . بېرىدۇ؟ بۇ قانداقمۇ باراۋەرلىك بولسۇن

 ئۈرۈمچى قهتلىئامىدا شېهىت ئىيۇل-5ئهڭ ئهپسۇسلىنارلىقى شۇكى، خىتاي ھۆكۈمىتى 
بولغان قهھرىمانلىرىمىزنى ئىدىيهسى تامامهن بۇرمىلىنىپ كهتكهن ئۇيغۇرالرغا تىلالتقۇزۇپ 

ئۇ «چهتئهلدە ئۇيغۇرالرنىڭ ئهركىنلىكى ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقانالرنى . ۋەقهنى بۇرمىالۋاتىدۇ
  .تقۇزۋاتىدۇدەپ بۆھتان چاپال» بۆلگۈنچىلهر خاتىرجهملىكىمىزنى بۇزۇۋاتىدۇ

شاھىتىمىز، سۆھبىتىمىزنىڭ ئاخىرىدا بۇنىڭدىن كىيىن تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان ئۈرۈمچىگه 
  . بارمايدىغانلىقىنى، چهتئهلدا ۋەتىنىنىڭ ئهركىنلىكى ئۈچۈن كۈرەش قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى
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 )يىلى ئاۋغۇست-2009(شاڭخهيدىكى بىر ئۇيغۇر بىلهن سۆھبهت -6-3-3
ئىيۇندا شاۋگۇەندىكى ئويۇنچۇق زاۋۇتىدا يۈز بهرگهن پاجىئهلهرنى -26: ئهركىن تارىم

  ئاڭلىغاندىن كىيىن قانداق قىلدىڭالر؟
ئىيۇندىكى شاۋگۇەن ۋەقهسىدىن -26: ئىسمىنى ئاشكارىالشنى خالىمىغان ئۇيغۇر

بىز تۇرۇۋاتقان يهر بۇ پاجىئه مهيدانغا كهلگهن شهھهرگه يېقىن بولغانلىقتىن، . باشاليلى
. لىپ ۋەقهدە يارىالنغان قېرىنداشلىرىمىزدىن ھال ئهھۋال سوراشنى ئويالشقان ئىدۇقيىغى

لېكىن بۇ ۋەقه يۈز بهرگهندىن كىيىن شاۋگۇەنگه ھېچقانداق ئۇيغۇرنى كىرگىلى 
ساقچىالرنىڭ يولالرنى قامال قىلىپ شاۋگۇەندىن ھېچقانداق . قويمىغانلىقىدىن خهۋەر تاپتۇق
شۇڭا بىز ئۇ تهرەپلهرگه بېرىپ . مايۋاتلىقىنى ئاڭلىدۇقئۇيغۇرنى سىرتقا چىقارغۇز

ئارىدىن بىر ھهپته ئۆتكهندىن كىيىن، ئىنتېرنېتته بۇ ۋەقه . قېرىنداشلىرىمىزنى يوقلىيالمىدۇق
- بۇ ھهقته يېزىلغان ئىنكاس ۋە بهس. مۇنازىرىلهر باشلىنىپ كهتتى-ھهققىدە بهس

مۇنازىرىلهر ۋە ئىنكاسالر -ور بهتلىرىدىكى بهسخىتاي ت. ئاخىر كۆزەتتىم-مۇنازىرىلهرنى باشتىن
خىتايالر بۇ قىلمىشلىرىدىن خىجىل بولۇش ئۇياقتا . كىشىنى ھهقىقهتهن ھهيران قالدۇراتتى

ئۇيغۇرالغا ئېغىر دەرىجىدە ھاقارەت قىلغاندىن . تۇرسۇن، بهلكى ئىنتايىن پهخىرلهنگهن ئىدى
ۇيغۇرالرنى چهتكه قېقىپ، ئۇالرنى قوغالپ سىرت، ئىچكىرى ئۆلكىلهردە تىجارەت قىلىۋاتقان ئ

بۇنىڭدىن باشقا، ئۇيغۇرالر بىلهن خىتايالر ئارىسىدا ئىنتېرنېتته . چىقىرىشقا چاقىرىق قىالتتى
مۇنازىرىلهر قايناپ كهتتى، خىتاي تور بهتلىرىدە ئۇيغۇرالرغا ناھايىتى ئېغىر دەرىجىدە -بهس

ىلمىدى، لېكىن ئۇيغۇر تور بهتلىرى يوقىالڭ ھاقارەتلهر قىلىنغان بولسىمۇ، لېكىن تاقىۋېت
  . باھانىلهر بىلهن تاقىۋېتىلدى

 دە 17:00ئىيۇل كهچ سائهت -5ئىيۇل چۈشتىن ئىلگىرى مهلۇم بىر تور بېتىدە، -5
ئۈرۈمچى خهلق مهيدانىدا قانۇنلۇق نامايىش بولماقچى، پۈتكۈل ئۇيغۇرالرنىڭ قاتنىشىشىنى 

رىكىتى قانۇنلۇق، شۇڭا قورقۇشنىڭ ھاجىتى يوق، دېگهن بۇ نارازىلىق ھه.  ئۈمىد قىلىمىز
مهن . ئىچىمدە ئۈرۈمچىدە بولغان بولسام قاتناشسام دېگهن خىيال كهچتى. جۈملىنى ئوقۇدۇم
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ئۈرۈمچىدىكى بىر دوستۇمغا تېلېفون قىلىپ بۇ ئىشنى خهۋەر قىلدىم ۋە نامايىشقا قاتناشسا 
نى، قانۇنسىز ھهر قانداق شوئارالر بولىدىغانلىقىنى، ھېچقانداق خهتىرى يوقلىقى

لېكىن . ئىيۇن شاۋگۇەن ۋەقهسىدىن خهۋەردار قىلىپ قويدۇم-26توۋالنمايدىغانلىقىنى ئېيتىپ، 
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنچىۋاال رەزىللىشىپ كېتىشىنى نهدىن بىلهي، ئۈرۈمچى ۋاقتى سائهت 

ە نامايىش بولىدىغاندەك  ئهتراپىدا ئۈرۈمچىدىكى دوستۇم تېلېفون قىلىپ، بۇ يهرد17:00
بۇنداق شارائىتتا نامايىش قىلىش . ئهمهس، ئۈرۈمچى كوچىلىرىغا ساقچىالر يېغىپ كهتتى

   .مۇمكىن ئهمهس، دېدى
- ئىيۇل ئۈرۈمچى قهتلىئامى بولغان ئهسنادا ئۈرۈمچىدىكى يېقىن-5: ئهركىن تارىم

  يورۇقلىرىڭىز بىلهن تېلېفوندا كۆرۈشهلىدىڭىزمۇ؟
بىر سائهتتىن ئارتۇقراق ۋاقىت ئۆتكهندىن : ىالشنى خالىمىغان ئۇيغۇرئىسمىنى ئاشكار

كىيىن، ئۈرۈمچىدىن دوستۇم ماڭا تېلېفون قىلىپتۇ، ئاۋازىدىن تىترەۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىپ 
دوستۇم ماڭ ئۈرۈمچىدە ۋەزىيهتنىڭ جىددىيلىشىپ كېتىۋاتقانلىقىنى، ئۇرۇش باشلىنىپ . قالدىم

رنىڭ ناھايىتى تهس كۈندە قالغانلىقىنى، ھازىر ئۆزىنىڭ سهنشىخاڭزا كهتكهنلىكىنى، ئۇيغۇرال
ئۇ يهنه ئۇيغۇرالرنىڭ ئادەتته ئۇنچىۋاال قارام ئهمهسلىكىنى، . ئهتراپىدا ئىكهنلىكىنى ئېيتتى

شۇڭا بۇنداق قارام ئىشالرنى قىلىپ بواللمايدىغانلىقىنى لېكىن بۇ قېتىم ئۇيغۇرالرنىڭ 
كۆز ئالدىدىال ئىككى ئۇيغۇرغا ئوق تېگىپ . لىقىنى، دەپ ئۆتتىجاسارىتىگه ھهيران قالغان

ئايالدىن تهشكىل تاپقان بىر گۇرۇپپا ئۇيغۇرنىڭ قولىدا تۆمۈرنىڭ سۇنۇقى بولماي -ئهر. ئۆلۈپتۇ
تۇرۇپمۇ، ئالغا ئىلگىرىلهپ خىتاي ساقچىلىرىنى ئارقىغا چېكىنىشكه مهجبۇر قىلغانلىقىنى 

دوستۇم يهنه، ھازىر . ېفوندا ئوق ئاۋازى ئاڭلىنىپ تۇراتتىتېل. ھاياجانلىنىپ، دەپ بهردى
ئۆزلىرىنى خىتاي ساقچىلىرىنىڭ قورشىۋالغانلىقىنى، كوچىالرغا چىقىۋالغانالرنىڭ 
ئۆلتۈرۈلىۋاتقانلىقىنى، ئۆزى بىلهن بىرلىكته كۆپلىگهن ئۇيغۇرنىڭ ساقچىالر كۆرسىتىپ 

ڭ جامائهت ئارىسىغا ياش ئاققۇزۇش بهرگهن يهرگه قاپسىلىپ قالغانلىقىنى، ساقچىالرنى
بومبىسى ئاتقانلىقىنى، بۇنىڭغا چىدىيالمىغان ھامىله ئايالالرنىڭ توپتىن قېچىپ چىققاندا 
ساقچىالرنىڭ ئۇالرغا قاتتىق قوللۇق قىلغانلىقىنى، ئۆزىنىڭمۇ نهپىسى تىقىلىپ كۆزىنى 

چه دوستۇم بىلهن شۇ كۈنى خېلى ۋاققى. ئاچالمايۋاتقانلىقىنى تېلېفوندا دەپ بهردى
ئۇ . ئۇ كۈنى دوستۇم ۋەقه مهيدانغا كهلگهن يهردىن تېلېفون قىلغان ئىدى. كۆرۈشهلمىدىم

بىز سۆزلىشىۋاتقاندا دوستۇمغا يېقىنال بىر .  مىنۇتال كۆرۈشهلىگهن ئىدىم3،  2ۋاقتىدا پهقهت 
مهن . ۋاز ئىدىمېنىڭچه بۇ مىلتىقتىن كهلگهن ئا. جايدىن ئوق ئېتىلغانلىقىنى ئاڭالپ قالدىم

سى بېكار بولۇپ كهتسىمۇ بىر پاي 2پاي ئوق چىقارسا، 3ئويالپ قالدىم، بىر ئهسكهر بىر مىنۇتتا 
. ئوقتا بىر كىشى ئۆلسه، يۈز ئهسكهر بىر مىنۇتتا يۈز كىشىنى ئۆلتۈرىدۇ، دېگهن گهپ
 نۇرغۇنلىغان گۇناھسىز قېرىنداشلىرىمىزنىڭ بۇ ۋەقهدە ئۆلۈپ كهتكهنلىكىنى ۋە يهنه

  . نۇرغۇنلىرىنىڭ تۇرمىغا تاشالنلىقىنى ئويلىسام، قاتتىق ئازابلىنىمهن
ئۇنىڭ دېيىشىچه، ۋەقه يۈز بهرگهن كۈنى . ئهتىسى يهنه بىر دوستۇم تېلېفون قىلىپتۇ

خىتاي ساقچىالرنى نۇرغۇن كىشىنى بىر بىناغا سوالپ قويۇپ، سىرتتىكى ۋەقهلهرنى كۆرۈشىگه 
 دىن كېيىن ئهتراپ بېسىققاندىن كىيىن ئۇالرنىڭ 2:00كېچه سائهت . رۇخسهت قىلماپتۇ
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كىملىك نومۇرى ۋە ئادرىسلىرىنى ئېلىپ، كۈندۈزى تاالغا چىقاسلىقلىرىنى ئېيتىپ قويۇپ 
  . بېرىپتۇدەك

  ئىيۇلدا دوستىڭىز بىلهن كۆرۈشهلىدىڭىزمۇ؟ - 6: ئهركىن تارىم
ۋەقهنىڭ ئىككىنچى ئىيۇل كۈنى يهنى -6: ئىسمىنى ئاشكارىالشنى خالىمىغان ئۇيغۇر

شۇ كۈنى دوستۇمنىڭ قىز . كۈنىدە ئهتىدىن كهچكىچه ئۆيدە ئولتۇرۇپ تاال تۈزگه چىقماپتۇ
مهن ئۆينىڭ : دوستى ئۇنىغا تېلېفون قىلىپ يىغالپ تۇرۇپ مۇنداق بىر ئىشىنى دەپ بېرىپتۇ

تتا ھه. ساقچىالر ئۇيغۇرالرنى ھهدەپ ئۇرۇۋاتاتتى. دېرىزىسىدىن سىرتقا قارىغان ئىدىم
. دوستۇمنىڭ ئهھۋالى ھهقىقهتهن ناچار ئىدى. كىچىككىنه بىر بالىنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋەتتى

خىتايالر ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆيلىرىگه بېسىپ كىرىپ ئۇيغۇرالرنى ئۆلتۈرۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ 
ئۆزلىرىنىڭمۇ پىچاق، تاياق توقماقالرنى تهييارالپ تۇرغانلىقلىرىنى، ئۆيگه بېسىپ كىرگهندە 

دوستۇم . دەۋاتاتتى، تۇيۇقسىزال تېلېفون ئۈزۈلۈپ كهتتى...غا قان، جانغا جان ئالىمىزقان
تېلېفوندا كۆرۈشكىنىمىزدە سىرتقا چىقىشقا رۇخسهت بېرىپ قالسا يۇرتىغا قايتىپ 

  . قايتىپ كېتهلدىمۇ، ھازىرچه دوستۇمدىن خهۋەر ئااللمىدىم. كېتىدىغانلىقىنى دېگهن ئىدى
ئىيۇل ئۈرۈمچى قهتلىئامى توغرۇلۇق يهنه نېمىلهرنى دەپ -5ڭىز دوستى: ئهركىن تارىم

  بهردى؟
دوستۇم تېلېفوندا مۇنداق بىر ۋەقهنى بايان : ئىسىمنى ئاشكارىالشنى خالىمىغان ئۇيغۇر

ئىيۇل كۈنى شهپكه كىيىۋالغان، ساقىلى ئاقىرىپ كهتكهن ياشانغان بىر - 5. قىلىپ بهردى
 كېتىپ ئاپتوماتىك پۇل ئېلىش ماشىنىسى قويۇلغان بىر ئۇيغۇر قااليمىقانچىلىقتىن قورقۇپ

بۇنى كۆرۈپ قالغان بىر خىتاي ساقچىسى قورالىنى ئۇنىڭغا چهنلهپ . كابىنكى ئىچىگه كىرىۋاپتۇ
. بوۋاي خىتايچه بىلمىگهنلىكتىن چىقماي ئولتۇرۋېرىپتۇ. دەرھال چىقىشقا بۇيرۇق قىلىپتۇ

ورقۇپ كهتكهنلىكتىن مىدىر سىدىر قىلماي ق. خىتاي ساقچىسى بىر پاي ئوق چىقىرىپتۇ
دەپ ساقچىغا » نوچا بولساڭ مانا ئاتا«ئولتۇرغان بوۋاي غهزىپىنى باسالماي كۆكرىكىنى كىرىپ 

بۇ ۋەقهنى دوستۇم . خىتاي ساقچىسى بوۋاينىڭ ئهلپازىنى كۆرۈپ ئارقىغا داجىپتۇ. يېقىنلىشىپتۇ
ەسمىگه تارتىپ تارتمىغانلىقىنى سورىسام،  دوستۇمدىن بۇ ۋەقهنى ر. ئۆز كۆزى بىلهن كۆرۈپتۇ

نۇرغۇن كىشىنىڭ بۇنى رەسىمگه تارتىۋالغانلىقىنى، ئۆزىدىمۇ باشقا رەسىملهرنىڭ بارلىقىنى، بىر 
تولىمۇ ئهپسۇسكى، تېلېفون ۋە . ئىككى كۈن ئىچىدە ماڭا ئهۋەتىپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى

  . ۇمغا تهگمهي قالدىئىنتېرنېت لىنىيهسى كېسىۋېتىلگهن بولغاچقا، قول
ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسىدىن كىيىن سىزگه ئوخشاش ئىچكىرى -5: ئهركىن تارىم

  ئۆلكىلهردە تىرىكچىلىك قىلىۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ ئهھۋالى قانداق بولۇپ كهتتى؟ 
 ئىچكىرى ئۆلكىلهردىكى ئۇيغۇرالرغا كهلسهك،: ئىسمىنى ئاشكارىالشنى خالىمىغان ئۇيغۇر

بىرلهپ ھهر خىل شهكىلدە رەسىمگه -مىزنى ساقچى ئىدارىسىغا يىغىپ، بىرساقچىالر ھهممى
يۇرتتىن كهلگهن خهۋەرلهردىن بىلىشىمچه، . تارتىشتى، ھهتتا بارماق ئىزلىرىمىزنىڭمۇ ئېلىشتى

خىزمهتچىلىرىنى دۆلهتنىڭ پۈتۈنلۈكىنى قوغداش -يۇرتىمىزدىكى ئۇيغۇر دۆلهت ئىشچى
ئاڭلىشىمچه، . ۇر ئائىلىلىرىنى كۆزىتىشنى ۋەزىپه قىلىپتۇدەكمهقسىتىدە نوپۇس تىزىمالش، ئۇيغ

يۇرتىمىزدىكى ئۇيغۇرچه تېلېۋىزىيه قاناللىرىدا، كۇچا ناھىيهسىدە بىر بالىنىڭ قولغا 
سهۋەبى شاۋگۇەندىكى ۋەقهنى ئىنتېرنېتته خهۋەر قىلىپ . ئېلىنغانلىقى خهۋەر قىلىنىپتۇ
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ردا شاۋگۇەندە ۋەقه يۈز بهرمىگهنلىكىنى، تامامهن بۇ بالىغا ئۇيغۇرچه قانالال. تارقاتقانمىش
ئۆزىنىڭ ئويدۇرۇپ چىقارغانلىقىنى، رەسىمدىكى كىشىلهرنىڭ ئۇيغۇر ئهمهسلىكىنى مهجبۇرىي 
ئېتىراپ قىلدۇرۇپ، پۈتكۈل دۇنيانىڭ خهۋىرى بولغان شاۋگۇەن ۋەقهسىنى ھېچ نومۇس 

رنېتته تارقاتقان بۇ ئۇيغۇر بالىغا قىلماي خىتايچىدىن ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلدۇرۇپ ئىنتې
  . دۆڭگهپ ئۇيغۇرالرنى ئالدىماقچى بولۇشتى

بىر كۈنى بىر دوستۇم يۇرتقا قايتىپ كهتمهكچى بولدى، مهن ئۇنىڭغا ھهمراھ بولۇپ 
ئايرۇپىالن كۈتۈش زالىدا خىتاي ساقچىلىرى دوستۇمنى . ئايرۇدۇرۇمغا بىلله چىقتىم

پۈتكۈل كىيىملىرىنى سالدۇرۇپ، يۈك تاقىلىرىنى ئاختۇرۇپ جىنايهتچىگه مۇئامىله قىلغاندەك 
بۇنداق ئىشالرغا مهنمۇ نهچچه قېتىم . خىتاي يولۇچىالرنى ئاختۇرماي ئۆتكۈزۈۋەتتى. چىقىشتى
مهيدانغا كهلمهستىن ئىلگىرىمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ  ئىيۇل قهتلىئامى-5ئۈرۈمچىدىكى . يولۇقتۇم

مااليسىيادا بىر دوستۇم بار . ئۇنچىۋاال ئاسان ئهمهس ئىدىئايرۇپىالنغا چىقىشى پۇل بار تۇرۇپمۇ 
يۇرتقا قايتىش ۋە . ئىدى، ئۇ ئۆيىدىكىلهر بىلهن ئاالقه ئورنىتالمىغاچقا ئهنىسرەپ يۇرتقا بېرىپتۇ

تاموژنا ساقچىلىرى ئۇنىڭمۇ ھهممه . چىقىشىدا تاموژنىدا جىنايهتچىدەك مۇئامىلىگه ئۇچراپتۇ
ئاخىرىدا پۈتكۈل . ئارقىدىن بىر ھازا سوراق قىلىپتۇدەك. تۇرۇپتۇكىيىملىرىنى سالدۇرۇپ ئاخ

مااليسىياغا قايتىپ . ئۇ دوستۇم مااليسىيادا ئوقۇيتتى. ئاالقىلىشىش ئۇچۇرلىرىنى ئېلىپ قاپتۇ
ئۇ خىتايغا كهلگهندە . كهلگهندىن كىيىن تاموژنىدا بولغانالرنى ماڭا تهپسىلىي دەپ بهردى

ئۆيىدىكىلهر ئهنسىرەپ ئۇنىڭ ئهڭ ياخشىسى كهلمهسلىكىنى . تۇئائىلىسىگه تېلېفون قىلىپ
ئاڭلىشىمىزچه، ئۈرۈمچى قهتلىئامىدىن كېيىن يوقاپ كهتكهن ئۇيغۇر بالىالرنىڭ . تاپىالپتۇ

  . سانى ناھايىتى كۆپ ئىكهن
: ئهركىن تارىم  بۇ ئىشنى تهپسىلىيراق دەپ بېرەمسىز؟

اپ كهتكهن ئۇيغۇرالر ئارىسىدا مهن يوق: ئىسمىنى ئاشكارىالشنى خالىمىغان ئۇيغۇر
لېكىن ئۈرۈمچىدە تىجارەت قىلىۋاتقان دوستلىرىم بىلهن ھازىرغىچه ئاالقه . تونۇيدىغانالر يوق

سىزگه گېپىنى قىلغان تېلېفوندا كۆرۈشكهن دوستۇمنىڭ ئۈرۈمچىدە بىرمۇ ئۇرۇق . قىاللمىدىم
بىز بىلهن بىرگه . لمايۋېتىپتۇئانىسىمۇ ئۇنىڭ خهۋەر ئاال-دوستۇمنىڭ ئاتا. تۇغقىنى يوق

دوستۇم بۇ . ئۇالر غۇلجىدا ياشايتتى. ئانىسىنى تۇتۇپ كېتىپتۇ-قالىدىغان بىر دوستۇمنىڭ ئاتا
. ھازىرغىچه ئۇنىڭدىنمۇ خهۋەر يوق. خهۋەرنى ئاڭالپ يۇرتقا قايتىپ كهتكهن ئىدى

، كوممۇنىست ئاڭلىشىمىزچه جهنۇب تهرەپتىكى ئوقۇتقۇچىالر ۋەقهدىن كىيىن دەم ئالماي
يازلىق تهتىلدىمۇ ئۈرۈمچى . پارتىيهنىڭ ئۈچ كۈچكه قارشى سىياسىتىنى ئۆگىنىۋېتىپتۇ

ھازىر ئۇيغۇرالر ئىشلىسه . قهتلىئامى سهۋەبىدىن مهجبۇرىي سىياسىي ئۆگىنىشكه قاتنىشىپتۇ
دۆلهتنىڭ . ھهقىقهتهن قىيىن كۈندە قالدى. تېخى بولمىغان، ئىشلىمىسه تېخى بولمىغان

ئهگهر بۇنداق ئايىقى . ىنى ئالغاندىن كىيىن دۆلهت نېمه دېسه شۇنى قىلماي ئامال يوقمائاش
يوق سىياسىي ئۆگىنىشلهرگه بىرەرسى نارازىلىق بىلدۈرۈپ قويغان كۈننىڭ ئهتىسى، ئىشتىن 

تىجارەت قىالي دېسه، ئۇيغۇرالرغا رەسمىيهتلهر . ھهيدىلىپ قارا تىزىملىككه چۈشۈپ قالىدۇ
ئهلۋەتته .  ئۇنىڭ ئۈستىگه پۈتۈن تىجارەتنى خىتايالر چاڭگىلىغا ئېلىۋالدىناھايىتى كۆپ،

پهرزەنتلىرىمىزنى ئوقۇتۇش ئۈچۈن تاپقان تهگهنلىرىمىزنىڭ . خىتايالرغا دۆلهت يانتاياق بولىدۇ
ئۇنىڭ ئۈستىگه مهكتهپته ئوقۇتساقمۇ . ھهممىسىنى سهرپ قىلساقمۇ يهنىال يهتكۈزەلهيمىز

 150



نكى پهرزەنتلىرىمىزنى مهكتهپكه ئهۋەتسهك، ئۇزۇن ئۆتمهيال ئانا تىلىنى چۈ. پايدىسى يوقتهك
پهرزەنتلىرىمىزگه ئائىلىدىمۇ دىنى . ئۇنتۇپ قېلىپ يېرىم جان ھالهتكه چۈشۈپ قالىدىكهن

ئائىلىلهرنىڭ پهرزەنتلىرىنى پهننى . تهربىيه بېرەلمهيمىز، چۈنكى بۇنىمۇ چهكلىۋەتتى-تهلىم
ئىلگىرى . كۈنگه تهسلىشىۋاتىدۇ-تهربىيىلهش ئىشلىرى كۈندىنتهربىيه جهھهتتىن -تهلىم

مهكتهپتىن قاچىدىغان ياكى نهتىجىسى تۆۋەن بالىالر قىلىدىغان ئىش يوق گاڭگىراپ قېلىپ، 
ئۇيغۇرالرنى ئهسكهرلىككه ئالمايدىغان بولۇپ . ھازىرمۇ بۇ ئىشمۇ يوق. ئهسكهرلىككه باراتتى

  . كهتتى
ئىيۇ-5سىزچه : ئهركىن تارىم  ل ئۈرۈمچى ۋەقهسىنىڭ كېلىپ چىقىش سهۋەبى نېمه؟

مېنىڭچه ئۈرۈمچىدىكى ۋەقه ئهسناسىدا : ئىسمىنى ئاشكارىالشنى خالىمىغان ئۇيغۇر
دۇكانالرغا ئوت قويۇپ بېرىش، چىقىش، ماشىنىالرنى پاچاقالپ تاشالش، ئادەم ئۆلتۈرۈشتهك 

بۇالرنى خىتاي . شى مۇمكىنقىلمىشالرنى نامايىشقا قاتناشقان ئۇيغۇرالر قىلمىغان بولۇ
  . ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن مهخسۇس تهيىنلهنگهن خائىن ئۇيغۇرالر قىلغان

ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسىدە كۆيدۈرۈلگهن ماشىنىالرنى ئۇيغۇرالرنى -5: ئهركىن تارىم
  قىلمىدى دەۋاتىسىز، بۇ توغرىسىدا تهپسىلىي بىر نهرسه دەپ بېرەمسىز؟

پهرىزىمچه، ماشىنىالرنى ئۇيغۇرالر : ان ئۇيغۇرئىسمىنى ئاشكارىالشنى خالىمىغ
قولىدا تۆمۈرنىڭ سۇنۇقىمۇ يوق ئۇيغۇرالر بۇنداق چوڭ ۋەقه ئالدىدا نېمىمۇ . كۆيدۈرمىدى

قىاللىسۇن؟ قىلدىمۇ دەيلى، يهرلهردىكى كىچىك تاشالرنى ئېلىپ قارشىلىق كۆرسهتكهن 
. رالرنى قىلدى، دەپ ئويلىمايمهنبۇنى نامايىشقا قاتناشقىلى چىققان ئۇيغۇ. بولۇشى مۇمكىن

تېلېۋىزىيه . قىلغان بولسىمۇ باشقىچه ئويالپ قالمايتتىم، ئۇالر شۇنداق قىلىشقا ھهقلىق
لېكىن قانداق . دەك ماشىنىنىڭ كۆيدۈرۈلگهنلىكىنى، خهۋەر قىلدى100قاناللىرىدا 

 ماشىنىالر خهۋەرلهردە كۆرسىتىلگهن. كۆيدۈرۈلگهنلىكى توغرىسىدا ھېچقانداق خهۋەر يوق
چوڭ بىر تۆمۈر قانداق بولۇپ بۇنچىۋاال تىز ۋاقىتتا كۆيۈپ . كۆيۈپ كۈلگه ئايلىنىپ كېتىپتۇ

مهسىلهن، بۇ ماشىنىالرغا . بۇ كىشىنى ھهقىقهتهن گۇمانالندۇرىدۇ. كۈلگهن ئايلىنىپ كېتىدۇ
. قانداق بولۇپ ئوت كهتكهن؟ چۈنكى بۇنى كۆيدۈرۈشكه  كۆپ مىقداردا بېنزىن كېتىدۇ

ماشىنىالرنى ماي قاچىالش توغرا . يۇرتىمىزدا ئۇزۇن بولدى، پۇقراالرغا بېنزىن سېتىلمايدۇ
چېلهك ياكى ماي تۇڭلىرىغا بېنزىن . كهلگهندە ماي قاچىالش پونكىتلىرىغا بېرىپ قاچىاليتتۇق

. شۇڭالشقا ماشىنىالرنى ئۇيغۇرالرنىڭ كۆيدۈرۋەتكهنلىكىگه ئىشهنمهيمهن. ئېلىشقا بولمايتتى
نىڭ ئۈستىگه بۇ نامايىشتىن ھۆكۈمهتنىڭمۇ خهۋىرى بار، ھۆكۈمهت بۇ ئىشقا قارىتا ئالدىن ئۇ

ھهممه يهرگه ساقچى ئورۇنالشتۇرۇپ قويغان تۇرسا، بۇنداق ئهھۋالدا ئۇنچىلىك كۆپ 
ئاپتۇبۇس، ماشىنا چېقىلىپ كۆيۈپ كېتهمدۇ، بۇ ۋاقىتقىچه ساقچى ۋە ئهسكهرلهر كۈتۈپ 

  . تۇرمىغان بولغىيتتى
 دىن ئارتۇق ماشىنىنىڭ كۆيۈپ كۈلگه ئايالنغانلىقىنى تېلېۋىزىيه 10يهنه ئات مهيدانىدا 

مېنىڭچه .  لېكىن باشقا ئىشالرنى كۆرسهتمهپتۇ قاناللىرىدا ئهتىدىن كهچكىچه تارقىتىپتۇ،
مهقسهت خىتايالرنى . بۇالرنىڭ ھهممىسىنى دۆلهت غهرەزلىك ھالدا ئېلىپ بارغان گهپ

پرەتلهندۈرۈش، ئۇيغۇرالرنى دۇنياغا تېررورچى سۈپىتىدە كۆرسىتىشتىن باشقا ئۇيغۇرالردىن نه
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كۆيدۈرۈلگهن بۇ ماشىنىالرغا قانداق ئوت كهتكهنلىكىنى بولۇپمۇ ۋەقهنى . نهرسه ئهمهس
   . بىتهرەپ ئورۇنالر چوقۇم تهكشۈرۈپ كۆرۈشى كېرەك

  
  
 ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسىدىن كىيىنكى  تهسىراتلىرىم-5: 3-3-
تۇغقان ۋە -سىراتلىرىم ئۈرۈمچىدە ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆرگهنلهردىن، ئۇرۇقته

  . دوستلىرىمدىن ئاڭلىغانالردىن ۋە چۈشهنچهمدىن تهشكىل تاپقان
  ئىيۇل كۈنى ئاڭلىغانلىرىم، بېشىمدىن ئۆتكهنلهر ۋە  كۆرگهنلىرىم-5
غۇر گۇرۇپپىسىدىكى ئۇيQQئىيۇل كۈنى ئۇيغۇر تور بهتلىرىگه كىرگهنلهرگه ۋە-5

ئىيۇلدا خهلق مهيدانىدا ئۆتكۈزۈلىدىغان نامايىشقا -5ئۇيغۇر بولسىڭىز «ئهزاالرنىڭ ھهممىسىگه 
خهتته نامايىشنىڭ ۋاقتى ۋە يېرى ناھايىتى . دېگهن مهزمۇندا خهت ئهۋەتىلگهن ئىدى» چىقىڭ

تۇغقانالرنىڭ -بۇنى كۆرگهن بىر نهچچه ياش، بىر دوستۇم ۋە ئۇرۇق. ئوچۇق ئهسكهرتىلگهن
الىلىرىدىن بىر نهچچىسى نامايىشقا قاتنىشىش مهقسىتىدە كهچ تهرەپلهردە سىرتقا چىقىپتۇ، ب

قارىغۇدەك بولسا ھهممه تهرەپ قااليمىقان تۇرغىدەك، ساقچىالر يولالرنى توسۇپ كىرگهن 
سىڭلىم، ئۇنىڭ دوستلىرى ۋە بىر قىز تونۇشۇم ئهھۋالنىڭ . چىققانالرنى تهكشۈرۈۋاتقان ئىكهن

 ھېس قىلىپ يېتىپ، ساقچى توساقلىرىدىن مىڭ بىر جاپادا ئۆتۈپ خالتا كوچىالردىن خهتىرىنى
بىر دوستۇمنىڭ ئىنىسىمۇ بۇ ئىشتىن قورقۇپ كېتىپ، بىر . ئۆيلىرىگه ئاران قايتىپ كهپتۇ

 كۈن ئۇ 3ئۇ باال چوڭالرنىڭ تاپىلىشى بىلهن . ئۇيغۇرنىڭ ئۆيىگه كىرىپ قونۇپ قاپتۇ
تۇغقان ۋە -ئۈرۈمچىنىڭ تىيانشان رايونىدا ئولتۇرىدىغان ئۇرۇق. ئۇيغۇرنىڭ ئۆيىدە قاپتۇ

بۇنىڭدىن سىرت ئات مهيدانىدا . دوستلىرىنىڭ دەپ بېرىشىچه، ئۇ كۈنى توك توختاپ كېتىپتۇ
ئۇ كۈنى كوچىالردا ئۆز ئىشى بىلهن بهند . توختىماي ئوق ئاۋازى ئاڭلىنىپ تۇرۇپتۇ

ر ۋە قاتتىق غهزەپلهنگهن دىنى تالىب ياشالر، ئاچچىقىغا بولۇۋاتقانالر، نامايىشتا تاياق يېگهنله
بۇالر كوچىدىن پىيادە ئۆتۈۋاتقان ۋە . چىدىماي غهزەبلىنىپ كوچىالردا يۈگۈرۈشكه باشالپتۇ

بۇ ئهسنادا ئۇيغۇرالر . ماشىنىلىق ئۇيغۇرالرغا ئىشارەت بېرىپ ئۆتۈپ كېتىشنى تهۋسىيه قىلىپتۇ
نى بىلىپ، يولالردىكى تاش ۋە خىش پارچىلىرىنى ئېلىپ ھۆكۈمهتكه تهڭ كېلهلمهيدىغانلىقى

بۇنى كۆرگهن ياش بالىالر ھهتتا قىزالر . ئالدىغا ئۇچرىغانال خىتايالرنى ئۇرۇشقا باشالپتۇ
دەپ ۋارقىراپ ئۆزلىرىمۇ » ئاراڭالردا ئوغۇل باال بولسا چىقاماسىلهر«كوچىدىكى ئۇيغۇر بالىالرغا 

هملىك ئېلىپ بېرىلغان بۇ نامايىش باستۇرۇلغاندىن كىيىن، كهڭ كۆل. سهپكه قېتىلىپ كېتىپتۇ
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ئۇيغۇرالر بۇ قېتىم جهنۇبىي شىنخۇا يولى، ئات مهيدانى ئهتراپى، يوجىڭ كوچىسى بىلهن خهلق 
دوستۇمنىڭ ئېيتىشىچه، ئات . مهيدانى ئهتراپىدىكى يولالردا ھهرىكهت قىلىشقا باشالپتۇ

كلىتقا مىنىۋالغان بىر توپ كىشى بىر قىز بالىنىڭ مهيدانىدا يۈزلىرىگه ماسكا تاقاپ موتسى
باشچىلىقىدا خىتايالرنى ئۇرۇپ بهزى يهرلهرگه ئوت قويۇپ ھۆكۈمهتكه بولغان نارازىلىقىنى بۇ 

شۇ كۈنى ئۇ ئهتراپتىكى ئاشخانىالردا ئىشلهۋاتقان ياشالرمۇ . شهكىلدە ئىپادە قىلىپتۇدەك
 ئىككىنچى دوختۇرخانا ئالدىدا يۈز بهرگهن ۋەقهلهر .قوللىرىغا پىچاق ئېلىپ ۋەقهگه ئارلىشىپتۇ

ئىككىنچى دوختۇرخانا ئالدىدا . دوختۇرخانا كامېرىسىغا بىرمۇ بىر ئېلىنىپ قالغان ئىكهن
يىلالردىن بېرى ئىش ئوقىتى ئېقىپ كېلىۋاتقان ئاتۇش تاماقخانىسى بىلهن خوتهن پاقالن 

 كۈن 40ۋەقه مهيدانغا كېلىپ . پتۇكاۋىپى ئاشخانىسى ئۇ كۈندىن باشالپ ئىشتىن توختا
لېكىن خوتهن . ئۆتكهندىن كىيىن ئاتۇش تاماقخانىسىغا يېڭى مۇالزىمالر ئېلىنىپتۇ

 .كاۋاپخانىسى ھازىرغىچه ئېچىلمىدى
قهشقهردىكى تونۇشالرنىڭ ئېيتىشىچه، قهشقهر ۋە ئاقسۇغا ئوخشاش رايوندىن نامايىشقا 

بىلىشىمچه، ئۈرۈمچىلىك ياشالر . بار ئىكهنقاتنىشىش ئۈچۈن كهلگهنلهرنىڭ سانى خېلى 
بهزى . ئىچىدىن بۇ ئىشقا قاتناشقانالرنىڭ سانى ئىنتايىن ئاز، ھهممىدىن كۆپ ئۇالر ساق قالدى

ساقچىالرنىڭ ئېيتىشىچه، قولغا ئېلىنغان ياكى ئۆلۈپ كهتكهن بهزى ياشلىرىمىزنىڭ 
ئىيۇل كۈنى -5. ېلىتى چىقىپتۇدەكيانچۇقىدىن ئۈرۈمچىگه بېرىش كېلىش ئايرۇپىالن ۋە پويىز ب

  . قۇتۇلۇپ قالغان بهزى ياشالر يۇرتىغا قايتىپ كهتكهندىن كىيىن قولغا ئېلىنغان

ئىيۇل ۋەقهسى ھهققىدە دوستلىرىم ۋە بۇالق بېشى يهنى سهھىيه نازارىتى، مىللهتلهر -5
   تۇغقانلىرىمنىڭ كۆرگهنلىرى ھهققىدە-كوچىسى ئهتراپىدا ئولتۇرىدىغان ئۇرۇق

ئۇيغۇرالر ناھايىتى ئاجىز بىر «ئىيۇلدا تېلېۋىزىيه قاناللىرىدا مهلئۇن ۋاڭ لېچۇەن -6
. دەپ خىتايالرغا ئىلهام بېرىپتۇ» مىللهت، ھهرگىزمۇ ئۇالردىن قورقماڭالر، ئۆزۈڭالرنى قوغداڭالر

ىي ئىيۇلدا تۆمۈر يولى ئهتراپىدا، جهنۇب-7بۇ مهلئۇننىڭ خىتايالرنى كۈشكۈرتۈشى نهتىجىسىدە، 
قاتارلىق جايالردا ) داشىمىن(قوۋۇق، جهنۇبىي شىنخۇا يولى، چوڭ غهربىي دەرۋازىسى 

كۆپىنچىسىنىڭ قولىدا خۇددى ئالدىن تارقىتىپ بېرىلگهندەك ئوخشاش تۆمۈر كالتهك ۋە 
بهزىلهرنىڭ ئېيتىشىچه، بۇ . مىڭ خىتاي يىغىلىپتۇ10پالتىالرنى ئېلىۋالغان تهخمىنهن 

. بىرىگه ئوخشاپ كېتىدىغان ئاسما مايكا كىيىۋالغانالر بار ئىكهن-بىرمهلئۇنالرنىڭ ئىچىدە 
 دەك 1000تۇغقانلىرىم جهنۇبىي شىنخۇا يولىدىن مىللهتلهر كوچىسىغا قاراپ كېلىۋاتقان -ئۇرۇق

مىللهتلهر كوچىسى بىلهن سهھىيه نازارىتى . خىتاينى ئۆيلىرىنىڭ دېرىزىسىدىن كۆرۈپتۇ
بازىرىغا تۇتۇشىدىغان كوچىنىڭ بېشىغا كهلگۈچه ئالدىغا ئۇچرىغان ئوتتۇرىسىدىكى كونا مالالر 
دېگهن شوئارلىرىنى » ئۇيغۇرالرنى ئۆلتۈرەيلى«بۇ خىتايالرنىڭ . ئۇيغۇرالرنى ئۇرۇپ مېڭىپتۇ

بالىلىرىنى قوغداش -ئاڭلىغان ئۇيغۇر ئهرلىرى ۋە بهزى ياش قىزالر ئۆزلىرىنى، خوتۇن
بۇ . دىن چىقىپ يالماۋۇز خىتايالرنىڭ ئالدىغا چىقىپتۇمهقسىتىدە ئۆيلىرىدىن، ئاشخانىالر

ئۇيغۇرالرنىڭ قوللىرىغا . ئهھۋالنى كوچىنىڭ بېشىدىكى خىتاي ساقچىلىرى كۆرۈپ تۇرۇپتۇدەك
خىتايالر تارقىتىپ بېرىلگهن تۆمۈر كالتهكلهرنى . نېمه چىقسا شۇنى ئېلىپ سىرتقا چىقىپتۇ

 ئۇيغۇرالرنى ئاگاھالندۇرۇپ قوللىرىدىكى نهرسىلهرنى ساقچىالر. كۆتۈرۈپ ئۇيغۇرالرغا ئېتىلىپتۇ
 .  يۇ، خىتايالرغا ھېچنىمه دېمهپتۇ-تاشالشقا ۋە قهتئىي ھهرىكهت قىلماسلىققا بۇيرۇپتۇ
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. ئارىسىدا نهچچه ئون مېتىر بار ئىكهن. ئىككى تهرەپ ئۇدۇلمۇ ئۇدۇل كېلىپ تۇرۇشۇپتۇ
خىتايالر پهرۋاسىزالچه . ۇپ ئاگاھالندۇرۋېرىتپۇساقچىالر ئۇيغۇرالرنى قول سالماسلىققا بۇير

بۇنىڭغا چىدىمىغان بىر نهچچه ياش . ئۇيغۇرالرنى ھاقارەتلهپ تىك تهگكۈزگىلى تۇرۇپتۇ
بۇ ياشالر نهق مهيداندا . ئالدىغا يۈگرەپ چىققان ھامان، ساقچىالر ئۇالرغا دەرھال ئوق چىقىرىپتۇ

ساقچىالر ئۆيلىرىنىڭ . هن ئۇيغۇرالر چېكىنىپتۇبۇ ۋەھشىيلىكنى كۆرۈپ قورقۇپ كهتك. ئۆلۈپتۇ
دېرىزىلىرىدىن بۇ ئهھۋالنى بىرمۇ بىر كۆرۈۋاتقانلىرىنى كۆرۈپ ئۇالرغىمۇ ئوق چىقىرىپ دەرھال 

تۇغقانلىرىم -بۇ قورقۇنچ مهنزىرىگه شاھىت بولغان ئۇرۇق. دەرېزىلىرىنى تاقىۋېتىشنى بۇيرۇپتۇ
ساقچىالر ئۇيغۇرالرغا ئوق چىقىرىپ .  كۆرەلمهي قاپتۇدەرېزلىرىنى ئېتىۋېتىپ ئىشنىڭ ئاخىرىنى

بهزىلهرنىڭ دېيىشىچه، شۇ كېچىسى سىرتتا . بولغاندىن كىيىن خىتايالرنى تارقىتىۋېتىپتۇ
ئۈرۈمچى خهلقى بۇ ۋەقهلهرنىڭ . قېلىپ قالغان بهزى ئۇيغۇرالر خىتايالر تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلۈپتۇ

ردىن سىرت خىتايالر زىچ ئولتۇراقالشقان رايونالردا، بۇال. راست ئۆتكهنلىكىنى دېيىشىۋاتىدۇ
خىتايالر ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆيلىرىگه نوپۇس تهكشۈرۈشنى باھانه قىلىپ ئۆيلىرىگه كىرىپ 

  . ئۇيغۇرالرنى ئۆلتۈرۋەتكهنلىكىگه دائىر خهۋەرلهر تارقالدى
 شوئارلىرى توۋالپ تېررروىزىم» ۋەھشىي ئۇيغۇرالرنى ئۆلتۈرەيلى«ئىيۇلدىكى -7

مهنزىرىسىنى پهيدا قىلغان ۋە رۇخسهتسىز ئېلىپ بېرىلغان خىتايالرنىڭ بۇ قىلمىشىنى، 
نهززىگو مهسچىتىمۇ زىيانغا . ھۆكۈمهت ھېچبىر تېلېۋزىيه قانىلىدا تارقاتقىلى قويمىدى

ئۇچرىغانىكهن، شۇ كېچىسى ھۆكۈمهت دەرھال ئادەم ئهۋەتىپ مهسچىتنىڭ بۇزۇلغان يېرىنى 
ئىيۇلدىكى بۇ ۋەقهلهرنى پۈتۈنلهي يوشۇرۇش ئۈچۈن زىيانغا -7لۇپمۇ بو. ئوڭشاتقۇزۇپتۇ

. ئۇچرىغان ئۇيغۇرالرنىڭ دۇكانلىرىنىڭ ھهممىسى چاقماق تېزلىكىدە رېمونت قىلىنىپتۇ
ئانىسىغا بېسىم ئىشلىتىپ، -ھۆكۈمهت شۇ كېچىسى ھاياتىدىن ئايرىلغان ئۇيغۇرالرنىڭ ئاتا

دېگهن خهت يېزىلغان قهغهزگه » كه ئۇچرىدىئىيۇل ۋەقهسىدە زىيانكهشلىك-5باالم «
مېنىڭچه بۇ ۋەقهلهرنىڭ ھهممىسىنى ھۆكۈمهت ئۆزلىرى بىر قوللۇق . مهجبۇرىي ئىمزا قويغۇزۇپتۇ

  . پىالنالپ چىقىپ ئۇيغۇرالرنى يوق قىلىش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان
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 كۈن ئىيۇل كۈنىدىگه ۋەقهلهرگه قارايدىغان بولساق، بۇ ئىككى- 7ئىيۇل كۈنى بىلهن -5
ئىيۇلدا خىتايالرنى ھۆكۈمهت ئۆزى -7ئوتتۇرىسىدىكى پهرق ناھايىتى روشهن چىقىپ تۇرىدۇ، 

ئىيۇل ۋەقهسىنىڭ رابىيه -5لېكىن ھۆكۈمهت ھازىرغىچه تېلېۋۇزۇرالردا . بىۋاسته كۈشكۈرتكهن
رادىكال دىنچىالر، بۆلگۈنچىلهر ۋە (قادىر ۋە دولقۇن ئهيسا باشچىلىقىدىكى ئۈچ كۈچ 

چهتئهلدە يالغان فىلىم تهييارالپ شىنجاڭغا ئهۋەتىپ ياشالرنى كۈشكۈرتۈش ) ىالرتېررورچ
نهتىجىسىدە كېلىپ چىققانلىقىنى تهشۋىق قىلىپ، ۋەقهنى پۈتۈنلهي بۇرمىالنغان ئاساستا 

ھهتتا شاۋگۇەندىكى ئويۇنچۇق زاۋۇتىدا يۈز بهرگهن ۋەقه ھهققىدە . تارقىتىپ كېلىۋاتىدۇ
دەل ئهكسىچه، خهۋەرلهردە شاۋگۇەن . اق چۈشهندۈرۈش بېرىلمىگهنمهتبۇئاتالردا ھېچقاند

بۇ ۋەقه ھهققىي بولغان ئهمهس، بۇالرنى سىرتتىكى بۆلگۈنچى ئۇيغۇرالر «ۋەقهسى ھهققىدە 
  . دېگهندەك باياناتالر بېرىلگهن» ئۆزلىرى تهييارالپ چىققان نهرسىلهر

ئىيۇل ۋەقهسىدە -5لسهك كۆيۈپ كهتكهن دۇكانالر ۋە بۇزۇلۇپ كهتكهن يهرلهرگه كه
بۇ . كۆيدۈرۈلگهن خىتايالرنىڭ دۇكانلىرىنىڭ تاملىرى ھازىرغىچه ئوڭشالماي شۇ پېتى تۇرۇپتۇ

قېتىم ئىسالم كېڭىشى تهشكىالتىدىن كهلگهن ھهيئهتلهرگه بولۇپمۇ ئاالھىدە مۇشۇ يهرلهرنى 
ۈپىتىدە دېمهككى، ھۆكۈمهت بۇالرنى ئىسپات س. كۆرسىتىپ كۆز بويامچىلىق قىلىشتى

لېكىن ئۇيغۇرالرنىڭ ۋەيران بولغان دۇكانلىرىنى دەرھال . ھازىرغىچه ساقالپ كهپتۇ
  . ئوڭشاتقۇزۇپ بۇالرنى باشقىالرغا كۆرسىتىشىنى خالىمىغان

  ئات مهيدانىدىكى ئايالالر ئېلىپ بارغان نامايىش ھهققىدە 
رىم ئىچىدە ئات مهيدانىدىكى ئايالالر ئېلىپ بارغان نامايىشتىن مېنىڭ تونۇشلى

يورۇقالر ۋە تونۇشالر ناھايىتى -بۇالرنى دەپ بهرسهم يېقىن. ھېچقايسىنىڭ خهۋىرى يوق ئىكهن
ئۈرۈمچىدە ياشاپ ئهتراپىمىزدا بولۇپ ئۆتكهنلهردىن خهۋەرسىز قېلىۋاتقان، «ھهيران قېلىشىپ 

هتنىڭ  دىكتاتور ھاكىمىي ۋەبىزگه ئوخشاش مهتبۇئات ئهركىنلىكى پۈتۈنلهي چهكلىۋېتىلگهن
دېيىشىپ قاتتىق زەردىسى » قولىدا قېلىپ قالغان ئىككىنچى بىر مىللهت بولمىسا كېرەك

بۇ ۋەقهدىن كېيىن ئات مهيدانىدىكى كۆچمهنلهرنىڭ كۆپىنچىسى بۇ ۋەقهدە ئېرىدىن . قايناشتى
ا ۋە بالىلىرىدىن ئايرىلىپ قالغانالر بولسىمۇ،  ھۆكۈمهت  يهنىال ئۇالرنى دەرھال ئۆز يۇرتلىرىغ

ئهۋەتىۋەتكهندىن كىيىن، يهرلىك كوممۇنىست پارتىيه ئهزالىرىغا تۇتۇپ بېرىپ مهجبۇرىي 
ئات مهيدانى ئهتراپتىكى ئۇيغۇر مهھهللىرىدىن توساقالر بىلهن  .سىياسىي ئۆگىنىشكه ساپتۇ

پۈتۈنلهي ئايرىپ تاشالنغان بولۇپ، ساقچىالر بۇ مهھهللىگه كىرىپ چىققانالرنىڭ بېشىدىن 
  . بۇ ئهھۋال ھېلىههم داۋامالشماقتا. ئاخىر ئاختۇرۇپ چىقىدىكهن-يىغىغىچه باشتىنتارتىپ ئا
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  نۆۋەتتىكى ۋەزىيهت ھهققىدە
بۇ كۈنلهردە كوچىدا بىرەر خىتاي بىلهن جېدەللىشىپ قالدىڭىزمۇ، ساقچىالر سهۋەبىنى 

ۇر بولۇپ خاتالىق سىزدە بولمىسىمۇ ئۇيغ. سورىمايال سىزنى ئېلىپ ماڭىدىغان بولۇپ كهتتى
ھهتتا بهزى . مهن بۇنىڭغا نۇرغۇن قېتىم شاھىت بولدۇم. قالغانلىقىڭىز ئۈچۈنال خاتالىق سىزدە

. ھاكاۋۇر خىتايالرغا قاراپ سالسىڭىزدىمۇ، مهغرۇرلىنىپ سىزگه ھهيۋە قىلىپ قاراپ قويۇشىدۇ
قىلىپ سىزنى  غا تېلېفون 110ئاچچىقىڭىزغا پايلىماي بىر نهرسه دەپ سالسىڭىز، ئۇ شۇ يهردىال 

دېگهن » ئىيۇلدا كۆرگهن ئىدىم-5مهن بۇ ئادەمنى «ئۇ سىزگه دەرھال . سوالتقۇزۋېتىدۇ
قىسقىسى، ھهممه ياقنى ۋەھىمه قاپالپ كهتتى، . بۆھتاننى چاپالپ سىزگه زىيانكهشلىك قىلىدۇ

» خۇددى بىر يهرگه قارىساڭ كۆزۈڭنى ئويىمهن، بىر نهرسه دېسهڭ تىلىڭنى ئۈزۈۋېتىمهن«
 دىن 5،6تىيانشان رايونىدا ھهر كىلومېتىردا . هندەك ۋەھىمىلىك ۋەزىيهت ھۆكۈم سۈرمهكتهدېگ

يهنه ئۆز سايىسىدىن قورقۇپال يۈرۈيدىغان ھۆكۈمهت، . قوراللىق ئهسكهر نۆۋەتته تۇرىدىكهن
ئاۋغۇستقىچه بولغان ئارىلىقتا ھهر يېرىم سائهتته بىر -14ئاۋغۇستتىن -5ئارقا كوچىالردا 

ئىيۇل -5ھۆكۈمهت يهنه ئۇيغۇرالرنىڭ . غان ئهسكهرنىڭ سانىنى كۆپهيتىپ بېرىۋېتىپتۇچاراليدى
ئۈرۈمچى قهتلىئامى يۈز بهرگهنلىكىنىڭ تۇنجى ئېيىدا،  قايتىدىن قوزغىلىپ قېلىش 
ئېهتىمالىنىڭ ئالدىنى ئېلىش مهقسىتىدە ئۈرۈمچى كوچىلىرىدا ساقچىالرنىڭ سانى ھهسسىلهپ 

 يېرىم سائهتته بىر چارالشقا چىقىدىغان ساقچى ماشىنىلىرىنىڭ ئىككى كوچىالردا ھهر. ئاشۇردى
ھهر بىر . يېنىدا ئىچىدە لىق قوراللىق ئهسكهر ئولتۇرغان ئىككى ھهربىي ماشىنا ماڭىدىكهن

بۇالر بهتلهپ قويۇلغان قورالالرنى ئېلىپ .  دەك ئهسكهر بار30ماشىنىنىڭ ئىچىدە تهخمىنهن 
 . چاراليدىكهن

رمۇش نورمال ھالهتكه قايتقاندەك كۆرۈنسىمۇ، لېكىن ھهممه ياقنى سۈر كۈندىلىك تۇ
كىشىلهرنىڭ چىرايىدىن بىر خىل سولغۇنلۇق چىقىپ . بېسىپ ۋەھىمه قاپالپ كهتكهن ئىدى

. بهزى ئىش ئورۇنلىرىدا خىتايالر ئۇيغۇرالرغا دۈشمهنگه قارىغاندەك سۈرلۈك قارايتتى. تۇراتتى
 كىملىكلىرى ھهر يهردە تهكشۈرۈلۈپ خهلقنىڭ بىئاراملىقى بۇزۇلۇپ كوچىالردا يۈرۈۋاتقانالرنىڭ

- 6ھۆكۈمهت ئۇيغۇرالر زىچ ئولتۇراقالشقان رايونالردىكى تىجارەت ئورۇنلىرىنى . بارماقتا
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. كه ئۆزگهرتىپتۇ5كىچه ئاچماسلىققا بۇيرۇق چۈشۈرگهن بولسىمۇ،  كىيىن 3ئاۋغۇست سائهت 
 ئوخشاش ئاممىۋى سورۇنالرغا كىرىپ چىقىشتىمۇ ئۇيغۇرالر خهلقئارالىق چوڭ بازار ۋە بۇنىڭغا

كوچىالردا ھۆكۈمهت تهرىپىدىن . ئاخىرى ئاختۇرۇلۇپ ئاندىن كىرگۈزۈلهتتى-باشتىن
تهيىنلهنگهن قىزىل پاچاق كوممۇنىستالر، يهڭلىرىگه بهلگه تاقاپ كوچىالرنى نازارەت قىلىپ 

هن كىشى خۇددى مهدەنىيهت ئىنقىالبىنى بۇالرنى كۆرگ. بۇياققا مېڭىپ يۈرمهكته-ئۇياقتىن
ئۆزلىرىنىڭ جېنىغىمۇ ئىگه بواللمايدىغان بۇ نادان . كۆرگهندەك تۇيغۇغا كېلىپ قالىدۇ

ئۇيغۇرالر، ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشتۇرغان نامايىشتا تهلهپ پىكىرلىرىنى ھۆكۈمهتكه چىرايلىق 
ىلىرىنى يېتىم قالدۇرغان ئوتتۇرىغا قويۇش مهقسىتىدە نامايىشقا قاتنىشىپ خوتۇنى ۋە بال

ئهتراپتا بولۇپ ئۆتكهنلهرنىڭ ئازراقمۇ تهسىرىگه ئۇچرىمىغانالر ناغرا سۇناي . ئۇيغۇرالر ئىدى
مهن بۇ كۈنلهردە .  ئهتراپىدا ئاخىرلىشىدۇ8، 7ھازىر تويالرغا سائهت . چېلىپ تاماشا قىلىۋاتماقتا

 ئويۇن تاماشا قىلغانالر، مۇنداق تويالر ، ئهسلىدە كىيىن ئاڭلىسام. تويالرغا قاتنىشىپ باقمىدىم
 . بولۇپمۇ باقمىغان ئىكهن

 قولغا ئېلىش ۋە سازايى قىلىش قىلمىشلىرى
سهنشىخاڭزا يهنى بۇالق كوچىسى ئهتراپىدا، تۇيۇقسىزال بىر ساقچى ماشىنىسىدىن 
 جىددىي چۈشكهن بىر قانچه ساقچى، بىر ياشنىڭ كهينىدىن كېلىپال بېشىغا تاغار كىيگۈزۈپ

لېكىن بۇ ئىش . قايسى كۈن ئىكهنلىكى تازا ئېسىمدە يوق. ئېلىپ ماڭغانلىقىنى كۆردۇم
بۇنىڭدىن باشقىمۇ، بهزى دوستلىرىمۇ بۇنىڭغا ئوخشاش ئادەم . چۈشتىن كىيىن بولغان ئىدى

 . تۇتۇش ئىشلىرىنى كۆرۈپتۇ
 

 
  

ئېلىنىۋاتقان ئۇرۇق تۇغقان ۋە دوستلىرىمنىڭ دەپ بېرىشىچه، ھهر كۈنى دېگۈدەك قولغا 
ئۇيغۇر ياشلىرى ئۇيغۇرالر زىچ ئولتۇراقالشقان مهھهلله ۋە قورۇالرغا ئېلىپ كېلىنىپ، پۇتلىرىدا 

ساقچىالر ئۇالرنى نورمال . زەنجىر قوللىرىدا كويزا سېلىنغان ھالهتته سازايى قىلىنىۋېتىپتۇ
ۇالرنىڭ قېشىدىن  ساقچى ۋە ئ6، 5ساقچى ماشىنىسىدا ئهمهس، قارا رەڭلىك چوڭ ماشىنىالردا 

قاراڭالر خااليىقالر بۇ بۇزغۇنچى شۇ يهرنى «ئهگهشكهن كامېراچىالر بىلهن ئېلىپ مېڭىپ، 
دەپ سازايى قىلىپ » چېقىپ تاشلىغان، ئۇ يهرگه ئوت قويۇۋەتكهن، ئۇنى قىلغان بۇنى قىلغان
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قه ئىككىنچى دوختۇرخانىدا ئۇچراتقان بىر ۋە) ئاۋغۇست-8(بىر جۈمه كۈنى . ماڭىدىكهن
 ياشالر چامىسىدىكى بىر بالىنى ساقچىالر پومداقالپ 19، 18. ھېلىمۇ ئېسىمدىن چىقمايدۇ

بالىنىڭ . بىچارە باال ساقچىالر نېمه دېسه شۇنى قىالتتى. ئۇرۇپ تېپىپ ئېلىپ مېڭىۋاتاتتى
ئانام ئهنىسرەپ قالمىسۇن دەپ بۇ -ئاتا. كۆزلىرى ئولتۇرۇش كېتىپ ھالىدىن كهتكهن ئىدى

بىر دوستۇم ماڭا مۇنداق بىر ۋەقهنى بايان قىلىپ . ايرىلىشقا مهجبۇر بولۇپ قالدىميهردىن ئ
 ياشالر چامىسىدىكى بىر 40ئاۋغۇست ئارىسىدا -12ئاۋغۇست بىلهن -10چوڭ بازاردا «: بهردى

ئۇ ئۇيغۇر قىلچه . ئۇيغۇرنى ساقچىالر پومداقالپ بېسىپ ئۇرۇپ ئېلىپ مېڭىۋاتقاندەك
 قېرىنداشالر بىزگه دۇئا قىلىڭالر، تۇرمىالردا قېرىنداشلىرىمىز ئۆلۈپ ئۇيغۇر« ھودۇقماستىن 

ساقچىالر ئۇنى بېسىقتۇرۇش ئۈچۈن ئاغزىنى تۇتقان . دەپ ۋارقىراپتۇ» ئويغىنىڭالر. كېتىۋاتىدۇ
ئاۋغۇست بولسا كېرەك، ئىنىم رابىيه -15ئهيتاۋۇر . ھالدا ساقچى ماشىنىسىغا ئېلىپ كېتىپ قاپتۇ

ىيى ئالدىدىكى بهيتۇلال مهسچىتى ئهتراپىدىكى كوچىدا، بىر ياشنى خىتاي قادىر سودا سار
بۇ مهنزىرىنى كۆرۈپ چىداپ تۇرالمىغان بىر . ساقچىلىرىنىڭ سازايى قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپتۇ

بۇنى ئاڭالپ قالغان ساقچىالر بۇ كىشىنىمۇ سازايى . دەپ تىلالپتۇ» ئىتالر«ئۇيغۇر ساقچىالرنى 
بۇنداق ئىشالر ھهر كۈنى . تارىغا قوشۇپ ساقچى ماشىنىسىغا سېلىپ ئهكىتىپتۇقىلىدىغانالر قا

بىلىشىمچه، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شهرمهندىلهرچه ئېلىپ بارغان  . دېگۈدەك بولۇپ تۇراتتى
  . ئاۋغۇست ئېيىغىچه داۋامالشتى-16سازايى قىلىش قىلمىشلىرى 

  تۈرمىلهر ھهققىدە
ئۇيغۇرالر ھۆكۈمهت تهرىپىدىن بۇرۇنال سېلىپ ئۈرۈمچى ۋەقهسىدە قولغا ئېلىنغان 

. تهييارالپ قويۇلغان تاغ ئىچىدىكى ھاۋاسى ئىنتايىن سوغۇق، قاراڭغۇ كامېرالرغا سولىنىپتۇ
 كىشىلىك 8.  يهتته ياشتىن يهتمىش ياشقىچه ھهممىسى بۇ تۈرمىالرنى بىلىپ كېتىپتۇ

نىڭ تاملىرى سېمونت بولغانلىقتىن بۇ كامېرالر.  كىشىنى سوالپ قويۇپتىدەك30،40كامېرالرغا 
نى  يالىڭاچ سوالپ قويغانلىقتىن »مهھبۇسالر«ئۇنىڭ ئۈستىگه . ناھايىتى سوغۇق ئىكهن

. ئۇزۇنغا بارمايال ئۇالرنىڭ جىگهرلىرىدىن چاتاق چىقىپ كۆپىنچىسى تۇرمىدىال ئۆلۈپ كېتىپتۇ
رۇپ مهكتهپكه ئىيۇل كۈنى مهۋسۇملۇق ئىمتىهاننى ئاخىرالشتۇ-5خىتاي ساقچىلىرى 

بىر تۇغقىنىمنىڭ . قايتىۋاتقان بهزى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىمۇ تۇتۇپ كهتكهن ئىكهن
 كۈندىن 10 كۈن قامىلىپ، مهكتىپى ئىز دېرىكىنى قىلىپ يۈرۈپ 10خوشنىسىنىڭ ئوغلى 

ئائىلىسىنىڭ ئېيتىشىچه، ساقچىالر بالىنى قاتتىق . كىيىن ئاران تۇرمىدىن چىقىپتۇ
بۇنىڭدىن سىرت، تۇرمىدا يېتىپ قويۇپ بېرىلگهنلهرنىڭ . كهنلىكتىن باال ئېلىشىپ قاپتۇئۇرۋەت

پهرزەنتلىرىنىڭ ئىز دېرىكىنى ھازىرغىچه . ئىچىدە ئېلىشىپ قالغانالرنىڭ سانى خېلى بار ئىكهن
مېنىڭ بىر دوستۇممۇ ۋەقهدە تۇتۇلۇپ كهتكهن ئىككى . قىاللمىغان نۇرغۇن ئائىله بار ئىكهن

تىت بولۇپ، بارمىغان -دېرىكىنى ھازىرغىچه قىاللماي بىرەر خهۋەر ئااللماي تىت-نىڭ ئىزئىنىسى
لېكىن ئاالقىدار خادىمالر ئۇنداق بىرسىنىڭ يوقلىقىنى ئېيتىپ . ساقچىخانا ۋە تۇرمىالر قالماپتۇ

  . دوستۇمنى قوغلىۋېتىپتۇ
  قولىغا ئوق تهكگهن بىر قىز ھهققىدە

 18، 17 مهركىزىدىن دۇكىنىنى تاقاپ ئۆيىگه مېڭىۋاتقان ئىيۇلدا ئابدۇلئهزىز سودا-5 
كوچىنىڭ قايسى بىر تهرەپتىن ئوق كېلىپ   ياشالر چامىسىدىكى بىر قىز بالىنىڭ سول قولىغا
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شۇنىڭ بىلهن ئۆيدىكىلهر دەرھال ئۇنى دوختۇرخانىغا داۋالىتىش ئۈچۈن . تېگىپ كېتىپتۇ
 بىر نهچچه كىشى كېلىپ ئۇ قىزنى يهنه ئهتىسى دوختۇردەك ياسىنىۋالغان. ئېلىپ كهپتۇ

ئانىسى قىزنى ئهڭ ئاخىرى -ئاتا. تهكشۈرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ ياتاقتىن ئېلىپ كېتىپتۇ
بۇ ئائىلىنى . دېرىكىنى ئالماپتۇ-قىزىنىڭ شۇنىڭدىن كېيىن ئىز. كۆرگىنى مۇشۇ بولۇپ قاپتۇ

 . نھازىر ئۇالرنىڭ تېلېفون نومۇرىنى ئىزدەۋاتىمه. مهن تونۇيمهن
 

 
  رابىيه قادىر سودا سارىيى ھهققىدە 

ئۇيغۇرالرنىڭ ئهڭ ئاۋات سودا مهركىزى بولغان رابىيه قادىر سودا سارىيى ۋە ئۇنىڭ 
مهن بۇنى . ئهتراپى ھازىر ساقچى ئاپشاركىلىرى ۋە تانىلىرى بىلهن قورشاۋ ئىچىدە تۇرماقتا

ارقا تهرەپتىكى ئهقىدە سودا بۇنىڭدىن باشقا ئ. رەسىمگه تارتىپ سىزگه ئهۋەتىپ بېرىمهن
خىتايالر نېمىشقىكىن تارىخى . مهركىزىنىڭ تۆت ئهتراپىمۇ قورشاۋ ئىچىدە تۇرماقتا

رابىيه قادىر سودا . يادىكارلىقالرنى شۇ سودا سارايلىرىنى قوغدىغانچىلىك قوغدىمايدۇ
ماللىرى . ۇسارىيىدىكى ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزنىڭ دۇكانلىرىنىڭ ھهممىسىنى پىچهتلىۋېتىپت

ھۆكۈمهت ئۇالرغا ئانا بالىالر ساقلىقنى ساقالش دوختۇرخانىسى . ھازىرمۇ دۇكاننىڭ ئىچىدىكهن
ۋاڭ لېچۇەننىڭ ئاشنىسىغا (ئهتراپىدىكى يهنى رابىيه قادىر سودا سارىيى ئالدىدىكى بىنادىن 

 كۆرسىتىپ باشقىچىراق ئېيتساق ھۆكۈمهت جىددىي رېمونت قىلىۋاتقان بىنادىن يهر) تهۋە بىنا
بهزى سودىگهرلهر بۇ بىنادا ئىش قىلمايمىز،دەپ جېدەل قىلغاچقا ھۆكۈمهت ئۇالرغا . بېرىدىكهن

دۇكانلىرى ئورنىغا نهچچىلىك . ئارتۇق پۇل بېرىلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ پهسكويغا چۈشۈرۈپتۇ
ۇيغۇرچه دېگهن ئ» رابىيه قادىر سودا سارىيى«. پۇل بېرىدىغانلىقى ھازىرغىچه ئېنىقالشماپتۇ

مهن ئۇ . »قوغداۋاتاتتى«خىتاي ساقچىلىرى بولسا ساراينى جىددىي . ۋىۋىسكا شۇ پېتى تۇراتتى
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دەپ داۋراڭ » دە يىقىلىدۇ-5بۇ بىنا ئهته يىقىلىدۇ، ئۆگۈن يىقىلىدۇ، ئاينىڭ «يهرگه بارغىنىمدا، 
ارلىق گهپلهرنى بۇ ھهقته خهلق قىزىق. سېلىنغان ئىدى، لېكىن ئۇ بىنا يهنىال شۇ پېتى تۇراتتى

رابىيه قادىر خانىم بۇ بىنانى ئامېرىكىدا سۇغۇرتىغا قاتناشتۇرۇپتىكهن، ئهگهر . چىقارغىلى تۇردى
رابىيه ...  قهۋەتلىك رابىيه قادىر سودا سارىيى قۇرۇلىدىكهن22چېقىلىپ كهتسه ئامېرىكىدا 

 بازا قۇرىلىدىغانلىقىغا قادىر سودا سارىيى چېقىۋېتىلگهندىن كىيىن، ئورنىغا باغچا ياكى ھهربىي
بۇ يهرگه نېمه سالسا «مىش خهۋەرلهرنىمۇ خهلق قىزىقارلىق قىلىپ دېگىلى تۇردى، -دائىر مىش

سالسۇن بۇ جاينىڭ ئىسمى رابىيه قادىر باغچىسى ياكى رابىيه قادىر ھهربىي بازىسى دەپ 
ھازىر قاينام ... دېگهندەك» ئاتىلىشى كېرەك، بولمىسا بىز قانداق بىلهلهيمىز بۇ يهرنى

ئهقىدە سودا مهركىزىدىكى مېهمانخانا ۋە . رېستورانىنىڭ ئاستىدا ھهربىي بازا قۇرۇلدى
ئۈستى قهۋەتلهردىكى رابىيه قادىر خانىمنىڭ . رېستورانالرنىڭ ھهممىسىنى كۆچۈرۋېتىپتۇ

. تۇغقانلىرى كۆچۈپ كهتتىمۇ ياكى كهتمىدىمۇ بۇ ھهققىدە ئېنىق خهۋەر ئاڭلىمىدۇق-ئۇرۇق
بىراق يان تهرەپتىكى .  سوم پۇل بېرىلگهننىڭ گېپى بار5500كىن بىر كۇۋادرات مېتىر جايغا لې

دۆلهتنىڭ بېرىدىغان پۇلىنى . ئاشپۇزۇلالر ۋە دۇكاندارالر كۆچۈپ كېتىشكه قارشى چىقىۋېتىپتۇ
 لېكىن ئۇالرنىڭ دۇكانلىرى. ئاز كۆرۈپ ھهر كۈنى دۇكانلىرىنىڭ ئالدىدا ساقالۋاتقانالرمۇ بار

ئالدىغا سېلىنىۋاتقان تام پات يېقىندا ئۇالرنىڭ دۇكانلىرىنى كۆرگىلى بولمايدىغان قىلىپ 
   .قويىدىغاندەك تۇرىدۇ

 تاموژنىدىن كىرىش ۋە چىقىش ھهققىدە
مهن تاموژنىدىن ئۆتكهندە ئۇنچىۋاال جىددىي تهكشۈرۈشكه دۇچ كهلمىدىم، لېكىن تاموژنا 

نېمه ئىش قىلىسهن، قهيهردە ئىشلهيسهن،قايسى «ساقچىلىرى باشقا ئۇيغۇر يولۇچىالرنى 
، 20دەپ سوراققا تارتىپ پاسپورتلىرىنى ئىچىگه ئېلىپ كىرىپ كېتىپ، » كهسىپته ئوقۇيسهن؟

ساقچىالر يهنه بېيجىڭ، .  مىنۇت تهكشۈرۈپ بولغاندىن كىيىن قولىغا بېرىۋاتىدۇ30
ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسى -5شاڭخهيدىن كهلگهنلهرنىڭ يۈك تاقىلىرىنى تهكشۈرۈپ ئۇالردىن

 . ھهققىدىكى كۆز قاراشلىرىنى سورىشىدۇ
قالغىنىنى سىزمۇ ئويالپ . مېنىڭ كۆرگهن، ئاڭلىغانلىرىمنى يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتتۈم

مېنىڭ . بۇنىڭغا ئوخشاش خهۋەرلهرنى دۇنيانىڭ ھهممه يېرىدە ئۇچرىتااليسىز. يېتهلهيسىز
بۇ قېتىمقى ۋەقه مهيلى خىتايالرغا . ردىن ئىبارەتشهرقىي تۈركىستان تهسىراتلىرىم بۇال

بولمىسۇن مهيلى ئۇيغۇرالرغا بولمسۇن ئېسىدىن چىقمىغۇدەك دەرىجىدە ئىزناالرنى قالدۇرۇپ 
ھازىر پۈتكۈل . يهتته ياشتىن يهتمىش ياشقىچه ھهممه ئادەمنىڭ ئاغزىدا مۇشۇ گهپ. كهتتى

ئالىي مهكتهپ . شه ئىچىدە ئولتۇرىدۇئائىلىلهر پهرزەنتلىرى مهكتهپكه كهتكهندە ئهندى
ئوقۇغۇچىلىرىمۇ تهتىل قىلىپ يۇرتلىرىغا قايتقاندا دېهقانالر بىلهن بىرلىكته مهجبۇرىي سىياسىي 

. دېگهن قۇرۇپ شوئارالرنى ئۆگىنىدۇ» رابىيه قادىر بىزنىڭ دۈشمىنىمىز«ئۆگىنىشكه قاتنىشىپ 
مىش گهپلهر ھازىردىن -غا دائىر مىشئۆكتهبىردە يهنه ۋەقه چىقىدىغانلىقى-1جهمئىيهتته 

 . باشالپ تارقىلىپ يۈرمهكته
ئىيۇل كۈنى كوچىدىكى بالىالرمۇ خۇددى چوڭالرغا ئوخشاشال قولىدىن كېلىشىچه -5

 كۈندىن كىيىن 2ئىيۇل كۈنى تۇتۇلۇپ كېتىپ -5تېلېۋىزوردا مۇخبىرنىڭ . ھهرىكهت قىلدى
لۇپ بۇ ئىشقا ئارىلىشپ قالدىڭ؟ دەپ نېمه بو« ياشلىق بىر بالىدىن 8قويۇپ بېرىلگهن 
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دەپ جاۋاب » ئاكىلىرىم قاتنىشالماي قالدى، ئۇالرنىڭ ئورنىغا مهن قاتناشتىم«سورىغاندا، باال 
 ياشلىق بىر قىز باال 11. بۇ جاۋابالردىن نۇرغۇن نهرسىنى ھېس قىلغىلى بولىدۇ. بهردى

بۇ سهۋەبتىن بۇ قىزنىمۇ ساقچىالر . تۇئۆزىدىن چوڭالرغا تاش بېرىۋاتقاندا كامېراغا ئېلىنىپ قاپ
 2ئانىسى كوچىدىكى خىتاي ئهسكهرلىرىگه -ئاڭلىشىمچه، بۇ قىزنىڭ ئاتا. تۇتۇپ كېتىپتۇ

 كۈن ئىچىدە ئاران قۇتۇلدۇرۇپ ئېلىپ 20ھهپتىدەك تاماق توشۇپ، ساقچىالرغا پارا بېرىپ 
  . چىقىپتۇ
 
   
  


