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  كىرىش سۆز

  !ھۆرمهتلىك كىتابخانلىرىم
» مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستاننىڭ كۈنـدىلىك خـاتىرىلىرى     «قولىڭىزدىكى  

مــاۋزۇلۇق كىتــاب، ئۇيغــۇرالر توغرىــسىدا چهت ئهل مهتبۇئاتلىرىــدا، بولۇپمــۇ 
› دۇنيـا گېزىتـى   ‹( شهھىرىدە خىتاي تىلىـدا نهشـر قىلىنىـدىغان          يۇرك -نيو

ېلىندى، ئهمـدى   ۋى تهرىپىـدىن سـېتى     كوممۇنىستلىر ھازىر بۇ گېزىت خىتاي   
گېــزىتته ئــېالن قىلىنغــان ) ئۇيغــۇرالر توغرىــسىدا تولــۇق خهۋەر تارقاتمايــدۇ

خهۋەرلهر، ماقالىلهر ئاساسىدا رەتلهپ  چىقىلغان، پاكىتلىرى ئىنتايىن ئېنىق         
 يۈتتـۈرۈپ بىر قىسىم ماتېرىيـالالرنى     . ماتېرىيالالر ئاساسىدا يېزىپ چىقىلدى   

ئۇيقۇسىز كېچىلهردە، يازنىڭ ئۇزۇن كۈنلىرىدە تۈرمىدىكى رابىـيهم        . ويدۇمق
 يىغىـپ قويغـان گېزىتلهردىكـى     ئهسـلهپ ئازابالنغـان دەقىقىـلهردە     خېنىمنى

كۆڭۈللۈك خهۋەرلهرنى ئوقۇپ ئېزىلىپ تۇرغان كۆڭلۈمگه تهسهللى تاپـاتتىم،         
پىرىـپ قويۇشـنى   ياكى ئۇخالپ قـاالتتىم يـاكى  ماتېرىيـالالرنى ئـۆز جايىغـا ئا      

نهتىجىدە، شۇ ماتېرىياللىرىم گېـزىتلهر قاتارىـدا تاشـلىنىپ         . ئۇنتۇپ قاالتتىم 
بۇنىڭ ئىچىدە ئامېرىكا سىياسىي سۆھبهت ۋەكىللىرىنىڭ باشلىقى       . كېتهتتى
 ئهپهنـدىنىڭ بېيجىڭنـى زىيـارەت قىلغانـدا سـۆزلىگهن سـۆزلىرى             تهيلېسىر

  .پ قويدۇمئېالن قىلىنغان بىر بهتلىك گېزىتنى يوقىتى
بۇ كىتابتا تهييارلىغان ماتېرىيـالالرنى رەتلىگهنـدە خىتـاي تىلىـدا نهشـر             

ــدىم    ــاس قىل ــالالرنى ئاس ــان ماتېرىي ــو    . قىلىنغ ــى رادىئ ــاغالردا تېخ ــۇ چ ئ
شۇڭا بۇ خهۋەرلهردىن مۇتلهق كـۆپ ۋەتهنداشـلىرىمنىڭ        . ئېچىلمىغان ئىدى 

ــالال  ــۇپ، ماتېرىي ــانلىقىنى نهزەردە تۇت ــاب خهۋەردار بواللمىغ ــلهپ كىت رنى رەت
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. شهكلىدە نهشر قىلىپ، ۋەتهنداشلىرىمنىڭ پايدىلىنىشىغا سۇنماقچى بولدۇم      
كهمچىلىــك ۋە يېتهرســىزلىك، تولــۇق بولمىغــان جــايلىرى بولــسا، شــۇ       
خهۋەرلهردىــن ماقــالىلهردىن، ئۇيغــۇرالر توغرىــسىدىكى ئۇچــۇرالردىن خهۋەردار 

پ كهلگۈسىدە كىتـاب قىلىـپ      بولغان ۋەتهنداشلىرىمنىڭ ماتېرىيالالرنى رەتله   
  .نهشر قىلدۇرۇشىغا ئىمانىم كامىل، خۇش ۋاخ بولۇڭالر ۋەتهنداشلىرىم

   
  ۋاشىنگتون     كۈنى– 10 ئاينىڭ -  4 يىلى – 2008
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   كۈنى– 5 ئاينىڭ – 2 يىلى – 1997

ــسى   ــان ئۆلكى ــستاننىڭ قهھرىم ــا  –ئۇيغۇرى ــسىنىڭ غۇلج ــى ئۆلكى  ئىل
ــا ــارتالپ، ئۇيغــۇر نامايىــشچىالر پالكــات  شــهھىرىدە زور كۆلهملىــك نام يىش پ

 – 30 ئهسىرنىڭ   – 20كۆتۈرۈپ كوچىالرغا چىقىپ، مۇستهقىللىق ياكى      
ــۇرىيىتىنى    – 40 ــۇر جۇمه ــق ئۇيغ ــى قېتىملى ــان ئىكك ــدا قۇرۇلغ  يىللىرى

ــدى   ــنى تهلهپ قىل ــلىگه كهلتۈرۈش ــڭ   . ئهس ــشچىالر جاھاننى ــۇر نامايى ئۇيغ
. قا نامـايىش ئـارقىلىق جـاۋاب قـايتۇردى        ۋەزىيىتىگه، زۇلۇم ۋە مىللىي خورلۇق    

. شۇ ئهسنادا ئۇيغۇرالر خىتاينىـڭ مىللىـي ھۆكـۈمرانلىقىنى ئىنكـار قىلـدى            
 11  ئاينىـڭ  – 2 يىلـى    – 1945ئۇيغۇر نامايىشچىالر نامايىش ئـارقىلىق      

 – 8 يىلـى    – 1945نى ۋە   »يالتا يىغىنى « كۈنى چاقىرىلغان خهلقئارا     –
. نـى ئىنكـار قىلـدى     »نـى يىغىموسـكۋا   « كۈنى چاقىرىلغان    – 14ئاينىڭ  

ــۇرالر  ــا   – 1944ئۇيغ ــنالردا خىتايغ ــۇقىرىقى يىغى ــان دۆلهت ي ــى قۇرغ  يىل
ئۇيغۇرالر نامايىش ئارقىلىق   ! ، دېدى ئۇيغۇرالر  سېتىلمايمىز. سېتىلغان ئىدى 

، ېتىش ھهق ھهرقانداق مىللهت، ھهرقانداق دۆلهتنىڭ ئۇيغۇرالرنى خىتايغا سـ       
ۇيغۇرالر نامايىش ئارقىلىق سىياسـىي ئـارزۇلىرىنى،       ھوقۇقى يوق دېگهندەك، ئ   

ھوقۇق ئىرادىسىنى، بىـر مىللهتنىـڭ قانـداق ياشـاش ھوقـۇقلىرىنى نامايـان              
  . قىلدى

چىداپ تۇرالمىغان خىتاي كۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتى ساقچى ۋە ھهربىي        
كۈچنى ئىشقا سېلىپ ھهتتا خىتاينىڭ لهنجۇ ئۆلكىسىدىن ئهسـكهر يـۆتكهپ           

ئىـشتىن  . ا تۆمۈرنىڭ سۇنۇقى يوق ئۇيغۇر خهلقىنى باستۇردى      كېلىپ قولىد 
كېيىن بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى، ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى ھۆكۈمىتى        
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ــق    ــي قىرغىنچىلىـ ــتهملىكىچىلىرىنىڭ مىللىـ ــست مۇسـ ــاي كوممۇنىـ خىتـ
بـۇ نامـايىش ئۇيغـۇر      . سىياسىتىنى ئهيىبلهپ بايانـات ئـېالن قىلغـان بولـدى         

ــڭ ــسىنى    ئازادلىقىنى ــۇرالر مهسىلى ــايىش ئۇيغ ــۇ نام ــاچتى، ب ــسىنى ئ  پهردى
ــارىن قوراللىــق ئىنقىالبىــدىن كېيىنكــى ئېغىــر  ...  خهلقئاراالشتۇرۇشــنىڭ ب

  . قهدەملىرىنى ئوڭۇشلۇق باستى
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   كۈنى– 24 ئاينىڭ – 5 يىلى – 1997

 كــۈنى – 23 موخبىرىنىــڭفرانــسىيه ئــاگېنتلىقى » دۇنيــا گېزىتــى«
  :لېگراممىسىئۈرۈمچىدىن بهرگهن تې

 ئارقىدىن پارتلىتىش، ھۇجۇم قىلىـش ۋە مىللىـي         –ئۇيغۇرىستاندا ئارقا   
توقۇنۇش يۈز بهرگهندىن كېيىن، ئۇيغۇرالر بىلهن خىتايالر ئوتتۇرىـسىدا بىـر           

ــتى، تېخىمــۇ      – ــۇ ئومۇمالش ــات تېخىم ــدىغان كهيپىي ــدىن گۇمانلىنى  بىرى
ىتىش ۋەقهسـى   دائىرىلىـرى بومبـا قويـۇپ پـارتل       » شىنجاڭ«. چوڭقۇرالشتى

» شىنجاڭ«پهيدا قىلغان ئۇيغۇرالرغا ئۆلۈم جازاسى ھۆكۈم قىلغاندىن كېيىن         
بىــر خىتــاي . قارىماققــا جىمجىتلىــق ئىچىــگه كىرىــپ قالغانــدەك كۆرۈنىــدۇ

  :خوتۇن
 بىز ھېچكىمدىن قورقمايمىز، چۈنكى ھۆكۈمهت ھهربىـر ئاپتوبۇسـقا          —

يغۇرالرنىـڭ نـارازىلىقى    لېكىن، ئۇ .  دېدى -بىردىن ساقچى ئورۇنالشتۇردى،    
ــسايىن      ــقان ۋە كۈنـ ــسايىن چوڭقۇرالشـ ــكهن، كۈنـ ــسايىن ئۆتكۈرلهشـ كۈنـ

ــارتلىتىش ۋەقهلىــرى ئاخىرالشــقاندىن  . كــۈچهيگهن ــۇالر يهنــى ئۇيغــۇرالر پ ئ
كېــيىن، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغــۇرالرنى باســتۇرۇش، ئۇيغۇرالرغــا زەربه  

پـارتلىتىش  : ۇر يـاش  بىـر ئۇيغـ   . بېرىش ھهرىكهتلىرىنى ئۇنتۇپ كېتهلمىگهن   
يۈز بېرىـپ ئىككـى كۈنـدىن كېـيىن، سـاقچىالرنىڭ بـۇ يىگىتنـى تۇتـۇپ                 

 سائهت قاماپ قويۇپ سوراق قىلغانلىقىنى، چـۈنكى ئـۇ،          10كهتكهنلىكىنى  
ــستاندىن     ــۇبىي ئۇيغۇرى ــان جهن ــك ئهۋج ئالغ ــي بۆلگۈنچىلى ــڭ مىللى ئۆزىنى

  . كهلگهنلىكىنى ئېيتىپ بهردى
  :بۇ ئۇيغۇر ياش يهنه
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ىدىن باشـقا نۇرغـۇن ۋەتهنداشـلىرىنىڭ شـۇنداق قىـسمهتلهرگه            ئۆز —
دۇچـــار بولغـــانلىقىنى بـــۇ ئىـــشالرنى تىلغـــا ئالغانـــدا يهنىـــال ئهنـــسىرەپ 

  .تۇرىدىغانلىقىنى سۆزلهپ بهردى
ئهمهلىيهتته ئۇيغۇرالر كىچىكىدىنال   : فرانسىيه ئاگېنتلىقىنىڭ مۇخبىرى  

ــدە ته    ــاتى ئىچى ــك كهيپىي ــتىگه ئۆچمهنلى ــاي مىللى ــدىكهن، خىت ربىيىلىنى
ئۇيغۇرالر، خىتايالر بىلهن بىر مهكتهپته ئوقۇمايدىكهن، ئۇيغـۇر مهكتهپلىرىـدە          
ــۇچىالر      ــدىكهن، ئوقۇغ ــى ئۆتۈلى ــاي تىل ــائهتال خىت ــرنهچچه س ــدە بى ھهپتى

  :بىر مال ساتقۇچى ئۇيغۇر. تهدرىجىي خىتايدىن يىراقلىشىدىكهن
ســۆزلهپ  ئــاغزىمىزدا ھهمــمه نهرســه ياخــشى بولــۇپ كهتتــى، دەپ —

بــۇ . يۈرســهكمۇ، لــېكىن كــۆڭلىمىزدە تهڭــسىزلىكتىن ئــاغرىنىمىز، دېــدى 
خۇددى شاڭگاڭلىق جۇڭگونىڭ قوينىغا قايتىـپ كېلىـشكه خـوش بولـسىمۇ            
ــرەك، دەپ       ــسا كې ــش بول ــر ئى ــدەك بى ــىنى ئويلىغان ــقا نهرس ــدە باش كۆڭلى

  . كۆرسهتتى
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   كۈنىـ 28 ئاينىڭ ـ 5 يىلى ـ 1997

  : ئاالھىدە خهۋىرىىڭمۇخبىرىن» دۇنيا گېزىتى«
ئهنگلىــيه . زور تهســىر كۆرســهتتى ) شــىنجاڭ(شــاڭگاڭ ئۇيغۇرىــستانغا  

ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ جۇڭگـو ئىـشلىرى مۇتهخهسسىـسى ئاگاھالنـدۇرۇپ مۇنـداق،          
ئۇيغۇرىـستاندا مىللىـي بۆلگـۈنچى      ) شىنجاڭ ئۇيغۇر ئـاپتونوم رايونىـدا     : (دېدى

غا قايتىـپ كېلىـشنىڭ ئالـدى       تهشكىالتالر شاڭگاڭنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى جۇڭگو    
 كهينىدە خىتايغا قارشى ھهرىكهتنى كۈچهيتىدۇ، يېقىندىن بېـرى ئۈرۈمچىـدە           –

 خىتايالرنىڭ ئۇيغۇرىستاننى  ۋەرەقىلهردەئىسالم دىنى مۇرىتلىرى تارقاتقان تهشۋىق      
 كۈنىـــدىن بـــۇرۇن – 1 ئاينىـــڭ – 7ئىگىـــلهپ ئالغـــانلىقى ئهيىبلىنىـــپ، 

  .چىقىپ كېتىشى تهلهپ قىلىندى) رىستاندىنئۇيغۇ(خىتايالرنىڭ شىنجاڭ 
خىتاي كوممۇنىـستلىرى يېقىنـدىن بېـرى ئۇيغۇرىـستاندا زور بىـر تۈركـۈم              

 ئىلـى ئۆلكىـسىدە   مىللىي بۆلگۈنچىلهرنى ئېتىپ تاشلىدى، ئېتىـپ تاشـالنغانالر      
شـۇڭا  . ى، بېيجىڭـدا ئـاپتوبۇس پـارتالتتى، دەپ ئهيىبلهنـدى         دتوپىالڭ پىالنلى 

ــست  ــاي كوممۇنى ــنى    خىت ــان باستۇرۇش ــتهقىلچىلىرىگه قاراتق ــۇر مۇس لىرى ئۇيغ
  . كۈچهيتتى

گه 2%ئۇيغۇرىـستاندا   ) شـىنجاڭ ( يىلالرنىڭ دەسـلىپىدە     – 50خىتايالر  
) شـىنجاڭ ( مىليـون ئۇيغۇرىـستان     16 گه كۆپىيىـپ       40%يهتمهيتتى، ھـازىر    

خىتايالرنىــڭ مۇســتهملىكىچى قوشــۇنى .  مىليــونىنى ئىگىلىــدى6نوپۇســنىڭ 
كۆچمهن خىتايالر ئۇيغۇرالرنىـڭ    . كۆچمهكته) شىنجاڭ(هپ ئۇيغۇرىستانغا   تۈركۈمل

ــى  ــتۇرغاندىنمهدەنىيىتىن ــدارە  خىتايالش ــقا، ئى ــۇقىرى  – باش ــيهتلهردە ي  جهمئى
) شىنجاڭ(ئۇيغۇرىستاندا  .  چوڭ ھوقۇقنى خىتايالر ئىگىلهپ  كهلمهكته      ،ئورۇننى
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ىن ئۆرلىشى، سوۋېتالر   مىللىي بۆلگۈنچىلىكنىڭ يېقىنقى يىلالردىن بېرى كۈنساي     
ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېيىن مۇستهقىل بولغـان قازاقىـستان، قىرغىزىـستان،          

. تاجىكىستان قاتارلىق دۆلهتلهرنىڭ مهدەت بېرىشى ۋە تهسىرىگه ئۇچرىغانلىقىدۇر       
. دا ئۇيغۇرالرنىــڭ غهزىپىنــى قوزغىماقتـــا  ) شـــىنجاڭ(خىتــايالر ئۇيغۇرىــستان   
تايالرنىـڭ بىـرنهچچه يـۈز قېتىملىـق ئـاتوم بومبىـسىنى            ئۇنىڭدىن باشقا يهنه خى   

 بۇلغىنىـشنى پهيـدا   رادىئـاكتىپلىق ئۇيغۇرىستاندا سىناق قىلىشى زور دەرىجىـدە    
 كۈنىـدىن باشـالپ زور دەرىجىـدە ئـۆزىنى          – 1 ئاينىـڭ    – 7شاڭگاڭ  . قىلدى

ە شاڭگاڭ ئاھالىسى خىتـاي بولغـانلىقتىن ۋ      . ئۆزى باشقۇرىدىغان رايونغا ئايلىنىدۇ   
بىر دۆلهتته ئىككى خىل تـۈزۈم يولغـا قويۇلغـانلىقتىن، بـۇ ئهھـۋال ئۇيغـۇرالرنى             

ئۇيغۇرىـستاندا ئۇيغـۇرالر مهدەنىـيهت ۋە       . مهلۇم دەرىجىدە ئىلهامغا ئىـگه قىلىـدۇ      
بىراق، ئۇيغۇرىستان بارغانسېرى خىتـاي     . ئىرقى جهھهتته خىتايالرغا ئوخشاشمايدۇ   
 ئايغا يېقىن   6خىتاي كوممۇنىستلىرى   . قتادائىرىلىرىنىڭ تىزگىنلىشىگه ئۇچرىما  

ى زەربه بېرىش ھهرىكىتىنى قوزغاپ، ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگه نارازىلىقىن       
ــۋەتتى  ــۇ كۈچهيتىـ ــسالم. تېخىمـ ــدىمىنتالزمچىيئىـ ــست  فونـ ىالرنىڭ تېررورىـ

 قاتارلىق مهخپىـي تهشـكىالتالر ئۇيغۇرىـستاندا        » پارتىيىسى ھئالال«تهشكىالتلىرى  
  .  ھهرىكهتلىنىش دەرىجىسى تېخى بىزگه ئېنىق ئهمهس. قۇرۇلدى) شىنجاڭ(

 كۈنى جۇڭگوغا قايتىـپ كهلـسه، بـۇ دېـمهك،           – 1 ئاينىڭ   – 7شاڭگاڭ  
  .جۇڭگونى پارچىالشنىڭ تۇنجى باسقۇچى باشالنغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ
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   كۈنى– 7 ئاينىڭ – 6 يىلى – 1997

ــى« ــا گېزىت ــاگېنتلىقى مۇخبى» دۇني ــسىيه ئ ــڭ فران ــۈنى – 6رىنى  ك
  :بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى

 ئهپهنـدى، بۈگـۈن   دىلـۇن  مۇتهخهسسىـسى  خىتايـشۇناس ئهنگلىيىنىڭ  
 سـانائهتچىلهر جهمئىيىتىـدە   –بېيجىڭدا، ئهنگلىيىنىڭ بېيجىڭدىكى سودا    

  :نۇتۇق سۆزلىگهندە
ۋەزىيىتــى ئىنتــايىن مۇقىمــسىز، مىللىــي ) شــىنجاڭ(ئۇيغۇرىــستاننىڭ 

 كـۈنى شـاڭگاڭ جۇڭگوغـا قايتىـپ         – 1 ئاينىـڭ    – 7غۇرالر  بۆلگۈنچى ئۇي 
ــدى     ــايمىز،  ـكېلىــشنىڭ ئال ــدە ھۇجــۇم قىلىــش ھهرىكىتىنــى قوزغ  كهينى
  . دېيىشىۋاتىدۇ، دېدى

بۇ جهمئىيهتنىڭ ئهزاسى، جۇڭگونىڭ ھازىرقى زامان تارىخىنى تهتقىـق         
شـــىنجاڭدا ناھـــايىتى زور تـــوپىالڭ يـــۈز :  ئهپهنـــدىدىلـــۇنقىلىـــدىغان 

تىبهت مهسىلىسى جۇڭگودا ئهڭ مۇھىم     : ئۇ. غانلىقىنى قىياس قىلغان  بېرىدى
بۆلگۈنچىلىك مهسىلىسى ئىدى، ئۇيغۇرالر مهسىلىسىنى ناھايىتى ئاز قىـسىم         

كهلگۈسـىدە  ) ئۇيغۇرىـستاندا (لېكىن بىز، شىنجاڭدا    . كىشىلهر تىلغا ئاالتتى  
ۇق، زور كۆلهملىــك مىللىــي داۋالغــۇش يــۈز بېرىــدىغانلىقىنى كــۆرۈپ يهتتــ 

ــدى ــۇ. دې ــدىن  – 1979: ئ ــا قويۇلغان ــسادى ئىــسالھات يولغ  يىلــى ئىقتى
ئـۇ  . كېيىن، ئۇيغۇرىستاندا بىرقانچه قېتىم ئىجتىمائىي داۋالغۇش يۈز بهردى       

 ئهپهنــدى مۇنــداق دىلــۇن. يهرنىــڭ ئهھــۋالى ئىنتــايىن مۇقىمــسىز، دېــدى
  :دېدى
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ــستاننىڭ  — ــالنغاندا، ئۇيغۇرىــ ــشكهن خهۋەرلهرگه ئاساســ  مهن ئېرىــ
پايتهختى ئۈرۈمچى شهھىرىدە ئۆتكهن ھهپته تارقىتىلغان تهشۋىق       ) شىنجاڭ(

 كۈنى شاڭگاڭ جۇڭگونىڭ قوينىغا قايتىـپ       – 1 ئاينىڭ   – 7،  ۋەرەقىلهردە
 ىچىقىپ كېتىش ) ئۇيغۇرىستاندىن(كېلىشتىن بۇرۇن، خىتايالرنىڭ شىنجاڭ     

كهن ئـۆچ   دىن ئايرىلمايدى ) ئۇيغۇرىستان(خىتايالر شىنجاڭ   . تهلهپ قىلىندى 
  . ئېلىشقا ئۇچرايدۇ، دېيىلدى، دېدى

دېگهن ئىسىم،  » شىنجاڭ« خىتايچه قويۇلغان    ۋەرەقىلهردە تهشۋىق   —
ــىنجاڭ     ــۇ ش ــۆزگهرتىلگهن، ب ــقا ئ ــستان، دەپ ئاتاش ــدا ئۇيغۇرى ــۇر تىلى ئۇيغ

  . مىللىي بۆلگۈنچى ئۇيغۇرالر قويغان ئىسىمدۇر) ئۇيغۇرىستان(
 كۆپ پارتلىتىش، ھۇجۇم قىلىـش      تېخىمۇ) شىنجاڭ(ئۇيغۇرىستاندا  : ئۇ

 تېررورچىلىـق خاراكتېرلىك مىللىـي داۋالغـۇش يـۈز بېرىـدۇ، پـارتلىتىش ۋە             
تهشكىللىنىشكه قاراپ  يۈزلىنىدۇ، بۆلگـۈنچى تهشـكىالتالر تېخىمـۇ مـۇھىم            

  . رول ئوينايدۇ، دېدى
بېيجىـــڭ دائىرىلىرىنىـــڭ ئۇيغـــۇر مىللهتچىلىرىنـــى، ئۇيغـــۇر  : ئـــۇ

ۇرۇشى، ئۇيغۇرىستاندا داۋالغۇش  پهيـدا بولۇشـنىڭ        مۇستهقىلچىلىرىنى باست 
  .  دەپ كۆرسهتتى-مۇھىم سهۋەبىدۇر، 

ــداق كۆرســهتتى  ــالىم مۇن ــۇ ئ ــستان : ب يېقىنقــى ) شــىنجاڭدا(ئۇيغۇرى
كونا شهكىللىك ئۇرۇقداشلىقنى ئاساس    . يىلالردا زور ئۆزگىرىشلهر يۈز بهردى    

ــسىز مىلل    ــدى كۆلهم ــهكلى ئهم ــۇش ش ــات، تۇرم ــان كهيپىي ــك قىلغ هتچىلى
ھهرىكىتىگه ئايلىنىپ ئىسالم دىنىنى يېتهكچى قىلغان يۈزلىنىش مىسلىسىز        

  .دەرىجىدە كۈنسايىن تهرەققىي قىلدى
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بۆلگـۈنچى  :  ئهپهنـدى يهنه ئوخـشاشال مۇنـداق كۆرسـهتتى         دىلۇنئالىم  
تهشكىالتالر ئىتتىپاقسىز ئىكهن، دىنى ۋە دىنى مهزھهپـلهر  تـۈپهيلى، تىلغـا             

ن يىراق سىياسـىي قاراشـالر تـۈپهيلى ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە            ئالغۇدەك سهۋىيىدى 
ئۇيغۇرىـستاندا بىرقـانچه قېـتىم ئهڭ       . ئىتتىپاقسىزلىق تۇغۇلـۇپ تۇرىـدىكهن    

ئـۆتكهن ھهپـته    . ئېغىر مىللىي داۋالغۇش ۋە پارتلىتىش ۋەقهلىرى يۈز بهردى       
ســهككىز نهپهر ئۇيغــۇر مىللىــي بۆلگــۈنچىلهر پارتلىتىــشقا قاتناشــقان، دەپ  

  . ىنىپ ئۆلۈم جازاسى بېرىلدىئهيىبل
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   كۈنى– 29 ئاينىڭ – 6 يىلى – 1997

شــاڭگاڭ جۇڭگونىــڭ قوينىغــا قايتىــپ كېلىــشتىن بــۇرۇن تىــبهت ۋە  
  .نىڭ ساداسى ياڭرىدى) شىنجاڭ(ئۇيغۇرىستان 

 فرانسىـسكودىن  سـان    گويىڭنىڭ شۈينىڭ مۇخبىرى   »دۇنيا گېزىتى «
  :بهرگهن خهۋىرى

ــ  ــك ھوقۇقىنى ــاڭگاڭنىڭ ئىگىلى ــۈزۈپ  ش ــا ئۆتك ــڭ قولىغ ڭ جۇڭگونى
ــ       دىن بېــرى بېرىلىــشىگه دۇنيــا دىقــقهت قىلىۋاتقــان بىــر پهيتــته ئۇزۇن

ــتهملىكىچىلىكنىڭ زۇل ــستاننىڭ   مۇس ــبهت ۋە ئۇيغۇرى ــان تى ــا ئۇچراۋاتق مىغ
دىن ئېتىقاد ۋە سىياسىي ئىشالر تۈپهيلى قولغـا        . ساداسى ياڭراشقا باشلىدى  

تىـبهتكه  . ېرىـشنى تهلهپ قىلـدى    ئېلىنغان مهھبۇسالرنى تۈرمىدىن قويۇپ ب    
 مۇسـتهقىلچىلهر    ئوتتۇرىغا قويغان، شهرقىي تۈركىـستان     ئوخشاش تهلهپلهرنى 

تهشــكىالتىنىڭ باشــلىقى يۈســۈپ بېــك مــۇخلىس شــۇ كــۈنى پرېزىــدېنت   
: خهتــته. شــكارىلىدى يازغــان بىــر پــارچه خهتنىــڭ مهزمــۇنىنى ئاكىلىنتۇنغـا 

تىقــاد قىلىــدىغان، كاۋكــاز  خهلقــى ئىــسالم دىنىغــا ئېشــهرقىي تۈركىــستان«
ئىرقىغا مهنسۇپ ئاق تهنلىك، تىلى خىتـاي تىلىغـا مـۇتلهق ئوخـشىمايدىغان             

ىق خىتــاي كوممۇنىــستلىرى يــۇقىرى بېــسىمل. ئۇيغــۇر تىلىــدا سۆزلىــشىدۇ
 1962غا ھۆكـۈمرانلىقى سـهۋەبىدىن      سىياسهت ئارقىلىق شهرقىي تۈركىستان   

 چىقىـپ   تـلهرگه قېچىـپ   ئاھالىـسى قوشـنا دۆله     مىڭ ئۇيغۇر    300 يىلى   –
  .دېيىلگهن» كېتىشكه مهجبۇر بولغان ئىدى

ىتى خىتاي كوممۇنىـستالر ھۆكـۈم    «: ئۇ يهنه خېتىدە مۇنداق كۆرسهتتى    
 ئۆلكىـسىنى ئـاتوم سـىناقلىرى ئېلىـپ         ئۇزۇندىن بېرى، شهرقىي تۈركىستان   
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ــىرىگه     ــڭ تهسـ ــدۇرۇۋېلىپ، ئاتومنىـ ــدانىغا ئايالنـ ــىناق مهيـ ــدىغان سـ بارىـ
ــانلىقتى ــته    ئۇچرىغ ــشىلهر غهلى ــان كى ــمۈرلهر، قانچىلىغ ــان ئۆس ن قانچىلىغ

  . »تۆرەلمىگه، جىسمانىي مهجرۇھالرغا ئايالندى، بۇنى ھېچكىم بىلمهيدۇ
ئۇ يهنه پرېزىـدېنت كىلىنتوننىـڭ ئۇنىڭغـا جـاۋاب خهت يازغـانلىقىنى             

 يازغـان جـاۋاب     مۇخلىـسقا پرېزىدېنت كىلىنتۇن، يۈسۈپ بېـك      . تىلغا ئالدى 
كا خهلقى خۇددى تىبهت خهلقىنى قوللىغاندەك، ئۇيغۇرىـستان        ئامېرى: خېتىدە

ك ئۈچــۈن ئېلىــپ بارغــان ئۇيغۇرلىرىنىــڭ كىــشىلىك ھوقــۇق ۋە ئهركىنلىــ
  .  غهلىبىنى قولغا كهلتۈرۈشنى قولاليدىغانلىقىنى بىلدۈرگهنكۈرەشلهردە
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   كۈنى– 21 ئاينىڭ – 8 يىلى – 1997

ــۈنچىلهرگه) شـــىنجاڭ(  زەربه بېرىـــشنى دائىرىلىـــرى مىللىـــي بۆلگـ
دائىرىلهرنىڭ پوزىتسىيىسى ئىنتايىن قاتتىق بولـدى، ئهقهللىـي        . كۈچهيتتى

  . ئهركىنلىك بېرىشنىمۇ رەت قىلدى
 كــۈنى – 20 مۇخبىرىنىــڭفرانــسىيه ئــاگېنتلىقى » دۇنيــا گېزىتــى«

  :بېيجىڭدىن بهرگهن خهۋىرى
 دە، شـىنجاڭ  »شىنجاڭ گېزىتى «شكهن  بۈگۈن بېيجىڭدا قولىمىزغا چۈ   

 رايونىدا مىللىـي بۆلگـۈنچىلهر بىـلهن     شىنجاڭ : ئاگاھالندۇرۇپ نىىرىلىرىدائ
بـــۇ رايونـــدا  . گهنيىلقارشىلىـــشىش ھهرىكىتـــى كۈچهيتىلـــدى، دېـــ   

مۇستهقىللىقنى مهقسهت قىلغان تهشكىالتالر ۋە ئىسالمى فونـدىمىنتالزمچىالر        
  . جانلىنىپ كهتكهن

ېكرېتارى ۋاڭ  خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ س  : خهۋەردە مۇنداق دېيىلىدۇ  
 ئـــابلهت ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم رايونىنىـــڭ رەئىـــسى »شـــىنجاڭ«لىچـــۈەن، 
ــدىمىنتالزمچىالر دەل يمىللىــي بۆلگــۈنچىلهر ۋە ئىــسالمى: ئابدۇرېــشىت  فون

ئـۇالر ئىـسالم دىنـى      .  دېـگهن  ،جانلىق ھهرىكهت قىلىش باسـقۇچىدا تۇرىـدۇ      
 ئاسـتىدا   بۇنـداق ئهھـۋال   : ساھهسىدىكى ئايرىم زاتـالر بىـلهن كۆرۈشـكهندە       

مىللىي بۆلگۈنچىلهر بىلهن قارشىلىشىش  ھهرىكىتىنىڭ ئىنتايىن كهسـكىن         
  . بولىدىغانلىقىنى تهكىتلىگهن
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   كۈنى– 15 ئاينىڭ – 9 يىلى – 1997

  : ئۇنىۋېرسال خهۋىرىمۇخبىرىنىڭ» دۇنيا گېزىتى«
 كــۈنى قازاقىــستاندا ھــاۋادىن – 14ئامېرىكىنىــڭ ھــاۋا قىــسىملىرى 

مهشــىقى ئېلىــپ بــاردى، رۇســىيه، تــۈركىيه ۋە يــېڭىال   تاشــالش دىــسانىت
مۇســتهقىل بولغــان بهش جۇمهۇرىيهتنىــڭ ئهســكهرلىرى بىــلهن ئۇچرىــشىپ 

  . كۈنلۈك ھهربىي مانېۋىرنى ئوتتۇرا ئاسىيادا باشلىۋەتتى6ئامېرىكا 
ئامېرىكا باشچىلىقىدا ئوتتـۇرا ئاسـىيادا ئېلىـپ بېرىلىـدىغان سـهككىز            

بـۇ  .  نهپهر ئهسـكهر قاتناشـتى  2500ي مانېۋىرىغـا    دۆلهتنىڭ بىرلهشمه ھهربى  
ھهربىي مانېۋىر سوغۇق مۇناسىۋەتلهر ئۇرۇشى ئاخىرالشقاندىن كېيىنكى ئـالته         
يىل مابهينىدە ئامېرىكا ۋە يېڭىال مۇستهقىل بولغان ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىـرى    

ــول تۇتۇشــۇپ ئ ــۇ  ق ــانېۋىر بول ــي م ــان ھهربى ــدى، بهلكــى پېلىــپ بارغ  قال
ىڭ ھهربىي ئىشالر تارىخىدا ئهڭ يىراق مۇساپىدىن كېلىپ ئېلىـپ     ئامېرىكىن

  . بارغان ھهربىي مانېۋىر بولۇپ قالدى
دەپ ئاتالغـــان ھهربىـــي مانېۋىرغـــا » بېرىگادىـــسىئوتتـــۇرا ئاســـىيا «

 ھاۋا قىسىملىرى   – 82« شتاتىدا تۇرۇشلۇق    كارولىنائامېرىكىنىڭ شىمالىي   
قازاقىــستان،  . ر ئهۋەتتــى  ئهســكه وتچىشــ اپار نهپهر 500» دېۋىزىيىــسى

 نهپهر  500قىرغىزىستان، ئۆزبېكىستان قاتارلىق ئـۈچ مۇسـتهقىل دۆلهتـتىن          
نىـڭ تارمـاق ئهترىتـى      »بېرىگادىـسى ئوتتۇرا ئاسىيا   «ئهسكهر تهشكىللىنىپ   

 ۋە  گىـروزىيه رۇسـىيه، تـۈركىيه،     .  بـۇ قېتىمقـى مانېۋىرغـا قاتناشـتى        ،بولۇپ
 نهپهر ئهسكهر بۇ قېتىمقـى      400ئىي  التۋىيه دۆلهتلىرى ۋەكىل ئهۋەتىپ جهم    

  . ھهربىي مانېۋىرغا قاتناشتى
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ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىكى بۇ قېتىم ئۆتكۈزۈلگهن ئوتتـۇرا         
بـۇ قېتىمقـى    : ئاسىيا ھهربىي مانېۋىرىنىڭ مهقـسىتى توغرىـسىدا توختالغانـدا        

ىنى ھهرىكهت تىنچلىق ساقالش ۋە ئىنسانپهرۋەرلىك ياردىمى بېـرىش ئىـشلىر         
ئوتتۇرا ئاسـىيا ئىنتـايىن مـول       . مهشىق قىلىشتىن ئىبارەت، دەپ كۆرسهتتى    

نېفىت بايلىقى ۋە كان بايىقى بولغانلىقتىن ئۇنىڭ ئۈستىگه يوشۇرۇن تـاالش           
 تارتىشقا ئوبيېكتىپ بولغان بۇ رايونغـا ئامېرىكىنىـڭ ناھـايىتى يىـراقتىن             –

نېۋىر قىلىـشى،   تۇنجى قېـتىم ئهسـكىرى قىـسىمالرنى ئهۋەتىـپ ھهربىـي مـا            
ــا     ــى دۇنيـ ــان يېڭـ ــيىن قوزغالغـ ــىدىن كېـ ــىۋەتلهر ئۇرۇشـ ــوغۇق مۇناسـ سـ

  . ئىستراتېگىيىسىنىڭ ئهھمىيىتىنىڭ ھهرىكهتكه ئۆتكهنلىكى بولۇپ قالدى
 مىليـارد   2پهرەزلهرگه ئاساسالنغاندا ئوتتـۇرا ئاسـىيادا نېفىـت زاپىـسى           

گـاز زاپىـسى    بـۇ رايونـدا ئىنتـايىن مـول تهبىئىـي           .  ئارتۇق ئىكهن  بارىلدىن
.  تهبىئىي بايلىق خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ دىققىتىنى تـارتتى       ،ساقالنغان بولۇپ 

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئوتتۇرا ئاسىيادا ئۈچ دۆلهت كهلگۈسىدە ئېنېـرگىيه قېزىـپ           
. چىقارغاندا تاشقىرىغا ئېكـسپورت قىلىـدىغان ئىـشهنچلىك يـول ئىزدەيتتـى           

ــنا   ــكه قوش ــۈچ دۆلهت ــۇرا ئاســىيادىكى ئ ــېكىن ئوتت ــستان، ل ــان تاجىكى  بولغ
 پاتقىقىغـا پېتىـپ    ئافغانىستان قاتارلىق دۆلهتلهر نـۆۋەتته ئىچكـى ئۇرۇشـنىڭ        

 تهرەپـدارلىرىنىڭ ئوتتـۇرا ئاسـىياغا سـىڭىپ كىرىـشىدىن           ەقېلىپ، ئهسلىد 
پهيدا بولغان يوشۇرۇن ئاپهت بۇ رايوننىڭ مۇقىملىقىغا تهھدىت پهيدا قىلغان          

ىيانى ئېچىـشقا تهييـارلىق قىلىۋاتقـان       ئامىل بولـۇپ قالـدى ۋە ئوتتـۇرا ئاسـ         
ــدى     ــان ئى ــدا قىلغ ــۆلهڭگه پهي ــرىگه ك ــڭ غهرەزلى ــقا . ئامېرىكىنى شۇڭالش

ــشى، ئهمهلىــي كــۈچىنى كۆرســىتىپ    ــۇرا ئاســىياغا كىرى ئامېرىكىنىــڭ ئوتت
قويغــانلىقى بولــۇپ، بولۇپمــۇ يــېقىن ئهتراپتىكــى جۇڭگــو ھهمــدە مانېۋىرغــا 
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دۆلهتلهرنـى ئامېرىكـا مـانېۋىر ئـارقىلىق        قاتناشقان رۇسىيه، تۈركىيه قاتـارلىق      
بېسىپ، ئوتتـۇرا ئاسـىيا توغرىـسىدا يامـان غهرەزدە بولماسـلىقى توغرىـسىدا              

  .ئاگاھالندۇرۇش بهرگهنلىكى ئىدى
 ئوتتۇرا ئاسىيادا ئهزەربهيجاننىڭ مۇقىملىقى، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئـۈچ        

يېڭـى يـول   دۆلهتنىڭ ئېنېرگىيىنـى تاشـقىرى دۇنياغـا ئېكـسپورت قىلىـشتا       
 ئايدا  – 8ئهزەربهيجاننىڭ پرېزىدېنتى     . ئىزدەشنىڭ مۇھىم ھالقىسى ئىدى   

ــدېنت    ــۈمىتى ۋە پرېزىـ ــا ھۆكـ ــدا ئامېرىكـ ــارەت قىلغانـ ــىنگتوننى زىيـ ۋاشـ
بـۇ ۋەقهلهر ئوتتـۇرا     . كىلىنتوننىڭ ئاالھىدە كۈتۈۋېلىشىغا مۇيهسـسهر بولـدى      
غا، يېڭـى ۋەزىـيهتكه     ئاسىيانىڭ ئىقتىسادى، ھهربىي  ۋە دىپلوماتىيه ئىشلىرى      

  . ئامېرىكىنىڭ قانچىلىك كۆڭۈل بۆلۈۋاتقانلىقىنى تولۇق ئاشكارىالپ بهردى
 ئامېرىكىنىــــڭ بــــۇ خىــــل ئۇرۇنۇشــــلىرى توغرىــــسىدا رۇســــىيه  

ــسىن  ــدېنتى يىلىت ــسىنىڭ پرېزى ــىيادا  : فېدېراتسىيى ــۇرا ئاس ــا ئوتت ئامېرىك
، رۇسـىيىنىڭ     جاكارلىـدى   نىئهزەربهيجاننى تهسـىر دائىـرىگه ئالىـدىغانلىقى      

  . تى بۇ رايوندا ئاجىزلىشىشقا يۈزلهندى، دەپ كۆرسهتكهن ئىدىىمهنپهئ
 ئوتتـۇرا ئاسـىيادا ھهربىـي مـانېۋىر         ئىنـدېر ئامېرىكىنىڭ گېنېرالـى بـۇ      

ئهگهر ئوتتۇرا ئاسىياغا قوشـنا ئىـراق،       : ئۆتكۈزۈشتىن بۇرۇنقى قىسقا باياناتىدا   
جـان بـۇ قېتىمقـى ھهربىـي        ئىران، جۇڭگو قۇرۇقلـۇقى، كهشـمىر ۋە ئهزەربهي       

مانېۋىر ئامېرىكىنىـڭ ئوتتـۇرا ئاسـىيادىكى ئـۈچ دۆلهتنـى قوللىـشى ھهمـدە               
 كۆز قىلىـشى، دەپ قارايـدىغان بولـسا     –ئامېرىكىنىڭ ھهربىي كۈچىنى كۆز     

  . بىز بۇنداق كۆزقاراشنى توسۇپ قااللمايمىز، دېگهن ئىدى
مۇستهملىكىـــــسى ) شـــــىنجاڭ(كوممۇنىـــــستلىرىنىڭ خىتـــــاي 

ــۈەن  ئۇيغۇ ــى چ ــېكرېتارى ۋاڭ ل ــستاندىكى س ــۈنچىلهرگه  : رى ــي بۆلگ مىللى
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 ركىنلىكمــۇ بهرمهيمىــز، شــۇنداقال پائــالىيهتلهرنى چهكلىــشىمىزئهقهللىــي ئه
ھهمدە ئۇالرنىڭ دىنى پائالىيهت سورۇنلىرىدىن پايـدىلىنىپ، پـارتىيه بىـلهن           

 مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستاندا     .هكلىشىمىز كېـرەك، دېـگهن    قارشىلىشىشنى چ 
يغۇرالر بىلهن كۆچمهن خىتايالر ئوتتۇرىسىدا مىللىي توقۇنۇش ئۈزلۈكـسىز         ئۇ

  .داۋامالشماقتا
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   كۈنى– 28 ئاينىڭ – 11 يىلى – 1997

  :  بېيجىڭدىن بهرگهن خهۋىرىمۇخبىرىنىڭ» دۇنيا گېزىتى«
ــۇ يىــل  ــگه ســالغان  – 3ب ــى لهرزى ــدا جۇڭگــونى ۋە چهت ئهللهرن  ئاي

بۈگـۈن بـۇ دېلـو پـاش        . دا يـۈز بهرگهن   ئاپتوبۇس پارتالش ۋەقهسى بېيجىڭـ    
 كـۈنى خهۋەر قىلىـشىغا      – 27نىـڭ   »بېيجىڭ كهچلىك گېزىتـى   «. بولدى

ــانلىقى     ــدا قىلغ ــڭ پهي ــقهتهن ئۇيغۇرالرنى ــونى ھهقى ــۇ دېل ــالنغاندا، ب ئاساس
ئىككى نهپهر گۇمانلىق جىنايهتچى يېقىنقى كۈنلهردە بېيجىـڭ     . ئىسپاتالندى

.  سـاقچىالر تهرىپىـدىن قولغـا ئېلىنـدى         جۇۋاڭ رايونىنىڭ ئهتراپىدا   تهيفىڭ
لىـق ئىككـى نهپهر گۇمـانلىق جىنايهتچىنىـڭ         ) شىنجاڭ(دېلوغا چېتىشلىق   

بىرى مۇھهممهد ئىسىملىك بىـر كىـشى ئـاپتوبۇس پـارتلىتىش ھهرىكىتىنـى             
 ئىسىملىك بىر كىـشى   مهنسۇرئىجرا قىلغۇچى، دەپ گۇمانالندى، يهنه بىرى       

خهۋەردە، ئىككــى نهپهر . ەپ گۇمانالنـدى پـارتالتقۇچ بـومبىنى ياسـىغۇچى، د   
گۇمانلىق جىنايهتچىنىڭ چهت ئهللهردىكـى مىللىـي بۆلگـۈنچى تهشـكىالتالر           

 يوقلـۇقى ۋە دېلونىـڭ تهپـسىلىي ئهھـۋالى تىلغـا            –بىلهن چېتىشلىقى بار    
  . ئېلىنمىغان

ــل  ــۇ يى ــهھىرى  – 3ب ــڭ ش ــدە بېيجى ــدا كېچى ــڭ – 22 ئاي  يولنى
 سودا سارىيىنىڭ ئالدىدىن    شىدەن كوچىسى   ئاپتوبۇسى، بۇ شهھهرنىڭ ئاۋات   

ــارتالپ  ــدە پ ــا   10ئۆتكهن ــالغان بومب ــلهن ياس ــول بى ــان، ق ــۇچى يارىالنغ  يول
  . يولۇچىالر ئورۇندۇقىنىڭ ئاستىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىكهن

ــي       ــۇر مىللى ــان ئۇيغ ــدە تۇرۇۋاتق ــتابى  تۈركىيى ــيىن ش ــن كې ۋەقهدى
ــسى   ــكىالتىنىڭ باياناتچى ــۈنچىلىرى تهش ــار: بۆلگ ــۇ  پ ــى، ب  –تالش ۋەقهس
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تهشكىالتنىڭ بىر قاتار زەربه بېرىش ھهرىكهتلىرىنىڭ بىـر قىـسمى، بېيجىـڭ            
ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتىنـى قوراللىـق باستۇرۇشـىدىن          

ىن، خىتاينىـڭ جامـائهت   لـېك . ئۆچ ئېلىش بۇ، بىزنىڭ مهقسىتىمىز، دېـگهن     
ۋەقهدىن  ئهمهلدارلىرى،    مىنىستىرلىكى ۋە بېيجىڭ شهھىرىنىڭ    خهۋپسىزلىك

 بۇ قېتىمقى پارتلىتىش جهمئىيهت ئامانلىقىغا مۇناسىۋەتلىك، ئۇيغـۇر         ،كېيىن
مىللىــي بۆلگــۈنچىلهرگه بېرىــپ چېتىلمايــدۇ، ئىــش ئورنىــدىن قالغــان       

  . ئىشچىالرنىڭ نارازىلىقىغىمۇ مۇناسىۋەتسىز، دېگهن
ى،  ئۆلگهنـدىن كېـيىن يـۈز بېرىـش        شياۋپىڭپارتالش ۋەقهسىنىڭ دىڭ    

سىياسىي كېڭهش ۋە خهلق ۋەكىللهر قۇرۇلتىيىنىڭ دەل بېيجىڭـدا يىغىنـى     
 زالىغـا ۋاتقان مهزگىلىگه توغرا كېلىشى، پـارتالش ئورنىنىـڭ يىغىـن           لىئېچى

يېقىن بولۇشى ۋەقهدىـن كېـيىن كوممۇنىـست دائىرىلهرنـى چۆچۈتـۈۋەتكهن            
  . ئىدى
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   كۈنى– 18 ئاينىڭ – 12 يىلى – 1997

 – 17 مۇخبىرىنىـڭ يـۋەن مهركىـزى ئـاگېنتلىقى       ته» دۇنيا گېزىتى «
  :كۈنى شاڭگاڭدىن بهرگهن خهۋىرى

ــاڭگاڭ  ــۈزلىنىش«ش ــشىچه» ي ــڭ خهۋەر قىلى ــڭ : ژۇرنىلىنى جۇڭگونى
 ئاينىـڭ   – 11 ئارمىيىنىڭ شـتابىدا     – 28 ئۆلكىسىدە تۇرۇشلۇق    شهنشى

 تىـن ئـارتۇق     50.  كۈنى ئىنتايىن زور پارتالش ۋەقهسى يۈز بهرگهن       – 22
ھهربىــي تهرەپ، بېيجىــڭ ھهربىــي رايــونى . ر ۋە ئهســكهر ئــۆلگهنئوفىتــسې

ــدى   ــا ئال ــۆت نهپهر ئهســكهرنى قولغ ــسىدا ت ــسىملىرى گازارمى .  قوغــداش قى
ــر     ــۇ ۋەقه بى ــالنغاندا، ب ــشۈرۈشىگه ئاساس ــسىنىڭ تهك ــشۈرۈش گۇرۇپپى تهك

  . قېتىملىق ئىنتايىن ئېغىر سىياسىي ۋەقه ئىكهن
:  ژۇرنىلىنىڭ خهۋەر قىلىـشىچه    »يۈزلىنىش«دىن چىققان   ىيېڭىال نهشر 

 ئارمىيىنىـڭ ئوفىتـسېر جهڭچىلىـرى     – 28 كـۈنى    – 22 ئاينىڭ   – 11
شهرقىي بىنادا تاماق يهپ بولغاندىن كېيىن ئىككىنچى قهۋەتكه دەم ئېلىـشقا           

 تۇيۇقـسىز  زالىـدا بۇ چاغدا ئىككىنچـى قهۋەتتىكـى كىنـو قويـۇش           . چىققان
 قهۋەتلهر پۈتۈنلهي كۆيـۈپ     – 4 – 3ئوت يالقۇنالپ   . پارتالش يۈز بهرگهن  

هنلىكىنى  نهپهر ئهسكهرنىڭ ئۆلگ   80ھهربىي تهرەپ بۇ ۋەقهدىن     . تۈگهشكهن
ۋەقهدە : باشقا بىر خهۋەرلهرگه قارىغاندا   .  خهۋەر تاپقان  ندىۋە يارىدار بولغانلىقى  

 نهپهر ئهسكهر ۋە ئوفىتسېر ئۆلدى، بۇنىڭ ئىچىـدە ئىـشخانا مـۇدىرى ۋە              50
پـــارتالش ۋەقهســـىنىڭ دەل .  بـــار، دېـــيىلگهنمۇكومىســـسارالرسىياســـىي 

ئهسكهرلهر بۇ بىناغا توپلىنىـدىغان ۋاقتىغـا توغرىالنغـانلىقى بـۇ ھهرىكهتنىـڭ             
  . پىالنلىق تېررورلۇق ۋەقه ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ، دېيىلدى
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بېيجىــڭ ھهربىــي رايــونى قوغــداش بۆلــۈمى نهق مهيــداننى  : خهۋەردە
 سهپتىن كهسىپ ئالماشتۇرغان تۆت نهپهر      تهكشۈرۈشكه ئاساسلىنىپ، ھهربىي  

 100 ئارمىيىدە   – 28: تهكشۈرۈش دوكالتىدا يهنه  . ئهسكهرنى قولغا ئالغان  
 ئۇيغـۇر بۆلگۈنچىلهرنىـڭ     قى، بهلكـى  دىن ئارتۇق ئۇيغۇر جهڭچىلهرنىڭ بارلى    

تۇغقــان يــوقالش باھانىــسىدە ھهربىــي الگېرغــا كىرىــپ ۋەقه ســادىر قىلىــش  
  . ىندى، دېيىلدى تىلغا ئېلمۇمكىنلىكىمۇ
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   كۈنى– 5 ئاينىڭ – 1 يىلى – 1998

:  بېيجىڭــدىن بهرگهن تېلېگراممىــسىمۇخبىرىنىــڭ» دۇنيــا گېزىتــى«
دائىرىلىرىنىـڭ يـۇقىرى دەرىجىلىـك      ) مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستان   (شىنجاڭ  

 ۋە چېكىـدىن    ڭ مۇقىملىقى دەل مىللىي بۆلگۈنچى    شىنجاڭنى: ئهمهلدارلىرى
همدە ئىشتىن بوشىتىلغان ئىـشچىالرنىڭ تهھـدىتىگه       ئاشقان ئۇنسۇرالرنىڭ ھ  

  . دۇچ كهلدى، دەپ ئاگاھالندۇردى
چۈەن ئۆلكه دەرىجىلىـك    ېسېكرېتار ۋاڭ ل  : بۈگۈن»  گېزىتى شىنجاڭ«

ھهر دەرىجىلىـــك رەھبهرلهرنىـــڭ ھهر تۈرلـــۈك   : بىخهتهرلىـــك يىغىنـــدا 
ئورۇنالشــتۇرۇش ئــارقىلىق جهمئىيهتنىــڭ مــۇقىملىقىنى قوغدىــشىنى تهلهپ 

مىللىـي بۆلگـۈنچىلهر چهت ئهل دۈشـمهن كۈچلهرنىـڭ مهدەت            : ئۇ. قىلغان
بېرىشى ئارقىسىدا، پىالنلىق، تهشـكىللىك  ۋەتهننـى پـارچىالش ھهرىكىتـى            
ــان     ــۈنچىلهر بولغ ــي بۆلگ ــيىن، مىللى ــدىن كې ــۇغۇلالنماقتا، دېگهن ــلهن ش بى
ــى     ــۈرەش ئىكهنلىكىن ــۇرەككهپ  ك ــالىق م ــهققهتلىك، جاپ ــنىڭ مۇش كۈرەش

  . قىلدى، دەپ كۆرسهتتىئېتىراپ 
 نهپهر ئۇيغۇرغــا ئۆلــۈم جازاســى   16شــۇ كــۈنى  : يهنه بىــر خهۋەردە

ــۇر،    ــالته نهپهر ئۇيغ ــدە ئ ــڭ ئىچى ــدى، بۇنى ــاينى  13بېرىل ــۆچمهن خىت  ك
  . ئۆلتۈردى، دەپ قارىالندى، دەپ كۆرسىتىلدى
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   كۈنى– 13 ئاينىڭ – 1 يىلى – 1998

: هن تېلېگراممىــسى شــاڭگاڭدىن بهرگمۇخبىرىنىــڭ» دۇنيــا گېزىتــى«
 كـۈنى خهۋەر قىلىـشىغا      – 13نىـڭ   » گېزىتـى  سـهھرى شاڭگاڭ جهنـۇب    «

ــرى    ــڭ ۋەزى ــاي ھۆكۈمىتىنى ــالنغاندا، خىت ــۇرۇڭجىئاساس ــڭ : ج ئامېرىكىنى
. تهجرىبىــسىنى ئۆگىنىــپ غهربنــى ئــېچىش توغرىــسىدا قهســهم بهرگهن     

گېزىتنىــڭ ئاشكارىلىــشىچه، ئــۇ يېڭــى خىــزمهتكه تهيىنلهنگهنــدىن كېــيىن 
ــۇر ــهل قارب ــۇرت  ۇن س ــي ي ــان غهربى ــسى  —الغ ــىنجاڭنى، مۇستهملىكى  ش

  .ئۇيغۇرىستاننى ئېچىشنى تىزلىتىدىكهن
ئىچكى ئىـشالردىن خهۋەردار كىـشىلهرنىڭ سـۆزلىرىگه ئاساسـالنغاندا،          

 مهخپىي ئىچكـى يىغىنـدا، ئۆتمۈشـتىكى رەھبهرلهرنىـڭ ئىچكـى            جۇرۇڭجى
بېرىـپ، غهربنـى ئېچىـشقا      ئۆلكىلهرنى ئاۋۋال تهرەققىي قىلدۇرۇشـقا ئېتىبـار        
يىن، مهبــلهغ ۋە بــايلىقنى ســهل قارىغــانلىقىنى تهنقىــدلهپ، بۇنىڭــدىن كېــ

 شـــىنجاڭغا يـــۆتكهش سىياســـىتىنى يولغـــا قويىـــدىغانلىقىنى —غهربـــكه 
 ئامېرىكىنىـڭ   دۆلىتىمىز: جۇرۇڭجىخهۋەرلهرگه  ئاساسالنغاندا    . تهكىتلىگهن

ــالىفورنى – 19 ــدە ك ــلهپكى دەۋرلىرى ــىرنىڭ دەس ــي  ئهس ــقا غهربى يه ۋە باش
ئـۇ  . شتاتالرنى ئېچىش تارىخى تهجرىبىسىنى تهتقىق قىلىش كېرەك، دېگهن       

بۇنىــڭ ئۈچــۈن تېخىمــۇ كــۆپ مهبــلهغ ئاجرىتىــپ غهربــكه يۆتكهشــكه ۋەدە  
  . بهرگهن

 شىنجاڭدىن  بىروسىدانۆۋەتته خىتاي مهركىزى كومىتېتىنىڭ سىياسىي      
ڭنى تېزلىــك بىــلهن شــىنجا: جــۇرۇڭجى. كهلــگهن كــادىرالر يــوق، ئىــكهن

ېـرىش ۋە   ئېچىش، ئىشتىن بوشىتىلغان ئىشچىالرغا چىقىـش يـولى تېپىـپ ب          
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لـېكىن، ئـۇ    . ه ئىلهام بېرىش، كېرەك، دېـگهن     ىگئۇالرنىڭ شىنجاڭغا كۆچۈش  
بۇ ھهرىكهتنى قوللىنىشتىن ئاۋۋال ئاالقىدار ئورۇنالر بىلهن مهسلىههتلىـشىش      

قـاپتىغۇ، نېمىـشقا ئالـدىراپ       ئالـدىراپ    جۇرۇڭجى. الزىملىقىنى تهكىتلىگهن 
  قالدى؟ 

* * * * *  
 كـۈنى ئۈرۈمچىـدىن     – 13 مۇخبىرىنىـڭ رىېيتىر ئاگېنتلىقى   » دۇنيا گېزىتى «

  :بهرگهن تېلېگراممىسى
يهتته نهپهر ئۇيغۇر مۇستهقىلچىلهر    ) شىنجاڭدا(مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستاندا   

: ساسـالنغاندا نىڭ تۈنۈگۈنكى خهۋىرىگه ئا   »شىنجاڭ گېزىتى «. ئېتىپ تاشالندى 
 نهپهر 16كوممۇنىست خىتاي دائىرىلىـرى ئـۆتكهن ئاينىـڭ ئـاخىرى شـىنجاڭدا       

بۇنىــڭ ئىچىــدە يهتــته نهپهر ئۇيغــۇر، . جىنــايهتچىگه ئۆلــۈم جازاســى بېــرىلگهن
ــاينى ئۆلتــۈرگهن، دەپ 13بېيجىــڭ ھۆكــۈمىتىگه قارشــى نامايىــشتا    نهپهر خىت

  . قارىالندى
ــۇ، : خهۋەردە ــۇر مۇ16بـ ــوت   نهپهر ئۇيغـ ــك سـ ــتهقىلچىلهرنىڭ يهرلىـ سـ

ــدىن كېــيىن ئېتىــپ  تاشــالنغانلىقى،    مهھكىمىــسى تهرىپىــدىن ســوت قىلىنغان
ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ ئىشچىالر، دېهقانالر ۋە ئىشـسىز كىـشىلهر ئىكهنلىكـى           

 نهپهر پـارچه دېلوغـا      10بۇنىـڭ ئىچىـدە يهتـته نهپهر ئۇيغـۇر،          . تىلغا ئېلىنـدى  
ىتاينى ئۆلتۈرگهندىن باشقا، ئۇيغـۇرالرنى خىتايغـا    نهپهر خ13چېتىشلىق بولۇپ،  

قارشى مىللىـي ئـۆچمهنلىككه قۇتراتقـان، جهمئىيهتـته خاتىرجهمـسىزلىك پهيـدا             
  . قىلغان، دەپ ئهيىبلهندى
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تۈنۈگۈن قازاقىستاننىڭ ئالمۇتـا شـهھىرىدە يۈسـۈپ بېـك مۇخلىـسوپ مۇنـداق              
گه قارشـى بىـر قېتىملىـق     ئېتىپ تاشالنغان ئۇيغۇرالر بېيجىـڭ ھۆكـۈمىتى      : كۆرسهتتى
ــشتا  ــستان «نامايى ــتهقىل ئۇيغۇرى ــڭ  » مۇس ــاي كۆچمهنلىرىنى ــان ۋە خىت دەپ توۋلىغ

ــستاندىن چىقىــپ كېتىــش  بېــك ئۇيغۇرالرنىــڭ يۈســۈپ. نى تهلهپ قىلغــانىئۇيغۇرى
  . ۋاسى داۋاملىشىدۇ، دېدىەمۇستهقىللىق د
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   كۈنى– 10 ئاينىڭ – 2 يىلى – 1998

 ئهنقهرەدىن مۇخبىرىنىڭكىزى ئاگېنتلىقى   تهيۋەن مهر » دۇنيا گېزىتى «
  :بهرگهن تېلېگراممىسى

تـــۈركىيه دائىرىلىـــرى مۇســـتهقىل ئۇيغۇرىـــستان تهشـــكىالتلىرىنىڭ 
پائالىيهتلىرىنى چهكلهشنى كۈچهيتىپ، بېيجىڭنىڭ ئىستانبۇلدا تۇرۇشـلۇق        

نىڭ ئالدىدا نامـايىش قىلغـان بىـر تۈركـۈم ئۇيغـۇرالرنى قولغـا              سىكونسۇلخانى
ــدى ۋ ــتهقىل  ئال ــلۇق مۇس ــۇ يهردە تۇرۇش ــستانچىالرنىڭە ش ــن ئۇيغۇرى  يىغى

  .ئېچىشىنى چهكلىدى
 نهپهر ئۇيغـۇرنى تهشـكىللهپ،      300بىـز ئهسـلىدە     : بىر ئۇيغۇر كىشى  

بېيجىڭنىڭ ئىـستانبۇلدا تۇرۇشـلۇق كونسۇلخانىـسىنىڭ ئالـدىغا توپلىنىـپ           
ن ىلىــدا نامــايىش قىلغــايىــپ، خىتــاي دائىرىلىرىنىــڭ ئــۆتكهن يىغىــن ئېچ

ئۇيغــۇرالرنى باســتۇرغانلىقىغا، قولغــا ئالغانلىقىغــا قارشــى نامــايىش قىلمــاقچى 
  .ئىدۇق، دېدى

بىراق، ئۇيغۇرالر كونسۇلخانا ئالدىغا توپالنغاندا تۈركىيه سـاقچىلىرىنىڭ        
ئاز سـاندىكى   .  نهپهر كىشى قولغا ئېلىندى    50. تۇتقۇن قىلىشىغا ئۇچرىدى  

خانىنىڭ ئالدىدا جۇڭگوغا قارشـى     كىشىلهر قورشاۋنى بۆسۈپ چىقىپ كونسۇل    
  .قولغا ئېلىنغانالر كېيىن قويۇپ بېرىلدى. شوئار توۋلىدى
لهر ھهپـته بېيجىڭغـا     ىنىڭ ك ىتۈركىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىر   : گېزىت

  . زىيارەتكه بارىدىغانلىقى نامايىشنى چهكلهشنىڭ سهۋەبىدۇر، دەپ كۆرسهتتى
اۋروپا قۇرۇقلۇقىدا ھهرىكهت    ي –ئاسىيا  : بۇنىڭدىن بۇرۇنقى بىر خهۋەردە   

ــن    ــشىپ، يىغى ــكىالتلىرى بىرلى ــستان تهش ــتهقىل ئۇيغۇرى ــان مۇس قىلىۋاتق
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 نهپهر كىـشى ئىـستانبۇلدا نامـايىش  ئۇيۇشـتۇرۇپ، ئـۆتكهن             200ئېچىپ،  
يىلى ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىلى ئۆلكىـسىدە پارتلىغـان ئىلـى ئىنقىالبىنىـڭ بىـر           

تۈركىيه بىـلهن   : ىراق، بېيجىڭ ب.  يىللىقىنى خاتىرىلىمهكچى بولغان ئىدى   
جۇڭگونىڭ ئىقتىسادى، سىياسىي مۇناسـىۋىتىگه تهسـىر يېتىـدۇ، دېگهننـى           

نهتىجىـدە تـۈركىيه    . باھانه قىلىپ، تۈركىيه ھۆكۈمىتىگه بېـسىم ئىـشلهتتى       
  .ساقچىلىرى نامايىشچى ئۇيغۇرالرغا بېسىم ئىشلهتتى، دېيىلدى
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   كۈنى– 4 ئاينىڭ – 3 يىلى – 1998

 كــۈنى بېيجىڭــدىن بهرگهن  – 3 مۇخبىرىنىــڭ» ېزىتــىدۇنيــا گ«
  :تېلېگراممىسى
 نهچچه مىللهتنىـڭ ئىچىـدە بېيجىڭنىـڭ       50» ياشايدىغان«جۇڭگودا  

 ئۇيغۇرالر ۋە تىبهتلهر    ئهنسىرىتىۋاتقانالربېشىنى ئاغرىتىۋاتقان ۋە دائىرىلهرنى     
  .هبۇ مىللهتلهرنىڭ زوراۋانلىق ھهرىكهتلىرى بېيجىڭنى چۆچۈتمهكت. ئىكهن

پاكىتالرغا ئاساسالنغاندا، دائىرىلهر جۇڭگونىڭ بىرلىكىنى ۋە مىللهتـلهر        
ئىتتىپاقلىقىنى قوغداش ئۈچۈن بارلىق ۋاسىتىلهرنى ئىشقا سېلىپ مىللىـي         

ئـۆتكهن يىلـى بېيجىڭـدا ئىككـى يىغىـن          . بۆلگۈنچىلهرگه زەربه بېرىدىكهن  
وبۇس پـارتلىتىش   ئېچىلىۋاتقاندا، ئۇيغۇر مىللىي بۆلگۈنچىلهر بېيجىڭدا ئاپت     

شـاڭگاڭ   . ۋەقهسى پهيـدا قىلىـپ شـهھهرنى جىددىيلهشـتۈرۈۋەتكهن ئىـدى          
گېزىتىنىــڭ خهۋەر قىلىــشىغا ئاساســالنغاندا، خىتــاي كوممۇنىــست  » ئالمــا«

ھۆكۈمىتى مىللهتلهر ئىتتىپـاقى شـوئارى ئاسـتىدا، يېقىنـدا چاقىرىلىـدىغان            
تالرغا قانـداق زەربه    خهلق ۋەكىللهر قۇرۇلتىيىدا مىللىـي بۆلگـۈنچى تهشـكىال        

يـۇقىرى بېـسىملىق سىياسـىي      . بېرىش مهسىلىسىنى مـۇزاكىرە قىلىـدىكهن     
  .ۋاسىتىلهر ئارقىلىق مىللىي بۆلگۈنچىلهرگه زەربه بېرىدىكهن
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  1چوڭ دۆلهتلهر ئىستراتېگىيىسى ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ تهقدىرى

لىـق  ق ۋە تهقهززا  ۋەتهنداشلىرىمىزنى قىيناۋاتقان مۇستهقىللىققا تهشنالى   
. بولغۇچىـدۇر »  تاقهت قىلغۇچىالرغا ھهمراھ   –سهۋر  « ئالالھ   .ھهلقۇمغا يهتتى 

ــهۋر   ــۇ ســـ ــاي   -بـــ ــى خىتـــ ــى زادى نهدە؟ يهنـــ ــڭ چېكـــ  تاقهتنىـــ
ــسادى     ــىي، ئىقتىـ ــان سىياسـ ــا تاڭغـ ــتهملىكىچىلىرىنىڭ  ئۇيغۇرالرغـ مۇسـ
زۇلۇملىرىنىڭ چېكـى نهدە؟ زوراۋانالرنىـڭ زۇلـۇمى داۋاملىـشىپ مـۇئهييهن            

ئۇنىڭ ئالـداش ۋاسـىتىلىرى ئۈنـۈم بهرمىگهنـدىن         . پ كهتتى چهكتىن ھالقى 
 – ئهمدى يالىڭاچ ئوتتۇرىغا چىقىـپ ئۇيغۇرالرغـا قوراللىـق زورلـۇق             ،كېيىن

نامىـدا  » پىالنلىـق تۇغـۇت   « قىلىش سىياسـىتىنى يولغـا قويـۇپ،         زۇمبۇلۇق
ــاتتىق زەربه بېـــرىش«ئۇيغـــۇرالرنى پىالنلىـــق ئۆلتۈرۈشـــنى،  نامىـــدا » قـ

چېگـرا رايونغـا يـاردەم      «تۇش، سوالش، ئېتىپ ئۆلتۈرۈشـنى،      ئۇيغۇرالرنى تۇ 
ــرىش ــۈرۈپ     » بې ــۆچمهنلىرىنى كۆچ ــاي ك ــا خىت ــۇر يۇرتلىرىغ ــدا ئۇيغ نامى

نامىدا ئۇيغۇرالرغا زەربه بېـرىش ۋە   » ئاز سانلىق مىللهت مائارىپى   «كېلىشنى،  
ئۇيغــۇرالرنى ھــازىرقى زامــان مائارىپىــدىن، ھــازىرقى زامــان مهدەنىيىتىــدىن  

نامىدا ئۇيغۇرالرنى قاقتى »  ئىشىكنى ئېچىۋېتىش،ئىسالھات«،  ىشنىچهتلىت
 تــاالڭ – ســوقتى قىلىــش ۋە يهر ئاســتى، يهر ئۈســتى بــايلىقىنى بــۇالڭ –

 خىـل جهرىمـانه قويـۇپ، ھهتتـا تهكـرار           36قىلىشنى، ئۇيغـۇر دېهقانلىرىغـا      
ئىشلهپچىقىرىشقىمۇ  مۇمكىنچىلىك بهرمهسلىكنى تولۇق ئىشقا ئاشۇرغاننىڭ       

                                                 
دە ئـېالن   »يېڭـى ھايـات گېزىتـى     « كـۈنى    – 1 ئاينىـڭ    – 3ى   يىلـ  – 1998بۇ ماقـالهم     1

  .توپالمغا قوشتۇمبۇ بۇ قېتىم ئازراق ئۆزگهرتىپ . قىلىنغان ئىدى
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نامىدا جۇڭغـارىيه نېفىتلىكـى ۋە تـارىم        » غهربىي رايوننى ئېچىش  «ىرتىدا  س
ــستان نېفىتلىكلىرىنــى ئىچكىــرى خىتاينىــڭ   ــارلىق ئۇيغۇرى نېفىتلىكــى قات

 تـاالڭ قىلىـشىغا     –سىچۈەن، خۇنهن، خېنهن قاتارلىق ئۆلكىلىرىنىڭ بـۇالڭ        
 يىلــى ســهئۇدى ئهرەبىــستاننىڭ – 1995 ،تاشــالپ بهرگهننىــڭ ســىرتىدا

 نېفىت شىركىتىنى ۋە ئىتـالىيه،      ئىكسانفىت شىركىتىنى ۋە ئامېرىكىنىڭ     نې
شۋېتسارىيه قاتارلىق دۆلهتلهرنىڭ نېفىت چارالش گۇرۇپپىلىرىنى تهكلىماكـان        
ھهم جۇڭغارىيه نېفىتلىكىگه باشالپ كىرىـپ، بـۇ قهدىمـى ئۇيغـۇر يـۇرتىنى              

 بـۇ   .يالنـدۇردى ىـسىز ئارىلىغـا ئا     تاالڭ قىلغۇچىالرنىڭ ئېگ   –خهلقئارا بۇالڭ   
بۇالڭچىالرنى بېقىش ماددىي ۋە باشقا تهمىنات بىلهن تهمىنلهش غهيرىـي بىـر            

زېمىـــن . يوســـۇندا ئۇيغـــۇر مېهنهتكهشـــلىرىنىڭ زىممىـــسىگه يۈكلهنـــدى
ــدى    ــى ئى ــڭ ۋەتىن ــى، ۋەتهن ئۇيغۇرنى ــڭ زېمىن ــڭ  . ئۇيغۇرنى ــۇ زېمىننى ب

ــۇقى  ــدىغان ئۇيغۇرالرنىــڭ ھوق ــدىن پايدىلىنى ــاي الۋنى تارتىبايلىقى ــان خىت غ
ــراپ      ــۇقىنى ئېتى ــداق ھوق ــڭ ھهرقان ــته ئۇيغۇرنى ــۆچمهنلىرى، ئهمهلىيهت ك

  . قىلمىغان مۇستهملىكىچىلهر ئىدى
ئۇيغۇر خهلقى ۋە ئۇيغۇرنىڭ ئوقۇمۇشـلۇق زاتلىـرى ئۇيغـۇر خهلقىنىـڭ      

 مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغـۇر خهلقـى       20 قىسقىسى   ،مۇجاھىدلىرىۋەتهنپهرۋەر  
 ئۇيغۇرنىڭ كۈچى تهقىـب قىلىنغـان بۈگـۈنكى         بۈگۈن مۇستهقىللىققا تهشنا،  

ــگهن    ــا دۇچ كهل ــشى قوراللىــق زوراۋانلىقق ــدە، ئۇيغۇرنىــڭ تهشكىللىنى كۈن
 ئۇيغـۇرنى   ، يـاردەم تهلهپ قىلىـشى     دىنبۈگۈنكى كۈندە، ئۇيغۇرنىڭ خهلقئارا   

سېتىش بىـلهن خـاراكتېرلهنگهن بۈگـۈنكى كۈنـدە، ئۇيغۇرنىـڭ مۇسـتهقىل             
ە دارە نۇسرىتىگه، ئۇيغۇرنىڭ ئى   دارالالھنىڭ ئى رۇشىنى ئ بولۇشىنى، دۆلهت قۇ  

  .  باشقا چارىمىز يوققالدۇرماقتىنكۈچىگه ۋە قۇدرىتىگه 
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ۋەزىــپه ئۇيغۇرالرغـــا مۇشــۇنداق چۈشـــكهندە، ئۇنىــڭ ئېغىرلىقىنـــى    
 كوچـا خهۋەرلىـرىگه   ،تىڭالشـقا  –چۈشهنمىگهن بهزى ۋەتهنداشلىرىمىز تىڭ     

اسى يوق خهۋەرلهرگه ئىشىنىشكه ۋە بۇ      ئالدىنىشقا، رادىئو تهشۋىقاتلىرىغا، ئاس   
بـۇ،  .  تهلهپلىرىگه مهلههم بېرىشكه ئادەتلهنگهن    –ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ئارزۇ    

ساددا سىياسىي ئېتىقادنىڭ ئېتىقاد قىلغـۇچىنى ئالدىـشىدىن باشـقا نهرسـه            
شـۇڭا مهن قولۇمغـا قهلهم ئېلىـپ ۋەتهنداشـلىرىمغا خهلقئـارا            . ئهمهس ئىدى 

  . شىدىن ئىككى كهلىمه سۆزلهشنى اليىق تاپتىمۋەزىيهتنىڭ يۆنىلى
شۇنداق قىلىپ بىـز بـالىالرچه پىكىـر قىلىـشتىن ئىجتىمـائىي پىكىـر              
قىلىشقا، ھېسسىي پىكىر قىلىشتىن ئهقلى پىكىر قىلىش جهريانىغا ئۆتسهك،         

ــكه   ــسىنىڭ يهك ــۇرالر مهسىلى ــسى  –ئۇيغ ــڭ مهسىلى ــر مىللهتنى ــانه بى  يېگ
بىر ۋەتهننىـڭ مۇسـتهملىكه بولـۇپ قېلىـشىال          ،ئهمهسلىكىنى، بىر رايوننىڭ  

 كۈتىـسىز   –ئهمهسلىكىنى چۈشهنگهن باشقا ئۇيغـۇرالر مهسىلىـسىنىڭ كهم         
خهلقئارا مهيداندىكى مهسىله ئىكهنلىكىنى، شـۇڭا ئۇيغـۇرالر مهسىلىـسىنىڭ          
خهلقئارا ۋەزىيهتنىـڭ ئۆزگىرىـشىگه ئهگىـشىپ ئۆزگىرىـپ تۇرىـدىغانلىقىنى           

  . چۈشىنىپ ئاالاليمىز
 يىلالردا ئهنه شـۇنداق خهلقئـارا ۋەزىـيهت ئۇيغـۇرالرنى يهنه            – 1940

 يىل ئۆتكهنـدىن كېـيىن      50. بىر قېتىم مهھكۇملۇققا ئاپىرىدە قىلغان ئىدى     
خهلقئارا ۋەزىيهت، مۇنداق ئېيتقاندا دۇنيانىڭ يېڭـى ئىستراتېگىيىـسى يهنه          

ش شــۇنداق ئىــكهن باشــقا قېرىنــدا. ئۇيغۇرالرنىــڭ بېــشىدا پهيــدا بولــدى
ــدەك، دۆلهت    ــدا بولغان ــايراق پهي ــدە ب ــر كېچى مىللهتلهرنىــڭ ئاســمىنىدا بى
ــان، يهنه مۇســتهقىللىق ئۈچــۈن    ــان، مۇســتهقىللىقتىن ئايرىلىــپ قالغ قۇرغ
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كۈرەش قىلىۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ ئاسـمىنىدىمۇ بىـر كېچىـدە بـايراق پهيـدا             
  .بولغۇسى، ئهلۋەتته؟ ۋاقىت قاچان، بىلگۈچى ئالالھ

، بىز تۈنۈگۈنال خهلقئارا سىياسىي سهھنىگه چىققان بىـر         ۋەتهنداشلىرىم
خهلق ئىدۇق، ئهمما جاھانگىر دۆلهتلهر بىزنى خهلقئارا سىياسـىي سـهھنىدىن         

ئۇيغۇرالرنىــڭ مىللىــي دېموكراتىــك ئىنقىالبىغــا . ئىتتىرىــپ چۈشــۈرۈۋەتتى
 سـتالىنغا رەھبهرلىك قىلىپ شۇ چاغدا دۆلهت قۇرغـان كىـشىلهر ئهمهلىيهتـته       

ئۇيغــۇرالر . هت قىلىــدىغان ۋەزىــپه ئۆتىگــۈچى قــورال بولــۇپ چىقتــىخىــزم
ــسا،     ــۆككهن بول ــان ت ــلهردە ق ــىددەتلىك  جهڭ ــپ ش ــورال ئېلى ــا ق قوللىرىغ

ممــا ه ئ، ئۇيغۇرغــا ســۆزلهيدىغان»قومانــدانالر«مهخــسۇس ئورۇنالشــتۇرۇلغان 
ــتىرت ــتالىنغاىن تئاسـ ــز   سـ ــا، دۆلىتىمىـ ــشىلهر بولغاچقـ ــشلهيدىغان كىـ  ئىـ

.  غهلىبه مېۋىسى ئاخىرى سـتالىننىڭ قـولى بىـلهن سـېتىلدى           ئىنقىالبىنىڭ
شۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي دېموكراتىك ئىنقىالبى مهقسهتلىك،        

ــى « ــاليهت ئىنقىالب ــۈچ ۋى ــدىغان،  »ئ ــپ خاتىرىلىنى ــۋىق قىلىنى  دەپ تهش
ئۇيغۇرالرنى ئۆزى ياراتقان تارىخنىڭ جهريانىدا ئىنكار قىلىدىغان، تهشـۋىقات         

  .سىغا ئايالندىماۋزۇ
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  راتېگىيىلىك سىياسىتىنىڭ ئۆتمۈشىچوڭ دۆلهتلهر ئىست

 ئهسىر ئىككى قېتىملىق دۇنيا ئۇرۇشىنى باشـتىن كهچـۈرگهن،          – 20
دۇنيــادىكى كۈچلــۈك جاھــانگىر دۆلهتــلهر ئىــستراتېگىيىلىك ئېلىــشىش      
جهريانىدا بهزىلىرى مهغلۇپ بولغان، يهنه بهزىلىرى غهلىبه قىلغان بىر ئهسىر          

مۇشۇ ئهسىرنىڭ بېشىدا يهر شارى خاراكتېرلىـك ئىـستراتېگىيىلىك         . ولدىب
ئېلىشىشنىڭ قىزىق نۇقتىسى ياۋروپاغا مهركهزلهشكهن، ئـۇ چاغـدا كۈچلـۈك           

، بـۇ ئېلىـشىش   تاالشـقانلىقتىن جاھانگىر دۆلهتلهر سـانائهت ھۆكـۈمرانلىقىنى      
 – 20. ئىككــى قېتىملىــق دۇنيــا ئۇرۇشــىنى كهلتــۈرۈپ چىقارغــان ئىــدى

ــىرنىڭ  ــارى  – 60ئهس ــدە يهر ش ــا كهلگهن ــسىنىڭئىستراتېگ يىللىرىغ  ىيى
 يىلـى   – 1956ئېغىرلىق نۇقتىسى، ياۋروپادىن ئوتتۇرا شهرققه يۆتكىلىـپ        

 يىلـى پارتلىغـان ئىـراق       – 1958يۈز بهرگهن سۇۋەيش قـانىلى ۋەقهسـى،        
 يىلـى   – 1967. ئىنقىالبى بۇنداق يۆتكىلىشنىڭ نىـشانى بولـۇپ قالـدى        

 ئىــراق – يىلــى پارتلىغــان ئىــران – 1980ارتلىغــان ئــۇرۇش، ئىراقتــا پ
ــى،  ــوڭ    – 1990ئۇرۇش ــى، چ ــۇقى ئۇرۇش ــارس قولت ــان پ ــى پارتلىغ  يىل

ــارى    ــالر يهر شــ ــارا ئۇرۇشــ كۆلهملىــــك ۋە كىچىــــك كۆلهملىــــك خهلقئــ
 ياۋروپـادىن ئوتتــۇرا شـهرققه يـۆتكهلگهنلىكىنى تولــۇق    ىيىـسىنىڭ ئىستراتېگ
اققا تېررىتـورىيه مهسىلىـسى، دىنـى مهسـىله،         بۇ ئۇرۇشالر قارىم  . ئىسپاتلىدى

رايون خاراكتېرلىك ئىجتىمائىي مهسىلىلهر بويىچه پارتلىغاندەك كۆرۈنـسىمۇ،        
لېكىن بۇ ئۇرۇشـالر يهر شـارى خاراكتېرلىـك ئىـستراتېگىيىلىك كۈرەشـنىڭ             

ئوتتـۇرا شـهرقنى تالىـشىپ ئېلىـپ        . غايىلىرىنى ئهكس ئهتتۈرمهي قالمىدى   
 دېـگهن   - نېفىت بايلىقىنى كىم تىزگىنلهيدۇ،      داهر دۇنيا بېرىلغان بۇ كۈرەشل  
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ئېلىشقان تهرەپلهر  . مهسىلىنى دەۋر قىلىپ ئېلىپ بېرىلغان كۈرەشلهر ئىدى      
ئامېرىكــا، ئهنگلىــيه، فرانــسىيه قاتــارلىق غهرب دۆلهتلىــرى بولــسا، يهنه بىــر 
ــشكهن ئهرەب مىللهتچىلىــرى   تهرەپ ســابىق ســوۋېتلهرنىڭ قوللىــشىغا ئېرى

   .ئىدى
 يىلالردا ئوتتۇرا شهرقته دۇنيانى زىلـزىلىگه سـالغان نېفىـت           – 1970

بۇ ئهمهلىيهتته نېفىتنىڭ باھاسىنى ئۆستۈرۈپ، نېفىـتكه       . بوھرانى پارتلىدى 
نهتىجىدە ئىران،  . موھتاج بولغان دۆلهتلهر بىلهن ئېلىشىش ھهرىكىتى ئىدى      

ېلىش ۋغـا ئۆتكـۈزۈ   لهت ئىختىيارى ئىراق قاتارلىق دۆلهتلهر نېفىت بايلىقىنى دۆ     
ــارلىق دۆلهتلهرنىــڭ ئوتتــۇرا   ھهرىكىتىنــى قوزغــاپ، ئامېرىكــا، ئهنگلىــيه قات

بـۇ ھهرىكهتـلهر    . شهرقنىڭ نېفىتنى مونوپـولىيه قىلىـشىغا تهھـدىت سـالدى         
نىڭ قۇرۇلمــا خاراكتېرلىــك ئۆزگىرىــشىگه تــۈرتكه ىئــاخىرى دۇنيــا ئىقتىــساد

  .بولدى
ىرلىشىـشىغا ئهگىـشىپ،   نىڭ ئاخىبـۇ تـارىخى باسـقۇچ قولتـۇق ئۇرۇشـ     

ــدىن    ــۇرا شــهرقتىن چېكىنىــپ چىققان ســابىق ســوۋېتالر پارچىلىنىــپ ئوتت
 تىنچلىــق يىغىنــى چاقىرىلىــپ ئامېرىكــا ئوتتــۇرا تهكېــيىن، ئوتتــۇرا شــهرق

ئوتتۇرا شهرقنى تالىـشىش شـۇنىڭ      . شهرقته تهشهببۇسكار ئورۇنغا كۆتۈرۈلدى   
ر ۋەزىيهتـته يهنه باشـقا    كىـشىلهرگه سـىر ئهمهسـكى، ئهگه      . بىلهن ئاياغالشتى 

ئۆزگىرىش يۈز بهرمهيدىغان بولسىال، پهلهستىن دۆلىتىنىڭ قۇرۇلۇشى مۇمكىن      
  . بولغۇسى ئېهتىماللىققا يېقىنالشتى
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 تىنچ يىسىنىڭ ئوتتۇرا شهرقتىن ئاسىيايهر شارى ئىستراتېگى
  ئوكيان رايونىغا يۆتكىلىشى

لىـستىك دۆلهت    يىلى  شهرقىي ياۋروپادا، ئاتـالمىش سوتسىيا       – 1989
شهرقىي ياۋروپادا كوممـۇنىزم    . خىتايدا داۋالغۇش يۈز بهرگهن بىر يىل بولدى      

 يىلـى ئوتتـۇرا شـهرقته       – 1990قورغىنىنىڭ يىمىرىلىـشىگه ئهگىـشىپ،      
 يىلى رۇسىيىدە سىياسىي ئـۆزگىرىش      – 1991. قولتۇق ئۇرۇشى پارتلىدى  

مىللىـي دۆلهتـلهرگه    يۈز بېرىپ، سابىق سوۋېتالر ئىچكى قااليمىقانچىلىق ۋە        
بـۇ ۋەقهلهرنىـڭ بىۋاسـىته ئـاقىۋىتى، نـۆۋەتته يهر           . پارچىلىنىشقا يۈزلهنـدى  

.  غهربتىن شهرققه يۆتكهلگهنلىكىنى ئىـسپاتلىدى     ىيىسىنىڭئىستراتېگشارى  
مۇنداق ئېيتقاندا ئامېرىكا، ياۋروپـا ۋە شـهرقىي ياۋروپـادا ئـۆز ئالـدىغا قويغـان                

ــك ت   ــى غهلىبىلى ــارىخى ۋەزىپىلهرن ــۇھىم   ت ــىتىپ، م ــولىنى بوش ــامالپ، ق ام
دىققىتىنــى ۋە كــۈچىنى ئهمــدى ئاســىيا ۋە ئۇلــۇغ تىــنچ ئوكيــان رايونىغــا  

تهيــۋەن «غهربتىكــى چــوڭ دۆلهتلهرنىــڭ   . قــاراتتى، دېيىــشكه بولىــدۇ  
ى ۋە ئـۇ    بىـلهن شـۇغۇلالنغانلىق   » تىبهت مۇسـتهقىللىقى  «،  »مۇستهقىللىقى

 تىـنچ   تىقىشى ئهمـدى ئاسـىيا    لىرىغا قول    ئارال  چىن –دۆلهتلهرنىڭ ھىندى   
ــوران     ــارىخى ب ــىدە ت ــېقىن كهلگۈس ــڭ ي ــان رايونىنى ــڭ –ئوكي  چاپقۇنىنى

  .مهركىزىگه ئايلىنىشىدىن دېرەك بهردى
باشقىچه ئېيتقاندا، بۇ ۋەزىيهتنى تهھلىـل قىلغـان خىتاينىـڭ ئىـشتىن            

ئامېرىكا، جۇڭگـو مهسىلىـسىنى ھهرگىـز       «: سىرتقى مىللهتچىسى خې شىن   
مۇبادا ئامېرىكا دېڭىـز قولتـۇقى مهسىلىـسىنى تېـز ۋە           . ى يوق ئۇنتۇپ قالغىن 

كۆڭۈلدىكىدەك بىر تهرەپ قىاللىسا، ئۇنداقتا ئامېرىكا تېزلىك بىلهن شـهرققه          
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بىلىشىمىز كېرەككى، ئامېرىكا دېڭىز قولتۇقى مهسىلىسىنى بىـر        . يۆتكىلىدۇ
ايـون  ستراتېگىيىلىك ر تهرەپ قىلغاندىن كېيىن، ئۇ يۈزلىنىدىغان مۇھىم ئىـ       

 تىنچ ئوكيان رايونى بولىدۇ؛ ئۇنىڭ دۇنيـانى بىـرلىككه كهلتۈرىـدىغان            ئاسىيا
مىللهتچـى خىتـاي بـۇ      . ( جۇڭگو –نىشانىغا توسقۇنلۇق قىلىدىغان توسالغۇ     

ئامېرىكا يهر شـارى خاراكتېرلىـك      ) يهردە بهك كۆرەڭلىك بىلهن ئاشۇرۇۋەتكهن    
 ھازىرقى ئىجتىمائىي   ئىستراتېگىيىلىك نىشاننى نهزەردە تۇتۇپ، جۇڭگونىڭ    

 قىلىــپ، جۇڭگــو ھــاكىمىيىتىنى مــار – كېــسىل تــار –تــۈزۈمنى ئــۈزۈل 
 تاشـقى   –جۇڭگونىـڭ ئىچكـى     . دەيدۇ» ئۆزگهرتىپ قۇرۇشنى قارار قىلدى   

جۇڭگونىڭ ۋەزىيىتـى ئىنتـايىن     «: ۋەزىيىتى توغرىسىدا توختالغان خې شىن    
ى كېيىنكـــى ئـــۈچ يىـــل جۇڭگونىـــڭ بىرلىكىنـــى يـــاك. ئېغىـــر بولىـــدۇ
دېـگهن  »  تارىخى تهقدىرىنى بهلگىلهيدىغان ئۈچ يىل بولىدۇ      پارچىلىنىشتهك

  . ئىدى
ھهربىـي دىققىتىنـى    دېڭىز قولتۇقى ئۇرۇشى ئامېرىكىنىڭ سىياسىي ۋە       

. ېلىپ، جۇڭگوغـا بىـر تىنىـۋېلىش پۇرسـىتى يارىتىـپ  بهردى       ۋئۆزىگه تارتى 
ت ۋە ئۇيغـۇردەك    مۇنداق ئېيتقاندا، جۇڭگوغا مۇستهملىكه بولۇپ تۇرغان تىبه      

  . يىلدەك كهينىگه سۈرۈۋەتتى10مىللهتلهرنىڭ مۇستهقىللىقىنى 
شۇ چاغالردا ساددا ئۇيغۇرالر دېڭىز قولتۇقى ئۇرۇشىغا قانـداق مۇئـامىله           
ــن قېرىنداشــلىق    ــدىچىلىك ۋە دى ــى ئهقى ــۋى دىن ــدى؟ ئهنئهنى ــان ئى قىلغ

ام، دەپ كۆزقارىــشى بــويىچه مۇئــامىله قىلىــپ، تۇغۇلغــان بوۋاقلىرىغــا ســادد
قاچان ساددام قهيهردە   . ئىسىم قويىدىغان ئۇيغۇرالرمۇ ئوتتۇرىغا چىققان ئىدى     
ئۇيغـۇرالر سـاددامنى    . ئۇيغۇر، دېگهن ئىسىمنى ئېغىزغا ئېلىپ باققان ئىدى      

بىلگهندەك، ساددام ئۇيغۇرالرنى شۇنداق بىلهرمىدى؟ سـاددامغا چوقۇنـۇش،         
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ى ئوتتۇرىغـا چىقىــپ  نېمىـدېگهن تهتـۈر چۈشــهنچه بـۇ؟ قېنــى بىـرەر كىــش    
تارىخنىڭ ئۇ بېشىدىن تاكى ھازىرغىچه بىرەر ئىسالم دۆلىتىنىـڭ ئۇيغۇرالرغـا           
سىياسىي جهھهتتىن ياردەم بهرگهن پـاكىتىنى ئوتتۇرىغـا قويـۇپ باقـسۇنچۇ؟            
ياكى ھهر يىلى چاقىرىلىدىغان ئىـسالم دۆلهتلىـرى يىغىنىـدا بىـرەر ئىـسالم               

يغــۇرالر مهسىلىــسىنى ئوتتۇرىغــا دۆلىتىنىــڭ ۋەكىلــى ئوتتۇرىغــا چىقىــپ ئۇ
ــاي      ــدا خىت ــيهت ئىنقىالبى ــارمۇ؟ مهدەنى ــشى ب ــان كى ــانلىقىنى ئاڭلىغ قويغ

 كۆيدۈردى، قايسى ئىسالم دۆلىتى دىپلوماتىـك       كهرىمنىكۆچمهنلىرى قۇرئان   
نارازىلىق بىلدۈردى؟ بۇنىڭ ئهكسىچه ئامېرىكا ھهر يىلى كىـشىلىك ھوقـۇق       

ــالت ته    ــق دوكـ ــويىچه يىللىـ ــسى بـ ــدا مهسىلىـ ــتهملىكه «ييارلىغانـ مۇسـ
نىــڭ كىــشىلىك ھوقــۇق مهســىلىلىرىنى ئوتتۇرىغــا قويــۇپ   »ئۇيغۇرىــستان

  .كهلدى
ــئىستراتېگيهر شـــارى  ــىيانىڭسىىيىـ ــا  ئاسـ  تىـــنچ ئوكيـــان رايونىغـ

ســىۋىتىنىڭ ئهمــدى يۆتكىلىــشىنى تاماشــا قىلغانــدا، ئامېرىكــا، جۇڭگــو مۇنا
ئامېرىكىنىـڭ ئاسـىيا     «.ه دىقـقهت قىلمـاي تۇرالمـايمىز      ىگقانداق ئۆزگىرىـش  

تـۇنجى دۇنيـاۋى    «مـاۋزۇلۇق كىتابنىـڭ مـۇئهللىپى       » ئهسىرىدە گۈللىنىـشى  
 تىـنچ   لهتلهر كـۆپ مۇنبهتلهشـكهن ئاسـىيا      مىللهت ھېسابالنغان ئامېرىكا، مىل   

ئوكيان رايونىنىڭ مهركىزىدە تۇرۇشى، رايون  خاراكتېرلىك يېڭى تهرتىپنىڭ       
ــم  ــدە تۇرۇشــــى الزىــ ــدىن با» مهركىزىــ ــقا دېگهنــ ــا دۆلهت «شــ ئامېرىكــ

قۇرغۇچىلىرىنىڭ بۈيۈك يۈكى بىر مىللهتنىڭ ئىشلىرىنى قوغلىشىشال بولۇپ        
» قالماستىن، دۇنيادا تارىخى خاراكتېرلىك بۇرچىنى ئادا قىلىـشتىن ئىبـارەت         

بۇنـداق كۆزقاراشـالر خىتـاي مىللهتچىلىرىنىـڭ ئوغۇسـىنى          . دېگهن ئىـدى  
لى بىـلهن ئوتتۇرىغـا سـهكرەپ        جهھ –خىتاي مىللهتچىلىرى جان    . قايناتتى
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دەپ » ئامېرىكا ھۆكۈمرانالر گۇرۇھى دۇنيادا زادى نـېمه قىلمـاقچى        «چىقىپ  
ئامېرىكىنىڭ دۇنياۋى نىشانى ئىنتايىن ئېنىق ھهمـدە بـۇ      «. سوئال قويۇشتى 

دېدى » نىشان ھهرگىز ئۆزگهرمهيدۇ، ئۇ بولسىمۇ دۇنياغا ھۆكۈمرانلىق قىلىش       
  . ىرى جاۋاب بېرىشتىۋە ئۆزى قويغان سوئالغا ئۆزل

كــۆرەڭ خىتــاي مىللهتچىلىرىنىــڭ نهپــسى بهك يوغىنــاپ كهتــكهن      
» ئىنـسانىيهتنى ئـازاد قىلىـش     «چاغالردا، دېهقان داھىي ماۋ زېدۇڭ دەۋرىدە       

ئهسىرلهردىن بېرى ھهتتا ئۆزىنىمـۇ ئـازاد       . شوئارىنى كۆتۈرۈپ چىققان ئىدى   
ــڭ    ــر مىللهتنى ــان بى ــازاد «قىاللمىغ ــسانىيهتنى ئ ــۇمكىن  ق» ئىن ــشى م ىلى

ــۈۋى  «. بۇالرمىــدى ــتىم مارجــان ب ــوق ئې ــدە ئىــشتان ي ــدەك » كۆتۈم دېگهن
ئامېرىكىنىڭ كۈچى ئالدىدا غىلجىڭالپ بېقىش خىتاي بـۇ مىللهتـكه ئـادەت            

دېـگهن بـۇ ئىبـارە ئـارقىلىق        » ھۆكۈمرانلىق قىلماقچى « شۇڭا   ،بولسا كېرەك 
  . ئۆزىنىڭ ئاچچىقىنى چىقىرىۋالماقچى بولۇشتى

  ىلىسىتهيۋەن مهس

ــشقا    ــتهقىللىقنى ئى ــدا مۇس ــۋەن ئارىلى ــۋەنلىكلهر تهي ــان تهي نۇرغۇنلىغ
 ھوقۇققا ئىگه ئىكهنلىكىنى تىلغـا      ينىشتا ھهم تارىخى ئاساسقا ھهم قانۇ     ئاشۇرۇ

لېكىن ھازىرغىچه دۇنيادا ھېچقانداق بىـر دۆلهت يـاكى دۆلهتـلهر           . ئېلىشىدۇ
  .گۇرۇھى بۇنداق ئارزۇنى قوللىغان ئهمهس

ــۈز بهرگهن خىتاينىـــڭ ئىچكـــى  – 1948  - 1945 ــرى يـ  يىللىـ
 يىلىـدىن تـاكى ھـازىرغىچه       – 1895ئۇرۇشىنى ھېسابقا ئالغانـدا، تهيـۋەن       

ھېچقاچان خىتاي قۇرۇقلۇقىدىكى بىـر ھۆكۈمهتنىـڭ تىزگىنلىـشىدە بولغـان           
 يىلدىن بېرى گهرچه تهيۋەن نهزەرىيه جهھهتته جۇڭگونىڭ بىـر          50. ئهمهس
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يـۋەن كـۆپ جهھهتـته مۇسـتهقىللىق يولىـدا           لـېكىن ته   ،قىسمى دېيىلـسىمۇ  
مېڭىــپ، رايــون خاراكتېرلىــك ئىقتىــسادى قــۇدرەت تاپقــان، ياۋروپــالىقتهك  
تۇرمۇش سهۋىيىسىگه ئېرىشكهن، جۇڭگولـۇقالر كـۆرۈپ باقمىغـان يۈكـسهك            

شـۇڭا بېيجىڭنىـڭ    . دېموكراتىيىدىن بهھرىمهن بولغان بىر رايونغا ئايالنـدى      
ىنى ئېتىراپ قىلغان دۆلهتلهرمۇ يهنىال ئۆزلىرىنىڭ      تهيۋەنگه قاراتقان سىياسىت  

ئۇالر ئىككـى جۇڭگـو     . سىياسىتىدە كېلىشتۈرمىچىلىكنى ساقالپ كهلمهكته   
پهيــدا قىلىــپ جۇڭگــونى رەنجىتىــشنىمۇ، شــۇنداقال جۇڭگــو بىــلهن ســودا 

  ...قىلىشنى ساقالپ قېلىپ تهيۋەننى تاشلىۋېتىشنىمۇ خالىمايدۇ
ــۋ – 17 ــدىال تهي ــسمى، دەپ   ئهســىر كىرگهن ــر قى ەن جۇڭگونىــڭ بى
ئهڭ ئــــاۋۋال تهيــــۋەنگه كهلگهنــــلهر جۇڭگولــــۇقالر ئهمهس، . قارالغــــان

تهيـۋەنگه كهلـگهن    . پورتۇگالىيىلىك، ئىسپانىيىلىك، گولالندىيىلىكلهر ئىدى   
 تىزگىنلىگهن بـۇ    ال ئۇالر ياۋروپالىق  ، بولۇپ پۇجيهنلىكلهرتۇنجى جۇڭگولۇقالر   
  .زېمىندا ئولتۇراقالشقان

ــ دا بىــر خــانلىق ئالمىــشىدىغان ۋاقىــت يېتىــپ كېلىــپ، مىــڭ  خىتاي
ــرە   ــانجۇالر تهرىپىــدىن تى ــرە –خانىــدانلىقى م ــيىن، نپى ــدىن كې  قىلىنغان

ســهتكهن، مىــڭ  ئۆلكىــسىدە قارشــىلىق كۆرپــۇجيهنچېكىنىــپ خىتاينىــڭ 
 باشلىقى جىڭ چىڭ گۇڭ تهيۋەنگه قېچىپ بېرىـپ         رهخانىدانلىقىنىڭ ئهسك 

بـۇ خـۇددى    . ىياسـىي پانـاھلىق تىلىـگهن ئىـدى       تهيۋەن ھاكىمىيىتىدىن س  
كوممۇنىست خىتايالردىن يېڭىلگهن گومىنداڭ خىتايلىرى تهيۋەنگه قېچىـپ        

جىـڭ چىـڭ گـۇڭ تهيـۋەننى بـازا قىلىـپ            . بېرىۋالغاندەك بىر ئىـش ئىـدى     
مانجۇالرغــا قارشــى كــۈرەش قىلمــاقچى بولغــان، بــۇ خــۇددى جيــاڭ جېــشى  

پ چـوڭ قۇرۇقلۇققـا ھۇجـۇم قىلىـمهن،      تهيۋەننى بازا قىلى  گومىنداڭچىلىرى
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بـۇ ئىككىـسىنىڭ پهرقـى شـۇ يهردىكـى، جىـڭ            . دېگهندەك بىر ئىش ئىدى   
چىڭ گۇڭ ئۇ ھهقىقهتهن مانجۇالرغا قارشى تهيۋەندىن ھۇجۇم قىلـدى، ئهممـا            

  . جياڭ جېشى خىتايلىرى تهيۋەندىن قۇرۇقلۇققا ھهرگىز ھۇجۇم قىاللمىدى
ن جۇڭگونىـڭ زېمىنـى، دەپ      كېيىنكى ئىككى ئهسـىر ئىچىـدە تهيـۋە       

ــدى ــكهنلىكتىن  . قارال ــسايىن زەئىپلهش ــۈمرانلىرى كۈن ــانجۇ ھۆك ــراق م  ،بى
 ياپون ئۇرۇشىدا مانجۇالر    – يىلى تىنچ ئوكياندا پارتلىغان مانجۇ       – 1895

  . يېڭىلدى، تهيۋەن بوغۇزى ۋە تهيۋەننى ياپونىيه ئىگىلىدى
هم ئهركىلهپ  ە يىغىندا روزۋېلتقا ھ   رىھ يىلى جياڭ جېشى قا    – 1943

ھهم تهھدىت سېلىپ، ئىتتىپاقداش دۆلهتلهر  مۇبادا تهيـۋەننى، شـىنجاڭنى           
. جۇڭگوغا قوشۇپ بهرمهيدىكهن، جۇڭگو ياپونىيىگه تهسلىم بولىـدۇ، دېـدى         

 يىلــى گومىنــداڭ خىتــايلىرى تهيــۋەننى ئۆتكــۈزۈپ  ئالغانــدىن  – 1945
 يىرىست چىن   چىرىك مۇستهبىت ھۆكۈمرانلىقىنى ئورنىتىپ، مىلىتا     ،كېيىن

 يىلى جياڭ جېشى    – 1949. تهيۋەن خهلقىنى رەھىمسىز باستۇرغان ئىدى    
 يىلى كورېيه ئۇرۇشى پـارتالپ ئامېرىكـا        – 1950. تهيۋەنگه قېچىپ باردى  

كوممۇنىـــست خىتايالرنىـــڭ ســـابىق ســـوۋېتالر بىـــلهن بىرلهشـــكهنلىكىنى 
ــشى   ــاڭ جې ــيىن، جي ــدىن كې ــدۈرۈپ نىكۆرگهن ــادە بىل ــولالپ ئىپ  – 7 ، ق

ــردى ئ ــا ئېلىـــپ كىـ ــۋەن بوغۇزىغـ ــسكادروننى تهيـ ــۋەننى . ىـ ــۈن تهيـ بۈگـ
مۇســتهقىللىققا ئېرىــشتۈرىدىغان دۆلهتمــۇ ئامېرىكــا، ئهگهر خالىــسا تهيــۋەننى 
جۇڭگوغــا قوشــۇپ بېرىــدىغان دۆلهتمــۇ ئامېرىكــا بولــۇپ كهلــدى، چــۈنكى   

  . تهيۋەننىڭ تارىخى بىلهن رېئاللىقى ئامېرىكىنىڭ قولىدا ئىدى
ارتتا خىتاي كوممۇنىـستلىرى تهيـۋەن ئهتراپىـدىكى         يىلى م  – 1996

دېڭىز يۈزىگه راكېتـا قويـۇپ بېرىـپ، مۇسـتهقىللىق تهلهپ قىلغـۇچىالرنىال             
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 بهلكى تهيۋەندە ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان دېموكراتىك ئومۇمى سايالمنى ئـوق         ،ئهمهس
  ...بىلهن يوقاتماقچى بولدى

، »ىـسى دۆلهت قـۇرۇش پارتىي   «تهيۋەننىڭ ئىچكـى قىـسمىغا كهلـسهك        
ــوكراتىيه « ــسى –دېم ــات پارتىيى ــۋەن  »  تهرەققىي ــارتىيىلهر تهي ــارلىق پ قات

مۇستهقىللىقىنى ياقىاليدىغان، ئامېرىكىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكهن پـارتىيىلهر       
بـۇ پـارتىيىلهر بۈگـۈنگىچه ئهنه شـۇنداق كۆزقاراشـتا چىـڭ تـۇرۇپ               . ئىدى

ــگهن ــا . كهل ــۆكتهبىر كــۈنى ۋاشــىنگت – 29 يىلــى – 1997ئهمم وندا  ئ
پرېزىدېنت كىلىنتۇن بىلهن جياڭ زېمىن ئۇچراشـقاندىن كېـيىن، تهيۋەنـدە           

كاتىبـات بۆلۈمىنىـڭ مـۇدىرى چىـن        » دېموكراتىيه، تهرەققىيات پارتىيىسى  «
پارتىيه ئىچىـدە   » ئۆزگىرىش خائىنلىقتىن دېرەك بهرمهيدۇ   «:  شى خانىم  ۋىن

م بىــلهن تهيــۋەن سىياســىي ئــېقى«... رەھــبهرلهر ئورتــاق تونۇشــقا كهلــدى
: دەيدىغان سىياسـىي مـاۋزۇالردا نۇتـۇق سـۆزلهپ        » قارشىالشماسلىقى كېرەك 

تهيۋەن مۇستهقىللىقى بىلهن شۇغۇلالنماسلىق توغرىسىدا بىردەك پىكىـرگه        «
سىياسىي ۋەزىيهتته ئۆزگىرىش بولغـانلىقتىن بـۇرۇنقى سىياسـىي         ... كهلدۇق

  . دېدى» ئهندىزىنى ئهمدى ساقالپ قېلىشقا بولمايدۇ
 تىنچ ئوكيان رايونى ۋەزىيىتىنىڭ سىياسـىي يۆنىلىـشى         نداقتا ئاسىيا ئۇ
  نېمه؟

بۇ قېـتىم پرېزىـدېنت جيـاڭ زېمىـن بىـلهن سۆھبهتلىـشىپ، تهيـۋەن               
ــدا ــۇقالر «: مهسىلىــسى ئۈســتىدە توختالغان ــدا جۇڭگول پۇرســهت توغرىالنغان

ــدۇ     ــشى بىلى ــشنى ياخ ــداق ھهل قىلى ــسىنى قان ــۋەن مهسىلى ــز ... تهي بى
بىــــز يهنه ئىككــــى تهرەپ ... ۇزاكىرىلىــــشىپ تــــۇرىمىزئۈزلۈكــــسىز م

مۇزاكىرىلىشىپ ھهل قىلىدىغان پۇرسهتنىڭ ناھايىتى تېز يېتىپ كېلىشىنى      
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ــز  ــد قىلىمى ــسىدە    ... ئۈمى ــشى مهسىلى ــڭ مۇزاكىرىلىشى ــى تهرەپنى ئىكك
ــش  ئامېرىكىل ــدىغان ئى ــدىن كېلى ــڭ قولى ــىلىنىڭ ھهل —ىقالرنى ــۇ مهس  ب

مهسىله ھهل قىلىنىشى   ... بېرىشتىن ئىبارەت قىلىنىشىغا قۇاليلىق يارىتىپ    
 دەپ قارايمىز؛ بۇ مهسىله     -كېرەك، تىنچلىق بىلهن ھهل قىلىنىش كېرەك،       

... تىگه پايدىلىقى بولسا، بۇ، ئامېرىكىنىڭ مهنپهئشۇنداق ھهل قىلىنىدىغانال 
ئۇنداقتا جۇڭگو بىلهن ئامېرىكىنىڭ مۇناسىۋىتى يېڭـى بىـر تـارىخى دەۋرگه            

بىز قانچه تېـز    ... ۇنىڭ ئۈچۈن قانچه تېز بولسا شۇنچه ياخشى      ش... كىرىدۇ
» بولسا شۇنچه ياخشى، كېچىككهندىن بالدۇر بولغىنى ياخشى دەپ قـارايمىز         

  . دېدى
ــى   ــادە بىلدۈرۈشـ ــدېنتنىڭ ئىپـ ــما  «پرېزىـ ــا قوشـ ــو، ئامېرىكـ جۇڭگـ

  .دا قهيت قىلىندى»ئاخباراتى
  لدى؟ بۇنداق سىياسهتلهرگه تهيۋەننىڭ ئىنكاسى قانداق بو

ــى – 1997 ــشالر    – 30 يىل ــقى ئى ــۋەن تاش ــۈنى تهي ــۆكتهبىر ك  ئ
ئامېرىكــا ئهركىنلىــك، دېمــوكراتىيه، كىــشىلىك ھوقۇققــا «: مىنىــستىرلىكى

ئېتىبار بىلهن قارايدىكهن، ئۇنداقتا تهيۋەن بوغۇزىدىكى مهسـىلىلهرنىڭ دەل         
ئهركىنلىك، دېموكراتىيه، كىـشىلىك ھوقۇققـا مۇناسـىۋەتلىك ئىكهنلىكىنـى          

ئامېرىكــــا، جۇڭگـــو بىــــلهن مۇناســــىۋەتنى  ... قارارالشتۇرۇشـــى الزىــــم 
شىنجاڭ ۋە تىبهتنى كـۆزدە     (ياخشىاليدىكهن، تهيۋەن باشقا ھهرقانداق رايون      

نىڭ ئهركىنلىكى، دېموكراتىيىسى ۋە ئىنـسان ھوقۇقلىرىغـا دەخلـى          ) تۇتقان
  . دېدى»  تهرز يهتكۈزمهسلىكى الزىم–

ــ    ۋە » ۋاشــىنگتون پوســت «ۇي تهيۋەننىــڭ پرېزىــدېنتى لــى دىڭخ
ــىنگتون « ــايمىسۋاشـ ــان  » تـ ــان قىلغـ ــا بايـ گېزىتلىرىنىـــڭ مۇخبىرلىرىغـ
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ــڭ       ــىي ۋەزىيهتنى ــان سىياس ــۈز بېرىۋاتق ــدا ي ــۋەن بوغۇزى ــۆھبىتىدە، تهي س
تهيۋەن مۇستهقىل، ئهزەلـدىنال مۇسـتهقىل      «: ئۆزگىرىشىدىن ئوغىسى قايناپ  

  . دېدى» ئىدى

  تىبهت مهسىلىسى

ت كـۈنى جۇڭخـۇا مىنگـو ھۆكۈمىتىنىـڭ          مار – 27 يىلى   – 1997
ىـسى داالي المـا     ھڭخـۇي تهيۋەنـدە تىـبهت خهلقىنىـڭ دا        پرېزىدېنتى لى دى  

بۇ ئىش خىتاي، خىتـاي بولـۇپ خىتايـدىن مۇسـتهقىللىق           . بىلهن كۆرۈشتى 
تهلهپ قىلغان  بىر مىللهتنىڭ داھىيسىنى خىتاي رەھبىرىنىڭ تۇنجى قېتىم          

  . قوبۇل قىلىشى ئىدى
ــى – 1997 ــڭ – 4 يىلـ ــما  – 24 ئاينىـ ــا قوشـ ــۈنى ئامېرىكـ  كـ

شتاتلىرىنىڭ پرېزىدېنتى كىلىنتۇن داالي المانى قوبۇل قىلىـپ، ئارقىـدىنال          
دۆلهت ئىشالر كاتىپى ئالبىرايت خانىم داالي المانى ھۇزۇرىغا تهكلىپ قىلىـپ           

ــاقالپ     « ــى س ــى ۋە مهدەنىيىتىن ــڭ دىن ــڭ تىبهتنى ــۇن ھۆكۈمىتىنى كىلىنت
قىنى، داالى المــا يــاكى ئۇنىــڭ ۋەكىللىــرى بىــلهن قېلىــشنى قولاليــدىغانلى

جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ سۆھبهت قـۇرۇپ ئىككـى تهرەپنىـڭ ئىختىالپلىرىنـى           
  . كۆرسهتتى» نى قولاليدىغانلىقىنىىتۈگىتىش

 ئاپرېل كۈنى موسـكۋاغا زىيـارەتكه ۋە غهيرىـي          – 27 يىلى   – 1997
كۈمىتىنىـڭ  رەسمىي دىپلوماتىك ۋەزىـپه بىـلهن يېتىـپ كهلـگهن خىتـاي ھۆ            

تاشقى ئىشالر مىنىـستىرى چهن چـېجىن شـۇ كـۈنى موسـكۋادا، داالي المـا                
مۇستهقىللىقتىن ۋاز كهچسىال ئۇنىڭ ۋەكىللىرى بىلهن سـۆھبهت قۇرۇشـنى          

بـــۇ يهردە چهن چـــېجىن داالي المـــا مهۋقه . خااليـــدىغانلىقىنى بىلـــدۈردى
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 قاش  ىلىنتۇنغاك يوق، ئۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگه ۋە پرېزىدېنت        بىلدۈرۈۋاتقىنى
  . ئېتىپ، تىبهت مهسىلىسى بويىچه ئىپادە بىلدۈرمهكته

ــى – 1997 ــىنگتونغا    – 28 يىل ــكۋادىن ۋاش ــۈنى موس ــل ك  ئاپرې
بــۇ قېــتىم خىتاينىــڭ تاشــقى ئىــشالر (چاقىرىــپ كېلىــنگهن چهن چــېجىن 

ــېجىن   ــستىرى چهن چ ــى – 1997مىنى ــڭ – 2 يىل ــۈنى – 5 ئاينى  ك
يۈز بهرگهن ئۇيغۇرالرنىـڭ نامايىـشى ۋە بـۇ         ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىلى ئۆلكىسىدە    

نامايىشنى قانداق باسـتۇرغانلىقى توغرىـسىدا ئامېرىكـا ھۆكـۈمىتىگه دوكـالت            
ــا ھۆكۈمىتىنىـــڭ ) بهرگهن ۋە ھېـــساب بهرگهن بولۇشـــى مـــۇمكىن ئامېرىكـ

تاپشۇرۇقىنى ئېلىپ، ئۆزىنىڭ ھۆكۈمهت ئهزالىرى بىلهن تىـبهت توغرىـسىدا          
 ئايــدا ئامېرىكىنىــڭ دۆلهت – 6 يىلــى – 1997. سۆزلىشىــشكه قــايتتى

مهجلىــسى تىــبهت ئىــشلىرى بــويىچه پهۋقۇلئــاددە ھوقۇقلــۇق بــاش ئهلچــى 
  .تهيىنلىدى

ئهمدى كۈنلهر قىستاپ كهلگهندە خىتـاي ھۆكـۈمىتى داالي المـا بىـلهن           
تىــبهت مهسىلىــسى شــىنجاڭ «: ســۆھبهتكه ئولتۇرغانــدىن كېــيىن دەرھــال

ىڭ تارىخى ئهھـۋالى تىبهتنىـڭ تـارىخى        مهسىلىسىگه ئوخشىمايدۇ، شىنجاڭن  
بــۇ . دەيــدىغان سهپــسهتىنى ئوتتۇرىغــا چىقىرىــدۇ» ئهھۋالىغــا ئوخــشىمايدۇ

ئارقىلىق تىـبهت مۇسـتهقىل بولـسا بولىـدۇ، ئهممـا شـىنجاڭنىڭ مۇسـتهقىل               
بولۇشــىغا شــهرتى توشــمايدۇ، دېمهكچــى ۋە شــۇنىڭغا پاكىــت تهييارلىمــاقچى 

  .بولىدۇ
ىخى ئـورنى ۋە تىبهتنىـڭ خىتـاي مهركىـزى          تىبهتنىڭ سىياسىي ۋە تـار    

ھۆكۈمىتى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى توغرىسىدا ئىلىـم ساھهسـىدە ۋە خهلـق            
ــته     ــۇپ كهلمهك ــۇد بول ــاراش مهۋج ــل كۆزق ــى خى ــسىدا ئىكك ــبهت . ئارى تى
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تىبهت جۇڭگو كوممۇنىـستلىرى تهرىپىـدىن بويـسۇندۇرۇلۇپ        «تهرەپدارلىرى  
ېلىنغان، تىـــبهت ئهزەلـــدىن ۋۇهجبـــۇرى قوشـــخىتـــاي تېررىتورىيىـــسىگه م
تىــبهت «:  كىــشىلهرپهرەسدېيىشــسه، خىتــاي » مۇســتهقىل دۆلهت ئىــدى

ئهزەلدىن جۇڭگو زېمىنىنىڭ بىر قىسمى، تىبهتته ئۈزۈلمهي داۋاملىشىۋاتقان        
ــيىن،    ــدىن كې ــا يۈزلهنگهن ــۈمىتى زاۋالغ ــانجۇ ھۆك ــك م ــي بۆلگۈنچىلى مىللى

دەپ » ىـشىنىڭ نهتىجىـسى   ئهنگلىيه ھۆكۈمىتىنىـڭ تىزگىنلىـشى ۋە پىالنل      
 ئهسىرنىڭ  – 20خىتايغا مىللىي ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان مانجۇالر      . قارايدۇ

ــا يۈزلهنگهنــدىن كېــيىن   ئهنگلىيىنىــڭ تىبهتنــى تهســىر ،باشــلىرىدا زاۋالغ
 يىلىــدىن باشــالپ – 1911دائىــرىگه ۋە ئىــسكهنجىگه ئېلىــشى بىــلهن، 

نىڭ تــاكى سىرۇسىيىــچاررۇســىيىنىڭ ئۇنىڭــدىن كېــيىن لېــنىن، ســتالىن 
 ئــــۆكتهبىرگىچه – 1 يىلــــى – 1949 يىلىغىــــچه ھهتتــــا – 1945

گه ئېلىــشى ئوخــشاش سىگه ۋە ئىسكهنجىــسىئۇيغۇرىــستاننى تهســىر دائىرىــ
نىڭ ىئهمهســـمۇ؟ بـــۇ، تىـــبهت بىـــلهن ئۇيغۇرىـــستاننىڭ تـــارىخى تهقـــدىر

 ئۇيغــۇر –ئوخــشاشلىقى ئهمهســمۇ؟ ئۇنــداقتا خىتــاي تــارىخچىلىرى مــانجۇ 
نىڭ قايسى بابىنى كۆتـۈرۈپ چىقىـپ تىـبهت         ىىكه مۇناسىۋەت تارىخ  مۇستهمل

مهسىلىسى ئۇيغۇرىستان مهسىلىسىگه ئوخـشىمايدۇ، دېـگهن سهپـسهتىلهرگه         
  . ئاساس تېپىپ بېرەلهيدۇ

تىبهتلهر بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستهملىكه بولۇپ قېلىش تارىخى پهرقلهر       
لهرنىڭ تارىخ ۋە مهدەنىيهت    ئۇيغۇرالر بىلهن تىبهت  . ئىچىدە ئوخشاشلىققا ئىگه  

ئاالھىــدىلىكلىرىنىڭ ئوخــشاشمايدىغان تهرەپلىــرىگه كهلــسهك، تىــبهتلىكلهر  
بـۇ نۇقتىـدا    . ئاسـىيالىقالردۇر بۇددا دىنىغـا ئىـشىنىدىغان سـېرىق  تهنلىـك           

ئۇيغۇرالر ئىسالم دىنىغـا    . تىبهتلهر بىلهن خىتايالرنىڭ ھېچقانداق پهرقى يوق     
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ئىككـى  . ئاسـىيالىقالردۇر ا مهنسۇپ ئـاق تهنلىـك       ئىشىنىدىغان كاۋكاز ئىرقىغ  
 قىسمىتىنىڭ ئوخـشاش تهرىپـى شـۇكى، ھهر ئىككـى           –مىللهتنىڭ تهقدىر   

بهلكى  ئوخشاشال بىـر ۋاقىتتـا       . مىللهت مانجۇالرغا مۇستهملىكه بولۇپ قالغان    
 – 1950. مۇ مانجۇالرغا مۇستهملىكه بولۇپ قالغان مىلـلهت ئىـدى        الرخىتاي

 ئۇيغۇرنىڭ مۇسـتهملىكه ۋە     – تىبهت، خىتاي    –خىتاي  يىلىدىن كېيىنكى   
ۋا ئۈسـتىدىكى   ەارەت مۇناسىۋەتلهر تارىخى شۇڭا د    مۇستهملىكه قىلىشتىن ئىب  

  . تارىختۇر
ــارىخچىلىرى ۋە خىتــاي سىياســىيونلىرى، ســىلهر ئۇيغــۇرالر   خىتــاي ت
بىلهن تىبهتلهرنىڭ تـارىخ ۋە مهدەنىـيهت ئاالھىـدىلىكلىرىنى تىلغـا ئېلىـپ،             

نىڭ مۇسـتهقىل   سىنىڭ مۇستهقىل بولۇشى ۋە قايسى    سىڭ ئۈچۈن قايسى  شۇنى
بولۇشــىغا شــهرتى توشــمايدىغانلىقى ئۈســتىدە بــاش قاتۇرىــدىغان بولــساڭالر، 
ئۇنداقتا گېرمانىيىدە بېـرلىن تېمىنىـڭ ئـۆرۈلگهنلىكى ۋە شـهرقىي ياۋروپـادا             
قىزىــل بايراقنىــڭ يهرگه چۈشــكهنلىكىنى ئېتىــراپ قىالمــسىلهر، قانــداق؟  

 فېـۋرال   – 14 يىلـى    – 1945بۇنىڭدىن مهنتىقـى خۇالسـه چىقارسـاق،        
چىـت بولـدى،     كېـسىل  بىت    –ئۈزۈل  » هرتنامىسىيالتا ش «كۈنى تۈزۈلگهن   

ئۇيغــۇرالر ۋە ئۇيغــۇرالر قۇرغــان دۆلهت يالتــا . دېــگهن مهنه كېلىــپ چىقىــدۇ
 يالتا شهرتنامىسى . شهرتنامىسى بويىچه سېتىلغان ۋە مۇنقهرز قىلىنغان ئىدى      

 يىلى نويابىردا قۇرغـان     – 1944بىكار قىلىنغان ئىكهن، ئۇنداقتا ئۇيغۇرالر      
 -  كېرەكمـۇ،     ىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش  »شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى  «

ــوق ــسۇسكى! ؟ي ــىي   ،ئهپ ــارا سىياس ــسى خهلقئ ــبهت مهسىلى ــۇ دەۋردە تى  ب
 تىبهت بىلهن ئۇيغۇرىستان تارىخىنىـڭ پهرقـى  . سهھنىگىمۇ چىقمىغان ئىدى 
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سىلهر ئۆزۈڭالرنى قاچۇرۇۋاتقان پهرقلهر شۇ ئهمهسـمۇ،       . ئهنه شۇ يهردە ئىدى   
  ! ئهپهندىلهر

ــزى    – 1979 ــسى مهركىـ ــستىك پارتىيىـ ــاي كوممۇنىـ ــى خىتـ  يىلـ
 ماددىلىق سىياسـهت    6كومىتېتنىڭ سېكرېتارى خۇ ياۋباڭ تىبهت توغرىسىدا       

ا، شىنجاڭدا  ماددىلىق سىياسهتنى ئوتتۇرىغا قويغاند    6ۋە شىنجاڭ توغرىسىدا    
باي بولۇپ تېرىسىگه پاتماي قالغان خىتاي تارىخچىلىرى ۋە سىياسـهتۋازلىرى    
شۇ چاغدا ئۈرۈمچىدە مهتبۇئاتالرغا ماقاله يېزىپ شىنجاڭ مهسىلىـسى تىـبهت           
مهسىلىسىگه ئوخشىمايدۇ، دېگهن سهپسهتىنى ئوتتۇرىغـا كۆتـۈرۈپ چىققـان          

هت ۋەكىللىــرى بىــلهن ھــازىر ئامېرىكىنىـڭ بېــسىمى ئــارقىلىق تىـب  . ئىـدى 
خىتاي ۋەكىللىرى سۆھبهتكه ئولتۇرىـدىغان بولـسا، خىتـاي كوممۇنىـستلىرى           

ھوقـۇقىنى ئېتىـراپ قىلغـان      » نى ئۆزى بهلگىـلهش   ىتىبهتنىڭ ئۆز تهقدىر  «
شــىنجاڭ مهسىلىــسى تىــبهت مهسىلىــسىگه «ھامــان خىتــاي تــارىخچىلىرى 

  . كىن مۇمىدېگهن سهپسهتىنى يهنه كۆتۈرۈپ چىقىش »ئوخشىمايدۇ
نىڭ ئېغىــــر ىئامېرىكىنىــــڭ ئۇيغــــۇرالرنى ھــــازىرچه قوللىماســــلىق

 يىلـالردا خهلقئـارا     – 40سهۋەبلىرىنىڭ بىرى شۇكى، ئۇيغۇرالر مهسىلىسى      
شۇڭا ئۇيغۇرالرنىڭ مهسىلىسى خهلقئـارا مهسـىله       . مهسىلىگه ئايالنغان ئىدى  

ىلىسى ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇيغۇرالر مهس   . سۈپىتىدە بىر تهرەپ قىلىنىشى الزىم    
رۇسىيه بىـلهن ئامېرىكىنىـڭ دىپلوماتىـك مۇناسـىۋەت دائىرىـسىدىكى ئىـش             

يالتـا يىغىنـى    . (بولغاچقا، ئالدى بىلهن رۇسىيه دۇئاغا قول كۆتۈرۈشـى الزىـم         
ــلىق     ــتلۇق، ئىتتىپاقداش ــوۋېت دوس ــو، س ــلهپ بهرگهن جۇڭگ ــا بهلگى رامك

قى شهرتنامىــسىنىڭ رۇســىيه بىــلهن جۇڭگــو ئوتتۇرىــسىدا ئىمزاالنغــانلى     
شۇڭا يېقىنـدىن بېـرى     ) كىشىلهرنىڭ ئېسىدىن كۆتۈرۈلمىگهن بولسا كېرەك    
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 كهينىــدىن زىيــارەت قىلىــپ –خىتــاي رەھبهرلىرىنىــڭ رۇســىيىگه كهينــى 
 ئىككــى قېــتىم يىلتــسىننىبېرىــشى ۋە ئىككــى يىــل ئىچىــدە پرېزىــدېنت 

ــراق شــهرق    ــسى ۋە يى ــا ئىستراتېگىيى ــشى، ياۋروپ ــا تهكلىــپ قىلى جۇڭگوغ
نىڭ، ئۇيغۇرىـستانغا   سى تهشـكىللهنگهن يالتـا سىستېمىـ      يىسىدىنىئىستراتېگ

ــشقا    ــاقالپ قېلىـ ــسىنى سـ ــهرق ئىستراتېگىيىـ ــراق شـ ــىۋەتلىك يىـ مۇناسـ
  . بىر خىل ئىپادىسىدۇرئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنىڭ

ــى – 1997 ــۇن   – 28 يىلـ ــدېنت كىلىنتـ ــۈنى پرېزىـ ــانۋار كـ  يـ
قىدە بولـۇش   جۇڭگو بىلهن ئاكتىپ ئاال   «: مۇخبىرالرنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا  

جۇڭگودا ... سىياسىتىمۇ ئامېرىكىنىڭ مۆلچهرلىگهن ئۈنۈمىگه ئېرىشهلمىدى    
ــى      ــرلىن تېم ــتهبىتلهر بې ــدۇ، مۇس ــسېرى ئۇلغىيى ــى بارغان ــك روھ ئهركىنلى
ئۆرۈلگهندەك ئۆرۈلىدىغان ئاقىۋەتتىن ساقلىنىپ  قااللمايدۇ، شـهرقىي ياۋروپـا          

 ئۇچرىغانـــدەك، مۇســـتهبىت ھـــاكىمىيهتلىرى ئهركىنلىكنىـــڭ  ھۇجۇمىغـــا
»  ئهركىنلىكنىڭ بېسىمىغا بهرداشلىق بېرەلمهيـدۇ     مۇرهمۇستهبىتلجۇڭگولۇق  

بۇ سۆز پرېزىـدېنت كىلىنتـۇن ئىككىنچـى قېـتىم          . دەپ كۆرسهتكهن ئىدى  
پرېزىدېنتلىققا سايالنغاندىن كېـيىن ئـاق سـارايدا سـۆزلىگهن دۆلهت خېتـى             

ــۇق( ــىتىد  ) نۇت ــقى سىياس ــڭ تاش ــۇپ، ئهگهر ئامېرىكىنى ــاددە بول ە پهۋقۇلئ
ا بۇ نۇتۇق يېقىن كهلگۈسىنىڭ بېشارىتى ۋە        بولس الئۆزگىرىش يۈز بهرمهيدىغان  

ــۇپ     ــسى بول ــال مهنزىرى ــىتىنىڭ رېئ ــقى سىياس ــۈمىتى تاش ــۇن ھۆك كىلىنت
  . قالغۇسى

ــسىن   – 1996 ــلىقى يىلىت ــىيىنىڭ دۆلهت باش ــدا رۇس ــى ئاپرېل  يىل
اڭخهي ھهمكـارلىق  شاڭخهيدە خىتاي ھۆكۈمىتى بىلهن چېگرا شهرتنامه ۋە شـ       

رۇسىيىلىكلهر مۇنـداق ئېيتقانـدا خىتـاي       . تهشكىالتى قۇرۇشقا ئىمزا چهكتى   
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ا يېــشىل چىــراغ يېقىــپ ىغىچىلىرىنىڭ ئۇيغــۇرالرنى باستۇرۇشــمۇســتهملىك
ــتۇرۇش     ــۇرالرنى باس ــتهملىكىچىلىرى ئۇيغ ــاي مۇس ــدىنال خىت بهردى، ئارقى

  .سىياسىتىنى يولغا قويدى
زېمىــن ئوتتــۇرا ئاســىيادا ۋە ئانــدىن  يىلــى ئىيۇلــدا جيــاڭ – 1996

 يىلى داالي المـا تهيۋەنـدە زىيـارەتته         – 1997پاكىستاندا زىيارەتته بولدى،    
ھىندىـستاننى، پاكىـستاننى،    بولدى، ئهمدى بۇ يىل پرېزىـدېنت كىلىنتـۇن         

ئـۆتكهن يىلـى پرېزىـدېنت كىلىنتـۇن       . خىتاينى زىيارەت قىلمـاقچى بولـدى     
نېمه ئىشالر بۇ؟ دۇنيا بىر جىددىي دەۋرگه       . ئىدىرۇسىيىدە زىيارەتته بولغان    

بـۇ دىپلوماتىـك    «: كىردىمۇ؟ بـۇ توغرىـدا ئهنگلىيىنىـڭ قوغـداش گېزىتـى          
تـۈن  ... دەپ يـازدى  »  كېلىـشلهرنىڭ ئـاخىرى قهيهردىـن چىقـار        –بېرىش  

ئاسـىيا ۋە تىـنچ ئوكيـان تهرەپـكه         .  ئاسـتا كۆتـۈرۈلمهكته    –پهردىسى ئاسـتا    
 –ىستراتېگىيىـــسى دىپلوماتىنىـــڭ بېـــرىش يـــۆتكهلگهن يېڭـــى دۇنيـــا ئ

بۇ بىزگه ۋە تىبهتكه يهر شارى ئىستراتېگىيىسى       . كېلىشلهرگه تۈرتكه بولدى  
بۇنداق يېتىپ كېلىشنىڭ خىتايغـا نېمىلهرنـى       . ئېلىپ كهلگهن تاڭ نۇرىدۇر   

 ئـاال سـهزگهن خىتـاي مىللهتچىلىـرى،         –ئېلىپ كېلىـدىغانلىقىنى ئالـدىن      
دېگهن »الر ئامېرىكىلىققا ياق دېيىشى كېرەك    جۇڭگولۇق« يىلىدا   – 1997

مهن «: كىتابنىڭ مـۇئهللىپى مىللهتچـى خـې شـىن        . كىتابنى ئېالن قىلدى  
جۇڭگولۇق ساالھىيىتىم بىـلهن ۋارقىـرايمهن، جۇڭگـو بۈگـۈن خهتهرگه دۇچ            

  .دەپ ئۈن سېلىپ ۋارقىرىدى» كهلدى؛ ئهڭ زور خهتهرگه دۇچ كهلدى؟ 
، ھهربىـر   شـىنغا جۇڭگوغـا، خـې     » تهھـدىت «خې شـىننىڭ نهزىرىـدە      
جۇڭگـو جهمئىيىتىنىـڭ    «.  ئىدى» تهھدىت«جۇڭگولۇققا يېتىپ كهلگهن    

ــا  ــدىكهن، جۇڭگونىــڭ ئىقتىــسادى  –داۋالغۇشــى ئارق ــۈز بېرى  ئارقىــدىن ي
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سىياســىتى غهيرىــي تهرەققىيــات ھادىــسىلىرىگه يــول قويىــدىكهن، جۇڭگــو  
ك ھۆكۈمهتلهر بۆلۈنـۈپ    تۇرغان مۇھىتنىڭ مۇرەككهپلىكىدىن ئېيتقاندا، يهرلى    

بىــرلىككه كهلــگهن جۇڭگــو   ... كېتىــدىغان ۋەزىــيهت بارلىققــا كېلىــدۇ   
  .دېدى، خې شىن ئهپهندى» پارچىلىنىدۇ

  خوش جۇڭگو تهھدىتكه دۇچ كهپتۇ، بۇ قانداق تهھدىت؟
ــلهر : مىللهتچــى خــې شــىن داۋامالشــتۇرۇپ  يېقىنــدا ئامېرىكىــدا بهزى

كهنجىگه ئېلىش پهرىزىنى ئوتتۇرىغا    ياپونىيه بىلهن بىرلىشىپ جۇڭگونى ئىس    
  .قويۇشتى
ــا نىڭسىستراتېگىيىــئى ئهســىردە چاررۇســىيه – 17  مــۇھىم مهزمۇنىغ

ئامېرىكا ۋە ياۋروپاغا تايىنىپ، شهرقىي ئاسىياغا ھۆكۈمرانلىـق قىلىـش نىـشان            
).  يىلى رۇس، ياپون ئۇرۇشـى پارتلىغـان       – 1905شۇڭا  (قىلىنغان ئىدى   

الشقاندىن كېيىن ئىستراتېگىيىلىك سىياسـهتنى     رۇسىيىنىڭ ۋەزىيىتى مۇقىم  
 يـوق؟ ئىـسكهنجه سـۆزىنى تىلغـا ئالغانـدا دۆلىتىمىـز          -يهنه يولغا قويامـدۇ،     

 لـېكىن رۇس مىللهتچىلىـرىگه قارشـى        ،ئوكرائىنا، قازاقىستان ۋە باشقا ئاجىز    
تۇرىدىغان دۆلهتلهر بىلهن ئىقتىسادى ۋە سىياسىي ئـاالقىلهرنى كۈچهيتىـشى          

كىـستاندەك مۇنـداق ئىـستراتېگىيىلىك ئورۇنغـا ئاالھىـدە ئېتىبـار            پا. كېرەك
ئوخشاشال ئامېرىكىنىڭ ئوتتۇرا شهرقتىكى دۆلهتلهر ۋە ئىـسالم        . بېرىشى الزىم 

مۇســتهملىكه (ئىدېئولوگىيىــسىدىن پايــدىلىنىپ ئېلىمىزنىــڭ شــىنجاڭ    
ــستان ــيار   ) ئۇيغۇرى ــشىدىن ھوش ــدا قىلى ــيهت پهي ــسىز ۋەزى ــدا مۇقىم رايونى

  . مىز الزىم، دەيدۇبولۇشى
ئهمدى ئامېرىكا ۋە باشقا دۆلهتـلهردە ياشـاۋاتقان خىتايالرنىـڭ سىياسـىي           

  .تهھلىلىگه نهزەر ئاغدۇرايلى
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نىـڭ  »دۇنيـا ھهپتىلىـك ژۇرنىلـى     «خىتاي تىلىدا نهشـر قىلىنىـدىغان       
» بۈيۈك ئىستراتېگىيىلىك تارىخى ئۆتكىلى« سانىدا – 7 يىلى  – 1997

ســـابىق ســـوۋېتالر «: ماقالىـــدا. ن قىلىنـــدىســـهرلهۋھىلىك ماقـــاله ئـــېال
پارچىالنغانــدىن كېــيىن دۇنيانىــڭ ھوقــۇق قۇرۇلمىــسىدا يېڭــى تهڭــشهش   

جۇڭگولۇقنىڭ كۆزى بىـلهن قارىغانـدا، مـۇداپىئه        . مۇناسىۋىتى پهيدا بولدى  
 بىرىگه تهسـىر كۆرسىتىـشى چوڭقـۇر ئهھمىـيهتكه          –بىلهن ھۆكۈمنىڭ بىر    

ئاسـىيانىڭ  . تهقـدىرىنى بهلگىلهيـدۇ   بۇ ئىش جۇڭگونىـڭ كهلگۈسـى       . ئىگه
ــسى      ــي شهرتنامى ــاپونىيه ھهربى ــا، ي ــى، ئامېرىك ــى ۋەزىيىت ــدىن بېرىق يېقىن

شــۇڭا جۇڭگــو چاتــاق چىقىرىــدىغان ئىــشالرنىڭ  . تهرىپىــدىن بهلگىلهنــدى
دەپ يازغان بولـسا، يهنه شـۇ ژۇرنالنىـڭ ئاۋغۇسـت           »  كېرەك ىئالدىنى ئېلىش 

ــانىدا ــۇقالر ۋە  «: س ــۋى جۇڭگول ــهتلهر ئهنئهنى ــستراتېگىيىلىك سىياس » ئى
 ئۆلگهنـدىن   شـياۋپىڭ دىڭ  «: ماقالىدا. ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىنغان ئىدى    

كېيىن، جياڭ زېمىن ھوقۇق ئورنىنى مۇستهھكهملهش ئۈچـۈن ئىقتىـسادنى          
تىــــبهت ) مۇســــتهملىكه ئۇيغۇرىــــستان(ئىــــسالھ قىلىــــش، شــــىنجاڭ 

للىكلهرنىــڭ قورشــاۋىغا  تاقابىــل تۇرۇشــى ھهمــدە چهت ئهمۇســتهقىلچىلىرىغا
تهيۋەن بوغۇزى ۋە ئىككـى قىرغـاق ۋەزىيىتىنىـڭ         ... تاقابىل تۇرۇشى كېرەك  

تهرەققىياتى كىشىنى بىئارام قىلىـدۇ، جۇڭگولۇقالرنىـڭ چۈشكۈنلىشىـشىنى        
پهقهت رادىكــال مۇســتهقىل تهيــۋەن، مۇســتهقىل . تېخىمــۇ ئېغىرالشــتۇرىدۇ

 پارالق بىر دەۋرنىـڭ كېلىـشىدىن       ئۇيغۇرىستان تهرەپدارلىرىال ۋە مىللهتچىلهر   
ئۇالرنىـڭ ئارزۇسـى رېئاللىققـا ئايلىنىـدىكهن، دېمـوكراتىيه          . خۇشال بولماقتا 

ــپ      ــسى يېتى ــڭ تراگېدىيى ــشىپ جۇڭگولۇقنى ــك ئاخىرلى ــلهن ئهركىنلى بى
كېلىدۇ؛ ئامېرىكىنىڭ ئىستراتېگىيىلىك سىياسىتى بىـلهن ئىككـى قىرغـاق          
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شى ۋەتهنپهرۋەر جۇڭگولۇقالرغا ئۈمىـد     سىياسىتىنىڭ نامۇۋاپىق تهرەققىي قىلى   
ئېلىــپ كهلمىگهننىــڭ ســىرتىدا، بۇنىــڭ ئىچىــگه ئىنتــايىن جىــددىي       

  . دەپ كۆرسىتىلدى» ئۆزگىرىشنىڭ ئامىللىرى سىڭىپ كهتتى
ــر      ــسىز بى ــۆزىگه پايدى ــرى ئ ــاي مىللهتچىلى ــۋى خىت ــمهك، ئهنئهنى دې
ــشق    ــېس قىلى ــاراملىق ھ ــپ بىئ ــى بىلى ــپ كهلگهنلىكىن ــڭ يېتى ا ۋەزىيهتنى

 شــهرققه نىڭسىىيىــئىستراتېگبــۇ ۋەزىــيهت ئهلــۋەتته يهر شــارى . باشــلىدى
  . ۋەزىيهتتۇريۆتكىلىشىدىن پهيدا بولغان 

 كـۈنى ئامېرىكـا، رۇسـىيه، تـۈركىيه         سنتهبىر – 14 يىلى   – 1997
. باشچىلىقىدا سهككىز دۆلهت ئوتتۇرا ئاسـىيادا ھهربىـي مـانېۋىر ئۆتكـۈزدى           

بۇ توغرىـدا ماقـاله ئـېالن       » دۇنيا گېزىتى  «خىتاي تىلىدا نهشر قىلىنىدىغان   
ئامېرىكا بۇ مانېۋىر ئارقىلىق جۇڭگونىڭ ئوتتـۇرا ئاسـىياغا غهيرىـي           «: قىلىپ

كۆزقاراشتا بولۇشىنى چهكلىمهكچى، بۇ ئىش سوغۇق مۇناسـىۋەتلهر ئۇرۇشـى          
 يېڭى مۇستهقىل بولغان ئوتتـۇرا ئاسـىيا دۆلهتلىـرى          ،ئاخىرالشقاندىن كېيىن 

ئامېرىكىنىـڭ  ... »ولغا تۇتۇشۇپ ئېلىپ بېرىلغان ھهرىكهتتۇر    بىلهن قولنى ق  
ناھايىتى يىراقتىن تۇنجى قېتىم ئوتتۇرا ئاسىياغا ئهسـكهر يـۆتكهپ كېلىـشى            
ــا     ــى دۇنيـ ــان يېڭـ ــيىن قوزغالغـ ــىدىن كېـ ــىۋەتلهر ئۇرۇشـ ــوغۇق مۇناسـ سـ

ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى ئــۈچ .   غهيرىــي بىــر ئاالمىتىــدۇرنىڭسىىيىــئىستراتېگ
باشـقا تهبىئىـي گـاز ۋە تهبىئىـي         .  نېفىت ساقالنماقتا  بارىلىليارد   م 2دۆلهتته  

  .بايلىقالر ئاللىقاچان خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ نهزىرىگه چۈشتى
ئهگهر «:  ۋەزىـپه ئۈسـتىدە توختالغانـدا      فىـر  بـوئىن  ئامېرىكا گېنېرالى   

ئۇيغۇرىـستاننى مۇسـتهملىكه قىلىـپ      (ئوتتۇرا ئاسىياغا قوشنا ئىراق، ئىـران       
 –خىتاي، بۇ قېتىمقى مانېۋىر ئامېرىكىنىڭ ھهربىي كـۈچىنى كـۆز           ) نتۇرغا
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كــۆز قىلىــشى، دەپ قارايــدىغان بولــسا، بىــز بۇنــداق كۆزقاراشــنى توســۇپ 
  . دېدى» قااللمايمىز

تارىخنى ھهرىكهتكه كهلتۈرگۈچى ئالالھنىڭ ئىرادىسىگه     ! ۋەتهنداشلىرىم
نۇسرىتى ۋە ئىرادىـسى  ، يېڭى دۇنيا ئىستراتېگىيىسى ئالالھنىڭ   سېغىنايلۇق

بــۇ ئىــستراتېگىيه تارىخنىــڭ كونــا بهتلىرىــدە . بــويىچه ھهرىكهتــكه كهلــدى
بــۇ قېــتىم . ئۇيغــۇرالرنى ئۇيغــۇرالر قۇرغــان دۆلهتلهرنــى ســاتقان قــۇرالر بــار 

ئۇيغۇرالر يهنه سېتىلىشى  مۇمكىنمـۇ؟ ئـالالھ ئاتـا قىلغـان سـهزگۈلىرىمىزگه              
شـۇمچه ئـاپهت ۋە سـائادەت بىـزگه         مۇراجىئهت قىلساق، بـۇ قېـتىم ئـامهت قو        
چــۈنكى ئــالالھ بىزنــى ئۇيغــۇرالرنى . يېقىــنالپ كهلمهكــته دەپ ئېيتــااليمىز

مهھكۇملۇققــا بهنــد قىلغانــدا ۋەتىنىمىزنىــڭ يهر ئاســتىغا نۇرغــۇن بــايلىقنى  
ــتهقىللىققا       ــۇرالرنى مۇس ــۈنى ئۇيغ ــر ك ــايلىق بى ــۇ ب ــتۇرغان ۋە ش ئورۇنالش

بۈگــۈنكى ئامېرىكــا . ولۇشــى مــۇمكىنئېرىــشتۈرىدۇ، دەپ ھۆكــۈم قىلغــان ب
ــدۇر    ــسىز ئامېرىكى ــك، تهڭداش ــقى   (قۇدرەتلى ــڭ تاش ــۇ ئامېرىكىنى ئهگهر ش

ــسا  ــاللىقنى ئېتىــراپ ) سىياســىتى ئۇيغــۇرالرنى نىــشان قىلغــان بول ــۇ رېئ ب
ــدۇ  ــشىمۇ بولماي ــدىغان كى ــايلىقىنى،  . قىلماي ــسىز ب ــستاننىڭ ھېساب ئۇيغۇرى

پونىيه قاتارلىق دۆلهتـلهر خىيـانهتچى،      نېفىتىنى، تهبىئىي گازنى، ئامېرىكا، يا    
پــارىخور خىتايالرغــا تاشــالپ بېرىــپ، خهلقئــارا ھهمكــارلىق، خهلقئــارا ئىــش  
ــدىلىنىش، بهلكــى يهر بايلىقىــدىن   تهقــسىماتى، يهر بايلىقىــدىن قانــداق پاي
ــاي     ــلهردە خىتـ ــارلىق جهھهتـ ــدىلىنىش قاتـ ــۆزى پايـ ــلهت ئـ ــك مىلـ يهرلىـ

پ قىلىــشىغا تاشــالپ بېرىــپ قــاراپ كوممۇنىــستلىرىنىڭ قانــداق بىــر تهرە
  ؟ مۇمكىنمىدىتۇرۇشى 
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ئهمما ئارىمىزدا ساددا دىنى ھېسـسىياتقا، دىنـى ئـادەت كـۈچىگه ئىـگه              
ئــايرىم كىــشىلهر ئۇيغۇرالرنىــڭ ئازادلىققــا ئېرىــشىش مهسىلىــسىدە ئىــسالم  

ئىشىنىڭالركى ئىسالم دۆلهتلىرى ئۇيغۇرالرغـا     . دۇنياسىدىن مهدەت كۈتمهكته  
ەلمهيدۇ، ياردەم بهرمهيدۇ، بهلكى ئىـسالم دۆلهتلىرىنىـڭ ھهممىـسى          ياردەم بېر 

تارىختـا ئۇيغۇرالرنىـڭ بېـشىغا كـۈن        . دېگۈدەك خىتاينىڭ دوستىغا ئايالنـدى    
چۈشكهندە، قايسى ئىسالم دۆلىتى ياردەم بهرگهن ئىدى؟ مهنـپهئهت مىللىـي           

داق  ياقىالشـقا ھېچقانـ    دىنداشلىقنىمهنپهئهت مهسىلىسىدە قېرىنداشلىق ۋە     
پاكىستاننىڭ سىياسىي پاناھلىق تىلىگهن ئون ئىككى نهپهر       . ئاساسىمىز يوق 

ئۇيغــۇر يىگىتىنــى خىتايغــا ئۆتكــۈزۈپ بهرگهنلىكــى ۋە خىتاينىــڭ ئــۇالرنى  
خونجىراپ چېگرىسىدا ئېتىپ ئۆلتـۈرگهنلىكى بىـزگه ۋە سـىلهرگه ئىبـرەت            

دىن ساددا دىنـى ھېسـسىيات، قېرىنداشـلىق ھېسـسىياتى قهپىـسى          . بولسۇن
ــازاد قىلىـــپ پهقهت ئالالھنىـــڭ قـــۇدرىتى ۋە نۇســـرىتىگه،   ئـــۆزىمىزنى ئـ

  . ئىشىنهيلۇقئۆزىمىزنىڭ ئهقلى كۈچىگه 
ــارى    ــاي يهر ش ــۈن خىت ــسىنىڭئىستراتېگبۈگ ــدى  ىيى ــاۋىدا قال  قورش

  . خىتاينىڭ ئالدىدا ئىككى يول تۇرۇپتۇ
 تاشــقى سىياســهتته جــاھىللىق قىلىــپ –ئهگهر جۇڭگــو ئىچكــى . 1

ــڭ پ ــڭ    ئۆزىنىــ ــا خىتاينىــ ــدىكهن، ئامېرىكــ ــڭ تۇرىــ ــسىپىدا چىــ رىنــ
. مۇستهملىكىلىرىدە مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنى پىالنلىـشى مـۇمكىن       

 بىــر خىتــايپهرەسئاخىرىــدا خىتــاي كوممۇنىــستالر ھۆكــۈمىتىنى ئاغــدۇرۇپ 
  .ھۆكۈمهتنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشى مۇمكىن

ېقىنلىـشىش   ئهگهر خىتاي باش ئېگىپ يـول قويـۇپ، ئامېرىكىغـا ي          . 2
سىياسىتىنى يولغا قويىدىغان بولسا، ئۇ چاغدا ئامېرىكا، جۇڭگوغا ئىقتىـسادى          
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جهھهتته سىڭىپ كىرىپ، تىنچ ئـۆزگهرتىش ئـارقىلىق يـۇقىرىقى ۋەزىپىنـى            
قىسقىـــسى خىتـــاي قايـــسى يـــولنى تاللىمىـــسۇن، . تاماملىـــشى مـــۇمكىن

كتېرى ئامېرىكىنىڭ جۇڭگونىڭ كهلگۈسى توغرىـسىدىكى ھۆكۈمىنىـڭ خـارا        
 جياڭ زېمىن سۆھبىتىدىن كېـيىن جۇڭگـو        – كىلىنتۇن   .بهرىبىر ئوخشاش 

تهرەپ فېدېراتسىيه ياكى كونفېدېراتسىيه دۆلهت شهكلىنى ئوتتۇرىغا قويـۇپ         
كوممۇنىست خىتايالر دۆلهت نامىنى ئۆزگهرتىش،     . تهيۋەن تهرەپكه قاش ئاتتى   

تهيــۋەن . دى ئۆزگهرتىــشكه قوشــۇلگېرىبىنــىبــايراقنى ئــۆزگهرتىش، دۆلهت 
تهيۋەن مۇقهررەر ئىككـى يولنىـڭ بىرىنـى        . تهرەپ جىددىي يىغىن چاقىردى   

  .تالالپ ئالىدۇ
  .قارىغاندا بۇ يول ئاقمايدۇ. مۇستهقىللىق جاكارالش. 1
كونفېدېراتسىيه شهكلىدە بىرلىشىش بهلكىم ئامېرىكا شۇنداق يـول        . 2

ــۇمكىن   ــى م ــهتكهن بولۇش ــسىي  . كۆرس ــادا كونفېدېرات ــۋەن مۇب ه دۆلهت تهي
) خىتـاي ئائىلىـسىدە   (شهكلىنى تالالپ ئالىدىغان بولسا، ئۇ چاغدا جۇڭگـودا         

 –ئهمدى بىزنىڭ سىياسىي شـوئارىمىز  . دۆلهتلهر ئىتتىپاقى ۋۇجۇدقا كېلىدۇ 
مهن چـوڭ دۆلهتـلهر ئوتتۇرىـسىدىكى       ...   كېـسىل مۇسـتهقىللىق    –ئۈزۈل  

ھنىـڭ قـۇدرىتى ۋە     پهقهت ئالال . سىياسىي ئويۇنالرغا ئىـشهنمهيدىغان بولـدۇم     
مهدەت ئامېرىكىغــا  ئۇيغــۇر مهسىلىــسىدەئــالالھ ئــى . كــۈچىگه ئىــشىنىمهن

  .نهيسهبهرگ
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   كۈنى– 14 ئاينىڭ – 4 يىلى – 1998

 – 13 مۇخبىرىنىـڭ تهيـۋەن مهركىـزى ئـاگېنتلىقى       » دۇنيا گېزىتى «
  : بهرگهن خهۋىرىئهنقهرەدىنكۈنى 

ــىنجاڭ  ــستان (شـ ــتهقىل ئۇيغۇرىـ ــكىالتلىرى) مۇسـ ــىي تهشـ  سىياسـ
باراۋەرلىكنى قولغا كهلتـۈرۈش ئۈچـۈن، شـىمالىي ئىرېالنـدىيه جۇمهـۇرىيهت            
ئارمىيىسىنىڭ ۋە پهلهستىن ئازادلىق تهشكىالتىنىڭ، زوراۋانلىق ئىـشلىتىش        

غىچه قارشىلىشىـشقا   ىئۇسۇلى بـويىچه بېيجىـڭ ھـاكىمىيىتى بىـلهن ئـاخىر          
  . تهييارلىق قىلىۋاتىدۇ

ــسىنىڭ  ــلهر ئاكادېمىيى ــشىچه جۇڭگــو پهن ــدا كۆرسىتىلى :  تهكــشۈرۈش دوكالتى
 ئاسـىيادا تـۈركىي     تتـۇرا  يىلى پارچىالنغانـدىن كېـيىن ئو      – 1991سابىق سوۋېتالر   

خىتاي ھۆكۈمىتى چېگرىالرنى   .  ئارقىدىن مۇستهقىل بولدى   –تىللىق مىللهتلهر ئارقا    
.  كهلـدى مۇناسـىۋەتلهرنى قويۇقالشـتۇردى      –ئېچىۋېتىپ ئۇ دۆلهتلهر بىـلهن بـاردى        

ىككــى تهرەپنىــڭ ئىقتىــساد، مهدەنىــيهت ۋە سىياســىي مۇناســىۋەتلىرى بارغانــسېرى ئ
ئهممـا، چهت ئهلـگه چىقىـپ كهتـكهن مىللىـي بۆلگـۈنچى ئۇنـسۇرالر ۋە         . قويۇقالشتى

 مىليونغـا   10غـا سـىڭىپ كىرىـشى       ) ئۇيغۇرىـستان (دۈشمهن كۈچلهرنىـڭ شـىنجاڭ      
  .ر كۆرسهتتىيېقىن مۇسۇلمان ئاز سانلىق مىللهتلهرگه كۈچلۈك تهسى

دا ئىـسالم دىنىغـا ئېتىقـاد قىلىـدىغان         ) شـىنجاڭ (ئۇيغۇرىـستان   : دوكالتتا
ئۇيغۇرالرنىڭ دىنى ۋە تۇرمۇش ئۇسۇلى، خىتاينىـڭ دىنـى ۋە تۇرمـۇش ئۇسـۇلى              
بىلهن ئوخشاش بولغاچقا، خىتايالرنىڭ ھۆكۈمرانلىق قىلىـشىغا ئۇزۇنـدىن بېـرى           

ــدى  ــارازى ئى ــڭ قۇتر  . ن ــايال چهت ئهلنى ــۇڭا ئوڭ ــك  ش ــشىغا ۋە بۆلگۈنچىلى ىتى
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تهسىرىگه ئۇچراپ، ھۆكۈمران دائىرىلهر بىلهن داۋاملىق قارشىالشـتى ۋە قارشـى           
  .ھهرىكهتلهرنى قوزغاپ تۇردى، دەپ ئېتىراپ قىلىندى

ــا يهنه ــستان تهشــكىالتلىرى دۆلهت قۇرغــۇچى  : دوكالتت مۇســتهقىل ئۇيغۇرى
ە رەھبهرلىككه قويـۇش    كهلگۈسىد. خادىمالرنى تهربىيىلهشكه ئهھمىيهت بهرمهكته   

ئۈچۈن، ئۇزۇندىن بېرى يۇقىرى سـهۋىيىلىك زىيـالىيالرنى تهربىـيىلهپال قالمـاي،            
زۆرۈر . خېلى ساندىكى ئۇرۇشخۇمار ئۇنسۇرالرنىمۇ تهربىيىلىـدى ۋە تهشـكىللىدى        

ــۈچىگه      ــچان كـ ــڭ كۈرەشـ ــتهقىللىق ھهرىكىتىنىـ ــۇالرنى مۇسـ ــدا بـ تېپىلغانـ
زىلىــرى تــۈركىيه ئارمىيىــسىنىڭ ئىچىــدە ئايالنــدۇرماقچى، بۇالرنىــڭ ئىچىــدە به

 تهربىيه ئالـدى، تـاغالردا، ئورمـانلىقالردا جهڭ قىلىـشنى كـۇرد             –ھهربىي تهلىم   
  . پارتىزانلىرىدىن ئۆگهندى، دېيىلدى

مۇستهقىل ئۇيغۇرىستان تهشكىالتلىرىنىڭ ئىچىدە مهزھهپلهر كۆپ : دوكالتتا
لهن دىنــى تهبىــئهت مىللىــي تهبىــئهت بىــ. ئىــكهن، ئىخــتىالپ ئېغىــر ئىــكهن

ئاسانلىقچه مۇرەسسهلىشهلمهيدىكهن، شۇڭا ئۇالر مۇستهقىل تىبهت تهشكىالتلىرى       
شـۇنداقال داالى المـادەك بىـر       . خهلقئارادا ئېرىشكهن مۇئـامىلىگه ئېرىـشهلمىگهن     

ــۇ ــىتىلدى رەھبهرگىمـ ــشهلمىگهن، دەپ كۆرسـ ــدا.  ئېرىـ ــتهقىل : ئاخىرىـ مۇسـ
ىيهت ئارمىيىــسى ۋە پهلهســتىن ئــازادلىق  ئىرېالنــدىيه جۇمهــۇرئۇيغۇرىــستانچىالر

تهشــكىالتى زوراۋانلىقىنــى سىياســىي نىــشانغا يېتىــشنىڭ ئۇســۇلى قىلغانــدەك، 
 شۇالرنىڭ ئىلهامى ئاستىدا، خهلقئارادا زوراۋانلىـق     ئۇيغۇرىستانچىالرمۇمۇستهقىل  

يولىغـا ماڭىـدىغانال بولـسا، خهلقئــارا جهمئىيهتنىـڭ دىققىتىنـى ئـۆزىگه تارتىــپ،       
قىللىقنى قولغا كهلتۈرۈشـته زوراۋانلىقنـى ۋاسـىته قىلىـدىغانلىقى كـۆزگه             مۇسته

  . كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇ، دېيىلدى
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* * * * *  
  : بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسىمۇخبىرىنىڭ» دۇنيا گېزىتى«

ــستان  ــتهقىل ئۇيغۇرى ــىنجاڭ(دەل مۇس ــىي ) ش ــكىالتلىرى سىياس تهش
ق قولغا كهلتـۈرىمىز، دەپ بايانـات       باراۋەرلىكنى زوراۋانلىق ۋاسىتىسى ئارقىلى   

 ئهزاسـى ئىـسمائىل ئهھـمهد        ئىشلىرىان كۈنلهردە خىتاي دۆلهت     ئېالن قىلغ 
چهت :  كــۈنى جۇڭگــو مىللهتــلهر كومىتېتىنىــڭ مــۇدىرالر يىغىنىــدا– 13

غـا سـىڭىپ كىرىـپ      ) شـىنجاڭ (ئهللىك دۈشمهن كۈچلهرنىڭ ئۇيغۇرىستان     
ا، مىللىــي بۆلگۈنچىلىــك   ئاغــدۇرمىچىلىق قىلىــشىدىن ھوشــيار بولۇشــق    

  . ھهرىكهتلىرىگه بايرىقى روشهن ھالدا قارشى تۇرۇشقا چاقىرىق قىلدى
ئۈچ كۈن داۋامالشقان مىللىي ئىشالر كومىتېتىنىـڭ مـۇدىرالر يىغىنـى           

يىغىندا دائىرىلهرنىڭ مىللىي ئىـشالر     .  كۈنى بېيجىڭدا چاقىرىلدى   – 13
ــىلهندى   ــدى، خۇالس ــق قىلىن ــى تهتقى ــد. خىزمىت ــشالر  يىغىن ــي ئى ا مىللى

كومىتېتىنىــڭ مــۇدىرى بولغــان ئىــسمائىل ئهھــمهد، ۋەتهننىــڭ بىرلىكىنــى  
ــتلهش    ــۇھىملىقىنى تهكى ــڭ م ــلهر ئىتتىپاقلىقىنى ــداش مىللهت ــي قوغ قهتئى

ۋە مىللهتلهرنىــڭ ئورتــاق گۈللىنىــشى ساســىدا، دەۋر ھالقىيــدىغان نىــشان ئا
هلق ئىچىـدىكى   ئۇ، كۆپچىلىكنىڭ خ  . دېگهن تېمىدا ئۇزۇن  دوكالت بهردى     

زىــددىيهتكه ياتىــدىغان مىللىــي مۇناســىۋەتلهرنى تــوغرا بىــر تهرەپ قىلىــش  
  .  ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشنى تهلهپ قىلدى

ــستان    ــبهت ۋە ئۇيغۇرى ــسىزكى تى ــۇ ســۆزلىرى شۈبهى ــسمائىل ئهھمهدنىــڭ ب ئى
 تىبهت مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ زوراۋانلىق     –قاتارلىق جايالردىكى ئۇيغۇر    ) شىنجاڭ(
  . ىلهن مىللىي مۇستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۇرۇنۇشلىرىغا قارىتىلدىب
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   كۈنى– 5 ئاينىڭ – 7 يىلى – 1998

  : بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسىمۇخبىرىنىڭ» دۇنيا گېزىتى«
جۇڭگـو، قازاقىـستان،    : نىـڭ خهۋەر قىلىـشىچه    »جۇڭگو ئـاگېنتلىقى  «

ــستان دۆلهت باشــ   ــىيه، تاجىكى ــستان، رۇس ــستاننىڭ قىرغىزى لىقلىرى قازاقى
دا جۇڭگونىـڭ   ىـ ئۇچرىـشىش يىغىن  . پايتهختى ئالمۇتا شهھىرىدە ئۇچراشـقان    

بهش دۆلهت ئوتتۇرىسىدىكى دوستلۇق، ھهمكـارلىقنى      : رەئىسى جياڭ زېمىن  
ــي   ــۈن، بهش دۆلهت مىللىــ ــدۇرۇش ئۈچــ ــي قىلــ ــداش ۋە تهرەققىــ قوغــ

 –لىقچه قـورال    ئـوغرى ، تېررورىـستالر،    رادىكالىـستالر بۆلگۈنچىلىككه، دىنى   
 ئاپهتكه ئورتاق قارشى  يچىلهرگه ئهتكهسچىلىك قاتارلىق ئومۇمى   ۈياراغ يۆتكىگ 

ــرەك، دەپ كۆرســهتكهن  شــۇنىڭ ئۈچــۈن بهش دۆلهتنىــڭ  . تۇرۇشــىمىز كې
دىپلوماتىيه، ساقچى قىسىملىرى، بىخهتهرلىك ئورۇنلىرى ۋە تاموژنـا قاتـارلىق          

ــشنى، ھهمكار  ــاقلىرى مهسلىههتلىشى ــشنى كتارم ــرەك،  لىشى ــشى كې ۈچهيتى
  .دېگهن

بۇنىڭدىن باشقا بهش دۆلهتنىڭ تاشقى ئىـشالر مىنىـستىرلىرى، دۆلهت          
ھهرقانـداق  : باياناتتـا . باشلىقلىرىغا ۋاكالىتهن بىرلهشمه باياناتقا ئىمزا قويـدى      

شهكىللىك مىللىي بۆلگۈنچىلىك، چهتكه قېقىشالرنى، دىنى ئهسـهبىيلىكنى        
ــدۇ؛ شــۇ دۆله  ــۇل قىلغىلــى بولماي ــدىلىنىپ بهش  قوب تنىــڭ زېمىنىــدىن پاي

دۆلهتنىڭ ئىچىدىكى قايسى بىر دۆلهتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىغا، بىخهتهرلىكى        
ۋە جهمئىيهت تهرتىپىگه زىيان سالىدىغان ھهرىكهت بىلهن شۇغۇللىنىشقا يول         

ھهرقايسى تهرەپ تهدبىر قوللىنىپ خهلقئـارا تېررورىـستالرغا زەربه      . قويۇلمايدۇ
ــكىللىك  ــدۇ؛ تهش ــۆتكهش ۋە   بېرى ــورال ي ــوغرىلىقچه ق ــايهتچىلهرگه، ئ  جىن
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 ئهتكهسچىلىكىدىن ئىبارەت چېگرا ھالقىغان جىنـايهتلهرگه قهتئىـي         خىرويىن
  . قارشى تۇرىدۇ، دېيىلگهن

مهزمۇنالر، سىياسـىي مۇددىئاالرنىـڭ ھهممىـسى دېگـۈدەك         : باياناتتا يهنه 
  . مۇستهقىل ئۇيغۇرىستان بۆلگۈنچىلىرىگه قارىتىلدى
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   كۈنى– 15 ئاينىڭ – 8 يىلى – 1998

  : بېيجىڭدىن بهرگهن خهۋىرىمۇخبىرىنىڭ» دۇنيا گېزىتى«
خىتاينىڭ سهككىز نهپهر ساقچىـسى مهخپىـي       ) شىنجاڭ(ئۇيغۇرىستاندا  

  .ئۆلتۈرۈلدى
 كــــۈنى كهچــــته قىرغىزىــــستان بىــــلهن – 10مۇشــــۇ ئاينىــــڭ 

ى ۋە  چېگرىلىنىدىغان ئۇيغۇرىستاننىڭ قهشـقهر شـهھىرىدە خىتاينىـڭ سـاقچ         
قورال ساقچى قىسىملىرىدىن سهككىز نهپهر سـاقچى بىـر كېچىـدە مهخپىـي          

 مهخپىي ئۆلتـۈرۈش    ىرىگه قارىغاندا، يهرلىك كىشىلهرنىڭ پهرەزل  . ئۆلتۈرۈلدى
  . ئۇيغۇر مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ ئىشى ئىكهن

ئۇچــۇر «خهلــق ھهرىكىتــى » جۇڭگــو كىــشىلىك ھوقــۇق«شــاڭگاڭ 
 كۈنى سىچۈەنلىك   – 10مۇشۇ ئاينىڭ   : نداخهۋىرىگه ئاساسالنغا » مهركىزى

بىر كىشى قهشقهر شهھىرىدىكى ئائىلىسىگه تېلېفون ئۇرۇپ، تېلېفـون بىـر           
ــان  ــاران ئۇالنغ ــالپ  . ســائهتته ئ ــدا دۇدۇق ــانلىرى تېلېفون قهشــقهردىكى تۇغق

مۇشۇ ھهپته قهشقهر شهھىرىدە زور ۋەقه بولغانلىقىنى، بىر كېچىـدە          : ئۇنىڭغا
يهنه قهشـــقهر . تـــۈرۈلگهنلىكىنى خهۋەر قىلغـــانســـهككىز ســـاقچىنىڭ ئۆل

شــهھىرىدە ھهربىــي ھــالهت ئــېالن قىلىنغــانلىقتىن شــهھهر خهلقىنىــڭ       
  .جىددىيلىشىپ كهتكهنلىكىنى ئېيتىپ بهرگهن

سـاقچى  ) شـىنجاڭ (شاڭگاڭ گېزىتلىرىنىڭ مۇخبىرلىرى ئۇيغۇرىـستان      
گه جـاۋاب   دائىرىلىرىگه تېلېفون ئۇرۇپ، ئاالقىـدار ئورۇنالرنىـڭ بـۇ مهسـىلى          

ئهھـۋالنى  «بىراق، ئاالقىـدار سـاقچى ئـورۇنلىرى        . بېرىشىنى تهلهپ قىلدى  
دەپ جاۋاب بېرىپ، قهشقهردە سادىر بولغان ۋەقهنى ئىنكـار         » ئۇقمايدىكهنمىز
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قهشـقهر بىـلهن باشـقا جايالرنىـڭ تېلېفـون ئاالقىـسىنىڭ ئۈزۈلـۈپ              . قىلدى
 چىقتـــى، دەپ قالغـــانلىقىنى ئاالقىـــدار تهرەپـــلهر ســـىم يولىـــدىن چاتـــاق

  . چۈشهندۈردى
مۇخبىرى  يهرلىك كىـشىلهرنىڭ سـۆزلىرىدىن     » فرانسىيه ئاگېنتلىقى «

قهشـــقهردە ھهقىـــقهتهن زوراۋانلىـــق ۋەقهســـى يـــۈز  : نهقىـــل كهلتـــۈرۈپ
ــۈرۈلگهنلىكىنى،    ــي ئۆلت ــاقچىنىڭ مهخپى ــهككىز نهپهر س ــى، س بهرگهنلىكىن

تچى ئۇيغۇرالرنىـڭ   مهخپىي ئۆلتۈرۈشنى مىللىي بۆلگۈنچى ئۇيغۇرالر ۋە مىلله      
ــدى  ــانلىقىنى خهۋەر قىلـ ــراق، . پىالنلىغـ ــاگېنتلىقى «بىـ ــسىيه ئـ » فرانـ

 زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان يهرلىك ئهمهلـدارالر بۇنـداق ۋەقهنىـڭ           مۇخبىرىنىڭ
  . قهشقهردە سادىر بولغانلىقىنى ئىنكار قىلدى

نىــڭ خهۋىــرىگه  »ئالمــا گېزىتــى «شــاڭگاڭدا نهشــر قىلىنىــدىغان   
رادىكــال ئۇيغــۇر مىللهتچىلىــرىگه، مىللىــي بۆلگــۈنچىلهرگه  : ئاساســالنغاندا

بۇنىڭـدىن  . قارىتا، بېيجىڭ دائىرىلىرى مۇداپىئه تهييـارلىقىنى كـۈچهيتكهن       
ــشىلىك      ــڭ كى ــۈز مى ــسقارتىدىغان بهش ي ــدە قى ــل ئىچى ــۈچ يى ــيىن ئ كې
قوشۇننىڭ بىر قىسمىنى قوراللىق سـاقچى قىـسىمالرغا ئايالنـدۇرۇپ قـۇرۇپ            

ــدىكهن ــڭ. چىقى ــلىق    بۇنى ــسىملىرىغا قاراش ــۇ قى ــلىدە لهنج ــدە ئهس  ئىچى
 دېۋىزىيىـسىنى بـۇ يىلنىـڭ بېـشىدا         -  63 ئارمىيىنىـڭ    – 21قۇرۇقلۇق  

قوراللىق ساقچى قىسىم قىلىپ ئۆزگهرتىپ، قوراللىق ساقچى قىـسىمالرنىڭ         
بــاش شــتابىغا قاراشــلىق تارمــاق، ماتورالشــقان قىــسىم قىلىــپ قــۇرۇپ       

  . چىقىدىكهن
 دېۋىزىيه ماتورالشقان قوراللىـق     – 63: داق دېيىلىدۇ خهۋەردە يهنه مۇن  

ساقچى قىـسىم قىلىـپ ئۆزگهرتىلگهنـدىن كېـيىن، ئۇيغۇرىـستانغا، مىللىـي             
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ــۇ       ــۇرۇش ب ــل ت ــرىگه تاقابى ــۇر مىللهتچىلى ــال ئۇيغ ــۈنچىلهرگه، رادىك بۆلگ
  .قىسىمنىڭ ۋەزىپىسى بولىدىكهن

 مىللىـي  قوراللىق ساقچى قىـسىمالر ئۇيغـۇر مىللهتچىلهرنىـڭ رادىكـال         
 –بۆلگۈنچىلهرنىـــڭ، رادىكـــال دىنـــى پائالىيهتچىلهرنىـــڭ ھهرىـــكهت     

بـۇ قىـسىم    . پائالىيهتلىرىنى تهكشۈرۈپ، تهتقىـق قىلىـشنى كۈچهيتىـدىكهن       
پهرقلىـــق، خاراكتېرلىـــك، ئوخـــشاشمىغان دەرىجىلىـــك ئـــۇرۇش قىلىـــش 

 تۇنگـان   نىڭـشا بولۇپمۇ ئۇيغۇرىستان مىللهتچىلىـرىگه،     . اليىهىسىنى تۈزگهن 
گــۈنچىلهرگه قارىتىلغــان تهقلىــدى، تۇيۇقــسىز ۋەقهلهرگه تۇيۇقــسىز زەربه بۆل

بېرىش مـانېۋىرى ئۆتكـۈزگهن، دۆلهتنىـڭ ۋە ھهربىـي ئىـشالر كومىتېتىنىـڭ              
 خىزمهتلهرنـــى تهملىكىـــسى ئۇيغۇرىـــستاندارەئىـــسى جيـــاڭ زېمىـــن مۇس

تهكشۈرگهندە، شىنجاڭ ھهربىي رايونىنىڭ ماتورالشقان قىسىملىرىنى كۆزدىن       
بۇ ئىشالر بېيجىڭنىڭ مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستاننىڭ سىياسـىي         . چۈرگهنكه

ۋەزىيىــتىگه، مۇقىملىقىغــا ئىنتــايىن دىقــقهت قىلىۋاتقــانلىقىنى كۆرســىتىپ 
  . بهردى
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   كۈنى– 30 ئاينىڭ – 8 يىلى – 1998

 – 26 مۇخبىرىنىـڭ تهيـۋەن مهركىـزى ئـاگېنتلىقى       » دۇنيا گېزىتى «
  :اممىسىكۈنى بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگر

 مىللىي بۆلگۈنچى تهشكىالتالر ئوخشاشال بىر      ۇستهملىكه ئۇيغۇرىستاندا م
كېچىدە ئۈچ ئورۇندا ھۇجۇم قىلىش ھهرىكىتىنى قوزغاپ، ئاممىنىڭ، مهبلهغ         

كىـشىلهرنى  . سالغۇچىالرنىڭ ۋە ساياھهتچىلهرنىڭ خـاتىرجهملىكىنى بـۇزدى      
رايونىنىـڭ مۇئـاۋىن    خاتىرجهم  قىلىش ئۈچۈن، مۇستهملىكه ئۇيغۇر ئـاپتونوم         

دا تېـررورچىالر تهشـكىالتى پارچىالنـدى،       ) شىنجاڭ: (سېكرېتارى جاڭ دەن  
  .دېدى

ئاخبـارات ئـېالن    »  قېتىملىق يىپهك يولى تۇرپان ئۈزۈم بايرىمى      – 8«
ۋىـن  «قىلىش يىغىنىدا، مۇخبىرلىق قىلغان شـاڭگاڭدا نهشـر قىلىنىـدىغان           

ىرى جاڭ دەننىڭ سـۆزلىرىنى     گېزىتلىرىنىڭ مۇخبىرل » دا گوڭباۋ «،  »خۇيباۋ
مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستاندا ھهقىـقهتهن زوراۋانلىـق قىلىـش          . خهۋەر قىلدى 

  .ۋەقهسى يۈز بهرگهن
بـۇ ئىـش ئـاز سـاندىكى مىللىـي بۆلگۈنچىلهرنىـڭ قىلغـان        : جـاڭ دەن 

ئىشى، ئۇالرنىڭ مهقسىتى، جۇڭگونىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىن بۆلۈنۈپ چىقىـپ،        
  .تۈرگهن ھاكىمىيهت قۇرۇش، دېدىسىياسىي بىلهن دىننى بىرلهش

ــۈنچىلهر   ــي بۆلگ ــلهر ۋە مىللى ــۇر مىللهتچى  – 10 ئاينىــڭ – 8ئۇيغ
كــۈنى قهشــقهرنىڭ يېڭىــسار ناھىيىــسىدە، خــوتهن ۋىاليىتىنىــڭ گۇمــا       
ناھىيىلىرىــدە ئوخــشاشال بىــر ۋاقىتتــا زوراۋانلىــق  ھهرىكهتلىرىنــى قوزغــاپ  

ــۈردى  ــسىنى ئۆلت ــا. خىتاينىــڭ ســهككىز نهپهر ساقچى ــسىدە ق غىلىق ناھىيى
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گۇمـا ناھىيىـسىدە بىـر      . ساقچى ئىدارىسىنى ئاپتومـات بىـلهن ئوققـا تـۇتتى         
  .كىچىك ھهربىي ئىسكىالتنى بۇالپ كهتتى

ئۆزلۈكىدىن تهشكىللىنىپ داۋاملىـشىۋاتقان زوراۋانلىـق ھهرىكهتلىـرى        
ئۆتكهن يىلدىن باشالپ جىنـايهتچىلهرگه قـاتتىق زەربه        : توغرىسىدا جاڭ دەن  

هرىكىتىنى قوزغاپ، قاچقانالرنى تۇتۇپ كېلىـپ ئېغىـر جازالىـدۇق،          بېرىش ھ 
  . شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ تهشكىالتى پارچىالندى، دېدى
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   كۈنى– 1 ئاينىڭ – 9 يىلى – 1998

  :  بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسىمۇخبىرىنىڭ» دۇنيا گېزىتى«
 ئۇيغـۇر   مىللىي بۆلگـۈنچىلهرنى،  ) شىنجاڭ(مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستاندا   

 ۇستهملىكه ئۇيغۇرىستانغا مىللهتچىلهرنى باستۇرۇش بېيجىڭ دائىرىلىرىنىڭ م    
تهيـۋەن  «. ھۆكۈمرانلىق قىلىشتىكى ئاساسلىق سىياسىتى بولـۇپ كهلـگهن       

) شىنجاڭ( مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستاندىن    مۇخبىرىنىڭ» مهركىزى ئاگېنتلىقى 
ئايـدا جۇڭگونىـڭ     – 7بۇ يىـل    : ئېلىپ تارقاتقان خهۋىرىدە ئاشكارىلىشىچه   

رەئىـــسى جيـــاڭ زېمىـــن مۇستهملىكىـــسى ئۇيغۇرىـــستاندا خىزمهتلهرنـــى  
تهكــشۈرگهندە ئىچكــى، مهخپىــي ســۆھبهتته، ھهرگىــز يۇمــشاقلىق قىلمــاي  

  . مىللىي بۆلگۈنچىلهرنى قاتتىق باستۇرۇش توغرىسىدا يوليورۇق بهرگهن
ــرىگه ئاساســالنغاندا ــرى مۇســتهملىك : خهۋەر مهنبهلى ه ســاقچى دائىرىلى

ئۇيغۇرىستاننىڭ قهشقهر ئۆلكىسىدە، مۇسـتهقىل ئۇيغۇرىـستان تهشـكىالتىنى         
 نهپهر ئۇيغــۇرنى قولغــا ئالغــان، بۇالرنىــڭ ھهممىــسى 20قولغــا  چۈشــۈرۈپ 

ــم   ــي تهلى ــستاندا ھهربى ــكهن  –ئافغانى ــررورچىالر ئى ــۆرگهن تې ــيه ك .  تهربى
  . ندائىرىلهر ئۇالرنى مهخپىي سوت قىلغاندىن كېيىن ئېتىپ تاشاليدىكه

ئايـدا،  – 10 يىلـى    – 1996: خهۋەر مهنبهلىرىنىڭ ئاشكارىلىـشىچه   
پايتهختى ئۈرۈمچى  ) شىنجاڭ(، ئۇيغۇرىستاننىڭ   ئۇيغۇرىستانچىالرمۇستهقىل  

، مۇســتهقىل ئۇيغۇرىــستاننىڭ قىزىلتاغقــاشــهھىرىنىڭ شــىمال تهرىپىــدىكى 
 ،هنبـۇ ئهھـۋال دائىرىلهرنـى ئـاالقزادە قىلىـۋەتك         . بايرىقىنى قـاداپ قويغـان    

  . كىشى ھازىرغىچه قولغا چۈشمىگهنلېكىن بايراقنى قاداپ قويغان
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) شـــىنجاڭ(بېيجىـــڭ دائىرىلىرىنىـــڭ مۇســـتهملىكه ئۇيغۇرىـــستاندا 
رى ھۆكـــۈمرانلىقى ئىنتـــايىن مۇســـتهھكهم بولـــسىمۇ، خىتـــاي كـــۆچمهنلى

نـى ئىگىلىـسىمۇ لـېكىن، ئىـسالم دىنىغـا ئىـشىنىدىغان             40%نوپۇسنىڭ  
ىتىگه پهقهت ئوخـشىمايدىغان مىللىـي ئاالھىـدىلىككه،        ئۇيغۇرالر خىتاي مىلل  

ــان      ــاقىرىق قىلغ ــى چ ــانلىقتىن مىللهتچىلىكن ــگه بولغ ــا ئى ــى ئېتىقادق دىن
 مۇســــتهقىللىق تهشهببۇســــلىرى،  ئۇيغۇرىــــستانچىالرنىڭمۇســــتهقىل 

بـۇ ئهھـۋال ھۆكـۈمران      . ئۇيغۇرىستاندا زور قوزغىتىش كۈچىگه ئىگه ئىـكهن      
 ئايـدا   – 7شۇڭا جياڭ زېمىن    . ق ئهنسىرەتمهكته دائىرىلهرنى ئىنتايىن قاتتى  

سۆزلىگهن سۆزىدە مىللىي بۆلگۈنچىلهرنى  باستۇرۇشنى تهكىـتلهپال قالمـاي،          
 پهسهيتىـشنىمۇ ئىقتىسادنى تهرەققىـي قىلـدۇرۇپ سىياسـىي جىـددىيلىكنى          

  .تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن
بېيجىڭ دائىرىلىرى ئىقتىساد تهرەققىي قىلسا، سىياسـىينى يېتهكچـى         

لغان مىللهتچىلهرنىڭ ھهرىكىتى بازار تاپالماي پهسكويغا چۈشـىدىغانلىقىغا        قى
ــشىنىدىكهن ــستانغا   . ئى ــتهملىكه ئۇيغۇرى ــرى مۇس ــڭ دائىرىلى ــۇڭا بېيجى ش

سالىدىغان مهبلهغنى كۆپهيتىـپ، بولۇپمـۇ ئۈرۈمچىـدە قۇرۇلـۇش تـۈرلىرىنى            
  .كۆپهيتىشنى جىددىيلهشتۈرگهن

* * * * *  
ــ 8 مۇخبىرىنىــڭهركىــزى ئــاگېنتلىقى تهيــۋەن م» دۇنيــا گېزىتــى«  ـ
  : كۈنى بېيجىڭدىن ئهۋەتكهن تېلېگراممىسىـ 31ئاينىڭ 

بۇرۇن ساقچى قىسىملىرى، بىخهتهرلىـك سىستېمىـسى ۋە سىياسـىي قانۇنغـا            
ــستلىرىنىڭ    ــاي كوممۇنى ــان خىت ــئۇل بولغ ــرى  – 3مهس ــول رەھبى ــى ق ، چياۋش
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 بىـر ئۇچـۇم مىللىـي       ،ۇپاندا سهككىز كـۈن زىيـارەتته بولـ       مۇستهملىكه ئۇيغۇرىست 
بۆلگــۈنچى ئۇنــسۇرالرغا قــاراپ تۇرۇشــقا بولمايــدۇ، قهتئىــي زەربه بېــرىش، ھهرگىــز 

ــورۇق بهرگهن  ــرەك، دەپ يولي ــلىك كې ــۇ يهر  . ئىككىلهنمهس ــورۇق ش ــداق يولي بۇن
ــدۇ   ــسپاتالپ بېرى ــى ئى ــددىي ئىكهنلىكىن شــىنجاڭ . ۋەزىيىتىنىــڭ قانچىلىــك جى

 – 20 ئاينىـڭ    – 8 چياۋشـى :  قىلىـشىچه  تېلېۋىزىيه ئىستانسىـسىنىڭ ئاشـكارا    
 كۈنىگىچه ۋاڭ لېچۈەننىـڭ ھهمراھلىقىـدا ئـۈرۈمچى، شـىخهنزە           – 27كۈنىدىن  

ــارلىق جــايالرنى كــۆزدىن كهچــۈرگهن  ــدە ۋاڭ لېچۈەننىــڭ چياۋشــى. قات  ئۈرۈمچى
خىزمهت دوكالتىنى ئاڭلىغاندىن كېـيىن، مىللهتـلهر ئىتتىپـاقلىقىنى مۇسـتهملىكه           

  . ىلىق خىزمهت قىلىپ تۇتۇشنى جېكىلىگهنئۇيغۇرىستاندا ھالق
ــستاننىڭ   ــسىنىڭ مۇســتهملىكه ئۇيغۇرى ــۋىزىيه ئىستانسى شــىنجاڭ تېلې

: ۋەزىيىتىنىڭ جىددىيلىكىنى ئىسپاتاليدىغان يهنه بىـر خهۋىرىـدە       ) شىنجاڭ(
ــاقچى قىـــسىملىرى برونېۋىـــك قىـــسىم قىلىـــپ    ــىنجاڭ قوراللىـــق سـ شـ

بـاش ئهترىتـى، ئۈرۈمچىنىـڭ      قوراللىق ساقچى قىـسىملىرى     . ئۆزگهرتىلگهن
شهرقىدە تاغ ئارىسىدا تۇيۇقسىز ۋەقهلهرگه تاقابىل تۇرۇش ھهربىـي مـانېۋىرى           

  .  قوبۇل قىلغانچياۋشىبۇ پاراتنى . ئۆتكۈزگهن
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   كۈنىـ 10 ئاينىڭ ـ 10ىلى  يـ 1998

 – 7 مۇخبىرىنىــڭتهيــۋەن مهركىــزى ئــاگېنتلىقى » دۇنيــا گېزىتــى«
  :راممىسىكۈنى بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگ

 تىبهتچىلهرنىــــڭ ۋە مۇســــتهقىل ئۇيغۇرىــــستانچىالرمۇســــتهقىل 
پائالىيهتلىرى كۈنسايىن ئاشكارا تۈس ئالغانلىقتىن خهلقئارا تېررورىـستالرنىڭ        
جۇڭگو چېگرىلىرىـدىن كىرگهنلىكىنـى نهزەردە تۇتـۇپ، سىياسـىي ھوقـۇق            
غــا مهركىــزى بېيجىــڭ، يېقىنــدا چهت ئهللىكــلهر چۈشــىدىغان مېهمانخانىالر

ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ، بۇنىڭدىن كېيىن ھىندىـستان، ئافغانىـستان، مىـسىر،          
قازاقىستان قاتارلىق دۆلهتلهردىـن كهلـگهن مېهمـانالر مېهمانخانىغـا كهلگهنـدە            
مۇناسىۋەتلىك ئهھۋالالرنى دەرھـال ئاالقىـدار تارماقالرغـا يهتكۈزۈشـنى تهلهپ           

  .قىلدى
ڭ مۇناســىۋەتلىرى بــۇ يىلــدىن باشــالپ ھىندىــستان بىــلهن جۇڭگونىــ

چــۈنكى، ھىندىــستان يــادرو ســىنىقى ئېلىــپ بېرىــشنىڭ  . جىددىيلهشــتى
 دەرىجىلىك دۈشمهن جۇڭگونىڭ تهھدىتىـدىن قوغـدىنىش،        – 1سهۋەبىنى  

 يىلىـدىن   – 1962شۇڭا ئىككى تهرەپنىڭ مۇناسـىۋىتى      . دەپ جاكارلىدى 
  .بېرىكى ئهڭ تۆۋەن چهككه چۈشۈپ قالدى

نىـــڭ خهۋىـــرىگه »يـــنهك گېزىتـــىئه«ئۇنىڭـــدىن باشـــقا شـــاڭگاڭ 
شـكىالتلىرى نـۆۋەتته ئافغانىـستان      ئاساسالنغاندا، مۇستهقىل ئۇيغۇرىـستان ته    

كوممۇنىـست خىتاينىـڭ    .  تالىبانالر بىلهن مۇناسـىۋەت باغلىغـان ئىمىـش        —
ــستاننى باشــقۇرغۇچى ۋەكىلــى ۋاڭ لېچــۈەن  ــالىپالر : مۇســتهملىكه ئۇيغۇرى ت

ــستانچىالرنىمۇســتهقىل  ــيئۇيغۇرى ــستان  تهربى ــا ) شــىنجاڭ(ىلهپ ئۇيغۇرى غ
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. ۋاالقـشىدى قايتۇرۇپ، تېررورىزم بىلهن شۇغۇللىنىـشقا يـاردەم بهردى، دەپ          
قازاقىستان بىلهن تۈركىيىگه كهلسهك، خىتـاي كوممۇنىـستلىرى بـۇ ئىككـى            

 توپلىنىش جايىغـا ئايلىنىـپ، بـۇ        ئۇيغۇرىستانچىالرنىڭدۆلهتنىڭ مۇستهقىل   
بـۇ ئىككـى    . ربىيه ئېلىشىدىن ئهنـسىرىمهكته    ته –دۆلهتلهردە ھهربىي تهلىم    

دۆلهتنىڭ بىرسىدە بهزى يامان غهرەزلىـك كىـشىلهر ئاللىقاچـان مۇسـتهملىكه        
بۇ دۆلهتلهرنىڭ مۇستهقىل   . چېگرىسىغا يېقىنالشتى ) شىنجاڭ(ئۇيغۇرىستان  

  .  يوشۇرۇن قولاليدىغانلىقى ئىسپاتالندىئۇيغۇرىستانچىالرنى
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   كۈنىـ 30 ئاينىڭ ـ 12 يىلى ـ 1998

  ...خۇالسه
ايدا پرېزىدېنت   ئ – 6 يىلى   – 1998.  يىل ئاخىرالشتى  – 1998

  يــۈز بهرگهن قــانلىق تيهنئهنمىنــدە يىلــى – 1989 كىلىنتــۇن ئهپهنــدى
پرېزىــدېنت . ۋەقهدىــن كېــيىن تــۇنجى قېــتىم جۇڭگــونى زىيــارەت قىلــدى 

ــو     ــۋى جۇڭگ ــاالق، ئهنئهنى ــشى، ق ــارەت قىلى ــونى زىي ــڭ جۇڭگ كىلىنتوننى
اللمىغــان بولــسىمۇ مئىيىتىــدە ئــويغىنىش خاراكتېرلىــك غۇلغــۇال پهيــدا قىجه

بــۇ قېتىمقــى زىيــارەتته . خهيــدە زىلــزىله پهيــدا قىلــدىلــېكىن، جــۇڭ نهن
بـۇ توغرىـدا كېـيىن      (پرېزىدېنت كىلىنتۇن ئۇيغۇرالر مهسىلىسىنى مهخپىـي       
ى تىبهت مهسىلىـسىن  ) نهشر قىلىنىدىغان كىتابىمىزدا تهپسىلىي توختىلىمىز    

ــنلىككه   ــوكراتىيه ۋە ئهركىـ ــيىن، دېمـ ــا قويغانـــدىن كېـ ــكارا ئوتتۇرىغـ ئاشـ
ــوغرا تهرىپىــدە تۇرۇشــقا    مۇناســىۋەتلىك جۇڭگــو رەھبهرلىرىنــى تارىخنىــڭ ت
ــا     ــو، ئامېرىكـ ــويىچه جۇڭگـ ــهرتلهر بـ ــۇنداق شـ ــدى ۋە شـ ــاقىرىق قىلـ چـ

  . ئىستراتېگىيىلىك شېرىكلىك مۇناسىۋىتى ئورنىتىشقا ماقۇل بولدى
ــدېنت كى ــۈپىتىدە   پرېزى ــسى س ــڭ نهتىجى ــۇن زىيارىتىنى  – 10لىنت

 كۈنى بېيجىڭدا جۇڭگـو، تهيـۋەن دۆلهتلىرىنىـڭ سـۆھبىتى           – 14ئاينىڭ  
ــالندى ــاپونىيه     . باش ــو، ي ــدا جۇڭگ ــشى ھېچبولمىغان ــۆھبهتنىڭ باشلىنى س

بۇ سۆھبهتنىڭ سىياسىي مهزمـۇنى     . مۇناسىۋىتىگه ئاالھىدە تهسىر كۆرسهتتى   
ھبهتتىن كېيىن ئاتـالمىش ۋەتهننـى بىـرلىككه    نېمه؟ ئهگهر ئىككى دۆلهت سۆ 

ــۋەن    ــداقتا، جۇڭگــو، تهي ــسا، ئۇن ــا قهدەم تاشــاليدىغان بول ــۈرۈش يولىغ كهلت
دۆلهتلىرى بىرلهشكهندە قانداق دۆلهت شـهكلىنى تـالالپ ئالىـدۇ؟ جۇڭگـو،            
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تهيۋەن دۆلهتلىرى ئوتتۇرىسىدا ئۆتكۈزۈلىـدىغان سـۆھبهت بـۇ، سـۆھبهتنىڭ           
هت ئامېرىكــا، جۇڭگــو، تهيــۋەن دۆلهتلىــرى    باشلىنىــشىمۇ يــاكى ســۆھب  

 تامامالنغانـدىن كېـيىن ئهمـدى،       شتۇرىسىدا ئېلىپ بېرىلىـپ، سۆزلىـشى     ئوت
 ئـادا  رەسـمىيهتچىلىكنىال جۇڭگو، تهيۋەن دۆلهتلىرىنىڭ سـۆھبهت ئـارقىلىق        

 قانــداق؟ سىياســىيون داالى المــا بىــلهن جۇڭگونىــڭ -قىلىــشى قالغــانمۇ، 
ــاڭ زېمىننىــڭ مۇناســ  ــدى؟  رەئىــسى جي ــسى باســقۇچقا قهدەم قوي ىۋىتى قاي

ــىي       ــداق سىياس ــا قان ــسىدا، داالى الم ــورنى توغرى ــىي ئ ــڭ سىياس تىبهتنى
شهرتلهرنى ئوتتۇرىغا قويدى، بۇ شهرتلهرنى جياڭ زېمىن قانچىلىك دەرىجىدە         
قوبـــۇل قىاللىـــدى؟ داالى المـــا بىـــلهن جيـــاڭ زېمىـــن قاچـــان، قهيهردە  

ــڭ جۇڭگــ  ــدى؟ ئامېرىكىنى ــارا كۆرۈشــمهكچى بول ــڭ ونى خهلقئ جهمئىيهتنى
   سىياسىتى زادى قانداق نهتىجه بېرىدۇ؟قوينىغا سۆرەپ كىرىش

ىلهر ۋە مهخسۇس سـتون يـازغۇچىالر       چهت ئهللهردە سىياسىي كۆزەتكۈچ   
 تاشقان بىر يىل    – يىلى، ئۇلۇغ بىر يىل، كارامهتلهرگه تولۇپ        – 1998«

ــدۇ ــشكهن»بولىـ ــۈچىلهر ئېيتقا– 1998. ، دېيىـ ــى كۆزەتكـ ــدەك  يىلـ نـ
ــدى  ــۇش يىلــى بول ــۇغ بۇرۇل ــر ئۇل ــاۋۋال . ھهقىــقهتهن بى ــدا زور – 2ئ  ئاي

 داجـۇڭ ئۆزگىرىش يۈز بېرىـپ، ئامېرىكـا بىـر قوللـۇق تهربىـيىلىگهن جىـن               
ــۇبىي كورېيىنىــڭ مۇســتهبىت    ــپ، جهن ــتكه چىقى ــدە تهخ ــۇبىي كورېيى جهن

به  كورېيه يېرىم ئارىلىدا دېموكراتىك تۈزۈمنىڭ غهلى    ،تۈزۈمىگه خاتىمه بېرىپ  
  . قىلىشىنى تهنتهنه قىلدى

 ئايــدا ھىندونېزىيىــدە سىياســىي ۋە ئىقتىــسادى داۋالغــۇش يــۈز -  5
بېرىپ، جهمئىيهت بوھران دەۋرىـگه كىرگهنـدە ئامېرىكىنىـڭ دۆلهت ئىـشالر            

  تېلېفون بېرىپ، شـهرقىي جهنـۇبىي ئاسـىيانىڭ          سوخاتوغاكاتىپى ئالبىرايت   
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.  تهختـــتىن چۈشـــتى ئىككـــى ســـائهتتىن كېـــيىنســـوخاتومۇســـتهبىتى 
 مۇســتهقىل بولۇشــى تېمۇرنىــڭھىنــدونېزىيىنىڭ مۇستهملىكىــسى شــهرقىي 

ــته كــۈن تهرتىــپكه قويۇلــدى  ــاي ئىچىــدە يهنه – 5. خهلقئــارا جهمئىيهت  ئ
ئىككىنچى ئاسىيا قۇرۇقلۇقىدىكى ھىندىـستان يـادرو بومبىـسى پارتلىتىـپ،           

 ھهربىـي   ئاسـىيانىڭ جۇڭگونىڭ تهھدىتىگه قارشـى تهھـدىت پهيـدا قىلىـپ           
دا نهشـر قىلىنىـدىغان     ىـ خىتـاي تىل  . نى بۇزۇپ تاشـلىدى   ىتىئىشالر مۇۋازىن 

ھىندىـستاننىڭ يـادرو    : بـۇ ھهقـته توختالغانـدا     » دۇنيا ھهپتىلىـك ژۇرنىلـى    «
ــى    ــىدىن كېيىنكـ ــىۋەتلهر ئۇرۇشـ ــوغۇق مۇناسـ ــشى سـ ــسى پارتلىتىـ بومبىـ
ئامېرىكىنىــڭ يهر شــارى خاراكتېرلىــك سىياســىتىنىڭ ئىككىنچــى ئاســىيا   

ئاسـىيا دۆلهتلىرىـدە     . قۇرۇقلۇقىدا ئىپادىلهنگهن يېڭى ئاالمىتى، دەپ يـازدى      
يۈز بهرگهن سىياسىي تهۋرەش ۋە ئىقتىسادى بوھران، ھهربىي مۇۋازىنهتنىـڭ          
ئاسىيادا بۇزۇلۇشـى جۇڭگونىـڭ تاشـقى سودىـسىغا ئىنتـايىن ئېغىـر تهسـىر               

الغا كهلتۈرۈپ  جۇڭگونى بېسىمغا بهرداشلىق بېرەلمهيدىغان بىر ھ     . كۆرسهتتى
ئاسىيادىكى بۇ خىل تهۋرەش جۇڭگـونى قامـال قىلىـشنى مهقـسهت            . قويدى

ــستراتېگىيىلىك   ــارى خاراكتېرلىــــك ئىــ ــان ئامېرىكىنىــــڭ يهر شــ قىلغــ
 تىنچ ئوكيان   ەش بولۇپ، ئاسىيا  سىياسىتىنىڭ بېسىمىدىن پهيدا بولغان تهۋر    

ت كىلىنتـۇن   غاندىن كېيىن، پرېزىـدېن   ىليارترايونىدا ئهنه شۇنداق ۋەزىيهت     
  . ئاينىڭ ئاخىرىدا بېيجىڭ سهپىرىنى باشلىدى– 6

پرېزىدېنت كىلىنتۇن جيـاڭ زېمىنغـا قانـداق سـوۋغا تهقـدىم قىلـدى؟        
ئاساســىي «ئامېرىكىنىــڭ » مۇســتهقىللىق خىتابنامىــسى «ئامېرىكىنىــڭ 

بۇ سـوۋغا بـۇ قېـتىم       . ئامېرىكىنىڭ دۆلهت بايرىقىنى تهقدىم قىلدى    » قانۇنى
نتۇن بىلهن جياڭ زېمىن سۆھبىتىنىڭ سىمۋوللۇق ئاالمىتى       پرېزىدېنت كىلى 
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 قانــداق؟ مهســىلىنىڭ بــۇ تهرىپىنــى ۋەتهنداشــلىرىمنىڭ -بولــۇپ قاالمــدۇ، 
  . سىياسىي تهپهككۇرىغا قالدۇردۇم

 ئايدا بېيجىڭغـا    – 3 يىلى   – 1998ئهسلىدە پرېزىدېنت كىلىنتۇن    
ۋەن ھۆكۈمهتلىرىنىـڭ   زىيارەتكه بارماقچى بولغاندا، بۇ زىيـارەت جۇڭگـو، تهيـ         

سـۆھبهت  .  ئايدا سۆھبهت باشلىشىنى شهرت قىالتتى– 1 يىلى   – 1998
 6 پرېزىدېنت كىلىنتوننىڭ بېيجىڭ زىيـارىتى      باشالنمىغانلىقتىن ئايدا   – 1
غهيرىـي ئـاالمهتلهرنى بهلـگه قىلغـان ئامېرىكىنىـڭ          .  ئايغا كېچىكتۈرۈلدى  –

ــۆزگىرىش دەۋر  ــا ئ ــۋەن سىياســىتى شــۇ ئارىلىقت ــا  تهي ــپ، ئامېرىك ــگه كىرى ى
كونگىرىسىنىڭ تۈرلۈك قانۇنالرنى ماقۇللىشى ئـارقىلىق تهيۋەننىـڭ خهلقئـارا          

 ئايدا ئامېرىكا كونگىرىـسى     – 2. ئورنى يهنه بىر دەرىجه يۇقىرى كۆتۈرۈلدى     
ۋە ئامېرىكا مالىيه مىنىستىرلىكىنىڭ تهيۋەننىڭ دۇنيا سودا تهشـكىالتىغا ئهزا          

 بۇنىڭ ئىچىـدىكى گهۋدىلىـك ئاالمهتلهرنىـڭ     بولۇپ كىرىشىنى تهستىقلىشى  
  . بىرى ئىدى

پرېزىدېنت كىلىنتوننىڭ بېيجىڭدا مۇخبىرالرنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىـدا       
ۋە بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا سـۆزلىگهن نـۇتقى، ئهينـى چاغـدا پرېزىـدېنت           
رېگاننىڭ موسكۋا ئۇنىۋېرسىتېتىدا سۆزلىگهن نۇتقىغا ئوخشاش بولـۇپ، بـۇ          

و ۋە خهلقئاراغا كۆرسهتكهن تهسىرى، پرېزىـدېنت رېگاننىـڭ         نۇتۇقنىڭ جۇڭگ 
ئهينى چاغدا موسكۋا ئۇنىۋېرسىتېتىدا سۆزلىگهن نۇتقىنىڭ تهسىرىدىن كهم        

 كـۈنى پرېزىـدېنت كىلىنتوننىـڭ شـاڭگاڭدا         – 3 ئاينىڭ   – 7. بولمىدى
ــارا    ــۇپ، خهلقئ ــان بول ــايىن زور تهســىر قوزغىغ ــۇتقى يهنه ئىنت ســۆزلىگهن ن

 قانداق؟  -گو ھهقىقهتهن تىنچ ئۆزگىرىش دەۋرىگه كىردىمۇ،       جهمئىيهت جۇڭ 
ــوئال   ــدىغان س ــا غهرق بولغان دەي ــك تۇيغۇغ ــدخاراكتېرلى ــۇقالر  . ىى ــۇ نۇت ب
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جۇڭگـونى  «ئهمهلىيهتته بىر خىل سىياسىي چـاقىرىق بولـۇپ، يېـتهكلهش،           
  . يېتهكلهشنى مهزمۇن قىلغان  ئىدى» تارىخنىڭ توغرا تهرىپىدە تۇرۇشقا

» جۇڭگو تىـنچ ئـۆزگىرىش دەۋرىـگه كىـردى        «: ىلىنتۇنپرېزىدېنت ك 
  :دېگهن ماۋزۇ ئاستىدا نۇتۇق سۆزلىگهندە

جۇڭگــو ئۆتكــۈنچى دەۋردە تۇرماقتــا، مۇبــادا مهن مۇشــۇنداق      «—
ئۆتكــۈنچى دەۋرنىــڭ جهريانىغــا رىياســهتچىلىك قىلــسام، ئۆتكــۈنچى دەۋردە  

دىنى ئالغــان تاقابىــل تــۇرغىلى بولمايــدىغان ۋەزىــيهت پهيــدا بولۇشــنىڭ ئالــ 
بـۇ سـۆزنىڭ مهنىـسى، خـۇددى ئـامېرىكىلىقالر،          . دەپ كۆرسهتتى » بوالتتىم

رۇسىيه پارچىلىنىش دەۋرىگه كىرگهندە، ئىچكى ئۇرۇش پارتالشنىڭ ئالـدىنى         
ئــېلىش ئۈچــۈن زور تىرىــشچانلىق كۆرســهتكهندەك، ئهمــدى جۇڭگــو تىــنچ 

ئىچكـى ئـۇرۇش    ئۆزگىرىش دەۋرىگه كىرگهندە، ئامېرىكا، ئوخشاشال جۇڭگودا       
  . پارتالشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەكلىكىدىن دېرەك بېرەتتى

تهيــۋەن، جۇڭگــو ســۆھبهت باشالشــتىن بــۇرۇن، خىتاينىــڭ ســۆھبهت  
 تهيۋەن، جۇڭگـو سـۆھبىتىنى كېچىكتـۈرۈش؛ ئامېرىكىنىـڭ          –تاكتىكىسى  

ــدى    ــزلىتىش ئى ــۆھبىتىنى تې ــو س ــۋەن، جۇڭگ ــسىتى تهي ــۆھبهتنى . مهق س
 مهقسىتى پۇرسهتتىن پايـدىلىنىپ، ئۇيغۇرىـستان،       كېچىكتۈرۈش، خىتاينىڭ 

ــي     ــڭ مىللى ــك خهلقنى ــۈرۈپ، يهرلى ــۆچمهنلىرىنى كۆچ ــاي ك ــبهتكه خىت تى
تهركىبىنى، ئاھالىنىڭ ساپاسىنى ئۆزگهرتىشتىن دېرەك بهرسه، ئامېرىكىنىـڭ        
جۇڭگو، تهيۋەن سـۆھبىتىنى تېزلىتىـشكه ھهيـدەكچىلىك قىلىـشى خىتـاي            

داق ۋەزىيهتنىــڭ ئالــدىنى ئېلىــشتىن دېــرەك ياراتمــاقچى بولغــان ئهنه شــۇن
  . بېرەتتى
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جۇڭگو، تهيۋەن سۆھبىتى ئـارقىلىق ئىككـى دۆلهت قانـداق شـهكىلدە            
كهلمهكچى؟ ھـازىرغىچه ئىككـى دۆلهت تېخـى كونكرېـت بىـر            » بىرلىككه«

پىالننــى ئوتتۇرىغــا ئېلىــپ چىقمىغــان بولــسىمۇ، لــېكىن غهيرىــي رەســمىي  
پوبلىكىـــسى تهيــــۋەن خىــــزمهت  جۇڭخــــۇا خهلــــق رېس: ســـۆھبهتلهردە 

كونفېدېراتـــسىيه يـــاكى «: لىـــن يـــۈنئىشخانىـــسىنىڭ مـــۇدىرى چىـــن 
ــهكلى  ــسىيه دۆلهت ش ــى   » فېدېرات ــى دۆلهتن ــويىچه ئىكك ــرلىككه«ب » بى

ــدى   ــا قوي ــى ئوتتۇرىغ ــۈرۈش تهكلىپىن ــن . كهلت ــۈنچى ــن ي ــو «: لى جۇڭگ
ۈز تارىخىنىڭ ئوخشاشمىغان دەۋرلىرىدە پارچىلىنىش، بۆلۈنۈش ھادىسىلىرى ي      

بىـر جۇڭگـو    .  ئاخىر بىر جۇڭگو بولۇپ كهلـگهن      –لېكىن باشتىن   . بهرگهن
ــشكه     ــسىدا سۆزلىشى ــهكلى توغرى ــداق دۆلهت ش ــويىچه ھهرقان ــسىپى ب پرىن

ــدۇ ــهتتى» بولى ــاۋىن   . دەپ كۆرس ــسىنىڭ مۇئ ــلهر ئاكادېمىيى ــاڭخهي پهن ش
، شاڭگاڭ گېزىتلىرىنىـڭ مۇخبىرلىرىنىـڭ زىيـارىتىنى        تيهن يۈشىنباشلىقى  

ھازىرقى زامان جهمئىيىتىدە دۆلهت سىستېمىسى تهرەققىي      «: قىلغانداقوبۇل  
ــاكى . قىلىــپ، كــۆپ خىــل شــهكىللهرگه ئىــگه بولــدى  كونفېدېراتــسىيه ي

فېدېراتــسىيىدىن ئىبــارەت كــۆپ خىــل دۆلهت شــهكلى ئوتتۇرىغــا چىقتــى،  
 ئـۆزى باشـقۇرۇش ئـورنىنى سـۆھبهت ئـارقىلىق ھهل            –تهيۋەننىڭ ئـۆزىنى    

: تهيۋەننىـڭ پرېزىـدېنتى لـى دىڭخـۇي       .  دەپ كۆرسـهتتى   قىلىشقا بولىـدۇ،  
تۈزۈم خاراكتېرلىك بهسلىـشىش، سىياسـىي دېمـوكراتىيه يـاكى ئىقتىـسادى            
ئېچىــۋېتىش ئــارقىلىق بېيجىڭنىــڭ شــۇ ئاساســتا تىــنچ يــول بىــلهن        
ئۆزگىرىشىنى ئۈمىد قىلغان تهيۋەن، شۇ تهرىقىدە دېموكراتىـك يۈزلىنىـشنى          

» لىككه كهلتۈرۈشـنىڭ ئاساسـى، دەپ قارايـدۇ       تهيۋەن بىلهن جۇڭگونى بىـر    
  .دەپ بېكىتتى
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بىـــز جۇڭگـــودا يېقىنقـــى دەۋرلهردە «: پرېزىـــدېنت لـــى دىڭخـــۇي
دېموكراتىيىنىڭ تولۇق ئومۇملىشىشىنى ئۈمىـد قىلمـايمىز؛ بۇنىـڭ ئۈچـۈن           
جۇڭگوغا ناھايىتى ئـۇزۇن ۋاقىـت كېـرەك، ئهممـا، بىـز جۇڭگونىـڭ نـۆۋەتته                

مىــسىنى قويۇۋېتىــشىنى، پــارتىيه قــۇرۇش،    مهتبۇئــات، ئاخبــارات چهكلى 
تهشـــكىالتالرغا ئۇيۇشـــۇش، يىغىلىـــش، نامـــايىش قىلىـــش ھوقـــۇقلىرىنى  
قويۇۋېتىشنى، جۇڭگودا كـۆپ پارتىيىلىـك تـۈزۈمنى ئوتتۇرىغـا چىقىرىـشنى       

دېمهك، . دېدى» ئۈمىد قىلىمىز؛ شۇنداق قىلىش جۇڭگودا تامامهن مۇمكىن      
ىياسهتۋازلىرىنىڭ ئهجهللىك يېرىدىن   تهيۋەننىڭ سىياسهتۋازلىرى، جۇڭگو س   

كهلتۈرۈشـنى كـۆزدە تۇتـۇپ، تهيـۋەن        » بىـرلىككه «مۇبادا جۇڭگو،   . تۇتتى
سىياسهتۋازلىرىنىڭ يۇقىرىقى تهكلىپلىرىنـى قوبـۇل قىلىـدىغانال بولـسا، ئـۇ            
ھالــدا جۇڭگــودا كوممۇنىــستىك پارتىيىنىــڭ مهۋجــۇد بولــۇپ تۇرۇشــى الي  

   ئىش بولۇپ قالمامدۇ؟بۇتنىڭ دەريادىن ئۆتكىنىدەك بىر
بىـر دۆلهتـته    «،  »بىـر جۇڭگـو   «تهيۋەن، جۇڭگو سىياسهتۋازلىرىنىڭ،    

 قىلمامدۇ؟  –دەيدىغان سىياسهتلىرىنى قوبۇل قىالمدۇ     » ئىككى خىل تۈزۈم  
» بىـرلىككه «جۇڭگو، تهيۋەن سىياسهتۋازلىرىنىڭ تهيۋەن بىلهن جۇڭگـونى        

 دېـگهن مهسـىلىلهرگه      قىلمامدۇ؟ -كهلتۈرۈش سىياسىتىنى قوبۇل قىالمدۇ،     
سۆھبهت ئامېرىكـا، جۇڭگـو،     : دۇچ كهلگهن خهلقئارا سىياسىي كۆزەتكۈچىلهر    

ــلهن    ــشىپ تاماملىنىــپ، جۇڭگــو بى ــسىدا سۆزلى ــۋەن ئوتتۇرى ــا، تهي ئامېرىك
بىرلىككه كهلگهن تهيۋەننىڭ كهلگۈسى دۆلهت شهكلىمۇ بېكىتىلىپ بولدى،        

پهقهت » خهن سـۆھبىتى  ۋاڭ داۋ – گوجىنخـو «ئۆتكۈزۈلمهكچى بولۇۋاتقان   
شۇڭا، جۇڭگـو   . رەسمىيهتچىلىكنى بىر تهرەپ قىلىشقىال مهسئۇل دېيىشتى     

: لىــن يــۈنتهرەپ، تهيــۋەن خىــزمهت ئىشخانىــسىنىڭ مــۇدىرى چىــن     
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ــو    « ــۋەن جۇڭگـ ــدىغان، تهيـ ــورنى ۋە ئۆتكۈزۈلىـ ــارا ئـ ــڭ خهلقئـ تهيۋەننىـ
 دەپ» مىتىگه چۈشىنىـشلىك  سۆھبىتىنىڭ ئومۇمى جهريـانى ئامېرىكـا ھۆكـۈ       

  . تىتكۆرسهتكه
پاڭلىتىپ، ئىچكـى جهھهتـته خهلقـقه پوپـوزا         تاشقى دۇنياغا قۇيرۇق شى   

ئىشلىتىپ، ئالدامچىلىق قىلىپ، تهيۋەن مهسىلىسىنى خهلقـتىن يوشـۇرۇپ         
تهيۋەن جۇڭگونىڭ بىـر    «كهلگهن، تهيۋەن مهسىلىسىنى بۇرمىالپ كهلگهن،      

هشـۋىق  دەپ ت » تهيۋەن مهسىلىسى جۇڭگونىڭ ئىچكى ئىشى    «،  »ئۆلكىسى
قىلىپ كهلگهن جۇڭگـو، سىياسـهت مهنتىقىـسىنى ئهزەلـدىن بىلمهيـدىغان،         

تهيــۋەن «: بىلــسىمۇ كــۆزگه ئىلمايــدىغان مىللهتچــى، خىتــاي كــۆرەڭلىرى 
ــازۇك مهســىله   ــايىن ن ــا، جۇڭگــو مۇناســىۋىتىدە ئىنت ــسى ئامېرىك ، »مهسىلى

ــاپونىيه، جۇڭگــو مۇناســىۋىتىدە ئىنتــايىن ســهزگۈر  « تهيــۋەن مهسىلىــسى ي
دەپ  تهشۋىق قىلىشنىمۇ توختاتمىغـان ئىـدىغۇ؟ ئهجهبـا، تهيـۋەن            » ىلهمهس

، »نــازۇك مهســىله«مهسىلىــسى ئامېرىكــا، يــاپونىيىگه نىــسبهتهن ئېيتقانــدا 
ــۋەن مهسىلىــسى جۇڭگونىــڭ  . ئىــكهن» ســهزگۈر مهســىله« ــداقتا، تهي ئۇن
مهسىلىـسى ئهمهس ئىكهنغـۇ؟ تهيـۋەن مهسىلىـسى جۇڭگونىـڭ           » ئىچكى«

، »نـازۇك مهسـىله  «ابلىنىدىكهن، ئۇنـداقتا، خهلقئـارادا     ئىچكى ئىـشى ھېـس    
  بولۇشىنىڭ نېمه زۆرۈرىيىتى بار ئىدى؟» سهزگۈر مهسىله«
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  پرېزىدېنت كىلىنتوننىڭ جۇڭگو زىيارىتى

جۇڭگونىــڭ «: پرېزىــدېنت كىلىنتــۇن بېيجىڭنــى زىيــارەت قىلغانــدا 
ىغـا  ، دەپ ئوتتۇر  »ئىگىلىك ھوقـۇق دائىرىـسى زادى قهيهردىـن قهيهرگىـچه         

قويغان مهسـىله، ئامېرىكىلىقالرنىـڭ قىمـمهت قارىـشىغا، كىـشىلىك ھوقـۇق             
سىياســىتى ۋە تاشــقى سىياســىتىگه مۇناســىۋەتلىك، ئىككــى دۆلهتنىــڭ      
سىياسىي سۆھبىتىدە مۇنازىرە پهيدا قىلغۇچى ئاكتىپ ماۋزۇ بولغاندىن باشقا،         

تقـان،  ئۇزۇندىن بېرى ئىككـى دۆلهت ئوتتۇرىـسىدا ئىخـتىالپ پهيـدا قىلىۋا           
مۇشۇ مـاۋزۇالر ئاساسـىدا پرېزىـدېنت       . ھالقىلىق ۋە سهزگۈر مهسىلىلهر ئىدى    

، تهيۋەن مهسىلىسىنى،   نىكىلىنتۇن شاڭگاڭنىڭ دېموكراتىيىسى مهسىلىسى   
 – 1998مهسىلىــسىنى ) شــىنجاڭ(تىــبهت مهسىلىــسىنى، ئۇيغۇرىــستان 

.  كۈنى رەئىس جياڭ زېمىننىـڭ ئالـدىغا قويـدى         – 27 ئاينىڭ   – 6يىلى  
تارىختا چوڭ دۆلهتلهر ئارا دىپلوماتىيىنىڭ بىر تهرىپى ئاشكارا بولسا، يهنه بىـر      

شـۇڭا پرېزىـدېنت كىلىنتـۇن بېيجىڭـدا        . تهرىپى مهخپىي بولـۇپ كهلـگهن     
مېنىڭچه مهسىلىنىڭ  «: داالى الما ۋە تىبهت مهسىلىسىنى خهلقئاراالشتۇرۇپ     

يـۇپ، خهلقئـارا    دەپ ئوتتۇرىغا قو  » تۈگۈنى دىنى مهسىله ئهمهس، سىياسهت    
ــدۇردى   ــبهتكه ئاغ ــى تى ــڭ نهزىرىن ــىرنىڭ – 20. جهمئىيهتنى  – 60 ئهس

يىللىرىــدا ھهرىكهتچــان ئېلىــپ بېرىلغــان چــوڭ دۆلهتــلهر ئوتتۇرىــسىدىكى  
 ئافرىقىدا نۇرغۇن دۆلهتلهرنـى     – كېلىشلهرنىڭ ئاسىيا    –دىپلوماتىك بېرىش   

داقتا، ھازىر چـوڭ    مۇستهقىللىققا ئېرىشتۈرگهنلىكىنى ئېسىمىزگه ئالساق، ئۇن    
ــداق    ــالىيهتلىرى يهنه قان ــۈرگهن دىپلوماتالرنىــڭ پائ ــارا قاتنــاپ ي ــلهر ئ دۆلهت
مىللهتلهرنىڭ مۇستهقىل بولۇشىنى نىشان قىلغان ؟، دەپ سـوئال قويـساق،           
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بۇ سوئالغا سىياسـىي رېئاللىقنىـڭ كېيىنكـى تهرەققىيـاتى جـاۋاب بهرسـۇن،              
  !دەيمىز خاالس

كىللىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىـڭ ۋېنـادا      تىبهتنىڭ سىياسىي سۆھبهت ۋە   
يورك شهھىرىدە تۇرۇشـلۇق    -تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى بىلهن بىر قېتىم، نيۇ      

خىتاي كونسۇلىنىڭ ۋەكىلى بىـلهن بىـر قېـتىم مهخپىـي سـۆھبهت ئېلىـپ               
بارغاندىن كېيىن، تىبهت مهسىلىسىنى ئىزچىل تۇتۇپ كېلىۋاتقـان ئامېرىكـا          

 كــۈنى – 27 ئاينىــڭ – 6لىنتــۇن قوشــما شــتاتلىرىنىڭ پرېزىــدېنتى كى
... مهن قوشـــۇلىمهن«: بېيجىڭـــدا مـــۇخبىرالرنى كۈتـــۈۋېلىش يىغىنىـــدا

ــابلىرى ــا  ) جيــاڭ زېمىــن! (جان ــانى تىلغ مېنىــڭ يهنه بىــر قېــتىم داالى الم
ئېلىشىمغا رۇخسهت قىلىشى كېـرەك، ئـاۋۋال مهن تىـبهت جۇڭگونىـڭ بىـر              

ــۇلىمهن ــودى... قىـــسمى ئىكهنلىكىـــگه قوشـ ــاپتونوم تىـــبهت جۇڭگـ كى ئـ
رايونالرنىڭ بىرسى، بۇ تهرەپنى قاچـان ئېتىـراپ قىلىـش داالي المـا بىـلهن               

تىـبهتلىكلهر داالي   ... جياڭ زېمىن سـۆھبهت قۇرۇشـنىڭ ئالـدىنقى شـهرتى         
بىزگه نىسبهتهن  ... المانى ھۆرمهت قىلىدۇ ۋە مهنىۋى داھىيمىز، دەپ ئاتايدۇ       

 بهلكـى   ،ىلىـسى ئهمهس  ئېيتقاندا مهسـىلىنىڭ تۈگـۈنى دىنـى ئېتىقـاد مهس         
مهن ئۇنىـڭ سـهمىمىي     . سىياسهت، مهن داالي الما بىلهن كۆرۈشكهن ئىـدىم       

ئهگهر جيــاڭ زېمىــن ئهپهنــدى داالي المــا . ئــادەم ئىكهنلىكىــگه ئىــشىنىمهن
بىــلهن ســۆھبهت قۇرىــدىغانالر بولــسا، داالي المــانى چوقــۇم ياخــشى كــۆرۈپ 

  . دېدى» قالىدىغانلىقىغا ئىشىنىمهن
 بېيجىــڭ زىيارىتىــدە ۋە بــۇ قېتىمقــى بېيجىــڭ كلىنتــۇنپرېزىــدېنت 

سۆھبىتىدە داالي الما ۋە تىبهت مهسىلىسىنى خهلقئـارا سىياسـىي سـهھنىگه            
ئاشكارا كۆتـۈرۈپ چىققانـدىن كېـيىن، مىللىـي مهسـىله بـويىچه سىياسـىي               
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 25 ئاينىڭ   – 7 يىلى   – 1998بېسىمغا دۇچ كهلگهن خىتاي ھۆكۈمىتى      
ــزى  – ــاي مهركى ــۈنى خىت ــزمهت   ك ــدە خى ــدا ئاالھى ــڭ قارمىقى كومىتېتىنى

گۇرۇپپىــسى تهشــكىللهپ، داالي المــا بىــلهن بېيجىڭــدا رەســمىي ســۆھبهت 
 تهيـسهن  ئۆلكىسىنىڭ ۋۇ    شهنشى: داالي الما جاۋابهن  . قۇرۇشنى قارار قىلدى  

تېغىدا، بۇتخانىـدا جيـاڭ زېمىـن بىـلهن ئۇچرىشىـشنى تهكلىـپ قىلـدى،               
لخاساغا قايتىدىغان، جياڭ زېمىن بېيجىڭغـا      ئۇچرىشىشتىن كېيىن داالي الما     

ــدى  ــدىغان بول ــىي    . قايتى ــڭ سىياس ــا ۋە تىبهتنى ــن، داالي الم ــاڭ زېمى جي
مهسىلىسىنى ئۆزى ۋەزىپه ئۆتهۋاتقان مهزگىلدە ھهل قىلىشنى تارىخى ۋەزىپه         

  .دەپ قارىغان ئىدى
تىـبهت جۇڭگونىـڭ بىـر قىـسمى، تىـبهت          «داالي الما يېقىندىن بېرى     

 ئـۆزى باشقۇرۇشـى كېـرەك؛ دىپلومـاتىيه، دۆلهت مـۇداپىئه           –نى  پهقهت ئۆزى 
ــۇقى جۇڭگونىــڭ ــدۇ ھوق ــسا بولى ــدا بول ــگهن ســۆز»  قولى نى تهكــرارالپ دې

ــگهن ــداق سىياســىي تهشهببۇســنى   . كهل ــدا بۇن ــۈن ئېيتقان ــا ئۈچ داالي الم
 ئوڭايغا توختامـدۇ؟ تىبهتنىـڭ سىياسـىي ئـورنى ۋە تهۋەلىكـى             تهكرارالۋېرىش

ــر ــسىنى بى ــدىغان ئىــش   مهسىلى ــر تهرەپ قىالالي ــدىغا بى ــۆز ئال ــا ئ  داالي الم
ئهمهسقۇ؟ تىبهتنىـڭ تهۋەلىكـى ۋە ئـۆزىنى باشقۇرۇشـنىڭ دۆلهت شـهكلىنى             
ياكى مهمۇرى شهكلىنى تىبهت خهلقى سايالپ چىقىـدىغان پارالمېنـت قـانۇن            

  تۇرغۇزۇش ئارقىلىق بىر تهرەپ قىلىدىغان ئىش ئهمهسمىدى؟ 
خىــل ســورۇنالردا ھهرخىــل سىياســىي    ھهرخىــل سىياســىيونالر ھهر 
ــۇمكىن  ــارىلهرنى ئىشلىتىــشى م ــدېنت : مهســىلهن. ئىب ــۇنپرېزى ــۇ كلىنت  ب

) »ئـۈچ جهھهتـته قوللىماسـلىق     «(قېتىمقى زىيارىتىدە شاڭخهيدە تهيـۋەننى      
ــاغزاكى ئوتتۇرىغــا قويغانــدەك ۋە تىبهتنــى جۇڭگونىــڭ بىــر   سىياســىتىنى ئ
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ئوتتۇرىغا قويۇشالر پهقهت ئاغزاكى    قىسمى، دەپ قارىغاندەك، بۇنداق ئاغزاكى      
ــانۇ ســورۇن سى ــز ق ــۇپ ھهرگى ــورنىنى ياســىتىگه تهۋە بول نى ھۆججهتنىــڭ ئ
تىبهت ۋە تهيۋەننىڭ تهۋەلىكىنى سىياسـىي ئـورنىنى بېكىتىـشته          . باسالمايدۇ

جۈملىـدىن خىتـاي    . ئهلۋەتته، ئامېرىكا پارالمېنتى قانۇن چىقىرىـشى كېـرەك       
چېكىندۈرۈشى ھهم شۇنىڭ ئىچىدە بولۇپ،     ھۆكۈمىتىنىڭ تىبهتتىن ئهسكهر    

تىبهت خهلقىگه ئهركىن سايالم ئېلىپ بېرىش مۇھىتى يارىتىپ بېرىشى الزىم          
  . بولىدۇ
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  جۇڭگونىڭ ئىچكى ئىشى

ــڭ    ــسهك، ئهنگلىيىنى ــشلىرىغا كهل ــى ئى ــڭ ئىچك ــايمىس«جۇڭگونى  ت
جۇڭگـــو « كـــۈنى – 13 ئاينىـــڭ – 11 يىلـــى – 1998» گېزىتـــى

 يىلغا قهدەم قويغاندا    50ڭگوغا ھۆكۈمرانلىق قىلىشى    كوممۇنىستلىرىنىڭ جۇ 
ــدى   ــسادى مهســىلىلهرگه دۇچ كهل ــۇرەككهپ سىياســىي، ئىقتى ــايىتى م . ناھ

ــڭ   ــدى ئۇنىـ ــڭ(ئهمـ ــدەك  ) جۇڭگونىـ ــاقى پارچىالنغانـ ــوۋېتالر ئىتتىپـ سـ
 ئىــشهنمهيدىغان كىــشى بولمىــسا كېــرەك، كــۆپلىگهن  پارچىلىنىــدىغانلىقىغا

ر يىلى جۇڭگو قۇرۇقلۇقىـدا يـۈز بېرىـدىغان         سىياسىي مۇتهخهسسىسلهر كېله  
ــىۋەتلىك     ــايىن زور مۇناس ــدىرىگه ئىنت ــڭ تهق ــۇ دۆلهتنى ــشلهرنىڭ ب ئۆزگىرى

  . دەپ يازدى» ئىكهنلىكىنى قهيت قىلىشماقتا
 ھۆكـۈمىتى   ىۋەتلىك خىتاي كوممۇنىـست   شۇنداق ئۆزگىرىشلهرگه مۇناس  

ــى – 1997 ــكىالتىنىڭ   – 3 يىلـ ــلهر تهشـ ــكهن دۆلهتـ ــدا بىرلهشـ  ئايـ
غـا،  »جهمئىيهت، ئىقتىساد، مهدەنىيهت تهرەققىياتى خهلقئارا ئهھدىنامىـسى       «

پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىياسىي ھوقۇق     «)  يىلى – 98( ئايدا   – 10بۇ يىل   
بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتى      . غا ئىمـزا قويـدى    »خهلقئارا ئهھدىنامىسى 

ــسى      ــك ۋالى ــۇقىرى دەرىجىلى ــڭ ي ــۇق كومىتېتىنى ــشىلىك ھوق  مهررۇىكى
پرېزىــدېنت .  خــانىم تــۇنجى بولــۇپ جۇڭگــونى زىيــارەت قىلــدىوبىنــسۇنر

 بېيجىڭــدا، شــاڭگاڭدا ســۆزلىگهن چــاقىرىق كــۈچىگه ئىــگه  كلىنتۇننىــڭ
شـۇنىڭدىن  ... نۇتۇقلىرى جۇڭنهنخهينى زىلـزىلىگه كهلتۈرگهنـدىن كېـيىن       

 تــوال ئــۆز مهيلىــگه قويــۇپ –كېــيىن خىتــاي ھۆكــۈمىتى جهمئىيهتنــى ئــاز 
همئىيىتىدە پارتىيه قـۇرۇش، تهشـكىالت قـۇرۇش دولقـۇنى          بېرىپ، جۇڭگو ج  
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» جۇڭگـــو تهرەققىيـــات بىرلهشمىـــسى«: مهســـىلهن. قوزغىلىـــپ كهتتـــى
ــالىيالردىن تهشــكىللهنگهن( ــراقال  ) زىي ــرى بى ــۇ تهشــكىالتنىڭ ئهزالى  50ب

ــادالهت پارتىيىــسى «. مىڭــدىن ئېــشىپ كهتتــى  » جۇڭگــو دېموكراتىــك ئ
تهييـارلىق كـومىتېتى   (قۇرۇشتىن ئـاۋۋال     ئۆلكىسىدە پارتىيه    18خىتاينىڭ  (

ــازارىتىگه تىزىمغــا ئالــدۇردى  ، دېــمهك )قــۇرۇپ خىتاينىــڭ خهلــق ئىــشالر ن
جۇڭگونىــڭ ئىچكــى قىــسمىدا پارتىيىلهرنىــڭ، تهشــكىالتالرنىڭ قۇرۇلۇشــى 
موگودەك كۆكلهپ، جۇڭگودا ئۆكتىچى پارتىيىلهرنىڭ ۋۇجۇدقـا كېلىـشىدىن         

اۋنىـڭ، خـۇنهن قاتـارلىق ئۆلكىلىرىـدە       خىتاينىـڭ خېـنهن، لي    . دېرەك بهردى 
پارتىيه ئهزالىرى تۈركۈملهپ كوممۇنىستىك پارتىيىدىن چېكىنىـپ چىقىـشقا        

 يىلدىن   50بۇ ئهھۋال خىتاي پۇقرالىرى كۈتۈپ كهلگهن، ئهمما،        . باشلىدى
ــدېنتى    ــڭ پرېزى ــيىن، ئامېرىكىنى ــۇنكې ــگهن  كلىنت ــپ كهل غهرب « ئېلى

 دېـگهن جۇڭگولـۇق خىتـايالر بۈگـۈن         »ياق«ئهمهسمۇ؟ تۈنۈگۈنال   » شامىلى
  دېيىشكه باشلىدى؟ » ماقۇل«، »ماقۇل«نېمىشقا ئامېرىكىلىقالرغا 

ئامېرىكىنىڭ جۇڭگوغـا قاراتقـان تاشـقى سىياسـىتى نـېمه؟ سىياسـهت             
سىياسهتنىڭ ئۆزگهرمهيدىغان مـاھىيىتى نـېمه؟      . داۋاملىق ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ  

مهن، ھـازىرقى دۇنيـادا     . قىلىـدۇ پېقىر بۇ سوئالغا جاۋاب بېرىشكه ئـاجىزلىق        
ــگهن دۆلهت، دەپ   ــۇرۇپ كهلـ ــدا تـ ــۈچى دۆلهت ئورنىـ ــا بهلگىلىگـ ئامېرىكـ

باشقا دۆلهتلهر كۆپىنچه بهلگىلهنگـۈچى دۆلهتـلهر ئورنىـدا تـۇرۇپ           . قارايمهن
  . كهلگهن دۆلهتلهردۇر

جۇڭگونىڭ ئىچكـى قىـسمىدا     : چهت ئهللهردە سىياسىي كۆزەتكۈچىلهر   
رىـشلهرنى، تېخـى جۇڭگـو پـۇقرالىرى، ھـېس قىلىـپ            يۈز بېرىۋاتقان ئۆزگى  

جۇڭگونىــڭ ئىچكــى قىــسمىدىكى . يېتهلمىــدى، چۈشــهنمىدى، دېيىــشتى
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ئۆزگىرىشلهرگه تهسىر كۆرسهتكهن سىياسىي ئامىلالر نـېمه ئىـدى؟ ئهلـۋەتته           
ئامېرىكىنىڭ جۇڭگوغا قاراتقان سىياسىتى، دەپ جاۋاب بهرسهم ئۆزۈمچىلىك        

  . ھېسابالنماس
ــ– 1979 ــك   يىلـ ــى دۆلهت دىپلوماتىـ ــو ئىككـ ــا، جۇڭگـ ى ئامېرىكـ

 يىلى ئامېرىكا، جۇڭگوغا سـودىدا      – 1980مۇناسىۋەت ئورناتقاندىن كېيىن    
مۇنـداق ئېيتقانـدا ئىقتىـسادقا      . ئېتىبار بېرىش سىياسىتىنى تهقدىم قىلـدى     

ــرۋىكىگه   ــنىڭ گى ــۇمران بولۇش ــىۋەتلىك گ ــاي   مۇناس ــان خىت ــپ قالغ  كېلى
. دېــگهن ســۆز... امېرىكــا قۇتقــۇزۇپ قالــدى ھــاكىمىيىتىنى ئكوممۇنىــست

چىقارغـان   شۇنىڭدىن كېيىن خىتاينىڭ جهنۇبىـدىكى بهش ئـۆلكه ئىـشلهپ         
ــاج     ــسابات ب ــۆۋەن ھې ــسۇالتلىرى، ت ــانائهت مهھ ــر س ــانائهت، ئېغى ــك س يېنى

يهكـكه تىجـارەتچىلهر    . بىرلىكىدە ئامېرىكا بازارلىرىغـا كىرەلهيـدىغان بولـدى       
ــا چىقىــشقا  قوشــۇنى خىتــاي ھۆكۈمرانلىقىــدى ــارلىق جــايالردا ئوتتۇرىغ كى ب

ئامېرىكـا  . خىتاي ھاالكهتلىك گۇمران بولۇشتىن قۇتۇلـۇپ قالـدى       . باشلىدى
نېمه ئۈچۈن بىر كوممۇنىزم دۆلىتىنى ھاالك بولۇشتىن قۇتۇلـدۇرۇپ قالـدى؟           

  . ئالالھ بىلگۈچىدۇر
ــا قاراتقــان تاشــقى   ھــازىرقى ۋەزىــيهت ئاســتىدا ئامېرىكىنىــڭ جۇڭگوغ

  .  تۆۋەندىكى نۇقتىالرغا يىغىنچاقالش مۇمكىننىىسىياسىت
  .جۇڭگودا ئهركىن سودىنى يولغا قويۇش. 1
  .  مۇئامىله سىستېمىسىغا سۆرەپ كىرىش–جۇڭگونى خهلقئارا پۇل . 2
جۇڭگونى دۇنيا سـودا تهشـكىالتىغا سـۆرەپ كىرىـپ، جۇڭگونىـڭ            . 3
  .چىت قىلىشتا قانۇنچىلىق سىستېمىسىنى بىتساخ
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ــونى ئ. 4 ــر    جۇڭگ ــهتنى بى ــارا سىياس ــدا خهلقئ ــان ھال ــت قىلغ وبيېك
ــر گهۋدىلهشتۈرۈشــنى    ــسادنى بى ــارا ئىقتى ــا خهلقئ گهۋدىلهشــتۈرۈش، بۇنىڭغ

  .ئاساس قىلىش
بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ نىزامنامه، خىتابنامه، قانۇنلىرىغا      . 5

  .جۇڭگونىڭ ئىمزا قويۇشنى قولغا كهلتۈرۈش ۋە ئهمهل قىلىشقا زورالش
مېرىكــا، جۇڭگــو ئىــستراتېگىيىلىك شــېرىكلىك مۇناســىۋىتى      ئا. 6

ــشىش     ــستراتېگىيىلىك سۆزلى ــسىدا ئى ــى دۆلهت ئوتتۇرى ــورنىتىش، ئىكك ئ
  . فۇنكسىيىسى تۇرغۇزۇش

 جۇڭگونىـــڭ تىـــبهت، ئۇيغۇرىـــستاندىن باشـــقا مهمـــۇرى بهلكـــى. 7
 قىـستۇرۇپ ئۆتۈشـكه     .تۈزۈلمىسىنى ئـۆلكىلهر ئـارا فېدېراتـسىيىلهشتۈرۈش      

 ئايــدا ئامېرىكــا، – 1 يىلــى – 1979 بىــر تهدبىــر شــۇكى، تېگىــشلىك
جۇڭگو ئىككى دۆلهت دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقاندىن كېيىن، خىتاينىڭ    

) شـىنجاڭ (شۇ ۋاقىتتىكى سېكرېتارى خۇ ياۋباڭ مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستان          
 ماددىلىق سىياسـهت    6 ماددىلىق سىياسهت، تىبهت توغرىسىدا      6توغرىسىدا  
وخـشاشال بىـر ۋاقىتتـا خىتـاي مۇسـتهملىكه مهمـۇرى ئاپپاراتىنىـڭ              تۈزۈپ، ئ 

بـۇ  . ئۇيغۇرىستاندىن، تىبهتتىن چېكىنىـپ چىقىـشنى قـارار قىلغـان ئىـدى           
مهسىله بويىچه ئىككى دۆلهت دىپلوماتىـك مۇناسـىۋەت ئورنىتىـدىغان چاغـدا        

  .ئامېرىكا قانداق رول ئوينىدى؟ ئالالھ بىلگۈچىدۇر
جۇڭگو مۇناسىۋىتىدە، دىپلوماتىك سۆزلىشىشلهردە    يۇقىرىقىالر ئامېرىكا،   

داۋاملىق تهكرارلىنىـپ تۇرىـدىغان ۋە جۇڭگونىـڭ ئىـسالھات ئهمهلىيىـتىگه            
سىڭىپ كىرىدىغان، بۈيۈك ئىستراتېگىيىلىك مهقسهتنى ئارقا تېرەك قىلغـان         
ۋە ئامېرىكىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق تاشقى سىياسىتى بىـر سىياسـىي توقمـاق            
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رنىـڭ بېـشىغا داۋاملىـق ئۇرۇلـۇپ تۇرىـدىغان سىياسـهت            بولۇپ جۇڭگولۇقال 
  .ئىدى

 يۇقىرىـــدا كۆرســـىتىپ ئـــۆتكهن ئامېرىكىنىـــڭ جۇڭگوغـــا قاراتقـــان 
كېـرەك   بىرلهپ ئانـالىز قىلىـشىمىز،       –ئىستراتېگىيىلىك سىياسىتىنى بىر    

 دېــگهن ئىبــارىنى تىلغــا »ئهركىــن ســودا«بۇنىــڭ ئىچىــدە پهقهت . ئىــدى
  !ئېلىپ ئۆتهيلى
تته ياكى بىر جهمئىيهتته ئهركىن سودا يولغا قويۇلىدىكهن، شـۇ       بىر دۆله 

. جهمئىيهت ئهركىن جهمئىيهت، شۇ دۆلهت ئهركىـن دۆلهت بولۇشـى كېـرەك           
ــانۇن      ــق ق ــكه مۇۋاپى ــۇنداق دۆلهت ــيهت ۋە ش ــۇنداق جهمئى ــزامالر –ش  نى

بىـر دۆلهتنىـڭ ھۆكـۈمىتى ئىقتىـساد ساھهسـىدە دۆلهت           . تۈزۈلۈشى كېـرەك  
دېمهك بـۇ دۆلهتـته، جهمئىيهتـته ئهركىـن        . يولغا قويىدىكهن مونوپولىيىسىنى  

ئهركىن سودىنى يولغا   .  سودىدىن، بازار ئىگىلىكىدىن سۆز ئاچقىلى بولمايدۇ     
قويۇش توغرىسىدا ئامېرىكا، جۇڭگو تهرەپكه تهكلىپ بهرگهن ئىكهن، دېمهك         
جۇڭگو دۆلهت مونوپولىيىسىنى بىكار قىلىـشى كېـرەك، جۇڭگـودا ئىقتىـساد         

ــۈن  سا ــان كـ ــار قىلىنغـ ــسى بىكـ ــىدە دۆلهت مونوپولىيىـ ــداقتا، . ھهسـ ئۇنـ
كوممۇنىستىك پارتىيىنىڭ ھاكىمىيهت بېشىدىكى ئورنى ئاخىرالشقان بوالمـدۇ   
ــۇپ      ــكىالتىغا ئهزا بول ــودا تهش ــا س ــو دۇني ــدۇ؟ جۇڭگ ــقىچه بوالم ــاكى باش ي
كىرىدىغانال بولـسا، يـۇقىرىقى تهرتىپلهرنـى قوبـۇل قىالمـدۇ يـاكى يـۇقىرىقى            

ــا  ته ــداقتا، غهرب دۆلهتلىــرى جۇڭگوغ ــدۇ؟ ئۇن رتىپلهرنىــڭ تاشــقىرىدا تۇرام
  قانداق مۇئامىله قىلىشى مۇمكىن؟ 

ــودا     ــى جۇڭگــ ــى ۋە تهكلىپلهرنــ ــڭ تهكلىپلىرىنــ ئامېرىكىلىقالرنىــ
ئهمهلىيلهشتۈرۈشنىڭ قهدەم باسقۇچلىرىنى، پىالنلىرىنـى ۋە ئامېرىكىغـا يـول      
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ستراتېگىيىلىك سۆزلىشىـشنىڭ   قويۇشنىڭ دەرىجىسىنى، ئامېرىكا بىلهن ئىـ     
ــدىن     ــاي پۇقرالىرى ــهتكۈچلىرىنى خىت ــۇنلىرىنى، كۆرس ــى، مهزم تهرتىپلىرىن

ــۇرۇپ پهقهت  ــېرىكلىك   «يوشـ ــستراتېگىيىلىك شـ ــو ئىـ ــا، جۇڭگـ ئامېرىكـ
دەپ تهشــۋىق قىلىۋاتقــان جۇڭگــو، ئىككــى دۆلهت » مۇناســىۋىتى ئورنــاتتى

انـداق تـۆرەلمىگه    نىـڭ ق  »تلهرياخـشى مۇناسـىۋە   «ئوتتۇرىسىدا ئورنىتىلغـان    
دار ئىكهنلىكىنى پۇقراالردىن خۇپىيانه تۇتۇپ كېلىۋاتقان جۇڭگولـۇقالر     ھامىل
  . ئىدى

 جۇڭگـونى زىيـارەت قىلىـپ قايتقانـدىن كېـيىن           كلىنتـۇن پرېزىدېنت  
ــۋەنگه    ــى تهي ــقهت مهركىزىن ــۈمىتى تاشــقى سىياســىتىنىڭ دىق ــاي ھۆك خىت

دە ســۆزلىگهن   بېيجىڭــدا، شــاڭخهي كلىنتۇننىــڭ پرېزىــدېنت . قــاراتتى
نۇتۇقلىرىنى، شاڭگاڭدا سۆزلىگهندە جۇڭگونىـڭ رەھبهرلىـرىگه نـېمه، دەپ          
چاقىرىق قىلغانلىرىنى جۇڭگـو جهمئىيىتىـدە ئهمهلىيلهشتۈرۈشـنىڭ كويىغـا          
ــسىز كېيىنكــى    ــاكى مهقسهت ــسهتلىك ي چۈشــمهي جۇڭگــو رەھبهرلىــرى مهق

ى ئـۈچ   تهيـۋەنن « شـاڭخهيدە    كلىنتۇننىـڭ باسقۇچقا قالـدۇرۇپ، پرېزىـدېنت      
توغرىـسىدا سـۆزلىگهن سـۆزلىرىنى كۆتۈرۈۋېلىـپ،        » جهھهتته قوللىماسـلىق  

ــدەك جۇڭگولۇقالرنىــڭ گــۈلقهقهلىرى ئېچىلىــپ   خــۇددى گــۆھهر تېپىۋالغان
خهلقئـارا سىياسـىي    » ئۈچ جهھهتـته قوللىماسـلىقنى    «جياڭ زېمىن   . كهتتى

 – 11 يىلـى    – 1998.  كۆز قىلىشقا ئالـدىراپ كهتتـى      –سهھنىدە كۆز   
رۇسىيىنىڭ .  كۈنى زىيارەت قىلىپ رۇسىيىگه يېتىپ كهلدى      – 25ىڭ  ئاين

تهيـۋەننى ئـۈچ جهھهتـته       «كلىنتۇننىڭپرېزىدېنتى يىلىتسىن، پرېزىدېنت    
 يـاراغ سـېتىپ   –تهيـۋەنگه قـورال   «گه بىر ماددا    »قوللىماسلىق سىياسىتى 

ــاددىنى قوشــۇپ ۋەدە بهردى » بهرمهســلىك ــر م ــگهن بى ــن . دې ــاڭ زېمى جي
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ــىيىدىن  ــلىق  «رۇس ــته قوللىماس ــۆت جهھهت ــۋەننى ت ــالىتىگه  »تهي ــڭ كاپ نى
 كهينىـدىن غهلىـبه قىلـدى، دىپلومـاتىيه         –جياڭ زېمىن كهينـى     . ئېرىشتى

ئـۆزىنى قهيهرگه   . ساھهسىدە جياڭ زېمىننىڭ شـۆھرىتى ئېشىـشقا باشـلىدى        
ــرەك   ــشكه زورالش كې ــاپونىيىنىمۇ شــۇنداق ۋەدە بېرى ــرەك؟ ي . قويۇشــى كې

 تهيۋەن توغرىسىدا شۇنداق    يىلتسىننىڭپرېزىدېنت   كلىنتۇننىڭپرېزىدېنت  
ۋەدىلهرنى بېرىشى ئاسان گهپمـۇ؟ يـاپونىيىمۇ شـۇنداق كاپـالهت بېرىـدىغانال             

  بولسا، تهيۋەن قېچىپ نهگىمۇ بارااليتتى؟
 كــۈنى رەئىــس جيــاڭ زېمىــن – 25 ئاينىــڭ – 11 يىلــى – 1998

ــېلى     ــۇنداق ۋەدە ئ ــتۇرۇپ، ش ــارىتىنى ئاخىرالش ــكۋادىكى زىي ــۈن موس ش ئۈچ
: چىـۋەنگه  شـاۋ جياڭ زېمىن ياپونىيىنىڭ ۋەزىرى     . ياپونىيىگه زىيارەتكه كهلدى  

، پرېزىــدېنت يىلىتــسىن تهيــۋەن توغرىــسىدا ئــاغزاكى كلىنتــۇنپرېزىــدېنت «
ئىپادە بىلدۈرگهندەك ياپونىيه تهرەپمـۇ تهيـۋەن مهسىلىـسى بـويىچه ئوخـشاشال             

ــىتى  « ــلىق سىياس ــته قوللىماس ــۈچ جهھهت ــ »ئ ــى جاكارلى ــرەك، دەپ ن شى كې
دىپلوماتىك تهكلىپ قويغاندا، بۇ تهكلىپ ياپونىيىنىڭ ۋەزىـرى شـاۋ چۇەننىـڭ            

يـاپونىيه جۇڭگوغـا تاجـاۋۇز      «جياڭ زېمىـن    . كهسكىن رەت قىلىشىغا ئۇچرىدى   
قىلغان تـارىخنى ئېتىـراپ قىلىـپ، جۇڭگـودىن ھۆججهتلىـك ئهپـۇ سورىـشى               

ىپمۇ ياپونىيىنىـڭ ۋەزىـرى     دەپ دىپلوماتىك تهكلىپ قويغاندا، بۇ تهكل     » كېرەك
يهل توپقـا ئايلىنىـپ قالغـان       . شاۋ چۇەننىڭ كهسكىن رەت قىلىشىغا ئۇچرىدى     
  . جياڭ زېمىننىڭ شۇ ئهسنادا يىلى چىقىپ كهتتى

ياپونىيه پادىشاھى جياڭ زېمىننى كۈتـۈۋېلىش زىيـاپىتى ئۆتكۈزگهنـدە،          
 ئىككـى جۇڭگـو پهيــدا قىلىـش، تهيــۋەن   «: جيـاڭ زېمىـن قهدەھ كۆتــۈرۈپ  

 –مۇستهقىللىقى بىلهن شۇغۇللىنىش ۋە باشقا ھهرىكهتـلهر تهيـۋەن بوغـۇزى     
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ئهھۋالنىڭ بـۇ   . دەپ كۆرسهتتى » بۇ رايوندا جىددىي ۋەزىيهت پهيدا قىلىدۇ     
دەرىجىگه يېتىشى، تهيۋەننىڭ تهۋەلىكى، سىياسىي ئورنى توغرىسىدا ئـۇزۇن         

ــاالش    ــارا تـ ــقان خهلقئـ ــۇددەت داۋامالشـ ــشالرنىڭ ۋە بۇن–مـ ــا  تارتىـ ىڭغـ
مۇناسىۋەتلىك چوڭ دۆلهتلهر ئارا يولغا قويۇلغان مـۈجمهل دىپلوماتىيىنىـڭ ۋە           
ــۇق      ــڭ تول ــۇرۇن ماھىيىتىنى ــسهتلهرنىڭ يوش ــك مهق ــىي خاراكتېرلى سىياس

  . ئاشكارىالنغانلىقىنى كۆرسىتىپ بهردى
ــنىگه قايتىــپ كهتتــى  ــاڭ زېمىــن ۋەتى  – 11 يىلــى – 1998. جي

بۇ قېتىمقى يـاپونىيه زىيارىتىنىـڭ       كۈنى جۇڭگو ھۆكۈمىتى،     – 28ئاينىڭ  
مهغلۇپ بولۇشىغا ۋە ياپونىيىنىڭ جۇڭگوغا قاتتىق پوزىتسىيه تۇتۇشـىغا نـېمه       

جۇڭگونى زىيـارەت قىلىـشتىن ئـاۋۋال       . سهۋەب بولدى؟ دەپ سوئال قويدى    
پرېزىدېنت كىلىنتوننىڭ يـاپونىيىنى زىيـارەت قىلىـشى، ئامېرىكـا، يـاپونىيه            

مى سـهۋەب بولغـان بولـسا كېـرەك، دەپ خۇالسـه            بىرلهشمه مۇداپىئه كېلىشى  
چىقارغــان جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى، يــاپونىيىگه قارىتىلغــان تاشــقى سىياســهتنى 
تهكشۈرگهندە ئهمدى ياپونىيه ئامىلى بىلهن ئامېرىكا ئامىلىنى قايتا ئويلىمىسا         

  . بولمايدىغانلىقىنى تهكىتلىدى
ام يولـدا   شۇنىڭدىن باشالپ خىتاي ھۆكـۈمىتى ۋە جيـاڭ زېمىـن داغـد           

ئامېرىكــا، جۇڭگــو شــېرىكلىك ھهمكــارلىق . ھــۇرۇن ئېــشهكتهك يېتىۋالــدى
 ۋۇتهيـشهن  ئۆلكىـسىنىڭ    شهنـشى مۇناسىۋىتىدىن يېنىۋالدى، جياڭ زېمىـن      

تىنچ يـول   . بۇتخانىسىدا داالي الما بىلهن كۆرۈشۈش ۋەدىسىدىن يېنىۋالدى      
ىدىن  كىرگهن جۇڭگونىـڭ شـۇنداق ئۆزگىرىـش       مۇساپىسىغابىلهن ئۆزگىرىش   

يېنىۋالدى، ئۇيغۇرىستاندا يـۈز كۈنلـۈك باسـتۇرۇش سىياسـىتىنى، تىبهتـته            
كوممۇنىستىك پارتىيىدىن چېكىنگهن   . باستۇرۇش سىياسىتىنى يولغا قويدى   
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ــان       ــكىالت قۇرغ ــان، تهش ــارتىيه قۇرغ ــۆكتىچى پ ــودا ئ ــايالرنى، جۇڭگ خىت
 شـۇنىڭدىن كېـيىن   .  بىـرلهپ قولغـا ئېلىـشقا باشـلىدى        –خىتايالرنى بىـر    

دەپ » قوشــقۇنغا ئولتۇرۇۋالىــدىغان دۆلهت«ئامېرىكــا، جۇڭگــو بــۇ دۆلهتنــى 
ئهمــدى ئامېرىكىنىــڭ جۇڭگــو سىياســىتى قانــداق ئــۆزگىرىش . تهرىپلىــدى

 كېلهر يىلى قانداق بولىدۇ؟     ىھاسىل قىلىدۇ، دۇنياۋى ۋەزىيهتنىڭ ئۆزگىرىش    
  1!ئالالھ ھهممىمىزگه نۇسرەت ئاتا قىلسۇن، ئامىن

                                                 
 يىلالردا يۈز بهرگهن ئۇيغۇرىـستانغا مۇناسـىۋەتلىك      – 2000 – 1999 ھۆرمهتلىك ئوقۇرمهنلىرىم    1

ــاتئىــن«لىنىــدىغان  قىرىۋەقهلهرنىــڭ خاتىرىــسى بۇنىڭــدىن كېــيىن نهشــ  ــاۋزۇلۇق » قىالب ۋە ھاي م
» مۇســتهملىكه ئۇيغۇرىــستاننىڭ كۈنــدىلىك خــاتىرىلىرى«كىتابىمغــا كىرگۈزۈلىــدىغان بولغــانلىقتىن 

  . سىلهردىن ئهپۇ سورايمهن. ماۋزۇلۇق بۇ كىتابقا كىرگۈزۈلمىدى
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   كۈنىـ 13 ئاينىڭ ـ 1 يىلى ـ 2001

 كــۈنى – 12 مۇخبىرىنىــڭفرانــسىيه ئــاگېنتلىقى » دۇنيــا گېزىتــى«
  : بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى

دۆلهت ئىگىلىكىدىكى بىر گېزىتنىڭ خهۋىرىگه ئاساسـالنغاندا، جۇڭگـو         
 بـۇرۇن كـۆپ     ۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستاندا   قۇرۇقلۇقىنىڭ غهربىدىكى ئهنسىز م   

نـى  »ئىـسالم قوراللىـق گۇرۇپپىـسى     «تى قوزغىغـان    قېتىم تېررورلۇق ھهرىكى  
  . قولغا چۈشۈردى

نىڭ خهۋەر قىلىشىغا ئاساسالنغاندا بايىنغولىن     »خهلق ئهدلىيه گېزىتى  «
ئوبالستلىق ئوتتۇرا خهلق سوت مهھكىمىسى يېقىندا ئوچۇق سـوت يىغىنـى           

ئهزالىرىنىـڭ ئۈسـتىدىن    » شهرقىي تۈركىستان ئالالھ پارتىيىسى   «چاقىرىپ،  
ئهركىن ئابدۇلالھقا ئۆلۈم جازاسـى     » جىنايهتچى«باش  . م ئېالن قىلدى  ھۆكۈ
  .بهردى

 يىلــى – 1993ئهركىــن ئابــدۇلالھ،  : خهۋەردە مۇنــداق دېيىلــدى 
نـى  »ئىسالم ئۆكتىچى پارتىيىسى  «بايىنغولىن ئوبالستىنىڭ كورال شهھىرىدە     

شـهرقىي تۈركىـستان    « يىلـى    – 1996 بۇ پارتىيىنىـڭ ئىـسمىنى       ،قۇرۇپ
) شـىنجاڭ (مۇستهملىكه ئۇيغۇرىـستاننىڭ    . گه ئۆزگهرتكهن » پارتىيىسى ئالالھ

 پـارتىيه ئهزالىرىنىـڭ سـانى       ،ھهرقايسى جايلىرىدا ئهزا تهرەققىـي قىلـدۇرۇپ      
  .  يهتكهننهپهرگه 113

را، تهشـۋىقات    دو –بۇ تهشكىالت ئوق    : خهۋەردە يهنه مۇنداق دېيىلدى   
 ھهرقايــسى ۋىــاليهت، ېلىپ ھهرقايــسى شــهھهرلهردە ۋەۋئۈســكۈنىلىرى ســېتى
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 ھهرىكهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىپ، شۇ ئۆلكىدە، شۇ       تېررورىستلىقناھىيىلهردە  
  .زېمىندا ئىسالم ھاكىمىيىتى قۇرىدىغان مهقسهتكه يهتمهكچى بولغان

 ھۆكـۈمهت   – نهپهر بېيجىڭغا سادىق بولغان پارتىيه       32بۇ تهشكىالت،   
ــ     ۈرۈش تىــزىملىكىگه كــادىرلىرىنى ۋە دىنــى مۆتىــۋەرلهرنى مهخپىــي ئۆلت

ــدۇلالھ ۋە ئۇنىــڭ  – 1 يىلــى – 1997. كىرگــۈزگهن ــدا ئهركىــن ئاب  ئاي
  .  ئارقىدىن قولغا ئېلىندى–غوللۇق شېرىكلىرى ئارقا 

خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتىنىڭ بىر قېتىملىق     : يهنه باشقا بىر خهۋەردە   
ككى نىڭ غۇلجا شهھىرىدە ئى   ) شىنجاڭ(دوكالتىدا مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستان    

دائىـرىلهر ئـۇالرنى    . نهپهر ئۇيغۇر سىياسىي مهھبۇسقا ئۆلۈم جازاسى بېرىلدى      
  . تېررورىزملىق ھهرىكهتلهر بىلهن شۇغۇلالندى، دېدى، دەپ كۆرسىتىلدى

ھۆكۈم ئېالن قىلىـش ئادىـل بولمىـدى،      :   تهشكىالتى كهچۈرۈمخهلقئارا  
نىپال ئۇالرغـا ئۆلـۈم     مهجبۇرالپ ئىقرار قىلدۇرۇلغان بىر ۋاراق ماتېرىيالغـا تـايى        

  .جازاسى بهردى، دەپ كۆرسهتتى
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   كۈنىـ 18 ئاينىڭ ـ 3 يىلى ـ 2001

 كـۈنى تارقاتقـان     – 17 ئاينىـڭ    – 3 مۇخبىرىنىـڭ » دۇنيا گېزىتى «
  :خهۋىرى

ــستان   جۇڭگونىــڭ سىياســىي بېــسىمى ئاســتىدا مۇســتهملىكه ئۇيغۇرى
تىــشلىق،  يــاراغ يۆتكهشــكه چې–غــا قانۇنــسىز ھهربىــي قـورال  ) شـىنجاڭ (

دېگهن گۇمان بىلهن قولغا ئېلىنغـان تـۆت نهپهر ئۇيغۇرغـا ئۆلـۈم جازاسـى ۋە                
  .  يىللىق قاماق جازاسى ئېالن قىلدى25

ــۇر    ــۆت نهپهر ئۇيغ ــۇ، ت ــى – 1998ب ــستان  – 7 يىل ــدا قازاقى  ئاي
دائىرىلىرى تهرىپىدىن قولغا ئېلىنغاندىن كېيىن، قىرغىزىستان ھۆكـۈمىتىگه        

 –ۈرمىدە ياتقان ئۈچ يىل جهريانىدا قـاتتىق قىـيىن          ئۆتكۈزۈپ بېرىلگهن، ت  
بىـر ئادۋۇكاتنىـڭ    . قىستاققا ئېلىنغان ۋە مهجبۇرى ئىقرار قىلىـشقا زورالنغـان        

سۆزلىرىگه ئاساسالنغاندا بۇنىڭ ئىچىدە ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئۈچ         
الر نهپهر ئۇيغۇر، خىتاي ھۆكۈمىتى قولغا ئېلىشقا ئۇقتۇرۇش چىقارغان ئۇيغـۇر         

  .ئىكهن
 يـاراغ يـۆتكهپ سېتىـشقا       –قىرغىزىستاننىڭ قانۇنىدا ھهربىـي قـورال       

ــستان ھۆكــۈمىتى خىتــاي    ــدىكهن، بىــراق قىرغىزى ــۈم جازاســى بېرىلمهي ئۆل
ھۆكۈمىتىنىڭ بېسىمى ئاستىدا ئۇالرغا ئۆلۈم جازاسى بېرىشنى قـارار قىلغـان           

ە ياشــاۋاتقان نــۆۋەتته قىرغىزىــستان، قازاقىــستان قاتــارلىق ئهلــلهرد. ئىمىــش
ئۇيغۇرالر تهشكىللىنىپ، ئادۋۇكاتقا ياردەملىشىپ بۇ دېلونى ئادىللىق بىـلهن         

  .بىر تهرەپ قىلىشنى قولغا كهلتۈرمهكچى بولۇۋېتىپتۇ
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شـاڭخهي  «جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئىككى تهرەپ ئوتتۇرىسىدا ئىمزاالنغـان        
گه ئاساسـهن، قىرغىزىـستان ھۆكۈمىتىنىـڭ بـۇ جىنـايهتچىلهرنى           »كېلىشمى

تـــاي تهرەپـــكه ئۆتكـــۈزۈپ بېرىـــشىنى تهلهپ قىلغانـــدا قىرغىزىـــستان خى
  . ھۆكۈمىتىنىڭ رەت قىلىشىغا ئۇچرىدى

جۇڭگونىــڭ غهرب تهرىــپىگه جايالشــقان مۇســتهملىكه ئۇيغۇرىــستان     
رايونىدا، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ ئاخىرقى دەۋرىدە ئۇيغۇرالر       ) شىنجاڭ(

. دىن قۇتۇلۇشـقا ئىـزدەنگهن    جۇمهۇرىيهت قۇرۇپ جۇڭگونىـڭ ھۆكۈمرانلىقىـ     
ــدىن    – 1949 ــىنجاڭغا كىرگهن ــسى ش ــستالرنىڭ ئارمىيى ــى  كوممۇنى  يىل

كېــيىن تــاكى ھــازىرغىچه ئۇيغــۇر مىللىــي بۆلگۈنچىلهرنىــڭ قوراللىــق       
  . قارشىلىقىغا ئۇچراپ كهلمهكته

  



 107

   كۈنىـ 22 ئاينىڭ ـ 3 يىلى ـ 2001

  :ىرى كۈنى تارقاتقان خهۋ- 21مۇخبىرىنىڭ » دۇنيا گېزىتى«
نىــڭ باياناتچىــسى دىلــشات »شــهرقىي تۈركىــستان ئۇچــۇر مهركىــزى«

 ســاقچىالر  دىــن ئــارتۇق ئۇيغــۇر100: اندا خهۋىــرىگه ئاساســالنغرەشــىتنىڭ
ئــۇرۇپ يارىالنــدۇرغان ئىككــى نهپهر ئۇيغــۇر ياشــنى كۆتــۈرۈپ جۇڭگونىــڭ  

 - 2. سـىنىڭ ئالدىـدا نامـايىش قىلـدى        شهھهرلىك ھۆكـۈمهت بىنا    شىنجىن
 مهھهللىسى سـاقچى ئىدارىـسى ئىككـى نهپهر         شۈن شهھىرى   جىنشىنئايدا  

ئۇيغــۇر ياشــنى ئــۇرۇپ يارىالنــدۇرۇپ، ئۇزۇنــدىن بېــرى شــۇ يهردە تىجــارەت 
  . قىلىپ جان بېقىۋاتقان ئۇيغۇرالرنى ئۇرۇپ قوغلىغان ئىدى

 شهھىرىدە ئۇيغۇرالرنىـڭ تـۇنجى قېـتىم        شىنجىنبۇ نامايىش خىتاينىڭ    
ــشى ھېــ  ــان نامايى ــشى . سابالندىئېلىــپ بارغ  شــىننهنئۇيغۇرالرنىــڭ نامايى

ىڭ نامايىـشچىالرن .  ترانـسپورتىنى توختىتىـپ قويـدى      كوچىسىنىڭ قاتنـاش  
 كـۈنى ئىككـى نهپهر ئۇيغـۇر        - 20 ئاينىـڭ    - 11: ئاشكارىلىشىغا قارىغاندا 

 كهچلىــك بازىرىغـا كېتىۋاتقانــدا خىتــاي سـاقچىالر ئۇالرنىــڭ ئالــدىنى   شـۈن 
هندە ئون نهپهر خىتاي سـاقچى ئـۇالرنى ئـۇرۇپ          توسقان، قارشىلىق كۆرسهتك  

ــدۇرغان ــهن. يارىالنـ ــوۋۇرغىلىرىنى   ھهسـ ــڭ قـ ــر ئۇيغۇرنىـ ــسىملىك بىـ  ئىـ
سۇندۇرۇۋەتكهن، سـاقچى ئورگـانلىرى بـۇ دېلـونى بىـر تهرەپ قىلىـشنى ۋە               

 دىـن   100نهتىجىدە  . يارىدارنى دوختۇرخانىغا ئېلىپ بېرىشنى رەت قىلغان     
  .  ئالدىغا نامايىش قىلىپ كهلگهنئارتۇق ئۇيغۇر ھۆكۈمهت بىناسى

ۋەقه يـۈز   :  ئاھالىلهر كومىتېتىغا بىر خىتاي ئهھۋال مهلـۇم قىلىـپ         شۈن
 بازىرىغـا كېلىـپ پـۇل بۇلىـدى،         شۈنبېرىشتىن بۇرۇن ئىككى نهپهر ئۇيغۇر      
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يېنىدىن خهنجهر چىقىرىپ پۇلنىڭ ئىگىسىگه ھهيۋە كۆرسـهتتى، سـاقچىالر          
اندا، شۇ ھامـان يېتىـپ كهلـگهن بىـر          يوپۇرۇلۇپ كېلىپ چهكلىمهكچى بولغ   

نهچــچه نهپهر ئۇيغــۇر ســاقچىالر بىــلهن مۇشتالشــتى، ســاقچىالر يارىالنــدى، 
شــىنجاڭلىقالر ئوغرىلىــق قىلىــدۇ، يــانچۇقچىلىق ... ئۇيغۇرالرمــۇ يارىالنــدى

ــدۇ، ئهتراپتىكــى    ــادەملهرنى يارىالندۇرى ــسه ۋەقه چىقىرىــپ ئ قىلىــدۇ، ھه دې
  . هجدىهادىن قورققاندەك قورقىدۇ، دېدىئاھالىلهر ئۇالردىن خۇددى ئ

 كۈنى ئىككـى نهپهر يارىـدار بولغـان ئۇيغـۇرنى دوختۇرخانىـدىن             - 21
ــول   ــدارالرنىڭ  –ئېلىــپ چىقىــپ يهنه توپلىــشىپ، ق ــۇتى ســۇنغان يارى  پ

رەسىملىرىنى كۆتۈرۈپ، يول بويالپ ھۆكـۈمهت بىناسـىنىڭ ئالـدىغا كېلىـپ            
  . ئادالهت تهلهپ قىلدى
ــشىدىن  ئۇيغۇرالرنىــڭ ھ ۆكــۈمهت بىناســىغا قوراللىــق باســتۇرۇپ كىرى

ــدىىۋئۈچــۈن ســاقچىالر دەرۋازىنــى تاقســاقلىنىش  زوراۋانلىــق قىلىــش . ال
ــۋەتتى     ــى ئېچى ــاقچىالر دەرۋازىن ــيىن س ــدىن كې ــاالمهتلىرى كۆرۈلمىگهن . ئ

ئۇيغۇرالرنىڭ نامايىش قىلىشىنى ئهزەلدىن كۆرۈپ باقمىغان شهھهر ئاھالىـسى         
ئۇيغـۇرالر سۆھبهتلىشىـشكه ھۆكۈمهتنىـڭ      . اماشا كـۆردى  ئهتراپقا توپلىنىپ ت  

نهتىجىگه ئېرىشهلمىگهن ئۇيغـۇرالر بىـز      . ۋەكىل چىقىرىشىنى تهلهپ قىلدى   
  .  دېيىشتى-توختاپ قالمايمىز، 
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   كۈنى– 28 ئاينىڭ – 3 يىلى – 2001

  : كۈنى تارقاتقان خهۋىرى– 27 مۇخبىرىنىڭ »دۇنيا گېزىتى«
غــان رادىئــو ئىستانــسىلىرى تىــبهت ۋە     يېقىنــدىن بېــرى نۇرغۇنلى 

ــستانغا  ــشقا باشــلىدى ) شــىنجاڭ(مۇســتهملىكه ئۇيغۇرى ــا ئاڭلىتى . پروگرامم
چهت ئهل تهشـۋىقات ئورگـانلىرى دۈشـمهنلىك ئهقلـى          : جۇڭگو دائىرىلىـرى  

ــارزۇ    ــڭ ئ ــك مىللهتلهرنى ــويىچه، يهرلى ــتۈرۈپ،  –ب ــا بىرلهش  كهيپىياتلىرىغ
اتقۇلۇق قىلىشقا باشـلىدى، شـۇڭا زەربه       مىللهتلهرنىڭ ئىسيان قىلىشىغا قۇتر   

  . بېرىش كېرەك، دەپ قارىدى
جۇڭگو دائىرىلىرى كۈچلۈك رادىئو دولقۇنلىرىدىن پايـدىلىنىپ رادىئـو         
ئاڭلىتىشالرغا كاشىال پهيدا قىلىـشقا ئۆتكهنـدە، تىـبهت بىـلهن مۇسـتهملىكه             

 ئۇرۇش  ئۇيغۇرىستان رادىئو ئاڭلىتىش ۋە ئاڭلىتىشقا كاشىال پهيدا قىلىشنىڭ       
جۇڭگـو  : شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ خهۋىرىگه ئاساسالنغاندا   . مهيدانىغا ئايالندى 

دائىرىلىرى، دۈشمهنلىك غهرىزىگه ئىگه چهت ئهل رادىئو ئىستانـسىلىرىنىڭ         
جۇڭگوغا سىڭىپ كىرىشى، يېقىنقى يىلالردىن بېرى ئىنتايىن ئېغىرالشتى،        

  . دەپ ھېسابلىدى
ــشك  ــرى زەربه بېرى ــو دائىرىلى ــشقا  جۇڭگ ــىال قىلى ــكه، كاش ه، چهكلهش

 چهت ئهلـلهردە ئۇيغۇرىـستان      —ان چهت ئهل رادىئـو ئىستانـسىلىرى        ئۇرۇنغ
سـهئۇدى  «ۇسـتهقىللىقىنى تهرغىـب قىلىـدىغان       مۇستهقىللىقىنى، تىـبهت م   

 رادىئــو ئــازات«، »ئامېرىكــا ئــاۋازى رادىئوســى«، »ى رادىئوســئهرەبىــستان
 قاتـارلىق چهت ئهل     »تانسىـسى ئهركىن ئاسىيا رادىئـو ئىس    «،  »ئىستانسىسى

نىـڭ  »مېرىكا ئـاۋازى رادىئـو ئىستانسىـسى      ئا«. ئىدىرادىئو ئىستانسىلىرى   
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ــسى ــدىغان     : باياناتچى ــۇپ بېرىلى ــبهتكه قوي ــرى تى ــايالردىن بې ــى ئ يېقىنق
 غورۇڭ ئاۋازالر   – غاراڭئاڭلىتىشلىرىمىز كاشىلىغا ئۇچرىغانلىقتىن داۋاملىق     

ۇستهقىللىقىنى تهرغىـب قىلىـدىغان      م لېكىن تىبهت . چىقىپ تۇرىدۇ، دېدى  
تهدبىـر  ) نـورۋېگىيه قـۇرۇپ بهرگهن     (»تىبهت ئاۋازى رادىئو ئىستانسىـسى    «

قوللىنىپ، دولقۇن چاستوتىلىرىنى يۆتكهپ تۇرۇپ، خىتاينىڭ كاشىال پهيـدا         
  . قىلىشىغا قارشى تۇردى

ــ     ــدا قىلى ــىال پهي ــشلىرىغا كاش ــو ئاڭلىتى ــۈمىتى رادىئ ــاي ھۆك ش خىت
  .  دەپ ئاتىدى»ېڭى چاڭچىڭ سېپىلىي«تهدبىرىنى 

 تىبهتنىڭ دىئالېكـت ۋە ئورتـاق       »مېرىكا ئاۋازى رادىئو ئىستانسىسى   ئا«
ئهركىن ئاسـىيا رادىئـو     «. ئاڭلىتىش بېرىدۇ تىللىرىدا ھهر كۈنى تۆت سائهت      

.  تىبهت تىلىدا ھهر كۈنى سهككىز سائهت ئـاڭلىتىش بېرىـدۇ          »ئىستانسىسى
ــڭ ئهڭ   ــو ھۆكۈمىتىنى ــراق جۇڭگ ــدى  بى ــسىرەيدىغىنى، دېيىل ــاتتىق ئهن ق

ىقىنى ئاغدۇرۇشــنى  خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ مىللىــي ھۆكــۈمرانل    : خهۋەردە
  . دۇر»و ئىستانسىسىئهركىن ئاسىيا رادىئ«مهقسهت قىلغان 
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   كۈنى– 8 ئاينىڭ – 6 يىلى – 2001

  : شاڭگاڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسىمۇخبىرىنىڭ »دۇنيا گېزىتى«
 تهشـكىالتىنىڭ خهۋەر  »ڭگو كىشىلىك ھوقۇقجۇ«شاڭگاڭدا قۇرۇلغان   

 چاڭئهن ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇيدىغان ئۇيغـۇر      –شىئهن  : قىلىشىغا قارىغاندا 
ئوقۇغۇچىالر بىلهن خىتاي ئوقۇغۇچىالر ئوتتۇرىسىدا مىللىـي توقۇنـۇش يـۈز            

خىتاي .  نهپهر ئوقۇغۇچى يارىالنغان   20توقۇنۇشتا ئىككى تهرەپتىن    . بهرگهن
كـېچىچه  . هچچه يۈز ساقچى ئهۋەتىپ توقۇنۇشنى باسـتۇرغان      ھۆكۈمىتى بىرن 

 كـۈنى سـهھهردە     – 7ھاراق ئىچىـپ مهسـت بولغـان خىتـاي ئوقۇغـۇچىالر            
ــراپ   ــپ ۋارقىـ ــىغا چىقىـ ــتهپ قورۇسـ ــارقىراپ–مهكـ ــىنجاڭنىڭ :  جـ شـ

ــشىغا      ــى بې ــوۋالپ مهكتهپن ــپ كهت، دەپ ت ــىنجاڭغا قايتى ــقىلىرى ش چوش
الر ياتـاقتىن يۈگـۈرۈپ چىقىـپ بـۇ     غهزەپلهنگهن ئۇيغۇر ئوقۇغـۇچى  . كىيگهن

خىتايالرنى راسـا سـاۋىغان، خىتـاي ئوقۇغـۇچىالر يهنه يوپۇرۇلـۇپ كهلگهنـدە              
ئۇيغۇرالردىن قـاتتىق زەربه يـېگهن، كـارامهت بىـر مۇشتلىـشىش مهنزىرىـسى             

جېدەلنى ئاجراتماقچى بولغان ئوقۇغـۇچىالر تايـاق يېگهنـدىن         . ھاسىل بولغان 
مۇشتلىشىـشقا قاتناشـقان    . قا مهجبۇر بولغـان   كېيىن دەرھال ساقچى چاقىرىش   

 دىن  1500.  نهپىرى ئۇيغۇر ئىكهن   80 نهپهر ئوقۇغۇچىنىڭ ئىچىدە     300
ئـۈچ  . ئارتۇق خىتاي تاماشىبىنلىرى مۇشتلىشىش مهنزىرىسىنى تاماشا قىلغان      

  . نهپهر ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى ئېغىر يارىالنغان
ە رايـونالردىال يـۈز     خىتايدا مىللىي توقۇنۇش، مىللىـي مهسـىله ئاالھىـد        

 ئهمــدى خىتاينىــڭ ئىچكــى ئــۆلكىلىرىگه ھهتتــا ئــالىي ،بېرىــپ قالماســتىن
  . مهكتهپلىرىگىچه كېڭهيگهن
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   كۈنىـ 26 ئاينىڭ ـ 6 يىلى ـ 2001

  :  تارقاتقان خهۋىرىمۇخبىرىنىڭ »دۇنيا گېزىتى«
ڭ تاشقى ئىـشالر مىنىـستىرلىرى      ياۋروپا ئىتتىپاقى ھهرقايسى دۆلهتلهرنى   

ۈنى جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇقىغا خىالپلىق قىلىـش خاتىرىـسىگه          ك ـ 25
 كـۈنى بېلگىيىنىـڭ     – 5 ئاينىـڭ    – 9چوڭقۇر كۆڭۈل بۆلىـدىغانلىقىنى،     

بىروسىل شهھىرىدە ئۆتكۈزۈلىـدىغان ياۋروپـا پـارالمېنتى بىـلهن جۇڭگونىـڭ            
يۇقىرى دەرىجىلىكلهر يىغىنىدا، جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق مهسىلىسىنى       

  .  قويىدىغانلىقىنى كۆرسهتتىئوتتۇرىغا
ياۋروپـــا ئىتتىپاقىغـــا ئهزا دۆلهتلهرنىـــڭ بـــۇ يهردە دائىمـــى يىغىنـــى  

ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ تاشــقى : باياناتتــا. ئۆتكۈزۈلگهنــدە بايانــات ماقۇللىــدى
ئىشالر مىنىستىرلىرى يىغىنـى، جۇڭگـو خهلقىنىـڭ نېگىزلىـك ئهركىنلىـك            

ىتلهيدۇ، ياۋروپا مىنىـستىرلهر يىغىنـى      ھوقۇقىنى ھۆرمهت قىلمىغانلىقىنى تهك   
بۇ خىل ھهرىكهتنىڭ جۈملىدىن يىغىلىش، تهشكىالت قۇرۇش، سۆز مهتبۇئات    
ئهركىنلىكى قاتارلىق كىشىلىك ھوقۇق سـاھهلىرىدە، جۇڭگونىـڭ داۋاملىـق          
چهكــلهش سىياســىتى يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىغــا چوڭقــۇر  كۆڭــۈل بۆلىــدۇ، دەپ 

  . كۆرسىتىلدى
ــشالر مىن  ــقى ئى ــستان   تاش ــڭ ۋە ئۇيغۇرى ــى تىبهتلهرنى ــستىرلهر يىغىن ى

ئىسالم مۇرىتلىرىنىڭ ئهمهلىي ئهھۋالىنى تىلغـا ئېلىـپ، جۇڭگـو          ) شىنجاڭ(
ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ رايونالردا دىنى ئېتىقاد ئهركىنلىكىنى چهكلىگهنلىكىگه ۋە        
ھهددىدىن زىيادە ئۆلـۈم جازاسـى بېرىـشنى يولغـا قويۇۋاتقانلىقىغـا جىـددىي              

  .دۇ، دېيىلدىكۆڭۈل بۆلى
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ياۋروپا پارالمېنتى تاشقى ئىـشالر  : تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىرى باياناتىدا  
مىنىستىرلىرى يىغىنى جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ كونكرېـت تهدبىـر قوللىنىـپ،          
ــايىن    ــشىالشنىڭ ئىنتـ ــسىنى ياخـ ــۇق خاتىرىـ ــشىلىك ھوقـ ــودا كىـ جۇڭگـ

 تاشقى ئىـشالر    ياۋروپا پارالمېنتى . مۇھىملىقىنى تهكىتلهيدۇ، دەپ كۆرسهتتى   
مىنىــستىرلىكى يىغىنــى ھهر يىلــى ياۋروپــا پــارالمېنتى بىــلهن جۇڭگــو       
  . ھۆكۈمىتىنىڭ نۆۋەتلىشىپ ئۇچرىشىش ئېلىپ بېرىشنى تهشهببۇس قىلدى
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   كۈنىـ 5 ئاينىڭ ـ 8  يىلىـ 2001

 ۋاشىنگتون ۋاقىت گېزىتىنىـڭ تارقاتقـان خهۋىرىـدىن         »دۇنيا گېزىتى «
  : قىلدىپايدىلىنىپ مۇنداق خهۋەر 

ــسى    ــازادلىق ئارمىيى ــڭ ئ ــرى زور   – 2خىتاينى ــارىختىن بې ــۈنى ت  ك
) شـىنجاڭ (كۆلهملىك ھهربىي مانېۋىر ئۆتكـۈزۈپ مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستان          

  . مۇستهقىلچىلىرىگه پوپوزا ئىشلهتتى
ــارمىيه  ــۈز برونېۋىــك تانكــا ۋە باشــقا ئ  خىللىــرى قهشــقهر بىــرنهچچه ي

ىزلىككه چىقىپ تۆت كۈن ھهربىـي      ىل يىراقلىقتىكى ئېگ   م 12شهھىرىدىن  
 ۋە كۈرەشچى ئـايروپىالنالر بـۇ ئېگىزلىكنـى         ئۇچارالرتىك  . مانېۋىر ئۆتكۈزدى 

  . نىشان ۋە قارانچۇق قىلدى
ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىنىڭ مۇداپىئهسىنى ماسالشتۇرغۇچى لهنجۇ ھهربىي       

 ھهربىـي   – 69210رايونى يـۇقىرى دەرىجىلىـك گېنېرالالرنـى ئهۋەتىـپ،          
ادىنىڭ ۋە باشقا ھهربىـي قىـسىمالرنىڭ بىـرنهچچه مىـڭ ئهسـكىرىنىڭ             بىرىگ

ــي مانېۋى ــدى ھهربى ــدانلىق قىل ــا قومان ــقهر  مانېۋىر. رغ ــسىالتى قهش ــڭ تهپ نى
 لېكىن زور كۆلهمـدە ھهربىـي يۆتكهشـنى يوشـۇرۇپ           ،خهلقىگه ئۇقتۇرۇلمىدى 

  . قااللمىدى
غـان  ھهربىـي مـانېۋىر بىـزگه قارىتىلمى     : بىر قهشقهرلىك مۇنـداق دېـدى     

» ئۇيغۇرىـستانچىالر مۇسـتهقىل   «بولسا ئۇ چاغدا كىمگه قارىتىلغان بولىـدۇ؟        
 يىلـى   – 1998مهسـىلهن،   . يېقىندىن بېرى زوراۋانلىق قىلىشقا باشلىدى    

 يىلى  – 1998. قهشقهردە خىتاينىڭ سهككىز نهپهر ساقچىسى ئۆلتۈرۈلدى     
ــدا سىياســىي مهھبــۇس ئۇيغــۇرالر ئىلــى شــهھىرى تۈرمىــسىدە   – 10  ئاي
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 – 1999. قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ، سهككىز نهپهر تۈرمه ساقچىسىنى ئۆلتۈردى      
يىلى خىتاي ھۆكۈمىتىنىـڭ لـوپ ناھىيىـسىدە قۇرۇلغـان راكېتـا قـوراللىرى              

.  نهپهر خىتاي ئهسكىرىنى يارىالندۇردى    27بازىسىغا قوراللىق ھۇجۇم قىلىپ     
ــى – 2000 ــان ماشــىنىنى     – 9 يىل ــا قاچىالنغ ــدە بومب ــدا ئۈرۈمچى  ئاي

  .  ئادەم يارىالندى240 دىن ئارتۇق ئادەم ئۆلدى، 80ارتلىتىپ پ
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   كۈنىـ 27 ئاينىڭ ـ 9 يىلى ـ 2001

  : خهۋىرىمۇخبىرىنىڭ» دۇنيا گېزىتى«
نىــڭ تارقاتقــان خهۋىــرىگه ئاساســالنغاندا، » گېزىتــىتــايمىس«لونــدون 

 رادىكـال ئۇنـسۇرالرنىڭ     ىڭ تالالنغان قىسىملىرى  خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسىن  
نىڭ ئالـدىنى ئـېلىش     ىسىڭىپ كىرىش ) شىنجاڭ(مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستانغا   

ــسىدا     ــستاننىڭ چېگرى ــتهملىكه ئۇيغۇرى ــلهن مۇس ــستان بى ــۈن، ئافغانى ئۈچ
  . پارتىزانلىق ئۇرۇشىنى مهشىق قىلدى، دەپ كۆرسهتتى

ــايمىس« ــىت ــان   » گېزىت ــڭ تالالنغ ــلۇق جۇڭگونى ــدە تۇرۇش  ئۈرۈمچى
 ئهترىتى، ئـۆتكهن ھهپـته بۇيرۇققـا بىنـائهن          قىسىملىرى، قوراللىق ساقچىالر  

ــستان      ــلهن ئافغانى ــا بى ــشىپ، ئامېرىك ــپ ئورۇنلى ــهھىرىگه بېرى ــقهر ش قهش
ئوتتۇرىـــسىدىكى جىـــددىي ۋەزىـــيهتكه تاقابىـــل تۇرمـــاقچى بولـــدى، دەپ 

بۇ قىسىمالر قهشقهر شهھىرىنىڭ تهنتهربىيه مهيدانىغا ۋاقىتلىـق        .  كۆرسهتتى
  .ھلهندىربىي بازا قۇردى، دەپ شهرھه

ــسېرى     ــر نهپهر ئوفىت ــسىمالرنىڭ بى ــي قى ــلۇق ھهربى ــۇ يهردە تۇرۇش ش
ــداق كۆرســهتتى ــرى : مۇن ــو دائىرىلى »  ســېنتهبىر ۋەقهســى- 11«جۇڭگ

يۈزبهرگهنــدىن كېــيىن تالالنغــان قىــسىمالرنى قهشــقهر شــهھىرىگه يــۆتكهپ  
كهلدى، ئاڭالشالرغا قارىغانـدا يهنه باشـقا بىـر تۈركـۈم ئـازادلىق ئارمىيىنىـڭ               
تالالنغان قىسىملىرى قهشقهر ئايروپىالن ئىستانسىسىغا يېقىنـراق بىـر جايـدا           

  . ھهربىي بازا قۇردى
ــاي    : خهۋەردە ــى، خىت ــېلىش ھهرىكىت ــۆتكهپ ك ــكهر ي ــقهرگه ئهس قهش

كوممۇنىستىك پارتىيىـسىنىڭ، قهشـقهر ئۆلكىـسىدە ئىـسالم دىنىغـا ئېتىقـاد             
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نلىقىنى ئىــسپاتالپ قىلىــدىغان ئۇيغــۇرالرنى باستۇرۇشــقا تهرەددۇت قىلغــا   
ئىشىنىدۇ، ئۇزۇن يىلالردىن بېرى    ئۇيغۇرالر ئىسالم دىنىغا    . بهردى، دېيىلدى 

يېقىنـدىن  .  قۇرۇشقا ئىزدىنىپ كهلـگهن    »مۇستهقىل ئۇيغۇرىستان دۆلىتى  «
ــا   ــرى، ئارق ــو دائىرىلى ــرى جۇڭگ ــدىن –بې ــۈنچىلهرنى  ئارقى ــي بۆلگ مىللى

غان ئافغانىستان بېيجىڭ    پهيدا قىل  » سېنتهبىر ۋەقهسى  – 11«. باستۇردى
. دائىرىلىرىنى ئىنتايىن مـۇرەككهپ دىپلومـاتىيه ۋەزىيىـتىگه دۇچـار قىلـدى           

غهرب دۇنياسىدا قوزغالغان ئىسالم دىنىغا قارشى تۇرۇش       : جۇڭگو رەھبهرلىرى 
. دولقۇنىنىــڭ، ئۇيغــۇرالرنى باستۇرۇشــقا يــاردىمى بولۇشــىنى ئــارزۇ قىالتتــى 

كــا قوشــما شــتاتلىرىنىڭ ئافغانىــستاندا  بىــراق، جۇڭگــو رەھبهرلىــرى ئامېرى
نىڭ تهســـهۋۋۇر قىلىـــش قىـــيىن بولغـــان ىھهربىـــي ھهرىـــكهت قوللىنىـــش

  . ئاقىۋەتلهرنى پهيدا قىلىشىدىن ئهنسىرەيتتى

* * * * *  
ــا گېزىتـــى« ــاگېنتلىقى  »دۇنيـ ــزى ئـ ــۋەن مهركىـ  مۇخبىرىنىـــڭ تهيـ

  :شاڭگاڭدىن بهرگهن خهۋىرى
 زەربه بېرىش ھهرىكىتى باشالنغان      يهرشارى خاراكتېرلىك تېررورىستالرغا  

مۇسـتهقىللىقىنى  ) شىنجاڭ(بىر پهيتته، بېيجىڭ دائىرىلىرى، ئۇيغۇرىستان      
قولغــا كهلتــۈرمهكچى بولغــان ئۇيغــۇرالرنى باستۇرۇشــنى جىددىيلهشــتۈرۈپ، 

نى ئارتىپ، تۆت نهپهر ئۇيغۇر     تهجىنايدېگهن  يېقىندا ۋەتهننى پارچىلىماقچى    
  . جازاسى بهردىسىياسىي مهھبۇسقا ئۆلۈم 

 يــۈز بهرگهنــدىن كېــيىن، » ســېنتهبىر ۋەقهســى– 11«ئامېرىكىــدا 
دائىرىلهر مۇستهقىل ئۇيغۇرىستان ھهرىكىتى بىلهن شۇغۇلالنغان ئۇيغـۇرالرنى        
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ــۈچهيتتى  ــنى كـ ــڭ – 9. باستۇرۇشـ ــتهملىكه  – 24 ئاينىـ ــۈنى مۇسـ  كـ
 سـوت   ئاقسۇ ۋىاليىتىنىڭ شايار ناھىيىسىدە ئوچۇق    ) شىنجاڭ(ئۇيغۇرىستاندا  

يىغىنى ئېچىپ، دۆلهتنى پارچىلىماقچى، دېگهن جىنايهتنى ئارتىپ، بۇنىـڭ         
. ئىچىدە ئىككـى نهپهر ئۇيغـۇر سىياسـىي مهھبۇسـقا ئۆلـۈم جازاسـى بهردى              

 يىلغىـچه قامـاق     10 يىلـدىن    5سهككىز نهپهر ئۇيغۇر سىياسـىي مهھبۇسـقا        
ە  قهشـقهر شـهھىرىد     كـۈنى ئۇيغۇرىـستاننىڭ    – 25. جازاسى ئېالن قىلـدى   

ئوچۇق سوت ئېچىپ، دۆلهتنى پارچىالش جىنايىتىنى ئارتىپ ئىككـى نهپهر          
  . ئۇيغۇر سىياسىي مهھبۇسقا ئۆلۈم جازاسى بهردى
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   كۈنى– 29 ئاينىڭ – 9 يىلى – 2001

 كــۈنى – 28 چىڭنىــڭ بــاۋ لىــننىــڭ مــۇخبىرى »دۇنيــا گېزىتــى«
  :ۋاشىنگتوندىن بهرگهن تېلېگراممىسى

ئهركىـن  « قۇرۇلغـان    ،ماقۇللىغاندىن كېـيىن  ن  ئامېرىكا كونگىرىسى قانۇ  
 كۈنىدىن باشـالپ    – 1 ئاينىڭ   – 10 بۈگۈن   »ئاسىيا رادىئو ئىستانسىسى  

ئۇيغۇر تىلىدا بېرىلىدىغان ئاڭلىتىش پروگراممىسىنىڭ ۋاقتىنى بىر ھهسـسه         
ئهركىـن  «. هت ئاڭلىتىش بېرىشنى جاكارلىـدى    كۆپهيتىپ ھهر كۈنى بىر سائ    

ئۇيغـۇر تىلىـدا بېرىلىـدىغان ئـاڭلىتىش        : ئۇلىنىـڭ مهسـ   »ئاسىيا رادىئوسى 
نهچــچه ئــاي مــۇزاكىرە  پروگراممىــسىنىڭ ۋاقتىنــى ئــۇزارتىش پىالنــى بىــر

 يولغـا قويىـدىغان   بىيورجىتىنى كۈنى يېڭى   – 1 ئاينىڭ   – 10. قىلىندى
كۈن، دەل جۇڭگونىڭ دۆلهت بـايرىمى بىـلهن ئوخـشاش بىـر كـۈنگه تـوغرا                

ــاس كېل   ــادىپى م ــشى تاس ــپ قېلى ــشتۇر كېلى ــپ قېلى ــدا  . ى ــۇر تىلى ئۇيغ
 سـېنتهبىر   – 11بېرىلىدىغان پروگراممىنىڭ ۋاقتىنى ئۇزارتىش مهسىلىسى      

  . ۋەقهسىگه مۇناسىۋەتسىز، دەپ كۆرسهتتى
ئهركىن ئاسىيا رادىئـو  «ۇستهملىكه ئۇيغۇرىستانغا ئاڭلىتىش بېرىدىغان    م

ــا – 1998نىــڭ ئۇيغــۇر تىلــى پروگراممىــسى  »ئىستانسىــسى  يىلــى يولغ
 كۈنىدىن باشالپ ھهر كـۈنى ئىككـى        – 1 ئاينىڭ   – 10. ۇلغان ئىدى قوي

ئۇيغـۇر تىلىـدا ئاڭلىتىلىـدىغان خهۋەرلهر ئۇيغـۇر       . سائهت ئاڭلىتىش بېرىـدۇ   
تىلىنى ئىشلىتىدىغان رايونالردا يۈز بهرگهن خهۋەرلهر ھهمدە ئاسىيانىڭ باشقا         

 ئىـسالم دىنىغـا     ئۇيغـۇرالر . رايونلىرىدا يۈز بهرگهن ۋەقهلهرنى مهزمۇن قىلىدۇ     
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 الدىــنئېتىقــاد قىلىــدۇ، ئامېرىكــا قــوغالپ تۇتمــاقچى بولغــان ئوســامه بىــن  
  .  تهربىيىلىگهنئۇيغۇرىستانچىالرنىئافغانىستاندا مۇستهقىل 

بـۇ رادىئونىـڭ ئۇيغـۇر    : نىـڭ باياناتچىـسى  »ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى  «
. ى سـېنتهبىر ۋەقهسـىنى چوڭقـۇرالپ خهۋەر قىلـد         – 11تىل گۇرۇپپىسى   

 قهۋىتىـدە   – 98تىجـارەت بىناسـىنىڭ      - ھۇجۇمغا ئۇچرىغـان دۇنيـا سـودا      
 ياشلىق بىر ئۇيغـۇر     20قۇربان بولغان ئاشخانىدا ئىشلهيدىغانالرنىڭ ئىچىدە      

 ئانىـسىنى   –ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ مۇخبىرلىرى بۇ قىزنىڭ ئاتـا        . قىز بار ئىدى  
  . تۇغقانلىرىنى زىيارەت قىلدى، دەپ كۆرسهتتى–ۋە ئۇرۇق 
 ســېنتهبىر – 11: قهمبىــرىۇيغــۇر بۆلۈمىنىــڭ دىرېكتــورى دولقــۇن ئ

ۋەقهلىرىگه مۇناسـىۋەتلىك ئۇيغـۇر تىلىـدا خهۋەرلهر بېرىلگهنـدە پرېزىـدېنت            
 بهلكى تېررورىستالرغا جهڭ ئېالن     ،بوش ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسالم دىنىغا ئهمهس    

 قىلغانلىقىنى تهكىتلىدى، ئىسالم دىنى تىنچلىقنـى تهشـهببۇس قىلىـدىغان         
دىن، ئامېرىكىدىكى ئىسالم دىنـى مـۇرىتلىرى كهمسىتىـشكه ئۇچرىماسـلىقى           

  . الزىم، دەپ كۆرسهتتى
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   كۈنىـ 2 ئاينىڭ ـ 10 يىلى ـ 2001

 مهنگـۇدىن  مۇخبىرىنىـڭ تهيۋەن مهركىزى ئاگېنتلىقى    » دۇنيا گېزىتى «
  :بهرگهن خهۋىرى

ــېنتهبىر ۋەقهســـى– 11« ــارا  » سـ ــا خهلقئـ ــيىن، ئامېرىكـ دىـــن كېـ
ستالرغا قارشــــى ھهرىــــكهت پىالنلىغانــــدا، پاكىــــستان بىــــلهن تېررورىــــ

ــستان  ــدىغان ئۇيغۇرى ــىنجاڭ(چېگرىلىنى ــسىدە  ) ش ــقورغان ناھىيى ــڭ تاش نى
تۇرۇشلۇق خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسى كۈندە تۆت قېتىمدىن ھهربىي مـانېۋىر          

  . ئۆتكۈزدى
 بېيجىڭــدىن تارقاتقــان مۇخبىرىنىــڭ »پاكىــستان خهۋەر ئــاگېنتلىقى«
اليـا تېغىنىـڭ    گه ئاساسالنغاندا، ئۆتكهن ئىككـى ھهپـته ئىچىـدە ھىما         خهۋىرى

 ھهسـسه  1 تاموژنىغا مهسئۇل ئازادلىق ئارمىيىنىڭ سانى    خونجىراپ ئېغىزىدا 
بۇ چېگرا ئارقىلىق ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان ساياھهتچىلهر كـۆزدىن        . كۆپهيتىلدى

ــدى ــشىچه . غايىــب بول ــر ئهســكهرنىڭ ئاشكارىلى ــدا : بى ــرا ئېغىزى ــۇ چېگ  ب
ــرنهچچه  ــدى 10بى ــدىكى 285.  مىــڭ ئهســكهر تۇرغۇزۇل ــومېتىر نېرى  كىل

ــۈرگهن     ــوپىالڭ كۆت ــسىمالر ت ــكىرى قى ــلۇق ئهس ــهھىرىدە تۇرۇش ــقهر ش قهش
  .ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇشقا مۇناسىۋەتلىك ھهربىي مانېۋىر ئۆتكۈزدى

ــتهقىللىقىنى د ــستان مۇس ــڭ ەئۇيغۇرى ــۇچى ئۇيغۇرالرنى  – 10ۋا قىلغ
ىالڭ كۆتۈرۈشنىڭ ئالدىنى ئـېلىش ئۈچـۈن، خىتـاي          كۈنى توپ  – 1ئاينىڭ  

دائىرىلىرى قهشقهر شهھىرىدە تۇرۇشـلۇق ئهسـكىرى قىـسىمالرنىڭ سـانىنى           
يۈزلۈك ھهربىي ھالهتته تۇرۇشـقا بـۇيرۇق       ى ئومۇم  بهلكى ،كۆپهيتىپال قالماستىن 

  . چۈشۈردى
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ــقهر  ــڭ قهش ــانلىرى،  خىتاينى ــاقچى ئورگ  ئۇيغــۇرالر ۋە  شــهھهرلىك س
هرىكىتــى بىــلهن شــۇغۇلالنغۇچى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئائىلىــسىگه مۇســتهقىللىق ھ

بىــر ســودىگهر .  ئــۆي باســتۇرۇپ كىرىــپ ئــۇالرنى قولغــا ئالــدى –ئۆيمــۇ 
ساقچىالر ئۇنىڭ ئۆيىگه ئـۈچ قېـتىم باسـتۇرۇپ         : ئۇيغۇرنىڭ ئاشكارىلىشىچه 

گهرچه بۇ كىشى   .  ئهتراپىدا يۈز بهرگهن   كىرگهن، بۇ ئىش كېچه سائهت ئۈچ     
 كاسـتلىرىنى غان بولسىمۇ، ساقچىالر ئۇنىڭ دىنى كىتابلىرىنى،       قولغا ئېلىنمى 

بۇ كىشى قورقۇپ كهتكهنلىكتىن    . مۇسادىرە قىلىپ ئېلىپ چىقىپ كهتكهن    
  . تهپسىلىي سۆزلهپ بېرىشنى خالىمىدى

سـاقچى دائىرىلىـرى مۇسـتهقىل      : يهنه باشقا بىر خهۋەرگه ئاساسالنغاندا    
چىالرغا، ئاگاھالنـدۇرۇش بېـرىش     ئۇيغۇرىستان ھهرىكىتـى بىـلهن شـۇغۇلالنغۇ      

ــۇ    ــتىم ئۆيم ــرنهچچه قې ــۈن، بى ــشنى   –ئۈچ ــپ كىرى ــۇم قىلى ــۆي ھۇج  ئ
  . بۇ ئىشنى ھهر كۈنى كېچىدە ئېلىپ بارغان. تهشكىللىگهن
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   كۈنى– 6 ئاينىڭ – 10 يىلى – 2001

 – 5 مۇخبىرىنىــڭ تهيــۋەن مهركىــزى ئــاگېنتلىقى »دۇنيــا گېزىتــى«
  :يوركتىن بهرگهن خهۋىرى-كۈنى نيۇ

  : مۇنداق خهۋەر قىلدى»يورك ۋاقىت گېزىتى-نيۇ«
نىڭ ىئىسالمى گۇرۇپپىالرنىڭ جهمئىيهت تهرتىپىگه بۇزغۇنچىلىق قىلىش   

 ھهرقايـسى   ايدىغان ئۇيغۇرىـستاننىڭ  ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، مۇسۇلمانالر ياشـ     
ئهگهر جۇڭگـو   . شهھهرلىرىدە، جۇڭگو دائىرىلىرى باستۇرۇشنى يولغا قويـدى      

ــۇرۇنق10 ــا چۈشــۈپ   يىــل ب ى ســابىق ســوۋېتالر پارچىلىنىــشنىڭ كاتىڭىغ
قالىدىغان بولسا، ئۇيغۇرىستان بىرىنچى بولۇپ بۆلۈنۈپ چىقىـپ كېتىـدىغان          

، ۇشى كېرەك بۇنىڭ ئۈچۈن بىر خهلقنىڭ جۈرئىتى بول     . (ئۆلكه بولۇپ قالىدۇ  
جۇڭگونىڭ ئىچكـى ئىتتىپاقلىقىغـا     )  ئاپتوردىن —. قېنى بۇنداق ئۇيغۇرالر  

ق ئېلىـپ كېلىـدىغان ئۇيغۇرالرنىـڭ، ھهرقانـداق ھهرىكىتىنىـڭ           بۇزغۇنچىلى
) شــىنجاڭ(ئالــدىنى ئــېلىش ئۈچــۈن، خىتــاي دائىرىلىــرى ئۇيغۇرىــستاندا  

  . باستۇرۇشنى يولغا قويدى
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ  :  مۇنداق كۆرسهتتى  »يورك ۋاقىت گېزىتى  -نيۇ«

قوشۇلغانلىقى ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى تېررورىستالرغا قارشى تۇرۇش سېپىگه       
باشــقا ســهۋەبتىن ئهمهس، بېيجىــڭ  ئــۆزى يولغــا قويغــان ئۇيغــۇر مىللىــي  

 قولالشقا ئېرىشىـشنى    دابۆلگۈنچىلهرگه قارشى تۇرۇش ھهرىكىتىنىڭ خهلقئارا    
خىتاينىــڭ سىياســىي گهۋدىــسىدىن ئايرىلىــپ مۇســتهقىل . ئۈمىــد قىالتتــى

د ۋە ئاھــاله، بېيجىــڭ ئىقتىــسا: بولۇشــنى تهشــهببۇس قىلىــدىغان ئۇيغــۇرالر
 مىليـون ئۇيغـۇرنى چهتـكه چىقىرىـپ         8نوپۇس  سىياسىتىنى يولغا قويۇپ      



 124

بىـر قىـسىم    . قويدى، ئۇيغۇر مهدەنىيىتى يوقىلىشقا يۈزلهنـدى، دېيىـشهتتى       
  .غهربلىكلهر ئۇيغۇرالرغا ھېسداشلىق قىلدى

ــى – 11« ــېنتهبىر ۋەقهس ــرى    » س ــاي دائىرىلى ــيىن، خىت ــن كې دى
، كـونترول قىلىـشنى كۈچهيتىـپ ئۇيغۇرالرنىـڭ         ئۇيغۇرالرنى نازارەت قىلىش  

ئوتتــۇرا ئاســىيا ئۇرۇشــىنى قوللىــشىدىن ھهزەر ئهيلىــدى، ئهنــسىرەشكه      
ئۆكتهبىر بايرىمى يېقىنلىشىپ كهلگهن ھهپـته ئىچىـدە بېيجىـڭ          . باشلىدى

دائىرىلىــرى، جهمئىــيهت تهرتىــپىگه بۇزغۇنچىلىــق قىلــدى، دەيــدىغان      
غـۇر سىياسـىي مهھبۇسـقا ئۆلـۈم جازاسـى          جىنايهتنى ئارتىپ يهتـته نهپهر ئۇي     

  .  نهپهر ئۇيغۇر تۈرمىگه قامالدىئونبىرنهچچه . بهردى
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   كۈنى– 10 ئاينىڭ – 10 يىلى – 2001

 ئۈرۈمچىدىن  مۇخبىرىنىڭ خىتاي شىنخۇا ئاگېنتلىقى     »دۇنيا گېزىتى «
  :يوللىغان تېلېگراممىسى

نغاندا بـۇ   ئۈرۈمچى شهھهرلىك ساقچى ئىدارىسىنىڭ خهۋىـرىگه ئاساسـال       
دېلـو  « ئاينىـڭ ئـاخىرىغىچه      – 12 ئايدىن   – 10شهھهرنىڭ ساقچىلىرى   

ــسى   ــش ئوپېراتسىيىـ ــاش قىلىـ ــدىكهن »پـ ــپ بارىـ ــا، .  ئېلىـ زوراۋانلىققـ
ــسى    ــۇھىم نۇقتى ــۇ قېتىمقــى ھهرىكهتنىــڭ م ــرىش ب ــستالرغا زەربه بې تېررورى

  .ھېسابلىنىدىكهن
 – 1ىكىتـى    ئايدا باشالنغان زەربه بېرىش، تهرتىپكه سېلىش ھهر       – 4

باسقۇچلۇق ۋەزىپىنـى غهلىبىلىـك تامـامالپ، تـۆت مىـڭ قېـتىم دېلـو پـاش                 
ئـۆتكهن  .  نهپهر ئۇيغۇرنى قولغا ئالـدى     189قىلىپ، گۇمانلىق ئۇيغۇرالردىن    

يىلنىڭ ئوخشاش مهزگىلىگه سېلىشتۇرغاندا، دېلـو پـاش قىلىـشنىڭ سـانى            
  .  قېتىم ئارتۇق بولدى300

:  شـى  رۇجـيهن سىنىڭ باشـلىقى    ئۈرۈمچى شـهھهرلىك سـاقچى ئىدارىـ      
زوراۋانلىققــا، تېررورىــستالرغا قــاتتىق زەربه بېــرىش، مىللىــي بۆلگــۈنچىلهرگه 
ــڭ       ــته مۇھىمنى ــان ھهرىكهت ــا قويۇلغ ــتىم يولغ ــۇ قې ــرىش ب ــاتتىق زەربه بې ق

  . ئىچىدىكى مۇھىم نۇقتا بولدى، دېدى
بـــۇ يىـــل كىرگهنـــدىن باشـــالپ ئـــۈرۈمچى شـــهھىرىدە  : خهۋەرلهردە

 گۇرۇپپا يوقىتىلـدى، مىللىـي      10رغا، زوراۋانلىققا مۇناسىۋەتلىك    تېررورىستال
 رادىكالىـستالر بۆلگۈنچىلهرنىڭ غوللۇق ئهزالىرى، گۇمانلىق ئۇنسۇرالر، دىنى       

  .  نهپهر ئۇيغۇر قولغا ئېلىندى، دېيىلدى210بولۇپ جهمئىي 
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   كۈنىـ 12 ئاينىڭ ـ 10 يىلى ـ 2001

 – 11نىـڭ   ىلىقى مۇخبىر  تهيـۋەن مهركىـزى ئـاگېنت      »دۇنيا گېزىتى «
  :كۈنى بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى

، يىـشى  سـۈن جۇڭگو تاشـقى ئىـشالر مىنىـستىرلىكىنىڭ باياناتچىـسى       
بۈگۈن جۇڭگونىڭ خهلقئارا تېررورىزمغا قارشى تۇرۇش سېپىگه قوشۇلغانلىقى        

ــدە   ــاۋاب بهرگهن ــسىدا ســورالغان ســوئالالرغا ج ــارا : توغرى جۇڭگونىــڭ خهلقئ
ــيهت ج ــانلىقى   جهمئى ــارلىقنى ســاقالپ قالغ ــلهن ھهمك ــا بى ۈملىــدىن ئامېرىك

نۆۋەتتىكى ۋەزىيهتنى كۆزدە تۇتقانلىق، جۇڭگو ئافغانىستانغا چېگرىلىنىدىغان       
مۇستهملىكىــسى ئۇيغۇرىــستان چېگرىلىرىــدا باشــقۇرۇش ۋە بىخهتهرلىــك     

  .تهدبىرلىرىنى كۈچهيتتى، دەپ كۆرسهتتى
 سۆزلىرىنى خهۋەر قىلىـپ     ىنىڭيىش سۈنجۇڭگو ئاگېنتلىقى باياناتچى    

 قوزغىغاندا، پـۇقراالر    ىئامېرىكا، ئهنگلىيه ئافغانىستانغا ھاۋا ھۇجۇم    : بهرگهندە
ــا  –ئىچىـــدە ئۆلـــۈم   يېـــتىم ھادىـــسىلىرى كۆرۈلـــدى، جۇڭگـــو بۇنىڭغـ

ئهپسۇسلىنىدۇ، جۇڭگو تېررورىستالرغا زەربه بهرگهندە ئاالقىدار دۆلهتلهرنىڭ،       
 يېتىم ئىـشلىرىنىڭ ئـازراق سـادىر بولۇشـىغا          –م  ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه ئۆلۈ  

نى تهكىتلهپ كهلگهن  ھهمـدە باشـقا دۆلهتـلهرگه كېڭىيىـپ         ىكاپالهت قىلىش 
  .كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشنىمۇ تهكىتلىگهن، دەپ كۆرسهتتى

ــاتچى  ــسىپالرغا ئهمهل  : يىــشى ســۈنبايان ــدەك پرىن بېيجىــڭ يۇقىرىقى
به بهرگىلـى بولىـدۇ، دەپ قـاراپ، بـۇ        قىلغاندا، تېررورىستالرغا ئۈنۈملـۈك زەر    

  . پرىنسىپنى ئۈنۈملۈك يولغا قويۇشنى ئۈمىد قىلغان ئىدى، دەپ كۆرسهتتى

* * * * *  



 127

 – 13نىـڭ   ى تهيـۋەن مهركىـزى ئـاگېنتلىقى مۇخبىر       »دۇنيا گېزىتى «
  :كۈنى لوندوندىن بهرگهن تېلېگراممىسى

ۇستهملىكه  م :خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى بۈگۈن بايانات ئېالن قىلىپ      
 بېيجىــڭ دائىرىلىــرى ئــاز ســانلىق مىللهتلهرنــى ھهددىــدىن  ئۇيغۇرىــستاندا

ئېشىپ كهتكهندە، كىشىلىك ھوقۇقنى دەپـسهندە قىلىـشنىڭمۇ يامانلىـشىپ     
جۇڭگونىـڭ بىـر باياناتچىـسى      . كېتىشىدىن ئهنسىرەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى  

نىـڭ ئاتـالمىش    خهلقئارا جهمئىـيهتكه چـاقىرىق قىلىـپ، بېيجىـڭ دائىرىلىرى         
تېررورىست ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇشقا خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ يـاردەم قىلىـشىنى         
تهلهپ قىلغاندا، شۇنىڭدىن كېيىن خهلقئارا كهچۈرۈم تهشـكىالتى يـۇقىرىقى          

  . باياناتىنى ئېالن قىلدى
 ئارقىــدىن ئــېالن قىلىنىۋاتقــان خهۋەرلهردە، –يېقىنــدىن بېــرى ئارقــا 

 يېڭى باسـتۇرۇش سىياسـىتىنى يولغـا        –ڭ، يېڭىدىن   بېيجىڭ دائىرىلىرىنى 
قويۇپ، مىللىي بۆلگۈنچىلهرگه، ئاتـالمىش تېررورىـستالرغا زەربه بهرگهنلىكـى          

خىتاي ئهمهلـدارلىرىمۇ ئـاز سـانلىق مىلـلهت مىللىـي           . كۆرسىتىلگهن ئىدى 
 نىڭ مـۇھىم نىـشانى، دەپ كۆرسـهتكهن       بۆلگۈنچىلهرنى باستۇرۇش ھهرىكىتى  

  . ىئىد
مىللىي بۆلگـۈنچىلهر ئهمهلىيهتـته تىـنچ       :  كهچۈرۈم تهشكىالتى  خهلقئارا

پىكىرلىرىنى شۇ يول بىلهن ئىپادىلىگهن     . يول بىلهن قارشىلىق كۆرسهتكهن   
كىــشىلهر بولــۇپ، بىــراق، بېيجىــڭ دائىرىلىــرى بــۇالرنى تېررورىــستالردىن 
پهرقلهندۈرمهي، بېيجىڭ دائىرىلىرىنىڭ باشقۇرۇش دائىرىـسىدىن ئايرىلىـپ        

ىپ دىنى ئىـسالمنى تهشـۋىق قىلىـشىمۇ ئاغـدۇرمىچىلىق ھېـسابالندى،            چىق
  . دەپ كۆرسهتتى
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پۇقراالرنىــڭ ئهمىنلىكىنــى قوغــداش ئۈچــۈن، : كهچــۈرۈم تهشــكىالتى
 لېكىن  ،ھۆكۈمهتنىڭ مهلۇم دائىرىدە تهدبىر قوللىنىشىنى ئېتىراپ قىلساقمۇ      

ايـدىلىنىپ  ىن پ  خهلقئارادا تېررورىزمغا قارشى ئۇرۇشت    بېيجىڭ دائىرىلىرىنىڭ 
 ھهددىدىن زىيادە زىيانكهشلىك قىلىشتا، ئـۇالرنى تېررورىـست،         ئۇيغۇرىستاندا
ــست ــداق   رادىكالى ــايمىز، بۇن ــۆلمهي تۇرالم ــۈل ب ــلهرگه كۆڭ ، دەپ ئهيىبلهش

ــمىغان     ــال قاتناشـ ــلهرگه ئهسـ ــق ھهرىكهتـ ــتىدا، زوراۋانلىـ ــبلهش ئاسـ ئهيىـ
ه كۆڭـۈل بـۆلمهي     ىگرۇشنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىپ كېتىش   كىشىلهرنىڭمۇ باستۇ 

  . تۇرالمايمىز، دەپ كۆرسهتتى

* * * * *  
 كـۈنى ئـېالن     – 11يـورك ۋاقىـت گېزىتىنىـڭ       - نيۇ »دۇنيا گېزىتى «

  :  ئېلىپ مۇنداق خهۋەر قىلدىسىتاتهقىلغان خهۋىرىدىن 
ــى – 11« ــېنتهبىر ۋەقهس ــرى   » س ــڭ دائىرىلى ــيىن، بېيجى ــن كې دى

نىـڭ مىللىـي بۆلگۈنچىلىـك      ئۇيغۇرالر) شىنجاڭ(مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستاندا   
 كــۈنى جۇڭگــو – 11. ھهرىكهتلىـرىگه تاقابىــل تۇرۇشــقا ئۇرۇنـۇپ كهلــدى  

ــېالن قىلىــپ      ــۇق بايانــات ئ ــرى ھــازىرغىچه ئهڭ ئوچ خهلقئــارا : دائىرىلى
ــشىنى تهلهپ     ــشچانلىقىنى قوللى ــداق تىرى ــڭ بۇن ــڭ جۇڭگونى جهمئىيهتنى

ــستاندىكى   ــتهملىكه ئۇيغۇرى ــدى، مۇس ــىنجاڭ(قىل ــي بۆ) ش ــۈنچى مىللى لگ
كۈچلهرنىــڭ ۋەتهن ســىرتىدىكى تېررورىــست تهشــكىالتالر بىــلهن ئــاالقه      

  . باغلىغانلىقى توغرىسىدا پاكىتالرغا ئېرىشتۇق، دېگهندەك بولدى
ــستاننىڭ  يهرلىــك ئاھالىــسى ئىــسالم ) شــىنجاڭ(مۇســتهملىكه ئۇيغۇرى
ئۇيغۇر تىلى تۈرك تىل سىستېمىـسىغا      . دىنىغا ئىشىنىدىغان ئۇيغۇرالر ئىدى   
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هنــسۇپ، ئوتتــۇرا ئاســىيا مهدەنىيىتــى قويــۇق بولــۇپ، جۇڭگونىــڭ باشــقا  م
ــان     ــلهن بولغ ــىيا بى ــۇرا ئاس ــڭ ئوتت ــشتۇرغاندا ئۇيغۇرالرنى ــا سېلى رايونلىرىغ

  .مۇناسىۋىتى تېخىمۇ قويۇق ئىدى
 مـۇددەتكه مۇسـتهقىللىق      يىلالردا شـۇ ماكانـدا قىـسقا       – 40ئۇيغۇرالر  

چهت ئهلـگه   .  قۇرغـان ئىـدى    »تىشهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيى  «جاكارالپ  
چىقىپ كهتكهن ياكى ۋەتهن ئىچىدە ياشـاۋاتقان ئۇيغـۇرالر بۈگـۈنگىچه شـۇ             

ــوق   ــى ي ــشاندىن ۋاز كهچكىن ــۇرالر  . نى ــان ئۇيغ ــق«نۇرغۇنلىغ ، »زوراۋانلى
ھهرىكهتـلهرگه قاتناشـمىغان بولـسىمۇ، بىـراق، كـۆپلىگهن          » تېررورىستلىق«

قتىــساد ئۈســتۈنلۈكىنى ئىگىــلهپ ئۇيغــۇرالر خىتايالرنىــڭ مهدەنىــيهت ۋە ئى
  . ئالغانلىقىدىن نارازى بولماقتا

:  يهنه خهۋەر قىلىـپ مۇنـداق كۆرسـهتتى        »اقىت گېزىتـى  يورك ۋ -نيۇ«
غهرب دۆلهتلىرى ھۆكۈمهتلىرى ۋە خهلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتلىرى،        

بولـۇپ،  كۆڭـۈل   جۇڭگو ھۆكۈمىتى بۆلگۈنچىلىكتىن ساقلىنىـشقا جىـددىي        
ئۇيغـۇرالر  . ىڭ كىشىلىك ھوقۇقىنى خالىغـانچه دەپـسهندە قىلـدى        ئۇيغۇرالرن

 تهلهپلىرىنى تىنچ يول بىلهن     –مهدەنىيهت تهرەققىيات تهلهپلىرى ۋە پىكىر      
  . ئىپادىلىگهندىمۇ، خىتاي ھۆكۈمىتى ئوخشاشال باستۇردى، دېيىشتى

: يىـشى  سـۈن جۇڭگو تاشقى ئىـشالر مىنىـستىرلىكىنىڭ باياناتچىـسى          
 ھهرىكهتــــلهرگه تېررورىــــستلىق كۈچلهرنىــــڭ تانچىتۈركىــــسشــــهرقىي 

ئـۇالر جۇڭگـودا    . قاتناشقانلىقى توغرىسىدا مۇتلهق پاكىتالرغـا ئىـگه بولـدۇق        
بىـز  . زوراۋانلىق ھهرىكىتى ئېلىپ بېرىش پرىنـسىپىنى ئاشـكارا جاكارلىـدى         

ــۈرگهنلىكى   ــلهن تىـــل بىرىكتـ ــارا تېررورىـــستالر بىـ يهنه ئۇالرنىـــڭ خهلقئـ
  . الرغا ئېرىشتۇق، دېدىتوغرىسىدىمۇ پاكىت
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ئۇيغۇر مىللىي بۆلگۈنچىلهر پارتلىتىش، ھۇجـۇم      : يىشى سۈنباياناتچى  
ــش       ــق قىلى ــېلىش، بۇالڭچىلى ــۆرۈگه ئ ــۈرۈش، گ ــۇرۇن ئۆلت ــش، يوش قىلى
ھهرىكهتلىــرى بىــلهن شــۇغۇللىنىپ، جۇڭگونىــڭ بىخهتهرلىكىــگه تهھــدىت 

ىت پهيدا قىلدى،   سېلىپال قالماي، يېقىن رايونالرنىڭ بىخهتهرلىكىگىمۇ تهھد     
ــى       ــستالرغا قارش ــۇر تېررورى ــڭ ئۇيغ ــۈمىتى، جۇڭگونى ــو ھۆك ــۇڭا جۇڭگ ش

  .  دېدى-ھهرىكىتىنىڭ بىر قىسمىغا ئايلىنىشنى ئۈمىد قىلىدۇ، 
ــسلىرى  ــڭ مۇتهخهسسى ــستاندا   : غهربنى ــۇرالر ئافغانى ــسىم ئۇيغ ــر قى بى

ر  بهلكـى ئـۇال    ، تهربىـيه كـۆرگهن    –تالىبانالر بىلهن بىرلىكته ھهربىـي تهلىـم        
بهزىـدە  .  مۈرىگه تىـرەپ ئـۇرۇش قىلغـان ئىـدى         –بىلهن بىرلىكته مۈرىنى    

ئوتتۇرا ئاسىيادىن مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستانغا ئهتـكهس قـورالالرنى يـۆتكهپ        
ــى ــڭ     . كېلهتت ــن الدىننى ــامه بى ــاكى ئوس ــكىالتى ي ــانالر تهش ــراق، تالىب بى

ــلهن    ــى بىـ ــدۇرمىچىلىق ھهرىكىتـ ــدە ئاغـ ــسى ئىچىـ ــڭ چېگرىـ جۇڭگونىـ
  . دېيىشتى-نىدىغان نىيىتى بارلىقىنى ئىسپاتاليدىغان پاكىت يوق، شۇغۇللى
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ــى« ــا گېزىت ــڭ ى مۇخبىر»دۇني ــدىن بهرگهن - 13نى ــۈنى بېيجىڭ   ك
  :تېلېگراممىسى

شاڭخهي بهش دۆلهت گۇرۇھى بىرلىشىپ تېررورىزمغا قارشى تۇرىدىغان        
سىيىــسى، تاجىكىــستان، قىرغىزىــستان، بولــدى، جۇڭگــو، رۇســىيه فېدېرات

ــستاننىڭ     ــۆۋەتته قىرغىزى ــرى ن ــڭ رەھبهرلى ــارلىق دۆلهتلهرنى ــستان قات قازاقى
پايتهختى بىشكهكته جىددىي يىغىن چاقىرىپ، تېررورىزمغـا قارشـى تـۇرۇش،       
مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇش جهھهتته ھهمكـارلىقنى كۈچهيتىـشنى         

  .مۇھاكىمه قىلدى
ــڭ  ــق«بېيجى ــى» ساقچىــسىخهل بهش دۆلهت رەھبهرلىــرى :  گېزىت

ئۇچراشـــقاندا، نـــۆۋەتته ئافغانىـــستان ۋەزىيىتىنىـــڭ ئوتتـــۇرا ئاســـىيانىڭ  
تىنچلىقــى، بىخهتهرلىكىــگه، مۇقىملىقىغــا  كهلتــۈرگهن ئېغىــر تهھــدىتىگه  
جىددىي كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى، ئوخشاشال ئافغانىـستان ۋە ئوتتـۇرا ئاسـىيا           

بىرلىـشىپ  مهسـىلىلهردە   ۋەزىيىـتىگه مۇناسـىۋەتلىك     رايونىنىڭ بىخهتهرلىك   
 رادىكالىـستالرغا تېررورىستالرغا زەربه بېرىش، مىللىـي بۆلگـۈنچىلهر ۋە دىنـى           

زەربه بېرىشنىڭ ئۈنۈمـدارلىقىنى يـۇقىرى كۆتـۈرۈش، رايـون خاراكتېرلىـك            
تېررورىزمغا قارشى تۇرۇش ئورگانلىرى قۇرۇشنى جىددىيلهشـتۈرۈش قاتـارلىق         

ڭۈل بۆلىدىغان مهسىلىلهر بويىچه مۇھـاكىمه ئېلىـپ بـاردى، دەپ           ئورتاق كۆ 
  . يازدى

يىغىنغا قاتناشقۇچى جۇڭگـو ۋەكىللىـرىگه سـاقچى مىنىـستىرلىكىنىڭ          
 جـۇئىن يىغىنـدا   .  تاۋ ئۆمهك باشـلىقى بولـدى      جۇئىنياردەمچى مىنىستىرى   
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بېيجىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيا رايونىنىــڭ بىخهتهرلىــك ۋەزىيىــتىگه ۋە      : تــاۋ
تنىـــڭ تهرەققىيـــات يۈزلىنىـــشكه جىـــددىي كۆڭـــۈل بۆلىـــدۇ، دەپ ۋەزىيه

  . كۆرسهتتى
يىغىنغا قاتناشقان ھهرقايسى دۆلهتلهرنىـڭ ۋەكىللىـرى ئورتـاق تونـۇش           

ھهرخىل شـهكىللىك تېررورىـستالرغا     . ئاساسىدا ئورتاق پىكىر ھاسىل قىلدى    
 قارشى تۇرۇش ۋە ئهيىبلهش، بىردەك ماسالشقان تهدبىر قوللىنىش، شاڭخهي        
ھهمكـــارلىق تهشـــكىالتى قۇرۇلغـــان رايونىنىـــڭ مـــۇقىملىقىنى قوغـــداش، 
بىرلهشـــكهن دۆلهتـــلهر تهشـــكىالتىنىڭ نىزامنامىلىرىـــدە كۆرســـىتىلگهن؛  

 زەربه بېرىـشكه  رادىكالىـستالرغا تېررورىستالرغا، مىللىي بۆلگۈنچىلهرگه، دىنى  
گه ئاساسـلىنىپ، ھهرقايـسى دۆلهتلهرنىـڭ       »ئهھدىنامىـسى «ئائىت شاڭخهي   

نى ىبىخهتهرلىك نازارەتلىرى ۋە بۆلۈملىرىنىڭ ھهمكارلىشىپ ھهرىكهت قىلىش      
  .قهيت قىلدى

ــي     ــى مىللى ــق يىغىن ــۇ قېتىملى ــڭ ب ــاڭخهي بهش دۆلهت گۇرۇھىنى ش
  .  بولدىىل تۇرۇشنى ئورۇنالشتۇرغان يىغىنبۆلگۈنچى ئۇيغۇرالرغا قانداق تاقاب
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نىڭ لوندونـدىن   ى تهيۋەن مهركىزى ئاگېنتلىقى مۇخبىر    »دۇنيا گېزىتى «
  :بهرگهن تېلېگراممىسى

بېيجىـڭ  : خهلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتى بايانات ئـېالن قىلىـپ        
دا ئـاز سـانلىق مىلـلهت ئۇيغـۇرالرنى         مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستان دائىرىلىرىنىڭ  

   .ئېكسپىالتاتسىيه قىلىشى چېكىدىن ئېشىپ كهتتى، دەپ كۆرسهتتى
ــۇق تهشــكىالتى  ــشىلىك ھوق ــارا كى ــسى، : خهلقئ جۇڭگونىــڭ باياناتچى

ــالمىش ئۇيغــۇر تېررورىــستلىرىنى باستۇرۇشــنى   بېيجىــڭ دائىرىلىرىنىــڭ ئات
خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ قوللىـشى توغرىـسىدا مـۇراجىئهت ئـېالن قىلغانـدىن            

  . كېيىن، يۇقىرىقى باياناتنى ئېالن قىلدى
 بېرى بېيجىڭ دائىرىلىرى باستۇرۇشـنى      خهۋەرلهرگه قارىغاندا يېقىندىن  

ــستان     ــتهملىكه ئۇيغۇرىـ ــۇپ، مۇسـ ــا قويـ ــىنجاڭ(يولغـ ــالمىش ) شـ دا ئاتـ
. تېررورىستالرغا، ئهمهلىيهتتىكى مىللىي بۆلگـۈنچىلهرگه قـاتتىق زەربه بهردى        

ــڭ    ــتۇرۇش ھهرىكهتنى ــۈنچىلهرنى باس ــدارلىرىمۇ بۆلگ ــاي ئهمهل ــك خىت يهرلى
  .نىشانى، دېيىشتى

مىللىي بۆلگۈنچىلهر تىنچ يـول     : ىك ھوقۇق تهشكىالتى  خهلقئارا كىشىل 
ــىلىق    ــلهن قارشـ ــول بىـ ــۇچىالر ۋە تىـــنچ يـ ــان قىلغـ ــر بايـ ــلهن پىكىـ بىـ

بىــــراق، بېيجىــــڭ دائىرىلىــــرى ئــــۇالرنى . كۆرســــهتكۈچىلهر ئىــــدى
تېررورىستالردىن پهرقلهندۈرمىدى، جۇڭگونىـڭ ھۆكۈمرانلىـق دائىرىـسىدىن        

 -بـۇ بىـر خىـل ئاغـدۇرمىچىلىق،         چىقىپ، دىنى ئىسالمنى تهرغىب قىلىش      
  .دېدى، دەپ كۆرسهتتى
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ــۇق تهشــكىالتى  ــشىلىك ھوق ــارا كى خهلقنىــڭ بىخهتهرلىكىنــى : خهلقئ
كاپالهتكه ئىگه قىلىش ئۈچۈن، ھۆكۈمهتنىڭ مۇۋاپىق ھهرىكهت قوللىنىشىنى        

ــڭ   ــيىن، بېيجىڭنى ــدىن كې ــاقۇل كۆرگهن ــىدىن – 11م ــېنتهبىر ۋەقهس  س
دا دىنـى گـۇرۇپپىالرنى     ) شـىنجاڭ (رىـستان   پايدىلىنىپ، مۇسـتهملىكه ئۇيغۇ   

ھهددىدىن زىيادە ئېكسپىالتاتسىيه قىلىشىغا، ئـۇالرنى مىللىـي بۆلگـۈنچىلهر،          
دەپ ئهيىبلىشىگه، تېررورىستالر، دىنى رادىكـالىزمچىالر، دەپ ئهيىبلىـشىگه         

  دېـدى،  -بۇنـداق بولغانـدا،       . جىددىي كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى   
ــۈرۈ  ــارا كهچ ــكىالتىمخهلقئ ــلىدە   :  تهش ــتىدا، ئهس ــبلهش ئاس ــداق ئهيى بۇن

زوراۋانلىق ھهرىكهتلهرگه قاتناشمىغان كىشىلهرمۇ كىـشىلىك ھوقۇقتـا بېـسىم          
  . ئىشلىتىش سىياسىتىنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىپ كېتىدۇ

* * * * *  

ــى« ــا گېزىت ــڭ ى مۇخبىر»دۇني ــدىن بهرگهن  – 14نى ــۈنى بېيجىڭ  ك
  :تېلېگراممىسى

 سـېنتهبىر   – 11«: سالنغاندانىڭ خهۋەرلىرىگه ئاسا  خهۋەردار كىشىلهر 
دىــن كېــيىن يــۇقىرى قــاتالم بېيجىــڭ رەھبهرلىــرى، دۆلهت      »ۋەقهســى

رەھبهرلىرىنىــڭ ســهزگۈر رايونالرغــا زىيــارەتكه بېرىــشنى ئازايتىــشنى تهلهپ  
نى قـاتتىق   اشـاۋاتقان بىرقـانچه مىـڭ ئۇيغـۇر       قىلىپال قالماستىن، بېيجىڭدا ي   

شـۇ ئـارقىلىق   . ىـشنى كۈچهيتىـشنى تهلهپ قىلـدى    باشقۇرۇش، تهقىـب قىل   
 كوچىــسىدا ئــاپتوبۇس  شــىدەنبىــرنهچچه يىــل ئىلگىــرى بېيجىڭــدا    

  . بولدى،ادىر بولۇشىنىڭ ئالدىنى ئالماقچىپارتلىغاندەك ۋەقهلهرنىڭ يهنه س
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 مۇســــتهقىل » ســــېنتهبىر ۋەقهســــى– 11«: خهۋەردار كىــــشىلهر
رغا ئىلهــام بېــرىش رولىنــى ئۇيغۇرىــستان ھهرىكىتــى بىــلهن شــۇغۇلالنغۇچىال

ئوينىدى، پارتلىتىش، گۆرۈگه ئېلىش، مهخپىي ئۆلتۈرۈشنى ۋاسـىته قىلغـان          
. چېكىدىن ئاشقان ئۇيغۇرالر تهلۋىلهرچه ھهرىكهت قىلىش ۋەزىيىتـى يارالـدى         

 ئۇچۇرلىرى، مۇسـتهقىل    –بېيجىڭ ساقچى تهرەپنىڭ ئىگىلىگهن ئاخبارات      
 شــۇغۇلالنغۇچى ئۇنــسۇرالرنىڭ ھهرىكىتــى بىــلهن) شــىنجاڭ(ئۇيغۇرىــستان 

ھهرقايسى چوڭ شهھهرلهردە پائالىيهت قىلىدىغانلىقىنى جۈملىدىن بېيجىڭنى       
ــالىيهت قىلىـــدىغانلىقىنى كۆرســـىتىپ بهردى، دەپ   ئاســـاس قىلىـــپ پائـ

  . كۆرسهتتى
. بېيجىڭدا بىرنهچچه مىـڭ ئۇيغـۇر ياشـايدۇ       : خهۋەرلهرگه ئاساسالنغاندا 
ئۆتكهندە بېيجىڭـدا   . ىش ئوڭاي ئىش ئهمهس   ئۇالرنى باشقۇرۇش نازارەت قىل   

بــۇ يهردە ياشــايدىغان . شــىنجاڭ كهنتــى بــار ئىــدى، ھــازىر مهۋجــۇد ئهمهس
  .ئۇيغۇرالر ھهرقايسى جايالرغا تارقىلىپ كهتتى

ــل   ــۇ يى ــتهملىكه   – 8ب ــسى مۇس ــازادلىق ئارمىيى ــڭ ئ ــدا خىتاينى  ئاي
الرغـا قارشـى    مۇستهقىللىق تهلهپ قىلغۇچى ئۇيغۇر   ) شىنجاڭ(ئۇيغۇرىستاندا  

نهچـچه ئـاي ئىچىـدە بۇنـداق         ھهربىي مانېۋىر ئۆتكۈزدى، ئالدىمىزدىكى بىر    
: بېيجىڭ ئهمهلدارلىرى . ىقانچه قېتىم ئۆتكۈزۈلىدۇ، دېيىلد    مانېۋىر يهنه بىر  

ــا قاتناشــقان ئو»شــاڭخهي بهش دۆلهت گــۇرۇھى«بېيجىــڭ  ا ئاســىيا تــۇرتغ
مىللىي بۆلگۈنچىلهرگه ۋە   ) شىنجاڭ(دۆلهتلىرىگه مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستاندا    

چېكىدىن ئاشـقان ئۇنـسۇرالرغا ئورتـاق زەربه بېـرىش توغرىـسىدا دىپلوماتىـك          
  . يولالر ئارقىلىق تهلهپ قويدى، دېيىشتى
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ــدارلىرى  ــڭ ئهمهل ــى : بېيجى ــتهقىل   10يېقىنق ــرى مۇس ــدىن بې  يىل
ئۇيغۇرىستان ھهرىكىتى بىلهن شۇغۇلالنغۇچى ئۇنسۇرالر پـارتلىتىش، گـۆرۈگه         

 قاتــارلىق ئۇســۇلالرنى قوللىنىــپ ۋەقه پهيــدا قىلىــپ، جۇڭگونىــڭ  ئــېلىش
  . ئىچكى قىسمىدا ئاپهتكه ئايالندى، دېيىشتى

 ســـېنتهبىر – 11«: نىـــڭ تاشـــقى ئىـــشالر مىنىـــستىرلىكىجۇڭگو
دىن كېيىن بىـرنهچچه يـۈز دىنـى ئهربـابالرنى قولغـا ئالغـانلىقىنى              »ۋەقهسى

  .ئىنكار قىلدى
ــشىلهرنىڭ  ــراق، خهۋەردار كى ــشىچهبى ــرى  :  ئاشكارىلى ــڭ دائىرىلى بېيجى

ھهقىــقهتهن، خهلقئــارا تېررورىزمغــا قارشــى تــۇرۇش ھهرىكىتــى يارىتىــپ بهرگهن 
ــدا   ــسى جايلىرى ــستاننىڭ ھهرقاي ــدىلىنىپ، مۇســتهملىكه ئۇيغۇرى پۇرســهتتىن پاي
يوشۇرۇن پائالىيهت قىلىۋاتقان مۇستهقىللىق تهلهپ قىلغۇچى ئۇيغـۇرالرنى قولغـا          

  . ڭ چهت ئهللهر بىلهن بولغان ئاالقىسىنى ئۈزۈپ تاشلىدىئېلىپ، ئۇالرنى
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 – 17نىـڭ   ى تهيـۋەن مهركىـزى ئـاگېنتلىقى مۇخبىر       »دۇنيا گېزىتى «
  :كۈنى شاڭگاڭدىن بهرگهن خهۋىرى

نىــڭ باياناتچىــسى دىلــشات »شــهرقىي تۈركىــستان ئۇچــۇر مهركىــزى«
) شـىنجاڭ (ن  نـساق، مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستا      مهلۇماتىغـا ئاساسال   رەشىتنىڭ

ن سهككىز نهپهر مىللىـي بۆلگـۈنچى ئۇيغۇرنىـڭ         ۈسوت مهھكىمىسى ئۈلۈشك  
بۇنىڭ ئىچىدە بهش نهپهر ئۇيغـۇر مىللىـي        . ئۈستىدىن ھۆكۈم ئېالن قىلدى   

بۆلگــۈنچىگه ئۆلــۈم جازاســى بېرىــپ، باشــقا ئــۈچ نهپهر ئۇيغــۇرنى تــۈرمىگه 
 – 1997 ئابدۇرەشـىت  ئابـدۇمىجىت لگهن  ئۆلـۈم جازاسـى بېـرى     . تاشلىدى

ئىلـى شـهھىرىدە    ) شـىنجاڭ ( ئايدا مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستاننىڭ     – 2يىلى  
تىنچ يول بىلهن نامايىش قىلىپ مۇستهقىللىق تهلهپ قىلغـان ئۇيغۇرالرنىـڭ           

  . ئىچىدە يادرولۇق كىشى ئىكهن
ئهينى چاغدا خهلقئـارا جهمئىـيهت ئىلـى ۋەقهسـىگه جىـددىي كۆڭـۈل              

نلىكتىن خىتــاي كوممۇنىــست دائىرىلىــرى ھۆكــۈم ئــېالن قىلىــشنى  بــۆلگه
ئهمــدىلىكته، خهلقئــارا تېررورىزمغــا قارشــى تــۇرۇش . كېچىكتــۈرگهن ئىــدى

 ئابدۇرەشـىتكه  ئابـدۇمىجىت پۇرسىتىدىن پايـدىلىنىپ، خىتـاي دائىرىلىـرى        
  . ئۆلۈم جازاسى بېرىپ ئىجرا قىلدى
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   كۈنى– 19 ئاينىڭ – 10 يىلى – 2001

ــ« ــىدۇني ــڭ »ا گېزىت ــاڭخهيدىن بهرگهن – 19 مۇخبىرىنى ــۈنى ش  ك
  :تېلېگراممىسى

 كۈنى شاڭخهيدە يـۇقىرى     – 19پرېزىدېنت بوش بىلهن جياڭ زېمىن      
  . دەرىجىلىكلهر سۆھبىتى ئۆتكۈزدى

جۇڭگـو تهرەپ بىـلهن     : ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنىڭ پرېزىـدېنت بـوش      
غرىـسىدا ئورتـاق چۈشـهنچه      خهلقئارا تېررورىستالر تهھدىتىنىڭ ئېغىرلىقى تو    

ئامېرىكا ۋە جۇڭگو تېررورىـستالرغا ئورتـاق زەربه بېرىـدىغانال          . ھاسىل قىلدۇق 
ــشىدىغانلىقىمىزغا    ــلهرگه ئېرىـ ــرىبىلهرگه، نهتىجىـ ــۇن تهجـ ــساق، نۇرغـ بولـ

  . ئىشىنىمهن، دەپ كۆرسهتتى
ــوش يهنه  ــدېنت ب ــانلىق   : پرېزى ــاز س ــنى ئ ــى تۇرۇش ــا قارش تېررورىزمغ

نكهشلىك قىلىشنىڭ باھانىـسى قىلىۋالماسـلىق الزىـم، دەپ         مىللهتلهرگه زىيا 
بۇ بىر جۈمله سۆز جۇڭگو رەھبهرلىـرىگه ئاگاھالنـدۇرۇش بېـرىش           . كۆرسهتتى

چۈنكى، جۇڭگو دائىرىلىرى غهربتىكـى مۇسـتهملىكه       . مهنىسىگه ئىگه ئىدى  
ئۇيغۇر مىللىـي بۆلگۈنچىلهرنىـڭ ئۈزلۈكـسىز ۋەقه        ) شىنجاڭ(ئۇيغۇرىستاندا  

  . لىشقا دۇچ كهلگهن ئىدىپهيدا قى

* * * * *  
-نيـۇ «: يوركتىن تارقاتقان خهۋىرى  - نيۇ  مۇخبىرىنىڭ »دۇنيا گېزىتى «

 كـۈنى   – 18سى  مهخـسۇس سـتون يازغۇچىـ     نىـڭ    »يورك ۋاقىت گېزىتـى   
گېزىتكه پرېزىدېنت بوشنىڭ شاڭخهي سهپىرى توغرىسىدا مهخـسۇس ماقـاله          

اقىغــا كۆڭــۈل بۆلىــدىغان ئامېرىكىنىــڭ تېررورىزمغــا قارشــى ئىتتىپ: يېزىــپ
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سلىنىپ، پرېزىدېنت بوشنىڭ    تۆۋەندىكى بىرقانچه ئىشقا ئاسا    ئهمهلىيهتچىلهر
غا قاتنىشىشنىڭ غهلىـبه ۋە   كيان ئىقتىسادى ھهمكارلىق يىغىنى    تىنچ ئو  ئاسىيا

  . مهغلۇبىيهتلىرىنى ئۆلچهپ چىقىشى كېرەك، دەپ كۆرسهتتى
ــودا  . 1 ــن س ــۇرۇق –ئهركى ــدار ق ــارەتكه ئاالقى ــلهن    تىج ــۆزلهر بى س

  ...چىرمىلىپ قالماسلىق
ــدىن دىقــقهت      . 2 ــىلىلىرىگه يېقىن ــڭ مهركىــزى مهس ــى دەۋرنى يېڭ
  ...قىلىش
ــستىن  . 3 ــۆۋەتتىكى كرىزى جۇڭگــو ۋە رۇســىيىنىڭ قــول تۇتۇشــۇپ ن

 –پايــدىلىنىپ، جۇڭگونىــڭ تهيــۋەن، تىــبهت، مۇســتهملىكه ئۇيغۇرىــستان 
يىنىڭ تۆمـۈرنى قىزىقىـدا     مۇسۇلمان ئۇيغۇرالرغـا تاقابىـل تۇرۇشـنىڭ، رۇسـى        

ۇرۇشــنىڭ يوللــۇق ئىكهنلىكىنــى ست چــېچهن بۆلگــۈنچىلىرىنى با،ســوقۇپ
  .ئىسپاتالش ئۇرۇنۇشلىرىغا يول قويۇلمايدۇ

پرېزىدېنت بوش مهيدانىدا چىڭ تۇرۇپ، بـارلىق ئـاپتونوم رايونالرنىـڭ           
 قويۇق بۆلگـۈنچى ئهمهس، بـارلىق بۆلگـۈنچىلهر         –ھهممىسى دېگۈدەك قارا    

 قويـۇق   –لگۈنچىلىك ھهرىكهتلهرنىڭ ھهممىـسىنى دېگـۈدەك، قـارا         ياكى بۆ 
  . تېررورىست دېگىلى بولمايدۇ، دەپ كۆرسىتىشى كېرەك، دەپ كۆرسهتتى
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   كۈنى– 20 ئاينىڭ – 10 يىلى – 2001

ــى« ــا گېزىت ــڭ »دۇني ــدىن بهرگهن  – 19 مۇخبىرىنى ــۈنى بېيجىڭ  ك
  :تېلېگراممىسى

خهۋەر قىلىـشىغا ئاساسـالنغاندا،      تېلېۋىزىيه ئىستانسىـسىنىڭ     –رادىئو  
جۇڭگـو دائىرىلىــرى بىــر ھهپتىــدىن بېــرى، جۇڭگونىــڭ غهربىــي قىــسمىغا  

 رادىكـال تهشـكىالتالرغا     ىيهملىكىسى ئۇيغۇرىـستاندا ئىـسالم    جايالشقان مۇست 
  .زەربه بېرىش تهشۋىقاتىنى كۈچهيتتى
 ھهپته ئاخىرىدا بـاش     »يهرشارى گېزىتى «جۇڭگودا نهشر قىلىنىدىغان    

ــداتىت ــستان   ون ــسى ئۇيغۇرى ــڭ مۇستهملىكى ــپ، خىتاينى ــېالن قىلى ــاله ئ  ماق
ــىنجاڭ( ــدا    ) ش ــسبهتهن ئېيتقان ــرىگه نى ــو دائىرىلى ــسىنىڭ جۇڭگ مهسىلى

  .قانچىلىك ئهھمىيهتكه ئىگه ئىكهنلىكىنى ئېنىق كۆرسهتتى
 ھهرىكىتى بىلهن شۇغۇللىنىدىغان كـۈچلهر      ›مۇستهقىل ئۇيغۇرىستان «‹

 ىكى ســهرلهۋھه ئاســتىد »هھــدىت ســالدى ىكىــگه تجۇڭگونىــڭ بىخهتهرل
 –ماقالىنىڭ مهزمۇنىغا كۆزنهك قىلىپ، قوراللىق بىـر ئهسـكهرنىڭ ئـۆتكهن            

كهچــكهن ماشــىنىالرنى تهكــشۈرۈۋاتقان كۆرۈنۈشــلۈك بىــر پــارچه ســۈرەتنى  
  .قىستۇرما قىلىپ باستى

 ھهرىكىتـــــى بىـــــلهن »مۇســـــتهقىل ئۇيغۇرىـــــستان«: ماقالىـــــدا
 پائــالىيهتلىرى، جۇڭگونىــڭ جهمئىــيهت   شــۇغۇلالنغۇچىالرنىڭ ھهرىــكهت 

بـۇ بىـر    . ، دېيىلـدى  ئامانلىقىغا، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا تهسـىر يهتكـۈزدى      
دىــن كېــيىن، مۇستهملىكىــسى » ســېنتهبىر ۋەقهســى– 11«پــارچه ماقــاله 
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ــستان  ــىنجاڭ(ئۇيغۇرى ــڭ    ) ش ــو دائىرىلىرىنى ــويىچه، جۇڭگ ــسى ب مهسىلى
  .لىكىنى گهۋدىلهندۈردى گرادۇس ئۆزگهرگهن180پوزىتسىيىسىنىڭ 

دىــن بــۇرۇن، جۇڭگــو دائىرىلىــرى    » ســېنتهبىر ۋەقهســى – 11«
ىسىدا تۆۋەن مۇقامـدا سـۆزلهپ،      توغر) شىنجاڭ(ئۇيغۇرىستان مۇستهقىللىقى   

.  دەيــدىغان بىــر ســۆزنىال تهكىتلهيتتــى»جۇڭگونىــڭ ئىچكــى ئىــشى«بــۇ 
للىقىنى مۇستهقى) شىنجاڭ(ئۆتكهن بىر نهچچه ھهپته ئىچىدە، ئۇيغۇرىستان       

 – دۆلهت قۇرۇشقا ئاالقىـدار سـۆز    ىلغۇچى ئۇيغۇرالر چاقىرىق قىلغان   تهلهپ ق 
ئىبارىلهر تـۇنجى قېـتىم جۇڭگونىـڭ گېزىـت مهتبۇئاتلىرىـدا پهيـدا بولۇشـقا               

  . باشلىدى
 –بــۇ ئىــش، جۇڭگــو دائىرىلىــرى : تهھلىلچىــلهر مۇنــداق دېيىــشتى

پ تهكىتلهيــدىغان جۇڭگــو ھهم تېررورىــستالرنىڭ قۇربانىغــا ئايالنــدى، دە   
شــۇ ئــارقىلىق . ئىــستراتېگىيىلىك پىالننىــڭ بىــر قىــسمىغا ئايالنغــان ئىــش

ــستاندا   ــسى ئۇيغۇرى ــرى مۇستهملىكى ــو دائىرىلى ــي ) شــىنجاڭ(جۇڭگ مىللى
ــارا    ــۈن خهلقئـ ــتۇرۇش ئۈچـ ــاتتىق باسـ ــى قـ ــتهقىللىق ھهرىكهتلىرىنـ مۇسـ

 بــۇ ئىــش،. جهمئىيهتنىــڭ ھېــسداشلىقىنى قولغــا كهلتۈرۈشــنى كــۆزلىگهن
 -ئۆتكهن بىر مهزگىللهردە، جۇڭگو كىشىلىك ھوقۇقنى دەپـسهندە قىلـدى،           

  .دەيدىغان ئهيىبلهشلهرنى كهلتۈرۈپ چىقارغان ئىدى
مۇشۇ ھهپته ئىچىدە جۇڭگو ھۆكۈمىتى تهشۋىقات ھۇجـۇمىنى قهدەممـۇ          

  . قهدەم يولغا قويدى–
ــۈمىتى  ــو ھۆك ــۇرالر    : جۇڭگ ــۈنچى ئۇيغ ــي بۆلگ ــۈز مىللى ــرنهچچه ي بى

 تهربىيه الگېرىدا ھهربىي    –اندا ئوسامه بىن الدىننىڭ ھهربىي تهلىم       ئافغانىست
 ئاالقىـدار ئورگـانالر     ، تهربىيه ئالـدى، دەپ كۆرسـهتكهندىن كېـيىن        –تهلىم  
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 نهپهر ئۇيغـۇر ھهربىـي      1000تىزگىنلىگهن خىتاي مهتبۇئاتلىرى، جهمئىـي      
  . تهربىيه ئالدى، دەپ كۆرسهتتى–تهلىم 

ــستاننى  ــتهملىكه ئۇيغۇرىـ ــىنجاڭ(ڭ مۇسـ ــرى  ) شـ ــاي رەھبهرلىـ خىتـ
بېيجىڭنىڭ زەربه بېرىش نىـشانى تېررورىـستالر بولـۇپال قالماسـتىن، قـاتتىق             
قول مىللىي بۆلگـۈنچى ئۇيغـۇرالر ۋە رادىكـال دىنـى زاتالرمـۇ زەربه بېـرىش                 

  . نىشانى ئىچىدە، دەپ ئېنىق كۆرسهتتى
ــۈچىلهر ــستان   : كۆزەتك ــتهملىكه ئۇيغۇرى ــڭ مۇس ــو دائىرىلىرىنى جۇڭگ

سىياسىتى، خهلقئارا جهمئىيهتته جۇڭگونىـڭ تىـبهت سىياسـىتىگه دىقـقهت           
ــاردى  ــۈرۈپ چىقـ ــشنى كهلتـ ــڭ  . قىلىـ ــته داالى المانىـ ــڭ ئۆتمۈشـ بېيجىـ

ــكۈچىلىرىنىمۇ ــدى ئهگهش ــان ئى ــستالر، دەپ ئاتىغ ــو .  تېررورى گهرچه جۇڭگ
ھۆكۈمىتى ئـۆتكهن بىـرنهچچه ھهپـته ئىچىـدە داالى المـا تېررورىـست، دەپ          

نىـڭ بىـرنهچچه نهپهر باياناتچىـسى      هن بولسىمۇ، بىراق، جۇڭگو   ئېنىق دېمىگ 
. ا ھهيدىگهن ئىدى  تن داالى الما گۇرۇھىنى بىر تاياق      بىله شهرقىي تۈركىستان 

ــايرىم   ــبلهپ ھهر ئىككىــسى ئ ــاتچى ئهيى ــدا مۇســتهملىكه  –بايان ــايرىم ھال  ئ
  . ئۇيغۇرىستان ۋە تىبهتنىڭ مۇقىملىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلدى، دېگهن ئىدى
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   كۈنى– 22 ئاينىڭ – 10 يىلى – 2001

 – 21 تهيـۋەن مهركىـزى ئـاگېنتلىقى مۇخبىرىنىـڭ          »دۇنيا گېزىتى «
  : كۈنى لوندوندىن بهرگهن تېلېگراممىسى

ئامېرىكـا  :  گېزىتى بۈگۈن مۇنداق كۆرسـهتتى     »تايمىسيهكشهنبىلىك  «
به ۋە جۇڭگو تهپسىلىي تهتقىق قىلىپ، رادىكـال ئىـسالم تهشـكىالتلىرىغا زەر           

بېرىش جهھهتته سىياسىي ئاخبارات كېلىشىمى ئىمزاالشـقا تهييارالنـدى، بـۇ،           
يېڭــى كېلىــشىم بهلكــى جۇڭگــو ھۆكۈمىتىنىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيا رايونىــدا   
جاسۇسلۇق پائالىيىتى ئېلىپ بېرىپ يـاكى ئـوغرىلىقچه ئـاڭالپ ئېرىـشكهن            

  . ئۆز ئىچىگه ئېلىشى مۇمكىنئاخباراتلىرىنىمۇ
ــ  ــڭ ئهمهل ــي   : دارلىرىئامېرىكىنى ــستىرلىكىگه ۋە ھهربى ــاقچى مىنى س

تهرەپنىڭ سىياسىي ئاخبارات ئورۇنلىرىغا جيـاڭ زېمىـن بـۇيرۇق چۈشـۈرۈپ،            
تالىبانالر بىلهن مۇناسىۋەت باغلىغان تېررورىست تهشكىالتالرنىڭ ماتېرىيـالىنى    
چهكلىك دائىرىدە ئامېرىكا مهركىزى ئاخبارات ئىدارىسىگه يولالپ بهرمهكچـى     

  .ېدى، دەپ كۆرسهتتىبولدى، د
خهۋەرلهرگه ئاساسالنغاندا، جۇڭگونىڭ سىياسىي ئاخبـارات توپاليـدىغان        
جاسۇسلىرى ئۇيغۇرنىڭ سهرگهردان تهشـكىالتلىرىغا سـىڭىپ كىـرگهن، بـۇ           

ــيه –تهشــكىالتالرنىڭ بهزى ئهزالىــرى ئافغانىــستاندا ھهربىــي تهلىــم    تهربى
يېقىنـدىن بېـرى ئافغانىـستاندا      كۆرگهن، بهزى ئۇيغۇرالر ئاڭالشالرغا قارىغاندا      

  . ئوسامه بىن الدىننىڭ ھهربىي ئىشالر الگېرىدا پهيدا بولغان
جۇڭگو ھۆكۈمىتى داۋاملىـق ئـۆزىگه      : خهۋەرلهردە مۇنداق كۆرسىتىلدى  

ــدى  ــدىلىنىپ كهل ــۇ ئۇيغــۇرالرنى . خىــزمهت قىلىــدىغان ئۇيغــۇرالردىن پاي ب
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 دەك ئۇرۇشــخۇمار 1000ئافغانىــستاندا ھهربىــي الگېــردا تهربىــيه كــۆرگهن  
جۇڭگـو  . ئىشلهتتىئۇيغۇرالرنىڭ پائالىيهتلىرى توغرىسىدا ئاخبارات توپالشقا      

 جۈملىدىن مهجبۇرالش، پۇل بېرىش، ئائىلىسىگه تهھدىت       ،ھۆكۈمىتى بېسىم 
سېلىش، مۇقىم خىزمهت بىلهن تهمىنلهش قاتارلىق ۋاسىتىلهرنى ئىشلىتىپ،        

  . لىشىشنى قولغا كهلتۈردىبۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ھۆكۈمهت بىلهن ھهمكار
كۆپلىگهن ئۇيغۇرالر ئۇرۇشخۇمار بولماسـتىن     : گېزىت مۇنداق كۆرسهتتى  

ــسىم    ــر قى ــسىمۇ، بى ــۆزى بهلگىلهشــنى تهلهپ قىل ــدىرىنى ئ ــۆز تهق پهقهت ئ
ئاڭالشالرغا قارىغانـدا  . ئۇيغۇرالر ئوسامه بىن الدىن تهرىپىدىن جهلپ قىلىندى      

ك ئورگــــانلىرى، يېقىنــــدا رۇســــىيىنىڭ چېچهنىــــستاندىكى بىخهتهرلىــــ
ئافغانىستاندا تهربىـيه كـۆرگهن ئىككـى نهپهر ئۇيغـۇرنى تۇتۇۋېلىـپ خىتـاي              

  .ھۆكۈمىتىگه ئۆتكۈزۈپ بهرگهن
ــهتتى  ــداق كۆرسـ ــت مۇنـ ــڭ  : گېزىـ ــوش ھۆكۈمىتىنىـ ــدېنت بـ پرېزىـ

نى قولغـا   ىتېررورىستالرغا زەربه بېرىشته خىتاي ھۆكۈمىتىنىـڭ ھهمكارلىشىـش       
 ئورتاق  ئىسالمچىالرغا، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى رادىكال     كهلتۈرۈشنى قارار قىلىشى  

قارشــى ئــۇرۇش ئۈچــۈن، جۇڭگــو ھۆكۈمىتىنىــڭ ئــاز ســانلىق مىللهتلهرنــى 
  .باستۇرۇشقا سهل قارايدىغان رەزىل رېئاللىقنى ئهكس ئهتتۈرۈپ بهردى
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   كۈنى– 23 ئاينىڭ – 10 يىلى – 2001

  :راممىسى بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگمۇخبىرىنىڭ »دۇنيا گېزىتى«
ــڭ    – 9 ــلهر قۇرۇلتىيىنى ــق ۋەكىل ــك خهل ــك – 24 نۆۋەتلى  نۆۋەتلى

بـۇ قېتىمقـى يىغىـن بىرقـانچه        .  كۈنى بېيجىڭدا ئېچىلدى   – 22يىغىنى  
خهلقئـارا  «جۇڭگونىـڭ دۆلهت    . تۈرلۈك قانۇن اليىهىسىنى مۇھاكىمه قىلىـدۇ     

غا قاتنىشىش توغرىسىدىكى   »تېررورىزم، پارتلىتىشنى چهكلهش ئهھدىنامىسى   
 زەربه بېــرىش شــاڭخهي رادىكالىــستالرغاتېررورىــستالرغا، «نــى ھهمــدە اليىهى

  .  تهستىقالش اليىهىسىنى ئوتتۇرىغا قويدىنى»ئهھدىنامىسى
تاشـقى ئىـشالر    : شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ خهۋىرىـدە مۇنـداق دېيىلـدى       

تېررورىـزم، پارتلىتىـشنى   « يـى مىنىستىرلىكىنىڭ مۇئاۋىن مىنىـستىرى ۋاڭ      
 ئىنــسانىيهت تارىخىــدا تــۇنجى قېــتىم  »دىنامىــسىئــارا ئهھچهكــلهش خهلق

ــالىيهتلىرىگه زەربه      ــارتلىتىش پائ ــستالرغا، پ ــسۇس تېررورى ــان مهخ ئىمزاالنغ
مىللىـي بۆلگـۈنچىلهر ۋە     . بېرىدىغان خهلقئارا قانۇن خاراكتېرلىـك ھـۆججهت      

يهت ئامانلىقىغـــا، چهت ئهل دۈشـــمهن كۈچلىرىنىـــڭ جۇڭگونىـــڭ جهمئىـــ
بـۇ  .  زەربه بېرىـشكه پايـدىلىق     نچىلىق قىلىـشىغا  كه بۇزغۇ ىبجهمئىيهت تهرتى 

نى ىقانۇنغـا قـول قويۇلـسا، جۇڭگونىــڭ ياخـشى سـۈپهتلىك خهلقئـارا ئــوبراز      
تىنى قوغداشقا پايدىلىق، ىق، قانۇنغا تايىنىپ دۆلهت مهنپهئ تىكلهشكه پايدىلى 

جىنـايى  , جۇڭگونىڭ ئىچكى قانۇنلىرىـدىن ئېيتقانـدا     :  يهنه يىۋاڭ  . دېدى
الر قانۇنىدا پارتلىتىش جىنايىتى، تېررورىزملىق پائالىيهتچان تهشكىالتالر        ئىش

جىنايىتى قاتارلىق بهلگىلىمىلهر يـۇقىرىقى ئهھـدىنامه بىـلهن بىـردەك يولغـا             
  . قويۇش، ئىجرا قىلىش شهرتلىرىنىمۇ تهييارلىغان، دېدى
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 –دۆلهت كۆزدىن كهچۈرگهندىن كېيىن دۆلهتلهر ئـارا تـاالش          : يىۋاڭ  
تىشالرنى خهلقئارا سوت مهھكىمىسىگه تاپـشۇرماسلىق دەيـدىغان ئىزچىـل          تار

مهيدانغا ئاساسـلىنىپ، جۇڭگـو ئهھـدىنامىگه قاتنىشىـشنى قـارار قىلغانـدا،             
 قىـدا قهيـت قىلىنغـان ئهھدىنامىـسى        تارمى -1 مـاددا    – 20ئهھدىنامىنىڭ  

ىغا  تارتىشالر ھاكىمالر سـوت    –شهرھلهش ياكى مۇۋاپىق يولغا قويۇش، تاالش       
لىمىـسى بـويىچه ئـۆز پىكرىـدە        تاپشۇرۇلۇشى ياكى خهلقئـارا سـوتنىڭ بهلگى      

  .  دەپ قارىدى، دەپ كۆرسهتتى-نى تهكلىپ قىلىدۇ، قېلىش
شـــــاڭخهي « زەربه بېـــــرىش رادىكالىـــــستالرغاتېررورىـــــستالرغا، 

 ئايدا رەئىس جياڭ زېمىـن رۇسـىيه        – 6غا كهلسهك، بۇ يىل     »ئهھدىنامىسى
ىــستان، قىرغىزىــستان، تاجىكىــستان، ئۆزبېكىــستان  فېدېراتسىيىــسى، قازاق

قاتارلىق دۆلهتلهرنىڭ پرېزىدېنتلىرى بىلهن بىرلىكته شاڭخهيدە ئهھدىنامىگه       
غـا قاتناشـقان ھهرقايـسى دۆلهت       شاڭخهيدە يىغىن . مزا قويغان ئىدى  ئورتاق ئى 

 – 11 كۈنى تېررورىزمغا قارشى بايانات ئـېالن قىلىـپ،          – 21رەھبهرلىرى  
 يــۈز بهرگهن تېررورىــستالرنىڭ ھۇجــۇمىنى قــاتتىق ئهيىــبلهپ،  دەســېنتهبىر

ھهمكارلىقنى كۈچهيتىپ، قاتىلالرنى قانۇن بويىچه جـازاالش، تېررورىـستالرغا         
ياردەم بېرىشنى چهكلهشتىن ئىبارەت خهلقئارا ئهھدىنامه، تېررورىزمغا قارشـى         

  . ئهھدىنامىلهرنى تېزلىك بىلهن ئىمزاالشقا چاقىرىق قىلدى
 مهزگىلىــدە تېررورىزمغــا قارشــى تــۇرۇش رلىــرى يىغىــنو رەھبهجۇڭگــ

مهيــدانىنى بىرقــانچه قېــتىم تهكىــتلهپ، ھهرخىــل شــهكىللىك تېررورىزمغــا  
قارشى تۇرىدىغانلىقىنى، بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ ئومۇمى يىغىنى       
ــارارالرنى      ــانۇن، قـ ــدار قـ ــان ئاالقىـ ــومىتېتى ماقۇللىغـ ــك كـ ۋە بىخهتهرلىـ

ــستالرغا زەربه بېــرىش  قولاليــدىغ انلىقىنى، ھىمــايه قىلىــدىغانلىقىنى، تېررورى
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 مهزگىلىـدە يهنه    غانلىقىنى بىلـدۈردى؛ جۇڭگـو يىغىـن      ھهرىكىتىنى قولاليدى 
ــهرقىي    ــېچهنلهر ۋە ش ــلهن چ ــسى بى ــىيه فېدېراتسىيى ــستانچىالررۇس  تۈركى

پىالنلىغان، ئۇيغۇرىستاننى بۆلۈپ چىقىپ، مۇستهقىل ئۇيغۇرىـستان دۆلىتـى         
ۇرىدىغان كۈچلهرگه قارشى ئورتاق زەربه بېرىش توغرىـسىدا ئورتـاق تونـۇش            ق

  . ھاسىل قىلدى
 زەربه بېـرىش    تۈركىـستانچىالرغا يىغىندا شـهرقىي    : جۇڭگو رەھبهرلىرى 

ھهرگىزمۇ ئاز سانلىق مىللهتلهرگه زەربه بهرگهنلىـك ھېـسابالنمايدۇ؛ شـهرقىي           
الدىننىـڭ الگېرىـدا ھهربىـي       ئۇيغۇر تېررورىستالر ئوسامه بىـن       لىقتۈركىستان

  .  تهربىيه كۆرگهن، خهلقئارا تېررورىستالرنىڭ بىر قىسمى، دېدى–تهلىم 
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   كۈنى– 25 ئاينىڭ – 10 يىلى – 2001

 كۈنى  – 24 مۇخبىرىنىڭ جۇڭگو خهۋەر ئاگېنتلىقى     »دۇنيا گېزىتى «
  :ئۈرۈمچىدىن تارقاتقان خهۋىرى

ــاتورىمۇســـتهملىكه ئۇيغۇرىـــستاننىڭ  ڭ لېچـــۈەن بۈگـــۈن  ۋاگوبىرنـ
ــارتىيه ۋەكىللىــرى قۇرۇلتىيىــدا  – 6ئۈرۈمچىــدە چاقىرىلغــان   نۆۋەتلىــك پ

دوكــالت بهرگهنــدە، مۇســتهملىكه ئۇيغۇرىــستاننىڭ رەھبهرلىــك ئاپپــاراتلىرى 
مىللىــي بۆلگــۈنچىلهرگه، تېررورىــستالرغا زەربه بېــرىش كۈرىــشىنى تېخىمــۇ  

ــسىم     ــۇقىرى بېـ ــرىش، يـ ــاتتىق زەربه بېـ ــشى ۋە قـ ــشلىتىش كۈچهيتىـ ئىـ
ــتىن  ــسىنى باشـ ــرەك، دەپ  –پوزىتسىيىـ ــشى كېـ ــاقالپ قېلىـ ــاخىر سـ  ئـ

  .بىلجىرلىدى
 كېسىل ھهل قىلىـشتا     –ھۆكۈمهت يۈزەكى ھهل قىلىش بىلهن ئۈزۈل       

چىڭ تۇرۇپ، ھهر تۈرلۈك باشقۇرۇش تهدبىرلىرىنى كۈچهيتىپ، قاتتىق زەربه         
بېرىـــشنىڭ دەرىجىـــسىنى يـــۇقىرى كۆتـــۈرۈپ مىللىـــي بۆلگـــۈنچىلهر ۋە 

ــشته باشــتىن  ــستالرغا زەربه بېرى ــاخىر چىــڭ تۇرۇشــى كېــرەك،  –تېررورى  ئ
 بـاش كۆتـۈرگهننى ئۆلتـۈرۈش، ئـاۋۋال     پتهشهببۇسكارلىق بىلهن زەربه بېرىـ  

مۇشت كۆتۈرۈپ  دۈشمهننى ئىسكهنجىگه ئېلىش سىياسىتىدە چىڭ تۇرۇش،    
  . كۈرەشنىڭ تهشهببۇسكارلىق ھوقۇقىنى قولىدا چىڭ تۇتۇشى كېرەك، دېدى

 كـۈنى شـاڭگاڭدىن     – 24 مۇخبىرىنىـڭ يۋەن مهركىزى ئاگېنتلىقى    ته
مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستاننىڭ خوتهن ۋىاليىتىدە يېقىنـدىن      : بهرگهن خهۋىرىدە 

بېرى سوت مهھكىمىسى سـوت ئېچىـپ، مىللىـي بۆلگۈنچىلىـك جىنـايىتى             
بىلهن ئهيىـبلهنگهن ئـالته نهپهر سىياسـىي مهھبۇسـنىڭ ئۈسـتىدىن ھۆكـۈم              
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بۇنىڭ ئىچىدە مىللىي بۆلگـۈنچى مـۇھهممهد ئهزىـزگه ئۆلـۈم           . ئېالن قىلدى 
 10 يىلـدىن    5جازاسى بېرىلدى، قالغـان بهش نهپهر مىللىـي بۆلگـۈنچىگه           

  . يىلغىچه قاماق جازاسى بېرىلدى، دېيىلدى
جرا قىلىش ئالدىـدا ياشىـسۇن      مۇھهممهد ئهزىز مىلتىق بىلهن ئېتىپ ئى     

  . ىستان، دەپ شوئار توۋلىدىشهرقى تۈرك

* * * * *  
 24 موسـكۋادىن    مۇخبىرىنىـڭ  فرانسىيه ئـاگېنتلىقى     »دۇنيا گېزىتى «

  : كۈنى تارقاتقان خهۋىرى–
 خۇجىنتاۋنىـڭ كىرىمىل سارىيى بۈگـۈن جۇڭگونىـڭ مۇئـاۋىن رەئىـسى           

 كــۈنى موســكۋاغا كېلىــپ ئىككــى كــۈن زىيــارەتته بولىــدىغانلىقىنى – 27
 ئۆتكۈزىـدىغانلىقىنى    بىـلهن سـۆھبهت    پـۇتىن  ۋېالدېمىـر ھهمدە پرېزىـدېنت    

  . جاكارلىدى
 كـۈنى بېيجىڭـدا رۇسـىيىنىڭ ھهربىـي گېنېرالـى           – 22خۇ جىنتـاۋ    

 بىـلهن سـۆھبهت ئۆتكـۈزۈپ، ئىككـى دۆلهت تېررورىزمغـا قارشـى              كىۋاشىن
  .تۇرۇش ھهمكارلىقىنى كۈچهيتىش توغرىسىدا پىكىر ئالماشتۇردى

 ئامېرىكـا   رۇسىيه فېدېراتسىيىسى بىلهن جۇڭخۇا خهلق رېسپوبلىكىسى     
ــا ۋە تېررورىـــستالرغا زەربه بېـــرىش   باشـــچىلىقىدا ئافغانىـــستاندا تالىبانالرغـ

جۇڭخـۇا خهلـق رېسپوبلىكىـسى      . ئۇرۇشىنى قولاليـدىغانلىقىنى بىلـدۈرگهن    
بىـــلهن رۇســـىيه فېدېراتسىيىـــسى ئوخـــشاشال دۆلهت ئىچىـــدە ئـــۆزلىرى  

چىاليــدىغان تېررورىــستالر، دەپ ئاتىۋالغــان دۆلهتنىــڭ بىــر پۈتۈنلــۈكىنى پار
  .تېررورىستالر ھهرىكىتىگه قارشى تۇرۇۋاتاتتى
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بېيجىڭ دائىرىلىرى يېقىندا مۇستهملىكىسى ئۇيغۇرىستاندا مۇسـتهقىل       
بولــۇپ دۆلهت قۇرۇشــنى پىالنلىغــان ئۇيغۇرالرغــا تېررورىــست قــالپىقىنى      

موسكۋا دائىرىلىرى يېقىندا ئوخـشاشال چېچهنىيىـدە قوراللىـق         . كىيگۈزدى
ىۋاتقان چېچهنلهرنـى تېررورىـست، دەپ قـارىالپ ئىككـى يىـل            ئىنقىالب قىل 

  . بۇرۇن بۇ رايونغا ھهربىي ھهرىكهت قولالنغان ئىدى
ــتا    ــى تۇرۇشــ ــا قارشــ ــلهن بېيجىڭنىــــڭ تېررورىزمغــ ــكۋا بىــ موســ
ــۇقىرىقى     ــانلىقى ي ــۈچهيتمهكچى بولغ ــارلىقنى ك ــقانلىقى ۋە ھهمك ھهمكارالش

  . سهۋەبلهرگه باغلىق ئىدى
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   كۈنى– 31 ئاينىڭ – 10 يىلى – 2001

  : نىڭ شاڭگاڭدىن تارقاتقان خهۋىرىى مۇخبىر»دۇنيا گېزىتى«
 تېررورىــستالرغا، دىكىنگلىــيه قــول تۇتۇشــۇپ ئافغانىــستانئامېرىكــا، ئه

خهۋەرلهرگه قارىغانــدا، . تالىبانالرغــا ئــۇرۇش ئــاچقىلى بىــر ئــاي بولــدى     
ــتهملىكه ئۇيغۇ   ــدىغان مۇس ــستانغا چېگرىلىنى ــستان، پاكى ــستاننىڭ ئافغانى رى
  . تاشقورغان ناھىيىسى ھهربىي جهھهتته چهكلهنگهن رايونغا ئايالندى

 دىـن ئـارتۇق     100 »ئهيـنهك گېزىتـى   «شاڭگاڭدا نهشر قىلىنىدىغان    
مىللىي بۆلگۈنچى ئۇيغـۇرالر ئوسـامه بىـن الدىننىـڭ تېررورىـستالر الگېرىـدا              

تىپ كېلىـپ    تهربىيه ئېلىپ، مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستانغا قاي     –ھهربىي تهلىم   
شۇڭا، ئافغانىـستان بىـلهن     . غازات ئۇرۇشى قىلىشقا ھهر ۋاقىت تهييار ئىكهن      

نىڭ چېگرىسىدا خىتاينىڭ ئارمىيىـسى     ) شىنجاڭ(مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستان   
  . ھهربىي ھالهتته تۇردى، دەپ كۆرسهتتى

خىتاي مهركىزى ھهربىـي ئىـشالر كومىتېتىنىـڭ ئهزاسـى بـاش شـتاب              
 مۇستهملىكىسى ئۇيغۇرىـستان بىـلهن ئافغانىـستاننىڭ         يۇ، بوچىۋەيباشلىقى  

  . چېگرىسىغا بېرىپ، ھهربىي ئورۇنالشتۇرۇشنى ئۈچ قېتىم كۆزدىن كهچۈردى
خىتاي خهلق ئـازادلىق    «ه ئۇيغۇرىستاندا تۇرۇشلۇق    خهۋەردە مۇستهملىك 

 خىمىيىلىـــك قـــورالالردىن مـــۇداپىئه كـــۆرۈش مهشـــىقىنى  »ئارمىيىـــسى
قا تاســادىپىيلىقنىڭ ئالــدىنى ئــېلىش ئۈچــۈن، كــۈچهيتتى، ئۇنىڭــدىن باشــ

 باكتېرىيىسىگه  كۆيدۈرگۈبېيجىڭ دائىرىلىرى مۇستهملىكىسى ئۇيغۇرىستاندا     
قارشى تۇرااليدىغان، ئۆسۈشكه قارشى تۇرۇش باكتېرىيىسىنى ۋە ياۋا چـېچهك    

  . ۋاكسىنىسى ئىشلهپچىقىرىشنى جىددىيلهشتۈردى، دەپ كۆرسىتىلدى
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ــالنغاخهۋ ــا: نداەرلهرگه ئاساسـ ــستاندا تالئامېرىكـ ــا زەربه  ئافغانىـ ىبانالرغـ
ىنىپ  بىر ۋاقىتتا بېيجىڭ دائىرىلىرى پۇرسهتتىن پايـدىل       بهرگهنگه ئوخشاش 

 خىتاي كـۆچمهنلىرى ھـاكىمىيىتىگه تهھـدىت        مۇستهملىكىسى ئۇيغۇرىستاندا 
ئهمهلىيهتتىكـــى ئۇيغـــۇر  (پهيـــدا قىلغـــان ئاتـــالمىش تېررورىـــستالرنى    

  . استۇرۇش سىياسىتىنى جىددىيلهشتۈردى ب)ۋەتهنپهرۋەرلهرنى
 تهھـدىت ۋە    خاۋاتىرلىنىـدىغان بېيجىڭ ئىنتايىن دىقـقهت قىلىـدىغان،       

ــڭ   ــستان كۈچلىرىنى ــتهقىل ئۇيغۇرى ــشان مۇس ــستلىقنى ــى تېررورى  ھهرىكىت
جۇڭگو دائىرىلىرى ئىگىلىگهن مهلۇماتالرغا ئاساسـالنغاندا بىـرنهچچه        . ئىدى

 بىن الدىننىڭ تېررورىـستالر الگېرىـدا تهربىـيه         يۈز ئهتراپىدا ئۇيغۇرالر ئوسامه   
بېيجىڭ دائىرىلىرى مۇستهقىل ئۇيغۇرىستان كۈچلىرىنىڭ ئىچـى       .  كۆرگهن

ــستاندا  – ــتهملىكه ئۇيغۇرىـ ــشىپ مۇسـ ــشىدىن ماسلىـ ــستلىق تېـ  تېررورىـ
بولۇپمــۇ مۇســتهملىكه ئۇيغۇرىــستاندا تېررورىــست . قىلىــشىدىن ئهنــسىرىدى

ى يوغىناپ  قوراللىـق ھهرىـكهت قىلىـشىدىن         مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ يۈرىك  
  . ئهنسىرەپ باستۇرۇشنى تېخىمۇ جىددىيلهشتۈردى
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   كۈنى– 1 ئاينىڭ – 11 يىلى – 2001

 كــۈنى – 31نىــڭ ى فرانــسىيه ئــاگېنتلىقى مۇخبىر»دۇنيــا گېزىتــى«
  :بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى

 جۇڭگونىـڭ   :تهيۋەن مهركىزى ئاگېنتلىقىنىڭ خهۋىرىگه ئاساسـالنغاندا     
 بىـلهن سـۆھبهت     ېرشـۇرور  بۈگۈن گېرمانىيىنىڭ ۋەزىـرى      جۇرۇڭجىۋەزىرى  

بېيجىڭ دائىرىلىرىنىـڭ شـهرقىي تۈركىـستان تهشـكىالتلىرىغا         : ئۆتكۈزگهندە
. زەربه بهرگهنلىكىنىــڭ يوللــۇق ئىكهنلىكىنــى يهنه بىــر قېــتىم تهكىتلىــدى

ــا قارشـــى تـــۇ : جـــۇرۇڭجىۋەزىـــر  ــارا جهمئىـــيهت تېررورىزمغـ رۇش خهلقئـ
ھهمكــارلىقىنى كۈچهيتىــشى كېــرەك؛ جۇڭگــو دائىرىلىرىنىــڭ شــهرقىي      
تۈركىستان تهشكىالتلىرىغا، مىللىي بۆلگۈنچىلهرگه زەربه بېرىـشى، خهلقئـارا         
ــسمى، دەپ       ــى قى ــر تهركىب ــشىنىڭ بى ــۇرۇش كۈرى ــى ت ــا قارش تېررورىزمغ

  . كۆرسهتتى
 31 دۆلهت ئىـشلىرى زىيـارىتى بىـلهن         رشورورېگېرمانىيىنىڭ ۋەزىرى   

  .  كۈنى بېيجىڭغا يېتىپ كهلگهن ئىدى–
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   كۈنى– 3 ئاينىڭ – 11 يىلى – 2001

:  شــاڭگاڭدىن تارقاتقــان خهۋىــرى  مۇخبىرىنىــڭ »دۇنيــا گېزىتــى «
 ئافغانىـستاندا  تۈركىـستانچىالر دىن ئارتۇق مۇسـتهقىل ئۇيغۇرىـستان،      1000

 جۇڭگــو دائىرىلىــرى،. ئوســامه بىــن الدىننىــڭ الگېرىــدا تهربىــيه كــۆرگهن 
 مىللىــي ئۇيغۇرىــستانچى تېررورىــستالر، مۇســتهقىل تۈركىــستانچىشــهرقىي 

، قوراللىـق ھهرىكهتـلهر ئـارقىلىق مۇسـتهملىكه         تېررورىـستلىق بۆلگۈنچىلهر،  
جۇڭگودىن بولۇپ چىقىـپ  كېتىـپ، مۇسـتهقىل      ) شىنجاڭ(ئۇيغۇرىستاننى  

  .  تۈركىستان دۆلىتى قۇرماقچى، دەپ دېلو بېكىتتىيشهرقى
ــ«شــاڭگاڭ  رۇســىيىنىڭ ئاالقىــدار ئورگانلىرىنىــڭ : »نهك گېزىتــىئهي

 دىن ئارتۇق ئۇيغۇر تېررورىـستالر ئافغانىـستاندا        200ستاتىستىكا قىلىشىچه   
ا ئاسـىيانى تهتقىـق     تۇرتئو. ه ئالدى، دېدى، دەپ كۆرسهتتى     تهربىي –تهلىم  

جۇڭگــو : گوفىــڭ جــاڭ ، مهســىلهن،قىلغــۇچى جۇڭگــو مۇتهخهسسىــسلىرى
نچى ئافغانىـستاندا ھهربىـي   رتۇق ئۇيغۇر مىللىي بۆلگـۈ     دىن ئا  1000تهرەپ  
  .  تهربىيه ئالدى، دەپ قارايدۇ، دەپ كۆرسهتتىـتهلىم 

 تۈركىـستانچى  كىچىـك شـهرقىي   – ئاساسالنغاندا، چوڭ   ىغاستاتىستىك
ــكىالتال ــشىچه  رتهش ــڭ خهۋەر قىلى ــكهن،  50، گېزىتلهرنى ــارتۇق ئى ــن ئ  تى
 ئىنتايىن ناچار بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ       تهشكىالت ئهزالىرىنىڭ ساپاسى  . دېيىلدى

ا تۇرتلهنجۇ ئو .  ئوقۇغۇچىسى بار ئىكهن    ئالىي مهكتهپ  نهپهرالئىچىدە ئىككى   
ــلىقى    ــستىتۇتىنىڭ باش ــاتى ئىن ــىيا تهتقىق ــاڭئاس ــۇي ــست  :  ش ــۇ تېررورى ب

ــۆزىن  ــرى ئ ــر تهشــكىالتالرنىڭ ھهربى ــارا بى ــدۇ، ئۆزئ  – ىڭكىنى راســت، دەي
   .نىڭ گېپىنى ئاڭلىمايدۇ، دېدىىبىر
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ا ئاسىيا تۇرتىست تهشكىالتالرنىڭ كۆپچىلىكى ئو بۇ تېررور : گېزىتته يهنه 
دۆلهتلىرىگه جايالشقان، باشقىلىرى گېرمانىيه، ئامېرىكـا قاتـارلىق دۆلهتـلهرگه          

 تىجـــارەت، خــــروئىن  –جايالشـــقان، ئۇالرنىــــڭ ئىقتىـــسادى، ســــودا   
  . كېلىدۇ، دېيىلدىھايانكهشلىكىدىن

 كـۈنى ئىلـى     – 5 ئاينىڭ   – 2لى   يى – 1997بۇ گېزىت ئاخىرىدا    
 دىـن  200ئىنقىالبىدا توققۇز نهپهر ئۇيغۇرنىڭ ئېتىپ ئۆلتـۈرۈلگهنلىكىنى،        

ــيىن بېيجىــڭ    ــتىن كې ــانلىقىنى، ھهرىكهت ــدار بولغ ــارتۇق ئۇيغۇرنىــڭ يارى ئ
 ۋە ئابـدۇلالھ  ئابـدۇمىجىت دائىرىلىرىنىڭ ئىلـى ئىنقىالبىنـى تهشـكىللىگهن       

ــۈ  ــارلىق كىــشىلهرگه ئۆل م جازاســى ھۆكــۈم قىلغــانلىقىنى خهۋەر ئهھــمهد قات
  . قىلدى
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   كۈنى– 6 ئاينىڭ – 11 يىلى – 2001

:  شــاڭگاڭدىن تارقاتقــان خهۋىــرى  مۇخبىرىنىــڭ »دۇنيــا گېزىتــى «
تېررورىزمنىڭ دۇنياغـا بىرىنچـى نومۇرلـۇق تهھـدىت ئېلىـپ كهلگهنلىكىنـى             

ــسىملىرى ت   ــكهت قى ــدە ھهرى ــو ئاالھى ــۇپ، جۇڭگ ــكه نهزەردە تۇت هشكىللهش
سىمالر ئىچىـدىكى   ئاالھىدە ھهرىـكهت قىلغـۇچى قىـ      «بۇ قىسىم   . الدىرىدىئ

تۇيۇقسىز يـۈز بهرگهن ۋەقهلهرگه تاقابىـل       .  دەپ ئاتالدى  »سهرخىل قىسىمالر 
  . تۇرۇش بۇ قىسىمغا ئاالھىدە ۋەزىپه قىلىپ بهلگىلهپ بېرىلدى

تېررورىستالرنىڭ ئامېرىكىغا ھۇجۇم قىلىشى پهيـدا قىلغـان ۋەزىيهتـتىن         
ۈپ كهتكهن جۇڭگو دائىرىلىرى ئېهتىياتچـان بولـۇپ قالـدى، بولۇپمـۇ            چۆچ

ــستاندا   ــتهملىكه ئۇيغۇرى ــىنجاڭ(مۇس ــتهقىل  ) ش ــكهن مۇس ــپ كهت جانلىنى
ئۇيغۇرىستان كـۈچلىرى يېقىنقـى يىلالردىـن بېـرى ھهمـمه يهردە ھهرىـكهت              

  . قىلىپ جۇڭگو ھۆكۈمىتى قوغدىنىشقا مهجبۇر بولغان ئىدى
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   كۈنى– 8ينىڭ  ئا– 11 يىلى – 2001

يـاپونىيه  : كيـودىن بهرگهن خهۋىـرى     تو مۇخبىرىنىـڭ  »دۇنيا گېزىتـى  «
 ئافغانىستانغا ئۇرۇش باشـلىغاندىن      ئامېرىكا: »ئىقتىساد ئۇچۇرلىرى گېزىتى  «

ــازادلىق ئارمىيىـــسىنىڭ تهيـــۋەن بوغـــۇزى تهرەپـــكه   كېـــيىن، خىتـــاي ئـ
ۇيغۇرىـستان  ئورۇنالشتۇرغان قىسىملىرى، تهيـۋەن بوغۇزىـدىن مۇسـتهملىكه ئ        

ئــازادلىق . بىــلهن ئافغانىــستان چېگرىــسىغا يــۆتكهپ كېلىنــدى) شــىنجاڭ(
ئارمىيىنىــڭ بــۇ ھهرىكىتــى، ئامېرىكــا ئارمىيىــسىنىڭ ئــۇرۇش مهيدانىــدىكى 
يۈزلىنىشنى ئىگىلهش بولغـانلىقتىن، ئامېرىكـا بۇنـداق ھهربىـي يۆتكهشـكه            

  .ئاالھىدە دىققهت قىلدى، دەپ كۆرسهتتى
ــۇرلى « ــساد ئۇچ ــىئىقتى ــارات   »رى گېزىت ــا ئاخب ــى ئامېرىك ــۇ خهۋەرن  ب

ئورۇنلىرى تهمىـنلىگهن ئۇچـۇر ئاساسـىدا مهخـسۇس خهۋەر ئورنىـدا ئـېالن              
  . قىلدى

 ئاينىــڭ – 10ئــازادلىق ئارمىيىنىــڭ ئاخبــارات تــوپالش قىــسىملىرى 
) شـىنجاڭ (ئاخىرىدا تهيۋەن بوغۇزى تهرەپتىن مۇستهملىكه ئۇيغۇرىـستاننىڭ        

ئـازادلىق ئارمىيىنىـڭ مۇئـاۋىن      . ا يـۆتكهپ كېلىنـدى    ئافغانىستان چېگرىسىغ 
 ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا مۇسـتهملىكه     – 10 كهى گىۋاڭ شوڭشتاب باشلىقى   
 تېـنهپ چېگرىالرنـى     –يېتىپ كېلىپ، ئالـدىراپ     ) شىنجاڭ(ئۇيغۇرىستانغا  

بۇ تارماق قىـسىم  . كۆزدىن كهچۈرگهندىن كېيىن قىسىمالر يۆتكهپ كېلىندى  
ۋەننىڭ ئاخبـاراتىنى، تهيـۋەن ئارمىيىـسىنىڭ ھهرىـكهت         بۇرۇن مهخسۇس تهي  

  . يۈزلىنىشىنى ئىگىلهشكه مهسئۇل ئىدى
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ئــازادلىق ئــارمىيه ئاخبــارات تــوپالش قىــسىملىرىنىڭ مۇســتهملىكه      
غا يۆتكىلىـشى، بېيجىڭنىـڭ ئـامېرىكىنى ئاخبـارات      ) شىنجاڭ(ئۇيغۇرىستان  

.  قارالــدىبىــلهن تهمىــنلهش ۋەدىــسىنى ئىــشقا ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن، دەپمــۇ
پهسـكويىغا  ئۇنداق بولغاندا تهيۋەن توغرىسىدا ئاخبـارات تـوپالش ۋاقتىـنچه           

:  ئوخــشاشال»ئىقتىــساد ئۇچــۇرلىرى گېزىتــى«لــېكىن . چۈشــكهن بولىــدۇ
ــشى،    ــسىغا يۆتكىلى ــستان چېگرى ــسىملىرىنىڭ ئافغانى ــوپالش قى ــارات ت ئاخب

ئىگىــلهپ ئامېرىكـا ئارمىيىــسىنىڭ ئافغانىــستاندىكى ھهرىــكهت يۆنىلىــشىنى  
شۇنداق بولغـانلىقتىن، ئامېرىكـا     . تۇرۇشنى مهقسهت قىلغان بولۇشى مۇمكىن    

  . ئارمىيىسى جىددىي دىققهت قىلىشنى كۈچهيتتى، دېدى
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   كۈنى– 9 ئاينىڭ – 11 يىلى – 2001

 كــۈنى بېيجىڭــدىن بهرگهن  – 9 مۇخبىرىنىــڭ »دۇنيــا گېزىتــى «
  :تېلېگراممىسى

ــان ب   ــارەتته بولۇۋاتق ــدا زىي ــكىالتى   بېيجىڭ ــلهر تهش ــكهن دۆلهت ىرلهش
ــسى      ــك ۋالى ــۇقىرى دەرىجىلى ــڭ ي ــۇق كومىتېتىنى ــشىلىك ھوق  مهررۇىكى

 خــانىم، بېيجىــڭ دائىرىلىــرىگه ئاگاھالنــدۇرۇش بېرىــپ جۇڭگــو  روبىنــسون
ــاز ســانلىق    ــانه قىلىــپ ئ ــشنى باھ ــستالرغا زەربه بېرى ھۆكۈمىتىنىــڭ تېررورى

  . ىلدىمىللهتلهرگه زىيانكهشلىك قىلماسلىقىنى ئۈمىد ق
ــو  ــشىغا   –رادىئـ ــڭ خهۋەر قىلىـ ــىركىتى مۇخبىرىنىـ ــۋىزىيه شـ  تېلېـ

:  خـانىم  روبىنـسون  مهررۇىئاساسالنغاندا بۈگۈن بېيجىڭغـا يېتىـپ كهلـگهن         
. بولۇپمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ۋەزىيىتىدىن ئهنـسىرەيدىغانلىقىنى بىلـدۈرۈپ ئـۆتتى        

تىبهتنىـــڭ ۋەزىيىـــتىگه ھهم كۆڭـــۈل   :  خـــانىم ئوخـــشاشال روبىنـــسون
  .غانلىقىنى كۆرسهتتىبۆلىدى

جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى تىــبهت ۋە مۇســتهملىكه ئۇيغۇرىــستاندا كىــشىلىك 
جۇڭگـو تاشـقى    . ھوقۇققا خىالپلىق قىلىدىغان قىلمىشالرنى ئىنكـار قىلـدى       

ــسى  ــستىرلىكىنىڭ باياناتچى ــشالر مىنى ــڭ  : ئى ــي بۆلگۈنچىلهرنى بهزى مىللى
  . ۆرسهتتىبۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتقانلىقى بۇ ھهقىقىي مهسىله، دەپ ك

ــي   ــستاندا مىللىــ ــتهملىكه ئۇيغۇرىــ ــو ھۆكۈمىتىنىــــڭ مۇســ جۇڭگــ
بۆلگــۈنچىلهرنى باستۇرۇشــنى خهلقئــارا جهمئىيهتنىــڭ قوللىــشى توغرىــسىدا 

ــان ئىــدى  ــۇراجىئهت چىقارغ بېيجىــڭ ئوخــشاشال تىبهتنىــڭ  . ئاللىقاچــان م
ــۇچىلىرى   ــڭ قوللىغـ ــسى داالي المانىـ ــهرگهردان داھىيـ ــستلىقسـ  تېررورىـ
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 بىرىگه ماس   –بىر  . ىلهن شۇغۇللىنىۋاتىدۇ، دەپمۇ ئهيىبلىگهن   ھهرىكهتلهر ب 
ىبهت توغرىـسىدا  ت« بولدىكى، بۈگۈن جۇڭگو ھۆكۈمىتى كېلىپ قالغىنى شۇ  

ــاب  ــلىق كىت ــاق تاش ــپ »ئ ــېالن قىلى ــڭ  :  ئ ــو ھۆكۈمىتىنى ــبهت جۇڭگ تى
ــته زور ئىلگىرىلهشــلهرنى قولغــا كهلتــۈردى، دەپ   رەھبهرلىكىــدە ھهر جهھهت

  . كۆرسهتكهن
ــسون رۇىمهر ــانىمروبىنـ ــلهن   :  خـ ــۇرۇش بىـ ــى ئـ ــا قارشـ تېررورىزمغـ

كهمسىتىــشكه قارشــى تــۇرۇش ئوتتۇرىــسىدا مــۇۋازىنهتنى قولغــا كهلتــۈرۈش 
ئوڭاي ئىش ئهمهس، چۈنكى تېررورىزم دېگهن بـۇ ئۇقۇمنىـڭ ئېنىقلىمىـسى            

ــهتتى  ــق ئهمهس، دەپ كۆرس ــى ئېنى ــۇ يهنه. تېخ ــلهر  : ئ ــكهن دۆلهت بىرلهش
رىنىـڭ جۇڭگـو تۈرمىلىرىـدە تهن جازاسـى بېـرىش           تهشكىالتى كۆزەتكۈچىلى 

قىلمىشلىرىنى تهكشۈرۈشكه يول قويۇش توغرىـسىدا، جۇڭگـو ھۆكـۈمىتىگه          
  . ھهيدەكچىلىك قىلدى

 خــانىم بــۇ قېــتىم بېيجىڭنــى زىيــارەت قىلىــش جهريانىــدا، روبىنــسون
كىشىلىك ھوقۇق بويىچه تهربىيىلهش، ساقچىالرنىڭ ساپاسىنى ياخـشىالش،        

زمهت قىلىــش ســاھهلىرى بــويىچه جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى بىــلهن قــانۇنلۇق خىــ
  . كېلىشىم ئىمزااليدۇ ۋە جۇڭگونىڭ رەئىسى جياڭ زېمىن بىلهن ئۇچرىشىدۇ
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   كۈنى– 10 ئاينىڭ – 11 يىلى – 2001

 – 9 مۇخبىرىنىــڭ تهيــۋەن مهركىــزى ئــاگېنتلىقى »دۇنيــا گېزىتــى«
ــرى  ــان خهۋى ــزى ھۆكۈمىتىنىــڭ : كــۈنى تارقاتق  تهشــكىالت بېيجىــڭ مهركى

 نهپهر كـادىرنى مۇسـتهملىكه      15مىنىستىرلىكى مهخسۇس تهربىيه كـۆرگهن      
  .ئهۋەتتى) شىنجاڭ(ئۇيغۇرىستانغا 

نىــڭ باياناتچىــسى دىلــشات »شــهرقىي تۈركىــستان ئۇچــۇر مهركىــزى«
 تهيىـنلهپ،   مهسـلىههتچىلىككه بۇ كادىرالرنى شـىنجاڭغا ئهۋەتىـپ،       : رەشىت

 تونۇش ئېڭىنى ئۆستۈرۈپ، شـىنجاڭنىڭ      ئۇيغۇر كادىرالرنىڭ مهسئۇلىيهتنى  
 سېنتهبىر  – 11«. شتۇرماقچى بولدى، دەپ كۆرسهتتى   ۋەزىيىتىنى مۇقىمال 

دىن كېيىن، بېيجىڭ دائىرىلىرى مۇستهملىكىسى ئۇيغۇرىستاننىڭ      »ۋەقهسى
 –شــىنجاڭغا ئـــارمىيه  . ۋەزىيىتىنــى ئاساســى جهھهتـــتىن تىزگىنلىــدى   

ــقا،     ــدىن باش ــۆتكهپ كهلگهن ــۇنلىرىنى ي ــهپتىن كهســىپ   قوش ــي س ھهربى
ئالماشـــتۇرغان يـــۇقىرى دەرىجىلىـــك كـــادىرالرنى ھهم يـــۆتكهپ كېلىـــپ، 

  . شىنجاڭنىڭ ۋەزىيىتىنى تىزگىنلىمهكچى بولدى، دەپ كۆرسهتتى
  



 162

   كۈنى– 15 ئاينىڭ – 11 يىلى – 2001

ــا گېزىتـــى« ــاگېنتلىقى مۇخبىر »دۇنيـ ــزى ئـ ــۋەن مهركىـ نىـــڭ ى تهيـ
  :شاڭگاڭدىن بهرگهن خهۋىرى

نىــڭ باياناتچىــسى دىلــشات » تۈركىــستان ئۇچــۇر مهركىــزىشــهرقىي«
 كۈنى شىنجاڭ سـوت مهھكىمىـسى، دۆلهت بىخهتهرلىكىـگه         – 11: رەشىت

 نهپهر ئۇيغۇر   24زىيان سالغۇچى، مىللىي بۆلگۈنچى جىنايهتلىرىنى ئارتىپ،       
. سىياسىي مهھبۇسنىڭ ئۈستىدىن ھۆكـۈم ئـېالن قىلـدى، دەپ كۆرسـهتتى           

، نهق مهيدانـدا    پىـ هر ئۇيغۇرغا ئۆلـۈم جازاسـى بېرىل      پبۇنىڭ ئىچىدە تۆت نه   
 يىلغىـچه قامـاق جازاسـى       20 يىللىقتىن   5قالغانلىرىغا  . ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى 

  . بېرىلدى
دىن كېـيىن مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستاندا       » سېنتهبىر ۋەقهسى  – 11«

.  تۈركۈملهپ ئۆلۈم جازاسى بېرىلـدى     –ئۇيغۇر سىياسىي ئاكتىپالرغا تۈركۈم     
كهت ئېنىقكـى ئۇيغۇرالرغـا دۆلهت تېررورىزمنـى يولغـا قويغـانلىقتۇر،            بۇ ھهرىـ  

بـۇ ھهرىـكهت    . الغـانلىقتۇر ۋئۇيغۇرالرنىڭ بارلىق سىياسىي ھوقۇقلىرىنى تارتى    
  .  كېلىدىغان ئىشتۇر قولىدىنالقهت لۈكچهك دۆلهتلهرنىڭپه
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   كۈنى– 16 ئاينىڭ – 11 يىلى – 2001

 كۈنى  – 15 مۇخبىرىنىڭىقى   جۇڭگو خهۋەر ئاگېنتل   »دۇنيا گېزىتى «
 مۇنـداق خهۋەر  »دۇنيا گېزىتـى «ه ئاساسلىنىپ بۇ خهۋەرگ : تارقاتقان خهۋىرى 

جۇڭگونىڭ تاشقى ئىـشالر مىنىـستىرلىكى، بېيجىڭـدا تۇرۇشـلۇق          . تارقاتتى
ــاتچى     ــائهن، بايان ــرىگه بىن ــڭ تهلهپلى ــاڭزاۋنىچهت ئهل مۇخبىرلىرىنى  جوب

ل مـــــۇخبىرلىرىنى  كـــــۈنى چهت ئه– 14ئوتتۇرىغـــــا چىقىرىـــــپ،  
 ئۇيغۇرالرنىـڭ جۇڭگـو ۋە چهت       ئۇيغۇرىـستانچى خهۋەرلهندۈرۈپ، مۇسـتهقىل    

  . ئهللهردە پهيدا قىلغان بىر قاتار قانلىق دېلولىرىنى پاش قىلدى
ــۇ  ــاتچى جـ ــاڭزاۋبايانـ ــى – 1992: بـ ــدا – 2 يىلـ ــسالم « ئايـ ئىـ

 ئادەم   ئۈرۈمچىدە ئاپتوبۇس پارتلىتىپ، ئۈچ نهپهر     »ئىسالھاتچىالر پارتىيىسى 
 9 ئايـدىن  – 6 يىلـى  – 1993 نهپهر كىشى يارىدار بولدى،    22ئۆلدى،  

 جهنـۇبىي   »تان دېموكراتىك ئىسالم پارتىيىسى   شهرقىي تۈركىس « ئايغىچه   –
ــۆت نهپهر    ــدا قىلىــپ ت ــارتلىتىش ۋەقهلىــرى پهي ــار پ ــستاندا بىــر قات ئۇيغۇرى

 – 1996ندۇردى،   نهپهر كىشىنى يارىال   30كىشىنى پارتلىتىپ ئۆلتۈردى،    
 شـايار   »كىستان ئىـسالم ئـادالهت پارتىيىـسى      شهرقىي تۈر « ئايدا   – 7يىلى  

 ئادەمنى ئۆلتۈردى،   15تۈرمىسىدە تۈرمىدىن قېچىش ھهرىكىتىنى پىالنالپ،      
  . دەپ كۆرسهتتى
ــاتچى  ــاڭزاۋبايان ــى – 1997:  يهنهجۇب ــدا – 2 يىل ــهرقىي « ئاي ش
ە پارتلىتىش ۋەقهسـى     ئۈرۈمچىد »لىي ئىتتىپاقلىق پارتىيىسى  تۈركىستان مىل 

ــۈردى     ــپ ئۆلت ــشىنى پارتلىتى ــۇز نهپهر كى ــپ توقق ــدا قىلى  نهپهر 74. پهي
شـهرقىي تۈركىـستان    « ئايدا   – 3 يىلى   – 1998. ندۇردىكىشىنى يارىال 
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ــزى  ــي مهركى ــستانبۇل   »مىللى ــڭ ئى ــكۈرتۈپ تۈركىيىنى ــى كۈش  زوراۋانالرن
 – 5 يىلـى    – 2000. م قىلـدى  شهھىرىدە جۇڭگو كونسۇلخانىسىغا ھۇجۇ   

ــدا  ــكىالتى  «ئاي ــازادلىق تهش ــستان ئ ــشكهك  »ئۇيغۇرى ــستاننىڭ بى  قىرغىزى
بـۇ  . شهھىرىدە ئۇيغۇرالرنىڭ تاۋار ئالماشتۇرۇش بازىرىغـا ئـوت قويـۇپ بهردى          

مهسىلىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن بىشكهك شهھىرىگه يېتىپ كهلـگهن جۇڭگـو           
 – 9 يىلــى – 2000. ســاقچىلىرىدىن بىــر كىــشىنى ئېتىــپ ئۆلتــۈردى

 رەھبهرلىكىـدىكى  »ئۇيغۇرىستان ئازادلىق تهشكىالتى« كۈنى   – 28 ئاينىڭ
تېررورىستالر قازاقىستاننىڭ ئالمۇتا شهھىرىدە ئىككى نهپهر قـازاق سـاقچىنى           

  .ئۆلتۈردى، دەپ كۆرسهتتى
شهرقىي تۈركىستان تېررورىست كۈچلىرىنىـڭ،     :  يهنه جۇباڭزاۋباياناتچى  

ــلهن ھهمكارل   ــۈچلهر بى ــست ك ــارا تېررورى ــپ   خهلقئ ــكهت ئېلى ــشىپ ھهرى ى
ــانلىقى توغرىــسىدا مىــسال كهلتــۈ    ئوتتــۇرا ئاســىيادا قۇرۇلغــان   : رۈپبارغ

ــسى  « ــالالھ پارتىيىـ ــستان ئـ ــارا   »ئۇيغۇرىـ ــكىالتالر خهلقئـ ــارلىق تهشـ  قاتـ
تېررورىستالرنىڭ ھهربىي ۋە مالىيه ياردىمىنى ئېلىپ، ئافغانىستاننىڭ ھهربىي        

ىـستان ئىـسالم   شـهرقىي تۈرك « تهربىـيه ئالـدى،   – ھهربىي تهلىـم    الگېرىدا،
  ئايــدا،– 11 يىلــى – 1990نىــڭ ئهزالىــرى، »ھهرىكىتــى پارتىيىــسى

ىستان ئىسالم ھهرىكىتى   ئۆزبېك« ئايدا ئىككى قېتىم     – 8 يىلى   – 2000
گه ماسلىــشىپ، ئۆزبېكىــستانغا، قىرغىزىــستاننىڭ جهنــۇبىي    »پارتىيىــسى

  . ى، دەپ كۆرسهتتىرايونلىرىغا بېسىپ كىرىپ قوراللىق توپىالڭ پهيدا قىلد
 »تۈركىـستانچى شـهرقىي   «پاكىتالر ئىسپاتلىدىكى   : جۇباڭزاۋباياناتچى  

 ئۇيغۇرالر جۇڭگونىـڭ ئىچكـى قىـسمىدا ۋە چهت          ئۇيغۇرىستانچىمۇستهقىل  
 ئېلىـپ بېرىـپ، بـۇ تېررورىـستالر          ھهرىكهت تېررورىستلىقئهللهردە بىر قاتار    
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ــۇ     ــسمى بول ــر قى ــڭ بى ــست كۈچلهرنى ــارا تېررورى ــدىخهلقئ ــۇڭا . پ قال ش
 تېررورىـست كـۈچلهرگه زەربه بېـرىش خهلقئـارا تېررورىـستالرغا            تۈركىستانچى

  . قارشى كۈرەشنىڭ بىر قىسمىدۇر، دەپ كۆرسهتتى
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   كۈنى– 17 ئاينىڭ – 11 يىلى – 2001

ــى« ــا گېزىت ــاگېنتلىقى »دۇني ــسىيه ئ ــدىن مۇخبىرىنىــڭ فران  بېيجىڭ
  :بهرگهن خهۋىرى

ە چهت ئهللهردىكـى خهۋەردار كىـشىلهرنىڭ        ۋ رەشـىت باياناتچى دىلشات   
ئاشكارىلىشىچه، بېيجىڭ دائىرىلىرى، ئۇيغۇرىـستان ئۇيغۇرلىرىنىـڭ رامـزان         
ئېيىدا روزا تۇتماسلىقى، ئايالالرنىڭ بېشىغا ياغلىق ئارتماسـلىقى توغرىـسىدا          

  .بۇيرۇق چۈشۈرگهن
 نهپهر  40: رەشـىت چهت ئهللهردە كۆزەتكۈچىلهر ۋە بايانـاتچى دىلـشات         

اخۇننى جايالردىن ئۈرۈمچىگه ئېلىـپ كېلىـپ، ئامېرىكىغـا قارشـى تـۇرۇش             ئ
دىـن كېـيىن   » سېنتهبىر ۋەقهسى– 11«. هشۋىقات يىغىنىغا قاتناشتۇرغان  ت

ئامېرىكىــدا مۇســۇلمانالرنىڭ زىيانكهشــلىككه ئۇچراشــتىن قورقــۇپ كوچىغــا 
  . كهن ئاخۇنالرغا كۆرسهتكاستالرنىچىقالمايدىغانلىقى توغرىسىدا ئىشلهنگهن 

ئۇيغۇرىستان بىلهن چېگرىلىنىدىغان ئافغانىستاندا ئامېرىكىنىڭ ھهربىي      
ھهرىكىتىنىڭ تهسىرى كۈچهيگهنلىكتىن، ئهنسىرىگهن خىتاي دائىرىلىـرى،       
ــا قارشــى    ــسىدا ئامېرىكىغ ــستاندا، مۇســۇلمانالر ئارى ــسى ئۇيغۇرى مۇستهملىكى

  .ان تهربىيه ئېلىپ بېرىشنى زۆرۈر دەپ قارىغ–ئىدىيىۋى تهلىم 
دىـن  »  سېنتهبىر ۋەقهسـى   – 11«: كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتلىرى  

ــستان     ــتهملىكه ئۇيغۇرى ــرى مۇس ــو دائىرىلى ــيىن، جۇڭگ ــىنجاڭ(كې دا ) ش
باستۇرۇشنى كـۈچهيتتى، دەپ كۆرسـهتكهن، يـۇقىرىقى خهۋەرلهر كىـشىلىك           

ــسپاتالپ بهردى    ــهتكهنلىرىنى ئى ــكىالتلىرىغا كۆرس ــۇق تهش ــۇرالر . ھوق ئۇيغ
يېقىنـدىن  . نى تهشـهببۇس قىالتتـى    دۆلهت قۇرۇش ) شىنجاڭ(ا  غۇرىستاندئۇي
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بېرى ئۇيغۇرىستاندا مىللىي بۆلگۈنچىلهر توپىالڭ كۆتۈرىـدىغان ئىـشالر ئارقـا           
  .  ئارقىدىن يۈز بهردى–

سېستراالرنى تهربىيىلهيدىغان خـوتهن تىبابهتچىلىـك دوختۇرخانىـسىدا        
ئوقۇغـۇچىالر روزا   ئـۆتكهن يىلـدىن باشـالپ       : ئىشلهيدىغان بىـر ئوقۇتقـۇچى    

ــيىن،    ــالنغاندىن كېـ ــى باشـ ــستان ئۇرۇشـ ــدى، ئافغانىـ ــلىققا زورالنـ تۇتماسـ
. ئوقۇغۇچىالرغا ئامېرىكىغا قارشى تۇرۇش تهشۋىقاتى ئېلىپ بېرىلدى، دېـدى        

خوتهندە ھهتتا باشـالنغۇچ مهكـتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭمـۇ        : بۇ ئوقۇتقۇچى يهنه  
ــۇچىال  ــدى ۋە ئوقۇغـ ــلىقى تهلهپ قىلىنـ ــشقا روزا تۇتماسـ ــۇنداق قىلىـ ر شـ

ۋەزىيهتنـى قـاتتىق كـونترول قىلىـشقا        . رامىـزان ئهته باشـلىنىدۇ    . زورالندى
دۇق، مهكتهپنىـڭ ئاشخانىـسىدا ئوقۇغـۇچىالر بىـلهن بىلـله تامـاق             مهجبۇرالن

ــدۇق،  ــشكه مهجبۇرالن ــدى-يېيى ــسا،  .  دې ــدىغان بول ــۇچىالر روزا تۇتى ئوقۇغ
  . نىن قوغلىنىش تهھدىتىگه دۇچ كېلىدىكهمهكتهپت
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   كۈنى– 22 ئاينىڭ – 11 يىلى – 2001

  : مۇخبىرىنىڭ ۋاشىنگتوندىن بهرگهن خهۋىرى»دۇنيا گېزىتى«
دا ) شـىنجاڭ (بېيجىڭ دائىرىلىرى يېقىندا مۇستهملىكه ئۇيغۇرىـستان       

مىللىي بۆلگۈنچى ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇشـنى خهلقئـارا سـهپته تېررورىـستالرغا           
  .  دەپ كۆرسهتتىقارشى تۇرۇش ئۇرۇشىنىڭ بىر قىسمى،
بېيجىڭ خهلقئارا سهپته تېررورىزمغـا     : ئامېرىكىلىق بهزى كۆزەتكۈچىلهر  

ــۇق تهلهپ   ــشىلىك ھوقـ ــدىلىنىپ، كىـ ــىدىن پايـ ــۇرۇش ئۇرۇشـ قارشـــى تـ
  . قىلغۇچىالرنى باستۇرۇشنى كېڭهيتتى، دەپ ئهنسىرىدى

جۇڭگو :  كۈنى مۇنداق خهۋەر قىلدى    – 21ئامېرىكا ئاۋازى رادىئوسى    
ــدىن  ــ  بيېقىن ــستان قۇرۇش ــتهقىل ئۇيغۇرى ــرى مۇس ــۇچى  ې ــد قىلغ نى ئۈمى

ئۇيغــۇرالرنى، بېيجىــڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ باستۇرۇشــىنى قولاليــدىغان خهلقئــارا  
 جۇڭگونىـڭ ئهمهلـدارلىرى چهت ئهل       .وللىغۇچىالرنى ئىزدەشكه باشـلىدى   ق

دا ) شـىنجاڭ (مۇخبىرلىرىغا بايانات ئېالن قىلىپ، مۇستهملىكه ئۇيغۇرىـستان        
 تهربىـيه ئالـدى،     –نچى ئۇيغۇرالر ئافغانىستاندا ھهربىي تهلىـم       مىللىي بۆلگۈ 

ــست      ــارا تېررورى ــى خهلقئ ــتهقىللىقى ھهرىكىت ــستان مۇس ــڭ ئۇيغۇرى ئۇالرنى
ــتىم      ــانچه قې ــۇالر بىرق ــشىپ، ئ ــاردىمىگه ئېرى ــل ي ــكىالتالرنىڭ ئىزچى تهش

  . پارتلىتىش ئۇيۇشتۇردى ۋە جۇڭگو ئهمهلدارلىرىغا ھۇجۇم قىلدى، دېدى
ــۈچى ــىنگتون    كۆزەتك ــكىالتى ۋاش ــۇق تهش ــشىلىك ھوق ــارا كى  خهلقئ

ــرى،  ــسىنىڭ رەھبى ــستان شۆبى ــتهملىكه ئۇيغۇرى ــدە   مۇس ــۇرالر ئهلقائى دا ئۇيغ
: تهشكىالتىنىڭ ياردىمىگه ئېرىشكهن، دېـگهن سهپـسهتىگه رەددىـيه بېرىـپ          

ئاخبارات خادىملىرىنىڭ سۆزلىرىگه ئاساسالنغاندا، ئـۆتكهن بىـرنهچچه يىلـدا          
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ــاز ســ  ــقهتهن ئ ــارلىق  ھهقى ــستان قات ــالىيهتچىلىرى ئافغانى ــۇر پائ اندىكى ئۇيغ
 تهربىيه كۆرگهن، بىراق، تىنچ يول بىلهن ئالىي        –دۆلهتلهردە ھهربىي تهلىم    

ئاپتونومىيه يـاكى مۇسـتهقىللىق ئـېلىش ئۈچـۈن كـۈرەش قىلىۋاتقـان كهڭ              
كۆلهملىك ھهرىكهتته يـۇقىرىقى كىـشىلهر ئىنتـايىن ئـاز سـاندىكى كىـشىلهر           

  .ىدۇ، دەپ كۆرسهتتىھېسابلىن
ــاۋازى رادىئــو ئىستانسىــسى  ئام شــهرقىي تۈركىــستان ئۇچــۇر «ېرىكــا ئ

ــزى ــ»مهركى ــۈرۈپ نى ــل كهلت ــدىن نهقى ــېنتهبىر – 11«: ڭ خهۋەرلىرى  س
 نهپهر ئۇيغۇرنى قولغا    3000دىن كېيىن، بېيجىڭ دائىرىلىرىنىڭ     »ۋەقهسى

  . ئالغانلىقىنى خهۋەر قىلدى
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  ۈنى ك– 5 ئاينىڭ – 12 يىلى – 2001

ــا گېزىتـــى« ــاگېنتلىقى  »دۇنيـ ــزى ئـ ــۋەن مهركىـ  مۇخبىرىنىـــڭ تهيـ
ــدىن ن ــاڭگاڭدىن بهرگهن خهۋىرى ــهتتى ش ــداق كۆرس ــۈرۈپ مۇن ــل كهلت : هقى

، رەشـىت نىڭ باياناتچىـسى دىلـشات      »شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزى   «
 نهپهر ئۇيغـۇر    40مـالىيه مهكتىپىـدە     ) شـىنجاڭ (مۇستهملىكه ئۇيغۇرىـستان    

 تىلىـدا دەرس ئاڭالشـنى رەت قىلغـانلىقتىن مهكتهپـتىن           ئوقۇغۇچى خىتـاي  
ــدى  ــدى، دې ــوغالپ چىقىرىل ــا ئوخــشاش  222. ق ــۇر ئوقۇغۇچىغ  نهپهر ئۇيغ

 نهپهر  40 خىتـاي دائىرىلىـرى      ،بولمىغان دەرىجىدە چارە كۆرگهندىن كېـيىن     
  . ئوقۇغۇچىنى مهكتهپتىن قوغالپ چىقىرىۋەتتى
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   كۈنى– 7 ئاينىڭ – 12 يىلى – 2001

ــ« ــاگېنتلىقى :  خهۋىـــرىمۇخبىرىنىـــڭ »ا گېزىتـــىدۇنيـ رىېيتىـــر ئـ
: يوللىغــان تېلېگراممــا خهۋىــرىگه ئاساســالنغانداچىــسال  – 6 مۇخبىرىنىــڭ

ئافغانىـستاندا  : ئامېرىكىنىڭ يـۇقىرى دەرىجىلىـك بىـر ئهمهلـدارى تۈنۈگـۈن          
 مۈرىگه تىرەپ جهڭ قىلغان بىر قىـسىم ئۇيغـۇرالر          –تالىبانالر بىلهن مۈرىنى    

ېلىندى  بىـراق، ئامېرىكىنىـڭ بـۇ ئۇيغـۇرالرنى جۇڭگوغـا تاپـشۇرۇپ              قولغا ئ 
  . بېرىش پىالنى يوق، دەپ كۆرسهتتى

ئامېرىكىنىڭ تېررورىستالرغا قارشى تۇرۇش بـويىچه ئاالھىـدە ئهلچىـسى          
دىـن ئافغانىـستانغا    ) شـىنجاڭ (مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستان     :  ئهپهنـدى  تهيلۇر

ئېلىنغــانلىقىنى ئاشكارىالشــنى رەت  قولغــا نىــڭكهلــگهن قــانچه نهپهر ئۇيغۇر
بـۇ ئۇيغـۇرالر قاتناشـقان تهشـكىالتالرنى ئامېرىكـا          :  ئهپهنـدى  تهيلۇر. قىلدى

تېررورىست تهشـكىالت، دەپ تىزىمغـا ئالمايـدۇ، بـۇ تهشـكىالتالر مۇسـتهقىل              
  . دۆلهت قۇرۇش ئۈچۈن ئىزدىنىۋاتقان تهشكىالتالردۇر، دەپ كۆرسهتتى

ئۇيغـۇر تهشـكىالتلىرىنى تېررورىـست      ) رىكـا ئامې(بىز    :  ئهپهندى تهيلۇر
تهشــكىالتالر قاتارىغــا كىرگــۈزمهيمىز ھهم بــۇ تهشــكىالتالرنى تېررورىــست      

ئـۇ يهنه جۇڭگـو ھـازىرغىچه       . تهشكىالتالر، دەپمۇ قارىمايمىز، دەپ كۆرسهتتى    
بۇ كىشىلهرنى جۇڭگوغا قايتۇرۇپ بېرىشنى تهلهپ قىلمىدى، بىراق ئامېرىكا         

داق بىر تهرەپ قىلىش توغرىسىدا قـارار چىقىرىـپ بولغـان           بۇ كىشىلهرنى قان  
  . ئىدى، دېدى

ــۈنچىلهرگه زەربه     ــي بۆلگ ــڭ مىللى ــدا، جۇڭگونى ــۆتكهن ئاي ــو ئ جۇڭگ
: بېرىشنى خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ قوللىشى توغرىسىدا مۇراجىئهت چىقىرىـپ       
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 يىل ئىچىـدە يـۈز بهرگهن ئېچىنىـشلىق ھۇجـۇم ۋەقهلىرىنىـڭ             10ئۆتكهن  
.  ئۇيغـۇر مىللىـي بۆلگـۈنچىلهر پهيـدا قىلـدى، دېـگهن ئىـدى              ھهممىسىنى

 مىللىــي بۆلگــۈنچىلهر تچىــسى، نهچــچه يــۈزلىگهن ئۇيغــۇرجۇڭگونىــڭ بايانا
ئافغانىــستاندا تېررورىــستالرنىڭ باشــلىقى ئوســامه بىــن الدىننىــڭ الگېرىــدا  

 ئامېرىكـا :  ئهپهنـدى  تهيلـۇر لېكىن  .  تهربىيه ئالدى، دېگهن   –ھهربىي تهلىم   
  .  دەپ ئېنىق كۆرسهتتى-ىڭ مۇراجىئىتىگه جاۋاب قايتۇرمايدۇ، جۇڭگون

ــ   ئامېرىك ــى ئۇرۇش ــستالرغا قارش ــڭ تېررورى ــو،  ىنى ــان جۇڭگ نى قوللىغ
ئامېرىكىنىڭ تېررورىستالر توغرىسىدا قـوش ئـۆلچهم قولالنماسـلىقىنى تهلهپ          

جۇڭگــو ئۇيغــۇر مىللهتچىلىرىنــى باســتۇرغاندا  : مۇتهخهسسىــسلهر. قىلــدى
ــا خىالپلىــق قىلــدى، دەپ تهنقىدلىمهســلىكى ئۈچــۈن،  كىــشىلىك ھوق ۇقق

  . ئامېرىكىنىڭ ئاغزىنى تۇۋاقلىماقچى بولدى، دەپ كۆرسهتتى
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   كۈنى– 9 ئاينىڭ – 12 يىلى – 2001

 مۇخبىرىنىــڭ نورۋېگىيىنىــڭ پــايتهختى ئوســلودىن »دۇنيــا گېزىتــى«
  :تارقاتقان خهۋىرى

بېل تىنچلىـق مۇكاپـاتى     نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتى سايالم كومىتېتى، نو     
نوبېــل :  كــۈنى– 8 ئهپهنــدى ستاردىــلهنئىلمــى جهمئىيىتىنىــڭ باشــلىقى 

تىنچلىق مۇكاپاتى سـايالم كـومىتېتى جۇڭگـودا دېمـوكراتىيىنى باسـتۇرۇش            
ــۈن    ــادىلهش ئۈچ ــدانىنى ئىپ ــرىگه قارشــى مهي ــىردە – 21ھهرىكهتلى  ئهس
  .  كۆرسهتتىجۇڭگودا دېموكراتىيىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى ئويالشتى، دەپ
 يىللىقىنـى   100نوبېل تىنچلىق مۇكاپـاتى تهسـىس قىلىنغانلىقنىـڭ         

داالي المـا   .  كۈنى ئاخىرالشتى  – 8خاتىرىلهش ۋە مۇھاكىمه قىلىش يىغىنى      
قاتارلىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغـا ئېرىـشكهن بـۇ مۇكاپاتنىـڭ سـاھىبلىرى             

ش، تهبـرىكلهش    خـاتىرىله   ئهپهنـدى  ستاردىـ لهن. ئۈچ كۈن يىغىنغا قاتناشتى   
ــدا ــارقىتىش     : يىغىنى ــات ت ــىدە مۇكاپ ــاتى كهلگۈس ــق مۇكاپ ــل تىنچلى نوبې

مۇھىت قوغداش، ئاخبـارات، تىنچلىقنـى      .  مۇمكىن ىدائىرىسىنى كېڭهيتىش 
ئىلگىرى سـۈرۈش مۇناسـىۋەتلهرگه دىقـقهت قىلىـش، كىـشىلىك ھوقـۇقنى             

ن، قوغداش جهڭچىلىرىمۇ بۇنىڭدىن كېيىن بۇ مۇكاپاتقـا ئېرىشىـشى مـۇمكى          
  . دەپ كۆرسهتتى

گهرچه جۇڭگو قۇرۇقلۇقىدا كىشىلىك ھوقـۇق بىـر        :  ئهپهندى ستاردىلهن
ئاز ياخشىالنغان بولسىمۇ، تىنچلىق مۇكاپاتىنى تارقىتىش كومىتېتى ئىشنىڭ        
كېچىكىپ قالماسلىقىنى تهكىتلهپ يهنىال جۇڭگو ھۆكۈمىتىنى تهنقىدلهيدۇ،       

ۇناســىۋەتلهر ئۇرۇشــى ســوغۇق م: ئــۇ مۇنــداق كۆرســهتتى. دەپ كۆرســهتتى
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ئاخىرالشقاندىن كېـيىن يهر شـارى دېموكراتىـك نىـشانغا يۈزلهنـدى ، پهقهت         
بـۇ كومىتېـت كىـشىلىك ھوقـۇق ۋە دېمـوكراتىيه           . جۇڭگو بۇنىڭ سـىرتىدا   

  . ئهقىدىسىنى بۇنىڭدىن كېيىن داۋاملىق تهشهببۇس قىلىدۇ
 يىلى جۇڭگو ھۆكـۈمىتى دېموكراتىـك       – 1989:  ئهپهندى ستاردىلهن

شـۇ يىلـى داالي الماغـا نوبېـل         .  قـاتتىق باسـتۇردى    تيهنئهنمىندەھهرىكهتنى  
بۇنداق نهتىجه ئهلـۋەتته جۇڭگـو ھۆكـۈمىتىگه        . تىنچلىق مۇكاپاتى بېرىلدى  

  . مۇناسىۋەتلىك ئىدى
ــالىزچىالر ــستار: ئان ــى  لهندى ــاتى جۇڭگــو رەھبهرلىرىن ــدىنىڭ بايان  ئهپهن

لقئارا جهمئىيهتكه، جۇڭگـودا  جۇڭگو ھۆكۈمىتى خه .  مۇمكىن ىبىئارام قىلىش 
غهيرىــي پىكىــرگه ئىــگه كىــشىلهرنىڭ پائــالىيىتى ئىنتــايىن ســهزگۈر، دەپ  

ئىككى يىل بـۇرۇن، نـورۋېگىيه مهتبۇئـاتلىرى،        . داۋاملىق ئاغرىنىپ بېرەتتى  
 مۇكاپاتقــا ئېرىشىــشى مــۇمكىن، دەپ جىڭــشىڭجۇڭگولــۇق ۋاڭ دەن، ۋې 

ى ئىشالر مىنىستىرلىكى قـاتتىق     خهۋەر قىلغاندا، جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ تاشق    
  . قارشى تۇرىدىغانلىقىنى كۆرسهتكهن

 ئهپهندى، بۇ يىللىق    ئهننانبىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ كاتىپى     
 كـۈنى   – 10مۇكاپـاتالش مۇراسـىمى     . نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا ئېرىشتى   

  .  كۈنى ئوسلوغا يېتىپ كهلدى– 8 ئهپهندى ئهننانئۆتكۈزۈلىدۇ، 
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   كۈنى– 11 ئاينىڭ – 12 يىلى – 2001

ــى« ــا گېزىت ــاگېنتلىقى مۇخبىرىنىــڭ  »دۇني ــو ئ ــۈنى – 10 جۇڭگ  ك
  :بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى

دا يهنى ئۈرۈمچىدە پۈتۈن    ) شىنجاڭ(نۆۋەتته مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستان    
بويىچه مۇقىملىقنى قوغـداش توغرىـسىدا تېلېفـون        ) شىنجاڭ(ئۇيغۇرىستان  

ــۋىزىيه ي– ــدى  تېلېـ ــى ئۆتكۈزۈلـ ــستاننىڭ  . ىغىنـ ــتهملىكه ئۇيغۇرىـ مۇسـ
ــاتورى ــداگوبېرن ــر،  :  ۋاڭ لېچــۈەن يىغىن ــايىن ئېغى ــۆۋەتته شــىنجاڭ ئىنت ن

مۇرەككهپ ۋەزىيهتكه دۇچ كهلدى، ھوشـيارلىقنى ئۆستۈرۈشـىمىز، دۈشـمهن          
كــۈچلهرگه، مىللىــي بۆلگــۈنچىلهرگه، زوراۋانلىــق قىلغــۇچى تېررورىــستالرغا 

  . ىز كېرەك، دېدىقاتتىق زەربه بېرىشىم
  :جۇڭگو ئاگېنتلىقىنىڭ مۇخبىرى مۇنداق خهۋەر قىلدى

 ئــاخىر – ھۆكـۈمهت ئهمهلــدارلىرى باشـتىن   –ۋاڭ لېچـۈەن، پــارتىيه  
ــىتىنى    ــڭ سىياس ــشى، پارتىيىنى ــهزگۈرلۈكنى ساقلى ــسهك سىياســىي س يۈك
غىڭــشىماي ئىجــرا قىلىــشى، ئىقتىــسادى خىــزمهتلهرگه بېرىلىــپ كېتىــپ، 

نچ تۇرمــۇش كهچــۈرگهنلىكى ئۈچــۈن، بىخۇدلىــشىپ  بىــرنهچچه كــۈن تىــ
  . قالماسلىقى الزىم، دېدى

ۋەتهننىــڭ بىرلىكىنــى، مىللهتــلهر ئىتتىپــاقلىقىنى قوغداشــتا مىللىــي  
مـۇقىملىقنى  . بۆلگۈنچىلهرگه زەربه بېرىشنى مۇھىم ئورۇنغا قويۇشىمىز الزىـم       

 ڭنىڭقوغداشتا ئېغىر سىياسىي مهسئۇلىيهتنى ئۈستىمىزگه ئېلىـپ، شـىنجا        
  . مۇقىملىقىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىشىمىز كېرەك، دېدى
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ــۇ مۇ ــستان  ئ ــتهملىكه ئۇيغۇرى ــىنجاڭ(س ــك  ) ش ــى ھهر دەرىجىلى دىك
ھۆكۈمهتلهرنىڭ مۇقىملىق ھهممىنى بېسىپ چۈشـىدۇ، دەيـدىغان ئىـدىيىنى          
مۇستهھكهم تۇرغۇزۇپ، خهلقئارا ئارقا كۆرۈنۈشنى چىقىـش قىلىـپ، خهلقئـارا        

) شـــىنجاڭ(ۋەزىيهتنىـــڭ مۇســـتهملىكه ئۇيغۇرىـــستانغا ۋەزىيهتنـــى ۋە بـــۇ 
ۋەزىيهتنـى  . كۆرسهتكهن تهسىرىنى چوڭقۇر تهھلىل قىلىشنى تهلهپ قىلدى      

كۆزىتىــشكه مــاھىر بولــۇش، مــۇداپىئه كۆرۈشــىنى كــۈچهيتىش، ئــۈچ خىــل 
نى قوغداشــنىڭ   مــۇقىملىق ،انىنى تــارايتىش كۈچلهرنىــڭ پائــالىيهت ماكــ  

  .كېرەكتهدبىرلىرىنى ئىزچىلالشتۇرۇش 
ــۈەن ــا  : ۋاڭ لېچ ــيهت مۇقىملىقىغ ــۈمهتلهر جهمئى ــك ھۆك ھهر دەرىجىلى

باغلىق ھهر خىل خىزمهتلهرنى ئهمهلىي ئىشلهپ، جهمئىيهتنـى باشقۇرۇشـنى          
كۈچهيتىپ، ئاساسى قاتالم قۇرۇلۇشىغا ئهھمىـيهت بېرىـپ، جىنـايهتچىلهرنى          

سـانلىق   ئـاز   . بايقىغان ھامان زەربه بېرىش، تىزگىنلهشنى كۈچهيتىش كېرەك      
مىللهت كادىرلىرىغا قارىتىلغـان تهشـۋىقات، تهربىيىنـى كـۈچهيتىش، قـاتتىق            

ىل كۈچلهرگه قارىتـا خهلـق      زەربه بېرىش كۈرىشىنى چوڭقۇرالشتۇرۇش ئۈچ خ     
  . ۋەزىيىتى يارىتىش كېرەك، دېدىئۇرۇشى

ــڭ – 12 ــۈنى – 10 ئاينىـ ــى « كـ ــىنجاڭ گېزىتـ ــمهن »شـ  دۈشـ
گۈنچىلهرنىــــڭ ھهرىــــكهت كۈچلهرنىــــڭ دۈشــــمهنلىكىگه، مىللىــــي بۆل

پائالىيهتلىرىگه، زوراۋان تېررورىـستالرنىڭ ئۆلتـۈرۈش، پـارتلىتىش، مهخپىـي          
  .  ئائىت سۈرەتلىك خهۋەرلهرنى باش بهتته ئېالن قىلدىئۆلتۈرۈشلىرىگه
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   كۈنى– 12 ئاينىڭ – 12 يىلى – 2001

ــى « ــا گېزىتـ ــڭ »دۇنيـ ــسىيه  مۇخبىرىنىـ ــدە فرانـ ــان خهۋىرىـ  تارقاتقـ
  . ڭ مۇخبىرى مۇنداق كۆرسهتتىئاگېنتلىقىنى

 11،  يۈجۇڭگو تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ باياناتچىسى جاڭ چى        
ئافغانىـستاندا قولغـا ئېلىنغـان جۇڭگولـۇق        :  كۈنى بايانات ئـېالن قىلىـپ      –

تالىبانالرنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ قايتۇرۇپ بېرىشىنى تهلهپ قىلىپ، ئهگهر        
ــسابلىنىدىكهن  ــۇقرالىرى ھې ــو پ ــايتۇرۇپ   جۇڭگ ــا ق ــشىلهر جۇڭگوغ ــۇ كى  ب

. بېرىلىشى، جۇڭگونىڭ قانۇنى بويىچه بىر تهرەپ قىلىنىشى كېرەك، دېدى        
ئافغانىـــستان ئـــۇرۇش مهيدانىـــدا مۇســـتهملىكه ئۇيغۇرىـــستان : بايانـــاتچى

دىن كهلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ بارلىقىدىن خهۋەر تاپقانلىقىنى ئىقـرار        ) شىنجاڭ(
  . قىلدى

اشقى ئىـشالر مىنىـستىرلىكى شـۇنداق بايانـات     ت: يۈباياناتچى جاڭ چى    
ــدۇكى ــېالن قىلى ــستان  ،ئ ــۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ ھهممىــسى مۇســتهقىل ئۇيغۇرى  ب

، ئۇالرنىڭ خهلقئـارا تېررورىـستالر بىـلهن بولغـان          تېررورىستالردۇركۈچلىرى،  
مۇناسىۋىتى ئـاددىي مۇناسـىۋەت ئهمهس، بۇالرنىـڭ بهزىلىـرى ئافغانىـستاندا            

ــم  ــۆ–تهلى ــيه ك ــدى تهربى ــيىن . رگهن، دې ــدىن كې ــۇ،شــۇنداق دېگهن :   ئ
ــستان  ــىنجاڭ(ئۇيغۇرىــ ــقا   ) شــ ــستاندا ئۇرۇشــ ــڭ ئافغانىــ ئۇيغۇرلىرىنىــ

  . قاتناشقانلىقىدىن ھهيران بولغانلىقىنى بىلدۈردى
يېقىندىن بېرى جىددىي ياخشىلىنىـشقا ئـۆزگهرگهن ئامېرىكـا، جۇڭگـو           

تهلهپ قىلىـشى   مۇناسىۋىتى، جۇڭگونىڭ ئۇيغـۇرالرنى قـايتۇرۇپ بېرىـشىنى         
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بىلهنال، بۇ مهسىله جۇڭگو، ئامېرىكـا مۇناسـىۋىتىدە قـول تۇتىـدىغان ئىـشقا              
  .ئايلىنىپ قېلىشى مۇمكىن

 سـېنتهبىر ۋەقهسـىدىن كېــيىن جۇڭگـو ئامېرىكىنىـڭ ئــۇرۇش     – 11
دا مۇستهقىل  ) شىنجاڭ( بهلكى ئۇيغۇرىستان    ،ھهرىكىتىنى ئاكتىپ قوللىغان  

تۇرۇشــنى كــۈچهيتكهن ھهمــدە خهلقئــارا  ئۇيغۇرىــستان بۆلگــۈنچىلىرىنى باس
جهمئىيهتنىــڭ بولۇپمــۇ ئامېرىكىنىــڭ، جۇڭگــو دائىرىلىرىنىــڭ ئۇيغــۇرالرنى 

لــېكىن ئامېرىكــا . باستۇرۇشــنى تــوغرا چۈشىنىــشىنى تهلهپ قىلغــان ئىــدى
 ئهپهندىنىڭ  تهيلۇرھۆكۈمىتى ئۆتكهن ھهپته مۇناسىۋەتلهرنى ماسالشتۇرغۇچى      

لىق ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى بىـردەك تېررورىـست،       ئاغزى ئارقىلىق ئامېرىكا بار   
بهلكى بۇ كىشىلهر ئۇيغۇرىستاندا مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇشنى       . دەپ قارىمايدۇ 

  . تهلهپ قىلىدىغان كىشىلهر، دەپ قارايدۇ، دەپ ئىپادە بىلدۈرگهن ئىدى
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   كۈنى– 22 ئاينىڭ – 12 يىلى – 2001

ــى« ــا گېزىت ــڭ »دۇني ــۈنى بېيجى– 21 مۇخبىرىنى ــدىن بهرگهن  ك ڭ
  :تېلېگراممىسى

 باسـتۇرۇپ توققـۇز     ئۇيغۇرىستانچىالرنىبېيجىڭ دائىرىلىرى مۇستهقىل    
ــدى  ــا ئال ــابنى قولغ ــى ئهرب ــاقچىلىرى  . نهپهر دىن ــڭ س ــو ھۆكۈمىتىنى جۇڭگ

ــۈنچىلهرنى      ــي بۆلگ ــۇر مىللى ــسىدە ئۇيغ ــستان دائىرى ــتهملىكه ئۇيغۇرى مۇس
ۇنـسىز دىنـى پائـالىيهت      باستۇرۇش ھهرىكىتىنى قانات يايـدۇردى، ھهمـدە قان       

بىلهن شۇغۇلالندى، دېگهن جىنايهتنى ئارتىپ توققـۇز نهپهر دىنـى ئهربـابنى            
ساقچىالر تامالرغا ئۇقتۇرۇش چاپالپ، دىنى دۈشمهنلهر، مىللىـي        . قولغا ئالدى 

بۆلگۈنچىلهر، زوراۋانلىق قىلغۇچى تېررورىستالرنىڭ ساقچى تهرەپكه تهسـلىم        
  . بولۇشىنى تهلهپ قىلدى

توققـۇز نهپهر   :  شهھىرىدە بىر ساقچى ئاخبارات ساھهسـىدىكىلهرگه      كورال
دىنى ئهربـابنى قولغـا ئـېلىش مىللىـي بۆلگـۈنچىلهر، زوراۋانلىـق قىلغـۇچى               

 زەربه بېرىش كۈرىشىنىڭ بىـر قىـسمى،        رادىكالىستالرغاتېررورىستالر ۋە دىنى    
 كــۈنى – 10 ئاينىــڭ – 12ئــۇ يهنه زەربه بېــرىش ھهرىكىتىنــى . دېــدى

 ئايـدا ئاخىرلىـشىدۇ،     – 12شلىغان ئىـدۇق، بـۇ ھهرىـكهت كـېلهر يىلـى            با
  . دېدى

دەســلهپكى تهكــشۈرۈش ئــارقىلىق ئىــسپاتالندىكى توققــۇز نهپهر دىنــى 
 20 ئىچىـدە    كهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىپ بىر يىل    ئهرباب قانۇنسىز دىنى ھهرى   

غـۇر  ئـۇالر قۇرئـان كهرىمنـى ئۇي      . قېتىمدىن كۆپرەك پائالىيهت ئېلىپ بـاردى     
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تىلىغا تهرجىمه قىلىـپ، ئۇنىڭـدىن پايـدىلىنىپ تهشـۋىق قىلىـپ مىللىـي              
  . بۆلگۈنچىلىك بىلهن شۇغۇلالندى، دېيىشتى خىتاي ساقچىلىرى

ــكىلى     ــى تهش ــكىالتلىرى ۋە دىن ــۇق تهش ــشىلىك ھوق ــاتالر، كى مهتبۇئ
 كهلتــۈرۈپ بــۇ قېتىمقــى ئۇيغــۇرالرنى ســىتاتهئورگانالرنىــڭ خهۋەرلىرىــدىن 

كىتى مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستاننىڭ باشقا ۋىاليهتلىرىدىمۇ يولغا      باستۇرۇش ھهرى 
ــۇپ ــدى، دەپ     10 يهنه ،قويۇل ــا ئېلىن ــاب قولغ ــى ئهرب ــارتۇق دىن ــن ئ  دى
  .كۆرسهتتى

نىڭ غهربىـدىكى بورتـاال     مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستان   : رىېيتىر ئاگېنتلىقى 
ى  نهچـچه نهپهر دىنـ     10ۋىاليىتىدە ۋە جهنـۇبتىكى خـوتهن ۋىاليىتىـدە يهنه          

بـۇ ئىككـى    . ئهرباب ۋە ئۇالرنىڭ تالىپلىرى قولغا ئېلىندى، دەپ كۆرسـهتتى        
ۋىاليهتته تۇرۇشلۇق خىتاينىڭ ساقچى ئورگانلىرى بـۇ توغرىـدا پىكىـر بايـان             

  . قىلىشنى رەت قىلدى
 كـۈنى مهملىكهتلىـك  بىـر     – 10جۇڭگونىڭ رەئىـسى جيـاڭ زېمىـن        

پ كوممۇنىــستىك دىنــدىن پايــدىلىنى : يىغىنــدا ئاگاھالنــدۇرۇش بېرىــپ  
پارتىيىنىڭ رەھبهرلىكىگه قارشى تۇرۇشقا بولمايدۇ، دېگهندىن كېيىن، خىتاي       
ــسى      ــال مۇستهملىكىـ ــاراتلىرى دەرھـ ــاكىمىيهت ئاپپـ ــڭ ھـ كۆچمهنلىرىنىـ

ــستان  ــىنجاڭ(ئۇيغۇرى ــۇرالرنى  ) ش ــۇچى ئۇيغ ــتهقىللىق تهلهپ قىلغ دا مۇس
  . باستۇرۇش ھهرىكىتىنى يولغا قويدى

* * * * *  
  مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ تهھلىلى ئامېرىكا 
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 چىڭنىــڭ ۋاشــىنگتوندىن بــاۋ لىــننىــڭ مــۇخبىرى »دۇنيــا گېزىتــى«
  :بهرگهن تېلېگراممىسى

ئامېرىكــا ھۆكۈمىتىنىــڭ، تالىبــانالر بىــلهن بىــرلىكته ئــۇرۇش قىلىــپ  
نى رەت  خىتاي ھۆكۈمىتىگه قـايتۇرۇپ بېرىـش     ئهسىرگه چۈشكهن ئۇيغۇرالرنى    

ونغا ئىــشهنمهسلىكىنى كۈچهيتىــۋەتتى، قىلغــانلىقى، بېيجىڭنىــڭ ۋاشــىنگت
ــۆلچهم       ــوش ئـ ــشالردا قـ ــارا ئىـ ــڭ خهلقئـ ــڭ ئامېرىكىنىـ ــدە بېيجىـ ھهمـ

  . قوللىنىدىغانلىقىنى تونۇپ يهتتى
ــارات »ىۋاشــىنگتون ۋاقىــت گېزىتــ « كــۈنى – 21  يهر شــارى ئاخب

 تهتقىقــات ماقالىــسىنى بىككىرنىــڭشــىركىتىنىڭ نوپۇزلــۇق تهتقىقاتچىــسى 
 مۇسـتهقىللىقىنى تهشـهببۇس     تۈركىـستان كا، شـهرقىي    ئامېرى: ئېالن قىلىپ 

قىلىدىغان ئۇيغۇرالرنى تېررورىست، دەپ قارىمايدۇ؛ شۇنىڭ ئۈچۈن ئامېرىكـا،         
هرەپنىـڭ، جۇڭگوغـا    ئامېرىكا تهرەپتىن قولغا ئېلىنغان ئۇيغۇرالرنى، جۇڭگـو ت       

رەت قىلىـش بېيجىـڭ ئۈچـۈن       .  تهلهپلىرىنـى رەت قىلىـدۇ     قايتۇرۇپ بېرىش 
ــدا ــايتۇرۇپ بېــرىش ، ئهســىرگه چۈشــكهن ئۇيئېيتقان ــا ق  - غــۇرالرنى خىتايغ

 دېـگهن   »دۇنيادا ياخـشى تېررورىـست يـوق      «بهرمهسلىك ئامېرىكىلىقالرنىڭ   
  . سۆزىگه بىر سىناق بولۇپ قالدى

تېررورىــستالرغا ئورتــاق زەربه بېــرىش جهھهتــته    :  ئهپهنــدىبېككىــر
ڭ خهلقئـارا ئـورنىنى     ھهمكارالشقانلىقى جهھهتتىن ئېيتقاندا بېيجىـڭ ئۆزىنىـ      

جۇڭگـو  «ۋاشـىنگتوننىڭ   يۇقىرى كۆتۈرۈشنى نىـشان قىلغـانلىقى بولـۇپ،         
بېيجىڭ مۇستهملىكه  .  قاراشلىرىنى ئۆزگهرتىشكه ئۇرۇنۇش ئىدى    »تهھدىتى

ئۇيغۇرىستان ۋە تىبهت بۆلگۈنچىلىرىگه زەربه بېرىشنى خهلقئـارا جهمئىـيهتكه         
ــوياليتتىقوبــۇل قىلدۇرۇ  تېررورىزمغــا قارشــى ڭگــوئهمــدىلىكته جۇ. شــنى ئ
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ــگهن تهھــدىتكه   ــارا ئىتتىپاقنىــڭ پهقهت ئامېرىكــا دۇچ كهل تۇرغــۇچى خهلقئ
شۇڭا ئامېرىكىنىڭ كهشمىر، چېچهن،    . قارشى تۇرىدىغانلىقىنى تونۇپ يهتتى   

 ھهرىكهتلىــرىگه كــۆز  تېررورىــستلىقتىــبهت، ئۇيغــۇر  تېررورىــستالرنىڭ   
  . ى دەپ كۆرسهتت- كۆرۈپ يهتتى، يۇمغانلىقىنىمۇ
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   كۈنى– 25 ئاينىڭ – 12 يىلى – 2001

  : خهۋىرىمۇخبىرىنىڭ »دۇنيا گېزىتى«
ــستاندا     ــتهملىكه ئۇيغۇرى ــرى مۇس ــدىن بې ــىنجاڭ(يېقىن ــي ) ش مىللى

 پائــالىيهت قىلىــشىغا رادىكالىــستالرنىڭبۆلگــۈنچىلهر، تېررورىــستالر، دىنــى 
قىـسىملىرى  تهييارلىنىۋاتقانلىقىنى نهزەردە تۇتۇپ شىنجاڭ چېگرا مـۇداپىئه        

 دەرىجىلىك ھهربىـي ھـالهتته تـۇرۇش توغرىـسىدا قىـسىمالرغا بـۇيرۇق              – 1
ــۈردى ــاقچىالر ھهم . چۈش ــۇيرۇ  – 3س ــۇرۇش ب ــالهتته ت ــك ھ قى  دەرىجىلى

  . الدىۋتاپشۇرۇ
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   كۈنى– 27 ئاينىڭ – 12 يىلى – 2001

 – 26 مۇخبىرىنىڭ تهيۋەن مهركىزى ئاگېنتلىقى     »دۇنيا گېزىتى «
  :رگهن تېلېگراممىسىكۈنى شاڭگاڭدىن به

مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستاننىڭ پايتهختى ئۈرۈمچى شهھهرلىك خىتـاي       
. ولغـا ئالـدى    دىـن ئـارتۇق خىتـاينى ق       200ساقچى ئىدارىسى، يېقىندا    

ــستان ئۇچــۇر مهركىــزى « ــشات  »شــهرقىي تۈركى نىــڭ باياناتچىــسى دىل
 خهۋىرىگه ئاساسـالنغاندا، قولغـا ئېلىنغـان كىـشىلهر قوراللىـق            رەشتنىڭ

رغــان جىنــايهتچىلهر، بۇالڭچىلىــق قىلغــۇچىالر ۋە پــارتلىتىش ئېلىــپ با
بۇ كىشىلهرنىڭ ھهممىسى خىتاي بولـۇپ، ئـۈرۈمچىگه كۆچـۈپ          . ئىكهن

  .كهلگهن كۆچمهنلهر ئىكهن
 كىـشى بـار ئىـكهن،     23لى پىڭ ئىسىملىك خىتاينىـڭ گۇرۇھىـدا        

  كىشى بار ئىـكهن، ۋاڭ مىـڭ    17 دېگهن خىتاينىڭ گۇرۇھىدا     ماپوچۇەن
 كىـشى بـار ئىـكهن، ئۇالرنىـڭ قولىـدا           13دېگهن خىتاينىڭ گۇرۇھىـدا     

ئۇالر مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستاندا     .  دانه مىلتىق ۋە ئوق بار ئىكهن      372
 نهچچه  قېتىملىق پارتلىتىش ۋە قوراللىق بۇالڭچىلىققـا         10يۈز بهرگهن   

  . چېتىشلىق ئىكهن
ىـستاندا يـۈز   يۇقىرىقى پاكىتالر يېقىندىن بېرى مۇسـتهملىكه ئۇيغۇر      

قىنى بهرگهن بهزى پارتلىتىش ۋەقهلىرىنى يالغۇز ئۇيغۇرالرنىڭ قىلمىغـانلى       
جۇڭگـو دائىرىلىـرى بـۇ      : رەشـىت  دىلـشات    باياناتچى. ئىسپاتالپ بهردى 

جىنـــايهتچىلهرنى بىـــر تهرەپ قىلىـــشتا ئىككـــى تۈرلـــۈك سىياســـهت  
دا بىـر  ئىشلهتتى، خىتاي تېررورىستالرنى ئىجتىمائىي جىنايهتچىلهر قاتارى 
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تهرەپ قىلدى، ئۇيغۇر ئىنقىالبچىالرنى تېررورىـستالر، دېـدى ۋە قـاتتىق           
  . بىر تهرەپ قىلدى، دەپ كۆرسهتتى
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   كۈنى– 28 ئاينىڭ – 12 يىلى – 2001

 تهيۋەن مهركىزى ئاگېنتلىقى مۇخبىرىنىـڭ توكيـودىن        »دۇنيا گېزىتى «
  :يوللىغان تېلېگراممىسى

تــى بۈگـــۈن مۇنـــداق خهۋەر   گېزى» خهۋەرلهرســـانكى«ياپونىيىنىــڭ  
جۇڭگو بۇرۇنقى مهيـدانىنى ئۆزگهرتىـپ ئامېرىكىغـا، ئامېرىكىنىـڭ          : تارقاتتى

بۇنداق قولالشقا  . ئاسىيادا ئهسكهر تۇرغۇزۇشىنى قولاليدىغانلىقىنى بىلدۈردى    
بــۇ بېيجىڭنىــڭ : نىــسبهتهن ئامېرىكىنىــڭ دۆلهت مــۇداپىئه مىنىــستىرلىكى

ىكـا، جۇڭگـو مۇناسـىۋەتلىرى تېخىمـۇ        تاكتىكىسى، بۇنىڭـدىن كېـيىن ئامېر     
  .مۇرەككهپلىشىدۇ، دەپ كۆرسهتتى

جۇڭگو تهرەپ دەسلهپته ئىپادە بىلـدۈرگهن      : گېزىت مۇنداق كۆرسهتتى  
ــۆھبىتى     ــلهر س ــۇقىرى دەرىجىلىك ــو ي ــا، جۇڭگ ــاڭخهيدە ئامېرىك ــت، ش ۋاقى

شۇ چاغدا جۇڭگونىڭ رەئىسى جيـاڭ      .  ئاي ئىدى  – 10ئۆتكۈزگهن ۋاقىت   
ا ۋە تىـنچ ئوكيـان      دېنت بوش ئهپهنـدىگه ئامېرىكىنىـڭ ئاسـىي       زېمىن، پرېزى 

 بولـۇپ  تۇرۇشـى ئومـۇمى بىخهتهرلىكـكه پايـدىلىق، دەپ             ترايونىدا مهۋجۇ 
 تىـنچ ئوكيـان     گـو ئۆتمۈشـته ئامېرىكىنىـڭ ئاسـىيا       جۇڭ. ئىپادە بىلـدۈرگهن  

 زېمىن تىلغا   رايونىدا ئهسكهر تۇرغۇزۇشقا قارشى تۇرۇپ كهلگهن، ئهگهر جياڭ       
، دېگهن سۆزنىڭ ئېنىقلىمىسى ھهربىي مهۋجۇدلۇققا      ت ئۆتكهن مهۋجۇ  ئېلىپ

ــدە     ــهتنىڭ زور دەرىجىـ ــدا سىياسـ ــداقتا بېيجىڭـ ــسا، ئۇنـ ــان بولـ قارىتىلغـ
ــادە     ــڭ ئىپـ ــاڭ زېمىننىـ ــدۇ، ئهگهر جيـ ــرەك بېرىـ ــدىن دېـ ئۆزگهرگهنلىكىـ
بىلدۈرۈشىدە، شۇ چاغدا ھهربىي مهۋجۇدلۇق تىلغا ئېلىنمىغان بولسا، ئۇنىـڭ     

  .لدۈرۈشىنىڭ مهنىسى بهلگىلهنمىگهن بولىدۇئىپادە بى
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: بىراق، نۇرغۇنلىغان ئامېرىكىـدا ھۆكـۈمهتكه مۇناسـىۋەتلىك كىـشىلهر         
 كۈنىگىچه، بېيجىڭ دائىرىلىرى، بوش ھۆكۈمىتىنىـڭ       – 27مۇشۇ ئاينىڭ   

ردىن جۇڭگـو ھۆكـۈمىتى ھـازى     : ھهر دەرىجىلىك ئهمهلدارلىرىغا ئېنىق قىلىپ    
تىـنچ ئوكيـان رايونىـدا ئهسـكهر تۇرغۇزۇشـىغا           باشالپ ئامېرىكىنىـڭ ئاسـىيا    

  . قارشى تۇرمايدۇ، دەپ بىلدۈردى، دەپ كۆرسىتىشتى
 – 5ل  ئهڭ بۇرۇن بۇ يى   : خهۋەردە ئانالىز قىلىپ مۇنداق كۆرسىتىلدى    

نىڭ ئهمهلـدارى كهيلـى بېيجىڭغـا بېرىـپ         مهھكىمىـسى ئايدا ئامېرىكا دۆلهت    
 يىنـى  مىنىـستىرى ۋاڭ     جۇڭگو تاشـقى ئىـشالر مىنىـستىرلىكىنىڭ مۇئـاۋىن        

 قاتــارلىقالر ئهگىــتمه يــولالر ئــارقىلىق بېــشارەت يــىزىيــارەت قىلغانــدا، ۋاڭ 
بېرىـــپ؛ ئۇنىڭـــدىن باشـــقا جۇڭگـــو، ئامېرىكـــا دىپلومـــاتلىرى ســـۆھبهت 

 ئېنىـق   جياشـۇەنمۇ ئۆتكۈزگهندە، جۇڭگونىڭ تاشقى ئىشالر مىنىستىرى تاڭ       
ــتلىگهن   ــى تهكى ــشاش پىكىرن ــپ، ئوخ ــۈزۈلگهن  – 10. قىلى ــدا ئۆتك  ئاي

ئامېرىكــا، جۇڭگــو يــۇقىرى دەرىجىلىكــلهر ســۆھبىتىدىن كېــيىن بېيجىــڭ  
تهرەپنىڭ نۇرغۇنلىغان يۇقىرى دەرىجىلىك ئهمهلدارلىرى ئېنىـق قىلىـپ بـۇ           

  . توغرىدا ئاغزاكى ئىپادە بىلدۈرگهن
پرېزىـدېنت بـوش    : ەردار كىـشىلهر  ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئىچىـدە خهۋ    

 تىنچ ئوكيان رايونىدىن جۇڭگـو تهرەپنىـڭ ئامېرىكىنىـڭ          ھۆكۈمىتى، ئاسىيا 
ئهسكهر چېكىندۈرۈشىنى تهلهپ قىلىش سىياسىتى ھهرگىز ئۆزگهرمهيدۇ، بـۇ         
قېتىمقـــى ئىپـــادە بىلدۈرۈشـــلهرنىڭ ھهممىـــسى تاكتىكـــا، دەپ قارايـــدۇ، 

  . دېيىشتى
. ئىپـادە بىلدۈرۈشـلهرنى قوبـۇل قىلمايـدۇ       ئامېرىكا، ئـاغزاكى، يـۈزەكى      

ــهتتى   ــداق كۆرس ــشىلهر مۇن ــدە خهۋەردار كى ــڭ ئىچى ــو ھۆكۈمىتىنى : جۇڭگ
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ئامېرىكىنىڭ جۇڭگوغا ئىستراتېگىيىلىك يوشۇرۇن دۈشـمهن، دەپ مۇئـامىله         
 قىلىشنى جۇڭگو تهرەپ خالىمايدۇ، چـۈنكى، جۇڭگـو ئامېرىكـا كونگىرىـسى           

مهسىلىسى، راكېتىدىن مـۇداپىئه كـۆرۈش      دا، تهيۋەن   دۆلهت مۇداپىئه پىالنى  
 مهسىلىـسى قاتـارلىق  مهسـىلىلهردە         مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستان    مهسىلىسى،

. قاتتىق سىياسهت بهلگىلهيدىغان بولـسا، جۇڭگوغـا پايدىـسىز، دەپ قارايـدۇ           
اراپ ، دەپ ق  -ئامېرىكىنىڭ جۇڭگونى يوشۇرۇن ئىستراتېگىيىلىك دۈشمهن      

 يـــۈز » ســـېنتهبىر ۋەقهســـى– 11«قېلىـــشىدىن ســـاقلىنىش ئۈچـــۈن، 
بهرگهندىن كېيىن، جۇڭگو ھۆكۈمىتى يۇقىرىقىـدەك پىكىرلهرنـى تهكـرارالپ          

  . ئىپادە بىلدۈرۈشكه باشلىدى
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   كۈنى– 30 ئاينىڭ – 12 يىلى – 2001

  خۇالسه
 2001. بۇ بىر يىلدا نېمه ئىشالر بولۇپ ئـۆتتى       . بىر يىل ئاخىرالشتى  

 يۈز بېرىدىغانلىقىنى كىمـلهر ئويلىغـان        يىلى دۇنيادا شۇنداق ئىشالرنىڭ    –
ئىـــدى، ســـابىق ســـوۋېتالر ئىمپېرىيىـــسىنىڭ يىمىرىلىـــشىنى ھـــېچكىم  
ئويلىمىغانــدەك، ئامېرىكــا، ئهنگلىــيه قاتــارلىق غهرب دۆلهتلىرىنىــڭ رۇســىيه 

. چېكىنگهن ئوتتۇرا ئاسىياغا يېتىپ كېلىشىنى ھېچكىم ئويلىمىغـان ئىـدى         
غــان ۋەقهلهرنىــڭ قاچــان يــۈز بېرىــشىنى بىــراق پهرەز قىلغــان كىــشىلهر بول

كونكرېت  ئېيتىپ بېرەلمىسىمۇ، ئوتتۇرا ئاسـىيانىڭ يهرشـارى خاراكتېرلىـك           
ئىستراتېگىيىلىك سىياسهتنىڭ دائىرىـسىگه كىرىـپ قالىـدىغانلىقىنى پهرەز         

كهلگۈسىدە بۇ رايوندا نېمه ئىشالر يۈز بېرىدۇ، رۇسىيه ئوتتـۇرا          . قىلىشقانتى
ول ئوينايـدۇ، ئۇيغۇرىـستاننى مۇسـتهملىكه قىلىـپ ياتقـان           ئاسىيادا قانداق ر  

خىتاي مۇستهملىكىچىلىرى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىـرىگه، ئوتتـۇرا ئاسـىيانىڭ          
 ئۇيغۇرىستاندا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر مىللىـتىگه قانـداق مۇئـامىله          –بىر تهرىپى   

يا قىلىدۇ، ئهمدى ئوتتۇرا ئاسـىياغا كىرىـپ كهلـگهن ئامېرىكـا ئوتتـۇرا ئاسـى               
 ئورنىتىدۇ، ئوتتـۇرا ئاسـىيادا ئامېرىكـا،        هتلىرى بىلهن قانداق مۇناسىۋەت   دۆل

رۇسىيه مۇناسىۋەتلىرى، رۇسىيه، خىتـاي مۇناسـىۋەتلىرى، ئامېرىكـا، خىتـاي           
مۇناسىۋەتلىرى قانـداق بولىـدۇ، چـوڭ دۆلهتـلهر ئوتتۇرىـسىدىكى سىياسـىي             

نىـڭ تۇرمۇشـىغا ھهم    رىقابهت ياكى ئىتتىپاقداشلىق  بۇ رايونـدىكى مىللهتلهر       
ىزنىـڭ قـولىمىزدىن    كهلگۈسى ئىـستىقبالىغا قانـداق تهسـىر كۆرسـىتىدۇ؟ ب         

  . پهرەز قىلىش، تهھلىل قىلىشتىنال ئىبارەت خاالسكېلىدىغان ئىش
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بـۇ  .  ئوتتۇرىـسىدا ئـۇرۇش باشـالندى       تالىبانالر –ېرىكا، ئافغانىستان   ئام
ــستانغا، ئۇيغۇر  ــسى ئۇيغۇرىــ ــۇرۇش خىتاينىــــڭ مۇستهملىكىــ الرنىــــڭ ئــ

ــۇق      ــىيادا ھوقـ ــۇرا ئاسـ ــدىيىلىرىگه، ئوتتـ ــازادلىق ئىـ ــتهقىللىق، ئـ مۇسـ
ــا تهشكىللىنىـــشىگه، ھهرقايـــسى چـــوڭ   قۇرۇلمىـــسىنىڭ ئۆزگىرىـــپ قايتـ
ــىر      ــسىماتلىرىغا تهس ــپهئهت تهق ــۇق، مهن ــدىكى ھوق ــۇ رايون ــڭ ب دۆلهتلهرنى
كۆرسىتىپال قالماستىن، بېيجىڭنىڭ بۇ رايوندىكى مهنپهئهتىگىمـۇ بىۋاسـىته         

  . ىر كۆرسىتىدۇتهس
ــاي    ــيىن خىتــ ــلىغاندىن كېــ ــۇم باشــ ــا ھۇجــ ــا تالىبانالرغــ ئامېرىكــ

ئامېرىكــا ھهربىــي : مۇســتهملىكىچىلىرى دەرھــال قــولالپ ئىپــادە بىلــدۈرۈپ
ھهرىكهت قولالنغاندا، بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتىنىڭ نىزامنـامىلىرى،          

كــرارالپ، قانۇنلىرىغـا ئۇيغــۇن بولۇشـى كېــرەك، دەيـدىغان كونــا مۇقـامنى ته    
ئۇنداق بولمايدىكهن ئامېرىكىنىڭ ئۆز ئالدىغا ئىـش كـۆرۈپ، پۈتـۈن دۇنياغـا             

. بۇيرۇق بېرەلهيدىغان دۆلهتكه ئايلىنىپ قېلىشىدىن ئهنـسىرەشكه باشـلىدى        
شۇنداقال خىتاي مۇستهملىكىچىلىرى بىخهتهرلىك كومىتېتىغا ئهزا بولۇشتهك       

هتهرلىكىــگه ئاالقىــدار  اليــاقىتىگه ئاساســلىنىپ، ئوتتــۇرا ئاســىيانىڭ بىخ   
بېيجىڭنىـڭ خهلقئـارا ئـورنىنى يـۇقىرى كۆتۈرۈشـنى، خهلقئـارا سىياســهتته       

خهلقئارا ئىتتىپاقنىـڭ   . پىكىر قىلىش ھوقۇقىنى قولغا كهلتۈرۈشنى ئويلىدى     
ئوتتۇرا ئاسىيا ئىشلىرى بويىچه بېيجىڭنى بىر تهرەپكه قايرىـپ قويۇشـىدىن           

  . ساقلىنىشنىمۇ ئويالشتى
ــته ــاتىيه  – 11 ئهمهلىيهتـ ــيىن دىپلومـ ــىدىن كېـ ــېنتهبىر ۋەقهسـ  سـ

تېررورىزمغـا  . ساھهسىدە مۇزاكىرىلهر باشـلىنىپ كهتتـى، جانلىنىـپ كهتتـى         
قارشى ئۇرۇشتىن پايدىلىنىپ بېيجىڭ چوڭ دۆلهتلهر قاتارىغـا ئۆتـۈپ، چـوڭ            



 191

 كهلدى قىلىپ ئاكتىـپ رول ئويناشـنى        –دۆلهت باشلىقلىرى بىلهن باردى     
نى رايــون خاراكتېرلىــك چــوڭ دۆلهت، دەپ چاغلىغــان ئــۆزى. ئــارزۇ قىالتتــى

جۇڭگو ئوخشاشال ئوتتۇرا ئاسىيا، بـۇ دۆلهت جۇڭگونىـڭ ئهنئهنىـۋى تهسـىر             
جۇڭگـو دېـگهن بـۇ دۆلهت ئوتتـۇرا         . دائىرىسىدىكى رايون، دەپمۇ ئويلىغـان    

. ئاسىيا قىرغاقلىرىغا قاچان يېقىنالشقان ئىدى، بۇ توغرىدا ئويالپمۇ قويمىغان        
ىـمه مۇناسـىۋەتلهرنى    ن بېرى جۇڭگو ئوتتـۇرا ئاسـىيادا كـۆپ تهرەپل         يېقىندى

. شكه ئۇرۇنـدى  ا ئاسـىيادا ئۆزىنىـڭ تهسـىرىنى كېڭهيتىـ        تـۇر تئورنىتىپ، ئو 
 بويىچه جۇڭگو ئاق قۇالق رۇسالر بىـلهن        »بىخهتهرلىكى«ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ   

 رۇسـىيىنىڭ بىخهتهرلىكـى     — رالشقاندا ئىككى دۆلهت  قول تۇتۇشۇپ ھهمكا  
 خىتاي مۇستهملىكىچىلىرىنىڭ بىخهتهرلىكىنى كۆزدە تۇتقان، چۈنكى ھهر        ۋە

  . ئىككى دۆلهت ئافغانىستاندىن كېلىدىغان بىۋاسىته تهھدىتكه دۇچ كهلگهن
ئامېرىكىنىڭ ئافغانىـستاندا ھهرىـكهت قوللىنىـشى خىتـاي بىـلهن ئـاق             

ى  مـۇقىملىق  »بىخهتهرلىكـى «لىشىپ، ئوتتـۇرا ئاسـىيانىڭ      قۇالق رۇسالر بىر  
. بويىچه ئورۇنالشتۇرغان ھوقۇق قۇرۇلمىسىنىڭ ۋەزىيىتىنى بۇزۇپ تاشـلىدى       

ــانالر   ــانالرنى يوقاتقانــدىن كېــيىن، تالىب ئامېرىكــا ئافغانىــستانغا كىرىــپ تالىب
، ساقالپ قاالمدۇ ياكى يېڭى ھۆكۈمهت قۇرامدۇ؟ بۇ        ئاغدۇرامدۇھاكىمىيىتىنى  

ى ھهمدە ئىككىنچـى ئاسـىيا      ئىشالر ئافغانىستاننىڭ ۋەزىيىتىنى ئۆزگهرتىۋەتت   
ئۇنىڭدىن . قۇرۇقلۇقىنىڭ ۋەزىيىتىگىمۇ يېڭى ئۆزگىرىشلهر ئېلىپ كېلهتتى     

ــكهر     ــستانغا ئهسـ ــا، ئافغانىـ ــهتۋازلىرى، ئامېرىكـ ــڭ سىياسـ ــقا خىتاينىـ باشـ
چىقىرىشتىن پايدىلىنىپ كهلگۈسىدە ئافغانىستاندا ئۇزۇن مـۇددەت ئهسـكهر         

ر قۇرىدىغان بولـسا، ئۇنـداقتا ئامېرىكـا        تۇرغۇزىدىغان بولسا ياكى ھهربىي بازىال    
ئارمىيىسى خىتاينىڭ ئارقا ھويلىـسى ئوتتـۇرا ئاسـىيادا، ئافغانىـستاندا ھهتتـا             
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ــستاندا      ــتهملىكه ئۇيغۇرى ــپ، مۇس ــدا تۇرۇۋېلى ــىيا قۇرۇقلۇقى ــۇبىي ئاس جهن
خىتاينىڭ ھهربىـي ھهرىكهتلىـرى ۋە ھهربىـي ئورۇنالشتۇرۇشـلىرىنى نـازارەت            

ئۇنىڭـدىن باشـقا ئامېرىكـا يهرشـارى        . ىرەشكه باشـلىدى  قىالاليدۇ، دەپ ئهنس  
مىقياســـىدا ھهربىـــي ئورۇنالشتۇرۇشـــنىڭ تهركىبـــى قىـــسمى ســـۈپىتىدە  
ئافغانىستاندا، ئوتتۇرا ئاسىيادا ئهسكهر تۇرغۇزۇپ جۇڭگونى قورشاۋغا ئالىـدۇ،         

  . دەپ خۇالسه چىقاردى
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   كۈنى– 4 ئاينىڭ – 1 يىلى – 2002

 بېيجىڭــدىن بهرگهن مۇخبىرىنىــڭ »ىقىتهيــۋەن مهركىــزى ئــاگېنتل«
  :خهۋىرى

 مىنىــستىرلىكى بــۇ يىــل بالــدۇرراق خىتاينىــڭ جامــائهت خهۋپــسىزلىك
 – پونكىــسىيه ھهرىكهتــلهرگه قارشــى تۇرىــدىغان مهخــسۇس تېررورىــستلىق

ــدى   ــشنى پىالنلى ــۇرۇپ چىقى ــۇرۇش ئىشخانىــسى ق ــا قارشــى ت . تېررورىزمغ
 ۋىــن«ك پارتىيىنىــڭ ئــاۋازى شــاڭگاڭدا نهشــر قىلىنىــدىغان، كوممۇنىــستى

انـدىن  بۇ، ئاالھىدە ھهرىـكهت سـاقچى قىـسىملىرى قۇرۇلغ        : » گېزىتى خۇيباۋ
نىڭ مــۇداپىئه بىــلهن زەربه   مىنىــستىرلىكىكېــيىن، جامــائهت خهۋپــسىزلىك

نى بىرلهشتۈرۈپ، تېررورىستالرغا قارشى تۇرىدىغان يهنه بىر قېتىملىـق         بېرىش
  . زور تهدبىر، دەپ كۆرسهتتى

 ۋەقهلىرىــدىن تېررورىــستلىقبېيجىــڭ دائىرىلىــرى خهلقئــارا : دەخهۋەر
پهخهس بولۇشنى، تېررورىزمغا قارشى تۇرۇشـنىڭ مـۇھىم نۇقتىـسى قىلىـپ،            
كهلگۈسىدە ئاكتىپ، ئۈنۈملۈك تهدبىر قوللىنىپ، تېررورىـستالرنىڭ جۇڭگـو         

ــش ــسىدىن كىرى ــانلىق  ىچېگرى ــستالر ۋە گۇم ــزگىنلهپ تېررورى ــاتتىق تى نى ق
ڭ چېگرىدىن كىرىشىگه ۋىـزا قويـۇپ بهرمهسـلىك بىـلهن بىلـله             كىشىلهرنى

ئوخشاشال، خهلقئارادا قوللىنىۋاتقان تهدبىرلهرنى قوللىنىپ، ھـاۋا قاتناشـنىڭ         
  .  دەپ كۆرسىتىلدى-بىخهتهرلىكىنى كۈچهيتمهكچى بولدى، 

 كۈنى ئۈرۈمچىدىن بهرگهن    – 3 مۇخبىرىنىڭ »جۇڭخۇا ئاگېنتلىقى «
  : تېلېگراممىسى
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 بايىنغولىن ئوبالستلىق ساقچى، تهپتىش، ئهدلىيه ئورگـانلىرى        شىنجاڭ
ــست     ــسۇرالر، زوراۋان تېررورى ــۈنچى ئۇن ــي بۆلگ ــۇق مىللى ــشىپ، غولل بىرلى

 بهلگىلهنگهن مـۇددەت ئىچىـدە تـۆۋە قىلىـپ          رادىكالىستالرئۇنسۇرالر، دىنى   
 2002باش ئېگىپ، ئىقرار قىلىش توغرىسىدا ئۇقتـۇرۇش ئـېالن قىلىـپ،            

 كۈنىدىن بۇرۇن، مىللىي بۆلگۈنچىلهر، دىنى      – 10 ئاينىڭ   – 2 يىلى   –
، زوراۋان تېررورىستالرنىڭ باش ئېگىپ تـوۋا قىلىـشىنىڭ ئهڭ          رادىكالىستالر

بهلگىلهنـگهن  :  تا »ئۇقتۇرۇش«.  مۇددىتى قىلىپ بهلگىلهپ بهردى    ئاخىرقى
مۇددەت ئىچىدە تهشهببۇسـكارلىق بىـلهن دېلـو مهلـۇم قىلىـپ مهسـىلىنى،              

ىنى ئهينهن تاپشۇرغۇچىالر، قانۇن بويىچه يېنىكلىتىپ، كهڭچىلىـك        جىنايىت
  .  دەپ كۆرسىتىلدى-بىلهن بىر تهرەپ قىلىنىدۇ، 
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   كۈنى– 8 ئاينىڭ – 1 يىلى –2002

  : بېيجىڭدىن بهرگهن خهۋىرىمۇخبىرىنىڭ »دۇنيا گېزىتى«
غا ئهزا دۆلهتلهرنىـڭ تاشـقى ئىـشالر        »شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتى  «
ــست ــدى مىنى ــۈن بېيجىڭــدا ئۆتكۈزۈل ــى تۈنۈگ ــستىرلهر . ىرلىرى يىغىن مىنى

تېررورىزمغـا قارشـى تۇرۇشـتا بىـر        : يىغىنىدىن كېيىن بايانات ئـېالن قىلىـپ      
 -ەك، تهرەپلىمىلىككه يول قويماسلىق كېرەك؛ قوش ئۆلچهم قويماسلىق كېـر    

غــا ئهزا »هي ھهمكـارلىق تهشــكىالتى شــاڭخ»دەپ تهكىتلىگهنـدىن كېــيىن،  
ــله ــدە تېررورىزمنىــڭ تهھــدىتىنى  دۆلهت ــۆز دۆلهتلىــرى ئىچى ــسى ئ ر، ھهرقاي

يوقىتىش ئۈچۈن، ئهڭ ئاخىرقى چهك دائىرىسىدە تىرىشچانلىق كۆرسـىتىدۇ،        
  .  دەپ شهرھلهندى-

يىغىنغـا جۇڭگونىـڭ    :  مۇخبىرى خهۋەر قىلىـپ    »شىنخۇا ئاگېنتلىقى «
  دەپ - رىياسـهتچىلىك قىلـدى،      جاشـۇەن تاشقى ئىـشالر مىنىـستىرى تـاڭ        

  .كۆرسهتتى
ھهرقايـسى دۆلهتـلهر بىـشكهك شـهھىرىدە تېررورىـستالرغا          : جاشۇەنتاڭ  

ــهرقىي تۈركىـــستان       ــكىللهپ، شـ ــۇرۇش فۇنكسىيىـــسى تهشـ ــى تـ قارشـ
ــستلىرىغا ــېچهن تېررورىـ ــستلىرىغا، چـ ــسالم  «، تېررورىـ ــستان ئىـ ئۆزبېكىـ

 قاتارلىق تېررورىـست تهشـكىالتالرغا زەربه بېرىـشنى كـۈچهيتىش           »ھهرىكىتى
شــاڭخهي ھهمكــارلىق  «.  دەپ كۆرســهتتى- دەپ قــارايمهن، -كېــرەك، 
تنىـڭ تاشـقى ئىـشالر مىنىـستىرلىرى        غا ئهزا بولغـان ئـالته دۆله      »تهشكىالتى

  .قا ئىمزا قويدى»بىرلهشمه بايانات«
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نىڭ بىخهتهرلىكـى ۋە     رايون »شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتى  «: باياناتتا
ــي ب  ــستالر، مىللىـ ــداپ، تېررورىـ ــۇقىملىقىنى قوغـ ــى مـ ــۈنچىلهر، دىنـ ۆلگـ

 دەپ  - قاتارلىق ئۈچ خىـل كـۈچلهرگه زەربه بېرىـشى كېـرەك،             رادىكالىستالر
بۇ تهشكىالت ب د ت قارار نامىلىرىغا رىئايه قىلىپ، بىرلهشـكهن           . كۆرسهتتى

ــلهن   ــلهر تهشـــكىالتىنىڭ قۇرۇلغۇســـى بىخهتهرلىـــك كـــومىتېتى بىـ دۆلهتـ
  .ىتىلدى دەپ كۆرس-ھهمكارلىشىپ ئىش ئېلىپ بېرىشى كېرەك، 

ئافغانىــستاندا تالىبــانالر ھاكىمىيىتىنىــڭ ئاغــدۇرۇلغانلىقى،    : باياناتتــا
قالغانلىقىـدىن  خهلقئارا تېررورىست تهشكىالتالر ۋە تېررورىست گۇرۇھالرنىڭ يو      

 ھهرخىـل شـهكىللىك     »شاڭخهي ھهمكارلىق تهشـكىالتى   «دېرەك  بهرمهيدۇ؛    
 دەپ - ئهيىبلهيـــدۇ، تېررورىـــستالرغا زەربه بېرىـــدۇ ۋە بـــۇ تهشـــكىالتالرنى

  .كۆرسىتىلدى
شــاڭخهي ھهمكــارلىق «: قــسهتلىك دارىــتمىالپ، باياناتتــائامېرىكىغــا مه

غا ئهزا دۆلهتلهرنىڭ تېررورىزمنىڭ كونكرېت مىللىي ياكى دىنـى         »تهشكىالتى
ئاالھىدىلىكى بولمايدۇ؛ تېررورىزمغا قارشى تۇرۇش ھهرىكىتـى، دىنغـا قارشـى           

ه ياكى ئايرىم دۆلهت، ئـايرىم مىللهتـكه قارشـى          تۇرۇش، ئېتىقاد ئهركىنلىكىگ  
 الزىـم، دەپ قارايـدىغانلىقى شـهرھلهپ        ئارىالشتۇرۋەتمهسلىكىتۇرۇش بىلهن   

تېررورىزمغــا قارشــى تۇرۇشــتا بىــر تهرەپلىمىلىــك، قــوش ئــۆلچهم . ئۆتۈلــدى
  . بولماسلىقى الزىم، دەپ كۆرسىتىلدى

وندىن بهرگهن  ىنگت ۋاش باۋچىڭنىڭ لىننىڭ مۇخبىرى   »ېزىتىدۇنيا گ «
  : تېلېگراممىسى

غا ئهزا بولغان ئالته دۆلهتنىڭ تاشقى      »شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتى  «
كىشىلىك «ا توپلىنىپ يىغىن ئېچىۋاتقاندا،     ئىشالر مىنىستىرلىرى بېيجىڭغ  
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، خىتــاي »ھوقــۇقنى كۆزەتكــۈچى خهلقئــارا كىــشىلىك ھوقــۇق تهشــكىالتى
ستۇرۇشلىرىنى ئهيىبلهپ، ئـالته    كوممۇنىستالر ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭدىكى با   

تېررورىزمغا قارشى تۇرغانـدا ئوخـشاشال      : دۆلهتنىڭ رەھبهرلىرىگه خهت يېزىپ   
ئامېرىكىنىـــڭ دۆلهت . چـــاقىردىكىـــشىلىك ھوقۇققـــا ئېتىبـــار بېرىـــشكه 

ــس ــشىلهرنى  : ى بۈگــۈنمهھكىمى ــامىلالر ئۈچــۈن گۇناھــسىز كى سىياســىي ئ
رورىزملىق ھهرىكهتتۇر، ئامېرىكا بـۇ     قااليمىقان ئېتىپ ئۆلتۈرۈشمۇ ئهلۋەتته تېر    

ــستلىقخىللىــق  ــدۇ، دەپ  تېررورى ــۇ ئوخــشاشال قارشــى تۇرى  ھهرىكهتلهرگىم
  . كۆرسهتتى

تېررورىزمغـا قارشـى تۇرۇشـنىڭ قـوش ئـۆلچىمى          : شاڭگاڭلىق مـۇخبىر  
ــسىدا  ــاتوغرى ــوئباياناتچىغ ــا دۆلهت   س ــدا، ئامېرىك ــسال قويغان نىڭ مهھكىمى

ــسى  ــاۋچىېرباياناتچى ــسى    ئامېرى: ب ــىيادىكى ھهرقاي ــۇرا ئاس ــلهن ئوتت ــا بى ك
دۆلهتلهرنىڭ تېررورىزمغا قارشى تۇرۇش ھهمكارلىقى ئىنتايىن ياخـشى، شـۇڭا          

  . قوش ئۆلچهم مهسىلىسى مهۋجۇد ئهمهس، دەپ كۆرسهتتى
ھهممىمىــزگه مهلــۇم، سىياســىي ئــامىلالر ئۈچــۈن، : بــاۋچېىربايانــاتچى 

ىـــل تېررورىزملىـــق گۇناھـــسىز كىـــشىلهرنى ئېتىـــپ ئۆلتۈرۈشـــمۇ بىـــر خ
ــا ئوخـــشاشال قارشـــى تۇرىـــدۇ،   ــۇ ئامېرىكـ  دەپ -ھهرىكهتتـــۇر، بۇنىڭغىمـ

  . كۆرسهتتى
ــۇق  « ــشىلىك ھوق ــارا كى ــۈچى خهلقئ ــكىالتىكۆزەتك ــو، »تهش ، جۇڭگ

: رۇسىيه، ئۆزبېكىستان قاتـارلىق دۆلهتـلهرگه قـاتتىق ئاگاھالنـدۇرۇش بېرىـپ           
 قانۇنالرغـــا بـــۇ خهلقئـــارا كىـــشىلىك ھوقـــۇق پرىنـــسىپلىرىغا ۋە خهلقئـــارا

دۆلهتلهرنىــڭ ئېغىــر دەرىجىــدە خىالپلىــق قىلغــانلىقىنى ســهمىگه ســېلىپ  
بـــۇ تهشـــكىالت جۇڭگـــو دائىرىلىرىنىـــڭ شـــىنجاڭدا ئۇيغـــۇر  . قويـــدى
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ــاتتىق    ــتۇرۇۋاتقانلىقىنى قـ ــكىالتالرنى باسـ ــى تهشـ ــالىيهتچىلهرنى، دىنـ پائـ
  .ئهيىبلىدى
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   كۈنى– 9 ئاينىڭ – 1 يىلى – 2002

 غهربنــى:  بهرگهن خهۋىــرىتهيبىــدىن مۇخبىرىنىــڭ »دۇنيــا گېزىتــى«
نـى شـهرققه يـۆتكهش      ىزې غهربنىـڭ گ   —ئېچىشنىڭ ئاۋۋالقى ئىش تهرتىپى     

. قۇرۇلۇشىغا بىرلهشمه مهبلهغ سېلىش ئـوبيېكتلىرى جۇڭگـودا بېكىتىلـدى         
 800 مىليـارد  1جۇڭگو نېفىت شىركىتى نۆۋەتته  نېفىت شىركىتى بىـلهن   

ــشىم ئ  ــق كېلى ــون دولالرلى ــهرققه  مىلي ــى ش ــىنجاڭنىڭ نېفىتىن ــزاالپ ش ىم
 –سـودا   « نهشـر قىلىنىـدىغان      تهيبىـدە . يۆتكهش پىالنىنى تۈزۈپ چىقتى   

 شـىركىتى   »شـېل «نىڭ خهۋەر قىلىـشىغا ئاساسـالنغاندا،       »سانائهت گېزىتى 
زىنى شهرققه يۆتكهش قۇرۇلۇشىغا مهبلهغ سېلىپ، شـىنجاڭدىن        ېغهربنىڭ گ 

ققـا نېفىـت تۇرۇبىـسى ياتقۇزمـاقچى         كىلومېتىر ئۇزۇنلۇ  4000شاڭخهيگىچه  
  . بولدى

ــى – 2001 ــۈنى بېيجىڭــــدا  – 31 ئاينىــــڭ – 12 يىلــ  كــ
ــدى    ــان ئىـ ــزا قويۇلغـ ــشىمنامىگه ئىمـ ــا  . كېلىـ ــشىمنىڭ مهزمۇنىغـ كېلىـ
 ۋە  » نېفىـت شـىركىتى    شـېل «ئاساسالنغاندا، چهت ئهل مالىيه گـۇرۇھلىرى       

اي  پـ 45%نېفىت شىركىتى بىلهن بىرلىـشىپ   » «Gazprom رۇسىيىنىڭ
 چېكىغـا  پـاي    50% ئىگه بولىدىغان، جۇڭگونىڭ نېفىت شىركىتى       چېكىغا

  . ئىگه بولىدىغان بولدى
ــۇرۇن ئامېرىكىنىــڭ نېفىــت شــىركهت   Exxon Mobel بۇنىڭــدىن ب

ــابىتىگه     ــېلىش رىق ــلهغ س ــىغا مهب ــۇ زور قۇرۇلۇش ــڭ ب ــۇ، جۇڭگونى گۇرۇھىم
  .قاتناشقان ئىدى
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ــرىش  ــستالرغا زەربه بې ــكهن تېررورى  ئۈچــۈن ئامېرىكىنىــڭ شــۇنداق ئى
قۇدرەتلىــك ئارمىيىــسى، ئافغانىــستانغا، ئوتتــۇرا ئاســىياغا كىرگهنــدە خىتــاي 
كوممۇنىستلىرى رۇسىيىنىڭ، ئامېرىكىنىڭ نېفىت شىركهتلىرىنى خىتاينىـڭ       
مۇستهملىكىسى ئۇيغۇرىستان نېفىتلىكىگه مهبلهغ سېلىشقا تهكلىپ قىلىـپ        

وق يهنـى بـۇ يهردە مىللىـي         سـهر تهڭـگه يـ      300نېمه قىلماقچى؟ بۇ يهردە     
   دېمهكچىمۇ؟ -مهسىله مهۋجۇد ئهمهس، 
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   كۈنى– 10 ئاينىڭ – 1 يىلى – 2002

ــاگېنتلىقى  ــزى ئ ــۋەن مهركى ــڭ تهي ــان  مۇخبىرىنى ــاڭگاڭدىن تارقاتق  ش
ــرى ــان  گې: خهۋى ــالىيهت قىلىۋاتق ــدە پائ ــزى «رمانىيى ــۇر مهركى ــڭ »ئۇچ نى

خـوتهن  :  ئاساسـلىنىپ ، ئېرىـشكهن ئۇچۇرالرغـا  رەشـىد باياناتچىسى دىلـشات    
لهنجـۇ ھهربىـي رايـونى ھـاۋا        . رومى كېڭهيتىپ قۇرۇلۇۋاتىـدۇ   وھهربىي ئايرود 

ئارمىيىسىنىڭ مۇئاۋىن قوماندانى بـۇ قۇرۇلۇشـنى نـازارەت قىلىۋاتىـدۇ، دەپ            
  . كۆرسهتتى

ــشات  ــىددىل ــايرود: رەش ــوتهن ئ ــان، – 1965رومى وخ ــى قۇرۇلغ  يىل
ىــشلىتىپ كهلــگهن، ئهمــدى ھهربىــي ۋە خهلــق ئاۋىئاتسىيىــسى ئوخــشاش ئ

روم ئهسلىههلىرىنىڭ كونىراپ كهتكهنلىكى توغرىسىدا، مۇئـاۋىن ھـاۋا         وئايرود
  . نىڭ ئهسكهرتىپ ئۆتكهنلىكىنى كۆرسهتتىىئارمىيه قوماندان
 ھىندىـستان، پاكىـستان،     خوتهن:  مۇنداق پهرەز قىلدى   رەشىددىلشات  

ۋىتى جىددىيلىـشىپ   بۇ يهردە دۆلهتلهر مۇناسى   . كهشمىر بىلهن چېگرىلىنىدۇ  
. ئۇنىڭ ئۈستىگه ئافغانىستاننىڭ ۋەزىيىتىدە تهۋرىنىش پهيدا بولـدى       . كهتتى

ــايرود ــۇرۇش بهلكــى رايوننىــڭ ۋەزىيىــتىگه  وخــوتهن ئ رومىنى كېڭهيتىــپ ق
  . ئاالقىدار بولسا كېرەك
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   كۈنى– 15 ئاينىڭ – 1 يىلى – 2002

  :رى شاڭگاڭدىن تارقاتقان خهۋىمۇخبىرىنىڭ »دۇنيا گېزىتى«
ئۈرۈمچىدە مىللىي بۆلگۈنچىلهر ئاشـكارا قۇتراتقۇلـۇق قىلىـدىغان بىـر           

خىتاينىڭ ئۈرۈمچىگه قۇرۇۋالغان خهلق سارىيىدا يېڭى يىل       . ۋەقه يۈز بهردى  
كېچىلىكى سهنئهت نومـۇرى ئاخىرالشـقاندىن كېـيىن، بىـر ئۇيغـۇر يىگىـت              

دىغان سهھنىگه چىقىپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىلىرىنى تهرغىـب قىلىـ        
. لتۈردىبىر پارچه شېئىرنى دېكالماتسىيه قىلىپ، پۈتۈن زالنى زىلزىلىگه كه    

ــۇر يىگىت  ــۇ ئۇيغ ــۆۋەتته ب ــى  ن ــۇپ كهتت ــاقچىالر تۇت ــى س ــاقچىالرنىڭ . ن س
  . ئاشكارىلىشىغا قارىغاندا بۇ يىگىت ئىشسىز ئىكهن

 بــۇ ۋەقهنــى ئابدۇرەشــىد ئــابلهتئــاپتونوم رايوننىــڭ قورچــاق رەئىــسى 
ئىـدېئولوگىيه ساھهسـىدە مىللىـي بۆلگـۈنچىلىككه قارشـى          : پئېغىزغا ئېلى 

تۇرۇشــنى كۈچهيتىــپ، مىللىــي بۆلگــۈنچىلىككه قارشــى تــۇرۇش مــۇداپىئه  
  . ئىستىهكامى قۇرۇپ چىقىش توغرىسىدا كاپشىدى

 ســىتاتهدىــن »شــىنجاڭ گېزىتــى«نىــڭ »ئهيــنهك گېزىتــى«شــاڭگاڭ 
ىلنـى قارشـى ئـېلىش      يېڭـى ي  : كهلتۈرۈپ تارقاتقان خهۋىـرىگه ئاساسـالنغاندا     

يۈزىسىدىن ئۆتكۈزۈلگهن مۇزىكا ئاڭالش كېچىلىكىـدە ئويـۇن ئاخىرالشـقاندا          
ــۈرگهن   ــسىز ي ــۇنجانئىش ــۆزلىرىنى   تۇرس ــپ، ك ــهھنىگه چىقى ــمهد س  ئهھ

، ئـۆزى يازغـان بىـر پـارچه شـېئىرنى           كـۆرۈرمهنلهرگه چهكچهيتىپ ئولتۇرغان   
رۇن ئوخـشىتىش    ۋاسىته، يوشـۇ   ئىستىلىستىك. دېكالماتسىيه قىلىپ بهرگهن  

 ئىجتىمـائىي رېئاللىققـا ھۇجـۇم قىلىـش، مىللىـي           شېئىربىلهن يېزىلغان بۇ    
ــا      ــيهتكه، رېئاللىقق ــش، جهمئى ــب قىلى ــدىيىلىرىنى تهرغى ــك ئى بۆلگۈنچىلى
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ــۈك بهدىئىــي ۋاســىتىلهر    ــۇرۇش خاھىــشلىرىنى كۈچل ھۆكــۈمهتكه قارشــى ت
ئىگه شـېئىر   ئارقىلىق يورۇتۇپ بهرگهن، جهڭگىۋارلىققا، قوزغىتىش كۈچىگه       
  . بولۇپ ئىنتايىن ئېغىر سىياسىي ئىجتىمائىي تهسىر پهيدا قىلغان

 ئېلىـپ   تلهې قارىغاندا بۇ ئۇيغۇر يىگىت بـ      ساقچىالرنىڭ ئاشكارىلىشىغا 
ــۇرلىرى       ــهنئهت نوم ــۇرۇپ، س ــته ئولت ــا تهرەپ ــۇپ، ئارق ــرگهن بول ــا كى زالغ

ىيه ئاخىرالشقاندىن كېـيىن تۇيۇقـسىز سـهھنىگه چىقىـپ شـېئىر دېكالماتـس            
  . قىلغان

ئاپتونوم رايونلۇق قورچاق پارتكوم ۋەقهگه  ئىنتايىن ئهھمىيهت بېرىـپ،          
دەرھال يىغىن چاقىرىپ، خىزمهت تهرتىپلىرىنى ئورۇنالشـتۇرۇپ، بـۇ ۋەقهگه          
ــر تهرەپ    ــاتتىق بى ــشۈرۈپ، ق ــتايىدىل تهك ــانالرنى ئهس ــىۋەتلىك ئورگ مۇناس

ــدىلىنىپ  بۇنىڭــدى،نى يوقىتىــشنىىقىلىــپ، جهمئىيهتتىكــى تهســىر ن پاي
مىللىي بۆلگـۈنچىلىككه قارشـى يهنه بىـر قېـتىم تهربىـيه ئېلىـپ بېرىـشنى                

  . تهلهپ قىلدى
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   كۈنى– 16 ئاينىڭ – 1 يىلى – 2002

  : خهۋىرىمۇخبىرىنىڭ »دۇنيا گېزىتى«
 كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزەتكۈچى   يورك شهھىرىگه جايالشقان  -ى نيۇ شتاب

: يېقىندا ئېالن قىلغان دوكالتىدا   ،  »خهلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتى   «
ــا      ــلهر، ئامېرىك ــۇن دۆلهت ــان نۇرغ ــگه ئالغ ــۆز ئىچى ــىيىنى ئ ــو ۋە رۇس جۇڭگ
رەھبهرلىكىــدىكى تېررورىزمغــا قارشــى تــۇرۇش ھهرىكىتىــدىن پايــدىلىنىپ،  

ه سىياسـىي پائـالىيهتچىلهرنى     دۆلهت ئىچىدە غهيرىي سىياسىي قاراشـقا ئىـگ       
  .  دەپ كۆرسهتتى- تارتماي باستۇرۇشقا باشلىدى، تهپ

خهلقئـــارا كىـــشىلىك ھوقـــۇق « كىـــشىلىك ھوقـــۇقنى كۆزەتكـــۈچى
ــكىالتى ــادا  – 16 »تهش ــۈنى دۇني ــۇق   76 ك ــشىلىك ھوق ــڭ كى  دۆلهتنى

  . ئىپادىسى توغرىسىدا دوكالت ئېالن قىلدى
خهلقئـــارا كىـــشىلىك ھوقـــۇق « كىـــشىلىك ھوقـــۇقنى كۆزەتكـــۈچى

ۇر مۇسـۇلمانلىرىنى   جۇڭگو ھۆكـۈمىتى ئۇزۇنـدىن بېـرى ئۇيغـ        : »تهشكىالتى
باســتۇرۇش ھهرىكهتلىرىنــى، ئامېرىكىنىــڭ تېررورىزمغــا قارشــى تــۇرۇش      
ھهرىكىتىگه پايدىلىق دەپ ئاتـاپ كهلـدى، خىتـاي ھۆكـۈمىتى ئۇيغـۇرالرنى             
باســتۇرۇش ھهرىكهتلىرىنــى، ئامېرىكىنىــڭ تېررورىزمغــا قارشــى تــۇرۇش      

  .  دەپ كۆرسهتتى-ھهرىكىتى بىلهن بىرلهشتۈرمهكچى بولدى، 
 چېچهنلهرنـى قـانلىق باسـتۇرۇش       پـۇتىن  ۋىالدېمىررۇسىيه پرېزىدېنتى   

 تارتماستىن چېچهنلهرگه زەربه بېـرىش      هربىي ھهرىكىتىنى كۈچهيتىپ، تهپ   ھ
ئامېرىكا زەربه بېرىدىغان خهلقئارا تېررورىزمغـا قارشـى تـۇرۇش ھهرىكىتىنىـڭ            

  .  دېدى، دەپ كۆرسهتتى-بىر قىسمىدۇر، 
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   كۈنى– 17  ئاينىڭ– 1 يىلى – 2002

 ۋاشـىنگتوندىن بهرگهن    باۋچىڭنىـڭ  لىـن  ى مـۇخبىر  »دۇنيا گېزىتـى  «
  :تېلېگراممىسى

ــۇق تهشــكىالتى « ــشىلىك ھوق ــارا كى ــڭ »خهلقئ ــو ھۆكۈمىتىنى  جۇڭگ
ىـرى  ئۆتكهن بىـر يىلـدا، كىـشىلىك ھوقـۇقنى دەپـسهندە قىلىـش ھهرىكهتل             

 ھهمــدە خهلقنىــڭ نېگىزلىــك كىــشىلىك  كۆپهيــسه كۆپهيــدىكى ئازايمىــدى
 ۋەقهسـىدىن    سـېنتهبىر  – 11 وقۇقلىرىنى كونترول قىلىشنى كۈچهيتتى،   ھ

 خهلقئارا تېررورىزمغا قارشـى تـۇرۇش ھهرىكىتىنـى،         كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتى  
تىبهت ۋە شىنجاڭدا باسـتۇرۇش ئېلىـپ بېرىـشنىڭ باھانىـسى قىلىۋالـدى،             

  .دەپ كۆرسهتتى
ــكىالتى  خ« ــۇق تهش ــشىلىك ھوق ــارا كى ــىنگتوندا، »هلقئ ــۈن ۋاش   بۈگ
 2002 ،ېلىش يىغىنـى ئۆتكـۈزۈپ    ۋر كۇلۇبىدا، مۇخبىرالرنى كۈتـۈ    مۇخبىرال

پرېزىدېنت : دوكالتتا.  يىللىق كىشىلىك ھوقۇق دوكالتىنى ئېالن قىلدى      –
بــوش ھۆكۈمىتىنىــڭ ئــۆتكهن بىــر يىلــدا جۇڭگوغــا قاراتقــان سىياســىتى،  

ــاۋۋالقى قارشىلىــشىش، تىركىشىــشتىن،  ــۈز – 11ئ  ســېنتهبىر ۋەقهســى ي
دىن كېيىن ھهمكارلىشىـشقا ئـۆزگهردى، پرېزىـدېنت بـوش ئۆتمۈشـته            بهرگهن

 ســېنتهبىر – 11دىنــى ئېتىقــاد ئهركىنلىكىنــى تهكىــتلهپ تــۇراتتى،     
ۋەقهسىدىن كېيىن، ئامېرىكا تېررورىزمغا قارشـى تۇرۇشـتا خىتـاي ھۆكـۈمىتى            

ــۇق، ســودا   ــدى، كىــشىلىك ھوق  تىجــارەت –بىــلهن ھهمكارالشــماقچى بول
ۇقنى قانـداق سـاقالپ قالىـدۇ؟ ھـازىرچه مهلـۇم ئهمهس،            ساھهسىدە تهڭپۇڭل 
  .دەپ كۆرسهتتى
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ــا ــۇپ   : دوكالتت ــا ســودا تهشــكىالتىغا ئهزا بول ــۈمىتى دۇني جۇڭگــو ھۆك
كىرگهندىن كېيىن، ئۆتكهن بىر يىلـدا  ئولىمپىـك تهنتهربىـيه مۇراسـىمىنى             
بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈشنى قولغا كهلتۈرمهكچى بولغـان پهيـتلهردە، بـۇ دۆلهتنـى            

لقئارا جهمئىيهتكه تونۇتۇش تهرەددۇتىنى قىلىۋاتقان پهيتلهردە، خهلقنىـڭ        خه
نېگىزلىك ئهركىنلىك ھوقۇقلىرىنى كونترول قىلىشنى ئوخشاش بىر ۋاقىتتـا         

ئاتالمىش قاتتىق زەربه بېرىش ھهرىكىتىنى قانات يايدۇرۇپ، دىنى        . كۈچهيتتى
 – بېرىپ، گېزىـت  ، مىللىي بۆلگۈنچىلهرگه زەربه دېيىلگهنلهرگه رادىكالىست

قـانۇن  «هپ، ئىنتېرنېتنى كونترول قىلىپ،      پېچهتل رىداكسىيىلهرنىژۇرنال،  
  .  نامىدا سىياسىي تهلهپلهرنى باستۇردى»بىلهن باشقۇرۇش

* * * * *  
 كۈنى ئوسلودىن بهرگهن    – 16 مۇخبىرىنىڭ »فرانسىيه ئاگېنتلىقى «
  : خهۋىرى
نىڭ رەھبهرلىـرى،   »سىتهشكىالتى نورۋېگىيه شۆبى  كهچۈرۈم   خهلقئارا«
 كـۈنى زىيـارەت قىلىـپ    – 19:  بايانات ئارقىلىق بىلدۈرۈپ   لوروۋىككهۋەزىر  

جۇڭگوغا بارغانـدا، جۇڭگـو ھۆكۈمىتىنىـڭ كىـشىلىك ھوقـۇق خاتىرىـسىنى             
  .ىلىدىپوغرىسىدا ھهيدەكچىلىك قىلىشنى تاياخشىلىشى ت
ىك  ئهپهنـدى، جۇڭگونىـڭ كىـشىل      لودۇۋىـك نورۋېگىيه ۋەزىرى   : باياناتتا

ھوقۇق خاتىرىسىنى تهنقىد قىلىشى كېرەك، كىشىلىك ھوقۇق مهسىلىسىنى        
 دەپ  -تۆۋەن مۇقامدا تهكىتلهپ قويۇش بىلهن قانائهت قىلماسلىقى كېرەك،         

  .كۆرسىتىلدى
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دىن باشـقا،    تىجارەت ئىـشلىرىنى سۆھبهتلهشـكهن     –سودا  : باياناتتا يهنه 
 قىـستاققا  –دە قىـيىن   جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ تۈرمىلهرنورۋېگىيه دائىرىلىرى 

ئېلىشقا قارشى تۇرىدىغانلىقىنى، دىنى ئېتىقاد ئهركىـنلىكىگه زىيانكهشـلىك         
قىلىـــشقا قارشـــى تۇرىـــدىغانلىقىنى، ئۆلـــۈم جازاســـى بېرىـــشكه قارشـــى  

  . تۇرىدىغانلىقىنى دادىل ئوتتۇرىغا قويۇشى كېرەك، دەپ كۆرسىتىلدى
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   كۈنى– 22 ئاينىڭ – 1 يىلى – 2002

ــا گېز« ــىدۇني ــڭ »ىت ــدىن بهرگهن  – 20 مۇخبىرىنى ــۈنى بېيجىڭ  ك
  :خهۋىرى

 بوش جۇڭگونى زىيـارەت قىلىـشنىڭ       جورجىئامېرىكىنىڭ پرېزىدېنتى   
ھارپىسىدا، جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ دۆلهت سـوتى تۈنۈگـۈن چۈشـتىن بـۇرۇن            

شىنجاڭ مۇستهقىللىقىنى قوغلىشىدىغان   :  بهتلىك دوكالت ئېالن قىلىپ    10
ــستان تهشــك  ــچ  شــهرقىي تۈركى ــلهن زى ــن بى ىالتلىرىنىڭ ئوســامه بىــن الدى

بېيجىڭ دائىرىلىـرى، ئامېرىكـا ۋە      . مۇناسىۋىتى بارلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتتى   
خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ تېررورىستالرغا تاقابىل تۇرغانـدا، شـهرقىي تۈركىـستان          
تهشكىالتلىرى بىـلهن خهلقئـارا تېررورىـستالرغا قـوش ئـۆلچهم قويماسـلىقنى             

  .تهلهپ قىلدى
مىللىي بۆلگۈنچى ئۇيغۇر تهشكىالتلىرى، ئۇيغـۇر      :  بهتلىك دوكالتتا  10

دۆلىتىنــى قــۇرۇش ئۈچــۈن ئۇزۇنــدىن بېــرى شــىنجاڭ ۋە باشــقا دۆلهتــلهردە 
پىالنالپ، تهشكىالتالر قۇرۇپ بىر قاتار پارتلىتىش، مهخپىي ئۆلتـۈرۈش، ئـوت          

وراۋانلىق  ۋە ز  تېررورىستلىققويۇش، زەھهر تاشالش، ھۇجۇم قىلىش قاتارلىق       
 -يسى مىللهتلهرنىڭ ھاياتىغـا، مـال       ۋەقهلىرىنى تهشكىللهپ، جۇڭگودا ھهرقا   

مۈلكىگه، بىخهتهرلىك ۋە جهمئىيهتنىـڭ مۇقىملىقىغـا ئېغىـر زىيـان سـالدى؛             
ھهمدە ئاالقىدار دۆلهتـلهر ۋە رايوننىـڭ بىخهتهرلىكـى ۋە مۇقىملىقىغـا ئېغىـر              

 – 2000يىلالردىـن    – 1990زىيان سالدى ۋە تهھدىت پهيـدا قىلىـپ،         
 قېتىمـدىن ئـارتۇق زوراۋانلىـق ھهرىكهتلهرنــى    200يىلالرغىـچه شـىنجاڭدا   

 نهپهر ھهر مىللهت ئاممىنىڭ، ئاساسى قاتالم كادىرلىرى،        162پهيدا قىلىپ،   



 209

ــاردى،     ــۈرۈپ چىق ــىنى كهلت ــڭ ئۆلۈش ــى ئهربابالرنى ــادەم 440دىن  نهپهر ئ
  .  دەپ كۆرسىتىلدى-يارىالندى، 
ىي ئاسـىيادا پائـالىيهت قىلىۋاتقـان بۆلگـۈنچى ئۇيغـۇر           جهنـۇب : دوكالتتا

ــتىن     ــشىپال قالماس ــاردىمىگه ئېرى ــڭ ي ــن الدىننى ــامه بى ــكىالتلىرى ئوس تهش
ــدى، دەپ    ــۈچىگه ئايالنـ ــۇھىم كـ ــامه بىـــن الدىننىـــڭ مـ ــشاشال ئوسـ ئوخـ

  . كۆرسىتىلدى
ــا يهنه ــكىالتالرنىڭ    : دوكالتت ــۈنچى تهش ــۇر بۆلگ ــن ئۇيغ ــن الدى ــامه بى ئوس

 دورا بىـلهن، قاتنـاش قـوراللىرى،    – ماددىي خىراجهت بىلهن، ئوق   پائالىيىتىنى
ــتىن    ــنلهپال قالماس ــلهن تهمى ــاتالر بى ــاددىي الۋازىم ــى،م ــي   بهلك ــۇر مىللى  ئۇيغ

  . بۆلگۈنچىلهرنى الگېردا ھهربىي مهشىق بىلهن تهربىيىلىدى، دەپ كۆرسىتىلدى
ــن   ــسالم ھهرىكىتــى«ئوســامه بىــن الدى ــدىن »ئى  تهشــكىالتى قۇرۇلغان

ېيىن، ئوتتۇرا ئاسىيا، غهربىـي ئاسـىيادا پائـالىيهت قىلىۋاتقـان تېررورىـست       ك
ــاي  ــلهن ئـ ــلىرى بىـ ــكىالتلىرىنىڭ كاتتىۋاشـ ــۇر تهشـ ــشىپ ئۇيغـ رىم ئۇچرىـ

 ئۇيغۇرالرنىڭ جىهاد قىلىـشىغا يـاردەم بېرىـپ، ئۇيغۇرىـستاندا           ئۇيغۇرىستاندا
ــۇرۇپ    ــر دۆلهت ق ــلهن سىياســهت بىرلهشــتۈرۈلگهن ئۆلچهملىــك بى ــن بى دى

  . دەپ كۆرسىتىلدى-چىقماقچى بولدى، 
. بېيجىڭ ھهرخىل شهكىللىك تېررورىـستالرغا قارشـى تۇرىـدۇ        : دوكالتتا

ــۆلچهم    ــسىدە قـــوش ئـ ــۇرۇش مهسىلىـ ــا قارشـــى تـ ئوخـــشاشال تېررورىزمغـ
قوللىنىشقىمۇ قارشـى تۇرىـدۇ، بېيجىـڭ ھۆكۈمىتىنىـڭ تېررورىـست ئۇيغـۇر             

 ھهرىكهتـلهرگه زەربه بېـرىش      كۈچلىرىگه زەربه بېرىشى قانۇنـسىز زوراۋانلىـق      
بولۇپ، ھهرگىز باشقا بىر مىللهتكه ياكى باشقا بىر دىنغـا قارىتىلغـان ئهمهس،       

  . دەپ كۆرسىتىلدى-
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   كۈنى– 23 ئاينىڭ – 1 يىلى – 2002

ــارقىلىق – 22 مۇخبىرىنىــڭ »دۇنيــا گېزىتــى«  كــۈنى تېلېگراممــا ئ
  :تارقاتقان خهۋىرى

نىــستان ئۇرۇشــىدا ئامېرىكــا  كــۈنى ئافغا– 22بېيجىــڭ دائىرىلىــرى 
، شۇڭا جۇڭگو   تېررورىستالردۇرئارمىيىسى تهرىپىدىن قولغا ئېلىنغان ئۇيغۇرالر      

ئوخشاش بىر كۈنـدە    .  دەپ كۆرسهتتى  -تهرەپكه تاپشۇرۇپ بېرىشى كېرەك،     
تېررورىزمغا خهلقئارا قارشى تۇرۇشتىن پايدىلىنىپ سىياسىي      : ئامېرىكا تهرەپ 

  . دەپ كۆرسهتتى- زۇلۇم سېلىشقا بولمايدۇ،
 22،  يىشى سۈنجۇڭگو تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ باياناتچىسى      

بىــز، ئافغانىــستان : ېلىش يىغىنىــداۋتــۈ كــۈنى خهلقئــارا مــۇخبىرالرنى كۈ–
ئۇرۇشىدا ھهقىقهتهن بىر تۈركۈم ئۇيغۇرالرنىڭ قولغـا ئېلىنغانلىقىغـا دىقـقهت         

يغـۇرالر، بـۇ تېررورىـستالر      قىلدۇق، بۇ كىـشىلهر ئهمهلىيهتـته تېررورىـست ئۇ        
ئهگهر قولغـا ئېلىنغـان     . خهلقئارا تېررورىستالر بىلهن زىچ مۇناسـىۋەتكه ئىـگه       

 ھېسابلىنىدىكهن، ئاالقىدار تهرەپلهر بۇ     گراژدانلىرىتېررورىستالر جۇڭگونىڭ   
تېررورىستالرنى جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىـڭ قـانۇن بـويىچه بىـر تهرەپ قىلىـشىغا             

  .  دەپ كۆرسهتتى-تاپشۇرۇپ بېرىشى كېرەك، 
بېيجىـڭ ھهرخىـل شـهكىللىك تېررورىـستالرغا        : يىـشى  سۈنباياناتچى  
 ۋەقهلهر قهيهردە، قايـسى ۋاقىتتـا يـۈز بهرسـۇن           تېررورىستلىققارشى تۇرىدۇ،   

ياكى كىمگه قارىتىلغان بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، جۇڭگو ھۆكۈمىتى خهلقئـارا         
ــاتت   ــستالرنى قـ ــرلىكته تېررورىـ ــلهن بىـ ــيهت بىـ ــدۇ ۋە جهمئىـ ىق ئهيىبلهيـ

  .  دەپ كۆرسهتتى-تېررورىستالرغا قهتئىي زەربه بېرىدۇ، 
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 ئوخشاش بىر كۈندە    باۋچېرنىڭ باياناتچىسى   مهھكىمىسىئامېرىكا دۆلهت   
پرېزىـدېنت بـوش قوزغىغـان تېررورىـستالرغا قارشـى          : بايانات ئـېالن قىلىـپ    
شــىنجاڭ مۇســـتهقىللىق ھهرىكىتــى ۋە چېچهنىـــيه   : ئــۇرۇش؛ مهســـىلهن 

 پىلـسىرات ۇستهقىللىق ھهرىكىتىگه ئوخشاش توقۇنۇشالرغا بىزنى خـۇددى        م
ــشقا    ــامىله قىلىـ ــلهن مۇئـ ــانلىق بىـ ــدەك، ئېهتىياتچـ ــدىن ئۆتكهنـ كۆۋرۈكىـ

  . دەپ كۆرسهتتى-مهجبۇرلىدى، 
جۇڭگـــو ۋە ئامېرىكـــا ئوخـــشاشال تېررورىزمنىـــڭ : بـــاۋچېربايانـــاتچى 

ــۇنداقال خهلق   ــلهر، ش ــان دۆلهت ــلىكىگه ئۇچرىغ ــڭ  زىيانكهش ــارا تېررورىزمنى ئ
شۇڭا بىز تېررورىزمغا قارشى تۇرۇش جهھهتته ئامېرىكا       . تهھدىتىگه ئۇچرىماقتا 

بىـز،  . بىلهن جۇڭگو ئىككى دۆلهتنىڭ ھهمكارلىقىغا ئېتىبار بىـلهن قـارايمىز         
 تېررورىـستلىق شىنجاڭ ۋە جۇڭگونىڭ ھهرقانـداق بىـر يېرىـدە يـۈز بهرگهن             

 دەپ كۆرسهتكهندىن كېـيىن     -ى تۇرىمىز،   ھهرىكهتلهرگه ۋە زوراۋانلىققا قارش   
ــۇ يهنه ــۈمىتىگه   : ئ ــڭ ھۆك ــز، بېيجى ــله بى ــلهن بىل ــۇنىڭ بى ــارا : ش خهلقئ

تېررورىزمغا قارشـى تـۇرۇش ھهرىكىتـى، سىياسـىي تهلهپلىرىنـى تىـنچ يـول            
 ئايلىنىـپ قالماسـلىقى    باھانىـسىغا  باستۇرۇشـنىڭ    ئىپـادىلىگۈچىلهرنى بىلهن  

رشــى تۇرۇشــنى ئوياليــدىكهنمىز، نېگىزلىــك الزىــم؛ تېررورىزمغــا ئۈنۈملــۈك قا
 دەيـدىغان مهيـدانىمىزنى     -كىشىلىك ھوقۇقنى ھۆرمهت قىلىشىمىز كېرەك،      

  .  دەپ كۆرسهتتى-ئېنىق بىلدۈرۈپ قويدۇق، 
تىپ كهلگهن بىر تۈركـۈم     شىنجاڭدىن ئافغانىستانغا يې  : باۋچېرباياناتچى  

ڭ قىلماقتا؛ الگېردا تهلىم     الگېردا ئوسامه بىن الدىن بىلهن بىرگه جه       ئۇيغۇرالر
 تهربىيه ئالغان بىر قىسىم ئۇيغۇرالر ھهقىقهتهن شىنجاڭغا قايتىپ كهلدى،          –
  .  دەپ كۆرسهتتى-
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   كۈنى– 5 ئاينىڭ – 3 يىلى – 2002

 كۈنى ۋاشىنگتوندىن – 4 باۋچىڭنىڭ مۇخبىرى لىن  »دۇنيا گېزىتى «
  : بهرگهن تېلېگراممىسى

ــو  ــا دۆلهت س ــر ئامېرىك ــۆتكهن بى ــڭ  تى ئ ــو قۇرۇقلۇقىنى ــدا جۇڭگ  يىل
كىــشىلىك ھوقــۇق خاتىرىــسى يامانلىــشىپ كهتتــى، يهر ئاســتى دىنــى       
ــنى    ــستاننى تىزگىنلهشـ ــبهت ۋە ئۇيغۇرىـ ــتۇرۇش، تىـ ــى باسـ جهمئىيهتلهرنـ

 -كۈچهيتىش؛ بۇالر كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسهندە قىلغانلىقىنىڭ مىسالىدۇر،     
  .دەپ كۆرسهتتى

ــشىلىك   ــوكراتىيه، كى ــشلىرى  ئامېرىكىنىــڭ دېم ــگهك ئى ــۇق، ئهم ھوق
، بۈگـۈن  ئامېرىكـا   كېرەينىـر  لـورىن بويىچه مۇئـاۋىن دۆلهت ئىـشالر كـاتىپى     

ئامېرىكىنىـڭ  : دۆلهت سوتىغا كىشىلىك ھوقۇق توغرىسىدا دوكالت بهرگهنـدە       
تېخىمۇ كۆپ دېموكراتىيه تهلهپ قىلىۋاتقان ئۇيغـۇرالر       : جۇڭگو ھۆكۈمىتىگه 
  . تتىئۆرۇش بهرگهنلىكىنى تهكىتلهپ ۇ دەپ ئاگاھالند-تېررورىست ئهمهس، 

ــار ــان    ىيهر ش ــسىدا توختالغ ــسى توغرى ــۇق خاتىرى ــشىلىك ھوق نىڭ كى
جۇڭگــو بىــر پــارتىيه ھۆكۈمرانلىقىــدىكى مۇســتهبىت دۆلهت،     : دوكالتتــا

كىــشىلهرنىڭ غهيرىــي پىكىرلهرنــى ئىختىيــارى ئىپــادىلهش ۋە رەھبهرلهرنــى 
و ھۆكـۈمىتى، ھۆكـۈمهتكه     ئىختىيارى ئالماشتۇرۇش ئهركىنلىكى يوق؛ جۇڭگـ     

 دەپ تونۇغــان شهخــسلهر ۋە تهشــكىالتالرنى   -تهھــدىت پهيــدا قىلــدى،   
  . باستۇرۇپ كهلدى، دېيىلدى

 ئايــدا مهملىــكهت – 4جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى ئــۆتكهن يىلــى : دوكالتتــا
بـــويىچه قـــاتتىق زەربه بېـــرىش ھهرىكىتىنـــى قانـــات يايـــدۇرۇپ، غهيرىـــي 
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رگه، يهر ئاسـتى دىنـى تهشـكىالتالرغا        پىكىردىكىلهرگه، مىللىـي بۆلگـۈنچىله    
جۇڭگو مهتبۇئاتلىرىنىـڭ دەلىللىـرىگه ئاساسـالنغاندا، ئـۆتكهن         . زەربه بهردى 

 دىـن ئـارتۇق كىـشىگه ئۆلـۈم جازاسـى           200بىر يىلدا خىتـاي ھۆكـۈمىتى       
  . بهردى، دەپ كۆرسىتىلدى

جۇڭگونىــڭ كــۆپلىگهن رايونلىرىــدا تۇغــۇت چهكــلهش : دوكالتتــا يهنه
  . غا قويۇلماقتا، دەپ كۆرسىتىلدىمهجبۇرى يول
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   كۈنى– 14 ئاينىڭ – 3 يىلى – 2002

ــى « ــا گېزىت ــن  »دۇني ــۇخبىرى لى ــڭ م ــڭنى ــۈنى – 13 باۋچىڭنى  ك
  :ۋاشىنگتوندىن بهرگهن تېلېگراممىسى

 18ئامېرىكا كونگىرىسىنىڭ قارمىقىدا قۇرۇلغان، جۇڭگو كومىتېتىنىڭ       
ېزىپ، ئامېرىكىنىڭ بۇ نـۆۋەت     نهپهر ئهزاسى بۈگۈن پرېزىدېنت بوشقا خهت ي      

ــسىنى    ــش خاتىرىـ ــلىك قىلىـ ــا زىيانكهشـ ــشىلىك ھوقۇققـ ــڭ كىـ جۇڭگونىـ
ئهيىبلهيـدىغان قــانۇن اليىــهه ئوتتۇرىغــا قويۇشــنى ۋە بــۇ قــانۇن اليىهىنىــڭ،  
كىشىلىك ھوقـۇق كومىتېتىنىـڭ ماقۇللىـشىدىن ئۆتۈشـىگه ھهيـدەكچىلىك           

  . قىلىشنى تهلهپ قىلدى
ــلهر تهشــكىال  ــڭ  بىرلهشــكهن دۆلهت ــۇق كومىتېتىنى ــشىلىك ھوق تى كى

  . چاقىرىلىدۇجهنۋەدە كۈنى – 18يىللىق يىغىنى 
: جۇڭگــو كــومىتېتى ئهزالىرىنىــڭ پرېزىــدېنت بوشــقا يازغــان خېتىــدە 

ــانۇن اليىهىــلهر كىــشىلىك ھوقــۇق   گهرچه ئۆتمۈشــته ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان ق
ىهىلهرنى كومىتېتىنىڭ ماقۇللىشىدىن ئۆتمىگهن  بولسىمۇ، لېكىن، قانۇن الي       

پائال كـۈن تهرتىـپكه قويـۇش، جۇڭگـونى، ئامېرىكـا ۋە باشـقا دۆلهتلهرنىـڭ                
 -كىشىلىك ھوقۇققا كۆڭۈل بۆلۈشىگه، ئېتىبار بىلهن قاراشـقا مهجبۇراليـدۇ،           

بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتى كىــشىلىك ھوقــۇق  . دەپ كۆرســىتىلدى
ــرمىگهن بو  ــۇپ كى ــا ئهزا دۆلهت بول ــا گهرچه ئامېرىك ــسىمۇ، ئهزا كومىتېتىغ ل

بولمىغــان دۆلهتلهرمــۇ، مهلــۇم دۆلهتلهرنىــڭ كىــشىلىك ھوقــۇق  خاتىرىــسى  
 كىشىلىك ھوقـۇق كـومىتېتى      -توغرىسىدا، قانۇن اليىهه ئوتتۇرىغا قويااليدۇ،      
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 دەپ  -ئامېرىكىنىڭ ۋەكىل ئهۋەتىپ بۇ يىغىنغـا قاتناشتۇرۇشـقا قوشـۇلىدۇ،           
  . كۆرسىتىلدى

 قۇرۇلغان جۇڭگـو كـومىتېتى توققـۇز        ئامېرىكا كونگىرىسىنىڭ قارمىقىدا  
نهپهر كــېڭهش پاالتاســىنىڭ، توققــۇز نهپهر ئــاۋام پاالتاســىنىڭ ئهزالىرىــدىن  

ــومىتېتى جۇڭگونىـــڭ كىـــشىلىك ھوقـــۇق  . تهشـــكىللهنگهن ــو كـ جۇڭگـ
خاتىرىسىنى ۋە قانۇن بىلهن باشقۇرۇشنىڭ تهرەققىياتىنى نازارەت قىلىـدىغان         

  . كومىتېتىدۇر
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   كۈنى– 15ينىڭ  ئا– 4 يىلى – 2002

ــاگېنتلىقى « ــزى ئـ ــۋەن مهركىـ ــڭ »تهيـ ــۈنى – 14 مۇخبىرىنىـ  كـ
  :شاڭگاڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى

بېيجىـڭ  : »ئۇچـۇر مهركىـزى   «هقىللىق بىلهن شـۇغۇللىنىدىغان     مۇست
دائىرىلىرى شىنجاڭدا ئىككىنچى قېتىملىـق مىللىـي بۆلگـۈنچىلهرگه زەربه          

ىــق كــۈچ ئــارقىلىق دۆلهتنــى بېــرىش ھهرىكىتىنــى قانــات يايــدۇرۇپ، قورالل
ــايهتكه ئاالقىــدار   ــگهن جىن ــدى، دې ــاقچى بول  نهپهر سىياســىي 10پارچىلىم

 يىلدىن قاماق جازاسى ھۆكـۈم قىلـدى،        20 ، يىلدىن 7پائالىيهتچى ياشالرغا   
  . دەپ كۆرسهتتى

ــشات   ــاتچى دىل ــىدبايان ــڭ – 4: رەش ــدىن – 4 ئاينى  – 11 كۈنى
سى قارىقـاش ناھىيىـسىدە خىتـاي       كۈنىگىچه ئۇيغۇرىستاننىڭ خـوتهن ئۆلكىـ     

 نهپهر ئۇيغــۇر سىياســىي 10مۇســتهملىكىچىلىرى ئوچــۇق ســوت ئېچىــپ، 
ــېالن   ــۈم ئ ــقا ھۆك ــشىلهر    مهھبۇس ــۇ كى ــدە ب ــدى، ھۆكۈمنامى ــالالھ« قىل  ئ

ــسى ــۇرۇپ، »پارتىيى ــي  – 1994 ق ــازىرغىچه مهخپى ــدىن باشــالپ ھ  يىلى
الپ، بومبـا    تهربىيه ئېلىـپ بېرىـپ، قانۇنـسىز قـورال سـاق           –ھهربىي تهلىم   

ــدى،     ــاقچى بول ــپ قاچم ــايهتچىلهرنى ئېلى ــدىن جىن ــا تۈرمى  -ياســاپ ھهتت
 كۈنى ئۇيغۇرىـستاننىڭ قهشـقهر شـهھىرىدە        – 18 ئاينىڭ   – 3. دېيىلدى

 21 نهپهر كىشىنى قولغـا ئېلىـپ، بۇنىـڭ ئىچىـدە            52خىتاي ساقچىلىرى   
نهپهر كىـــشىنىڭ دىنـــى پائـــالىيىتىنى قانۇنـــسىز دىنـــى پائـــالىيهت، دەپ 

  .يىبلىدى، دەپ كۆرسهتتىئه
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   كۈنى– 18 ئاينىڭ – 4 يىلى – 2002

 كـۈنى تارقاتقـان     – 17 مۇخبىرىنىڭ »تهيۋەن مهركىزى ئاگېنتلىقى  «
  :تېلېگراممىسى

نىــڭ »ئۇچــۇر مهركىــزى «ســتهقىللىق بىــلهن شــۇغۇللىنىدىغان   مۇ
ــشات   ــسى دىل ــىدباياناتچى ــۇرۇش   : رەش ــۈن ئۇقت ــرى بۈگ ــڭ دائىرىلى بېيجى

ي ۋىاليىتىدىكى چارۋىچىالرنىـڭ فېئوداللىـق ئـادەت بـويىچه          تارقىتىپ، ئالتا 
ــوي قىلىــش ــر ىت ــ–نى، نهزى ــراغ ئۆتكۈزۈش ــسىدا ى چى نى چهكــلهش توغرى

 يېزا دەرىجىلىك كادىرالرنىـڭ، ھۆججهتنىـڭ       –ئۇقتۇرۇش تارقىتىپ، ناھىيه    
روھىنــى ئىجــرا قىلىــش توغرىــسىدا كاپالهتنــامه يېزىــپ تاپــشۇرۇشنى تهلهپ 

قىلغۇچىالر بولسا، پارتىيه ئىنتىزامـى بـويىچه بىـر تهرەپ          قىلىپ، خىالپلىق   
  . قىلىپ خىزمىتىدىن ئېلىپ تاشاليدىغانلىقىنى بىلدۈردى، دەپ كۆرسهتتى
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   كۈنى– 19 ئاينىڭ – 4 يىلى – 2002

ــاگېنتلىقى « ــزى ئـ ــۋەن مهركىـ ــڭ »تهيـ ــۈنى – 18 مۇخبىرىنىـ  كـ
  :شاڭگاڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى

ــ  ــستان مۇسـ ــۇغۇللىنىدىغان  تهقىللىئۇيغۇرىـ ــلهن شـ ــۇر «قى بىـ ئۇچـ
 ئىگىلىگهن ماتېرىيالالرغا ئاساسـالنغاندا، بـايىنغولىن ئوبالسـتىدا،         »مهركىزى

خىتاي كوممۇنىستلىرى مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قارشى سىياسـىي ھهرىـكهت         
قوزغاپ، ھهرقايسى ساھهلهرنىڭ مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇش، دىنغا        

لىيهتلهرگه قاتناشماسلىق توغرىـسىدا ۋەدە بېرىـشنى       ئىشهنمهسلىك، دىنى پائا  
  . تهلهپ قىلدى، دەپ كۆرسهتتى

: ، تهيـۋەن مهركىـزى ئاگېنتلىقىنىـڭ مۇخبىرىغـا        رەشـىد باياناتچى دىلـشات    
يېقىندىن بېرى بېيجىڭ دائىرىلىرى بايىنغولىن ئوبالستىدا سـهككىز ناھىيىـدە،          

 مىللىـي بۆلگـۈنچىلىككه     بىر شهھهردە بىردىن دىنى ئۆلىمـانى ئىـزدەپ تېپىـپ،         
قارشى تـۇرۇش ۋە شـىنجاڭ ئهزەلـدىن تارتىـپ جۇڭگـو تېررىتورىيىـسىنىڭ بىـر                
قىسمى دەپ ئېتىراپ قىلىـش، ھۆكـۈمهت تهكىـتلىگهن مـۇقىملىقنى قوغـداش،             
دىندىن پايدىلىنىپ مىللىـي بۆلگۈنچىلىـك بىـلهن شۇغۇلالنماسـلىق توغرىـسىدا            

 -ختامغا قول قويۇشـقا مهجبۇرلىـدى،       ئۇالرنىڭ ۋەدە بېرىشىنى تهلهپ قىلىپ، تو     
 ،ئۇنىــڭ ســىرتىدا خىتــاي كوممۇنىــستلىرى ئوتتــۇرا    . دەپ ئېيتىــپ بهردى

ــا    ــدىن دىنغ ــا جۈملى ــۇچىالرنى شــۇنداق توختامغ ــتهپلهردە ئوقۇغ باشــالنغۇچ مهك
ئىــشهنمهسلىك، دىنــى پائــالىيهتلهرگه قاتناشماســلىق توغرىــسىدا توختامغــا قــول  

 باشـالنغۇچ مهكتهپنىـڭ ئهھـۋالى       – 5شـهھهرلىك   كـورال   . قويۇشقا مهجبۇرلىدى 
  .  دەپ دوكالت بهردى-بۇنىڭغا تىپىك مىسال بوالاليدۇ، 
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   كۈنى– 27 ئاينىڭ – 4 يىلى – 2002

ــاگېنتلىقى « ــزى ئـ ــۋەن مهركىـ ــڭ »تهيـ ــۈنى – 26 مۇخبىرىنىـ  كـ
  : شاڭگاڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى

ــ  ــستان مۇسـ ــۇغۇللىنىدىغان  ئۇيغۇرىـ ــلهن شـ ــۇر ئۇ«تهقىللىقى بىـ چـ
ــزى ــستىرى  : »مهركى ــۇداپىئه مىنى ــڭ دۆلهت م ــسئامېرىكىنى ــت رامى  فىلى

ئافغانىستان ۋە ئوتتۇرا ئاسىيانى زىيـارەت قىلىـدىغان بىـر پهيتـته، بېيجىـڭ              
ــى     ــشالر يىغىن ــي ئى ــددىي ھهربى ــستاندا جى ــۇبىي ئۇيغۇرى ــرى جهن دائىرىلى
چاقىرىـــپ، جايالرنىـــڭ ھهربىـــي مـــۇداپىئه كـــۈچىنى ئاشـــۇرۇپ، رايـــون 

ېرلىك ئۇرۇشقا ۋە مىللىي بۆلگـۈنچىلىككه قارشـى تۇرۇشـقا تهييـارلىق            خاراكت
يىغىن، جهنۇبىي ئۇيغۇرىستاندا ھهرقايسى ۋىاليهت     .  قىلىشنى تهلهپ قىلدى  

ۋە نــاھىيه ســېكرېتارلىرىنىڭ ۋەزىيهتنــى ئېنىــق تونــۇپ، ھهرخىــل ھهربىــي  
شـى،  تهييارلىقالرنى پۇختا ئىشلىشىنى ۋە يهرلىك خهلـق ئهسـكهرلىرى قۇرۇلۇ       
ــدى،     ــشنى تهلهپ قىل ــىنى كۈچهيتى ــلىههلهر قۇرۇلۇش ــي ئهس  دەپ -ھهربى

  . كۆرسهتتى
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   كۈنى– 29 ئاينىڭ – 4 يىلى – 2002

ــاگېنتلىقى « ــزى ئـ ــۋەن مهركىـ ــڭ »تهيـ ــۈنى – 28 مۇخبىرىنىـ  كـ
  :شاڭگاڭدىن تارقاتقان خهۋىرى

ــ  ــستان مۇسـ ــۇغۇللىنىدىغان  ئۇيغۇرىـ ــلهن شـ ــۇر «تهقىللىقى بىـ ئۇچـ
 قۇرۇلتاي ئېچىلىشتىن   – 16:  رەشىداتچىسى دىلشات   نىڭ بايان »مهركىزى

ــا كاپالهت ــۇرۇن، شــىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىغ  قىلىــش ئۈچــۈن مهركىــزى لىــكب
ــدا يىغىــن چاقىرىــپ،       ــكىالت بۆلــۈمى نــۆۋەتته، بېيجىڭ  نهپهر 800تهش

ھۆكۈمهت، پارتىيىلىك كادىرالرنى شىنجاڭغا ئهۋەتىپ، ئوبالست، ۋىاليهتلهردە       
هيىــنلهپ، يهرلىــك مىلــلهت كادىرلىرىنىــڭ مهركىــزى مــۇھىم خىــزمهتلهرگه ت

ــدى      ــارار قىل ــشنى ق ــدىنى ئېلى ــشنىڭ ئال ــلهن قارشىلىشى ــۈمهت بى . ھۆك
ــسىدا كۆرســهتمه بهرگهن جيــاڭ زېمىننىــڭ   ــۇقىملىقى توغرى شــىنجاڭنىڭ م
كۆرسهتمىــسىگه ئاساســلىنىپ، مهركىــزى كومىتېــت تهشــكىالت بۆلۈمىنىــڭ 

ىـڭ مۇئـاۋىن باشـلىقى خـۇ جيهنليـاڭ          ، كـادىرالر بۆلۈمىن   بولىنباشلىقى جاڭ   
  . قاتارلىق كىشىلهر يىغىنغا قاتناشتى، دەپ كۆرسهتتى

دا ئۇيغۇر كادىرالر خىتـاي     نۆۋەتته ئۇيغۇرىستان : رەشىدباياناتچى دىلشات   
يۈزلـۈك نـارازى بولـۇپ،      ىمهركىزى كومىتېتى تۈزگهن سىياسـهتلهردىن ئومۇم     

شىش كهيپىيـاتى ئـۆرلىمهكته،     غهزەپلهنسىمۇ گهپ قىاللماي، قهلبىدە قارشىلى    
  .  دەپ كۆرسهتتى-
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   كۈنى– 13 ئاينىڭ – 5 يىلى – 2002

  .  مهخسۇس ماقاله ئېالن قىلدى»دۇنيا گېزىتى«
ىنىــڭ  ســهرلهۋھىلىك ماقال» يىــل ئىچىــدە پارچىلىنىــدۇ-1جۇڭگــو «
 يىــل ئىچىــدە  10ماقالىــسىدە، جۇڭگونىــڭ  ئهپهنــدى  رتېــېپ ئــاپتورى

  . قهيت قىلدىپارچىلىنىدىغانلىقىنى 
 ئهپهندى كىـم؟ غهلىـته ئېلېكترونلـۇق ئهسـۋابالر شـىركىتىنىڭ            رتېېپ

 يىلـى غهيرىـي ئېلېكترونلـۇق       ـ 1981«: ۋېل جېڭئىجرائىيه دىرېكتورى   
پهندىـدىن قوبـۇل     ئه رتېـ ېپئهسۋابالر شـىركهتلىرىنى بىرلهشتۈرۈشـنى، مهن       

رسـهتكهن  شىركهت باشقۇرۇشىڭىزغا تهسىر كۆ   .  دېگهن ئىدى  »قىلغان ئىدىم 
 بىلگهيتىـسكه كىتابالر ئىچىدە، قايسى كىتاب سـىزگه تهسـىر قىلغـان، دەپ            

 كىتـابلىرى، دەپ جـاۋاب      نىـڭ رتېېپئهلۋەتته  : بىلگهيتىسسوئال قويۇلغاندا   
  . بهرگهن

 – 20 رتېــېپباشـقۇرۇش ئىلمــى ساھهســىدە ئۇســتازالرنىڭ ئۇســتازى  
 ته، »ئىــيهتكــېلهر قېتىملىــق جهم«ســىردە يازغــان بىــر پــارچه كىتــابى ئه

) ئاھالىنىـڭ (جهمئىيهت، ئىقتىساد، سىياسـهت، پـۇل مۇئـامىله، نوپۇسـنىڭ           
قۇرۇلمــا خاراكتېرلىــك ئۆزگىرىــشى قاتــارلىق جهھهتــلهردە، كــېلهر قېتىملىــق 
ــۈم     ــسىدا ھۆك ــدىغانلىقى توغرى ــاراپ ماڭى ــشانغا ق ــسى نى ــڭ قاي جهمئىيهتنى

  . چىقارغان ئىدى
ېتىملىق جهمئىيهتـته يهرشـارى     كېلهر ق : كىتابتا يۈرەكلىك پهرەز قىلىپ   

ــسالھات    ــۋېتىش، ئى ــۇ ئېچى ــدۇ، بولۇپم ــشكه دۇچ كېلى ــل ئۆزگىرى ــۆت خى ت
ھالىتىدە تۇرغان جۇڭگـو ئىنتـايىن ئېغىـر ئىجتىمـائىي مهسـىلىلهرگه دۇچـار        
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ــدۇ،    ــشقا يۈزلىنى ــۇپ، پارچىلىنى ــ -بول ــگهن ئى ــر  .  دى دې ــدە نهش تهيۋەن
 ئهپهنـدىنىڭ   رتېېپدا،  » تىجارەت ھهپتىلىك ژۇرنىلى   –سودا  «قىلىنىدىغان  

نىــڭ مهزمــۇنلىرى ئــېالن  مــاۋزۇلۇق كىتابى»كــېلهر قېتىملىــق جهمئىــيهت«
 مهخــسۇس بېتىــدە بــۇ كىتابنىــڭ جۇڭگوغــا  »دۇنيــا گېزىتــى«. قىلىنغــان

  .مۇناسىۋەتلىك مهزمۇنلىرىنى ئېالن قىلدى
  ئىجتىمائىي مهسىلىلهر

ــ ــىيادا. ىيالىقالر دۆت  ئهمهسئاس ــسادى كرئاس ــزىس ئىقتى ــزىس  كرى ى
 پۈتكۈل ئاسىيا جهمئىيىتى بهك     ، بهلكى ئىجتىمائىي كرىزىس بولۇپ    ،ئهمهس

ئاسىيادا جىددىيلىكنىڭ ھالىتى ئىككـى قېتىملىـق       . جىددىيلىشىپ كهتتى 
دۇنيا ئۇرۇشى مهزگىلىدىكى ياۋروپاغا ئوخشاپ قالغانلىقى، چوڭ تهۋرىنىشنىڭ        

بىغا ئهگىـشىپ   نهتىجىسى بولۇپ، تهۋرىنىش كهڭ كۆلهملىك سانائهت ئىنقىال      
تهۋرىنىـشنىڭ ئوتتۇرىغـا چىقىـشى      .  پهيدا بولغـان   شهھهرلىشىشتىنكهلگهن  

  .پهقهت ئاسىيادا تېزرەك بولدى، خاالس
 يىلالردا جهنۇبىي كورېيه توغرىسىدا ئاڭلىغىنىمدا، بۇ مهملىكهتنىڭ  – 50

ئارتۇق يېزىلىرىدا تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپنى پۈتتۈرگهن بىر كىـشىمۇ         دىن   %80
چـۈنكى مۇسـتهملىكىچى يـاپونىيىلىكلهر كورېيىلىكنىـڭ سـاۋاتلىق          . ئىدىيوق  

. شۇ چاغدا جهنۇبىي كورېيىنىڭ سانائىتى يـوق ئىـدى        . بولۇشىغا يول قويمايتتى  
ياپونىيىلىك مۇستهملىكىچىلهر كورېيىدە ئىشچىالر قوشۇنىنىڭ بهرپا بولۇشىغىمۇ       

ــايتتى ــول قويم ــۇ دۆلهت . ىشهھهرلهشــت ئهتراپىــدا 90%بۈگــۈن كــورېيه . ي ب
ــتىگه ئايلىنىــپ، خهلقنىــڭ مائارىــپ، تهربىيىلىــنىش    ئاللىقاچــان ســانائهت دۆلى

 يىـل ئىچىـدە     40بـارلىق تهرەققىيـات پهقهت      . سهۋىيىسىمۇ يۇقىرى كۆتۈرۈلدى  
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تامامالندى، بۇنداق پـارتالش خاراكتېرلىـك تهرەققىيـات، پـارتالش خاراكتېرلىـك            
  . تىقااليمىقانچىلىقنى پهيدا قىلماي قالمايت

ــۇبىي كورېيىلىــك   ــراق، جهن ــۈكته تهڭداشــسىز شــىركهتچىلهربى  دۆتل
 شــىركهتچىلهركورېيىــدە . ئىــدى، مهســىلىنى تېخىمــۇ ئېغىرالشــتۇرۇۋەتتى

ــاپونالردىنمۇ     ــسى ي ــته قوشنى ــش جهھهت ــامىله قىلى ــداق مۇئ ــشچىالرغا قان ئى
ونلـــۇق چهت ئهللىكـــلهر جهنـــۇبىي كورېيىنىـــڭ ئېلېكتر. ئـــۆگىنهلمىگهن

 زاۋۇتلىرىنـى ئېكـسكۇرسىيه قىلغانـدا، قايـسى          ئىشلهپچىقىرىش ئهسۋابالرنى
بىــر ســېختا مهشــغۇالت قىلىۋاتقــان مهلــۇم ئايــال ئىــشچى، ئهگهر بېــشىنى  

ــسا، سكۇرسىيىچىلهرگهئېكــكۆتــۈرۈپ چهت ئهللىــك  ــاراپال قويىــدىغان بول  ق
يېڭـى ھۆكـۈمهت بـۇ      . دىرېكتور بۇ ئايالنى سۆرەپ چىقىپ قـاتتىق ئـۇراتتى        

ــۋالنى  ــل ئهھ ــلهن    خى ــانىچىالر بى ــېكىن، كارخ ــدىمۇ ل ــۆزگهرتكهن ئهھۋال  ئ
  .ئىشچىالر ئوتتۇرىسىدا، چوڭقۇر ئۆچمهنلىك قالدۇراتتى

مااليشىياغا كهلسهك، گهرچه ھۆكۈمهت تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ كهلگهن       
ئــارتۇق كــۆپ ســانلىقنى ئىگىلهيــدىغان تىــن  70%بولــسىمۇ بــۇ دۆلهتــته 

ــالىقالر ــلهن ماالي ــى ئىگىله30% بى ــسىدىكى   تىن ــايالر ئوتتۇرى ــدىغان خىت ي
ــدى   ــر تهرەپ قىاللمى ــىۋەتلهرنى بى ــددىي مۇناس ــدە . جى  200ھىندونېزىيى

.  تىنى ئىگىلهيدۇ  3%مىليون ئادەم ياشايدۇ، خىتايالر بۇ دۆلهت نوپۇسىنىڭ        
لېكىن جاكارتانى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئۈچ چوڭ شهھهردە خىتايالرنىڭ نوپۇسى          

ــدۇ %20 ــى ئىگىلهيـ ــايال .  نـ ــۇ خىتـ ــسادنىڭ  بـ ــدە ئىقتىـ ر ھىندونېزىيىـ
 ھهتتا، ھىندونېزىيىنىڭ رەھبهرلىك    ،تهرەققىياتىدا مۇھىم ئورۇن تۇتقانلىقتىن   

  . قاتلىمىغىمۇ تهسىر كۆرسىتهلهيدۇ
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  جۇڭگودا دېهقانالر قوزغىلىڭىنىڭ پۇرسىتى پىشىپ يېتىلدى

خىتايالر ئولتۇراقالشقان سىنگاپور، تهيۋەن، شاڭگاڭدىن باشـقا جـايالردا         
  . ىتايالر ئومۇمهن باشقىالرنىڭ ئۆچمهنلىكىنى قوزغايدۇخ

 يىلـدا بىـر     50 يىلالردىن باشـالپ، جۇڭگـودا ھهر        – 1700مىالدى  
يېقىنقـى بىـر قېتىملىـق مـاۋ زېـدۇڭ          . قېتىم دېهقانالر قوزغىلىڭى پارتلىغان   

 يىلــى گومىنـداڭ ھۆكــۈمىتىنى  – 1949دېهقانالرغـا رەھبهرلىــك قىلىـپ،   
تارىخى تهرەققىياتنىڭ ئۆزگىرىشىدىن قارىغاندا    . ىرالشتىئاغدۇرۇش بىلهن ئاخ  

ــانالر قوزغىلىڭىنىــڭ ۋاقتــى پىــشىپ يېتىلــدى   . يهنه بىــر قېتىملىــق دېهق
 ئىشـسىز  گهنـدە، ئـاۋۋالقى ۋاقىتالردىكىـدەك    مهسىلىلهر بۈگۈنگه يېتىـپ كهل    

كىشىلهرنىڭ .  خىزمهت تاپالمىغان دېهقانالر بارىدىغان يهرمۇ تاپالمىدى      ،قالغان
 200هرەز قىلىــشىغا ئاساسالنــساق، جۇڭگــودا خىــزمهت ئىــزدەپ يــۈرگهن پ

ئهگهر جۇڭگـــو ھۆكـــۈمىتى ئهســـتايىدىل . مىليـــون ئـــاققۇن بـــار ئىـــكهن
ئىشلهيدىغان بولسا، ئۈنۈمدارلىقى يوق، دۆلهت ئىگىلىكىدىكى شىركهتلهرنى       

 مىليونــدىن ئــارتۇق شــهھهر ئاھالىــسى كوچىالرغــا ئېتىلىــپ  80تاقىۋەتــسه 
 ئۆزىدىن ئـۆزگىرىش دەۋرىـگه      – يىل ئىچىدە جۇڭگو ئۆز      10. نچىقىدىكه

ــدۇ ــپ قالى ــو   . كىرى ــسا، جۇڭگ ــدىغانال بول ــنهك بولى ــزگه ئهي ــارىخ بى ئهگهر ت
. پارچىلىنىپ مهلۇم ھاالكهتلىـك يهرلىـك ھـاكىمىيهتلهرگه بۆلۈنـۈپ كېتىـدۇ           

بۈگۈن بىز كۆرۈپ تۇرغان ئاتـالمىش ئـاپتونوم رايـونالر تارىختـا مىلىتارىـستالر              
  . بۆلۈۋېلىپ باشقۇرۇپ كهلگهن رايونالر ئىدى

. بۇ رايونالر توغرىسىدا جۇڭگو ياخشى سۆزلهرنى كۆپ سۆزلهپ كهلـدى         
 ئــۇالر شــۇنىڭ ئۈچــۈن مهركىــزى ، ياســاقنى ئــازراق ئالــدى–بــاج، ئــالۋان 
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، بـۇ ئـۆلكىلهردە شـىركهت قـۇرۇپ      بولمىدىكى جۇدا   –ھۆكۈمهت بىلهن ئادا    
 زور كۆلهمـــدە تولۇقلىمـــا مهبـــلهغ ۆلهتچىققــان خىتـــاي كـــۆچمهنلىرىگه د 

ئۈنۈمدارلىقى تۆۋەن، دۆلهت ئىگىلىكىدىكى شىركهتلهرنى     . ئاجرىتىپ بهردى 
جىددىي تهرتىپكه سالغاندىمۇ، ئىجتىمائىي داۋالغۇشـنى ھـازىرچه كهلتـۈرۈپ          

 لېكىن، كهلگۈسى جۇڭگو ئۈچۈن ئېيتقاندا بۇ، ئىنتايىن زور         چىقارمىغاندىمۇ
  . خىرىستۇر

يىچه ئهڭ چوڭ ۋېلىسىپىت زاۋۇتى خىتاينىڭ شىئهن شهھىرىدە        دۇنيا بو 
ــدى ــان ئى ــسىز  . قۇرۇلغ ــسىپىت سۈپهت ــشلهپچىقىرىلغان ۋېلى ــا ئى ــۇ زاۋۇتت ب

.  شاڭخهينىڭ ۋېلىسىپىتىنى سېتىۋېلىپ مىنهتتى    شىئهنلىكلهربولغانلىقتىن  
ــازىر    ــدا ھ ــسىپىت زاۋۇتى ــىئهن ۋېلى ــسىپىت  5ش ــارتۇق ۋېلى ــدىن ئ  مىليون

لــېكىن زاۋۇت يهنىــال كــۆپلهپ ۋېلىــسىپىت . لىپ قالــدىســېتىلماي بېــسى
.  ئىشچى ئىـشلهيدۇ   85000ا  ترەك، چۈنكى، بۇ زاۋۇت   ئىشلهپچىقىرىشى كې 

  ! دە–بۇ ئىشچىالرنىڭ قورسىقىنى بېقىش كېرەك 
مهسىلىلهرگه دۇچ كهلگهندە جۇڭگولۇقالر ھامان ئـۈچ خىـل تهلهپپـۇزدا           

ــشى  ــدارلىقى ياخــ ــو ئۈنۈمــ ــدى؛ جۇڭگــ ــهندۈرۈپ كهلــ ــان چۈشــ  بولغــ
نىـڭ   خىـل چۈشـهندۈرۈش جۇڭگو     – 2. زامانىۋىلىشىشنى ئىشقا ئاشـۇرىدۇ   

 –توغرا يولدا مېڭىشقا بولمىـسا، ئهگـرى        «: قهدىمكى تهمسىلىدىن كهلگهن  
ــرەك  ــېڭىش كې ــلهن م ــولالر بى ــاي ي ــدىغان، جۇڭگونىــڭ قهدىمــى  »توق  دەي

تهمسىلىدىن كهلگهن، دېگهندەك جۇڭگـو ئـۆتكهن يهتـته يىـل يـاكى يىلـالر               
ئـاۋۋال  .  توقـاي يـولالردا مېڭىـپ كهلـدى        –بهينىدە ھهقىـقهتهن ئهگـرى      ما

تولۇقلىما خاراكتېرلىك مهبلهغ بىـلهن دۆلهت ئىگىلىكىـدىكى كارخانىالرنىـڭ          
نى داۋامالشــتۇرۇپ كهلــدى، تــاكى ئىشــسىزالرغا قوشــۇپ  ىئىشلهپچىقىرىــش
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ــدى   ــاپ قال ــدە توخت ــكه ئۆرلىگهن ــك چهك ــلهغ ئهڭ خهتهرلى ــدىغان مهب . بېرى
ئۇنىڭـدىن كېـيىن يهنه     . دىن كېيىن ئىـشچىالرنى ئىـشتىن بوشـاتتى       ئۇنىڭ

كېڭىــيىش يــۈز بهرگهنــدە، ھهر قېــتىم شــۇنداق جهريانــدا يهنه بىــر قېــتىم  
  . ئىشچىالرنى قىسقارتتى

ــهندۈرۈش - 3 ــل چۈش ــۇقىرى   :  خى ــدارلىقى ي ــايالردا ئۈنۈم ــايرىم ج ئ
يالندۇرۇپ، شىركهتلهرنى قۇرۇپ، بۇ شىركهتلهرنى ئۈلگىلىك شىركهتلهرگه ئا      

بـۇ، شـاڭخهيلىكلهرنىڭ تهجرىبىـسى،      . چهت ئهل مهبلىغىنى جهلپ قىلـدى     
  .چارىسى ئىدى

كرىــزىس دەۋرىــدە تۇرغانــدا، ئىقتىــساد ساھهســىدە ھهددىــدىن زىيــادە  
ئهركىنلىكنــى ئىلگىــرى ســۈرۈش بىــر خىــل تهلۋىلىــك بولــۇپ، بــۇ ئىــش  

ى ئۇنـداق    ئېـسىمىزدە بولۇشـى كېرەككـ      ،ئاسىيادىال شۇنداق بولغان ئهمهس   
  .قىلغاندا داۋالغۇشنىڭ دەرھال يۈز بېرىشىدىن دېرەك بېرىدۇ
ــسىرەيمىز  ــارىخنى ئهســلىگهندە ئاســىيا ئۈچــۈن ئهن ــاش . ت ــادا ب ياۋروپ

كۆتۈرگهن فاشـىزم يـاكى قـانلىق ئۇرۇشـالرنىڭ تـارىخى مېنىـڭ ۋۇجۇدۇمـدا               
لـېكىن شـهخس    . كونسېرۋاتىپ سهزگۈلهرنى پهيدا قىلغان بولۇشى مـۇمكىن      

لىرىمــدىن شــۇ نهرســىنى بىلىــپ ئالــدىمكى، جهمئىــيهت ئىنتــايىن  تهجرىبى
جىددىي دەۋرگه كىرىـپ كهلگهنـدە، كـۆپ نهرسـىمۇ كهتمهيـدۇ، پهقهت بىـر               

نى كهلتۈرۈپ چىقىرىـشى    ىقېتىملىق تاسادىپى ۋەقه، جهمئىيهتنىڭ داۋالغۇش    
  . شۇڭا مهن ئاسىيادىن، جۇڭگودىن ئهنسىرەيمهن. مۇمكىن
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   كۈنى– 14ڭ  ئاينى– 5 يىلى – 2002

ــاگېنتلىقى « ــزى ئـ ــۋەن مهركىـ ــڭ »تهيـ ــۈنى – 13 مۇخبىرىنىـ  كـ
  :شاڭگاڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى

ــ  ــستان مۇسـ ــۇغۇللىنىدىغان  ئۇيغۇرىـ ــلهن شـ ــۇر «تهقىللىقى بىـ ئۇچـ
  دىنى پائالىيهتلهرنى چهكـلهش ئۈچـۈن،      دا»شىنجاڭ«بېيجىڭ  : »مهركىزى

ي قىـسىمالرنى   رنى جۈملىـدىن ھهربىـ    هيېقىندىن بېرى كـۆپ تۈرلـۈك چـارىل       
جهنۇبىي ئۇيغۇرىستانغا ئهۋەتىـپ يېـزىالردا، مهكـتهپلهردە تۇرغـۇزۇپ، دىنـى            

ى نئىشالرغا مهسئۇل كادىرالرنى يىغىپ، توپالپ تهربىيىلهپ، دىنغا ئىشىنىش       
كلىمهكچـى  نى چه ىچهكلهپ، ئىسالم دىنىنىڭ مهكتهپلهرگه سىڭىپ كىرىـش      

  . دەپ كۆرسهتتى-بولدى، 
ــزى « ــۇر مهركى ــڭ باي»ئۇچ ــشات  نى ــسى دىل ــىداناتچى ــڭ : رەش بېيجى

 دىن ئوشۇق يېـزا كهنـتلهردە، دىنـى ئىـشالر خىـزمىتىگه             100دائىرىلىرى  
 كــادىرلىرىنى ئــۈرۈمچى شــهھىرىگه تــوپالپ، ئۇالرغــا  بىرلىكــسهپمهســئۇل 

ئىــدىيىۋى خىــزمهت ئىــشلهپ، ئۇالرنىــڭ مىللىــي بۆلگــۈنچىلىككه قارشــى  
 -ۇرۇش ئېڭىنى ئۆسـتۈردى،     تۇرۇش، قانۇنسىز دىنى ھهرىكهتلهرگه قارشى ت     

  . دەپ كۆرسهتتى
رەھبىــرى كــادىرالر رايــون تۇرمۇشــىنى نــازارەت  «خــوتهن ئۆلكىــسىدە 

  ماددىـسىدا بهلگىلهنـگهن    – 2 نىـڭ » باشقۇرۇش ۋاقىتلىق چارىسى   ،قىلىش
ــلىق     ــالىيهتلهرگه قاتناشماس ــى پائ ــلىق، دىن ــاد قىلماس ــا ئېتىق ــادىرالر دىنغ ك

  . دەپ كۆرسهتتى-ىكهت ئېلىپ باردى، توغرىسىدىكى روھىغا ئاساسهن ھهر
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جۇڭگو تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ باياناتچىـسى،      : رەشىددىلشات  
جۇڭگودا دىنغا ئېتىقاد قىلىش ئهركىنلىكى ۋە ئېتىقاد قىلىش ھوقـۇقى بـار،             

بىــراق، دائىرىلهرنىــڭ يــۇقىرىقى تهدبىــرى ئۇيغۇرىــستاندا . دېــگهن ئىــدى
ــانلىقىنى ئىــسپاتالپ ئۇيغۇرالرنىــڭ دىنــى ئېتىقادنىــڭ  بېــسىمىغا ئۇچراۋاتق

  .  دەپ كۆرسهتتى-بهردى، 
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   كۈنى– 18 ئاينىڭ – 5 يىلى – 2002

ــاگېنتلىقى « ــزى ئ ــۋەن مهركى ــڭ »تهي ــدىن  – 17نى ــۈنى بېيجىڭ  ك
  :بهرگهن تېلېگراممىسى

ــدېنتى      ــستاننىڭ پرېزى ــن، تاجىكى ــاڭ زېمى ــسى جي ــڭ رەئى جۇڭگونى
ــانوپنى ــدا راخم ــۇل قىلغان ــۇر ت:  قوب ــارا   ئۇيغ ــۈچلىرى خهلقئ ــست ك ېررورى

 دەپ -تېررورىـــستالرنىڭ بىـــر قىـــسمى، چوقـــۇم زەربه بېـــرىش كېـــرەك، 
  . كۆرسهتتى

بېيجىڭ تاجىكىستان بىلهن تېررورىزمغا قارشـى تـۇرۇش ھهمكـارلىقىنى          
ــۇقىملىقىنى      ــى ۋە م ــڭ بىخهتهرلىك ــىيا رايونىنى ــۇرا ئاس ــپ، ئوتت كۈچهيتى

  .قوغداشنى ئۈمىد قىالتتى
ئوتتۇرا ئاسـىيانىڭ بىخهتهرلىكـى     :  جياڭ زېمىن  »ىقىجۇڭگو ئاگېنتل «

ئاخىرقى ھېسابتا مۇشۇ رايوندىكى دۆلهتلهر تهرىپىـدىن قوغدىلىـشى كېـرەك؛           
ئافغانىــستان مهسىلىــسىگه كهلــسهك، بېيجىــڭ خهلقئــارا جهمئىــيهت بىــلهن 

يۈزلـۈك ھهل   ى تىـنچ يـول بىـلهن ئومۇم       ىرلىكته، ئافغانىستان مهسىلىسىنى  ب
ــۈن تى  ــشى ئۈچ ــهتتى  قىلى ــدى، دەپ كۆرس ــىتىدۇ، دې ــشچانلىق كۆرس . رى

 بىلهن بىلله بىرلهشمه باياناتقـا      راخمانوپكۈتۈۋېلىشتىن كېيىن جياڭ زېمىن     
  . ئىمزا قويدى
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   كۈنى– 22 ئاينىڭ – 5 يىلى – 2002

 كـۈنى ۋاشـىنگتوندىن     – 21نىـڭ   »زى ئـاگېنتلىقى  تهيۋەن مهركىـ  «
  : بهرگهن تېلېگراممىسى

ــو  ــڭ دۆلهت س ــۈن تىئامېرىكىنى ــاۋى  – 2001« بۈگ ــق دۇني  يىللى
 ئــېالن قىلىــپ، دوكالتقــا »منىــڭ ئهندىزىــسى توغرىــسىدا دوكــالتتېررورىز

  . جۇڭگو، تهيۋەنگه ئاالقىدار مهزمۇنالرنى كۆپهيتىپ قوشتى
قان دىنى رادىكال   ئۇيغۇرىستاندا پائالىيهت قىلىۋات   »شىنجاڭ«: دوكالتتا

 –هربىـــي مهشـــىق تهلىـــم  الگېرىـــدا ھقائىـــدەنىڭ ئهل تهشـــكىالتالرنىڭ
ــانلىقى،  ــسى ئېلىۋاتقـ ــانلىقىتهربىيىـ ــۇ ،قوراللىنىۋاتقـ ــ« بولۇپمـ هرقىي شـ

ىي تۈركىستان ئازادلىق   شهرق« تهشكىالتى ۋە    »تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى  
ــارلىق تهشــكىالتالرغا بېيجىڭنىــڭ قاراتقــان مۇئامىلىــسىگه  »تهشــكىالتى  قات

  . ئامېرىكا دىققهت قىلدى، دەپ كۆرسىتىلدى
 ئهزالىـرى بىـلهن     قائىـدەنىڭ بىر قانچىلىغان ئۇيغـۇرالر، ئهل      : دوكالتتا

 مۈرىگه تىرەپ كۈرەش قىلغان، ئامېرىكا بۇ       –بىرلىكته ئافغانىستاندا مۈرىنى    
ئىشنى بىلىدۇ، ئىشهنچلىك مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا، ئافغانىستاندا ھهربىـي        

غـا  »شـىنجاڭ « –و  هن بىـر قىـسىم ئۇيغـۇرالر جۇڭگـ         تهربىيه كۆرگ  –تهلىم  
  .  دەپ كۆرسىتىلدى-ئۇيغۇرىستانغا قايتىپ كهلگهن، 

دا، ئۇيغۇر ۋە باشقا ) شىنجاڭ(جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرىستان : دوكالتتا
مىللهتلهرگه قاراتقان باستۇرۇشلىرى تاشقى دۇنيانىڭ كىشىلىك ھوقۇققـا كۆڭـۈل          

ى تۇرۇش سـهۋەبلىرىنى    بۆلۈشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان، ئامېرىكا تېررورىزمغا قارش     
باھانه قىلىپ، خهلقلهرنىڭ مۇۋاپىق ئىجتىمائىي، ئىقتىـسادى تهلهپلىـرىگه سـهل           

  .  دەپ كۆرسىتىلدى-قاراشقا بولمايدۇ، دەپ مهيدانىنى ئىپادىلىدى، 
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   كۈنى– 28 ئاينىڭ – 5 يىلى – 2002

ــى « ــا گېزىت ــڭ »دۇني ــاڭگاڭدىن بهرگهن  – 28 مۇخبىرىنى ــۈنى ش  ك
  : تېلېگراممىسى

ۇرىــستان بېيجىــڭ تۈنۈگــۈن ئۇيغ:  خهۋەر قىلىــپ»قۇيــاش گېزىتــى«
 3نىـڭ   »هرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتـى    ش«مۇستهقىللىقى تهشكىالتى   

ــسمائىل    – ــلىقى ئى ــك باش ــهمهددەرىجىلى ــرى  س ــستان دائىرىلى نىڭ پاكى
 دەپ -تهرىپىــدىن جۇڭگوغـــا ئۆتكـــۈزۈپ بېرىلگهنلىكىنـــى دەلىللىـــدى،  

  . كۆرسهتتى
بىزنىڭ قولىمىزدا، ئىـسمائىل     سهمهدئىسمائىل  :  لېچۈەن نۈگۈن ۋاڭ تۈ
 كهشــمىردە پاكىــستان تىــزگىنلهپ تۇرغــان رايونــدا، پاكىــستان      ســهمهد

 يهر  سهمهدندى، قولغا ئېلىنغاندا ئىسمائىل     ساقچىلىرى تهرىپىدىن قولغا ئېلى   
ئاستى ئىسالم تهشكىالتلىرىنىڭ باشلىقلىرى بىـلهن سۆھبهتلىـشىپ تۇرغـان          

 دېـــدى  لـــېكىن ۋاڭ لېچـــۈەن تهپـــسىالت توغرىـــسىدا -چـــاغ ئىـــدى، 
  . توختىلىشنى رەت قىلدى

 سېنتهبىر ۋەقهسىدىن كېيىن تۇنجى قېـتىم جۇڭگوغـا         سهمهدئىسمائىل  
جۇڭگـو تهرەپ ئـۇالرنى     . ئۆتكۈزۈپ بېرىلگهن، ئۇيغۇرالرنىڭ بىرسـى ئىـدى      

 كـېلىش قىلىـدىغان ئۇيغـۇرالر، دەپ        –ئوسامه بىـن الدىـن بىـلهن بېـرىش          
  . ايتتىقار

سىياسىي ئاخبارات ئورگانلىرى تهييارالپ بهرگهن ئاخباراتقا ئاساسلىنىپ       
 دىن ئوشۇق ئۇيغۇر ئافغانىستاندا تالىبانالرنىڭ ھهربىي       1000: ۋاڭ لېچۈەن 

 110 تهربىــيه ئېلىۋاتىــدۇ، ئــۇالردىن –مهشــىق الگېرىــدا، ھهربىــي تهلىــم 
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. ال قولغـا ئالـدۇق    غا قايتىپ كهلگهن بىـز دەرھـ      »شىنجاڭ«نهپىرى يېقىندا   
 20 دىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئامېرىكا ئارمىيىسى تهرىپىدىن قولغا ئېلىندى،          300

 نهپهر  600دەك ئۇيغۇر ئافغانىستاندا ئېتىپ ئۆلتۈرۈلـدى، ئۇنىڭـدىن باشـقا           
  . ئۇيغۇر ئافغانىستاننىڭ شىمالى قىسمىغا قېچىپ كهتتى، دەپ بىلجىرلىدى
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   كۈنىـ 29 ئاينىڭ ـ 5 يىلى ـ 2002

  :  تهيۋەندىن تارقاتقان خهۋىرىمۇخبىرىنىڭ »دۇنيا گېزىتى«
ــۇرىمىز    ــاق قارشــى ت ــا ئورت گهرچه ئامېرىكــا بىــلهن جۇڭگــو تېررورىزمغ
دېيىشكهن بولسىمۇ، لېكىن، جۇڭگو ھۆكۈمىتى، ئامېرىكا ئافغانىستاندا قولغـا         
ئېلىنغان ئۇيغۇرالرنى جۇڭگو تهرەپكه قايتۇرۇپ بېرىـشنى رەت قىلغـانلىقتىن    

ــاالش   جۇ ــسىدا ت ــى دۆلهت ئوتتۇرى ــۇپ، ئىكك ــارازى بول ــو ن ــارتىش –ڭگ  ت
باشــلىنىپ، ئامېرىكــا بىــلهن جۇڭگــو ئوتتۇرىــسىدا تېررورىزمغــا قارشــى       

  . ھهمكارلىقنىڭ ياخشى ئهمهسلىكىنى گهۋدىلهندۈرۈپ بهردى
 ۋولئاسـىيا   «،  »جۇڭگو ۋاقىـت گېزىتـى    «هشر قىلىنىدىغان   تهيۋەندە ن 

ئامېرىكا ئۆتكهن يىلى   : ىدىن ستاتا كهلتۈرۈپ  نىڭ خهۋىر » گېزىتى سىچىرويت
 ئايدا تېررورىستالرغا قارشى ئافغانىستانغا ئۇرۇش ئاچقاندا ئهمهلىيهتـته         – 10

بېيجىڭغــــا زور يــــاردەم قىلىــــپ، ئۇيغۇرىــــستان مۇســــتهقىلچىلىرىنىڭ 
ئافغانىــستاندىكى ھهربىــي ئىــشالر بازىــسىنى تارقىتىۋېتىــپ، جۇڭگــونى      

ىرىنىڭ ھۇجـۇم قىلىـشىدىن قۇتقـۇزۇپ قىلىـپ         ئۇيغۇرىستان مۇسـتهقىلچىل  
 دىن ئـارتۇق ئۇيغـۇر قوراللىـق كىـشىلهرنى ئېتىـپ            20ئامېرىكا ئارمىيىسى   

 دىـن ئـارتۇق     1000 دىن ئـارتۇق ئۇيغـۇرنى قولغـا ئېلىـپ،           300 ،تاشالپ
 پاكىـستان، ئافغانىـستاننىڭ شـىمالى تهرەپلىـرىگه قېچىـپ           ئۇيغـۇر قوراللىق  

  .رسهتتىكېتىشكه مهجبۇرلىدى، دەپ كۆ
قولغـا ئېلىنغـان    : نىڭ باياناتچىسى ىجۇڭگو تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىك   

ئۇيغۇرالرنى جۇڭگـو تهرەپ بىـر قـانچه قېـتىم تهلهپ قىلـسىمۇ، تهلهپـلهرگه               
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ــدى،     ــارازى بولـ ــۈمىتى نـ ــو ھۆكـ ــدى، جۇڭگـ ــسهنت قىلمىـ ــا پىـ ئامېرىكـ
  . ئهپسۇسالندى، دەپ كۆرسهتتى

همكارلىقى يېتهرسىز بولدى،   ئامېرىكا بىلهن جۇڭگونىڭ ھ   : ۋاڭ لېچۈەن 
ــان    ــۇھىم بولمىغـ ــتا، مـ ــى ئۇرۇشـ ــا قارشـ ــارا تېررورىزمغـ ــڭ، خهلقئـ بېيجىـ

ــانلىقىنى ھــېس قىلــدى،   ــۇرۇپ قالغ ــدا ت .  دېــدى-ھهمكارالشــقۇچى ئورۇن
ئامېرىكــا، بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتىدا، تېررورىزمغــا قارشــى تۇرۇشــتا 

ىراق، بېيجىڭ تېررورىزمغا   ب. جۇڭگونىڭ ھهمكارالشقانلىقىنى مهدھىيىلىگهن  
قارشى تۇرۇشتىن پايـدىلىنىپ ئۇيغۇرىـستاندا سىياسـىي ئاكتىپالرغـا، دىنـى            

  . ئهربابالرغا قارشى تۇرماقچى بولغاندا ئامېرىكا مهنسىتمهي قويدى
خهلقئارا تېررورىزمغـا قارشـى، ئامېرىكـا بېيجىـڭ بىـلهن ھهمكارالشـقان             

رىپىدە يوشۇرۇن سىياسىي سـودا    دەسلهپكى چاغدا، ھهمكارلىشىشنىڭ ئارقا ته    
ئامېرىكـا بىـلهن ھهمكارلىشىـشتىن      .  قايتـا تهكىـتلىگهن    –يوق، دەپ قايتـا     

پايــدىلىنىپ، جۇڭگــو تهرەپنىــڭ مۇســتهقىللىق تهلهپ قىلغــان ئۇيغــۇرالرنى 
  .باستۇرماسلىقىنى ئۈمىد قىلغان

ھازىر بۇ ۋەقهلهر بېيجىڭ بىلهن ۋاشىنگتون ئوتتۇرىسىدىكى تېررورىزمغا        
 ئامېرىكـا . ى گهۋدىلهندۈرۈپ بهردى  نىڭ ئاجىزلىقىن ىشى تۇرۇش ھهمكارلىق  قار

ــا     ــۇرالرنى قولغـ ــق ئۇيغـ ــان قوراللىـ ــق بولمىغـ ــانى ئېنىـ ــستاندا سـ ئافغانىـ
  . چۈشۈرگهنلىكىنى ئېتىراپ قىلغان ئىدى

ئافغانىـستاندا  : جۇڭگو تاشـقى ئىـشالر مىنىـستىرلىكىنىڭ باياناتچىـسى     
  . ڭ ھهممىسى ئۇيغۇر، دەپ كۆرسهتتى نهپهر كىشىنى300قولغا ئېلىنغان 
ىغاندىن  ئافغانىستاندا تېررورىزمغا قارشى ئۇرۇشنى باشـل      ئامېرىكا: گېزىت

ــۇ    ــو ھۆكۈمىتىمـ ــيىن جۇڭگـ ــىنجاڭ«كېـ ــي  »شـ ــستاندا مىللىـ  ئۇيغۇرىـ
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بۆلگۈنچىلهرگه زەربه بېرىش ھهرىكىتىنى كۈچهيتىپ تهدرىجىي جىـددىيلىك        
  . پهيدا قىلدى، دەپ كۆرسهتتى

 كـۈنى   – 17 ئاينىـڭ    – 5: قچى ئىدارىـسى ئهمهلـدارى    شىنجاڭ سا 
خوتهندە مهلۇم بىر كىشى مهسچىدته جىهاد توغرىسىدا نۇتۇق سـۆزلىگهندىن          
كېيىن بىر مهكتهپكه يۈگـۈرۈپ بېرىـپ مهكـتهپ مـۇدىرى، يهنه باشـقا تـۆت                

بىــراق، بېيجىڭــدا تۇرۇۋاتقــان غهرب .  دېــدى-نهپهر كىــشىنى ئۆلتــۈردى، 
ئــۇ كىــشى تېررورىــست ئهمهس : ىــرى، دىپلومــاتلىرىدۆلهتلىرىنىــڭ ئهلچىل

ــانلىق   ــستاندا گۇم ئهســلى ئوقۇتقــۇچى ئىــدى، جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى ئۇيغۇرى
كىشىلهرنى مهكتهپلهردىن قوغالپ چىقىرىش ھهرىكىتىنـى باشـلىغاندا دىنـى          

شـۇڭا ئۇنىـڭ    . ئېتىقادى كۈچلۈك بۇ كىـشى مهكتهپـتىن چىقىرىـۋېتىلگهن        
  .  دەپ كۆرسهتتى-ۇر، قىلمىشى ئۆچ ئېلىش ھهرىكىتىد

:  بېيجىڭــدىن بهرگهن تېلېگراممىــسىمۇخبىرىنىــڭ »دۇنيــا گېزىتــى«
 28: چـۇەن جۇڭگونىڭ تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ باياناتچىسى كـۇڭ        

ــۈنى– ــڭ    ك ــا تهرەپنى ــۇرالرنى ئامېرىك ــان ئۇيغ ــا ئېلىنغ ــستاندا قولغ  ئافغانى
رورىزمغـا قارشـى    تېر. جۇڭگوغا قـايتۇرۇپ بېرىـشىنى قـاتتىق تهلهپ قىلـدى         

تۇرۇش ئۇرۇشىدا ئامېرىكىنىڭ ئۆزۈمچىلىـك قىلغانلىقىغـا قارىتـا، سىياسـىي           
 بىاليىـر ه زىيارەتكه بېرىپ ۋەزىـر  ىگ ئهنگلىيرۇيخۋەنكېڭهشنىڭ رەئىسى لى   

بىلهن كۆرۈشـكهندە خهلقئـارا ھهمكـارلىقنى كۈچهيتىـشىمىز كېـرەك؛ قـوش             
ــسىنى   ــرىش دائىرى ــشقا، زەربه بې ــۆلچهم قوللىنى ــشكهكېئ  قارشــى ڭهيتىۋېتى

  .  دېدى-تۇرۇشىمىز كېرەك، 
ئوسامه بىن الدىننىڭ الگېرىدا ئۇرۇشقا قاتناشقان      : باياناتچى كۇڭ چۈەن  

ئۇيغۇرىستان مۇستهقىلچىلىرى توغرىـسىدا بېيجىڭنىـڭ مهيـدانى ئىزچىـل،          
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ــى        ــۇقرالىرى ئىكهنلىكىن ــو پ ــشىلهرنىڭ جۇڭگ ــۇ كى ــلهر ب ــدار تهرەپ ئاالقى
ن، جۇڭگوغــا قــايتۇرۇپ بېرىــشى كېــرەك، ھۆكــۈمهت ئىــسپاتلىغاندىن كېــيى

ئـــۇالرنى قـــانۇن بـــويىچه بىـــر تهرەپ قىلىـــدۇ، بـــۇ ئىـــش ئۇيغۇرىـــستان 
مۇســـتهقىلچىلىرىنىڭ خهلقئـــارا تېررورىـــست كۈچلهرنىـــڭ بىـــر قىـــسمى  

  .  دەپ كۆرسهتتى-ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ بهردى، 
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   كۈنى– 11 ئاينىڭ – 6 يىلى – 2002

 كــۈنى – 10 چىڭنىــڭ بــاۋمــۇخبىرى لىــن نىــڭ »دۇنيــا گېزىتــى«
  :ۋاشىنگتوندىن بهرگهن تېلېگراممىسى

ــۇن     ــورى دولق ــڭ دىرېكت ــۇر بۆلۈمىنى ــىيا رادىئوســى ئۇيغ ــن ئاس ئهركى
 ۋە  تىنىـڭ تىـبهت   ئامېرىكـا ھۆكۈمى  :  بۈگۈن ئامېرىكـا كونگىرىـسىدە     قهمبىرى

، نىىئۇيغۇرالر مىللىي كهمسىتىشكه ئۇچراۋاتقان ئهھۋالالرغـا كۆڭـۈل بۆلۈشـ         
تىنىڭ قارمىقىدا ئۇيغۇر ئىـشلىرىغا مهسـئۇل ئـادەم         سوھهمدە ئامېرىكا دۆلهت    

ــشىنى تهلهپ    ــسۇلخانا ئېچى ــدە ئامېرىكىنىــڭ كون ــشىنى ۋە ئۈرۈمچى تهيىنلى
  . قىلدى

) شىنجاڭ(جۇڭگو دائىرىلىرى ئۆتكهن ئايدا مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستاندا       
  .كىتاب كۆيدۈردى، جۈملىدىن قۇرئان كهرىمنى كۆيدۈردى

ئامېرىكا فېدېرال جۇڭگو كومىتېتى بۈگـۈن جۇڭگـودىكى ئـاز سـانلىق            
مىللهتلهرنىــڭ تىــبهتلهر ۋە ئۇيغۇرالرنىــڭ ئهھــۋالى توغرىــسىدا يــۇمىالق       
ــرى    ــۇر ۋەكىللىــ ــبهت ۋە ئۇيغــ ــۈزۈپ، تىــ ــۆھبىتى ئۆتكــ ــتهل ســ ئۈســ

  . مۇتهخهسسىسلىرىدىن پىكىر ئالغان ئىدى
لىق مىللهتلهرنىـڭ    ئايدا جۇڭگودىكى ئاز سان    – 10جۇڭگو كومىتېتى   

  . ئهھۋالى توغرىسىدا ئامېرىكىنىڭ مهمۇرى دائىرىلىرىگه دوكالت يولاليدۇ
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   كۈنى– 22 ئاينىڭ – 6 يىلى – 2002

: خهۋىـرى  كۈنىـدىكى بىرلهشـمه      – 21 مۇخبىرىنىڭ »دۇنيا گېزىتى «
ــى  « ــت گېزىتـ ــىنگتون ۋاقىـ ــارات   – 21 »ۋاشـ ــا ئاخبـ ــۈنى ئامېرىكـ  كـ

جۇڭگـو ھهربىـي تهرەپنىـڭ      : هقىـل كهلتـۈرۈپ   ئورگانلىرىنىڭ دوكالتىـدىن ن   
ــانالرنى ۋە ئهل   ھهربىــي مهشــىق بىــلهن  قائىــدەچىلهرنىئافغانىــستاندا تالىب

بۇ خهۋەرنى ئافغانىستاندىن تالىبانغـا قارشـى       . تهربىيىلىگهنلىكىنى كۆرسهتتى 
  .گۇرۇپپىالر يهتكۈزگهن

ئامېرىكىلىق مۇتهخهسسىـسلهر بـۇ خهۋەرنـى ئـاڭالپ ھهيـران قېلىـپ،             
ــۈنچىلهر    ب ــۇر بۆلگـ ــسالمى ئۇيغـ ــان ئىـ ــشىنى ئاغرىتىۋاتقـ ــڭ بېـ ېيجىڭنىـ

ئافغانىــستاندا تالىبانالرنىــڭ الگېرىــدا ھهربىــي تهلىــم ئېلىۋاتىــدۇ، بېيجىــڭ 
 ۋە تالىبـانالرنى ھهربىـي مهشـىق بىـلهن          قائىـدەچىلهرنى دائىرىلىرىنىڭ ئهل   

  .  دېيىشتى-تهربىيىلىگهنلىكى نېمه گهپ، 
ھۆكۈمىتىنىـڭ ئىچكـى قىـسمىدا بېيجىـڭ        بۇ دوكالت بـوش     : دوكالتتا

 خىتايپهرەسـتلهرگه بىلهن مۇناسىۋەتنى ياخـشىالشنى تهشـهببۇس قىلىـدىغان      
ئامېرىكا ئهمهلدارلىرى، جۇڭگونىڭ تالىبـانالرنى،    . پايدىسىز بولىدۇ، دېيىلدى  

 نـــــېمه ئۈچـــــۈن ھهربىـــــي مهشـــــىق بىـــــلهن قائىـــــدەچىلهرنىئهل 
بېيجىـڭ  : ، بهزى مۇتهخهسسىسلهر  لېكىن. تهربىيىلهيدىغانلىقىنى بىلمهيتتى 

ــۇ ئــارقىلىق ئهل    ۋە تالىبانالرغــا تهســىر كۆرســهتمهكچى   قائىــدەچىلهرگهب
  .  دەپ كۆرسهتتى-بولۇۋاتىدۇ، 

 ئىــشلهتكهن ســوۋېتلىكلهر يىلــالردا -  20يهنه بهزىــلهر بېيجىــڭ  
 شــۇ ۋاقىتتــا ســوۋېت ،دۈشــمهننى ئالــداش ھهرىكهتلىرىنــى دورىغــان بولــۇپ
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ىياســىي لغانــدىن ئهكــسىيهتچى تهشــكىالتالرنى قــۇرۇپ، سبولــشېۋىكلىرى يا
 تاشـــقىرى دۇنيـــادىن رۇســـىيىگه، يـــۇقىرىقى غايىلىـــك ۋەتهنپهرۋەرلهرنـــى

 بىرلهپ قولغـا    –تهشكىالتالردىن پايدىلىنىپ ئالداپ قايتۇرۇپ كېلىپ، بىر       
، قائىــدەچىلهرنىبېيجىڭنىــڭ ئهل . ئېلىــپ ئۆلــۈم جازاســى بهرگهن ئىــدى

يىلىگهنلىكى پۇرسهتتىن پايـدىلىنىپ، ئهل قائىـدە بىـلهن         تالىبانالرنى تهربى 
ــسا     ــانلىقى بول ــاقچى بولغ ــتهقىلچىلىرىنى يوقاتم ــۇر مۇس ــقان ئۇيغ ھهمكارالش
كېرەك، شۇ قاتاردا ئۆزبېك قوشۇنلىرىنىڭ باشلىقى مىلىتارىست دوسـتۇم بىـر          
ئۇيغۇرنى تۇتۇۋېلىپ مېنىڭ ئالدىمغا ئېلىپ كهلسهڭ، ئۇ ئۇيغـۇرنى خىتايغـا           

 – دېگهندەك، بىر ئىـش      -ۈزۈپ بېرىپ، خىتايدىن بىر تانكا ئالىمهن،         ئۆتك
  ! دە
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   كۈنى– 24 ئاينىڭ – 6 يىل – 2002

ــى « ــا گېزىت ــىنخۇا ئاگېنتلىقى »دۇني ــو ش ــڭ  جۇڭگ ــۈنى – 23نى  ك
  :ئۈرۈمچىدىن بهرگهن تېلېگراممىسى

 چهت ئهل ۋە جۇڭگـو مۇخبىرلىرىنىـڭ زىيـارىتىنى قوبـۇل      ەنۈچېۋاڭ ل 
 تېررورىـست كـۈچلهرگه قارىتـا يـۈزەكى ھهل قىلىـش       ۈركىستانچىت: قىلغاندا

ــۈمگه   ــسىنى قوللىنىــپ كۆرۈنهرلىــك ئۈن ــۈپتىن ھهل قىلىــش چارى بىــلهن ت
 -جهمئىيهتنىڭ مۇقىملىقىنى ساقالشتا تولۇق ئىقتىدارىمىز بـار،        . ئېرىشتۇق
  . دېدى

دا »شـــىنجاڭ«تۈركىـــستان تېررورىـــست كـــۈچلىرى : ەنۈچـــېۋاڭ ل
 ئــۆتكهن ،هۋجـۇد بولــۇپ كهلـدى، لــېكىن كـۈچى ئــاجىز   ئۇزۇنـدىن بېــرى م 

 يىللىرىدىن باشالپ سوۋېتالر ھاكىمىيىتى يىمىرىلگهندىن      – 90ئهسىرنىڭ  
ــي ــى  كېـ ــىيانىڭ ۋەزىيىتـ ــۇرا ئاسـ ــىنجاڭ«ىن، ئوتتـ ــستان »شـ دا ئۇيغۇرىـ

مۇستهقىلچىلىرىگه كهيپىيات يارىتىپ بېرىپ تۈركىستان تېررورىـستلىرىنىڭ       
  .  دېدى-ى، كۈچى ئۇلغىيىشقا باشلىد

بۆلگۈنچىلىــك مهقــسهتلىرىگه يېــتىش ئۈچــۈن مىللىــي : ەنۈچــۋاڭ لې
بۆلگۈنچىلهر ھهرخىل چارىلهرنى جۈملىدىن دىنسىزالرنى يوقىتىمىز، دېـگهن        

  ۋاســـىتىلهرنىتېررورىـــستلىقشـــوئارنى تـــوۋالپ، تـــارىخنى ئۆزگهرتىـــپ، 
 يىللىرىـــدىن باشـــالپ ئۇيغـــۇر – 90ئـــۆتكهن ئهســـىرنىڭ . ئىـــشلهتتى

رىستالر نۇرغۇن قېتىم يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈش، پارتلىتىش ۋەقهلىرىنى پهيدا        تېررو
  .  دېدى-قىلدى، 
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دىكـــى »شـــىنجاڭ«تۈركىـــستان تېررورىـــستلىرىنىڭ : ەنۋاڭ لېچـــۈ
ــۈزۈل   ــىرىنى ئ ــتۇرۇش     –تهس ــار باس ــر قات ــۈن بى ــازىالش ئۈچ ــسىل ت  كې

ته تهھــدىت دۆلهتنىــڭ بىخهتهرلىكىــگه بىۋاســى. ۋاســىتىلىرىنى ئىــشلهتتۇق
كهڭ .  تېررورىستالرغا قاتتىق قول سىياسهت قولالنـدۇق      دا قىلغان زوراۋان  پهي

خهلــق ئاممىــسىنى تهربىــيىلهپ، تېررورىــستالرنىڭ مــاھىيىتىنى خهلقــقه      
 1997. ش قىلدى خهلق ئاممىسى ئۇالرنى تهنقىد قىلدى، پا     . تونۇشتۇردۇق

  ھۆكــۈمىتى كــۆپ مىقــداردا ھۆكــۈمهت،»شــىنجاڭ« يىلىــدىن باشــالپ –
 خىـزمهت   »نۇقتىلىـق تهرتىـپكه سـېلىش     « كادىرلىرىنى تهشكىللهپ    پارتىيه

 يــۈز پىكىــر –ۈزمــۇ گۇرۇپپىــسى تهشــكىللىدۇق، خهلــق ئاممىــسى بىــلهن ي
 »شـىنجاڭ «غرا تهشۋىق قىلىپ    نىڭ تارىخىنى تو  »شىنجاڭ«. ئالماشتۇردۇق

ئهزەلــدىن تارتىــپ جۇڭگــو زېمىنىنىــڭ بىــر قىــسمى ئىكهنلىكىنــى، خهلــق 
مهكــتهپلهردە تهرتىــپكه ســېلىش، تهربىــيىلهش  . ردۇقئاممىــسىغا چۈشــهندۈ

دىنى زاتالرغا دۆلهت   . ئېلىپ باردۇق، دىنى زاتالرنى باشقۇرۇشنى كۈچهيتتۇق     
مــۇداپىئه . سىياســىتى، قــانۇن ئــۆگىنىش بــويىچه تهربىــيه ئېلىــپ بــاردۇق 

تهدبىرلىرىنــى مۇكهممهللهشــتۈرۈپ بــاش كۆتــۈرگهن ھامــان، بىــز تهرەپــتىن  
  .  دېدى-قهتئىي زەربه بېرىشنى داۋامالشتۇردۇق، بايقالغان ھامان 

ــىنجاڭ«: ۋاڭ لېچــۈەن ــارا  دا»ش ــۈچلهر خهلقئ ــۈنچى ك ــي بۆلگ  مىللى
تېررورىــست كــۈچلهر بىــلهن مۇناســىۋەتكه ئىــگه، يــۈزەكى ھهل قىلىــش ۋە  

 –نــى قولالنغانــدىال ئانــدىن ئــۇالرنى ئــۈزۈل  ىتــۈپتىن ھهل قىلىــش تهدبىر
  .  بىلجىرلىدى دەپ-كېسىل تازىلىغىلى بولىدۇ، 
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   كۈنى– 1 ئاينىڭ – 7 يىلى – 2002

:  كــۈنى تارقاتقــان بىرلهشــمه خهۋىــرى– 30نىــڭ »دۇنيــا گېزىتــى«
 كۈنى كهچته،   – 29جۇڭگو دۆلىتىنىڭ قىرغىزىستاندا تۇرۇشلۇق كونسۇلى      

بۇ دۆلهتنىڭ پـايتهختى بىـشكهكته سـاالھىيىتى ئېنىـق بولمىغـان كىـشىلهر              
قىرغىزىستان ھۆكۈمهت تهرەپ، ئۇيغۇر دىنـى      . ىتهرىپىدىن ئېتىپ ئۆلتۈرۈلد  

ئۇيغــۇر .  مۇناســىۋەتلىك بولۇشــى مــۇمكىن، دەپ قارىــدى رادىكالىــستلىرىغا
 كۈنى بايانات ئېالن قىلىپ،     – 30مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنىڭ باياناتچىسى    

  . ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ دېلوغا چېتىشلىق ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلدى
ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگهن ئهمهلـدار جۇڭگونىـڭ      : قىرغىزىستان ئهمهلدارلىرى 

ئۇنىـڭ  . قىرغىزىستاندا تۇرۇشلۇق باش ئهلچىخانىـسىنىڭ كونـسۇلى، ئىـدى     
  . شوپۇرىمۇ شۇ كۈنى ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى، دېدى

بـۇ  : ليۇجهنچـاۋ خىتاي تاشقى ئىـشالر مىنىـستىرلىكىنىڭ باياناتچىـسى         
تېـز ئېـنىقالپ،    قىلمىشنى ئهيىبلهپ، قىرغىزىستان دائىرىلىرىنىڭ دېلـونى       

: قىرغىزىستان سـاقچى تهرەپ   . قاتىلالرنى قاتتىق جازالىشىنى تهلهپ قىلدى    
ــۈرۈش   ــۇرۇن ئۆلت ــۈز بهردى – 29يوش ــته ي ــۈنى كهچ ــدا ۋاڭ  .  ك ــۇ چاغ ئ

قولىغـا  .  بىر سودىگهر بىلهن بىر ماشـىنىغا ئولتـۇرۇپ كېلىۋاتـاتتى          جهنچىڭ
 ۋە ئۇنىـڭ    ىـڭ چنجهتاپانچا ئالغان ئىككى كىـشى ئۇالرغـا ئـوق ئـاتتى، ۋاڭ             

  . شوپۇرى نهق مهيداندا ئۆلدى، دەپ كۆرسهتتى
 ئهتراپىدا قولىغا   نلهر شۇ كۈنى كهچ سائهت سهككىز     كۆزى بىلهن كۆرگه  

 ىـڭ چجهنتاپانچا ئالغان ئىككى نهپهر ئهر كىـشى   تىپلىـق تاپانچىـدىن ۋاڭ               
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ر ئولتۇرغان ماشىنىغا قارىتىپ ئوق ئاتتى، ۋەقه يۈز بهرگهندىن كېـيىن قـاتىلال    
  . باشقا ماشىنىغا ئولتۇرۇپ قېچىپ كهتتى، دېيىشتى

بـۇ ۋەقه بىـر     : قىرغىزىستان ئىچكى ئىشالر نازارىتىنىـڭ ئهمهلـدارلىرى      
بـۇ  . ولۇشى مۇمكىنقېتىملىق سىياسىي سۇيىقهست بىلهن ئادەم ئۆلتۈرۈش ب  

 ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مىللىي بۆلگۈنچىلهر چېتىلغـان      »شىنجاڭ«ۋەقهگه  
  .  دەپ كۆرسهتتى-كىن، بولۇشى مۇم

 كـۈنى ئۇيغۇرىـستان مۇسـتهقىلچىلىرى       – 30 »شىنجاڭ تور بېتـى   «
ئاساســـلىقى قىرغىزىـــستان، قازاقىـــستان قاتـــارلىق دۆلهتـــلهردە پائـــالىيهت 

دىن كهلـگهن ۋەكىلـلهر ئـۆمىكى       »شىنجاڭ«، ئىككى يىل بۇرۇن     قىلىۋاتىدۇ
 ۋەكىللهرنىـڭ   ئۇيغۇرىستان مۇستهقىلچىلىرى بىشكهكته ئېتىپ ئۆلتـۈرگهن،     

بىرسى ئۆلگهن قالغان ئىككىسى يارىالنغان، دېلو پاش قىلىنغاندىن كېـيىن،          
ــيه     ــستان ئهدلىـ ــتهقىلچىلىرىگه، قىرغىزىـ ــستان مۇسـ ــۆت نهپهر ئۇيغۇرىـ تـ

  .ئورگانلىرى ئۆلۈم جازاسى بهرگهن، دەپ كۆرسهتتى
 يىلالردا تهشـكىالت قۇرغـان      – 1990ئۇيغۇرىستان مۇستهقىلچىلىرى   

ايونىـــدا ئىـــسالم جۇمهـــۇرىيىتى قۇرمـــاقچى بولغـــان، دەپ  ر»شـــىنجاڭ«
  . ئىزاھلىدى مۇخبىر

 كــۈنى بــۇ – 30: رەشــىد باياناتچىــسى دىلــشات تۈركىــستانچىالرنىڭ
ئـۇ، قىرغىـز    . دېلوغا ئۇيغۇرالرنىڭ چېتىشلىق ئىكهنلىكىنى ئىنكـار قىلـدى       

ھۆكۈمىتى ھهرقانـداق پاكىـت بولمىغـان ئهھۋالـدا بـۇ دېلونىـڭ ئۇيغۇرالرغـا               
چېتىشلىق ئىكهنلىكىنى بېشارەت قىلدى، ئۇيغۇر تهشكىالتلىرى تېلېگرامما       

  . ئهۋەتىپ قىرغىز ھۆكۈمىتىگه نارازىلىقىنى ئىپادىلىدى، دەپ كۆرسهتتى
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   كۈنى– 2 ئاينىڭ – 8 يىلى – 2002

شـــهرقىي «تهقىللىقى بىـــلهن شـــۇغۇللىنىدىغان ئۇيغۇرىـــستان مۇســـ
 »شـىنجاڭ «: رەشىدچىسى دىلشات   نىڭ بايانات »تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزى  

ــڭ     ــدىلىنىپ دۆلهتنى ــدىن پاي ــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ دىن ــاپتونوم رايونى ــۇر ئ ئۇيغ
نىڭ ئالـدىنى ئـېلىش ئۈچـۈن،       ىبىرلىكىنى پـارچىالش بىـلهن شۇغۇللىنىـش      

 – 3خىتاينىــڭ كــۆچمهنلهر ھــاكىمىيىتى تۈنۈگــۈن كــورال شــهھىرىدە،      
ــك  ــسهپدەرىجىلى ــشلىگۈچىلهر ۋ بىرلىك ــى ئى ــزمهت   خىزمىتىن ــى خى ە دىن

كادىرلىرىنى بىر يهرگه توپالپ يىغىن ئېچىپ دىنـى ئىـشالرنى باشقۇرۇشـنى            
كۈچهيتىش، بۇ ئىـشالردا مىللىـي كادىرالرنىـڭ باشـالمچى بولۇشـىنى تهلهپ             

  . قىلدى
دائىرىلهر كورال شهھىرىدە ناھىيه دەرىجىلىـك      : رەشىدباياناتچى دىلشات   

 ئاينىـڭ   – 7هسئۇل كـادىرالرنى    بىرلىك سهپ خىزمىتىگه، دىنى ئىشالرغا م     
 كــۈنى جىــددىي يىغىنغــا چاقىرىــپ، دىنــى ئىــشالرنى باشقۇرۇشــنى – 31

كۈچهيتىش، ئىسالم دىنىنىـڭ، ماركـسىزملىق دىنـى قاراشـالردىن ئايرىلىـپ            
كېتىــشنىڭ ئالــدىنى ئــېلىش مهسىلىــسىدە ئــۈلگه كۆرســىتىپ، دۆلهتنىــڭ  

  . ىبىرلىكىنى قوغداشتا باشالمچى بولۇشنى تهلهپ قىلد
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   كۈنى– 15 ئاينىڭ – 8 يىلى – 2002

 كـۈنى   – 14نىڭ  »ئامېرىكا بىرلهشمه ئاگېنتلىقى  «،  »دۇنيا گېزىتى «
  : ئۇيغۇرىستاننىڭ تۇرپان شهھىرىدىن بهرگهن تېلېگراممىسى

 ئېهتىيـاجى   ستراتېگىيىسىنىڭجۇڭگو ھۆكۈمىتى دۆلهت بىخهتهرلىكى     
 مىليـون دولـالر     520تۈپهيلى، چهت ئهل شـىركهتلىرى بىـلهن بىرلىـشىپ          

 كىلـــومېتىر 2500دىـــن شــاڭخهيگىچه  »شــىنجاڭ «مهبــلهغ ســـېلىپ،  
نـى  ىزېغهربنىـڭ گ  «بىسى يـاتقۇزۇپ    بئۇزۇنلۇقتا، تهبىئىي گاز ئېقىتىش تۇرۇ    

بۇ قۇرۇلۇشنى باشالشنىڭ مۇھىم سـهۋەبلىرى      .  بولدى »شهرققه يۆتكىمهكچى 
گىيىگه پايــدىنى كۆزلىمهســتىن، جۇڭگونىــڭ ئىمپــورت قىلىنىــدىغان ئېنېــر

  .  دەپ چۈشهندۈردى-تايىنىۋېلىشنى ئازايتىش ئۈچۈن،
ئىمپـورت قىلىنغـان ئېنېـرگىيىگه تـايىنىش بىـر          : بېيجىڭ رەھبهرلىرى 

يهنه باشـقا تهرەپـتىن     .  دەپ قاراشـتى   -خىل ئىستراتېگىيىلىك ئـاجىزلىق،     
اتىرجهمـسىزلىك يـۈز    ئېيتقاندا بۇ قۇرۇلۇش، مۇسـۇلمانالر ئولتۇراقالشـقان، خ       

ــپ ت ــان بېرى ــىنجاڭ«ۇرغ ــتهھكهم   »ش ــهرقنى مۇس ــڭ ش ــلهن جۇڭگونى  بى
  . بىرلهشتۈرۈشكه پايدىلىق بۇالر ئىمىش
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   كۈنى– 19 ئاينىڭ – 8 يىلى – 2002

ــى « ــا گېزىت ــن  »دۇني ــۇخبىرى لى ــڭ م ــڭنى ــۈنى – 19 باۋچىڭنى  ك
  :ۋاشىنگتوندىن بهرگهن تېلېگراممىسى

ا شـتاتلىرى  فېدراتىپ خهلقئارا دىنى ئىشالر كومىتېتى، ئامېرىكـا قوشـم        
مۇئــاۋىن دۆلهت ئىــشالر كــاتىپى ئهمىــر تاجنىــڭ جۇڭگــو تهرەپــكه، ئامېرىكــا 
ھۆكۈمىتىنىـــڭ دىنـــى ئېتىقـــاد ئهركىنلىكـــى ھهمـــدە شـــىمالىي كـــورېيه 

 10مۇساپىرلىرىغا كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ قويۇشنى، جياڭ زېمىـن         
نىــڭ، ىلىك ئايــدا ئامېرىكىغــا زىيــارەتكه كهلگهنــدە دىنــى ئېتىقــاد ئهركىن –

ــسى      ــۇھىم تېمى ــۆھبىتىنىڭ م ــن س ــاڭ زېمى ــلهن جي ــوش بى ــدېنت ب پرېزى
  . قىلىنىشىغا ھهيدەكچىلىك قىلىشنى تهلهپ قىلدى

ئهمىر تاج مۇشـۇ ئاينىـڭ ئاخىرىـدا جۇڭگـو، پاكىـستان، ھىندىـستاننى            
  .زىيارەت قىالتتى

 ئهپهندى ئهمىـر تاجغـا      گېرخهلقئارا دىنى ئىشالر كومىتېتىنىڭ رەئىسى      
بېيجىڭغا بېرىـپ، جۇڭگـو تهرەپ بىـلهن جيـاڭ زېمىننىـڭ            :  خېتىدە يازغان

 ئايدا ئامېرىكىنى زىيارەت قىلىشى توغرىسىدا سۆھبهت ئۆتكۈزگهنـدە         – 10
ئامېرىكا دىنى ئېتىقاد ئهركىنلىكىنىڭ پرېزىدېنت بوش بىلهن جياڭ زېمىـن          

دەپ  -سۆھبىتىنىڭ مـۇھىم تېمىـسى قىلىنىـشقا كاپـالهت قىلىـشى الزىـم،              
جياڭ زېمىن ئامېرىكىنى زىيارەت قىلىشتىن بۇرۇن جۇڭگـودا        . ىتىلدىكۆرس

 جۈملىـدىن   ،دىنى ئېتىقاد ئهركىنلىكى مهسىلىـسىدە ئىلگىـرىلهش بولۇشـى        
بېيجىڭ ئېتىقاد ئۈچۈن قولغا ئېلىنغانالرنى تۈرمىدىن قويۇپ بېرىشى ھهم بۇ          
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ــشى    ــامىلىلهرنى توختىتى ــامۇۋاپىق مۇئ ــورالش، ن ــان خ ــشىلهرگه قارىتىلغ  كى
  .دەپ كۆرسىتىلدى -كېرەك،

زىيانكهشلىككه ئۇچرىغان خرىستىئان دىنى مۇرىتلىرى، كاتولىك      : خهتته
دىنى مـۇرىتلىرى، تىـبهت بـۇددا دىنـى مـۇرىتلىرى، ئۇيغۇرىـستان، ئۇيغـۇر               

 دەپ  -رەك،  ئىسالم مۇرىتلىرىغا قارىتىلغان قوپـال مۇئـامىله توختىلىـشى كېـ          
  .ئاالھىدە كۆرسىتىلدى

* * * * *  
ــىدۇن« ــا گېزىت ــڭ »ي ــدىن بهرگهن  – 19 مۇخبىرىنى ــۈنى بېيجىڭ  ك

  :بىرلهشمه خهۋىرى
بىرلهشــــكهن دۆلهت تهشــــكىالتى كىــــشىلىك ھوقــــۇق ئىــــشلىرى 

 – 19 خـانىم   روبىنـسۇن  مهررۇيكومىتېتىنىڭ ئـالىي دەرىجىلىـك ۋالىـسى        
ــدا ــۈنى بېيجىڭ ــسى   : ك ــۇق خاتىرى ــشىلىك ھوق ــۇ دۆلهتنىــڭ كى ــو ب جۇڭگ

ــالى  ــشىگه س ــشىلهرنى ئهندى ــاز  كى ــتا ئ ــلهن باشقۇرۇش ــانۇن بى ــوال –دۇ، ق  ت
لچهمگه يېتهلمىـدى، دەپ    ئىلگىرىلهش بولسىمۇ، لېكىن يهنىـال خهلقئـارا ئـۆ        

  .كۆرسهتتى
ــۇ دۆلهتنىــڭ باســتۇرۇش ۋاســىتىلىرىگه  :  خــانىمروبىنــسۇن جۇڭگــو ب

تايىنىپ ئهمهس، سىياسىي ئىسالھات ئارقىلىق كۈنـسايىن ئېغىرلىـشىۋاتقان         
  . ى بىر تهرەپ قىلىشنى تهكىتلىدىئىجتىمائىي داۋالغۇشن

ئۇنىـڭ  .  خانىم يېقىن ئارىدا ۋەزىپىـسىدىن بوشـاپ چىقـاتتى     روبىنسۇن
ىـڭ  بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى كىشىلىك ھوقـۇق ئىـشلىرى كومىتېتىن        
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 ، سۈپىتى بىـلهن بېيجىڭنـى يهتـته قېـتىم         ئالىي دەرىجىلىك ۋالىسى بولۇش   
  . قىلىشى ئىدىبهلكى ئهڭ ئاخىرقى بىر قېتىم زىيارەت 

خىزمىتىــدىن ئايرىلىــپ قالغــان ئىــشچىالرنىڭ    :  خــانىمروبىنــسۇن
 ئۇيغـۇر  »شـىنجاڭ «هرلىك قىلغـان ئىـشچى داھىيالرنـى،    نامايىشلىرىغا رەھب 

ئاپتونوم رايونىدا ئۇيغۇرىستان مۇستهقىلچىلىرىنى باستۇرۇش ھهرىكهتلىـرىگه       
لىققا چېتىلمايـدىغان   دىققهت ئاغدۇرىمهن ۋە ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلىمهن، زوراۋان      

جىنايهت ئۆتكۈزگهن جىنـايهتچىلهرگه ئۆلـۈم جازاسـى بېـرىش قىلمىـشلىرىغا            
  .دىققهت قىلىمهن ۋە ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلىمهن، دەپ كۆرسهتتى

ئېغىــر ) خهلقئــارا مــۇخبىرالر( خــانىم مهتبۇئــات ساھهســىگه روبىنــسۇن
پهقهت ئىجتىمـــائىي داۋالغۇشـــنى ۋە ئېغىـــر ئىجتىمـــائىي مهســـىلىلهرنى، 

سىياسىي ئىسالھات ۋە ئىجتىمائىي ئىسالھات ئارقىلىق ھهل قىلىـشى الزىـم،           
  . دەپ بايانات قىلدى

بېيجىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ تور بېتىدىن پايدىالنغۇچىالرنى چهكلهش، سـۆز        
ــى – ــات ئهركىنلىكىنـ ــلهرگه مهتبۇئـ ــۈل  چهكلهشـ ــددىي كۆڭـ ــا جىـ  قارىتـ

  . بۆلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ ئۆتتى
لــدارلىرى بىــلهن كۆرۈشــكهندە كىــشىلىك ھوقــۇقنى  ئــۇ جۇڭگــو ئهمه

دەپسهندە قىلىشنىڭ جۇڭگودا كۈنـسايىن ئېغىرلىـشىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغـا         
  . قويىمهن، دەپ كۆرسهتتى

 خانىم، جۇڭگو بۇ دۆلهت رەھبهرلىرى ئىچىدە جۇڭگو تاشـقى          روبىنسۇن
 بىـــلهن چىچىـــنئىـــشالر مىنىـــستىرلىكىنىڭ ســـابىق مىنىـــستىرى چهن 

  . ىغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتتىكۆرۈشىد
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   كۈنى– 21 ئاينىڭ – 8 يىلى – 2002

 كــۈنى – 20 مۇخبىرىنىــڭفرانــسىيه ئــاگېنتلىقى » دۇنيــا گېزىتــى«
  :بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى

ــڭ    ــۇق كومىتېتىنى ــشىلىك ھوق ــلهر تهشــكىالتى كى بىرلهشــكهن دۆلهت
 كۈنى جۇڭگونى   – 20 خانىم   روبىنسۇن مهررىيۇقىرى دەرىجىلىك ۋالىسى    

 زۇلۇمغـــا دا»شــىنجاڭ «خىرالشــتۇرۇپ، تىـــبهت ۋە  زىيــارەت قىلىـــشنى ئا 
ئۇچراۋاتقان ئاز سانلىق مىللهتـلهرگه ھوقـۇق جهھهتـته ئادالهتلىـك مۇئـامىله             

بېيجىــڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ تىــبهتلهرگه ۋە ئىــسالم  . قىلىــشنى تهلهپ قىلــدى
ىغا بهك كۆڭــۈل دىنىغــا ئىــشىنىدىغان ئۇيغۇرالرغــا قانــداق مۇئــامىله قىلىــش 

  . بۆلىمهن، دەپ كۆرسهتتى
تىبهتلهر ئۆزلىرى ياشـاۋاتقان زېمىـنالردا ئـاز سـانلىق          :  خانىم روبىنسۇن

 سـېنتهبىر ۋەقهسـىدىن     – 11مىللهتكه ئايلىنىپ قالدى، بهلكـى ئۇيغـۇرالر        
  . كېيىن تېخىمۇ قاتتىق مۇئامىلىگه دۇچار بولدى، دەپ كۆرسهتتى

لهتلهر تهشكىالتىنىڭ بىر نهپهر ئاالھىدە     بىرلهشكهن دۆ :  خانىم روبىنسۇن
ۋەكىلى تهييارلىغان دوكالتـتىن كـۆرۈپ يهتتىمكـى، تىـبهتلىكلهر تىبهتنىـڭ            

، قهدىمـــى ئىمـــارەتلهر، بۇتخـــانىالر قوغلىنىۋېتىپتـــۇمهركىـــزى لخاســـادىن 
چېقىلىپتۇ، بهلكى ھهممىـدىن مـۇھىم كۆڭـۈل بۆلۈشـكه تېگىـشلىك نهرسـه              

ە تىبهتنىڭ باشقا شـهھهرلىرىدە ئاللىقاچـان ئـاز        شۇكى، تىبهتلىكلهر لخاسادا ۋ   
ســانلىققا ئايلىنىــپ قــاپتۇ، تاشــقىرى دۇنيــادا بېيجىــڭ دائىرىلىرىنــى،       
خىتايالرنىڭ تىبهتكه ۋە ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغـا كـۆچمهن           
ــدەكچىلىك قىلىــپ، شــۇ يهردە ياشــايدىغان يهرلىــك    ــشىغا ھهي ــۇپ بېرى بول



 250

ى ئازايتىـشقا ئۇرۇنۇۋاتىـدۇ، دەپ ئهيىبلىمهكـته، دەپ         خهلقلهرنىڭ نوپۇسـىن  
  .كۆرسهتتى

جۇڭگــو ھۆكۈمىتىنىــڭ يېقىنــدا قــانۇن چىقىرىــپ :  خــانىمروبىنــسۇن
ساقچىالرغا، پۇقراالرنى قولغا ئېلىشقا بـاغلىق كـۆپلهپ ھوقـۇق بهرگهنلىكـكه            

ئوخشاشال جۇڭگو ھۆكۈمىتىگه   . ئاالھىدە دىققهت قىلىدىغانلىقىنى كۆرسهتتى   
بېيجىڭ تېررورىزمغا قارشى تۇرۇشنى باھـانه قىلىـپ،        : ھالندۇرۇش بېرىپ ئاگا

ــىلىق    ــلهن قارشـ ــول بىـ ــنچ يـ ــدا تىـ ــاپتونوم رايونىـ ــۇر ئـ ــىنجاڭ ئۇيغـ شـ
ــرىش،   ــزگىنلهش تهدبىرلىرىنــى كــۈچهيتتى، زەربه بې كۆرســهتكۈچىلهرنى تى
قاتتىق زەربه بېرىش ھهرىكهتلىرىنى ئۇيۇشتۇرۇپ، ئۆلۈم جازاسـى بېرىـدىغان          

  . الرنىڭ نىسبىتىنى كۆپهيتىۋەتتى، دەپ كۆرسهتتىمهھبۇس
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   كۈنى– 23 ئاينىڭ – 8 يىلى – 2002

ــى« ــا گېزىت ــڭ» دۇني ــدىن بهرگهن  – 23 مۇخبىرىنى ــۈنى بېيجىڭ  ك
  :تېلېگراممىسى

 كــۈنى شــاڭخهي شــهھىرىدە، – 22 جــۇرۇڭجىجۇڭگونىــڭ ۋەزىــرى 
ه  قېتىملىــق جۇڭگــو، رۇســىي– 7 بىــلهن كاشــيانوپرۇســىيىنىڭ ۋەزىــرى 

 بىــلهن جــۇرۇڭجىســۆھبهتتىن كېــيىن . ۋەزىرلىــرى ســۆھبىتى ئۆتكــۈزدى
ھهر :  بىرلهشمه ئاخبارات ئېالن قىلىـپ، ئىككـى تهرەپ ئاخباراتقـا          كاشيانوپ

ــۇقىنى      ــك ھوق ــڭ ئىگىلى ــدە، دۆلهتنى ــۆز دۆلهتلىرى ــڭ ئ ــى تهرەپنى  ،ئىكك
مۇستهقىللىقى ۋە زېمىـن پۈتۈنلـۈكىنى قوغـداش جهھهتـلهردە كۆرسـهتكهن            

ــشچا ــدۇ؛ رۇســىيه تهرەپ، جۇڭگــو تهرەپنىــڭ  تىرى ــارا قولالي نلىقلىرىنى ئۆزئ
ــبهت  ــۋەن، تى ــدانىنى  تهي ــسىپال مهي ــسىدە پرىن ــهرقىي   مهسىلى ــدە ش  ھهم

 تېررورىستلىق بىلهن شۇغۇلالنغۇچى ئۇيغۇرالرنىڭ     تهقىللىقىتۈركىستان مۇس 
ــشچانلىقىنى      ــهتكهن تىرىـ ــويىچه كۆرسـ ــرىش بـ ــرىگه زەربه بېـ ھهرىكهتلىـ

ىنى قايتا تهكىتلهيـدۇ، شـۇنداقال جۇڭگـو تهرەپ، رۇسـىيىنىڭ           قولاليدىغانلىق
، بۆلگــۈنچىلىرىگه زەربه بېــرىش تىرىــشچانلىقىنى تېررورىــستلىرىغاچــېچهن 

  . قولاليدۇ، دەپ كۆرسىتىلدى
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   كۈنى– 27 ئاينىڭ – 8 يىلى – 2002

ــى « ــا گېزىت ــن  »دۇني ــۇخبىرى لى ــڭ م ــڭنى ــۈنى – 26 باۋچىڭنى  ك
  :راممىسىۋاشىنگتوندىن بهرگهن تېلېگ
شــهرقىي تۈركىــستان «ئامېرىكــا : تى بۈگــۈنئامېرىكىنىــڭ دۆلهت ســو

تهشــكىالتىنى ئهســال تاشــقى ئهللهردىكــى تېررورىــست » ئىــسالم ھهرىكىتــى
ــكىالتال ــى تهشـ ــدى، بهلكـ ــزىملىكىگه كىرگۈزمىـ ــكىالتنىڭ  ر تىـ ــۇ تهشـ  بـ

سىنى توڭلىتىــشقا تهييــارلىق  مۇئامىلىــ–ئامېرىكىــدىكى كاپىتــالى ۋە پــۇل 
ھهمدە ئامېرىكا، جۇڭگو ھۆكۈمىتىگه چاقىرىق چىقىرىپ، تېررورىزمغـا         قىلدى

قارشى تۇرۇش بىـلهن بىلـله كىـشىلىك ھوقۇققـا ھـۆرمهت قىلىـشنى تهلهپ               
  . قىلدى، دەپ كۆرسهتتى
 بۈگۈن مۇخبىرالرنى   باۋچېر رىچادنىڭ باياناتچىسى   ىتئامېرىكا دۆلهت سو  

  . كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا يۇقىرىقىدەك كۆرسهتتى
نىڭ مۇئــاۋىن دۆلهت ئىـشالر كــاتىپى ئهمىـر تــاج   ىتېرىكـا دۆلهت سـو  ئام

ــى       ــۈۋېلىش يىغىن ــۇخبىرالرنى كۈت ــدا م ــۇرۇن بېيجىڭ ــهل ب ــدىن س بۇنىڭ
» شــهرقىي تۈركىــستان ئىــسالم ھهرىكىتــى«ئامېرىكــا تهرەپ : ئۆتكۈزگهنــدە
ــكىالت ــزىملىكىگه   ىتهش ــكىالتالر تى ــست تهش ــى تېررورى ــقى ئهللهردىك نى تاش

ۆرسهتكهندە، جۇڭگو تهرەپ بۇنداق ئىپادە بىلدۈرۈشـتىن       كىرگۈزدى، دەپ ك  
  . مهمنۇن بولغان ئىدى

نىڭ باياناتچىـسى  ىتا دۆلهت سـو لېكىن بۈگۈن چۈشتىن كېيىن ئامېرىكـ  
ــاد ــاۋچېر رىچ ــال   ب ــا ئهس ــپ؛ ئامېرىك ــالت قىلى ــا دوك ــهرقىي « مۇخبىرالرغ ش

 نى چهت ئهللهردىكـى تېررورىـست     ىتهشـكىالت » تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى  
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تهشكىالتالر تىزىملىكىگه كىرگۈزمىدى،  بىراق، بىر تۈرلۈك مهمۇرى بۇيرۇققا         
ئاساسلىنىپ، بۇ تهشكىالتنىڭ ئامېرىكىدىكى كاپىتـالى ۋە بـۇ تهشـكىالتنىڭ           

  .  مۇئامىله سودىسىنى توڭالتتى، دەپ كۆرسهتتى–پۇل 
 مۇئامىله ساھهسىدە ھهمكارلىـشىۋاتقان     –ئامېرىكا، ئامېرىكا بىلهن پۇل     

ــۇ     دۆ ــالى ۋە ب ــكىالتنىڭ كاپىت ــۇ تهش ــشىپ ب ــا ماسلى ــڭ ئامېرىكىغ لهتلهرنى
  .  مۇئامىله سودىسىنى توڭلىتىشنى ئۈمىد قىلدى–تهشكىالتنىڭ پۇل 

شــهرقىي تۈركىــستان ئىــسالم ھهرىكىتــى «: بــاۋچېر رىچــاردبايانــاتچى 
بىـر يامـان تهشـكىالت، لـېكىن بـۇ تهشـكىالتنىڭ تېررورىـست              » تهشكىالتى

  . ، دەپ كۆرسهتتىبولۇشى ناتايىن
ھهرقايسى دۆلهتلهر تېررورىزمغـا قارشـى تۇرغانـدا، كىـشىلىك          : باياناتچى

ھوقۇقنى ھۆرمهت قىلىشى كېرەك؛ جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ دۆلهت ئىچىـدە ۋە          
باشــقا جــايالردا قارشــىلىق كۆرســهتكۈچى تېررورىــست تهشــكىالتالرغا قارشــى 

ى كىـشىلىك ھوقـۇقنى     تۇرۇشى زۆرۈر، ئوخشاش بىر ۋاقىتتا جۇڭگو ھۆكۈمىت      
ــر      ــلىنىپ، تهدبى ــرىگه ئاساس ــوت تهرتىپلى ــل س ــدىغان، ئادى ــۆرمهت قىلى ھ

 ھهرىكهتلهرنــى بىــر تهرەپ قىلىــشى الزىــم، دەپ تېررورىــستلىققوللىنىــپ، 
  . كۆرسهتتى

* * * * *  
ــا گېزىتــى«  كــۈنى – 26نىــڭ  جىزۇڭنىــڭ مــۇخبىرى جــاڭ »دۇني

  :ۋاشىنگتوندىن بهرگهن تېلېگراممىسى
 26نىڭ مۇئاۋىن دۆلهت ئىشالر كاتىپى ئهمىر تـاج         ىتدۆلهت سو ئامېرىكا  

ــدا– ــۈنى بېيجىڭ ــدۇ؛  :  ك ــتهقىللىقىنى قوللىماي ــڭ مۇس ــا تهيۋەننى ئامېرىك
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ــا تهيۋەننىــڭ    ــېكىن، تهيۋەننىــڭ مۇســتهقىللىقىنى قوللىماســلىق، ئامېرىك ل
  . مۇستهقىل بولۇشىغا قارشى تۇرىدۇ، دېگهنلىك ئهمهس، دەپ كۆرسهتتى

بىــر تهرەپ بىــر دۆلهت  «بىــيهن شــۈيرېزىــدېنتى چىــن تهيۋەننىــڭ پ
نـى ئوتتۇرىغـا قويغـان كۈنـدىن باشـالپ، يـۇقىرى دەرىجىلىـك              »نهزەرىيىسى

نىڭ بېيجىڭدا مۇخبىرالرنى كۈتـۈۋېلىش يىغىنىـدا، چىـن         ىئامېرىكا ئهمهلدار 
گه »بىــر تهرەپ بىــر دۆلهت نهزەرىيىــسى« ئوتتۇرىغــا قويغــان بىــيهن شــۈي

  . ىدەك ئىپادە بىلدۈردىتۇنجى قېتىم يۇقىرىق
  :مۇئاۋىن دۆلهت ئىشالر كاتىپى ئهمىر تاج

 شــۈيمهن، جۇڭگونىــڭ ئهمهلــدارلىرى بىــلهن پرېزىــدېنت چىــن     
 ســۆزلىرى توغرىــسىدا ســۆھبهت ئېلىــپ بارغانــدا، ئامېرىكىنىــڭ  بىيهننىــڭ

 شـۈي تهيۋەن مۇستهقىللىقىنى قوللىمايدىغان مهيدانىنى، پرېزىـدېنت چىـن         
نىڭ، ئامېرىكىنىڭ پرېزىدېنتى بـوش بىـلهن جۇڭگونىـڭ          سۆزلىرى بىيهننىڭ

 كـۈنى ئۆتكۈزۈلىـدىغان،     – 25 ئاينىـڭ    – 10رەئىسى جيـاڭ زېمىننىـڭ      
يــۇقىرى دەرىجىلىكــلهر ســۆھبىتىگه قىلــچه تهســىر كۆرســهتمهيدىغانلىقىنى 

  .بىلدۈرۈپ ئۆتتۈم، دەپ كۆرسهتتى
كـۈنى   – 25ئامېرىكىنىڭ مۇئاۋىن دۆلهت ئىشالر كاتىپى ئهمىـر تـاج،          

بېيجىڭغــا يېتىــپ كهلگهنــدىن كېــيىن، جۇڭگونىــڭ مۇئــاۋىن رەئىــسى خــۇ 
، تاشــقى ئىــشالر مىنىــستىرى تــاڭ چىچىــنجىنتــاۋ، مۇئــاۋىن ۋەزىــرى چهن 

 ۋە ئارمىيىنىـڭ    جياشـىڭ ، مۇئاۋىن تاشقى ئىشالر مىنىـستىرى لـى         جياشۋەن
 قاتـارلىقالر بىـلهن ئالدىراشـلىق       كهى گىـۋاڭ  شـيوڭ مۇئاۋىن شتاب باشلىقى    

 كــۈنى جيــاڭ زېمىننىــڭ    – 25 ئاينىــڭ  – 10ىچىــدە كۆرۈشــۈپ،   ئ
ئامېرىكىغـا زىيـارەتكه بارىـدىغانلىقى، پرېزىـدېنت بـوش ئهپهنـدىنىڭ يــۇرتى       
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 شـتاتىغا بېرىـپ، پرېزىـدېنت بوشـنىڭ يېـزا ئىگىلىـك مهيدانىـدا         تىكساس
ــسىدا ( ــاكى باغچى ــۇقىرى    )ي ــوش ي ــدېنت ب ــلهن پرېزى ــن بى ــاڭ زېمى ، جي

 تهيـۋەن مهسىلىـسى،      ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقى، بۇ قېتىم   تىدەرىجىلىكلهر سۆھبى 
ــستان     ــسى، ئۇيغۇرىـ ــلهش مهسىلىـ ــشنى چهكـ ــسپورت قىلىـ ــا ئېكـ راكېتـ

 مهسىلىسى، جهنۇبىي ئاسـىيا ۋە ئىـراق مهسىلىـسى قاتـارلىق            للىقىمۇستهقى
مهســىلىلهرنىڭ ئىككــى دۆلهت باشــلىقلىرىنىڭ ئوتتۇرىــسىدا ئاساســلىق     

رىـسىدا، ئامېرىكىنىـڭ مۇئـاۋىن دۆلهت       سۆھبهت تېمىسى بولىـدىغانلىقى توغ    
ئىشالر كاتىپى ئهمىر تاج جۇڭگونىڭ دۆلهت رەھبهرلىرى بىلهن كهڭ كۆلهمدە          

  . سۆھبهت ئېلىپ باردى
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   كۈنى– 29 ئاينىڭ – 8 يىلى – 2002

 – 29 مۇخبىرىنىـڭ گېزىتى  » ۋاشىنگتون پوست «،  »دۇنيا گېزىتى «
  :كۈنى بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى

 28كىنىڭ جۇڭگودا تۇرۇشـلۇق ئهلچىخانىـسىنىڭ باياناتچىـسى         ئامېرى
ــدا،   :  كــۈنى– ــاپتونوم رايونى ــۇر ئ ــاالمهتلهر كۆرســهتتىكى، شــىنجاڭ ئۇيغ ئ

ن شهرقىي تۈركىستا «بېيجىڭنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى كۈرەش قىلىۋاتقان      
ــى تهشــكىالتى  ــسالم ھهرىكىت ــستاندا تۇرۇشــلۇق  »ئى  ئامېرىكىنىــڭ قىرغىزى

  . ھۇجۇم قوزغاشنى پىالنلىغان، دەپ كۆرسهتتىتېررورىستلىقغا ئهلچىخانىسى
باياناتچىنىــڭ بايانــاتى جۇڭگوغــا ۋە ئامېرىكىنىــڭ مهيــدانىغا ۋەكىللىــك 
ــكىالتالرنى       ــۈنچى تهش ــي بۆلگ ــۇر مىللى ــتىم ئۇيغ ــۇنجى قې ــدىغان، ت قىلى
ــاقچى، دەپ     ــۇم قىلم ــسىغا ھۇج ــڭ ئهلچىخانى ــۇالر ئامېرىكىنى ــبلهپ، ئ ئهيى

باياناتچى يهنه ئۇيغۇر تېررورىستالر جۇڭگونىـڭ ئىچكـى        . دۇركۆرسهتكهنلىكى
ــسمىدا  ــلهن    200قىـ ــلهر بىـ ــست ھهرىكهتـ ــارتۇق تېررورىـ ــدىن ئـ  قېتىمـ

  . شۇغۇلالندى، دەپ كۆرسهتتى
باياناتچىنىڭ باياناتى، پرېزىدېنت بوش ھۆكۈمىتىنىڭ بـۇ يهردە جۇڭگـو     

 بهردى،  ھۆكۈمىتىنىڭ قاقـشاپ بهرگهنلىـرىگه ئىـشهنگهنلىكىنى كۆرسـىتىپ        
ــتۇرۇش       ــدا باس ــاپتونوم رايونى ــۇر ئ ــىنجاڭ ئۇيغ ــڭ ش ــو ھۆكۈمىتىنى جۇڭگ
ھهرىكىتىنى يولغا قويغانلىقى رادىكال ئۇيغـۇر مىللىـي بۆلگـۈنچىلهرگه زەربه           

  . بېرىشنى مهقسهت قىالتتى
ــڭ     ــو ئۇيغۇرالرنى ــكىالتلىرى، جۇڭگ ــۇق تهش ــشىلىك ھوق ــارا كى خهلقئ

 تهھـدىتىنى كۆپتـۈرۈپ، ئۇيغـۇر        ھهرىكهتلىرىنىڭ تېررورىستلىقئىسالمنىڭ،  
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ــدى، دەپ     ــاس قىلىۋال ــته ئاس ــتۇرۇش جهھهت ــۈنچىلهرنى باس ــي بۆلگ مىللى
  . تهنقىدلىگهن ئىدى

 – 26ئامېرىكىنىــڭ مۇئــاۋىن دۆلهت ئىــشالر كــاتىپى ئهمىــر تاجنىــڭ 
تان ئىـسالم   شـهرقىي تۈركىـس   «تى  بېيجىڭدا، ئامېرىكىنىڭ دۆلهت سو   كۈنى  

لهردىكـى تېررورىـست تهشـكىالتالرنىڭ       چهت ئهل  نـى »ھهرىكىتى تهشـكىالتى  
تىزىملىكىگه كىرگۈزدى ۋە بۇ تهشكىالتنىڭ ئامېرىكىدىكى كاپىتالىنى، پـۇل         

 مۇئامىله سودىسىنى توڭالتتى، دېگهن سۆزلىرى بېيجىڭنىڭ تهلهپلىرىگه        –
  . ئۇيغۇن ئىدى

نى ئايرىمـاي قولىـدا قـورال يـوق،         ى قار –بۇ تهشكىالت ئاق    : ئهمىر تاج 
  .لققه زوراۋانلىق ئىشلهتكهن، دەپ بىلدۈرگهن ئىدىئادەتتىكى خه

تى ئوخشاش بىـر كۈنـدە باياناتچىنىـڭ بايانـاتى          ئامېرىكىنىڭ دۆلهت سو  
شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى    «ئامېرىكا،  : ئارقىلىق ئېنىقلىما بېرىپ  

نى ئهسال چهت ئهلدىكى تېررورىست تهشكىالتالرنىڭ تىزىملىككه       »تهشكىالتى
  .، دېگهن ئىدىكىرگۈزمىدى

ئامېرىكىنىڭ جۇڭگودا تۇرۇشلۇق بـاش ئهلچىخانىـسىنىڭ باياناتچىـسى         
نى ىتهشــكىالت» شــهرقىي تۈركىــستان ئىــسالم ھهرىكىتــى«:  كــۈنى– 28

ــدا ئهيىــبلهپ  شــهرقىي تۈركىــستان ئىــسالم «: تېخىمــۇ ئىلگىــرىلىگهن ھال
ن  باشـلىقى ئوسـامه بىـن الدىـن بىـله          ئهلقائىدەنىڭتهشكىالتى،  » ھهرىكىتى

تىل بىرىكتۈرۈپ، ئامېرىكىنىڭ چهت ئهللهردىكى ئهلچىخانىلىرىغا جۈملىدىن       
ئامېرىكىنىڭ قىرغىزىستاندا تۇرۇشلۇق باش ئهلچىخانىسىغا ھۇجۇم قىلىـشنى        

  .پىالنلىدى، دەپ كۆرسهتتى
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ــاتچى ــدا : بايانـ ــهرقىي تۈركىـــستان ئىـــسالم «ئاڭالشـــالرغا قارىغانـ شـ
ــى ــى ق  » ھهرىكىت ــڭ ئىچك ــكىالتى جۇڭگونى ــستلىق  تهش ــسمىدا تېررورى ى

 قېتىمـدىن ئـارتۇق ۋەقه پهيـدا قىلـدى،          200ھهرىكهتلهرنى ئېلىپ بېرىپ    
ــارتالتتى، ئــوت قويــدى، يوشــۇرۇن ئۆلتــۈردى  ــۇ ۋەقهلهردە . پ ــادەم 162ب  ئ

  . دەپ كۆرسهتتى- كىشى يارىالندى، 440ئۆلدى، 
 ئايــدا ئاخبــارات ئــېالن قىلىــپ، ئوخــشاش – 1بېيجىــڭ ھۆكــۈمىتى 

نۇرغۇنلىغـان  : ق مهلۇمـاتنى ئـېالن قىلغـان، لـېكىن بايانـاتچى          ستاتىستىكىلى
شهرقىي تۈركىـستان   «ئۇيغۇر مىللىي بۆلگۈنچى تهشكىالتالرنىڭ قىلغانلىرى      

تهشـكىالتىنىڭ قىلغـانلىرى بىـلهن ئوخـشاش ئهمهس،         » ئىسالم ھهرىكىتـى  
  . دەپ كۆرسهتتى

تى، ئامېرىكــــا بــــاش  شــــىنگتوندا ئامېرىكىنىــــڭ دۆلهت ســــو  ۋا
ــ ــئهلچىخانى ــو   سىسىنىڭ باياناتچى ــلهن جۇڭگ ــۆزلىرى بى ــۆزلىگهن س نىڭ س

 ئىبارىلىرىـدە پهرق بـارلىقى      –ھۆكۈمىتى ئـېالن قىلغـان ئاخباراتنىـڭ سـۆز          
  . تىلغا ئېلىنغاندا، بۇنىڭ سهۋەبلىرىنى چۈشهندۈرۈپ قويۇشنى رەت قىلدى

ئۇيغۇرنىــڭ ســهرگهردان تهشــكىالتلىرى ۋە غهربلىــك تهتقىقــاتچىالر     
شــهرقىي تۈركىــستان ئىــسالم «رىدىن گۇمــان قىلــدى، بېيجىڭنىــڭ ســۆزلى

 ئايـدا   – 1 مهخـسۇم بـۇ يىـل        ھهسهنتهشكىالتىنىڭ رەھبىرى   » ھهرىكىتى
 مهقــسىتى تهشــكىالتىمنىڭمېنىــڭ : مهتبۇئاتالرغــا ئاخبــارات ئــېالن قىلىــپ

نى ئازاد قىلىش، خىتاينىڭ ھۆكۈمرانلىقىـدىن قۇتۇلـۇش،        شهرقىي تۈركىستان 
 ھهم ئوسـامه بىـن الدىـن        شـۇغۇلالنمىدۇق هر بىـلهن    تېررورىستلىق ھهرىكهتـل  

  . ، دېگهن ئىدىئورناتمىدۇقبىلهن مۇناسىۋەتمۇ 
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   كۈنى– 8 ئاينىڭ – 9 يىلى – 2002

 – 7 مۇخبىرىنىـڭ ئامېرىكـا بىرلهشـمه ئـاگېنتلىقى    » دۇنيـا گېزىتـى  «
  : بهرگهن خهۋىرىجهنۋەدىنكۈنى 

هتـلهر تهشـكىالتى    يېقىندا ۋەزىپىسىدىن ئايرىلىـدىغان، بىرلهشـكهن دۆل      
ــسى      ــك ۋالى ــۇقىرى دەرىجىلى ــڭ ي ــۇق كومىتېتىنى ــشىلىك ھوق  مهررۇىكى

خاتىرىــسىدىن نــارازى  دۇنيــاۋى كىــشىلىك ھوقــۇق   :  خــانىمروبىنــسۇن
ــانلىقىنى ــڭ    بولغ ــارلىق دۆلهتلهرنى ــو قات ــىيه، جۇڭگ ــا، رۇس ــدە ئامېرىك  ھهم

تېررورىزمغــا قارشــى تــۇرۇش نامىــدىن پايــدىلىنىپ، خهلقنىــڭ ئهركىنلىــك  
ــهتكۈچىلهرنى     ــىلىق كۆرســ ــپ، قارشــ ــسهندە قىلىــ ــۇقلىرىنى دەپــ ھوقــ

  . باستۇرۇۋاتقانلىقىنى ئهيىبلىدى
 روبىنسۇن مهررۇىيېقىندىال جۇڭگونى زىيارەت قىلىپ قايتىپ كهلگهن       

ــدىن      ــسىنىڭ ئهمهلىيىتى ــۇق خاتىرى ــشىلىك ھوق ــودىكى كى ــانىم، جۇڭگ خ
ق كىشىلىك ھوقۇ:  خانىمروبىنسۇن. ئهنسىرەيدىغانلىقىنى كۆرسهتكهن ئىدى  

 ئامېرىكا يهر شـارىدا كىـشىلىك ھوقـۇقنى         ،ئۆلچهملىرىدە ئۆزگىرىش بولمىدى  
- زۆرۈر، نيـۇ   ىقوغداش ۋە ئىنسانپهرۋەرلىك جهھهتته ئۈلگه تىكـلهپ بېرىـش        

يورك شـهھىرىنىڭ تېررورىـستالرنىڭ ھۇجۇمىغـا ئۇچرىـشى بىـرنهچچه مىـڭ             
كىنلىـك، دېمـوكراتىيه    گۇناھسىز خهلقنىڭ جېنىغا زامىن بولۇپال قالمـاي، ئهر       

ھۇجۇمىغـــا ئۇچرىـــدى، بهلكـــى بىـــز كىـــشىلىك ھوقـــۇق ئـــۆلچهملىرىنى 
ــرەك،   ــشىمىز كې ــۈك زەربه بېرى ــستالرغا ئۈنۈمل ــشىمىز، تېررورى  دەپ -قوغدى

  . كۆرسهتتى
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نۇرغۇن دۆلهتلهر تېررورىزمغا قارشى تۇرۇشتىن     :  خانىم روبىنسۇن مهررۇى
ى باستۇرۇپ، پىكىرنى ئهركىـن     پايدىلىنىپ نورمال قارشى تۇرغۇچى كۈچلهرن    

رۇسىيىنىڭ چېچىنىيىدىكى ھهربىي ھهرىكىتـى،     . ئىپادىلهشنى چهكلىمهكته 
جۇڭگــو ھۆكۈمىتىنىــڭ شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىــدىكى باســتۇرۇش  

  . ھهرىكهتلىرى بۇ نۇقتىنى ئىسپاتالپ بهردى، دەپ كۆرسهتتى
لهرنى  خـــانىم زوراۋان ھـــاكىمىيهت روبىنـــسۇن مهررۇى ياشـــلىق 58

جۈرئهتلىك تهنقىدلىگهنلىكى ئۈچۈن خهلقئارا كهچۈرۈم تهشـكىالتى قاتـارلىق        
شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ بهلكى    . خهلقئارا تهشكىالتالرنىڭ ئهتىۋارلىشىغا ئېرىشكهن   

بۇ خانىم چېچهنىيىدە زوراۋانلىققا    . يېقىندا ۋەزىپىسىدىن ئايرىلىشى مۇمكىن   
ببۇس قىلغــانلىقتىن ئۇچراشــنىڭ ئومــۇمى ئهھــۋالىنى تهكــشۈرۈشنى تهشــه 

  . رۇسىيه ھۆكۈمىتى بۇ خانىمنى ئۆچ كۆرەتتى
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   كۈنى– 12 ئاينىڭ – 9 يىلى – 2002

 كــۈنى – 11 مۇخبىرىنىــڭفرانــسىيه ئــاگېنتلىقى » دۇنيــا گېزىتــى«
  :بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىدىن تارقاتقان خهۋىرى

ىـسىدا  جۇڭگو ھۆكۈمىتى ۋە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ تهلهپ قىلىشى ئارق       
 كـۈنى   – 11بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشـكىالتىنىڭ بىخهتهرلىـك كـومىتېتى         

ــى  « ــسالم ھهرىكىت ــستان ئى ــهرقىي تۈركى ــك  » ش ــكىالتىنى، بىخهتهرلى تهش
ــسلهرنىڭ    ــكىالتالرنىڭ ۋە شهخـ ــست تهشـ ــان تېررورىـ ــومىتېتى جاكارلىغـ كـ

ــۈزدى  ــا كىرگ ــارارنى قارشــى  . تىزىملىكــى قاتارىغ ــۇ ق ــۈمىتى ب جۇڭگــو ھۆك
لىقىنى بىلــدۈرۈپ ھهمــدە بــۇ خهۋەر كىــشىنى ئىلهامالندۇرىــدىغان ئالىــدىغان

  . نهتىجه، دەپ كۆرسهتتى
شـهرقىي  «: خاردبىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ باياناتچىسى ئهرك      

ــكىالتى   ــى تهش ــسالم ھهرىكىت ــستان ئى ــدا،  » تۈركى ــك كومىتېتى بىخهتهرلى
مغـا ئېلىنـدى،    نى جـازاالش كـومىتېتى تهرىپىـدىن تىزى       ىئهلقائىدە تهشكىالت 
  . دەپ كۆرسهتتى
شهرقىي تۈركىـستان ئىـسالم ھهرىكىتـى       «جۇڭگو ھۆكۈمىتى   : باياناتچى
نى تېررورىست تهشكىالتالر قاتارىغا تىزىمالش توغرىسىدا تهكلىپ       »تهشكىالتى

بهرگهندىن كېيىن، بۇ تهكلىپ ئامېرىكا، ئافغانىستان، قىرغىزىستان  قاتارلىق         
  . شتى، دەپ كۆرسهتتىدۆلهتلهرنىڭ قوللىشىغا ئېرى

بۇ، جۇڭگو ھۆكۈمىتى ۋە ئامېرىكا     : جۇڭگونىڭ باياناتچىسى كۇڭ چۈەن   
يهنه باشقا دۆلهتلهر ھهمكارلىشىپ، تېررورىـستالرغا زەربه بېرىـشتىن كهلـگهن           

بـۇ ئىـش جۇڭگـو      . كىشىلهرنى ئۈمىدلهندۈرىدىغان نهتىجه، دەپ كۆرسـهتتى     
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تېررورىـست، دەپ قـارىالپ،     ھۆكۈمىتىنىڭ تۇنجى قېتىم مهلۇم تهشـكىالتنى       
بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ بىخهتهرلىك كومىتېتىغـا تهلهپ قويـۇپ،         

ه كىرگـۈزگهنلىكى   ىگشۇ تهشكىالتنى تېررورىست تهشـكىالتالرنىڭ تىـزىملىك      
  . ئىدى

ــۈمىتى    ــا ھۆك ــدا ئامېرىك ــۆتكهن ئاي ــسالم  «ئ ــستان ئى ــهرقىي تۈركى ش
لىتىـشنى كـۈچكه ئىـگه قىلغـان        تهشكىالتىنىڭ كاپىتالىنى توڭ  » ھهرىكىتى
ىـستان  شـهرقىي تۈرك  «: دۆلهت ئىـشالر كـاتىپى ئهمىـر تـاج        مۇئـاۋىن   . ئىدى

 ئادەتتىكى پۇقراالرغـا زوراۋانلىـق قىلىـدىغان        »ئىسالم ھهرىكىتى تهشكىالتى  
: ۋاشىنگتوندا ۋە ئاسىيادا بهزى كۆزەتكۈچىلهر    . تهشكىالت، دەپ كۆرسهتكهن  

ايانـات ئـېالن قىلىـشى، بېيجىڭغـا يـول          ئهمىر تاجنىڭ بېيجىڭـدا بۇنـداق ب      
قويۇش ئۈچۈن ئىدى، چۈنكى مۇشۇ ۋاقىـت، مۇشـۇ دەقىقىـدە ۋاشـىنگتون             

ستالرغا قارشــى تۇرۇشــنى، داۋاملىــق جۇڭگــو بىــلهن ھهمكارلىــشىپ تېررورىــ
ــا ــقۇنلۇق    ئامېرىك ــڭ توس ــدا جۇڭگونى ــكهت قولالنغان ــي ھهرى ــا ھهربى  ئىراقق

  . هتتىقىلماسلىقىنى ئۈمىد قىالتتى، دەپ كۆرس
 كۈنى بۇ مهسىله توغرىـسىدا      – 11تى  لېكىن ئامېرىكىنىڭ دۆلهت سو   

ئېنىقلىما بېرىپ، بۇ قېتىمقى قولالش ھهرىكىتى، ئۇنىڭ تېررورىزمغا قارشـى          
ــل  ــدانى بى ــۇرۇش مهي ــهتكهن ت ــدى، دەپ كۆرس ــردەك ئى ــ«. هن بى هرقىي ش

  تهشـكىالتىدىن باشـقا، بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر        »تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى  
تهشـــكىالتىنىڭ بىخهتهرلىـــك كـــومىتېتى ســـهئۇدى ئهرەبىـــستاندىمۇ بهزى 

ه كىرگۈزۈشــنى ىگهخــسلهرنى تېررورىــستالر تىــزىملىكتهشــكىالت ۋە بهزى ش
  . بۇ ھهرىكهتمۇ ئامېرىكىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشتى. تهلهپ قىلدى
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* * * * *  
 كــۈنى – 11 مۇخبىرىنىــڭ فرانــسىيه ئــاگېنتلىقى »دۇنيــا گېزىتــى«

  : ن بهرگهن تېلېگراممىسىبېيجىڭدى
 سـېنتهبىر   – 11«جۇڭگونىـڭ مهتبۇئـاتلىرى     ) ر كۈندە ئوخشاش بى (
 يۈز بېرىشنىڭ بىـر يىللىقـى مۇناسـىۋىتى بىـلهن ئـېالن قىلغـان                »ۋەقهسى

ماقالىلهردە، ئۇيغۇرالر ياشايدىغان ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايـونىنى         
ېررورىزمنىـڭ تهھـدىتىگه دۇچ     تىلغا ئېلىپ، جۇڭگو ھۆكۈمىتى شـىنجاڭدا ت      

  .كهلدى، دەپ كۆرسهتتى
 بىر نهپهر يۇقىرى دەرىجىلىـك ئهمهلـدارنىڭ        »جۇڭگو ۋاقىت گېزىتى  «

ېغىــر، ھهتتــا، جامــائهت ئهھــۋال ئىنتــايىن ئ: ســۆزىدىن نهقىــل كهلتــۈرۈپ
 مىنىـستىرلىكى، شـۇنىڭ ئۈچـۈن تېررورىزمغـا قارشـى تـۇرۇش             خهۋپسىزلىك

  . تتىئىشخانىسى قۇردى، دەپ كۆرسه
جۇڭگو تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى خهلقئارا مهھكىمىـسىنىڭ    : گېزىت

 ئاشكارىلىـشىچه، جۇڭگـو ئهمهلـدارلىرى       باۋدۇڭنىـڭ مهھكىمه باشـلىقى لـى      
  .تۇنجى قېتىم بۇنداق تهشكىالتنىڭ مهۋجۇدلۇقىنى ئېتىراپ قىلغان ئىمىش

ان مىللىي بۆلگۈنچى ئۇيغۇرالر مۇستهقىل شهرقىي تۈركىـست      : دۇڭباۋلى  
ــستالرنىڭ      ــو تېررورى ــۈرگهنلىكتىن جۇڭگ ــرى س ــنى ئىلگى ــى قۇرۇش دۆلىت

  . دەپ كۆرسهتتى-زىيانكهشلىككه ئۇچرىغان دۆلهت بولۇپ قالدى، 
ــگ  ــڭ غهربى ــستان جۇڭگونى ــقان ئۇيغۇرى ــلهن  ه جايالش ــستان بى  ئافغانى

شـــهرقىي تۈركىـــستان ئىـــسالم ھهرىكىتـــى : دۇڭبـــاۋلـــى . چېگرىلىنىــدۇ 
ــدە ۋە  ــكىالتى، ئهلقائى ــاغالپ   تهش ــىۋەت ب ــلهن مۇناس ــانالر بى ــهرقىي  تالىب ش
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 شـۇغۇللىنىپ   دا، ئوتتۇرا ئاسىيادا تېررورىستلىق ھهرىكهتلهر بىلهن     تۈركىستان
  . ه ئېغىر تهھدىت سالدى، دەپ كۆرسهتتىىگرايوننىڭ بىخهتهرلىك

 ئۇيغــۇر تهملىكىــسى ئۇيغۇرىــستاندائــۆتكهن بىــر يىلــدا بېيجىــڭ مۇس
ــۈنچىلهرگه زەربه   ــي بۆلگــ ــا   مىللىــ ــشچانلىقىنى ئامېرىكــ ــرىش تىرىــ بېــ

باشچىلىقىدىكى تېررورىزمغا قارشى تۇرۇش ھهرىكىتى بىلهن بىرلهشتۈرۈشكه       
ئهمما، خهلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتلىرى بېيجىـڭ       . ئۇرۇنۇپ كهلگهن 

ــسى    ــۇرالرنى باستۇرۇشــنىڭ باھانى ــدىلىنىپ، ئۇيغ ــتىن پاي ــداق ھهرىكهت بۇن
ــشقان ئ  ــان قىلى ــاقچى، دەپ گۇم ــدىقىلم ــۇق  . ى ــشىلىك ھوق ــارا كى خهلقئ

تهشكىالتلىرى جۈملىدىن يېقىنـدا ۋەزىپىـسىدىن ئايرىلىـدىغان بىرلهشـكهن          
دۆلهتلهر تهشكىالتى كىـشىلىك ھوقـۇق كومىتېتىنىـڭ يـۇقىرى دەرىجىلىـك            

.  خـانىم شـۇنداق مهيـدانىنى شـهرھلىگهن ئىـدى        روبىنسۇن مهررۇىۋالىسى  
ــسۇن ــانىم، روبىن ــنچ  خ ــستاندا تى ــهرقىي تۈركى ــىلىق ش ــلهن قارش ــول بى   ي

كۆرسىتىۋاتقان ئۇيغـۇرالرنى تېررورىـستالر، دەپ ئاتاشـقا يېقىنـدىن دىقـقهت            
  .قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ ئۆتكهن ئىدى

ئامېرىكا ھۆكـۈمىتى ھهم مۇشـۇ مهسـىله بـويىچه جۇڭگـو ھۆكـۈمىتىگه              
تېررورىزملىـق ھهرىـكهت بىـلهن كىـشىلىك ھوقـۇق          : ئاگاھالندۇرۇش بېرىـپ  

بىراق، ئـۆتكهن   . ش قىلىشنىڭ پهرقىنى ئايرىشنى تهكىتلىگهن    ئۈچۈن كۈرە 
ــاي ھۆ ــدا خىت ــۇپ،  ئاي ــول قوي هرقىي تۈركىــستان ئىــسالم شــ«كــۈمىتىگه ي

 تهشكىالتىنىڭ ئامېرىكىـدىكى كاپىتـالىنى توڭالتمـاقچى بولغـان          »ھهرىكىتى
  . ئىدى

دۆلهت رەئىــسى جيــاڭ زېمىــن شــۇنداق : »جۇڭگــو ۋاقىــت گېزىتــى«
قىلىپ كهلدى، زىيارەت جۇڭگوغا كهلگهن سـىنگاپورنىڭ       مهيدانىنى تهرغىب   
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بېيجىـڭ ھهرخىـل شـهكىللىك      :  ياۋغـا  گـۋاڭ نوپۇزلۇق سىياسىي ئهربابى لى     
ــلهرگه  ــستلىق ھهرىكهت ــستاندا تېررورى ــهرقىي تۈركى ــدىن ش ــۇد  جۈملى  مهۋج

تېررورىستلىق ھهرىكهتلهرگه ئوخشاشال قارشى تۇرىدۇ، دەپ ئېيتىـپ بهرگهن          
  . ئىدى

 تهشــكىالتىنىڭ »هرقىي تۈركىــستان ئىــسالم ھهرىكىتــىشــ«ئامېرىكــا 
ــېالن قىلىــپ    ــات ئ ــسىدا بايان ــوڭلىتىش توغرى ــى ت ــدىكى مهبلىغىن ئامېرىكى
بىرنهچچه سائهت ئۆتكهندىن كېيىن، جۇڭگـو ھۆكـۈمىتى راكېتـا قـوراللىرى            
تېخنىكىسىنى ئېكـسپورت قىلىـشنى قـاتتىق چهكلهيـدىغانلىقى توغرىـسىدا           

بـۇ ئىـش شۈبهىـسىزكى      : نۇرغۇنلىغـان كۆزەتكـۈچىلهر   . بايانات ئېالن قىلدى  
 دەپ  -ئىككى دۆلهت ئوتتۇرىـسىدا ئېلىـپ بېرىلغـان سىياسـىي سـودىدۇر،             

  . كۆرسىتىشتى
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   كۈنى– 14 ئاينىڭ – 9 يىلى – 2002

 – 13 مۇخبىرىنىـڭ  »يورك ۋاقىـت گېزىتـى    -نيۇ«،  »دۇنيا گېزىتى «
  :كۈنى بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى

ــدېنت  ــوش ھۆپرېزى ــالىيهت   ب ــستاندا پائ ــهرقىي تۈركى ــڭ ش كۈمىتىنى
ررورىـست   تې »ىستان ئىسالم ھهرىكىتى تهشكىالتى   شهرقىي تۈرك «قىلىۋاتقان  

ه كىرگۈزگهنلىكى غهرب دۆلهتلىرىدە نۇرغۇنلىغان ىگتهشكىالتالرنىڭ تىزىملىك 
ــانىنى قوزغىــدى  ــاتالر ۋە ئالىمالرنىــڭ گۇم ــۇالر. دىپلوم بــوش ھۆكــۈمىتى : ئ

ئىــسپاتالرنى ئوتتۇرىغــا قويمــايال بــۇ تهشــكىالتنى      -دەلىــل ھهرقانــداق 
ئهكـسىچه ئېيتقانـدا    . تېررورىزملىق تهھدىت پهيدا قىلدى، دەپ كۆرسـهتتى      

ئامېرىكــا بۇنىڭــدىن پايــدىلىنىپ، جۇڭگــو ھۆكــۈمىتىگه تهســهللى بېرىــپ، 
ئامېرىكىنىڭ ئىراققا ھۇجـۇم قىلىـشىغا جۇڭگونىـڭ توسـقۇنلۇق قىلىـشىنى            

  . ولدى، دەپ كۆرسهتتىئازايتماقچى ب
 تهشكىالتى، ئۇيغۇرىـستاننىڭ    »هرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى   ش«

ــۇر     ــان ئۇيغ ــۈرەش قىلىۋاتق ــۈن ك ــۈرۈش ئۈچ ــا كهلت ــتهقىللىقىنى قولغ مۇس
بۇنىڭـدىن سـهرگهردان    . تهشكىالتلىرىنىڭ ئىچىدىكى بىر تهشكىالت ئىـدى     

ــسىزلىك ھــ   ــۇرالر تهڭ ــاۋاتقان ئۇيغ ــلهردە ياش ــۇپ چهت ئهل ــدى، بول ېس قىل
چــۈنكى، بــۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ مــۇتلهق كــۆپ قىــسمى ئىختىيــارى زوراۋانلىــق  

  . ئىشلىتىشكه قارشى تۇراتتى، دەپ كۆرسهتتى
ئۇيغۇر تهشكىالتلىرى جۇڭگـو ھۆكـۈمىتى ئامېرىكىنىـڭ بـۇ ھهرىكىتىـدىن            

ۇيغۇرنىڭ مهدەنىيهت  پايدىلىنىپ، ئۇيغۇرنىڭ مهدەنىيهت ئۆرنهكلىرىنى تازىالپ، ئ     
شـۇنىڭ ئۈچـۈن    .  ئۆزى تهن ئېلىش تۇيغۇسـىنى يوقاتمـاقچى بولـدى         ساھهسىدە
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ته  ئهمهلىيهتـ  ،ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئامېرىكىنىڭ ئـوبرازى خۇنۈكلىشىـشى مـۇمكىن        
  .  يۇلتۇزى، دەپ قارايتتى، دەپ كۆرسهتتىئۇيغۇرالر ئامېرىكىنى ئۈمىد
 كــۈنى بايانــات ئــېالن – 12نىڭ باياناتچىــسى ىتئامېرىكــا دۆلهت ســو

مهلۇماتالرغــا ئاساســالنغاندا ئۇيغــۇر تهشــكىالتلىرى جۇڭگونىــڭ     : قىلىــپ
ھهرقايسى جايلىرىدا تېررورىـستلىق ھهرىكهتلىـرى بىـلهن شـۇغۇللىنىدىغان،          

ى پـارتلىتىش، مېهمانخانـا،     جۈملىدىن ئاپتوبۇسقا بومبا قويۇش، كىنوخـانىالرن     
غان ەستلهرنى پارتلىتىپ، مهخپىي ئۆلتـۈرۈش بىـلهن شـۇغۇللىنىدى        ر -بازار  

  . زوراۋان تهشكىالت، دەپ كۆرسهتتى
ئامېرىكــا كۆتــۈرۈپ : ئامېرىكىغــا ئىتتىپاقــداش دۆلهتلهرنىــڭ دىپلومــاتلىرى

چىققان ئهيىبلهش، جۇڭگونىڭ ئىسپاتالشتىن ئۆتمىگهن پـاكىتلىرى بىـلهن بىـر       
شكىالتى بىخهتهرلىك  يهردىن چىقتى، ئهمهلىيهتته ئامېرىكا بىرلهشكهن دۆلهتلهر ته      

ــ ــهرقىي تۈرك«ڭ كومىتېتىنى ــكىالتى  ش ــى تهش ــسالم ھهرىكىت ــستان ئى ــى، »ى ن
ه ئېلىــشقا قوشــۇلۇپ پىكىــر قىلغــانلىقى، ىگورىــست تهشــكىالتالر تىــزىملىكتېرر

پهقهت ئامېرىكىنىڭ تېررورىزمغا قارشى تۇرۇش خهلقئارا ئىتتىپاقنىڭ يىمىرىلىـپ         
  . نىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن قىلغان بىر ئىش ئىدى، دەپ كۆرسهتتىىكېتىش

ئامېرىكىنىـڭ بـۇ    : ى ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇرشۇناس پروفېسـسور    ھاۋايى
قىلىقى جۇڭگودىكى ئۇيغۇرالر بىلهن باشقا مۇسـۇلمانالر ئارىـسىدا ئامېرىكىغـا           

ق  ئارىــسىدا رادىكــالىزملىالرقارشــى كهيپىيــات قوزغىــشى مــۇمكىن، ئۇيغــۇر 
ــك، بهلكــى  ــوق، دېيهرلى ــات ي ــۇرالرنى غهر كهيپىي ــلىرى ئۇيغ ــۇر ياش ب  ئۇيغ

دۇنياسى تاشلىۋەتتى، دەپ ھېس قىلىشى مۇمكىن، ئۇيغۇرىستاندا ياشاۋاتقان        
سهككىز يېرىم مىليون ئۇيغۇر ھازىر نوپۇسـنىڭ يېرىمىغـا ئايلىنىـپ قالـدى،             

  . دەپ كۆرسهتتى
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   كۈنى– 19 ئاينىڭ – 9 يىلى –2002

 – 19 مۇخبىرىنىـڭ  تهيـۋەن مهركىـزى ئـاگېنتلىقى        »دۇنيا گېزىتى «
  :بهرگهن تېلېگراممىسىكۈنى شاڭگاڭدىن 

ــا  ــى  «ئامېرىك ــدى جهمئىيىت ــراس فون ــسلىرى  »مى ــڭ مۇتهخهسسى نى
ا قانۇنى جهھهتته، ئامېرىكىغـ   : ە ماقاله ئېالن قىلىپ   د» گېزىتى ۋۇلسچىرۇيت«

ــالمىش   ــدا، ئات ــسبهتهن ئېيتقان ــر جۇڭگــو سىياســىتى «نى  جۇڭگونىــڭ »بى
ئامېرىكىنىـڭ  تهيۋەنگه قاراتقان ئىگىلىك ھوقۇق توغرىـسىدىكى بايـانلىرىنى         

  . قوبۇل قىلىپ تهكىتلىگهنلىكىدىن دېرەك بهرمهيدۇ، دەپ كۆرسهتتى
قـانۇنى جهھهتـته ئاتـالمىش بىـر        : ماقالىدا ئاۋۋال مۇنداق كۆرسـىتىلدى    

جۇڭگو سىياسىتى، تهيۋەن مۇستهقىللىق جاكارلىسا، ئامېرىكا ياردەم قىالمدۇ،        
كى، گهرچه ئامېرىكـا    ياردەم قىلمامدۇ، دېگهن مهسىلىگه مۇناسىۋەتـسىز، چـۈن       

 يىلدىن باشالپ بېيجىڭ جۇڭگونىڭ بىردىنبىر ھۆكۈمىتى، دەپ        – 1979
ــلىق       ــى بولماس ــسبهتهن بىلگىل ــۋەنگه نى ــسىمۇ، تهي ــان بول ــراپ قىلغ ئېتى

  . سىياسىتىدە چىڭ تۇرۇپ كهلدى
بىر جۇڭگو دېگهن سىياسهتنىڭ مهنىسى، ئامېرىكـا ئوخـشاش         : ماقالىدا

ن جۇڭگــو ھۆكــۈمىتىنى ئېتىــراپ قىلمايــدۇ، بىــر ۋاقىتتــا بىــردىن ھالقىغــا
ئامېرىكا شۇنداق قائىدىلهرگه ئاساسلىنىپ، ئىككى گېرمانىيه،      . دېگهنلىكتۇر

بۇنىڭـدىن باشـقا    . ئىككى كورېيه مهسىلىـسىنى بىـر تهرەپ قىلغـان ئىـدى          
 يىلى تهيۋەن   – 1982ئامېرىكىنىڭ سابىق پرېزىدېنتى رېگاننىڭ     : ماقالىدا

 مـاددىلىق كاپـالهت نامىـسىگه ھهمـدە ھهر          6چىقارغـان   توغرىسىدا ئوتتۇرىغـا    



 269

نۆۋەتلىك ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ۋەدىلىرىگه ئاساسـلىنىپ، ئامېرىكـا تهيـۋەن          
  . مهسىلىسى بويىچه مهيدانسىز بولۇپ كهلدى، دەپ كۆرسىتىلدى

ــو ــا دۆلهت ســ ــىي ماقالىــــدا، ئامېرىكــ تى ئادۋۇكاتلىرىنىــــڭ سىياســ
ــدىن  ــىتاتهنهزەرىيىلىرى ــۈرس ــىدە   : ۈپ  كهلت ــانۇنچىلىق ساھهس ــارا ق خهلقئ

تهيۋەننىڭ ئورنى بېكىتىلمىگهن، بۈگۈنگىچه ئامېرىكا، جۇڭگو تهرەپـكه ۋەدە         
شــۇنىڭ ئۈچــۈن . بهرگهنــدە بۇنــداق كــۆز قاراشــنى ھهرگىــز ئــۆزگهرتمىگهن

شۇنداقكى، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشـىدا ئامېرىكـا تهيـۋەننى تهسـلىم بولغـان             
ــايتۇرۇ  ــدىن ق ــڭ قولى ــى   ياپونىيىنى ــۋەن خهلقىن ــا، تهي ــگهن، ئامېرىك پ كهل

ــق، دەپ    ــالرنى مۇۋاپىـ ــۇقىرىقى قاراشـ ــۈپىتىدە يـ ــدىغۇچى دۆلهت سـ قوغـ
قارىغانلىقتىن ھازىرمۇ تهيۋەننى قولدىن چىقىرىـپ ھهرقانـداق بىـر كىـشىگه            

  . دەپ كۆرسىتىلدىتاپشۇرۇپ بېرىش نىيىتى يوق،
تكـۈزۈپ،  تهيـۋەن يـۇقىرى دەرىجىـدە دېموكراتىـك سـايالم ئۆ          : ماقالىدا

ئاخبارات ئهركىنلىكىنى قويۇۋېتىـپ  ۋە سىياسـىي مهھبۇسـالرنى تۈرمىـدىن            
قويۇپ بېرىپ، خهلقئارا جهمئىيهتكه نىـسبهتهن ئېيتقانـدا بۈگـۈنكى تهيـۋەن          
ھۆكۈمىتى، جۇڭخۇا خهلق رېسپوبلىكىسىغا سېلىشتۇرغاندا تېخىمۇ قانۇنلۇق       

  . ھۆكۈمهتتۇر، دەپ كۆرسىتىلدى
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   كۈنى– 20ينىڭ  ئا– 9 يىلى – 2002

 ئهنقهرەدىن مۇخبىرىنىڭ تهيۋەن مهركىزى ئاگېنتلىقى     »دۇنيا گېزىتى «
  : كۈنى بهرگهن تېلېگراممىسى– 19

ــالنغاندا    ــشىغا ئاساســـ ــشىلهرنىڭ خهۋەر قىلىـــ ــشهنچلىك كىـــ ئىـــ
 300ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىلى ناھىيىسىدە، خىتاي مۇسـتهملىكىچى دائىـرىلهر         

ييارلىق قىلغـان ئۇيغۇرالرنىـڭ پىالنىنـى       دىن ئارتۇق قوزغىالڭ كۆتۈرۈشكه ته    
 تىـن   40پاش قىلىپ، نۆۋەتته ئىلـى ناھىيىـسى ۋە باشـقا ئـۈچ شـهھهردىن               

ئـارتۇق ئۇيغـۇرنى قولغـا ئېلىـپ، سـاقچىالر ۋە ھهربىـيلهر جىـددىي ھــالهتته        
  . نىڭ ئالدىنى ئالماقچى بولدىىتۇرۇپ، ۋەقهنىڭ كېڭىيىپ كېتىش

ىــڭ باياناتچىــسى دىلــشات ن»شــهرقىي تۈركىــستان ئۇچــۇر مهركىــزى«
شىنجاڭدىن تارقىلىپ كهلگهن يېڭى خهۋەرگه ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇر        : رەشىد

 ئـۆز   ئابدۇرېـشىتنى  ئـابلهت نىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك رەھبىرى     ىئاپتونوم رايون 
ئىچىگه ئالغـان كوممۇنىـست پارتىيىنىـڭ رەھبهرلىـرى، ئهسـلىدىكى پىـالن             

لىـپ ئـۈچ شـهھهر بىرلىـشىپ         كۈنى ئىلـى ناھىيىـسىگه كې      – 17بويىچه  
ــىمىغا     ــنىقىش مۇراس ــيه چې ــلهر تهنتهربى ــانلىق مىللهت ــاز س ــدىغان ئ ئۆتكۈزى

 مىــڭ ئــادەم قاتنىــشاتتى، دەپ 10قاتنىــشاتتى، بــۇ پائــالىيهتكه بىــرنهچچه 
  .كۆرسهتتى

 كـۈنى خىتـاي سـاقچى، ئـارمىيه تهرەپ تۇيۇقـسىز بىـر              – 15لېكىن  
ــدى؛ د    ــشىپ قالـ ــا ئېرىـ ــي دوكالتقـ ــارچه مهخپىـ ــاپـ ــپ: وكالتتـ  مۇتهللىـ

 دىــن ئــارتۇق 300باشــچىلىقىدىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ يهر ئاســتى تهشــكىالتى 
ئادەمنى توپالپ، تهنتهربىيه چېنىقىش مۇراسىمىغا كهلگهن ئادەملهر ئارىـسىدا         
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دائىــرىلهر جىــددىي ھهرىكهتــكه . ۋەقه پهيــدا قىلمــاقچى، دېــيىلگهن ئىــدى
  . قولغا ئالدىكېلىپ بۇ تهشكىالتنىڭ ئىككى نهپهر رەھبىرىنى

 دىـن ئـارتۇق     300خهۋەرلهرگه ئاساسالنغاندا،   : رەشىدباياناتچى دىلشات   
 – 5 ئاينىــڭ – 2 يىلــى – 1997ئۇيغۇرنىــڭ قىلمــاقچى بولغــان ئىــشى 

كۈنى غۇلجا شهھىرىدە يۈز بهرگهن ۋەقهگه ئوخشاپ قالغـانلىقتىن ۋە دائىـرىلهر            
ي ھــالهتكه ئۆتــۈپ، شــۇنداق ۋەقهنىــڭ ئــاالمىتى، دەپ قارىغــانلىقتىن جىــددى

 كــۈنلىرى ئىلــى  – 17 – 16ســاقچى، ھهربىيلهرنــى ئىــشقا ســېلىپ    
 – 17.  نهپهر ئۇيغۇر ياشنى قولغـا ئالـدى       44ناھىيىسى ۋە باشقا شهھهرلهردە     

 دىن ئـارتۇق سـاقچى، ئهسـكهرلهر مۇراسـىمنىڭ بىخهتهرلىكىنـى            500كۈنى  
ــدى ــڭ ھ  . قوغدى ــلۇق خىتاينى ــدا تۇرۇش ــقا جايلىرى ــىنجاڭنىڭ باش ــي ش هربى

  .قىسىملىرى ۋە ساقچىلىرى جىددىي ھالهتكه ئۆتتى، دەپ كۆرسهتتى
 – 1997غهيرىي ئاالقىدار تهرەپلهرنىـڭ خهۋەرلىـرىگه ئاساسـالنغاندا،         

 كــۈنى غۇلجــا شــهھىرىدە يــۈز بهرگهن نامــايىش، – 5 ئاينىــڭ – 2يىلــى 
ئىنقىالب ۋەقهسىگه بىـرنهچچه مىـڭ ئۇيغـۇر قاتنىـشىپ نامـايىش شـهكلىدە              

قىللىق تهلهپ قىلىپ، ساقچى ئىـدارىلىرىگه، خىتـاي كـۆچمهنلىرىگه          مۇسته
ېلىـپ ئۇيغـۇرالر كـۈچىنى      ۋسـاقچىالرنىڭ قـوراللىرىنى تارتى    ھۇجۇم قىلىپ،   

ئىنقىالب، ۋەقهدىـن كېـيىن خىتـاي ھۆكـۈمىتى پۈتـۈن           . كۆرسهتكهن ئىدى 
ئىلى ئۆلكىسىنى، جۈملىدىن شهھهرلهرنى يـولالرنى، ھهتتـا يېزىالرنـى قامـال            

 دىـن  200بۇنىـڭ ئىچىـدە   . ىپ، نهچچه مىـڭ ئۇيغـۇرنى قولغـا ئالـدى        قىل
- ئــارتۇق نامايىــشچىغا ئۆلــۈم جازاســى بهردى، بىــرنهچچه مىــڭ ئــادەم ئىــز

  . دېرەكسىز غايىب بولغان ئىدى
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   كۈنى– 21 ئاينىڭ – 9 يىلى – 2002

  : شاڭگاڭدىن بهرگهن خهۋىرىمۇخبىرىنىڭ »دۇنيا گېزىتى«
كىنىڭ رەھبهرلىرى مهتبۇئات مۇخبىرلىرىنىڭ  خىتاي ساقچى مىنىستىرلى  

بېيجىڭ، ئۇيغۇر تېررورىستالرغا زەربه بهرمهكچـى      : زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا  
بولسا، خهلقئارا ھهمكارلىقنى، ئاالقىدار دۆلهتلهر بىلهن زىـچ ھهمكارلىشىـشنى          
  . قولغا كهلتۈرۈپ، بىرلىكته زەربه بېرىش كۈچى تهييارلىشى الزىم، دېيىشتى

ــۇ ــۇرۇش   ب ــستالرغا قارشــى ت ــستىرلىكى تېررورى ــبهر، ســاقچى مىنى  رەھ
  . دېدى-ئىشخانىسى قۇرۇپ، خىزمهتلهرنى قانات يايدۇرىدۇ، 

شاڭگاڭدا نهشر قىلىنىدىغان خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ زۇۋانى بولغـان        
جۇڭگو تېررورىستالرغا قارشى تۇرۇش جهھهتته تـۆت       : » گېزىتى خۇيباۋ ۋىن«

ساقچى مىنىستىرلىكى تېررورىزمغا قارشى تۇرۇش     -1: ىخىل تهدبىر قولالند  
ئىشخانىسى قـۇرۇپ، مهخـسۇس تهتقىـق قىلىـش، پىالنـالش، يېتهكچىلىـك             
قىلىش، ماسالشـتۇرۇش خىزمهتلهرنـى پۈتـۈن مهملىـكهت دائىرىـسىدە يولغـا             
قويدى، ھهرقايـسى جـايالر، بولۇپمـۇ چـوڭ شـهھهرلهردە تېررورىزمغـا قارشـى               

ــىۋەتلىك  ــقا مۇناس ــدىتۇرۇش ــاراتالر كۈچهيتىل ــپ -2. ئاپپ ــتىن تارتى  دۆلهت
 مۇناسىۋەتلىك مـۇداپىئه كـۆرۈش، زەربه بېـرىش خىزمهتلهرنىـڭ           يهرلىككىچه

ــشلهندى، ت  ــشى ئى ــارلىقى ياخ ــش  تهيي ــدانلىق قىلى ــۇرۇش، قومان ــل ت  اقابى
 - 3. سىستېمىلىرى ۋە تېز ئىنكاس قايتۇرۇش فۇنكسىيىلىرى تۇرغۇزۇلـدى       

لىكــلهر تهييــارلىق خىزمهتلىــرىگه ئاساســلىنىپ، نۇرغــۇن شــهھهرلهردە ۋە يهر
كۆپلىگهن تارماقالر، كۆپلىگهن سىـستېمىالر تېررورىزمغـا قارشـى تۇرۇشـنىڭ           

 سهۋىيىـسىنى   اتنىشىپ، ئهمهلىي ئۇرۇش قىلىشنىڭ   ئۇنىۋېرسال مهشىقىگه ق  
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 جۈملىــدىن ســاقچى  ، فۇنكــسىيىلىك ئورگــانالر -4. يــۇقىرى كۆتــۈردى 
ك ئىدارىــسى، نــاھىيه تارمــاقلىرى، ئــارمىيه، ئىدارىــسى، دۆلهت مهخپىيهتلىــ

قوراللىق ساقچى قىسىمالر ئۆزلىرىنىڭ مهسئۇلىيىتىگه ۋە تېررورىزمغا قارشـى         
ربىــيىلهنگهن، مهخــسۇس تۇرۇشــنىڭ ئېهتىياجىغــا ئاساســلىنىپ، ياخــشى ته

  .  دېدى- جىددىي تاقابىل تۇرغۇچى قىسىمالرنى قۇرۇپ چىقتى، قورالالنغان
ېگـــرا ســـىرتىدىكى ۋە چېگـــرا ئىچىـــدىكى چ: بـــۇ رەھـــبهر كىـــشى

 تهشكىالتالر ئۇزۇندىن بېـرى جۇڭگـونى پـارچىالپ مۇسـتهقىل       تۈركىستانچى
دۆلهت قۇرۇش ئۈچۈن، پـارتلىتىش، يوشـۇرۇن ئۆلتـۈرۈش، بـاغالپ كېـتىش             
قاتارلىق بىر قاتار زوراۋانلىق ھهرىكهتلهرنى ئېلىپ بېرىپ، ئىنتايىن تهبىئىـي          

ھسىز ئاھالىلهرنى ئۆلتۈرۈپ، زور كۆلهمـدە ئۆلـۈم        ۋاسىتىلهرنى قوللىنىپ گۇنا  
 –ئىقتىسادى زىيان سالدى، ئـۇالر كهم       .  يېتىم ۋەقهلىرىنى پهيدا قىلدى    –

بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر    . كۈتىسىز، تىپىك تېررورىست تهشكىالتالردۇر، دېـدى     
تهشكىالتى بىخهتهرلىك كـومىتېتى چىقارغـان قارارنىـڭ، بۇنىڭـدىن كېـيىن            

تىنىـڭ ئۇيغـۇر تېررورىـستالرغا زەربه بېرىـشته ئهھمىيىتــى     بېيجىـڭ  ھۆكۈمى 
ــبهر     ــۇ رەھ ــدا ب ــتىدە توختالغان ــىله ئۈس ــگهن مهس ــدۇ، دې ــك بولى : قانچىلى

 تېررورىــست تۈركىــستانچىبىخهتهرلىــك كومىتېتىنىــڭ قــارارى، ئۇيغــۇر    
كۈچلهرگه زەربه بېرىشىمىز ئۈچۈن ياخـشى خهلقئـارالىق مۇھىـت ۋە ياخـشى             

ت يارىتىپ بهردى ۋە شۇنداقال ئهڭ مۇھىم خهلقئارا قانۇن         خهلقئارالىق كهيپىيا 
  .  دېدى-بىلهن تهمىنلىدى، 
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   كۈنى– 25 ئاينىڭ – 9 يىلى – 2002

 – 24 مۇخبىرىنىـڭ  تهيـۋەن مهركىـزى ئـاگېنتلىقى        »دۇنيا گېزىتى «
  :كۈنى بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى
ڭ چېگـرا   جۇڭگـو ئارمىيىـسىنى   : يـۈ جۇڭگونىڭ باياناتچىسى جاڭ چى     

ــپ      ــانېۋىر ئېلىـ ــي مـ ــدە ھهربىـ ــستان دۆلهت تهۋەلىكىـ ــپ قىرغىزىـ ھالقىـ
بارىــدىغانلىقىنى، بۇنىــڭ چېگــرا رايونىــدا ئېلىــپ بېرىلىــدىغان بىرلهشــمه  

  . ھهربىي مانېۋىر ئىكهنلىكىنى جاكارلىدى
شـاڭخهي  «جۇڭگـو، قىرغىزىـستان دۆلهتلىـرى       : يۈباياناتچى جاڭ چى    
ــكىالتى ــارلىق تهش ــدىغان   ئهھدىنام»ھهمك ــپ بېرىلى ــهن ئېلى ــسىگه ئاساس ى

 ئىككـى دۆلهتنىـڭ بىرلىـشىپ       ،ھهربىي مانېۋىر كونكرېت ھهرىـكهت بولـۇپ      
  . تېررورىستالرغا قارشى تۇرۇش ئىرادىسىنى ئىپادىلىدى، دەپ كۆرسهتتى
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   كۈنى-   26 ئاينىڭ – 9 يىلى – 2002

: يــوركتىن بهرگهن خهۋىــرى - نيــۇمۇخبىرىنىــڭ »دۇنيــا گېزىتــى «
دا دىنى ئېتىقاد ئهركىنلىكى تهشكىالتلىرى، ئايالالر تهشـكىالتلىرى،        ئامېرىكى

ئىـــشچىالر ئۇيۇشمىـــسى ۋە ئوقۇغـــۇچىالر تهشـــكىالتلىرى ئورتاقلىـــشىپ، 
 كۈنى ۋاشـىنگتونغا توپلىنىـپ،      – 8 ئاينىڭ   – 10ۋاقىتلىق بىرلىشىپ،   

جۇڭگونىڭ رەئىسى جياڭ زېمىننىڭ ئامېرىكىنى زىيـارەت قىلىـشىغا قارشـى           
نامايىش قىلماقچى بولـدى ھهمـدە جۇڭگـو ھۆكۈمىتىنىـڭ كىـشىلىك            تۇرۇپ  

ھوقۇقنى دەپـسهندە قىلىـش ھهرىكهتلىرىنـى دەرھـال توختىتىـشقا چـاقىرىق             
  .قىلدى

بـۇ يىغىلىـشقا، نامايىـشقا كـونگىرىس        : ۋاقىتلىق ئىتتىپاقنىڭ ئېالنىدا  
 دىن ئارتۇق ئىشچىالر ئۇيۇشمىسىنىڭ رەھبهرلىـرى، غهيرىـي         20ئهزالىرى،  

كۈمهت تهشكىالتلىرىنىڭ مهسئۇللىرى تهكلىپ قىلىندى ۋە ئـۇالر نۇتـۇق          ھۆ
بـــۇ ئىتتىپاقنىـــڭ يىغىـــن توغرىـــسىدىكى . سۆزلهشـــكه ئورۇنالشـــتۇرۇلدى

بۇ قېتىمقى يىغىلىشىمىز، ئامېرىكا ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرىغا ۋە       : ئۇقتۇرۇشىدا
ودا ھهم  مهتبۇئاتالرنى ئامېرىكا جامائىتىگه، جياڭ زېمىن ھۆكۈمىتىنىڭ جۇڭگـ       

دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا كىشىلىك  ھوقۇقنى دەپسهندە قىلىۋاتقانلىقى         
 گۇمپىــسى فــالۇنجۈملىــدىن دىنــى تهشــكىالتالر، ئايــالالر، ئىــشچىالر،     

ــوكراتچىالرتهشــكىالتلىرى،  ــشىلىك  دېم ــبهتلىكلهر ۋە ئۇيغۇرالرنىــڭ كى ، تى
ىنى ئاڭلىتىشنى ھوقۇقلىرىنى دەپسهندە قىلىش بىلهن ئۆتكۈزگهن جىنايهتلىر    

  . مهقسهت قىلىدۇ، دەپ كۆرسىتىلدى
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 جيـاڭ زېمىـن ھۆكۈمىتىنىـڭ جۇڭگـو پۇقرالىرىغـا           ۋاقىتلىق ئىتتىپـاق  
قاراتقــان زوراۋانلىقــى، باستۇرۇشــلىرىنى تــوختىتىش ۋە ئاخىرالشــتۇرۇش     

نى ىتوغرىسىدا بوش ھۆكۈمىتىنىڭ بېسىم ئىشلىتىپ ھهيدەكچىلىك قىلىـش       
  . تهلهپ قىلدى
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   كۈنى– 1 ئاينىڭ – 10لى  يى– 2002

 كــۈنى بېيجىڭــدىن بهرگهن  – 1 مۇخبىرىنىــڭ »دۇنيــا گېزىتــى «
  : تېلېگراممىسى

شــىنجاڭ : ســاقچى ئىدارىــسى) شــىنجاڭ(مۇســتهملىكه ئۇيغۇرىــستان 
دائىرىلىرى مىللىي بۆلگۈنچى كـۈچلهرگه مۇناسـىۋەتلىك يهر ئاسـتى قـورال            

  .  قولغا ئالدى، دېدى پاش قىلىپ، توققۇز نهپهر كىشىنىنىياساش زاۋۇتى
 شـىنجاڭ ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونلـۇق         »ئامېرىكا بىرلهشمه ئاگېنتلىقى  «

 –يهر ئاستىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان ئۈستى نىقابالنغان قـورال        : ساقچى نازارىتى 
 كــۈنى ســاقچى دائىرىلىــرى تهرىپىــدىن – 3 ئاينىــڭ – 9يــاراغ زاۋۇتــى 

  . بايقالدى، دېدى، دەپ كۆرسهتتى
 دانه قولدا ياسالغان گرانات     101چىالر يهر ئاستى زاۋۇتتىن     يهرلىك ساق 

بـۇ دېلوغـا مۇناسـىۋەتلىك بىـر        : ساقچى تهرەپنىـڭ باياناتچىـسى    . تېپىۋالدى
نهپهر گۇمــانلىق كىــشى قولغــا ئېلىنغــان ئىــدى، لــېكىن، كېــيىن قېچىــپ  

بايانــاتچى توققــۇز نهپهر كىــشىنىڭ قاچــان قولغــا . كهتتــى، دەپ بىلــدۈردى
بىـراق بـۇ زاۋۇتنـى تېررورىـست        . قى توغرىسىدا بىر نېمه دېمىدى    ئېلىنغانلى

ئۇيغۇرالر ۋە مىللىـي بۆلگـۈنچى ئۇيغۇرالرنىـڭ قـۇرۇپ چىققـانلىقىنى تىلغـا              
  . ئالدى

چهت ئهلــلهردە پائــالىيهت قىلىۋاتقــان ئۇيغۇرىــستان مۇســتهقىللىقى     
 – 9 يــاراغ زاۋۇتــى –يهر ئاســتى قــورال : تهشــكىالتلىرىنىڭ باياناتچىــسى

 دىن ئـارتۇق گرانـات      100 كۈنى بايقىلىپ قالدى، زاۋۇتتىن      – 15اينىڭ  ئ
  .  دەپ كۆرسهتتى-ۋە باشقا مىلتىق، قورالالر تېپىۋېلىندى، 
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نىـڭ شۋېتـسىيىدە تۇرۇشـلۇق    »شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر مهركىـزى  «
بۇ كىشىلهر نهق مهيداندا قولغا ئېلىنـدى، دائىـرىلهر قېچىـپ           : باياناتچىسى

لغا ئالغان كىـشى، تۈرمىـدىن يهنه باشـقا تـۈرمىگه يـۆتكهش             كهتتى، دەپ تى  
  . ئارىلىقىدا قېچىپ كهتتى، دەپ كۆرسهتتى

باياناتچى، قېچىـپ كهتـكهن كىـشىنىڭ خهلقئـارا تېررورىـست كـۈچلهر            
ــار   يوقلــۇقى توغرىــسىدا بىــر نــېمه دېيىــشنى رەت  –بىــلهن باغلىنىــشى ب

ى بىلهن مۇناسىۋەتلىك    كۈچلىر ۇنداقال ئۇيغۇرىستان مۇستهقىللىق  قىلدى، ش 
  . ئىكهنلىكى ياكى ئهمهسلىكى توغرىسىدا بىر نېمه دېيىشنىمۇ رەت قىلدى

ه ئېغىر  ىگكومىتېتى دىنى ئېتىقاد ئهركىنلىك   فېدېراتسىيه دىنى ئىشالر    
دەرىجىدە خىالپلىق قىلغـانلىقتىن، جۇڭگـو ھۆكـۈمىتىنى جىـددىي كۆڭـۈل            

شكه ھهيـدەكچىلىك قىلىـشنى     بۆلۈشكه تېگىشلىك دۆلهتلهر قاتارىغا كىرگۈزۈ    
  . تهلهپ قىلدى

 – 30 ئاينىـڭ    – 9 باۋچىڭنىڭنىڭ مۇخبىرى لىن    »دۇنيا گېزىتى «
  :كۈنى ۋاشىنگتوندىن بهرگهن تېلېگراممىسى

ئامېرىكــا، فېدېراتــسىيىلىك خهلقئــارا دىنــى ئېتىقــاد ئهركىنلىكــى      
كومىتېتى بۈگۈن ئامېرىكا دۆلهت سـوتىغا ھهيـدەكچىلىك قىلىـپ، خهلقئـارا            
دىنى ئېتىقاد ئهركىنلىكى قانۇنىغا ئاساسلىنىپ، جۇڭگو بۇ دۆلهتنى جىددىي         

  . كۆڭۈل بۆلىدىغان دۆلهتلهر قاتارىغا كىرگۈزۈشنى تهلهپ قىلدى
ه خىالپ قىلغانلىقىنى ىگۈمىتىنىڭ دىنى ئېتىقاد ئهركىنلىكجۇڭگو ھۆك

  . ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇدا ئۈچ يىل كۆرسىتىپ كهلگهن ئىدى
دېراتسىيىلىك دىنى ئېتىقاد ئهركىنلىكى كومىتېتى بۈگـۈن       خهلقئارا فې 

 12دوكالت ئېالن قىلىپ، دىنى ئېتىقاد ئهركىـنلىكىگه خىالپلىـق قىلغـان            
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دۆلهتنــى تىــزىملىككه كىرگۈزگهنــدە، جۇڭگــو يهنه بىــر قېــتىم تىــزىملىككه 
  . كىرگۈزۈلدى
ىــر يىلــدا دىنــى ئېتىقــاد جۇڭگــو ھۆكۈمىتىنىــڭ ئــۆتكهن ب: دوكالتتــا

ه خىالپلىق قىلىش ئهھۋالى ھهر كۈنى دېگـۈدەك ئېغىرلىـشىپ          ىگىنلىكئهرك
ــۇرىتلىرىنى،     ــى م ــك دىن ــۇرىتلىرىنى، كاتولى ــى م ــستىئان دىن ــى، خرى كهتت

 ئۇيغــۇر ئىــسالم دىنــى مــۇرىتلىرىنى چېكىــدىن  ۋەتىبهتلىــك بۇددىــستالرنى
  . ئاشقان ۋەھشىيلىك بىلهن باستۇردى، دەپ كۆرسىتىلدى

ا ىغـ د ئهركىنلىكى كومىتېتىنىڭ دوكالت   نى ئېتىقا ئامېرىكا كونگىرىسى دى  
ــى      ــېلىش يىغىن ــق ئ ــرىش، گۇۋاھلى ــق بې ــسته گۇۋاھلى ــهن كونگىرى ئاساس

 ئايـدا ئامېرىكىغـا     – 10جياڭ زېمىن   : كومىتېت. ئۆتكۈزۈشنى قارار قىلدى  
ــڭ     ــاد ئهركىنلىكىنى ــى ئېتىق ــودا دىن ــۇرۇن، جۇڭگ ــشتىن ب ــارەتكه كېلى زىي

  . نى تهلهپ قىلدىىىشىشتېگىشلىك تهرەققىياتالرغا ئېر
  



 280

   كۈنى– 2 ئاينىڭ – 10 يىلى – 2002

ــا « ــىدۇني ــاگېنتلىقى  »گېزىت ــر ئ ــڭ رىېيتى ــۈنى – 2 مۇخبىرىنى  ك
  :ۋاشىنگتوندىن بهرگهن تېلېگراممىسى

پرېزىدېنت بوش بىلهن جۇڭگونىڭ رەئىسى جياڭ زېمىن مۇشۇ ئاينىڭ         
ئۆتكۈزۈشـتىن   شتاتىدا يۇقىرى دەرىجىلىكـلهر سـۆھبىتى        تىكساسئاخىرىدا  

ئاۋۋال، ئامېرىكا مهمۇرى دائىرىلىرى بىلهن ئامېرىكا كونگىرىـسى بىرلىـشىپ          
 كـۈنى بىـر     – 2ئامېرىكا كونگىرىسىدە تهسىس قىلغان جۇڭگـو كـومىتېتى         

پارچه دوكالت ئېالن قىلىپ، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىـڭ يـۇقىرى دەرىجىلىكـلهر           
ھوقـۇقنى ياخـشىالش    سۆھبىتى ۋە تېخنىكىلىق ياردەم ئـارقىلىق كىـشىلىك         
  .ىلىك قىلدىئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتىگه بېسىم ئىشلىتىشكه ھهيدەكچ

بۇ دوكالتتا، جۇڭگو رەھبهرلىرى، جۇڭگـودا كىـشىلىك ھوقۇققـا ئېغىـر            
خىالپلىق قىلىش ھادىسىلىرىگه جۈملىدىن سىياسـىي ئـاكتىپالرنى ۋە دىنـى           

ۋابكـار بولۇشـى    ئهكابىرالرنى قولغـا ئـېلىش قاتـارلىق ئېغىـر مهسـىلىلهرگه جا           
ئوخــشاشال . كېــرەك، دېيىلــدى ۋە جۇڭگــو رەھبهرلىــرى تهنقىــد قىلىنــدى 

ــا ــىتىگه،    : دوكالتت ــان سىياس ــلهرگه قاراتق ــانلىق مىللهت ــاز س ــڭ ئ جۇڭگونى
ــدىغانلىقى     ــقهت قىلى ــاتتىق دىق ــڭ ق ــشچى ئاكتىپالرنى ــاراتچىالر ۋە ئى ئاخب

  . بىلدۈرۈلدى
ــا ــو گهرچه : دوكالتت ــ 20جۇڭگ ــرى ئىقتى ــدىن بې ــىدە  يىل ساد ساھهس

ئىــسالھات ئېلىــپ بېرىۋاتقــان بولــسىمۇ، پۇقراالرنىــڭ ھوقــۇق مهسىلىــسى  
جهھهتـــته ئهقهللىـــي خهلقئـــارا ئۆلچهملهرنىمـــۇ ھـــۆرمهت قىلمىـــدى، دەپ 

  . كۆرسىتىلدى
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ــدا، – 10 يىلــى – 2000 ــۇن ئاي ــا كلىنت  ھۆكۈمىتىنىــڭ جۇڭگوغ
تىقلىـشى  ئهبهدىي سودىدا ئېتىبار بېرىش سىياسـىتىنى كونگىرىـسىنىڭ تهس        

 ھۆكـۈمىتى كونگىرىـسىنىڭ قارمىقىـدا جۇڭگـو         كلىنتـۇن شهرتى ئاسـتىدا،    
بۇ كومىتېت كونگىرىس ئهزالىرىـدىن ۋە    . كومىتېتى قۇرۇشقا قوشۇلغان ئىدى   

يــۇقىرىقى دوكــالت . ھۆكۈمهتنىــڭ نوپۇزلــۇق ئهربابلىرىــدىن تهشــكىللهنگهن
 بهش نهپهر   تېتىنىڭجۇڭگو كومى .  ئاۋاز بىلهن ماقۇلالندى   18بهشكه قارشى   
نىڭ جۇڭگوغـا قاراتقـان مهيـدانىنىڭ قـاتتىق بولمىغـانلىقىنى           ئهزاسى دوكالت 

  . سهۋەب كهلتۈرۈپ قوشۇلۇپ ئاۋاز بهرمىدى
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   كۈنى– 6 ئاينىڭ – 10 يىلى – 2002

 كــۈنى بېيجىڭــدىن بهرگهن  – 6 مۇخبىرىنىــڭ »دۇنيــا گېزىتــى «
  :تېلېگراممىسى

گىرىــسىنىڭ قارمىقىــدا  كــۈنى ئامېرىكـا كون – 5جۇڭگـو دائىرىلىــرى  
ــپ    ــيه بېرى ــا رەددى ــڭ دوكالتىغ ــو كومىتېتىنى ــان جۇڭگ ــش  : قۇرۇلغ ــۇ ئى ب
  . جۇڭگونىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىالشقانلىق، دەپ كۆرسهتتى

 5 يـۈ جاڭ چـى    : جۇڭگو تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ باياناتچىسى    
م بۇ كومىتېـت جۇڭگوغـا ھۇجـۇ      :  كۈنى مۇخبىرالرنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا    -

قىلىپ ئىچكى ئىشىمىزغا ئارىالشتى، شۇڭا جۇڭگو ھۆكـۈمىتى نـارازىلىقىنى       
  . كۈچلۈك ئىپادىلهيدۇ ۋە قهتئىي قارشى تۇرىدۇ، دەپ كۆرسهتتى

بېيجىـڭ دائىرىلىـرى، جۇڭگـودا ياشـايدىغان        : يـۈ باياناتچى جاڭ چـى     
ھهرقايــسى مىللهتلهرنىــڭ كىــشىلىك ھوقــۇقى ۋە ئهركىنلىكىنــى قوغــداش  

ــته ئىز ــدى،  جهھهت ــشچانلىق كۆرســىتىپ كهل ــل تىرى ــالۇنچى ــسى ف  گۇمپى
 تهشكىالتالرنى قانۇن بويىچه بىر تهرەپ قىلىـپ        تۈركىستانچىتهشكىالتى ۋە   

  . نى قوغدىدى، دەپ كۆرسهتتىىخهلقنىڭ كىشىلىك ھوقۇق
پرېزىدېنت بوش بىلهن رەئىس جياڭ زېمىننىـڭ ئۆتكۈزۈلـۈش ئالدىـدا           

دە كىـشىلىك ھوقـۇق مهسىلىـسى،       تۇرغان يۇقىرى دەرىجىلىكـلهر سـۆھبىتى     
پــۇقراالر ھوقــۇقى ۋە سىياســىي ھوقــۇق خهلقئــارا ئهھدىنامىــسىنى بېيجىــڭ 
ھۆكۈمىتىنىڭ تهستىقلىشى توغرىسىدا، پرېزىدېنت بوشنىڭ ھهيـدەكچىلىك       
ــومىتېتى      ــو ك ــدىكى جۇڭگ ــسىنىڭ قارمىقى ــسىدا، كونگىرى ــشى توغرى قىلى

ــى     ــاڭ چ ــاتچى ج ــا، بايان ــپكه قارىت ــان تهكلى ــۈيوللىغ ــۇرى  ي ــا مهم ، ئامېرىك
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نى قوبۇل قىلماسلىقىنى، ئهمهلىي تهدبىر قوللىنىپ      دائىرىلىرىنىڭ بۇ تهكلىپ  
  . دوكالت پهيدا قىلغان سهلبىي تهسىرلهرنى تۈگىتىشنى تهلهپ قىلدى

ــسى   ــا كونگىرىـ ــو   – 1989ئامېرىكـ ــالپ، جۇڭگـ ــن باشـ  يىلالردىـ
ھمىـيهت  پۇقرالىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىـسىگه يـۇقىرى دەرىجىـدە ئه         

بـۇ قېتىمقـى    . بېرىپ، ھهر يىلى ئاالقىدار دوكالتالرنى ئېالن قىلىپ كهلـدى        
دوكالتنىڭ دەل پرېزىدېنت بوش بىـلهن رەئىـس جيـاڭ زېمىننىـڭ يـۇقىرى            
دەرىجىلىك سۆھبهت ئۆتكۈزىدىغان ۋاقىتتا ئېالن قىلىنىـشى، كهڭ دائىرىـدە          

  .دىققهت قوزغىدى
ياڭ زېمىننىـڭ يـۇقىرى     پرېزىدېنت بوش بىلهن جۇڭگونىڭ رەئىسى ج     

دەرىجىلىكلهر سۆھبىتى باشلىنىشتىن بۇرۇن، جۇڭگو ھۆكـۈمىتى سىياسـىي         
مهھبۇسالرنى تۈرمىدىن قويـۇپ بېرەمـدۇ؟ ئـاۋۋال بىـر كىـشىنى تۈرمىـدىن              
قويۇپ بېرىپ ئاقىالنىلىك كۆرسىتىپ، جۇڭگو ھۆكۈمىتى يىل ئاخىرىدا يهنه         

ېرىـشكه ۋەدە بهرگهنـدە،     بىر نهپهر سىياسىي مهھبۇسنى تۈرمىـدىن قويـۇپ ب        
  . ئامېرىكىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئادۋۇكاتى مهيۈسلهندى
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   كۈنى– 15 ئاينىڭ – 10 يىلى – 2002

  : خهۋىرى»دۇنيا گېزىتى«
ــىچرۇيت لوۋ« ــىس ــو    : » گېزىت ــلهن جۇڭگ ــۈمىتى بى ــا ھۆك ئامېرىك

ھۆكۈمىتى، جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي مهھبۇسالرنى تۈرمىدىن قويـۇپ         
ىسىدا سۆھبهت ئۆتكۈزمهكته، جۇڭگونىڭ رەئىسى جياڭ زېمىـن        بېرىشى توغر 

 شتاتىدا يۇقىرى دەرىجىلىكـلهر سـۆھبىتى       تىكساسبىلهن پرېزىدېنت بوش    
نى ىتىنىڭ بىر نهپهر سىياسىي مهھبۇسـ     ئۆتكۈزۈشتىن ئاۋۋال، جۇڭگو ھۆكۈم   

  .تۈرمىدىن قويۇپ بېرىپ ئاقىالنىلىك كۆرسىتىدىغانلىقى مۆلچهرلهنمهكته
ــا ــراق، ئ ــاتى  بى ــۇق ئادۋۇك ــشىلىك ھوق ــاقلىق كى  Cohenمېرىكىلىق ئات

Jorome  ــدى ــدا - 14ئهپهنــ ــۈنى بېيجىڭــ ــداق  :  كــ ــازىرغىچه بۇنــ ھــ
ــدۇردى، دەپ     ــىز قالـ ــشىنى ئۈمىدسـ ــاتى كىـ ــشچانلىقنىڭ تهرەققىيـ تىرىـ

  . كۆرسهتتى، دەپ خهۋەر قىلدى
جۇڭگو ئهمهلدارلىرىنىڭ يېقىنقى بىرنهچچه ھهپتىـدىن بېـرى        : گېزىت

همهلـدارلىرىغا ۋە كىـشىلىك ھوقـۇقنى قوغـدىغۇچىالرغا تېلېگراممـا           ئامېرىكا ئ 
ئامېرىكىلىقالر ئۈمىد قىلغان، جۇڭگو ھۆكـۈمىتى تۈرمىـدىن قويـۇپ      : يولالپ

بېرىشى كېرەك بولغان سىياسـىي مهھبۇسـنىڭ، ئىككـى دۆلهت رەھبهرلىـرى            
 – ئۆكتهبىرنىــڭ ئالــدى 25يــۇقىرى دەرىجىلىــك ســۆھبهت ئۆتكۈزىــدىغان 

ــدە  ــشىدىغانلىقىنى   كهينى ــنلىككه ئېرى ــپ ئهركى ــۇپ بېرىلى ــدىن قوي تۈرمى
  . كۆرسهتتى، دەپ خهۋەر قىلدى

ئامېرىكا تهرەپتىن كىشىلىك ھوقۇق سۆھبىتىگه قاتناشـقان ھۆرمهتلىـك         
 ئهپهنــدى، ئــۆتكهن ھهپــته بېيجىڭــدا ئىككــى كــۈن  John Kommئهربــاب 
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ارلىرى بىـلهن   تۇرغاندا، جۇڭگو تهرەپنىـڭ دىپلومـاتلىرى ۋە ئهدلىـيه ئهمهلـد          
ــيىن   ــدىن كې ــۆھبهت ئۆتكۈزگهن ــۇھىم   : س ــى نهپهر م ــو تهرەپ ئىكك جۇڭگ

بۇ مهھبۇسـالرنىڭ   . سىياسىي مهھبۇسنى تۈرمىدىن قويۇپ بېرىدىغان بولدى     
بىر نهپىرى، يۇقىرى دەرىجىلىكلهر سـۆھبىتى ئۆتكۈزۈلۈشـتىن بـۇرۇن، يهنه           

رسـهتكهن  بىر نهپىرى يىـل ئاخىرىـدا تۈرمىـدىن قويـۇپ بېرىلىـدۇ، دەپ كۆ             
  . ئىدى
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   كۈنى– 20 ئاينىڭ – 10 يىلى – 2002

پرېزىدېنت بوش بىـلهن رەئىـس جيـاڭ زېمىننىـڭ سـۆھبهت تېمىـسى              
  نېمه؟ 

 يــاراغ ئېكــسپورت قىلىــشنى چهكــلهش، ئىككــى دۆلهت     -قــورال 
سودىسى، ھهربىي ئىشالردا پىكىـر ئالماشـتۇرۇش ھهمـدە كىـشىلىك ھوقـۇق             

  . دىغان مۇھىم تېمىالر بولۇپ قالدىمهسىلىسى ئىككى تهرەپ سۆھبهتلىشى
ــى « ــا گېزىت ــاگېنتلىقى  »دۇني ــر ئ ــڭ رىېيتى ــۈنى - 19 مۇخبىرىنى  ك

  : بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى
پرېزىــدېنت بــوش بىــلهن جۇڭگونىــڭ رەئىــسى جيــاڭ زېمىــن ئــالىي  
ــالىزچىالر ئىككــى دۆلهت    ــدۇ، ئان ــى ئۆتكۈزى ــلهر ســۆھبهت يىغىن دەرىجىلىك

  . ى ماۋزۇالر بويىچه سۆھبهت ئۆتكۈزىدۇ، دەپ كۆرسهتتىرەھبهرلىرى تۆۋەندىك
: لىشنى چهكلهش مهسىلىسى   ياراغالرنى ئېكسپورت قى   -ھهربىي قورال   

ــلهرگه جۈملىــدىن  ئامېرىكــا  جۇڭگــو تهرەپنىــڭ تهرەققىــي قىلىۋاتقــان دۆلهت
  يـاراغ ئېكـسپورت قىلىـشىغا دىقـقهت        -لۈكچهك دۆلهتلهرگه ھهربىي قـورال      

راكېتـا ۋە مۇناسـىۋەتلىك     « ئايـدا،    - 8و ھۆكـۈمىتى    جۇڭگ. قىلىپ كهلدى 
پورت قىلىـشنى    يـاراغ ئېكـس    –تۈرلهر بـويىچه تېخنىكـا ۋە ھهربىـي قـورال           

 جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ بـۇ     ئامېرىكا. نى ئېالن قىلدى  »چهكلهش نىزامنامىسى 
شـۇنداقال  . ىنى بىلـدۈردى  نى ئۈمىد قىلىدىغانلىق  ىنىزامنامىنى ئىجرا قىلىش  

ــا ــوئامېرىك ــڭ  جۇڭگ ــى – 2000 تهرەپنى ــان  – 11 يىل ــدا ئىمزاالنغ  ئاي
الرنـى ياسىـشىغا    ھهرقانداق دۆلهتنىڭ يادرو بېشى ئېلىپ يۈرىدىغان راكېتى      «

  . گه، ھۆرمهت قىلىشنى تهلهپ قىلدىى كېلىشىم»ياردەم بهرمهسلىك
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جۇڭگـو دۇنيـا سـودا تهشـكىالتىغا ئهزا         :  تىجارەت مهسىلىـسى   –سودا  
 مۇئـامىله   –كېيىن، ئامېرىكا، ئامېرىكىنىڭ پـۇل      دۆلهت بولۇپ قاتناشقاندىن    

ئورگانلىرىنىڭ يېـزا ئىگىلىـك ۋە تېخنىكـا مهھـسۇالتلىرىنىڭ، تـارقىتىش ۋە             
مهتبۇئات ۋاسىتىلىرىنىڭ جۇڭگو بازىرىغا كىرىشىگه، جۇڭگـو ھۆكۈمىتىنىـڭ         

بىـراق، ئـامېرىكىلىقالر جۇڭگـو ۋەدىـسىگه        . نى ئۈمىـد قىلـدى    ىيول قويۇش 
  .  يوق، دەپ ئهنسىرەيتتى-ئهمهل قىالمدۇ، 

  تهيۋەن مهسىلىسى

ــۋەن    ــا، تهي ــيىن، ئامېرىك ــدىن كې ــپىگه چىققان ــوش ۋەزى ــدېنت ب پرېزى
ــا ــىۋىتىنىڭ ھ ــدى مۇناس ــى، دەپ قارى ــۆرلهپ كهتت ــۇقالر، .رارىتى ئ  جۇڭگول

ئوخشاشال جۇڭگو ھۆكۈمىتى، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ تهيۋەن بىـلهن ھهربىـي          
ي قـورال   وختىتىشنى، تهيۋەنگه ھهربىـ    كهلدى قىلىشنى ت   –جهھهتته باردى   

  . نى تهلهپ قىلدى ياراغ سېتىپ بهرمهسلىك–

  كىشىلىك ھوقۇق مهسىلىسى

ــۈچىنى     ــوت ك ــيىن، ئ ــدىن كې ــپىگه ئولتۇرغان ــوش ۋەزى ــدېنت ب پرېزى
مهركهزلهشــتۈرۈپ، جۇڭگونىــڭ دىنــى ئېتىقــاد سىياســىتىدىكى كۆڭۈلــسىز  

تىـبهت بۇددىـستلىرى،     گۇمپىسى تهشـكىالتى،     فالۇنخاتىرىلهرگه جۈملىدىن   
مۇرىتلىرىغـا قاراتقـان    » ئۇيغۇر مىللىي بۆلگۈنچى ئىـسالم دىنـى      «شىنجاڭدا  

ــدى    ــد قىل ــكىن تهنقى ــسىنى كهس ــنىڭ   . مۇئامىلى ــدېنت بوش ــا پرېزى ئهمم
تېررورىزمغا قارشى تۇرۇشتا خىتاينىڭ قوللىشىنى قولغا كهلتۈرۈش غهرەزلىرى        

هكىتلهش مهيدانى بهزىدە   تۈپهيلى جۇڭگونىڭ قاراتقان كىشىلىك ھوقۇقنى ت     
  . يۇمشاپ كهتتى



 288

 ئايـدا كىـشىلىك ھوقـۇق سـۆھبىتىنى         – 12ئامېرىكا بىلهن جۇڭگـو     
كېلهر ئايدا ئىككى تهرەپ ھهربىـي ئىـشالر        . ئهسلىگه كهلتۈرۈشكه قوشۇلدى  

  . بويىچه مهسلىههتلىشىشنى ئهسلىگه كهلتۈرمهكچى بولدى
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   كۈنى– 25 ئاينىڭ – 10 يىلى – 2002

 ۋاشىنگتوندىن بهرگهن   باۋچىڭنىڭنىڭ مۇخبىرى لىن    »زىتىدۇنيا گې «
  :خهۋىرى

ــڭ دۆلهت  ــوئامېرىكىنى ــۇقىرى  تىس ــلىقلىرىنىڭ ي ــى دۆلهت باش  ئىكك
دەرىجىلىكلهر سۆھبىتى باشلىنىـشتىن بىـر كـۈن بـۇرۇن جۇڭگـو، ئامېرىكـا              

 ئايدا، كېلهر قېتىملىق كىشىلىك ھوقۇق سۆھبىتىنى       – 12ئىككى تهرەپ   
  .ۈشكه قوشۇلدى، دەپ جاكارلىدىبېيجىڭدا ئۆتكۈز

 كــۈنى بايانــات ئــېالن – 24 باياناتچىــسى نىڭىتســوئامېرىكــا دۆلهت 
ئامېرىكىنىڭ دېمـوكراتىيه، ئهمـگهك، كىـشىلىك ھوقۇققـا مهسـئۇل           : قىلىپ

 ۋەكىلـلهر ئـۆمىكى باشـالپ       نىـر كېرەي لـورېن مۇئاۋىن دۆلهت ئىشالر كـاتىپى      
 كۈنىــدىن – 16اينىــڭ  ئ– 12ســۆھبهت . بېيجىڭغــا ســۆھبهتكه بارىــدۇ

  . باشالپ بىر ھهپته داۋاملىشىدۇ، دەپ كۆرسهتتى
ىتى بىـر يىـل بـۇرۇن    ئامېرىكا بىلهن جۇڭگو كىـشىلىك ھوقـۇق سـۆھب        

جۇڭگـو تاشـقى ئىـشالر مىنىـستىرلىكى خهلقئـارا          . گهن ئىـدى  ئهسلىگه كهل 
 ئايـدا   – 10 ئـۆتكهن يىلـى      بـاۋدۇڭ نىڭ مهھكىمه باشلىقى لى     سىمهھكىمى

 ئهپهنـدى   نىـر كېرەي لـورېن  اتىدسـو كېلىپ، ئامېرىكىنىڭ دۆلهت    ئامېرىكىغا  
  . بىلهن كىشىلىك ھوقۇق سۆھبىتى ئۆتكۈزگهن  ئىدى

ــدىغان    ــسىدا ئېلىــپ بېرىلى ــلهن غهرب دۆلهتلىــرى ئوتتۇرى جۇڭگــو بى
ــۇپ    ــاقۇل بول ــرىگه م ــڭ تهلهپلى ــۆھبىتى، جۇڭگونى ــۇق س ــشىلىك ھوق  ،كى

ق كومىتېتىنىـڭ يىللىـق     بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشـكىالتى كىـشىلىك ھوقـۇ       
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دا جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى ئهيىـبلهش اليىهىـسىگه         ىيىغىن
  . غهرب دۆلهتلىرىنىڭ قول قويماسلىقىنى شهرت قىالتتى

ئوخشاش بىر ۋاقىتتا جۇڭگو بىـلهن ئامېرىكـا ھهربىـي ئىـشالر بـويىچه              
ىڭ بۇ ھهرىـكهت ۋاشـىنگتونن    .  ئهسلىگه كهلتۈرىدىكهن  مهسلىههتلىشىشنىمۇ

  . پوزىتسىيىسىدە زور ئۆزگىرىش بولغانلىقىنىڭ بېشارىتى ئىكهن
 كهلـــدى –رۇســـىيه تهيـــۋەن بىـــلهن دائىـــرىلهر ئـــارا بـــاردى      

ــدى  ــا تهكىتلى ــدىغانلىقىنى قايت ــىۋەتلىرى  . قىلماي ــۋەن مۇناس ــىيه، تهي رۇس
 بىرلهشـمه  پۇتىننىـڭ  ۋىالدېمىركۈچىيىۋاتقان بىر پهيتته جياڭ زېمىن بىلهن   

ــېالن  ــات ئ ــۇمكىن، دەپ   بايان ــى م ــاتتىق زەربه بولۇش ــۋەنگه ق ــشى تهي  قىلى
  . قارالدى
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   كۈنى– 4 ئاينىڭ – 12 يىلى – 2002

 كــۈنى بېيجىڭــدىن بهرگهن  – 3 مۇخبىرىنىــڭ »دۇنيــا گېزىتــى «
  :تېلېگراممىسى

جۇڭگونىــڭ رەئىــسى جيــاڭ زېمىــن بىــلهن رۇســىيىنىڭ پرېزىــدېنتى  
هشـمه باياناتىغـا ئىمـزا     كـۈنى جۇڭگـو، سـوۋېت بىرل   – 2 پـۇتىن  ۋىالدېمىـر 
ــدى ــا. قوي ــا ئ : باياناتت ــسى تىلغ ــۋەن مهسىلى ــىيه تهرەپ تهي ــپ رۇس : ېلىنى

جۇڭخــۇا خهلــق رېسپوبلىكىــسى پۈتــۈن جۇڭگوغــا ۋەكىللىــك قىلىــدىغان «
نىڭ ئايرىلمــاس بىــر سىبىردىنبىــر ھۆكــۈمهت، تهيــۋەن جۇڭگــو تېررىتورىيىــ

ىيه، تهيـۋەن بىـلهن      دەيدىغان كونا ئىبارىنى قايتا تهكىتلىدى، رۇسـ       »قىسمى
 كهلـدى قىلمايـدۇ،     –ئاالقىدار تهرەپـلهر مۇناسـىۋىتى ئورناتمايـدۇ ۋە بـاردى           

  . دېيىلدى
رۇســىيه ۋە جۇڭگــو قارشــى تهرەپنىــڭ دۆلهتنىــڭ بىرلىكــى،  : باياناتقــا

تېررىتورىيه پۈتۈنلۈكى توغرىسىدىكى سىياسهت ۋە ھهرىكهتلىرىنـى ئـۆز ئـارا           
، بىخهتهرلىكـى   دۆلهتلهرنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى  قولاليدۇ؛ ئۆز تهۋەلىكىدە باشقا     

ه زىيــان يهتكۈزىــدىغان تهشــكىالتالرنىڭ قۇرۇلۇشــىغا ىگۋە زېمىــن پۈتۈنلــۈك
رۇخسهت قىلمايدۇ ھهمدە بۇنداق تهشكىالتالرنىڭ ھهرىـكهت، پائـالىيهتلىرىنى    

  . چهكلهيدۇ، دېيىلدى
لمـاس  رۇسىيه تهرەپ تىبهتنىڭ جۇڭگو تېررىتورىيىسىنىڭ ئايرى     : باياناتتا

بىر قىـسمى ئىكهنلىكىنـى ئېتىـراپ قىلىـدۇ، جۇڭگـو تهرەپ، رۇسـىيىنىڭ              
ــدۇ،    ــشچانلىقىنى قولاليـ ــرىش تىرىـ ــۈنچىلىرىگه زەربه بېـ ــيه بۆلگـ چېچهنىـ

  . دېيىلدى
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  :ئهسكهرتىش
ــدېنتى   ــسىنىڭ پرېزى ــىيه فېدېراتسىيى ــررۇس ــۇتىن ۋىالدېمى  – 12 پ

ۆلهتــلهر چــوڭ د.  كــۈنى بېيجىڭــدا تۇيۇقــسىز پهيــدا بولــدى– 1ئاينىــڭ 
باشلىقلىرى ئۆزئارا دۆلهت زىيارىتىدە بولغانـدا، ئىـشتىن ئـاۋۋال دىپلوماتىـك            
يولالر ئارقىلىق زىيارەت قىلىش ۋاقتى بېكىتىلگهنـدىن كېـيىن ئىككـى ئـاي          

 شـهپه   پۇتىننىـڭ  ۋىالدېمىر. ياكى ئۈچ ئاي بۇرۇن مهتبۇئاتتا ئېالن قىلىناتتى      
 نېمىـدۇر؟ ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه       چىقارماي بېيجىڭدا پهيدا بولۇشىنىڭ سـهۋەبى     

 بىلهن رەئىس جياڭ زېمىن بىرلهشمه بايانات ئېالن قىلغاندا،         پۇتىن ۋىالدېمىر
 تهيـۋەن توغرىـسىدا، تىـبهت توغرىـسىدا         پـۇتىن  ۋىالدېمىر –رۇسىيه تهرەپ   

. ئىپادە بىلـدۈردى، نېمىـشقا ئۇيغۇرىـستان توغرىـسىدا ئىپـادە بىلدۈرمىـدى            
 پـۇتىن  ۋىالدېمىـر قئاراالشـمىدى، شـۇڭا     ئۇيغۇرىستان مهسىلىسى تېخـى خهل    

ــن    ــاڭ زېمى ــدى، شــۇڭا رەئىــس جي ــادە بىلدۈرمى ــرئىپ  پۇتىننىــڭ ۋىالدېمى
ــۇ     ــدى، دەپم ــىنى تهلهپ قىلمى ــادە بىلدۈرۈش ــسىدا ئىپ ــستان توغرى ئۇيغۇرى

كىالتىنىڭ بىخهتهرلىـك   تېخى تۈنۈگۈن بىرلهشكهن دۆلهتـلهر تهشـ      . قارايلۇق
ــومىتېتى،  ــ«ك ــسال ش ــستان ئى ــىهرقىي تۈركى ــكىالتىنى، »م ھهرىكىت  تهش

 خهلقئاراالشـقانلىق ؟ بـۇ    غـۇ  -،  ىورىست تهشكىالت، دەپ تىزىمغـا ئالـد      تېرر
بولمــاي يهنه نــېمه بــوالتتى؟ بىــز بــۇ توغرىــدا كېيىنكــى كىتــابىمىزدا يهنه  

  .توختىلىمىز
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   كۈنى– 14 ئاينىڭ – 12 يىلى – 2002

ىـدىغان  كېلهر ھهپته بېيجىڭدا كىـشىلىك ھوقـۇق سـۆھبىتى ئۆتكۈزۈل         
ــدى ــايتۇردى   . بول ــادا ق ــكىالتى س ــۈرۈم تهش ــارا كهچ ــڭ . خهلقئ ئامېرىكىنى

دىپلوماتلىرى ئېنىق نىـشان بهلگىلىـشى جۇڭگـو دائىرىلىرىنىـڭ سىياسـىي            
  . نى تهلهپ قىلىش كېرەك، دېدىىمهھبۇسالرنى تۈرمىدىن قويۇپ بېرىش

 – 13 مۇخبىرىنىـڭ  ئامېرىكا بىرلهشـمه ئـاگېنتلىقى       »دۇنيا گېزىتى «
  :ى بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسىكۈن

جۇڭگونىــڭ كىــشىلىك ھوقــۇق توغرىــسىدىكى كۆڭۈلــسىز خاتىرىــسى  
ــارا   ــۈرگهن خهلقئ ــسىدا ئىــشالرنىڭ يۈرۈشــمهيۋاتقانلىقىدىن ئاغرىــپ ي توغرى
ــشان     ــق نى ــڭ ئېنى ــا دىپلوماتلىرىنى ــۈن ئامېرىك ــكىالتى، بۈگ ــۈرۈم تهش كهچ

ــته بېيجىڭــدا ئۆتكۈزۈلىــدىغ  ان كىــشىلىك ھوقــۇق بهلگىــلهپ، كــېلهر ھهپ
ســۆھبىتى جهريانىــدا، جۇڭگــو ھۆكۈمىتىنىــڭ سىياســىي مهھبۇســالرنى      
تۈرمىدىن قويۇپ بېرىشنى تهلهپ قىلىشى توغرىسىدا ئامېرىكـا ھۆكـۈمىتىگه          

  .ھهيدەكچىلىك قىلدى
شتابى لوندوندا قۇرۇلغان خهلقئارا كهچـۈرۈم تهشـكىالتى، ئامېرىكىنىـڭ          

ــاتىپى   ــشالر كـ ــولىندۆلهت ئىـ ــا كـ ــپپاۋىلغـ ــرىلهش :  خهت يېزىـ ئىلگىـ
نېگىزلىك . بولمايۋاتقانلىقىغا چوڭقۇر كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىمىزنى بىلدۈرىمىز    

بۇ مهسىلىدە ھېچقانداق ئىلگىرىلهش بولمىـدى، سـۆھبهتته ئۈنـۈم ھاسـىل            
  .  دەپ كۆرسهتتى-قىلىش توغرىسىدا گۇمان پهيدا بولدى، 

ــدىغان بېيجىڭــدا ئۆتكۈزۈ)  كــۈنى- 16( كــۈنى – 1ھهپتىنىــڭ  لى
 يىلالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن باشـالپ جۇڭگـو كىـشىلىك         – 1990سۆھبهت  
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ھوقۇق مهسىلىسى بويىچه ئامېرىكا ۋە ياۋروپـا ئىتتىپـاقى بىـلهن مۇددەتلىـك             
پىكىر ئالماشتۇرۇشنى داۋامالشتۇرۇپ كېلىۋاتقان سۆھبهتنىڭ نۆۋەتتىكى بىـر    

: تچىلىرىلــېكىن ئاكتىــپ كىــشىلىك ھوقــۇق پائــالىيه. قېتىملىقــى ئىــدى
بۇنداق سۆھبهتلهر نهتىجىـسىز بولـۇپ چىقتـى، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئاالقىـدار              
تهرەپلهر جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىـسىنى تـۆۋەن مۇقامـدا تهنقىـد            
قىلدى، شۇنىڭ ئۈچـۈن ئامېرىكـا ۋە باشـقا دۆلهتـلهر، سـۆھبهتنىڭ ئىچكـى               

  . ئهھۋالىنى ناھايىتى ئاز نىسبهتته مهلۇم قىلدى
تۈرمىلهردە تهن جازاسى بېرىش، تـوربهت    : هچۈرۈم تهشكىالتى خهلقئارا ك 

 گۇمپىــسى تهشــكىالتىنى باســتۇرۇش فــالۇنيــازغۇچىلىرىنى قولغــا ئــېلىش، 
ــىگه نهزەر    ــۆھبىتىنىڭ ئۆتمۈش ــو س ــا، جۇڭگ ــىلىلهردە ئامېرىك ــارلىق مهس قات

  . سالساق ھېچقانداق ئىلگىرىلهش بولمىدى، دەپ كۆرسهتتى
 ئىچكـى   االقىدار تهنقىدلهرنى رەت قىلىـپ    ئبېيجىڭ كىشىلىك ھوقۇققا    

 يىلالرنىــڭ – 1990ئىــشلىرىمىزغا ئارىالشــتى، دېــگهن بولــسىمۇ لــېكىن 
ئوتتۇرىلىرىدىن باشالپ، ئامېرىكا ۋە باشقا دۆلهتلهر بىلهن كىـشىلىك ھوقـۇق           

  . مهسىلىسى بويىچه سۆھبهت قۇرۇپ كهلدى
ــڭ     ــا دىپلوماتلىرىنى ــكىالتى ئامېرىك ــۈرۈم تهش ــارا كهچ ــو خهلقئ  جۇڭگ

ئهمهلدارلىرىغا، كىشىلىك ھوقۇق سۆھبىتىنىڭ ئىككى دۆلهت مۇناسـىۋىتىدە        
كهم بولسا بولمايدىغان بىر مهسىله ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ قويۇشى توغرىـسىدا          

ــدى ــوپىيه   . چــاقىرىق قىل ــۇ خهتنىــڭ ك ــارا كهچــۈرۈم تهشــكىالتى، ب خهلقئ
ىلىك ھوقۇققا  نۇسخىسىنىڭ ئامېرىكىنىڭ مۇئاۋىن دۆلهت ئىشالر كاتىپى كىش      

  . ئهپهندىگه ئهۋەتىپ بېرىلگهنلىكىنى قهيت قىلدىرەينېركې لورېنمهسئۇل 
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 – 16ئامېرىكا، جۇڭگو ئىككى دۆلهتنىڭ كىشىلىك ھوقۇق سۆھبىتى        
  .كۈنى بېيجىڭدا سهھنىگه چىقتى

  :سى بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگراممىمۇخبىرىنىڭ »دۇنيا گېزىتى«
ىلىك ئامېرىكا بىلهن جۇڭگو ئوتتۇرىسىدىكى يهنه بىـر قېتىملىـق كىـش          

 كۈنى بېيجىڭدا باشـالندى، تهھلىلچىـلهر ئامېرىكـا         - 16ھوقۇق سۆھبىتى   
بىـراق،  . بىر قاتار قول تۇتىدىغان مهسىلىلهرنى ئوتتۇرىغـا قويۇشـى مـۇمكىن          

كنـى  جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ قوللىشىغا ھـاجهتمهن بولغـان بىـر پهيتـته كىچى           
دەپ چوڭىدىن قـۇرۇق قالماسـلىقى ئۈچـۈن ئامېرىكـا ھۆكـۈمىتى، بېيجىـڭ              

  . تهرەپكه قاتتىق بېسىم ئىشلهتمهسلىكى مۇمكىن، دېيىشتى
 كۈنى مۇنـداق خهۋەر  - 15نىڭ مۇخبىرى »فېدېراتسىيه ئاگېنتلىقى «
ئىككىنچى دەرىجىلىك دىپلوماتالرنىڭ ياردەمچىلىرى قاتنىـشىدىغان      : قىلدى

ڭگو سۆھبىتىگه ئامېرىكا تهرەپتىن ئهمگهك، كىشىلىك ھوقـۇق،        ئامېرىكا، جۇ 
 رەينېــركې لــورېندېمــوكراتىيىگه مهســئۇل مۇئــاۋىن دۆلهت ئىــشالر كــاتىپى 

 كـۈنى بېيجىڭغـا يېتىـپ    - 14بـۇ كىـشى   . قاتنىشىدىغان بولدى ئهپهندى  
  . كهلدى

ئامېرىكىنىڭ جۇڭگـودا تۇرۇشـلۇق ئهلچىخانـا خادىملىرىنىـڭ         : خهۋەردە
 ئهپهنــدى، دىنــى ئېتىقــاد ئهركىنلىكــى، رەينېــركې لــورېن: لىــشىچهئاشكارى

نىـڭ   گۇمپىسى تهشكىالتى ھهمدە بېيجىڭ ھۆكۈمىتى     فالۇنئهمگهك ھوقۇقى،   
 ئاز سانلىق مىللهتلهر تېررىتورىيىـسىدە ئـاز سـانلىق          تىبهت ۋە ئۇيغۇرىستاندا  
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تۇرىغـا   بهلكى سهزگۈر مهسىلىلهرنى ئوت    ،مىللهتلهرگه قاراتقان سىياسهتلىرىنى  
  . قويىدىكهن

ئامېرىكا، جۇڭگو ئاالقىـدار تهرەپلهرنىـڭ كىـشىلىك ھوقـۇق سـۆھبىتى            
 ئايـدا جۇڭگونىـڭ يۇگوسـالۋىيىدە تۇرۇشـلۇق بـاش           – 5 يىلى   – 1999

. ۈپ قالغـان ئىـدى     كېيىن، ئىككى يىل ئۈزۈلـ     بومبىالنغاندىنئهلچىخانىسى  
ىككى دۆلهت  سېنتهبىر ۋەقهسى يۈز بهرگهندىن كېيىن ئ - 11ئۆتكهن يىلى   

ئوتتۇرىسىدا ئېرىش يۈز بېرىپ، كىشىلىك ھوقـۇق سـۆھبىتى مهسىلىـسىنى           
  . ئهسلىگه كهلتۈرگهن ئىدى

 ئايدا ۋاشىنگتوندا   - 10قېتىملىق سۆھبهت ئۆتكهن يىلى     ئۆتكهن بىر   
  . بېيجىڭدا باشالندىقېتىمقىسىبۇ . ئۆتكۈزۈلگهن

ز ھـاۋا   ئۆتكهن يىلـى جۇڭگونىـڭ جهنـۇبىي دېڭىـ        : بهزى تهھلىلچىلهر 
تهۋەلىكىدە كۈرەشچى ئايروپىالنالرنىڭ ئۆزئـارا سوقۇشـۇپ كېتىـپ، جۇڭگـو          

نىـڭ سـاق    ىنىڭ دېڭىزغا چۈشۈپ كهتكهنلىكى، ئامېرىكا ئايروپىالن     ىئايروپىالن
قالغانلىقى ۋەقهسىدىن ھېسابلىغاندا، جۇڭگو، ئامېرىكا مۇناسىۋىتى ھازىر ئهڭ        

رى دەرىجىلىـك رەھبهرلىـرى     ياخشى ھالهتته تۇرماقتا، ئىككى تهرەپنىڭ يـۇقى      
يىل ئىچىدە بىرنهچچه قېتىم يۇقىرى دەرىجىلىكلهر سۆھبىتى ئۆتكۈزگهندىن  
باشــقا بهلكــى بىــر يىــل ئۈزۈلــۈپ قالغــان ھهربىــي ئىــشالر مۇناســىۋىتىنىمۇ  

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئامېرىكا ئىـراق مهسىلىـسى، شـىمالىي         . ئهسلىگه كهلتۈردى 
شۇنىڭ ئۈچۈن . مهن بولۇپ قالدى كورېيه مهسىلىسى بويىچه جۇڭگوغا ھاجهت    

ئامېرىكــا كىــشىلىك ھوقــۇق مهسىلىــسى بــويىچه جۇڭگوغــا ئــارتۇق بېــسىم  
  . ئىشلهتمهسلىكى مۇمكىن، دېيىشتى
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 ىروسوفېسرپ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سىياسهت پهنلىرى     نهنشاڭگاڭ لىڭ   
 جۇڭگوغـا يهڭ ئىچىـدە پىچـاق سـاقالش بـويىچه            ئامېرىكـا :  ئهپهنـدى  خالىز

ئامېرىكىنىـڭ جۇڭگوغـا چۈشـكهن ئېهتىيـاجى،        . شى مـۇمكىن  مۇئامىله قىلى 
  . جۇڭگونىڭ ئامېرىكىغا چۈشكهن ئېهتىياجىدىن ئارتۇق، دەپ كۆرسهتتى
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 كـۈنى   - 17 مۇخبىرىنىـڭ  »فرانسىيه ئـاگېنتلىقى  « »دۇنيا گېزىتى «
: داق خهۋەر قىلـدى   بېيجىڭدىن تارقاتقان تېلېگراممىسىغا ئاساسـلىنىپ مۇنـ      

ــدارلىرى   كــۈنى بېيجىڭــدا تاشــقى ئىــشالر  - 17ئامېرىكــا، جۇڭگــو ئهمهل
مىنىــستىرلىكىدە ئىككىنچــى قېتىملىــق كىــشىلىك ھوقــۇق ســۆھبىتى      

 جۈملىدىن جۇڭگـو ھۆكۈمىتىنىـڭ ئۇيغۇرىـستاندا        ،ئۆتكۈزۈپ ئاساسلىق تېما  
  . ئۇيغۇرالرغا قاراتقان سىياسىتىگه مهركهزلهشتى

ــۇ  ــشىلىك ھوقـ ــويىچه   كىـ ــشلىرى بـ ــوكراتىيه ئىـ ــگهك، دېمـ ق، ئهمـ
 ئهپهنـدى ئـۆمهك    رەينىركې لورېنئامېرىكىنىڭ مۇئاۋىن دۆلهت ئىشالر كاتىپى      

باشچىلىقىدىكى ۋەكىللهر ئۆمىكى، بېيجىڭدا ئىككى كۈن كىشىلىك ھوقۇق    
غـا ئىككـى     ئـاپتونوم رايونى   سۆھبىتى ئۆتكۈزگهندىن كېيىن، شىنجاڭ ئۇيغۇر    

رىپ جۈملىـدىن ئـۈرۈمچى، شـىنجاڭ ئۇنىۋېرسـىتېتىدا         كۈنلۈك زىيارەتكه بې  
  . كىشىلىك ھوقۇق توغرىسىدا دوكالت سۆزلهيدۇ

 دىپلوماتىيىلىكئامېرىكىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق    ) ئۇيغۇرىستان(شىنجاڭ  
  . سىياسىتى ساھهسىدە ئىنتايىن سهزگۈر مهسىلىگه ئايلىنىپ قالدى

رىزمغــا قارشــى بېيجىــڭ يهر شــارى خاراكتېرلىــك تېررو: كۆزەتكــۈچىلهر
ئۇرۇشتىن پايدىلىنىپ، شىنجاڭدا ئۇيغۇرالرغا يۇقىرى بېسىملىق سىياسهتنى       

 ئايـدا، شــىنجاڭدا بېيجىــڭ  – 8بهلكــى ئامېرىكـا بــۇ يىــل  . يولغـا قويــدى 
تهشـكىالتىنى،  » دىنى ئىسالم بۆلگـۈنچىلهر   «ھۆكۈمىتىگه قارشى تۇرىدىغان    

  . تېررورىستالرنىڭ قارا تىزىملىكىگه كىرگۈزدى
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: »خهلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتى   «يوركتا تىزىمغا ئېلىنغان    -نيۇ
 شـهكىلۋازلىق، چـۈنكى     —كۈزۈلۈۋاتقان سۆھبهتنى ئهيىبلهپ    بېيجىڭدا ئۆت 

ــۇقنى      ــشىلىك ھوق ــۈن، كى ــۇرۇش ئۈچ ــى ئ ــا قارش ــىنگتون تېررورىزمغ ۋاش
ــۇۋەتتى   ــۆز مهيلىــگه قوي ــته جۇڭگــونى ئ ــسهندە قىلىــش جهھهت ــورېن. دەپ  ل

ــڭكېرەينې ــڭ     ئۇرنى ــاي ھۆكۈمىتىنى ــشى، خىت ــارەتكه بېرى ــستانغا زىي يغۇرى
نى تىزگىنلهشـــكه ئۇرۇنـــۇپ ىئۇيغـــۇرالرنى ھهددىـــدىن زىيـــادە باستۇرۇشـــ

  . كۆرۈشتىن ئىبارەت، دەپ كۆرسهتتى
) ئۇيغۇرىـستان ( شـىنجاڭنى    »خهلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تهشـكىالتى    «

لهرنىـڭ  ئېچىۋېتىش، خهلقئـارا كۆزەتكۈچىلهرنىـڭ شـىنجاڭغا بېرىـپ دائىرى         
جىنايهتچىلهرنى سـوت قىلىـش ئهھـۋالىنى ئاڭلىـشىغا رۇخـسهت قىلىـشنى،             
ــسلىرىنىڭ   ــۈچى مۇتهخهسسىـ ــكىالتى كۆزەتكـ ــلهر تهشـ ــكهن دۆلهتـ بىرلهشـ
ھهرقانداق چهكلىمىگه ئۇچرىمـاي شـىنجاڭغا بېرىـپ كـۆزدىن كهچۈرۈشـىگه         
رۇخسهت قىلىش توغرىسىدا، بېيجىڭ ھۆكـۈمىتىگه تهلهپ قويـۇش ھهققىـدە           

  .  ئهپهندىگه ھهيدەكچىلىك قىلدىرەينېىرېك لورېن
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 كــۈنى تارقاتقــان ئۇنىۋېرســال – 17 مۇخبىرىنىــڭ »دۇنيــا گېزىتــى«
  :خهۋىرى

ىتى بىـلهن ئامېرىكـا ھۆكـۈمىتى       جۇڭگو ھۆكـۈم  : ئامېرىكا ئهمهلدارلىرى 
ــۇق ســۆھبىتى - 13 كــۈنى بېيجىڭــدا - 17 ــشىلىك ھوق   قېتىملىــق كى

بىرلهشـــكهن دۆلهتـــلهر تهشـــكىالتىنىڭ ئـــۈچ نهپهر ئـــالىي : ئۆتكۈزگهنـــدە
نىڭ ھهرقانـداق شـهرت قويۇلمىغـان ئهھۋالـدا خىتايغـا           ىدەرىجىلىك ئهمهلدار 

بېرىــپ تهن جازاســى بېــرىش، ئىختىيــارى قولغــا ئــېلىش ۋە دىنــى ئېتىقــاد 
ــانلىقىنى     ــول قويغ ــڭ ي ــو ھۆكۈمىتىنى ــشۈرۈشكه جۇڭگ ــى تهك ئهركىنلىكىن

ــ ــهتتىجاكارلىـ ــۇق  . دى، دەپ كۆرسـ ــشىلىك ھوقـ ــارا كىـ ــراق، خهلقئـ بىـ
  . تهشكىالتلىرى بۇنداق جاكارالشقا گۇمان بىلهن قارايدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى

نىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرى بـويىچه مۇئـاۋىن        ىتسوئامېرىكا دۆلهت   
بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر :  ئهپهنــدىكېرەينېــر لــورېن: دۆلهت ئىــشالر كــاتىپى

ــ ــرىش،  تهشــكىالتى ي ــدارلىرىنىڭ تهن جازاســى بې ۇقىرى دەرىجىلىــك ئهمهل
ئىختىيارى قولغا ئېلىش، دىنى ئېتىقاد ئهركىنلىكى بـويىچه خىتايغـا بېرىـپ            

. تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشىغا جۇڭگو ھۆكۈمىتى قوشۇلدى، دەپ كۆرسهتتى       
ــدى    ــهرت قويۇلمى ــداق ش ــشۈرۈشكه ھهرقان ــداق تهك ــۇ يهنه بۇن ــو . ئ جۇڭگ

 -لغانــدىن كېــيىن دەرھــال كــۈچكه ئىــگه بولىــدۇ، ھۆكــۈمىتى تهكلىــپ قى
  . دېدى

 كۈنى بېيجىڭدا كىشىلىك ھوقـۇق      - 16ئامېرىكا، جۇڭگو دۆلهتلىرى    
ســـۆھبهت جهريانىـــدا ئامېرىكىنىـــڭ . ســـۆھبىتىنى ئهســـلىگه كهلتـــۈردى



 301

 ئهپهندى سىياسىي مهھبۇسالرنى، دىنـى      كېرەينېر لورېنپهۋقۇلئاددە ۋەكىلى   
يهتچىلىرىنى تۈرمىدىن قويـۇپ بېـرىش توغرىـسىدا        ئېتىقاد ئهركىنلىكى جىنا  

ــدى    ــۈمىتىگه ھهيــدەكچىلىك قىل ــو ھۆك ــدىم . جۇڭگ ئامېرىكــا : بــۇ ئهپهن
ــدا    ــۆھبهت جهريانى ــرى س ــى  298ۋەكىللى ــنىڭ تىزىملىكىن  نهپهر مهھبۇس

ئامېرىكـا تهرەپ بـۇ كىـشىلهر سىياسـىي         . جۇڭگو تهرەپكه تاپشۇردى، دېدى   
گـو ھۆكۈمىتىنىـڭ بـۇ دېلـوالرنى قايتـا          مهھبۇسالر، دەپ تونۇغـانلىقتىن جۇڭ    
  . تهكشۈرۈپ چىقىشىنى تهلهپ قىلدى

بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشـكىالتىنىڭ ئهمهلـدارلىرىنى جۇڭگوغـا بېرىـپ          
تهكشۈرۈشكه شهرت قويماي تهكلىپ قىلىش بۇ قېتىمقـى ئامېرىكـا، جۇڭگـو            

ــسابالندى     ــسى ھې ــۇھىم نهتىجى ــۆھبىتىنىڭ ئهڭ م ــۇق س ــشىلىك ھوق . كى
ــ  ــۇنداقال ب ــۇق    ش ــشىلىك ھوق ــا كى ــڭ گوي ــو ھۆكۈمىتىنى ــۋال جۇڭگ ۇ ئهھ

بۇنىڭــدىن . خاتىرىــسىنى ياخــشىلىماقچى بولغــانلىقىنى كۆرســىتىپ بهردى 
بۇرۇن جۇڭگو ھۆكۈمىتى بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ ئهمهلدارلىرىنى       

 ،جۇڭگوغا بېرىپ تهكشۈرۈشكه تهكلىپ قىلغاندا بىرنهچچه خىل شـهرتلهرنى        
كهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتى ئهمهلــدارلىرىنىڭ مهھبۇســالر جۈملىــدىن بىرلهشــ

، ئۇالرنىـڭ ئـايرىم سـاقچى ئىـدارىلىرىنى ۋە          ئۇچراشماسلىقىنىبىلهن ئايرىم   
  . نى شهرت قىلغان ئىدىى تۇيۇقسىز تهكشۈرمهسلىكالگىرلىرىنىيىغىۋېلىش 
جۇڭگــو تهرەپ تهنقىــد ۋە تهكلىپلهرنــى :  ئهپهنــدىكېىرەينېــر لــورېن

ــتايىدىل ئاڭ ــدىئهس ــىلىلهرنى  . لى ــۇد مهس ــته مهۋج ــو تهرەپ ئۆتمۈش جۇڭگ
  . ھهرگىز ئېتىراپ قىلمىغان ئىدى، دەپ كۆرسهتتى

 خهلقئــارا كىــشىلىك ھوقــۇق تهشــكىالتىنىڭ ۋاشــىنگتون     بىــراق،
جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئۆتمۈشتىمۇ شۇنداق    : ئهپهندىمىكه  شۆبىسىنىڭ مۇدىرى   
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مهن بـۇ قېتىمقـى     . الغـان ئىـدى    لېكىن ۋەدىـسىدىن يېنىۋ    ،پ قىلغان تهكلى
لــېكىن قانــداق نهتىــجه . باشلىنىــشنى ياخــشى باشــلىنىش، دەپ قــارايمهن

  . بېرىدۇ، ھۆكۈم قىلىشقا تېخى بالدۇر، دەپ كۆرسهتتى
 كـۈنى شـىنجاڭ     - 18 ۋە ئۇنىـڭ ۋەكىلـلهر ئـۆمىكى         ركېرەينېـ  لورېن

يېتىپ بېرىپ، يهرلىـك ئهمهلـدارالرنىڭ تېررورىزمغـا قارشـى          ) ئۇيغۇرىستانغا(
ش باھانىسىدە پۈتۈن مىللهتكه تاقابىل تۇرماسلىقى توغرىـسىدا، يهرلىـك          تۇرۇ

  . ئهمهلدارالرغا پىكىر قىلماقچى بولدى
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   كۈنى-  19 ئاينىڭ -  12 يىلى -  2002

ئامېرىكىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئهمهلدارلىرى ئۇيغـۇر مۇسـۇلمانلىرىدىن        
  . ھال سوراپ ئۇيغۇرىستانغا كهلدى

ــى « ــا گېزىت ــ »دۇني ــدىن بهرگهن  - 19 ڭمۇخبىرىنى ــۈنى بېيجىڭ  ك
  :تېلېگراممىسى
نىڭ كىــشىلىك ھوقــۇق بــويىچه مۇئــاۋىن دۆلهت ىتا دۆلهت ســوئامېرىكــ

غا بېرىپ بـۇ تېررىتورىيىـدە       ئهپهندى شىنجاڭ  ركېرەينې لورېنئىشالر كاتىپى   
 كـۈنى   - 18. الردىن ھـال سـورىماقچى بولـدى      ياشاۋاتقان مۇسۇلمان ئۇيغـۇر   
   .ئۈرۈمچىگه يېتىپ كهلدى

 تېلېـۋىزىيه ئىستانسىـسىنىڭ بېيجىڭـدا       –ئهنگلىيه خهلقئـارا رادىئـو      
ــورېن:  ئهپهنــدىۋىليــامىستۇرۇشــلۇق مــۇخبىرى   ئهپهنــدىنىڭ ركېرەينېــ ل

ئۇيغۇرىستانغا زىيارەت قىلىپ بېرىشى خۇددى كىشىلىك ھوقۇقنىڭ قـاراڭغۇ         
  . ئۆڭكۈرىگه قهدەم باسقاندەك بىر ئىش بولدى، دەپ كۆرسهتتى

ــامىس ــدى ئۋىليـ ــو    : هپهنـ ــته جۇڭگـ ــۈمىتى ئۆتمۈشـ ــا ھۆكـ ئامېرىكـ
. ھۆكۈمىتىنىــڭ شــىنجاڭ سىياســىتىنى ئىزچىــل تهنقىــد قىلىــپ كهلــگهن

گـو  لېكىن بۇنىڭدىن سهل بۇرۇن بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتى ۋە جۇڭ           
 »هرقىي تۈركىـستان ئىـسالم ھهرىكىتـى      ش«ھۆكۈمىتى بۆلگۈنچى تهشكىالت    

ــست تهشــكىالتال   ــكىالتىنى تېررورى ــزىملىكىگه كىرگــۈزگهن، دەپ  تهش ر تى
  . كۆرسهتتى

ئامېرىكـا تېررورىزمغـا قارشـى      : ىسىدە مۇنداق كۆرسـهتتى    ماقال ۋىليامىس
كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئامېرىكـا ھۆكـۈمىتى     قولغا   جۇڭگونىڭ قوللىشىنى    تائۇرۇش
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ئۇيغۇرىستاندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسهندە قىلىـشىغا        
  . سۈكۈت قىلدى
مۇســتهملىكه (شــىنجاڭ : را كىــشىلىك ھوقــۇق تهشــكىالتلىرىخهلقئــا

خىتــاي ھۆكــۈمىتى ئۆلــۈم جازاســى بېرىــدىغان ۋە ) ئۇيغۇرىــستان دېمهكچــى
ــۆلكه  ــر ئ ــدىغان بىردىنبى ــرا قىلى ــدىن – 90 ،ئىج ــڭ ئوتتۇرىلىرى  يىلالرنى

  . باشالپ بىرنهچچه يۈز سىياسىي مهھبۇسقا ئۆلۈم جازاسى بېرىلدى
ــى« ــا گېزىت ــپخهۋەر » دۇني ــورېن: قىلى ــڭكېرەينې ل ــىنجاڭنى رنى  ش

نى قـارا   ى تهشكىالت رىكىنىڭ ئۇيغۇرىستان مۇستهقىللىق  زىيارەت قىلىشى، ئامې  
ــڭ      ــاي ھۆكۈمىتىنى ــا، خىت ــز ئامېرىك ــۈزگهنلىكى ھهرگى ــزىملىككه كىرگ تى
شىنجاڭدا كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسهندە قىلىشىغا قاراپ تۇرىدۇ، دېگهنلىـك         

  .  تهكىتلهشتىن ئىبارەت، دەپ كۆرسهتتىئهمهس، دېگهن مهقسهتنى قايتا
شىنجاڭ ئۆلكىـسى ئامېرىكـا     : خهلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتلىرى   

بىلهن جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي سودىـسىغا دەسـتهك بولـۇپ قالـدى،            
نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇرالر ئـۆز ئهھۋالىنىـڭ بارغانـسېرى ئېغىرلىـشىۋاتقانلىقىنى          

كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتلىرى، خىتـاي     . ھېس قىلىشتى، دەپ كۆرسهتتى   
ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ئۆلكىدە كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسهندە قىلىش خاتىرىـسىنى      

خىتـاي ھۆكۈمىتىنىـڭ شـىنجاڭدا مىللىـي بۆلگـۈنچى          . خاتىرىلهپ كهلـدى  
ــتىگه    ــارا جهمئىيهتنىــڭ دىققى ــشى خهلقئ ــۇر تهشــكىالتلىرىغا زەربه بېرى ئۇيغ

  . چراپ كهلدىسازاۋەر بولدى ۋە ئهيىبلىشىگه ئۇ
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جۇڭگو، قازاقىستان دۆلهتلىرى كېلىشىم ئىمزاالپ ئۈچ خىل كۈچلهرگه        
  . زەربه بهرمهكچى بولدى

 : بېيجىڭــدىن بهرگهن تېلېگراممىــسىمۇخبىرىنىــڭ» دۇنيــا گېزىتــى«
هن  كۈنى بېيجىڭغا زىيـارەتكه كهلـگ      - 23جۇڭگونىڭ رەئىسى جياڭ زېمىن     

 بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزگهنـدە ئىككـى       بايىۋر  ەزاقىستاننىڭ پرېزىدېنتى نهز  قا
تهرەپنىڭ بىرلىشىپ شهرقىي تۈركىستان كۈچلىرىگه ۋە ئۈچ خىل كۈچلهرگه         

  . زەربه بېرىش ھهرىكىتىنى تېخىمۇ چوڭقۇرالشتۇرۇشنى تهكىتلىدى
جۇڭگونىڭ شهرقىي تۈركىستان تېررورىـست كـۈچلىرىگه       : جياڭ زېمىن 

رىش مهيــدانىنى قازاقىــستان ھۆكۈمىتىنىــڭ ئىزچىــل چۈشــىنىپ،  زەربه بېــ
  . ئىزچىل قولالپ كهلگهنلىكىگه رەھمهت ئېيتتى

جۇڭگو، قازاقىستان دۆلهتلىرى ئۈچ خىـل      : جياڭ زېمىن مۇنداق دېدى   
ــرىش  ــۈچلهرگه زەربه بې ــدۇ ك ــشىمى ئىمزاالي ــشىم، .  كېلى ــاڭخهي «كېلى ش

 خىل كـۈچلهرگه زەربه بېـرىش       ئۈچ«غا ئهزا دۆلهتلهر    »ھهمكارلىق تهشكىالتى 
 ئىمزالىغاندىن كېيىن قولالنغان يهنه بىر خىل تهدبىر بولۇپ،         »امىسىئهھدىن

قازاقىستان، جۇڭگو دۆلهتلىرىنىڭ كېلىشىمنىڭ پرىنـسىپ ۋە قائىـدىلىرىگه         
ئهمهل قىلىــپ، ئورتــاق تهدبىــر قوللىنىــپ ئــۈچ خىــل كــۈچلهر ۋە ئۇيغــۇر  

ــستلىرىغا ــشتېررورى ىنى ئۈزلۈكــسىز چوڭقۇرالشتۇرۇشــنى  زەربه بېــرىش كۈرى
  . ئۈمىد قىلىمهن

شاڭخهي ھهمكارلىق تهشـكىالتى، جۇڭگـو بىـلهن        «: جياڭ زېمىن يهنه  
ــمه      ــۆپ تهرەپلى ــك ك ــون خاراكتېرلى ــان، راي ــهببۇس قىلغ ــستان تهش قازاقى
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ھهمكارلىق تهشكىالتى بولـۇپ، كـېلهر يىلـى ئىككـى دۆلهت تېخىمـۇ كـۆپ                
نىدۇ، بۇنىـڭ ئىچىـدە كاتىبـات باشقارمىـسى         خىزمهتلهرگه، ۋەزىپىلهرگه يۈزلى  

ــۇھىم    ــىس قىلىـــش مـ ــاراتالرنى تهسـ ــى ئاپپـ ــا قارشـ ــۇرۇش، تېررورىزمغـ قـ
  . دېدى-، »خىزمهتلهرنىڭ ئىچىدىكى مۇھىم خىزمهتتۇر

 ئىككى دۆلهتنىڭ تېررورىزمغا قارشـى تـۇرۇش ساھهسـىدە ۋە           بايىۋر  ەنهز
نگهن شـــاڭخهي ھهمكـــارلىق تهشـــكىالتىنىڭ رامكىـــسى ئىچىـــدە ئىـــشله 

  . خىزمهتلهرنى تولۇق مۇقىمالشتۇردى
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  :  تارقاتقان خهۋىرىتهيبىدىن مۇخبىرىنىڭ» دۇنيا گېزىتى«
نىـڭ خهۋىـرىگه    »جۇڭگو ۋاقىـت گېزىتـى    « نهشر قىلىنىدىغان    تهيبىدە

ئاساسالنغاندا، جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئهزەلدىن تهكىتلهپ كېلىۋاتقان كىـشىلىك        
لىگه قۇق توغرىسىدا جۇڭگونىـڭ ئۆزىنىـڭ ئـۆلچىمى بـار، دېـگهن مهسـى             ھو

نىڭ كىـشىلىك ھوقـۇق بـويىچه مۇئـاۋىن دۆلهت          ىتقارىتا، ئامېرىكا دۆلهت سو   
ــاتىپى  ــشالر ك ــورېنئى ــ ل ــۆركېرەينې ــدىغان   ن ــودا نهشــر قىلىنى ۋەتته جۇڭگ

كىـشىلىك  :  زىيـارىتىنى قوبـۇل قىلغانـدا      مۇخبىرىنىـڭ  »يهرشارى گېزىتى «
 ئـۆلچىمى،   ئاسـىياچه  ئۆلچىمى، ياۋروپـاچه ئـۆلچىمى،       ئامېرىكىچهىڭ  ھوقۇقن

ر چىـڭ   ئـۇ، ئـامېرىكىلىقال   . ئافرىقىچه ئۆلچىمى بولمايـدۇ، دەپ تهكىتلىـدى      
 پۈتۈن دۇنياغا بـاب كېلىـدىغان قىممهتتـۇر،         —تۇرىدىغان كىشىلىك ھوقۇق    

  . دېگهن تهشهببۇسىنى قايتا تهكىتلىدى
ېرىكا، جۇڭگو ئىككى دۆلهتنىڭ كىشىلىك     ئام: خهۋەرلهرگه ئاساسالنغاندا 

 - 17 - 16 ئهپهنـدى    ركېرەينېـ  لورېنھوقۇق سۆھبىتىگه مۇناسىۋەتلىك،    
دارلىرى بىــلهن كــۈنلىرى بېيجىڭنــى زىيــارەت قىلىــپ، جۇڭگونىــڭ ئهمهلــ

 كۈنلىرى زىيارەت قىلىش ئۈچـۈن خىتاينىـڭ        - 19 - 18كۆرۈشتى ھهمدە   
ئـۇ،  .  ئۈرۈمچىگه يېتىـپ كهلـدى     مۇستهملىكىسى ئۇيغۇرىستاننىڭ پايتهختى  

ئايروپىالنغا ئولتۇرۇپ ئامېرىكىغا قايتىـشتىن بـۇرۇن مۇخبىرنىـڭ زىيـارىتىنى           
 يىلدىن بېرى ھهرقايسى دۆلهتلهرنىـڭ ئهمهلىيىتـى بىـر      20: قوبۇل قىلغاندا 

كىشىلىك ھوقـۇق پهقهت ئـامېرىكىلىقالر،     : پاكىتنى ئېنىق ئىسپاتالپ بهردى   
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 شــۇنداقال پهقهت ئــامېرىكىلىقالر،  ،تېگىــشلىكياۋروپــالىقالر ئېرىشىــشكه  
  .  دەپ كۆرسهتتى-ياۋروپالىقالرغىال مهنسۇپ نهرسه ئهمهس، 

 يىلدىن بېـرى    20:  ئهپهندى ركېرەينې لورېنخهۋەرلهرگه ئاساسالنغاندا   
 نۇرغۇن دۆلهتـلهر كىـشىلىك ھوقـۇقنى        مىكسىكىغىچه ،مالىموڭغۇلىيىدىن،  

ارار قىلىــپ، پۇقراالرنىــڭ كىــشىلىك ئىنتــايىن مــۇھىم ئورۇنغــا قويۇشــنى قــ
ــى    ــۆرۈپ يهتت ــدە ك ــاللىنارلىق ئىچى ــشكهنلىكىنى خۇش ــا ئېرى ــۇ . ھوقۇقق ب

  :  دېموكراتىيىمۇ؟ ئۇ داۋامالشتۇرۇپئامېرىكىچهدېموكراتىيىنىڭ ھهممىسى 
ــك   — ــسىيىنىڭ دېموكراتى ــۈزۈمى فران ــك ت ــڭ دېموكراتى  ئامېرىكىنى

تىـك تـۈزۈمى، ئهنگلىيىنىـڭ      فرانـسىيىنىڭ دېموكرا  . تۈزۈمىدىن پهرقلىنىدۇ 
بـۇ دۆلهتـلهر دېمـوكراتىيه بىـلهن ئـۆز          . دېموكراتىك تۈزۈمىدىن پهرقلىنىـدۇ   

بىـراق،  . دۆلىتىنىڭ مهدەنىيىتىنى ۋە ئىجتىمائىي تۈزۈمىنى بىرلهشـتۈرگهن      
 بـۇ دۆلهتـلهردە ھۆكـۈمهتلهر خهلقنىـڭ سـايلىمى           ، شۇكى ىھهممىدىن مۇھىم 

ه ئالغۇچى سايالمدىن ئۆتمهي  ئوتتۇرىغـا       ئارقىلىق سايالنغان، ھهرقانداق ۋەزىپ   
 بىرىــدىن -اشــقا بــۇ دۆلهتــلهر قارىماققــا بىــر بۇنىڭــدىن ب. چىققــان ئهمهس

 ئـامېرىكىچه شۇڭا، كىـشىلىك ھوقۇقنىـڭ ياۋروپـاچه ئـۆلچىمى،          . پهرقلىنىدۇ
  . ئۆلچىمى بولمايدۇئاسىياچهئافرىقىچه ئۆلچىمى، . ئۆلچىمى بولمايدۇ

ــويىچه ئامېرىكــ خهۋەرلهرگه ئاساســالنغاندا ا دۆلهت  كىــشىلىك ھوقــۇق ب
نىڭ مۇئـاۋىن دۆلهت ئىـشالر كـاتىپى، بېيجىڭـدا زىيـارەتته بولۇۋاتقـان              ىتسو

ۇڭگو ياشلىرى سىياسىي   ج«پارتىيه مهكتىپىنىڭ قارمىقىدىكى    مهزگىللهردە،  
ئـۇ لېكـسىيىدە بـۇ مهكتهپنىـڭ        . غا بېرىپ لېكسىيه سۆزلىدى   »ئىنستىتۇتى

 ئامېرىكىغـــا كهلگهنـــدە،  خۇجىنتاۋنىـــڭى ئـــاۋۋالقى مهكـــتهپ باشـــلىق  
ــل      ــۆزىنى نهقى ــگهن س ــى، دې ــى كېڭهيتهيل ــڭ ئهمهلىيىتىن دېموكراتىيىنى
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. كهلتۈرۈپ جۇڭگـودا تهدرىجىـي ئىـسالھات ئېلىـپ بېرىـشقا ئىلهـام بهردى             
جۇڭگونىڭ نۆۋەتتىكى كىشىلىك ھوقـۇق خاتىرىـسى ئۈسـتىدە توختالغانـدا،           

 ھوقـۇق پۇقراالرنىـڭ كۈنـدىلىك       كىـشىلىك : مۇئاۋىن دۆلهت ئىشالر كـاتىپى    
  . ئىشلىرىغا بېرىپ چېتىلىدۇ، دەپ كۆرسهتتى
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   كۈنى– 7 ئاينىڭ – 1 يىلى – 2003

 – 6 مۇخبىرىنىــڭتهيــۋەن مهركىــزى ئــاگېنتلىقى » دۇنيــا گېزىتــى«
  : بهرگهن تېلېگراممىسىئهنقهرەدىنكۈنى 

ى بۈگۈن يېڭى يىـل كـۈن     : تۈركىيىدە مۇساپىر بولۇپ يۈرگهن ئۇيغۇرالر    
ــستان   ــتهملىكه ئۇيغۇرى ــىنجاڭ(مۇس ــهھى ) ش ــا ش ــڭ غۇلج ــا نى  -رىدە پوچت

تېلېگراف ئىدارىسىنىڭ تېمىغا ئۇيغۇر يېزىقىـدا شـوئار چاپلىنىـپ، خىتـاي            
كوممۇنىستلىرىنىڭ مىللىي زۇلۇملىرىغا ۋە باستۇرۇشلىرىغا قارشى ئۇيغۇرالرنى       

دىيلىشىپ قوزغىلىشقا چاقىرىق قىلغاندىن كېيىن، بېيجىڭ دائىرىلىرى جىد      
الڭ كۆتۈرىـدىغان ۋەقه يـۈز بېرىـشى مـۇمكىن، دەپ           ىيهنه باھار بايرىمىدا توپ   

  . ئهنسىرەشكه باشلىدى، دەپ كۆرسهتتى
 - 2 يىلـى    - 1997: خالىمىغان بۇ ئۇيغۇر كىـشى    ئىسمىنى ئاتاشنى   

 كــۈنى ئۇيغــۇرالر غۇلجــا شــهھىرىدە مۇســتهقىللىق ئىنقىالبــى  - 5ئاينىــڭ 
باســتۇرۇلغان، بۈگــۈن دەل شــۇ ىــرى تهرىپىــدىن قوزغــاپ، بېيجىــڭ دائىرىل

  . گه ئالته يىل تولغان خاتىرە كۈنى ئىدىكۈن
بۇ قېتىم تامغا شوئار چاپالش ۋەقهسىنى تارىختىكى شـۇ كـۈنگه بـاغالپ             
چۈشهنگهن بېيجىـڭ دائىرىلىـرى، ئـۆچ ئالىـدىغان ھهرىـكهت يـۈز بېرىـشى               

ائهت ھهربىــي  ســ24 ھهربىــي، ســاقچىالرغا ،مــۇمكىن، دېگهنلهرنــى ئــويالپ
ھالهتته تۇرۇش ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ پائالىيهتلىرىنى قاتتىق كـۆزىتىش توغرىـسىدا          

  . بۇيرۇق چۈشۈردى
مۇستهملىكه ئۇيغۇرىـستاندىن تـۈركىيىگه يېتىـپ كهلـگهن بـۇ ئۇيغـۇر             

دا خىتاي كوممۇنىستلىرىغا قارشـى مهخپىـي       مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستان : كىشى
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 يېڭـى يىـل     »ن دېمـوكراتالر پارتىيىـسى    يغۇرىـستا ئۇ«پائالىيهت قىلىـدىغان    
كۈنى تامغا شوئار چاپالپ، خىتاي ھـاكىمىيىتىگه ۋە مىللىـي زۇلۇمغـا قارشـى              
تۇرۇش توغرىسىدا، ئىتتىپاقلىقنى كۈچهيتىش ئۆزئارا ھهمكـارلىق توغرىـسىدا         

  .ئۇيغۇر خهلقىگه چاقىرىق قىلدى، دەپ كۆرسهتتى
ىن سـاقچى دائىرىلىـرى   شوئار تامغـا چاپالنغانـدىن كېـي     : بۇ كىشى يهنه  

 24جىددىيلىـشىپ، زور بىـر تۈركـۈم سـاقچىالرنى ھهرىكهتـكه كهلتــۈرۈپ،      
سائهت رازۋېدكا قىلىشنى ئورۇنالشتۇرۇپ، ئېلى ۋىاليىتىدىكى بارلىق ساقچى        
ئورگانلىرىــدا جىــددىي يىغىــن چاقىرىــپ، دېلــونى دەرھــال پــاش قىلىــشقا  

  . تهشكىللىدى، دەپ كۆرسهتتى
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   كۈنى-  11 ئاينىڭ -  1 يىلى -  2003

 ۋاشـىنگتوندىن خهۋەر    باۋچىـڭ نىـڭ مـۇخبىرى لىـن       »دۇنيا گېزىتـى  «
  .قىلىدۇ

هلقئارا كىـشىلىك   خ«رنىڭ كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتى،     ئامېرىكىلىقال
ئـۆتكهن بىـر يىلـدا بېيجىـڭ دائىرىلىـرى كىـشىلىك            : »ھوقۇق تهشكىالتى 

 بىــراق تــور .ھوقــۇق مهسىلىــسىدە بىــر قهدەر ئهۋرىــشىم پوزىتــسىيه تــۇتتى
ــستاندا      ــتهملىكه ئۇيغۇرى ــشنى، مۇس ــونترول قىلى ــى ك ــىنجاڭ(بهتلهرن ) ش

ىڭ  شـــاڭگاڭن«ئوخـــشاشال شـــاڭگاڭدا . دىيلهشـــتۈردىباستۇرۇشـــنى جىد
نى بىر تهرەپ قىلغاندا تهشـكىللىنىش،      »ىسى مادد 23نېگىزلىك قانۇنىنىڭ   

نـى  نامايىش قىلىشنى چهكلهش ھهرىكهتلىرى خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ دىققىتى      
  .جهلپ قىلدى، دەپ كۆرسهتتى

يىللىـق دوكالتىـدا مۇنـداق    : » تهشكىالتىكىشىلىك ھوقۇق خهلقئارا  «
ــا قارشــى   : كۆرســهتتى ــۈمىتى تېررورىزمغ ــدا جۇڭگــو ھۆك ــر يىل ــۆتكهن بى ئ

استۇرۇشـنى  ب) شـىنجاڭ (تۇرۇشتىن پايدىلىنىپ مۇستهملىكه ئۇيغۇرىـستاندا      
تى تېررورىزمغـا قارشـى      پرېزىدېنت بـوش ھۆكـۈمى     بهلكى. جىددىيلهشتۈردى

تۇرۇشتا، جۇڭگو بىـلهن ئىككـى دۆلهت ئوتتۇرىـسىدىكى ئىـستراتېگىيىلىك           
 كىـشىلىك ھوقـۇق     ستهملىكه ئۇيغۇرىـستاننىڭ  ھهمكارلىقنى كۆزدە تۇتۇپ مۇ   

  .ئهھۋالىغا سهل قارىدى
 جهنۋەدەئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇ يىل بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ        

ك ھوقۇق يىغىنىغـا جۇڭگونىـڭ كىـشىلىك ھوقـۇق          ئۆتكۈزۈلىدىغان كىشىلى 
 يـوق؟ ئامېرىكـا دۆلهت   –خاتىرىسىنى ئهيىبلهيدىغان قانۇن اليىـهه سـۇنامدۇ       
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ى  ئىگىلىــــشىمىزچه بــــۇنى پرېزىــــدېنت بــــوش ھۆكــــۈمىتتىدىنســــو
 »خهلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تهشـكىالتى    «. بهلگىلهيدىكهن، دەپ كۆرسهتتى  

ندىن باشـقا، بېيجىـڭ دائىرىلىـرى،        مهتبۇئات ھوقۇقلىرىنى چهكلىگه   -سۆز  
 جۈملىــدىن تهيــۋەن  ،ئــادەتتىكى مهتبۇئاتالرنىــڭ ســهزگۈر مهســىلىلهرگه   

مهسىلىــسى، تىــبهت مهسىلىــسى، شــهرقىي تۈركىــستان مۇســتهقىللىقى      
مهسىلىسى قاتـارلىق مهسـىلىلهرگه دىقـقهت قىلىـشنى تهلهپ قىلـدى، دەپ             

  . كۆرسهتتى
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   كۈنى-  22 ئاينىڭ -  1 يىلى -  2003

 - 21 مۇخبىرىنىـڭ تهيـۋەن مهركىـزى ئـاگېنتلىقى       » دۇنيا گېزىتـى  «
  :كۈنى شاڭگاڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى

 20 جاشـۋەن جۇڭگو تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ مىنىستىرى تاڭ   
دا ى كۈنى بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى بىخهتهرلىك كومىتېتىنىڭ يىغىن    -

ن تېررورىـست كـۈچلىرىگه دىقـقهت       خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ شهرقىي تۈركىستا   
  .قىلىشنى چاقىرىق قىلدى

ېررورىـست كـۈچلىرى ئۇزۇنـدىن      شـهرقىي تۈركىـستان ت    : جاشىۋەنتاڭ  
ــرى  ــدە«بې ــۈرۈپ   »ئهلقائى ــل بىرىكت ــلهن تى ــكىالتى بى ــتهملىكه  تهش مۇس

دا ۋە ئوتتـۇرا ئاسـىيادا كـۆپ قېـتىم تېررورىـستلىق پائـالىيهتلهر              ئۇيغۇرىستان
 جاشـۋەن  جۇڭگونىڭ تاشقى ئىشالر مىنىـستىرى تـاڭ         .ئېلىپ باردى، دېدى  

 تېررورىزمغا قارشى تـۇرۇش توغرىـسىدا        كۈنى بىخهتهرلىك كومىتېتىدا   - 20
ڭگـو تېررورىـستالرنىڭ    ئېچىلغان تاشقى ئىشالر مىنىـستىرلىرى يىغىنـدا جۇ       

  . ه ئۇچرىدى، دەپ كۆرسهتتىىگزىيانكهشلىك
ــۈ  ــست ك ــستان تېررورى ــدىشــهرقىي تۈركى ــرى چلىرى ئۇزۇن ئهل «ن بې

 تهشكىالتى بىلهن تىـل بىرىكتـۈرۈپ مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستان ۋە            »قائىدە
بـۇ  . ئوتتۇرا ئاسىيادا كۆپ قېتىم تېررورىـستلىق پائـالىيهتلهر ئېلىـپ بـاردى           

  .رايوننىڭ بىخهتهرلىكى تىنچلىقىغا تهھدىت ئېلىپ كهلدى
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   كۈنى-  31  ئاينىڭ-  1 يىلى -  2003

 كــۈنى - 30 مۇخبىرىنىــڭ ئــاگېنتلىقى فرانــسىيه» دۇنيــا گېزىتــى«
  :بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى

ــسى     ــو ئىستانسى ــكىالت رادىئ ــۈنچى تهش ــۇھىم بۆلگ ــىنجاڭدا ئهڭ م ش
جۇڭگـو دائىرىلىـرى    :  زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا ئاگاھالندۇرۇپ    مۇخبىرىنىڭ

ــشنى      ــلىك قىلى ــانچه زىيانكهش ــدا خالىغ ــاپتونوم رايونى ــۇر ئ ــىنجاڭ ئۇيغ ش
 كهيپىياتى ئـۆرلهپ كهتتـى،      ۇڭا يهرلىك خهلقلهرنىڭ نارازىلىق   تى، ش كۈچهيت

ــرەتلهر    ــي ئهت ــكىالتالرنىڭ ھهربى ــۈنچى تهش ــدى بۆلگ ــشىدىنئهم  تهشكىللى
  . ساقالنغىلى بولمايدۇ، دېدى

نىـڭ رەھبىـرى ئهزىـمهت      » تهشـكىالتى  شهرقىي تۈركىستان ئـازادلىق   «
ن قــورال بۇنىــڭ ئۈچــۈ. شــىنجاڭ مۇســتهقىل بولۇشــى كېــرەك : ئهپهنــدى

 مۇخبىرىنىـڭ  سـى ئـۇ ئهركىـن ئاسـىيا رادىئو      . ئىشلهتمهي بولمايـدۇ، دېـدى    
تىــنچ يــول بىــلهن شــهرقىي تۈركىــستاننىڭ  : زىيــارىتىنى قوبــۇل قىلغانــدا

مۇستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرۈش بۇ بىزنىڭ نىـشانىمىز، دۈشـمهنلىرىمىز ۋە          
ىــشالر دوســتلىرىمىزغا ئىرادىمىزنــى كۆرســىتىپ قويــۇش ئۈچــۈن ھهربىــي ئ

  . بۆلۈملىرىنى قۇرۇشتىن ساقلىنالمايمىز، دېدى
شـهرقىي تۈركىـستان ھهرىكىتـى      : يۈجۇڭگونىڭ باياناتچىسى جاڭ چى     
ــستالر ت،تهشــكىالتى تېررورىــست تهشــكىالت ــارا تېررورى نىــڭ بىــر ىرۈ خهلقئ

  . قىسمى، دېمىگهنمىدۇق، دەپ كۆرسهتتى
ملىكه جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى مۇســته: كىــشىلىك ھوقــۇق تهشــكىالتلىرى

ئۇيغۇرىـــستاندا ئۇيغۇرالرنىـــڭ مىللهتچىلىكنـــى، ئېتنىـــك تهن ئېلىـــشنى 
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ــدۇ  ــشقا ئۇرۇنۇۋاتى ــۇ   . يوقىتى ــاھهلىرىدە ب ــپ س ــشىش، مائارى ــشقا ئورۇنلى ئى
بېيجىڭدا بىـر ئۇيغـۇر مۇنـداق       . مىللهتنى كهمسىتىۋاتىدۇ، دەپ كۆرسهتتى   

ممـا  ئه. ئېچىـۋېتىلمهكته جۇڭگونىڭ باشـقا جـايلىرى كۈنـسايىن        : كۆرسهتتى
مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستاندا زىيانكهشلىك قىلىش كۆپهيسه كۆپهيدىكى ھهرگىز       

ــدى ــدىن  . ئازايمىـ ــر   -كۈنـ ــۈچهيتتى، پىكىـ ــنى كـ ــۈنگه تىزگىنلهشـ  كـ
ئهركىنلىكى، مهتبۇئات ئهركىنلىكى دېـگهن نهرسـه ئهسـال مهۋجـۇد ئهمهس،            

  . ئۇيغۇرالر مهكتهپلهرنى تامامالپ جهمئىيهتكه چىققاندا ئىش تاپالمايدۇ
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   كۈنى-  5 ئاينىڭ -  2 يىلى -  2003

  : خهۋىرىمۇخبىرىنىڭ» دۇنيا گېزىتى«
 كـۈنى مۇنـداق     - 4ردان بولۇپ يۈرگهن بىر ئۇيغـۇر       تۈركىيىدە سهرگه 

 - 1997دائىرىلىــرى ) شــىنجاڭ(ىــستان مۇســتهملىكه ئۇيغۇر: كۆرســهتتى
ن يىلى يۈز بهرگهن ئىلى ۋەقهسىنىڭ قايتا يۈز بېرىشىدىن ئهنـسىرەپ، چاغـا           

 350بايرىمىنىڭ ھارپىـسىدا ھهرقانـداق سـهۋەب يـاكى باھـانه كۆرسـهتمهي              
  . نهپهر ئۇيغۇر ياشنى قولغا ئالدى

ۋەر قىلىـشىغا    خه ئهنقهرەدىـن  مۇخبىرىنىڭتهيۋەن مهركىزى ئاگېنتلىقى    
نى ئاشكارىالشنى خالىمىغان بىـر ئۇيغـۇر كىـشى ۋەتهن          ىمئاساسالنغاندا، ئىس 

ئىلـى  : ەرگه ئاساسلىنىپ مۇنداق كۆرسهتتى   ئىچىدىن يېڭىال ئېرىشكهن خهۋ   
 غۇلجــا، چــۆچهك، كۈيتــۇن، قهشــقهر قاتــارلىق ئۇيغــۇرالر ئولتۇراقالشــقان  –

 رايونالردا ساقچى ئىدارىسى چاغاننىڭ ھارپـا كـۈنى كوچىالرغـا خـادىملىرىنى           
ائىلىلهرگه  ساقچى ساالھىيهت تهكشۈرۈپ، ئ    چىقىرىپ، ھهممىال يهردە ھهربىي   

 ئاينىـڭ   - 2.  دەپ قارىغان ئادەملهرنى قولغا ئالدى     لىقبۆسۈپ كىرىپ گۇمان  
بـۇالر كىچىكـى    .  تىن ئارتۇق ئۇيغۇر قولغـا ئېلىنـدى       350 كۈنىگىچه   - 4

  .  ياشلىق بالىالر ئىدى20 چوڭلىرى ، ياش15
بۇ يىل يېڭى يىلدا غۇلجا شـهھهرلىك پوچتـا تېلېگـراف ئىدارىـسىنىڭ             

ۇر خهلقىنىـڭ مىللىـي زۇلۇمغـا،       ىپ، ئۇيغـ  نېمىغا ئۇيغۇر تىلىدا شوئار چاپلى    ت
مىللىي ئېزىشكه، كوممۇنىـستىك پـارتىيىگه قارشـى كۆتۈرۈلۈشـنى چـاقىرىق         

 5 ئاينىـڭ  - 2 يىلـى    - 1997. ىرىلهر جىددىيلىشىپ كهتتى  دائ. قىلدى
 كــۈنى يــۈز بهرگهن ئىلــى ئىنقىالبــى يهنه يــۈز بېرىــدىغان بولــدى، دەپ  -
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 24ۈرۈپ، غۇلجا شـهھىرىدە     ئهنسىرەپ ساقچى ۋە ھهربىيلهرگه بۇيرۇق چۈش     
  . سائهت ھهربىي ھالهت ئېالن قىلدى

تۈركىيىدە سهرگهردان بولۇپ يۈرگهن ئۇيغـۇر يىگىـت خىتـاي ئهدلىـيه            
  :ئورگانلىرىنىڭ ستاتىستىكىسىغا ئاساسلىنىپ مۇنداق كۆرسهتتى

ڭ  كۈنى مۇستهملىكه ئۇيغۇرىـستاننى    - 5 ئاينىڭ   - 2 يىلى   - 1997
ــهھى   ــا ش ــسى، غۇلج ــى ئۆلكى ــى «رىدە ئىل ــتهقىللىق ئىنقىالب ــى »مۇس  يهن

ــايىش     ــقان نام ــۇر قاتناش ــڭ ئۇيغ ــچه مى ــپ، نهچ ــتهقىللىق تهلهپ قىلى مۇس
پارتلىدى، خىتاينىڭ قوراللىق ساقچى، ھهربىيلىرى بىلهن قولىدا تۆمۈرنىـڭ        

نهق مهيدانـدا   . سۇنۇقى يـوق ئۇيغـۇرالر ئوتتۇرىـسىدا توقۇنـۇش يـۈز بهردى           
 خىتــاي ســاقچىلىرى تهرىپىــدىن ئېتىــپ  نهپهر ئۇيغــۇر ھهربىــيلهر ۋە407

 ئارقىـدىنال خىتـاي دائىرىلىـرى زور كۆلهمـدە قولغـا            ،ئۆلتۈرۈلگهندىن كېيىن 
ــلىدى ــشنى باش ــۈرمىگه   8. ئېلى ــدى، ت ــۇر ئۆلتۈرۈل ــارتۇق ئۇيغ ــدىن ئ  مىڭ

 مىــڭ 61بۇنىڭــدىن باشــقا . دېرەكــسىز غايىــب بولــدى -ئىــز . تاشــالندى
 مىڭ كىشىگه مۇددەتسىز    11ىدە  بۇنىڭ ئىچ . كىشىگه ھۆكۈم ئېالن قىلدى   

  . قاماق جازاسى بېرىلدى
ــرەتلهر  - 31 ئاينىـــڭ - 1 ــي ئهتـ ــتاب، ھهربىـ ــي شـ ــۈنى ھهربىـ  كـ

تهشــكىللهيمىز، دەپ بايانــات ئــېالن قىلىنــدى، ئارقىــدىنال جۇڭگونىــڭ      
 كۈنى ئۇيغۇرىستاندا بىر  - 4 ئاينىڭ   - 2. ناتچىسى بايانات ئېالن قىلدى   بايا

 تىـن   350كۈمىتى ھهربىي ھـالهت ئـېالن قىلىـپ         قانچه شهھهردە خىتاي ھۆ   
بۇ ۋەقهلهر قانداق ئارقا كۆرۈنۈشـكه ۋە قانـداق         . ئارتۇق ئۇيغۇرنى قولغا ئالدى   
  ئىچكى باغلىنىشقا ئىگه؟

  قېنى ئۇ ھهربىي شتاب، ھهربىي ئهترەتلهر، قېنى ئۇ قوراللىق قوشۇن؟ 
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   كۈنى-  6 ئاينىڭ -  3 يىلى -  2003

 چىڭنىــڭ ۋاشــىنگتوندىن بــاۋى لىــن نىــڭ مــۇخبىر»دۇنيــا گېزىتــى«
  :بهرگهن تېلېگراممىسى

 كـۈنى مۇنـداق     - 5 پاۋىـل  كـولىن ئامېرىكىنىڭ دۆلهت ئىشالر كاتىپى     
دۇنيا بويىچه جۇڭگونى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان ئـالته دۆلهت دىنـى              : كۆرسهتتى

بىرمـا، ئىـران، ئىـراق، شـىمالىي        . ئېتىقاد ئىدىيىلىرىگه خىالپلىـق قىلـدى     
  .  قاتارلىق دۆلهتلهر بۇنىڭ ئىچىدەكورېيه، سۇدان
بـۇ دۆلهتـلهر ئـۆتكهن      : تى مۇنـداق كۆرسـهتتى    ىڭ دۆلهت سو  ئامېرىكىن

يىلى دىنى ئېتىقاد ئىدىيىلىرىگه ئېغىر خىالپلىق قىلدى، ئامېرىكـا بۇنـداق           
  . قىلمىشالرغا جىددىي مۇئامىله قىلىدۇ

هرنـى  ھهر يىلى دىنى ئېتىقاد ئهركىـنلىكىگه خىالپلىـق قىلغـان دۆلهتل          
ئامېرىكىنىڭ فېـدراتىپ   . تىزىمغا ئېلىش ئامېرىكىنىڭ قانۇنىدا بهلگىلهنگهن    

تىنىڭ  كـۈنى ئامېرىكـا دۆلهت سـو       - 5 ئېتىقاد ئهركىنلىكى كومىتېتى     دىنى
  . قارارىنى قارشى ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈردى

جۇڭگـو ھۆكـۈمىتى دىنـى ئېتىقـاد        : بۇ كومىتېـت مۇنـداق كۆرسـهتتى      
دى، ئهمـــدى داۋاملىـــق زوراۋانلىـــق ئىـــشلىتىپ ئهركىنلىكىنـــى باســـتۇر

خرىستىئان دىنى، كاتولىك دىنى، تىبهت بۇددا دىنى ۋە ئۇيغۇر ئىسالم دىنـى       
  . مۇرىتلىرىنى باستۇرۇپ بۇ دىنالرنى بىدئهت دىنالر قاتارىغا كىرگۈزدى
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   كۈنى-  13 ئاينىڭ -  3 يىلى -  2003

  :خهۋىرى بېيجىڭدىن تارقاتقان مۇخبىرىنىڭ» دۇنيا گېزىتى«
 12ق رەئىسى ئىسمائىل تىلىۋالدى     نىڭ قورچا مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستان 

شهرقىي تۈركىستان تهشكىالتى خهلقئارا تېررورىـست  :  كۈنى مۇنداق دېدى -
ئـۇ  . تهشكىالتالرنىڭ بىر قىسمى، دائىـرىلهر داۋاملىـق قـاتتىق زەربه بېرىـدۇ           

ررورىـستلىق  ئـۆتكهن بهش يىـل ئىچىـدە شـىنجاڭدا تې         : يهنه مۇنداق دېدى  
ــۇرۇش،     ــى ت ــۈنچىلىككه قارش ــراق، بۆلگ ــدى، بى ــادىر بولمى ــلهر س ھهرىكهت

. تېررورىستالرغا قارشى تۇرۇش كۈرىشى ئۇزۇن مۇددەتلىك، مۇرەككهپ بولىدۇ       
ــو      ــى جۇڭگ ــستالرنىڭ تىزىملىكىن ــۈم تېررورى ــر تۈرك ــا بى ــدا ئامېرىك يېقىن

ــى ته   ــستالرنىڭ مهبلىغىن ــولالپ بهردى ۋە تېررورى ــۈمىتىگه ي ــشۈرۈش ھۆك ك
بويىچه جۇڭگو ھۆكۈمىتى بىلهن ھهمكارلىشىدىغان بولـدى، دېـگهن گهپنـى           

  . ئىسمائىل تىلىۋالدى ئىنكار قىلدى
 - 12ان رەئىس ئىـسمائىل تىلىۋالـدى       بېيجىڭدا يىغىنغا قاتنىشىۋاتق  

ېلىش يىغىنـى   ۋۇرۇش ئورنىـدا مـۇخبىرالرنى كۈتـۈ      كۈنى شىنجاڭ ئىش باشـق    
 قانــداق زەربه بهرگهنلىكىنــى ۋە نچىالرغائۇيغۇرىــستائۆتكــۈزۈپ، مۇســتهقىل 

 90: ئۇ مۇنداق دېـدى   . ۈرۈپ ئۆتتى قانداق زەربه بېرىدىغانلىقىنى چۈشهند   
 يىلالردىن باشـالپ شـهرقىي تۈركىـستان تهشـكىالتلىرى شـىنجاڭ ئۇيغـۇر              -

 قېتىمدىن ئـارتۇق پـارتلىتىش، يوشـۇرۇن ئۆلتـۈرۈش     100ئاپتونوم رايونىدا   
ــالىيهتلىرىنى تهشــكىلل ــاتتىق زەربه  پائ ــالىيهتلهرگه ق ــۇ پائ ىدى، ھۆكــۈمهت ب

ئـۇ  . بهرگهندىن كېيىن، ئۆتكهن بهش يىلدا ھېچقانداق ۋەقه سادىر بولمىدى        
ھۆكۈمهتنىڭ قاتتىق زەربه بېرىشى ئاستىدا ئـاز سـاندىكى بىـر قىـسىم             : يهنه
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ــته كــۈچنى  . كىــشىلهر قولغــا ئېلىنــدى ــۆۋەتته دائىــرىلهر ئىچكــى جهھهت ن
تالرغا تاقابىل تۇرغاندىن باشقا، يهنه باشقا دۆلهتلهر بىـلهن         كۆپهيتىپ تېررورىس 

بولغــان ھهمكــارلىقنى كــۈچهيتكهنلىكىنى، قىرغىزىــستان قاتــارلىق دۆلهتــلهر  
بىلهن تېررورىزمغـا قارشـى بىرلهشـمه ھهربىـي مـانېۋىر ئېلىـپ بارغـانلىقىنى               

  . ئېتىراپ قىلدى
ۋىن دۆلهت  ئاينىــڭ ئاخىرىــدا ئامېرىكىنىــڭ مۇئــا- 12ئــۆتكهن يىلــى 

ــاتىپى   ــشالر ك ــورىنئى ــ ل ــۆمىكى  ركېرەينې ــشۈرۈش ئ ــدىكى تهك  ۋەكىللىكى
غا بېرىپ تهكشۈرۈش ئېلىپ بارغان ھهمـدە ئامېرىكـا         مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستان 

 تېررورىـستالرغا زەربه بېرىـشىدە      تۈركىـستانچى تهرەپ دائىرىلهرنىڭ شهرقىي    
ۇنــداق  ب ئهمــدى بۈگــۈن ئىــسمائىل تىلىۋالــدى   .ھهمكارالشــقان ئىــدى 

  . ھهمكارلىشىشنىڭ زادى يۈز بهرمىگهنلىكىنى تىلغا ئېلىپ ئىنكار قىلدى
ئهل «رەئىس ئىسمائىل تىلىۋالدى شهرقىي تۈركىستان تهشـكىالتلىرى        

 تهربىـيه كـۆرگهن، دەپ      – الگېردا ھهربىـي تهلىـم       گه مۇناسىۋەتلىك »قائىدە
ــۇ يهنه. ئهيىبلىــدى ــارمىيه كۈچه : ئ ــاپتى، ئ ــۇدرەت ت ــازىر دۆلهت ق ــدى، ھ ي

ــۇقىرى كۆتۈرۈلـــدى  ــۈنچىلهر، . خهلقنىـــڭ تۇرمـــۇش سهۋىيىـــسى يـ بۆلگـ
  .، دېدىلمايدۇ، ئۇالر غهلىبه قىاللمايدۇتېررورىستالرنى كىشىلهر قارشى ئا

 تۈركىــستانچى يىلــدىن بېــرى  10ئاڭالشــالرغا قارىغانــدا يېقىنقــى   
نـى  تهشكىالتالر بىر قاتار پارتلىتىش ۋەقهلىرىنى، يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈش ۋەقهلىرى       

ــۆلگهن 166تهشــكىللهپ  ــادەم ئ ــارتۇق كىــشى يارىالنغــان،  400 ئ  دىــن ئ
  .  نهپهر تېررورىست قولغا ئېلىنغان ئىدى100يېقىندا 
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   كۈنى– 1 ئاينىڭ – 4 يىلى – 2003

 كۈنى  - 1 مۇخبىرىنىڭتهيۋەن مهركىزى ئاگېنتلىقى    » دۇنيا گېزىتى «
  :ۋاشىنگتوندىن بهرگهن تېلېگراممىسى

تى بۈگۈن يىللىق كىـشىلىك ھوقـۇق دوكالتـى         هت سو ئامېرىكىنىڭ دۆل 
جۇڭگو گهرچه پىالنلىق ئىقتىـساد ئىگىلىكىـدىن ئۆزگىرىـپ         : ئېالن قىلىپ 

 لـېكىن يهنىـال     ،نىڭ ئاساسـىنى ياراتقـان بولـسىمۇ      ىبازار ئىگىلىكى ئىقتىساد  
 يىلى جۇڭگونىڭ كىشىلىك    - 2002ىت دۆلهت بولۇپ قېلىۋەردى،     مۇستهب

كىــشىلىك ھوقۇققــا كۆلهملىــك   .  بولمىــدىھوقــۇق خاتىرىــسى ياخــشى  
زىيانكهشلىك قىلىـش ئهھـۋاللىرى كۆرۈلـدى، دەپ كۆرسـهتكهندىن كېـيىن            

جۇڭگو ھۆكۈمىتى تهدبىـر قوللىنىـپ، خهلقئـارا        : تىسوئامېرىكىنىڭ دۆلهت   
شـىگه ماسلىشىـشى كېـرەك،      ۈهتنىڭ كىشىلىك ھوقۇققـا كۆڭـۈل بۆل      جهمئىي

  .دەپ كۆرسهتتى
ى ئىككـــى يىلـــدىن بېـــرى جۇڭگونىـــڭ  تئامېرىكىنىـــڭ دۆلهت ســـو

 دېـگهن   »يهنىـال ياخـشى ئهمهس    «شىلىك ھوقۇق خاتىرىـسى توغرىـسىدا       كى
ئۆتكهن يىلـى ۋە ئالـدىنقى يىلـى تهييارلىغـان          . ئىبارىنى ئىشلىتىپ كهلگهن  

ــدا   ــۇق دوكالتى ــشىلىك ھوق ــق كى ــۇق  ج«يىللى ــشىلىك ھوق ــڭ كى ۇڭگونى
  .ى دەپ سۈپهتلىد»خاتىرىسى كۆرۈنهرلىك ئېغىرالشتى

دا كىشىلىك ھوقۇققا ئېغىر    ئۆتكهن بىر يىلدا جۇڭگو   :  يىللىق دوكالتتا 
 تهرز قىلىدىغان ئىشالر سادىر بولـدى، بىـراق جۇڭگـو ھۆكـۈمىتى             -دەخلى  

مهسـىلهن، داالى المانىـڭ نوپۇزلـۇق       . خهلقئارا ساداغا قـۇالق سـېلىش الزىـم       
دۆلهتـلهر  ۋەكىلىنىڭ جۇڭگونى زىيارەت قىلىشىغا يول قويۇشى، بىرلهشكهن         
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تهشكىالتىنىڭ ئاالقىدار تهشـكىالتلىرى بىـلهن ھهمكارلىـشىپ، بىرلهشـكهن          
دۆلهتــلهر تهشــكىالتىنىڭ مۇناســىۋەتلىك ئورگانلىرىنىــڭ، مۇناســىۋەتلىك     

 ئوخـشاشال   ،خادىملىرىنىڭ جۇڭگونى زىيارەت قىلىشىغا يول قويۇشى كېـرەك       
  . ۆرسىتىلدىئهدلىيه ۋە قانۇن ئىسالھاتىنى يولغا قويۇشى كېرەك، دەپ ك

نىڭ سىياسىي ى سېنتهبىر ۋەقهسى يۈز بهرگهندىن كېيىن يهر شار       - 11
تىنىڭ ھهر يىللىـق    ئامېرىكـا دۆلهت سـو    . ىر كۆرسهتتى ئېكولوگىيىسىگه تهس 

كىشىلىك ھوقۇق دوكالتـى، ئامېرىكـا، جۇڭگـو مۇناسـىۋىتىنى كۆزىتىـدىغان            
ىـشىلىك  كۆرسهتكۈچ بولۇپ قالـدى؛ ئـۆتكهن يىلـى ئامېرىكـا جۇڭگونىـڭ ك         

 دەپ سـۈپهتلىگهن بولـسا، بـۇ        »يهنىال ياخشى ئهمهس  «ھوقۇق خاتىرىسىنى   
يىللىق دوكالتتا بۇ ئىبارىنى داۋاملىق ئىشلىتىش، ئامېرىكا رەھبهرلىكىـدىكى         
يهر شارى خاراكتېرلىك تېررورىستالرغا قارشـى ئـۇرۇش ۋە نـۆۋەتتىكى ئىـراق             

ــان مۇناســىۋ   ــلهن بولغ ــو بى ــىغا مۇناســىۋەتلىك جۇڭگ ــارا ئۇرۇش ەتلهر ۋە ئۆزئ
ھهمكارلىقنىڭ كۆتۈرۈلۈپ تۇرۇشىنى ۋە چۆكۈپ تۇرۇشـىنى گهۋدىلهنـدۈرۈپ         

ــاد ئهركىنلىكىنـــى ۋە ۋىجـــدان  . بهردى ــا، يهنه دىنـــى ئېتىقـ بـــۇ دوكالتتـ
  . ئهركىنلىكىنى ھۆرمهت قىلىش توغرىسىدا سۆزلهر تىلغا ئېلىندى
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   كۈنى– 12 ئاينىڭ – 4 يىلى – 2003

 كــۈنى - 11 مۇخبىرىنىــڭ ئــاگېنتلىقىىيه فرانــس »دۇنيــا گېزىتــى«
  : ۋاشىنگتوندىن بهرگهن تېلېگراممىسى

: تىنىڭ ئهمهلـدارلىرى بۈگـۈن مۇنـداق كۆرسـهتتى        ئامېرىكا دۆلهت سـو   
ئامېرىكا ئۇزۇن يىللىق ئهنئهنىلهرنى بۆسـۈپ چىقىـپ بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر            
تهشكىالتى كىشىلىك ھوقـۇق كومىتېتىنىـڭ يىللىـق يىغىنـدا جۇڭگونىـڭ            
كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى ئهيىبلهيدىغان اليىهىنى قوللىماسـلىقنى قـارار         

  . قىلدى
بــۇ ئهمهلــدار بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتىنىڭ كىــشىلىك ھوقــۇق 
كومىتېتىدا اليىهه ئوتتۇرىغا قويۇشنىڭ ۋاقتى تۈنۈگۈن بىر كـۈن ئۆتكهنـدىن     

غىنغــا اليىــهه بىـز يىللىــق يى : كېـيىن فرانــسىيه ئاگېنتلىقىنىــڭ مۇخبىرىغــا 
  .  دەپ ئېيتىپ بهردى-قويمىدۇق، 

ــو  ــا دۆلهت س ــۇق    ئامېرىك ــشىلىك ھوق ــك كى ــارى خاراكتېرلى تى يهرش
گونىـڭ كىـشىلىك    خاتىرىسى توغرىسىدا يىللىق دوكالت ئېالن قىلىپ، جۇڭ      

 دەپ، تهنقىد قىلىپ ئىككـى ھهپـته        »ياخشى ئهمهس «ھوقۇق خاتىرىسىنى   
لهر تهشــكىالتى كىــشىلىك ھوقــۇق ئــۆتمهيال ۋاشــىنگتون بىرلهشــكهن دۆلهتــ

كومىتېتىنىڭ يىللىق يىغىندا، جۇڭگونىڭ كىـشىلىك ھوقـۇق خاتىرىـسىنى          
  . ئهيىبلهش اليىهىسىنى ئوتتۇرىغا قويماسلىقنى قارار قىلدى

بـۇ مهسـىله بـويىچه جۇڭگـو بىـلهن          : بۇ ئهمهلدار مۇنـداق كۆرسـهتتى     
 ئىككـى دۆلهت    بولۇپمـۇ . بولغان مۇناسىۋەتته بىـر ئـاز ئىلگىـرىلهش بولـدى         

ئوتتۇرىــسىدا توختــاپ قالغــان كىــشىلىك ھوقــۇق ســۆھبىتى ئهســلىگه       
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مهن ئىـشىنىمهن بىـز     : بـۇ ئهمهلـدار يهنه مۇنـداق كۆرسـهتتى        . كهلتۈرۈلدى
گهرچه جۇڭگونىـڭ   . بېيجىڭ تهرەپـتىن بىـر ئـاز ئىلگىرىلهشـكه ئېرىـشتۇق          

ــسىمۇ،    كىــشىلىك ھوقــۇق خاتىرىــسى ئۇزۇنــدىن بېــرى ياخــشىالنمىغان بول
  . ۇڭگونىڭ بۇ جهھهتته تېخىمۇ ئىلگىرىلىشىگه ھهيدەكچىلىك قىلىمىزج
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   كۈنى– 14 ئاينىڭ – 5 يىلى – 2003

 چىڭنىــڭ ۋاشــىنگتوندىن بــاۋنىــڭ مــۇخبىرى لىــن »دۇنيــا گېزىتــى«
  :بهرگهن تېلېگراممىسى

 - 13ئېتىقاد ئهركىنلىكـى كـومىتېتى     ئامېرىكا فېدېراتسىيىلىك دىنى    
ېلىش يىغىنى ئۆتكـۈزۈپ، يىللىـق دوكـالت ئـېالن          ۋكۈنى مۇخبىرالرنى كۈتۈ  

جۇڭگـودا دىنـى ئېتىقـاد ئهركىنلىكىنىـڭ ۋەزىيىتـى ئېغىرلىـشىپ            : قىلىپ
  .كهتتى، دەپ كۆرسهتتى

ېلىش ۋ ئهپهنـدى مـۇخبىرالرنى كۈتـۈ      لهنهئېـر بۇ كومىتېتنىـڭ ئهزاسـى      
كـــومىتېتىمىز بـــۇ يىـــل ئامېرىكىنىـــڭ بىرلهشـــكهن دۆلهتـــلهر : يىغىنـــدا

كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىغا، جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقـۇق       تهشكىالتىنىڭ  
ــهه   ــانۇن اليىـ ــسىدا قـ ــبلهش توغرىـ ــسىنى ئهيىـ ــۇنمىغانلىقىدىنخاتىرىـ  سـ

  . ئۈمىدسىزلهندى، دەپ كۆرسهتتى
ــىتىلدى    ــداق كۆرس ــا مۇن ــق دوكالتت ــاد   : يىللى ــى ئېتىق ــو دىن جۇڭگ

 ئهركىنلىكىگه ئېغىر خىالپلىق قىلدى، خرىستىئان دىنـى، كاتولىـك دىنـى،          
 دىنى ئېغىر دەرىجىـدە    فالۇنگۇڭ) ئۇيغۇر(ئىسالم دىنى   ) تىبهت(بۇددا دىنى   

  . زىيانكهشلىككه ئۇچرىدى
دىنى ئېتىقـاد ئهركىنلىكـى كـومىتېتى جۇڭگـونى ئهيىـبلهپ مۇنـداق             

 مىڭـدىن ئـارتۇق شـىمالى كـورېيه مۇسـاپىرلىرى جۇڭگـودا             30: كۆرسهتتى
ــۇ ــشىل . ياشــاپ تۇرۇپت ــۇ كى ــېكىن جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى ب هرگه ســاالھىيهت ل

جۇڭگــو ھۆكۈمىتىنىــڭ دىنــى ئېتىقــاد    : بــۇ كومىتېــت يهنه . بهرمىــدى
ئهركىنلىكىگه زىيانكهشلىك قىلىشنى، مۇرىتالرنى باستۇرۇشـنى توختىتىـشقا        
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 كىـشىلىك ھوقـۇق ھـۆرمهتكه سـازاۋەر         ،ئېتىقـاد دىنىـي   چاقىرىق قىلـدى ۋە     
ــيهت    ــدىغان مهدەنىـ ــۇقنى ھۆرمهتلهيـ ــشىلىك ھوقـ ــرەك، كىـ ــى كېـ  بولۇشـ

  . يېتىشتۈرۈلۈشى الزىم، دېدى
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   كۈنى-  27 ئاينىڭ -  5يىلى  -  2003

ــى « ــا گېزىت ــڭ» دۇني ــدىن مۇخبىرىنى ــۈنى بهرگهن - 27 بېيجىڭ  ك
  :تېلېگراممىسى
 توغرىسىدا  »شىنجاڭ مهسىلىسى « كۈنى تۇنجى قېتىم     - 25بېيجىڭ  

) مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستانغا   (ئاق تاشلىق كىتاب ئېالن قىلىـپ، شـىنجاڭغا         
سى ۋە جۇڭگـو ھۆكۈمىتىنىـڭ      ىگىلىك ھوقۇق يۈرگۈزۈشنىڭ تارىخى يهشمى    ئ

ــستاننىڭ  »نېگىزلىــك« ــان قىلــدى ۋە مۇســتهملىكه ئۇيغۇرى ــدانىنى باي  مهي
ئىقتىـــسادى، ئىجتىمـــائىي، سىياســـىي ئهھـــۋالىنى ھهمـــدە مۇســـتهملىكه 

 كېلىپ  تۈركىستانچىلىقنىڭئۇيغۇرىستاننىڭ مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنىڭ ۋە     
  . هرەققىياتىنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتتى كېتىش ت–

 دانه خىتاي خېتى بىـلهن يېزىلـدى،        22000 »تاشلىق كىتاب ئاق  «
 قىــــسىمغا بۆلۈنــــدى، ئهڭ مــــۇھىم مۇســــتهملىكه ئۇيغۇرىــــستاننىڭ 10

  .  بهردىىتىنىڭ تهرەققىياتىنى چۈشهندۈرۈپمۇستهقىللىق ھهرىك
 مۇســتهملىكه ئۇيغۇرىــستان ئهزەلــدىن كــۆپ  »ئــاق تاشــلىق كىتــاب«

 مىللهت  47مىللهت ياشاپ كهلگهن رايون، ھازىر مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستاندا        
ياشايدۇ، جۇڭگودىكى بهش ئاز سانلىق مىللهت رايـونى ئىچىـدىكى بىـر ئـاز              

 مىليـون   19سانلىق مىللهت رايونى، مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستاننىڭ نوپۇسـى        
 مىليـون   8 مىڭ، بۇنىـڭ ئىچىـدە خىتـاي كۆچمهنلىرىنىـڭ نوپۇسـى             250
ــۇپ280 ــستان نوپۇســنىڭ  ، مىــڭ بول  تىنــى 43% مۇســتهملىكه ئۇيغۇرى

  . ئىگىلهيدۇ، دەپ كۆرسهتتى
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رەب يازغۇچىلىرىنىـڭ   ئوتتۇرا ئهسـىرلهردە ئه   :  تا »ئاق تاشلىق كىتاب  «
.  دېـگهن بىـر ئىـسىم ئوتتۇرىغـا چىققـان ئىـدى            »تۈركىستان«ئهسهرلىرىدە  

ريانىـڭ شـىمالى     سـىر دە   –بۇنىڭ مهنىسى بۇ زېمىن تۈركلهرنىـڭ زېمىنـى         
ــه   ــكهن ش ــۇپ كهت ــىلىغا تۇتۇش ــىتهتتى،  پاس ــونالرنى كۆرس  - 18رقىي راي

 دېــگهن بــۇ ئىــسىمنىڭ جۇغراپىيىــۋى »تۈركىــستان«ئهســىرگه كهلگهنــدە 
مهنىــسى مۈجمهللىــشىپ كهتتــى، مۇســتهملىكه ئۇيغۇرىــستان غهربىــي خهن  
دەۋرىــدىن باشــالپال بىــرلىككه كهلــگهن كــۆپ مىللهتلىــك جۇڭگونىــڭ       

ــايرىۋە ــ   ئـ ــسمىغا ئايالنغـ ــر قىـ ــدىغان بىـ ــدانتكىلى بولمايـ  دەپ -ى،  ئىـ
  . كۆرسىتىلدى

ــستان    - 20 ــتهملىكه ئۇيغۇرىـ ــيىن، مۇسـ ــدىن كېـ ــىر كىرگهنـ  ئهسـ
ان ئهزەلــدىن شــهرقىي تۈركىــست «ۇســتهقىلچىلىرى، دىنــى ئهكــابىرالر   م

 دېگهننـــى تهرغىـــب قىلىـــپ تـــۈرك تىلىـــدا »مۇســـتهقىل دۆلهت ئىـــدى
ــا  ــسالم دىنىغ ــشىدىغان، ئى ــى  سۆزلى ــارلىق مىللهتلهرن ــدىغان ب ــاد قىلى  ئېتىق

بىرلهشتۈرۈپ، سىياسىي بىلهن دىـن بىرلهشـكهن دۆلهت قۇرمـاقچى بولـدى            
ى بولۇپ كهلـدى،     يىلدىن بېرى تۈركلهرنىڭ دۈشمىن    3000ھهمدە جۇڭگو   

  يىلالرنىـڭ باشـلىرىدا    - 40 ئهسـىرنىڭ باشـلىرى ۋە       - 20. دەپ ئاتاشتى 
ــىلهن ــقهردە  – 1933: مهس ــى قهش ــ« يىل ــسالم  هرقش ــستان ئى ىي تۈركى

ىڭ ئىلــى ئۆلكىــسى غۇلجــا  يىلــى ئۇيغۇرىــستانن- 1944 »جۇمهــۇرىيىتى
  .  قۇرۇلدى»شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى«شهھىرىدە 
ــدىن باشــالپ جۇڭگونىــڭ ئىچكــى  - 90 ئهســىرنىڭ - 20  يىللىرى

قىــسمى ۋە ســىرتىدىكى بىــر قىــسىم تۈركىــستان كــۈچلىرى، مىللىــي       
ــۈنچىلهر تېررو ــسىگه     بۆلگ ــكهت ۋاسىتى ــۇھىم ھهرى ــى م ــق ھهرىكهتن رىزملى
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 سـېنتهبىر ۋەقهسـىدىن كېـيىن خهلقئـارادا تېررورىزمغـا           - 11. ئايالندۇردى
 مۇستهقىل  تۈركىستانچىالرنىڭ. قارشى تۇرۇش سادالىرى ئۆرلهشكه باشلىدى    

ــىرگه   ــالىيىتى تهس ــۇرۇش پائ ــدىدۆلهت ق ــۇ - ئۇچرى ــاپ  ي ــېكىن توخت ، ل
  . قالمىدى

 ېيجىڭ مۇستهملىكه ئۇيغۇرىـستاندا ئىـشلهپچىقىرىش      يىلى ب  - 1954
 50 بىڭتـۋەن ا  ت »ئاق تاشلىق كىتاب  «بېيجىڭ  . ئارمىيىسى قۇرۇپ چىقتى  

 تاشـقى مۇسـتهقىلچىلهرگه زەربه بېرىـشته ئـورنىنى          -يىلدىن بېرى ئىچكى    
  . باسقىلى بولمايدىغان كۈچكه ئايالندى، دەپ تهسۋىرلىدى

ىنىــشى رەئىــس خــۇ جىنتــاۋ نىــڭ ئــېالن قىل»ئــاق تاشــلىق كىتــاب«
شـۇڭا  .  زىيارەت قىلىدىغان ۋاقىتقـا تـوغرا كهلـدى        بورگنىموسكۋانى، پېتىر   

  . كىشىنى چوڭقۇر ئويغا سالىدۇ
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   كۈنى-  28 ئاينىڭ -  5 يىلى -  2003

 چىڭنىــڭ ۋاشــىنگتوندىن بــاۋنىــڭ مــۇخبىرى لىــن »دۇنيــا گېزىتــى«
  :بهرگهن تېلېگراممىسى

ــارا   يىللىـــق - 2002 كـــۈنى - 28كهچـــۈرۈم تهشـــكىالتى خهلقئـ
جۇڭگـودا كىـشىلىك ھوقـۇق    : كىشىلىك ھوقۇق دوكالتىنـى ئـېالن قىلىـپ      

  . خاتىرىسى كۈنسايىن ئوسالالشتى، دەپ كۆرسهتتى
جۇڭگـودا قـانۇنچىلىق تىرىـشچانلىقى،      : كهچۈرۈم تهشـكىالتى  خهلقئارا  

سىياســـىي ھهرىكهتلهرنىـــڭ ۋە ئهمهلـــدارالر ئىختىيارلىقىنىـــڭ تهســـىرىگه  
  . ى، دەپ كۆرسهتتىئۇچرىد

ــان   ــودا س ــدى، ن  -جۇڭگ ــا ئېلىن ــشىلهر قولغ ــسىز كى ــد  ساناق هزەربهن
 مهتبۇئات ئهركىنلىكى تهلهپ قىلغـانلىقى، قولغـا        -قىلىندى، ئۇالرنىڭ سۆز    
يۇقىرى بېسىم، مـۈجمهل جـازا، مهمـۇرى بـۇيرۇق          . ئېلىنىشقا سهۋەب بولدى  

ى بولمايـدىغان ھالغـا     بىلهن قولغا ئېلىش، ئهدلىيىنى جۇڭگودا ئهدلىيه دېگىل      
نازارەت قىلغۇچىالرنىڭ مهسئۇلىيىتىدىن ئۆزىنى دالـدىغا      . چۈشۈرۈپ قويدى 

، دەپ  ئومۇمالشـتۇرۇۋەتتى ئېلىشى، كىشىلىك ھوقۇققا خىالپلىـق قىلىـشنى        
  . كۆرسهتتى كهچۈرۈم تهشكىالتى

كهچــۈرۈم تهشــكىالتى جۇڭگــو مىللهتچىلىــك سىياســىتى يۈرگــۈزۈپ، 
انلىقى، دېگهن سهۋەبلهرنى كهلتـۈرۈپ ئۇيغـۇرالرنى،       دۆلهت ۋە جهمئىيهت ئام   

  . دىنى تهشكىالتالرنى باستۇردى، دەپ كۆرسهتتى
مۇشۇ كـۈنى مۇشـۇ دوكـالت ۋاشـىنگتوندا مـۇخبىرالر كۇلۇبىـدا ئـېالن               
قىلىنغاندا، مهخسۇس ئۇيغـۇرالر توغرىـسىدا ناھـايىتى ئهتراپلىـق توختالغـان            
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تراپلىـق توختالغانـدىن كېـيىن،      ئىدى ھهمدە رابىـيه قـادىر توغرىـسىدىمۇ ئه        
نى ىخىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رابىيه قادىرنى تۈرمىدىن شهرتـسىز قويـۇپ بېرىـش          

  . تهلهپ قىلغان ئىدى
ــارا  ــى   خهلقئ ــكىالتىنىڭ دوكالت ــۈرۈم تهش ــۈ- 25كهچ ــاي  ك نى خىت

قا روشهن سېلىشتۇرما بولۇپ    »ئاق تاشلىق كىتاب  «ھۆكۈمىتى ئېالن قىلغان    
ئاساســلىنىپ، خىتــاي ئــېالن ت مۇشــۇ دوكالتقــا خهلقئــارا جهمئىــيه. قالــدى
ۆتكـۈر   ئ نـى »لىسى توغرىسىدا ئـاق تاشـلىق كىتـاب       شىنجاڭ مهسى «قىلغان  

ــدى  ــتىغا ئال ــخىرە ئاس ــى - 2002 .مهس ــڭ - 8 يىل ــۈنى - 20 ئاينى  ك
بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشـكىالتى كىـشىلىك ھوقـۇق كومىتېتىنىـڭ يـۇقىرى            

 بېيجىڭدا بايانات ئېالن قىلىپ،     م خانى روبىنسۇن مهررۇىدەرىجىلىك ۋالىسى   
 ئۈسـتىدە   ىخهلقئارا مۇخبىرالرنىڭ ئالدىدا رابىيه قادىرنىڭ كىشىلىك ھوقـۇق       

توختىلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رابىيه قادىرنى دەرھـال تۈرمىـدىن قويـۇپ           
بېرىشىنى تهلهپ قىلغـان كۈنـدىن باشـالپ خىتـاي مهتبۇئـاتلىرى ئۇيغـۇرالر              

وغرىــسىدا خهۋەر تارقاتمايــدىغان، تارقاتــسىمۇ ئــاز توغرىــسىدا، رابىــيه قــادىر ت
 تهشـكىالتى يىللىـق     خهلقئـارا كهچـۈرۈم   بـۇ قېـتىم     . تارقىتىدىغان بولۇۋالدى 

ــيه      ــۇرالر ۋە رابى ــسىدا، ئۇيغ ــۇرالر توغرى ــسمىدا ئۇيغ ــۆپ قى ــڭ ك دوكالتىنى
ــۆتكهن  ىقادىرنىــڭ كىــشىلىك ھوقــۇق  توغرىــسىدا ئهتراپلىــق توختىلىــپ ئ

 دەپ ئېلىـپال    »ئاز سـانلىق مىلـلهت    «ي مهتبۇئاتلىرى   سىمۇ، لېكىن خىتا  بول
  . دوكالتىنىڭ ئومۇمى مهزمۇنىنى خهۋەر قىلمىدى
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   كۈنى-  29 ئاينىڭ -  5 يىلى -  2003

 كـۈنى   - 29  ۋاقىـت گېزىتىنىـڭ    ئـانجىلىس  لـوس » دۇنيا گېزىتـى  «
  :خهۋىرى

ــدارى   ــر نهپهر ئهمهلـ ــك بىـ ــۇقىرى دەرىجىلىـ ــڭ يـ بهش : ئامېرىكىنىـ
ئامېرىكىنىڭ ئاسىيادا ھهربىي بازا قۇرۇش پىالنىنى تهرتىپكه       بۇرجهكلىك بىنا   

 ئارىلىـدىكى   ئوكناۋاسېلىش رەسمىيهتلىرىنى بېجىرىپ بولدى، ياپونىيىنىڭ      
ئامېرىكا قۇرۇقلـۇق ئارمىيىـسىنى چېكىنـدۈرۈپ چىقىـپ، ئۇزۇنـدىن بېـرى             

لهردە يا قاتارلىق دۆلهتـ   ھهربىي بازا قۇرۇلمىغان ئاۋسترالىيه، سىنگاپور، مااليشى     
  . كىچىك كۆلهملىك ھهربىي بازا قۇرۇشى مۇمكىن، دەپ كۆرسهتتى-ئوتتۇرا 

ئاســىيادا تۇرۇشــلۇق ھهربىــي بــازىالرنى تهرتىــپكه ســېلىش ھهرىكىتــى  
ــورې   ــۇبىي ك ــسىنى جهن ــا ئارمىيى ــدىن ئامېرىك ــدىن  جۈملى ــي رايونى يه ھهربى

 بـۇ پىـالن بهش بۇرجهكلىـك بىنانىـڭ يهرشـارى بـويىچه              —چېكىندۈرۈش  
 3سىل تهرتىپكه سېلىش پىالنىنىڭ   كې -ىي بازىالرنى يېڭىدىن، ئۈزۈل     هربھ
ئامېرىكا ئارمىيىسىنى داۋالغۇش ئىچىدە تۇرغـان      .  باسقۇچى، دەپ ئاتالدى   -

رايونالرنىــڭ ئهتراپىغــا ئورۇنالشــتۇرۇپ، ســوغۇق مۇناســىۋەتلهر ئۇرۇشــىدىن  
: لهنكېيىن ساقلىنىپ قالغـان مـۇھىم ھهربىـي بـازىالرنى قىـسقارتىش مهسـى             

ــسىملىرىنى      ــي قى ــلۇق ھهربى ــدە تۇرۇش ــسىنىڭ گېرمانىيى ــا ئارمىيى ئامېرىك
ــدى  ــسهت قىل ــشنى مهق ئۇنىڭــدىن باشــقا يهرلىــك ئاھالىلهرنىــڭ  . قىسقارتى

نارازىلىقىنى قوزغىغان دۆلهتلهردىـن ھهربىـي بـازىالرنى قىسقارتىـشنى تهلهپ           
  . قىلدى
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: نىــستىرىئامېرىكــا دۆلهت مــۇداپىئه مىنىــستىرلىكىنىڭ يــاردەمچى مى
ھهرقايسى بازىالردىكى ئامېرىكا ئارمىيىسى تهرتىپكه سېلىنىدۇ، بىز جهنـۇبىي         

 ۋە باشقا جايالردىكى ھهربىـي ئورۇنالشتۇرۇشـنىڭ        ئوكناۋا –كورېيه، ياپونىيه   
ــشتۇق،   ــقا كىرىـ ــا ئويالشـ ــۋالىنى قايتـ ــراق -ئهھـ ــىتىپ، بىـ  دەپ كۆرسـ

ــدى    ــشنى رەت قىل ــان قىلى ــسىالتالرنى باي ــا . تهپ ــۇداپىئه ئامېرىك دۆلهت م
ئامېرىكا ئويلىشىۋاتقان ئاسىيادا   : مىنىستىرلىكىنىڭ يهنه باشقا بىر ئهمهلدارى    

ــپكه ســېلىش  تۇرۇشــلۇق ھ ــازىالرنى تهرتى ــدىن -هربىــي ب ــاۋادا جۈملى  ئوكن
ــلۇق  ــكىرى    20تۇرۇش ــۇچى ئهس ــا جهڭ قىلغ ــشىلىك قۇرۇقلۇقت ــڭ كى  مى

ىيىدە يېڭـى   قىسىمالرنىڭ كۆپ قىسمىنى چېكىندۈرۈپ چىقىـپ، ئاۋسـترال       
ھهربىــي بازىغــا ئورۇنالشــتۇرۇش، ســىنگاپور، مااليــشىيا قاتــارلىق دۆلهتــلهردە  
ھهربىي بازىالرنى كۆپهيتىپ قـۇرۇش كېلىـشىمى ئىمـزاالپ ئامېرىكـا دېڭىـز             
ــا    ــشنى قولغ ــگه كىرى ــز تهۋەلىكى ــام دېڭى ئارمىيىــسى پاراخوتلىرىنىــڭ ۋيېتن

ئورۇنالشتۇرۇشـالرنى  كهلتۈرۈش ھهمدە فىلىپپىنگه قۇرۇقلـۇق قىـسىملىرىنى        
ۇداپىئه مىنىـستىرلىكى بـۇ يىـل       شۇڭا ئامېرىكا دۆلهت مـ    . ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ  

ــسىنى    - 10 ــا ئارمىيىـ ــدىن ئامېرىكـ ــۇبىي كورېيىـ ــۇرۇن جهنـ ــدىن بـ  ئايـ
  . چېكىندۈرۈشنى قارار قىلدى، دەپ كۆرسهتتى

ئامېرىكا ئارمىيىسىنىڭ ھهربىي بازىالرنى قايتا تهرتىپكه سېلىش ۋە قايتـا          
ئامېرىكـا ئـۆتكهن ئايـدا      . رۇنالشتۇرۇش ئىشلىرى ئوتتۇرا شهرقته باشالندى    ئو

ئهرەبىـــستاندا ۋە تۈركىيىـــدە تۇرۇشـــلۇق ھهربىـــي بـــازىالرنى تۈركـــۈملهپ 
بهش بۇرجهكلىك بىنـا تېـزلىكته شـهرقىي ياۋروپـادا،          . چېكىندۈرۈپ چىقتى 

ھهربىـي  ئوتتۇرا ئاسىيادا سابىق سوۋېتالر ئىلگىرى تىـزگىنلىگهن رايـونالردا          
  . بازا قۇرۇشىنى قارار قىلدى



 335

   كۈنى– 28 ئاينىڭ – 6 يىلى – 2003

 - 27 مۇخبىرىنىـڭ تهيـۋەن مهركىـزى ئـاگېنتلىقى       » دۇنيا گېزىتـى  «
  :كۈنى شاڭگاڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى

شـــهرقىي «غۇللىنىدىغان  بىـــلهن شـــۇۇيغۇرىـــستان مۇســـتهقىللىقىئ
  : مۇنداق كۆرسهتتى»تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزى

)  كــۈنى- 1 ئاينىــڭ - 8(ائىرىلىــرى، ئــارمىيه قۇرۇلغــان بېيجىــڭ د
ىلىـش  نىڭ مـۇقىملىقىنى كاپـالهتكه ئىـگه ق       مۇستهملىكه ئۇيغۇرىـستان  ئالدىدا  

 چاقىرىپ قوراللىق خهلـق ئهسـكهرلىرىنىڭ       ئۈچۈن تۈنۈگۈن جىددىي يىغىن   
 –رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، كوچىـدا قوراللىـق يۈرۈشـنى ئاسـاس، ئىـدارە              

يهتلهردە قوراللىق يۈرۈشنى يېتهكچى قىلىپ، تېررورىستالر ۋە مىللىـي    جهمئى
  . بۆلگۈنچىلهردىن پهخهس بولۇشنى چاقىرىق قىلدى

چـۈەن، ئـازادلىق    ۋاڭ لې : تى مۇنـداق كۆرسـهت    رەشىدباياناتچى دىلشات   
ــارمىيه  ئومۇم ــۈرۈش بۆلۈمىن ىئ ــۈك ســهپهرۋەرلىككه كهلت ــرى يۈزل ــڭ رەھبى ى

ۈنى ئۈرۈمچىدە يىغىن چاقىرىپ، خهلق ئهسكىرى       ك - 26قاتارلىق كىشىلهر   
ــدىن    ــسىز ھۇجۇمـ ــتىن، تۇيۇقـ ــشلهپ زوراۋانلىقـ ــا ئىـ ــىنى پۇختـ قۇرۇلۇشـ

مهركهز غهربنــى ئېچىــشنى : رەشــىددىلــشات . ساقلىنىــشنى تهلهپ قىلــدى
غا مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستان  تهشهببۇس قىلغاندىن كېيىن كۆپلىگهن خىتايالر      

ڭ مۇتلهق كـۆپ قىـسمى ئىشـسىز قېلىـپ،          ئۇيغۇرالرنى. كىرىپ ئورۇنالشتى 
ــۇش      ــي توقۇن ــسىدا مىللى ــۇرالر ئوتتۇرى ــلهن ئۇيغ ــۆچمهنلىرى بى ــاي ك خىت

 ھهتتا چېقىلغان ھامان پارتاليـدىغان ھـالهتكه كېلىـپ          ،كۈنسايىن ئېغىرالشتى 
توقۇنۇشتىن، زوراۋانلىقتىن، تۇيۇقسىز ھۇجۇمدىن ساقلىنىش ئۈچۈن    . قالدى
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 - كارخانـا، ئىـدارە      -نهچـچه زاۋۇت     مچىدە بىـر  چۈەن قاتارلىقالر ئۈرۈ  ۋاڭ لې 
  . جهمئىيهتلهردە خهلق ئهسكهرلىرىنى تهشكىللىدى، دەپ كۆرسهتتى

 كوچىـدا قوراللىـق     21ئۈرۈمچىدە  :  مۇنداق كۆرسهتتى  رەشىددىلشات  
ــدىشــىتاپالر ــدۇرۇش  .  قۇرۇل ــۇرۇن قورالالن ــدىن ب ــارمىيه بايرىمى ــازادلىق ئ ئ

نىـــڭ مۇســـتهملىكه ئۇيغۇرىـــستاننىڭ يىغىنىنىـــڭ چاقىرىلىـــشى دائىرىلهر
  . ۋەزىيىتىدىن ئهنسىرەۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بهردى، دېدى
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   كۈنى-  7 ئاينىڭ -  8 يىلى -  2003

 سـتاته خىتـاي شـىنخۇا ئاگېنتلىقىنىـڭ خهۋىرىـدىن         » دۇنيا گېزىتـى  «
  : ئېلىپ مۇنداق كۆرسهتتى

قېـتىم  غـا ئهزا ئـالته دۆلهت تـۇنجى         »شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتى  «
جۇڭگـو، قـازاق، قىرغىـز،      . كۆپ تهرەپلىمىلىك ھهربىـي مـانېۋىر ئۆتكـۈزدى       

 دىن ئارتۇق ئهسـكىرىنى مانېۋىرغـا       1000تاجىك، ئورۇس قاتارلىق دۆلهتلهر     
  . قاتناشتۇردى

 لهنجـۇ ھهربىـي     –بۇ قېتىمقـى ھهربىـي مانېۋىرغـا قاتناشـقان جۇڭگـو            
  :  كۈنى- 6 يۈەن كهنرايونىنىڭ قوماندانى لى 

ــۆپ ــويىچه   كـ ــۇرۇش بـ ــى تـ ــا قارشـ ــشىپ، تېررورىزمغـ  تهرەپ بىرلىـ
ئۆتكۈزۈلگهن ھهربىي مانېۋىر، ھهرقايسى دۆلهتلهرنىڭ بىرلىشىپ، ئۈچ خىـل         
كۈچلهرگه، تېررورىست مىللىي بۆلگۈنچىلهر ۋە چېكىدىن ئاشقان ئۇنـسۇرالرغا         
زەربه بېرىــشته بىــردەك مهيــدان قولالنغــانلىقىنى چۈشــهندۈرۈپ بهرگهنــدىن 

ئهزا دۆلهتلهر ئارىسىدا ھهربىي ئىشالر ساھهسـى بـويىچه ھهمكـارلىقنى            ،باشقا
  . ئۆزئارا ئىشىنىشنى چوڭقۇرالشتۇردى، دېدى

ــانېۋىر  : شىنخۇاشــې ــي م ــى ھهربى ــۇ قېتىمق ــارلىق «ب ــاڭخهي ھهمك ش
ــكىالتى ــي   »تهشـ ــستالرغا، مىللىـ ــلىقلىرىنىڭ تېررورىـ ــا ئهزا دۆلهت باشـ غـ

رغا زەربه بېـرىش توغرىـسىدىكى   بۆلگۈنچىلهرگه، چېكىـدىن ئاشـقان ئۇنـسۇرال    
ئورتاق تونۇشنى ئهمهلىيلهشتۈردى ھهمدە جۇڭگو، قازاق، قىرغىـز، ئـورۇس،          

 - 5مـۇداپىئه مىنىـستىرلىرى بـۇ يىـل         تاجىك قاتارلىق دۆلهتلهرنىڭ دۆلهت     
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بىرلهشـمه مـانېۋىر    «ىمزالىغان تېررورىستالرغا قارشى    ئايدا موسكۋادا ئورتاق ئ   
  . هسلهتمىگه ئاساسهن ئۆتكۈزۈلدى، دېدى توغرىسىدىكى ئ»ئۆتكۈزۈش

  :ئهسكهرتىش
ئورۇس ئهسكهرلىرى، خىتاي ئهسكهرلىرى، قىرغىز ئهسكهرلىرى، قازاق       
ئهسكهرلىرى، تاجىك ئهسكهرلىرى بىرلىشىپ ئۇيغۇرنىڭ ۋەتىنىـدە ئۇيغۇرغـا         
قارشى ھهربىي مانېۋىر ئۆتكۈزدى، دېسه جاھـان قوبـۇل قىالمـدۇ، ئالالھنىـڭ             

 قىالمـدۇ، ئۇيغۇرنىـڭ ئهقلـى، مىللىـي ئىرادىـسى قوبـۇل             ئىرادىسى قوبـۇل  
  قىالمدۇ؟ 
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   كۈنى-  21 ئاينىڭ -  8 يىلى -  2003

  : كۈنى تارقاتقان خهۋىرى- 21نىڭ »ۋاشىنگتون پوست گېزىتى«
جۇڭگــو كىــشىلىك ھوقــۇق خاتىرىــسىنى ياخــشىالش توغرىــسىدا ۋەدە  

ۇ يىـل   شـۇنىڭدىن كېـيىن پرېزىـدېنت بـوش ھۆكـۈمىتى بـ           . بهرگهن ئىدى 
ــۋەدە ــدا، جۇڭگــونى   جهن ــۇق كومىتېتىنىــڭ يىللىــق يىغىن ــشىلىك ھوق  كى

ى، بىراق   ئىد تۇرىغا قويماسلىقنى قارار قىلغان   ئهيىبلهيدىغان قانۇن اليىهه ئوت   
  .  جۇڭگونى ۋەدىسىدە تۇرمىدى، دەپ ئهيىبلىدىئامېرىكا

پرېزىدېنت بوش ھۆكۈمىتى جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىـسىنى        
. دە ئىككى دۆلهت مۇناسىۋىتىنىڭ سهزگۈر ۋاقتىغا تـوغرا كهلـدى         ئهيىبلىگهن

ــوراللىرى    ــادرو ق ــدېنت بــوش ھۆكــۈمىتى، جۇڭگونىــڭ كورېيىنىــڭ ي پرېزى
ئهمما ئامېرىكا ئهمهلـدارلىرى،    . مهسىلىسىدە ئوينىغان رولىنى مهدھىيىلىگهن   

 ئايـدا ئۆتكـۈزۈلگهن     - 12ى تهنقىد قىلىپ، ئۆتكهن يىلى      يېقىندا جۇڭگون 
ــۆھبه ــسىنى س ــتۈرمىدىتته بهرگهن ۋەدى ــدىئهمهلىيلهش ــا  . ، دې ــۇ ۋاقىتت ش

ر تهشـــكىالتى تهكـــشۈرۈش  بېيجىـــڭ دائىرىلىـــرى بىرلهشـــكهن دۆلهتـــله 
 رەسمىيهتلهرنى خالىي كىشىلهرنى قولغا ئېلىش، دىنى ئېتىقادنى        ئۆمىكىنىڭ

چهكلهش، جىنايهتچىلهرنى خورالش، تهن جازاسى بېـرىش قاتـارلىق جۇڭگـو           
ئامېرىكـــا . ه مـــاقۇل بولغـــانكقىلمىـــشلىرىنى تهكـــشۈرۈشۈمىتىنىـــڭ ھۆك

  :ئهمهلدارلىرى مۇنداق كۆرسهتتى
ــاد ئهركىنلىكىنــى    ــر دىنــى تهشــكىالتنىڭ دىنــى ئېتىق ــدا بى ئامېرىكى

لېكىن جۇڭگـو تهرەپ بـۇ      . تهكشۈرۈش ئۈچۈن جۇڭگوغا بېرىشىغا قوشۇلغان    
انلىقتىن، دىنى ئىشالر تهشكىالتىنىڭ شاڭگاڭ ئارقىلىق ئۆتۈشىگه قوشـۇلمىغ       
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دىنى ئىشالر تهشكىالتىنىڭ جۇڭگونى زىيارەت قىلىشى كېچىكىـپ كهتتـى،          
  . دېدى

ئىشالر كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرى بويىچه ئامېرىكىنىڭ مۇئاۋىن دۆلهت        
بىز كۆڭۈل بۆلگهن مهسـىلىلهرگه نىـسبهتهن   : ئهپهندى Lorne Ganer كاتىپى

 بىزنـــى  ئېيتقانـــدا، جۇڭگولۇقالرنىـــڭ ياخـــشى ئىـــش قىلمىغـــانلىقى    
  . ئۈمىدسىزلهندۈردى، دەپ كۆرسهتتى
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   كۈنى-  17 ئاينىڭ -  9 يىلى -  2003

 ۋاشىنگتوندىن بهرگهن   باۋچىڭنىڭنىڭ مۇخبىرى لىن    »دۇنيا گېزىتى «
  :تېلېگراممىسى

ئامېرىكا كونگىرىسى ئاۋام پاالتاسـى تهيـۋەن ئىـشلىرى گۇرۇپپىـسىنىڭ           
جۇڭگــو سىياســىتى ئامېرىكىنىــڭ بىــر :  ئهپهنــدىشــاپوتئورتــاق رەئىــسى 

جۇڭگو، تهيۋەنگه ئىگىلىك ھوقۇقلـۇق     : جۇڭگولۇقالرنىڭ ئۇقۇمىدا، ئامېرىكا  
ئامېرىكـا، جۇڭگونىـڭ    : دۆلهت، دەپ قارايدۇ، دەپ تونۇغـانلىقتىن، جۇڭگـو       

. تهيۋەنگه قورال ئىشلىتىشىمۇ يوللۇق، دەپ قارايدۇ، دەپ تونۇپ كهلمهكـته         
لالپ ئالــسا، ئــۇالر شــۇنداق ئهگهر تهيــۋەن خهلقــى مۇســتهقىللىق يــولىنى تــا

تهيۋەننىـڭ ئىگىلىـك ھوقـۇقىنى بهلگىـلهش ھوقـۇقى          . قىلىشقا ھوقۇقلـۇق  
 بهلكــى تهيــۋەن ، قولــدىمۇ ئهمهستهيبىنىــڭبېيجىڭنىــڭ قولىــدا ئهمهس، 

 ئانـدىلوس ئاۋام پاالتاسىنىڭ ئهزاسى    . خهلقىنىڭ قولىدىدۇر، دەپ كۆرسهتتى   
ــهتتى   ــداق كۆرس ــدى مۇن ــۆز  : ئهپهن ــى ئ ــۋەن خهلق ــدىرىنى تهي ــۆزى  تهق ئ

ــۋەن    ــر جۇڭگــو سىياســىتى، تهي ــۇق، ئامېرىكىنىــڭ بى بهلگىلهشــكه ھوقۇقل
جۇڭخــۇا خهلــق رېسپوبلىكىــسىنىڭ بىــر قىــسمى، دەپ رەســمىي ئېتىــراپ 

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئامېرىكىنىــڭ بىــر جۇڭگــو سىياســىتى  . قىلغــان ئهمهس
ــا    ــدە جۇڭگونىــڭ رايىغ ئۆتمۈشــته ســوغۇق مۇناســىۋەتلهر ئۇرۇشــى مهزگىلى

 قارشى تۇرۇش ئۈچـۈن     سوۋېتلهرگهقىپ، جۇڭگو بىلهن بىرلىشىپ سابىق      بې
. تۈزۈلگهن سىياسهت ئىدى، بۈگۈن زامان، ماكان ئارقا كۆرۈنۈشى ئـۆزگهردى         

يۇقىرىقىدەك بىـر جۇڭگـو سىياسـىتى ھـازىرقى خهلقئـارا رېئـاللىقنى تـوغرا               
  . ئهكس ئهتتۈرۈپ بېرەلمهيدۇ، دەپ كۆرسهتتى
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   كۈنى-  18  ئاينىڭ-  9 يىلى -  2003

ــا گېزىتـــى« ــاگېنتلىقى  » دۇنيـ ــزى ئـ ــۋەن مهركىـ ــڭتهيـ  مۇخبىرىنىـ
  :بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى

ئامېرىكــا :  كــۈنى- 17 »دۆلهت مــۇداپىئه گېزىتــى «بېيجىڭنىــڭ 
قۇرۇقلۇق ئارمىيىسىنىڭ بىـر تارمـاق قىـسمى تاشـقى موڭغـۇلىيىگه يېتىـپ              

 خاقاننىــڭ 03«ته بىــرلىككېلىــپ، تاشــقى موڭغــۇلىيه ئارمىيىــسى بىــلهن 
ھهربىي مـانېۋىر ئامېرىكـا     .  بهلگىلىك ھهربىي مانېۋىر ئۆتكۈزدى    »ئىزدىنىشى

قۇرۇقلۇق ئارمىيىسىنىڭ تاشقى موڭغۇلىيىدە تۇنجى قېـتىم ھهربىـي مـانېۋىر           
ئامېرىكا : بۇ گېزىت . ئېلىپ بېرىشى، دەپ خهۋەر قىلىندى، دەپ كۆرسهتتى      

 تاشـقى موڭغـۇلىيه   ،ماقچى بولۇپيېڭى ئاسىيا ئىستراتېگىيىسىنى ئىشقا سال   
  . بىلهن ھهمكارلىشىشنى كۈچهيتتى، دەپ كۆرسهتتى

ــشى 03« ــڭ ئىزدىنى ــى   » خاقاننى ــانېۋىر ئىكك ــي م ــك ھهربى  بهلگىلى
نۆۋەتته بىرىنچى باسـقۇچلۇق ھهربىـي مـانېۋىر        . باسقۇچلۇق ئېلىپ بېرىلىدۇ  

غۇلىيىنىـڭ  مانېۋىرىنىڭ تهرتىپلىرى، ئامېرىكا ئارمىيىسى موڭ    . ئۆتكۈزۈلمهكته
 جهڭچىلىرىگه سۈپهتنى ياخشىالش تهربىيىسى بېرىپ ئۇالرنىڭ       –ئوفىتسېر  

ۋۇجۇدىدا ئوفىتسېر بولۇشنىڭ شهرتلىرىنى يېتىلدۈرۈشنى ئهڭ مۇھىم بهدەن        
ۇرۇش چېنىقتـــۇرۇش، قومانـــدانلىق، رەھبهرلىـــك ســـهنئىتى، خهلقئـــارا ئـــ

ش،  يـــاراغالرنى باشـــقۇرۇش، ئـــۆگىنى-پرىنـــسىپلىرى، ھهرخىـــل قـــورال 
 ئىقتىـــدارىنى ئۆســـتۈرۈش  ىـــشلىتىش، بىخهتهرلىكنـــى تىـــزگىنلهش  ئ

  . تهرتىپلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
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يېقىنــدا باشــلىنىدىغان ئىككىنچــى باســقۇچلۇق ھهربىــي مــانېۋىر      
ــۇل    ــرىش، موڭغـ ــپ بېـ ــىقى ئېلىـ ــيىلهش ۋە داال مهشـ ــدىن تهربىـ جۈملىـ

االقىـدار  ا ئ ئارمىيىسىنىڭ ئـۇرۇش قىلىـش ئىقتىـدارىنى، تىنچلىـق ساقالشـق          
. نى ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ يېتىلــدۈرۈش، ئۆستۈرۈشــمــۇكهممهل ئىقتىــدارنى

ئامېرىكـا ئارمىيىـسىنىڭ تاشـقى موڭغـۇلىيىگه        : »خهلق گېزىتى «خىتاينىڭ  
. ئىچكىرىلهپ كىرىشىگه بېيجىڭ ئىنتايىن دىققهت قىلدى، دەپ كۆرسهتتى       

   قاچان؟ ،ئۈرۈمچىگه يېتىپ كېلىدۇ
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   كۈنى-  11  ئاينىڭ-  10 يىلى -  2003

ــاگېنتلىقى  « ــزى ئـ ــۋەن مهركىـ ــڭ »تهيـ ــۈنى - 10 مۇخبىرىنىـ  كـ
  :شاڭگاڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى

شـــهرقىي «تهقىللىقى بىـــلهن شـــۇغۇللىنىدىغان ئۇيغۇرىـــستان مۇســـ
ــز   ــۇر مهركى ــستان ئۇچ ــهتتى  »ىتۈركى ــداق كۆرس ــۈن مۇن ــڭ :  بۈگ بېيجى

 قارشى ئاڭنى   دا مىللىي بۆلگۈنچىلىككه   مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستان  دائىرىلىرى
كۈچهيتىش ئۈچۈن ئۇيغۇرالر ئولتۇراقالشقان جهنـۇبى ئۇيغۇرىـستاننىڭ كـورال          
شـــهھىرىدە مهكـــتهپلهردە، دىنـــى تهبلىـــغ ســـورۇنلىرىدا ھهتتـــا ســـاقچى  
ئىدارىلىرىدە مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قارشى ھهرىكهت ئۇيۇشتۇرۇپ، مىللىـي        

ــدىغان ســاقچىالرنى ســاقچى ئىدارىــس  ىدىن قــوغالپ بۆلگــۈنچىلىكنى قولالي
  . چىقاردى

  : مۇنداق كۆرسهتتىرەشىدباياناتچى دىلشات 
مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قارشى ئاڭنى كۈچهيتىش ھهرىكىتى بايىنغولىن       

دائىرىلهر مهكتهپ ئوقۇتقۇچى   . ئوبالستىدا غالجىرلىق پهللىسىگه كۆتۈرۈلدى   
 وپالپ ئاتــالمىش شــىنجاڭ ئوقۇغــۇچىالرنى، دىنــى زاتالرنــى بىــر يهرگه تــ–

ــارىخىنى  ــاق تاشــلىق كىتــاب شــىنجاڭ مهسى«ت ــسىدا ئ  نــى »لىــسى توغرى
ئۇالرنىڭ مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قارشـى تـۇرۇش       . ئۆگىنىشكه تهشكىللىدى 

دائىرىلهر بايىنغولىن  . كۈرىشىنىڭ بىرىنچى سېپىدە تۇرۇشنى تهلهپ قىلدى     
ــتهپلهردە     ــۇرا مهك ــالنغۇچ، ئوتت ــارلىق باش ــتىدىكى ب ــتهپ 525ئوبالس  مهك

 كۈنىــــدىن باشــــالپ كوممۇنىــــستىك - 1 ئاينىــــڭ -11نىــــڭ ىمۇدىر
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ئىدېئولوگىيىــسىنى كۈچهيتىــپ، مىللىــي بۆلگــۈنچىلىككه قارشــى تــۇرۇش  
  . نى تهلهپ قىلدىىپ بارىدىغان ئۆگىنىشكه قاتنىشىشتهربىيىسى ئېل

  



 346

   كۈنى-  22 ئاينىڭ -  10 يىلى -  2003

  :نىڭ شاڭگاڭ خهۋەرلىرى»دۇنيا گېزىتى«
وت شـىنجاڭ ئـالىي خهلـق سـ       . داق خهۋەر قىلـدى    مۇنـ  »باۋ ۋىنخوى«

نىـڭ  » پارتىيىـسى  غـازاتچىلىرى ئىسالم  «: مهھكىمىسىدىن ئىگىلىشىمىزچه 
ياسىي ھوقـۇقى    ئۆلۈم جازاسى بېرىلدى، سى    ئابباسقاباشلىقى خوجا مۇھهممهد    

  .  تارتىپ ئېلىندى»ئۆمۈرۋايهت«
ىرى ئـاپتونوم رايونلـۇق يـۇق     : خوتهن ۋىاليهتلىك ئهدلىـيه مهھكىمىـسى     

 ،نىڭ ئىككىنچى قېـتىم سـوت قىلغانـدا       دەرىجىلىك خهلق سوت مهھكىمىسى   
 ۋەتهننــى پارچىاليــدىغان شــىرئهلى يهنه بىــر ئىـسمى  ئاببــاسخوجـامۇھهممهد  

هتنــى تهشــكىالت قــۇرۇپ ھهرىــكهت ئېلىــپ بارغــان، ئۇنىــڭ قىلمىــشى دۆل 
كىللهپ قـورال    قانۇنـسىز تهشـكىالتالرنى تهشـ      ،پارچىالش جىنايىتىگه ياتىدۇ  

 دورا سـاقالش جىنـايىتى، ئـادەم تـوپالپ تۈرمىـدىن            -ياساپ، قورال، ئـوق     
قىلمىشى ئېغىر، زىيان   . ىر قىلدى ئېلىپ قېچىشنى پىالنالش جىنايىتى ساد    

 زەخمهت سېلىـشى ئېغىـر قـانۇن بـويىچه قـاتتىق جـازاالش كېـرەك، دەپ                 ـ
  . چىقارغان ھۆكۈمىگه ئاساسلىنىپ ئىجرا قىلىندى، دېدى

ــالىي خهلــق ســوت  جىنــايى ئىــشالر  قانۇنىــدىكى بهلگىلىمىــلهرگه ۋە ئ
مهھكىمىسى بهرگهن ھوقۇققا تايىنىپ، ئاپتونوم رايونلۇق يۇقىرى خهلق سوت         
ــامۇھهممهد     ــيىن، خوج ــتۈرگهندىن كې ــشۈرۈپ ئهمهلىيلهش ــسى تهك مهھكىمى

ــۈم جازاســى بېرىــپ، سىياســىي ھوقــۇقى ئۆمــۈرۋايهت تارتىــپ  ئابباســقا  ئۆل
  .ئېلىندى
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 يىلـى  ــ  1995 ئابباسخوجامۇھهممهد :  كۆرسىتىلدىخهۋەردە مۇنداق 
نىـڭ ئهزالىـرى،    »رقىي تۈركىـستان ئـالالھ پارتىيىـسى      شه«غۇلجا شهھىرىدە   

غوللۇق ئهزالىرى بىـلهن تىـل بىرىكتـۈرۈپ، زور كـۈچ چىقىرىـپ دۆلهتنـى               
 ــ  5 ئاينىـڭ    ــ  2 يىلـى    ـ 1997غان تهشۋىقات ئېلىپ بېرىپ،     پارچىاليدى

  . تهشكىللىگهنكۈنى غۇلجا ئىنقىالبىنى
  . يىگىت، شېهىت ياتار جايىڭ جهننهت بولسۇن، ئالالھ رەھىم قىلسۇن

بۇ يىگىت تۈرلۈك يولالرنى بېسىپ بىرما دېـگهن بۇددىـستالر دۆلىـتىگه            
ــگهن ــزىمالش   . كهل ــاپىرالرنى تى ــكىالتىنىڭ مۇس ــلهر تهش ــكهن دۆلهت بىرلهش

لىنغـان ئهسـنادا،    سىياسىي پاناھلىقى قوبۇل قى   . ئورگىنىغا تىزىمغا ئالدۇرغان  
؟ دېـگهن سـوئالغا     ...ئهركىن ئاسىيا رادىئوسىغا لېكسىيه سۆزلهپ سـىز نهدە       

ــادا: مهن ــاۋاب بهرگهنبېرم ــى    . ، دەپ ج ــۇ يىگىتن ــاقچىلىرى ب ــاي س خىت
 بـۇ يىگىتنـى ئـالالھ ئازدۇرغـانمۇ يـاكى بهنـدىلهر         ، تۇتـۇپ كهتـكهن    بېرمادىن
  ؟ ...ئازدۇرغانمۇ
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   كۈنىـ 16 ئاينىڭ ـ 12 يىلى ـ 2003

 كـۈنى بېيجىڭـدىن     – 15 مۇخبىرىنىڭ شىنخۇاشې» دۇنيا گېزىتى «
  :بهرگهن تېلېگراممىسى

خىتـــاي ســـاقچى مىنىـــستىرلىكى تېررورىزمغـــا قارشـــى تـــۇرۇش      
  : كۈنى مۇنداق دېدىـ 15 جىن يوڭ جاۋئىشخانىسىنىڭ باشلىقى 

خهلقئارا تېررورىزمغا قارشى تۇرۇش ھهمكارلىقىنى كـۈچهيتىش ئۈچـۈن،         
ست ئۇيغۇرالرغا تېخىمۇ ئۈنۈملۈك زەربه بېـرىش ئۈچـۈن، بىرلهشـكهن           تېررورى

دۆلهتــلهر تهشــكىالتىنىڭ ئاالقىــدار تېررورىــستالرغا قارشــى تــۇرۇش قارارىغــا  
ــا    ــا، دۆلهتنىــڭ بىخهتهرلىــك قانۇنىغ ــشالر قانۇنىغ ــايى ئى ئاساســلىنىپ، جىن

، ئاساسلىنىپ ساقچى مىنىستىرلىكى تۆت تهشكىالتنى تېررورىست تهشكىالت      
ــارار قىلـــدى،   ــهرقىي 11دەپ ئـــېالن قىلىـــشنى قـ ــۇرنى شـ   نهپهر ئۇيغـ

  .  تېررورىست ئۇيغۇرالر، دەپ بېكىتىشنى قارار قىلدىتۈركىستانچى
جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى تېررورىزمغــا قارشــى تۇرۇشــتا : ئــۇ مۇنــداق دېــدى

االيــدۇ، ئوخــشاشال جۇڭگــو خهلقئــارا جهمئىــيهت بىــلهن ھهمكارلىشىــشنى خ
 جهمئىيهتنىڭ جۇڭگونىڭ تېررورىستالرغا قارشـى تـۇرۇش         خهلقئارا ھۆكۈمىتى

ــدۇ  ھه ــد قىلى ــشىنى ئۈمى ــى قوللى ــارا   ،رىكىتىن ــۈمىتى خهلقئ ــو ھۆك  جۇڭگ
ــهرقىي   ــدىن شــ ــستالرغا جۈملىــ ــڭ تېررورىــ ــستانچىجهمئىيهتنىــ  تۈركىــ

تېررورىستالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان خهلقئارا تېررورىستالرغا قارشـى پائـالىيهتته          
ئاخبارات ئالماشتۇرۇش، گۇمانلىق تېررورىست ئۇنـسۇرالرنى      تېررورىزمغا قارشى   

ئۆتكۈزۈپ بېرىش، ئۆتكۈزۈپ ئـېلىش، تېررورىـستالرنىڭ مهبـلهغ مهنبىئىنـى        
  . ئۈزۈپ تاشالش جهھهتلهردە ھهمكارلىقنى كۈچهيتىشنى خااليدۇ
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شـهرقىي  «: ېررورىـست تهشـكىالت تۆۋەنـدىكىچه     ئېالن قىلىنغان تۆت ت   
 شهرقىي تۈركىـستان ئـازادلىق    «،  »ىتى تهشكىالتى ان ئىسالم ھهرىك  تۈركىست

ۈركىـستان  شـهرقىي ت «، »نيا ئۇيغۇر ياشـلىرى قـۇرۇلتىيى  دۇ«،  »تهشكىالتى
  .  قاتارلىق تهشكىالتالردىن ئىبارەت»ئاخبارات ئۇچۇر مهركىزى

 ھهسـهن :  نهپهر تېررورىست كىشىلهرنىڭ ئىسىملىكى تۆۋەندىكىچه     11
ولقۇن ئىيـسا، ئابـدۇلجېلىل قارىقـاش،        ھهزرەت، د  ىمىنهد ئ مۇھهمممهخسۇم،  

، كېـرىم  مـۇھهممهد    ئابـدۇمىجىت  تۇرسـۇن،    ئابـدۇلههمىت ،  ياپچانئابدۇلقادىر  
 ئاتىخــان، ياســىن مــۇھهممهد، ھاشــىربهگ خــۇدابهردى، قارىهــاجىئابــدۇلالھ 
  .  قاتارلىقالردىن ئىبارەتئابدۇنىياز

* * * * *  
 كـۈنى   – 15 مۇخبىرىنىـڭ  ئـاگېنتلىقى    شىنخۇاشې» دۇنيا گېزىتى «

  :بېيجىڭدىن تارقاتقان خهۋىرى
 كــۈنى تــۇنجى - 15جۇڭگــو جامــائهت خهۋپــسىزلىك مىنىــستىرلىكى 

 نهپهر 11قېـــتىم تهن ئالغـــان تـــۆت تۈركـــۈم تېررورىـــست تهشـــكىالت ۋە  
ــدى   ــېالن قىل ــى ئ ــسنىڭ تىزىملىكىن ــست شهخ ــۈم . تېررورى ــۆت تۈرك ــۇ ت  ب

 ئاخبـارات، ئۇچـۇر     كىـستان شهرقىي تۈر «تېررورىست تهشكىالتىنىڭ ئىچىدە    
ــزى ــكىال» مهركى ــورگىنى  تهش ــارات ئ ــالپىقىنى«تى، ئاخب ــپ ۋ كىيى»ق ېلى

  . تېررورىستلىق ھهرىكهتلهر بىلهن شۇغۇلالندى
ســاقچى مىنىــستىرلىكى تېررورىزمغــا قارشــى تــۇرۇش ئىشخانىــسىنىڭ  

شــهرقىي تۈركىــستان ئۇچــۇر «:  مۇنــداق دېــدىچــېن يــۇڭ جــاۋباشــلىقى 
نىغا ئوخشايدۇ، ئهمهلىيهتته كهم    دا ئاخبارات ئورگى  ئىسمىدىن قارىغان  مهركىزى
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ــس- ــسىز تېررورى ــدى ».ت تهشــكىالتتۇر كۈتى ــداق دې ــۇ مۇن شــهرقىي «:  ئ
ى دۇنياغـا چېكىـدىن ئېـشىپ كهتـكهن         اشـقى  ت »تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزى  

 –هقىللىقتىن ئۈمىـد بـارمۇ      مۇسـت «يىلهرنى جۈملىدىن تـور بهتلىرىـدە       ئىدى
 قاتـارلىق يالىڭـاچ دىنـى ئىـدىيىلهر،         »قىللىقيـا ئۆلـۈم يـا مۇسـته       «،  »يوق

  .»ماقالىلهرنى، كىتابالرنى تارقاتتى
ــور »شــهرقىي تۈركىــستان ئۇچــۇر مهركىــزى «: ئــۇ مۇنــداق دېــدى  ت

بهتلىرى ئارقىلىق تېررورىست ئۇنسۇرالرنى تهرەققىي قىلـدۇرۇپ، تېررورىـست         
االرنىـڭ  تهشكىالتالرنى قۇرۇپ، تور بېتـى ئـارقىلىق رەھبهرلىـك قىلىـپ، ئهز        

تېررورىستلىق ھهرىكهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىـشىغا ۋە دۆلهتنىـڭ سـىرتىدىكى          
. ه ھهيـدەكچىلىك قىلـدى    ىگهشكىالتالر بىلهن تىل بىرىكتۈرۈش   تېررورىست ت 

مۇسـتهقىللىققا  ) ۋەتهن ئىچىـدىن  (ئوخشاشال بۇ تهشكىالت چېگرا ئىچىدىن      
 تهشـكىالتالرغا    ئۇچـۇرالرنى تـوپالپ، تېررورىـست      –مۇناسىۋەتلىك ئاخبـارات    

ئۇنىڭـدىن باشـقا بـۇ تهشـكىالت غـازات          . ئاخبارات، ئۇچۇر يهتكۈزۈپ بهردى   
 تهشـــۋىق قىلىـــپ، ۋەتهن ئىچىـــدىكى –ئۇرۇشـــىنى ئىزچىـــل تهرغىـــب 

مۇسۇلمانالرنىڭ پارتلىتىش، زەھهر تاشـالش ۋاسـىتىلىرى ئـارقىلىق يهسـلى،           
ــشان قىلىــپ خى   ــاقالرنى نى ــانلىرى ۋە تارم ــۈمهت ئورگ ــتهپ، ھۆك ــايالر مهك ت

ئارىسىدا ۋەھىمه پهيدا قىلىـشنى ئاشـكارا قـۇتراتتى ۋە چـاقىرىق            ) خهنزۇالر(
  . قىلدى
شهرقىي تۈركىـستان ئۇچـۇر مهركىـزى       «:  مۇنداق دېدى  چېن يوڭ جاۋ

ىلىرىنى بۋەتهن ئىچىدە ماي، نېفىت باكلىرى، تۆمۈر يول، تهبىئىي گاز تۇرۇب         
  ».ئىدى پائالىيهت ئورۇنالشتۇرغان پارتلىتىش توغرىسىدا
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* * * * *  
  :نىڭ شاڭگاڭ خهۋەرلىرى»دۇنيا گېزىتى«
ــى « ــاش گېزىتـ ــدى »قۇيـ ــداق خهۋەر قىلـ ــاقچى  :  مۇنـ ــو سـ جۇڭگـ

ــ     ــۆت تۈرك ــان ت ــگه ئېلىنغ ــدىن ئهن ــستىرلىكى تهرىپى ــست مىنى ۈم تېررورى
 تهشـكىالتىنىڭ  »شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر مهركىـزى  «نىڭ بىرى   تهشكىالت

بـۇ تهشـكىالتىنىڭ تېررورىـست      :  كـۈنى  - 15 رەشـىد باياناتچىسى دىلـشات    
تهشكىالتالر بىلهن ئاالقىسى بارلىقىنى ئىنكار قىلدى ۋە جۇڭگو ھۆكۈمىتىنى         
ئهيىــبلهپ تــۆھمهت قىلــدى، ئۇيغۇرىــستان مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىنــى      

لېكىن تۆمـۈر يولغـا بۇزغۇنچىلىـق قىلىـش، مـاي،           . خۇنۈكلهشتۈردى، دېدى 
.  توغرا ئىنكار قىلمىدى   -توغرىدىن   پارتلىتىش ۋەقهلىرىنى    نېفىت باكلىرىنى 

چهت ئهلـلهردە سـهرگهردان     :  مۇنـداق كۆرسـهتتى    رەشـىد باياناتچى دىلـشات    
ــايلىق      ــڭ ب ــى، ۋەتهننى ــكىالتلىرىنىڭ ۋەتهنن ــۇر تهش ــۈرگهن ئۇيغ ــۇپ ي بول

  .مهنبهلىرىنى، مىللهتنىڭ مهدەنىيىتىنى قوغداش مهجبۇرىيىتى بار
ساقچى مىنىـستىرلىكى   جۇڭگونىڭ  :  مۇنداق كۆرسهتتى  رەشىددىلشات  

ــبلهنگهن     ــست دەپ ئهيى ــان، تېررورى ــېالن قىلغ ــپ ئ ــگه ئېلى  نهپهر 11ئهن
 لـېكىن بۇالرنىـڭ تېررورىـست       ،كىشىنىڭ ھهممىـسىنى دېگـۈدەك تونـۇيمهن      

 نهپهر كىـشىنىڭ    11بـۇ   . گۇرۇپپىالر بىلهن ئاالقىسى بارلىقىغا ئىشهنمهيمهن    
انۇننىــڭ ھىمايىــسى كــۆپچىلىكى چهت ئهلــلهردە دېموكراتىــك دۆلهتــلهردە ق

  . مهن ئۇالرنىڭ بىخهتهرلىكىدىن ئهنسىرىمهيمهن. ئاستىغا ئېلىندى
جۇڭگو ساقچى مىنىستىرلىكى تۆت    :  مۇنداق كۆرسهتتى  رەشىددىلشات  

بۇ بىر  . تۈركۈم تهشكىالتنى تېررورىست تهشكىالتالر تىزىملىكىگه كىرگۈزدى     
ــۇر  ــامۇۋاپىق ھهرىكهتت ــك، ن ــدە  . تهرەپلىمىلى ــڭ ئىچى ــۇر  «بۇنى ــا ئۇيغ دۇني
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 خهلقئارالىق تهشكىالت بولۇپ، بۇ تهشكىالت ئهقلى ۋە        »ياشلىرى قۇرۇلتىيى 
 »شهرقىي تۈركىستان ئۇچـۇر مهركىـزى     «. هت قىلىدۇ تىنچلىق بىلهن پائالىي  

ــارەت،     ــشتىن ئىب ــۇر تارقىتى ــۇھىم خهۋەر، ئۇچ ــسى م ــكىالتىنىڭ ۋەزىپى تهش
  . هن ئاالقىسى يوقتېررورىزملىق پائالىيهتلهرنى پىالنالش ئىشلىرى بىل

ــىتىلدى تېررورىــــست تهشــــكىالت، دەپ : خهۋەردە مۇنــــداق كۆرســ
ىك كومىتېتىغا تىزىمغا ئېلىنغان    بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ بىخهتهرل   

ــ« ــى ش ــسالم ھهرىكىت ــستان ئى ــادا  »هرقىي تۈركى ــقى دۇني ــكىالتى تاش  تهش
اتچى بايانــ. چېكىــدىن ئاشــقان رادىكــال تهشــكىالت، دەپ ئهنــگه ئېلىنــدى

: ئۇ مۇنداق دېـدى   .  بۇ توغرىدا بايانات قىلىشنى رەت قىلدى      رەشىددىلشات  
توقۇنۇش ۋە قان تۆكۈشلهرنى بېيجىـڭ دائىرىلىرىنىـڭ يـۇقىرى بېـسىملىق            

 ئىكهنلىكـى  رادىكالىستئايرىم كىشىلهرنىڭ   . سىياسىتى كهلتۈرۈپ چىقاردى  
ېررورىـستلىق  ئۇالرنىـڭ پائـالىيىتى ت    . ياكى ئهمهسلىكىنى چهتـكه قاقمـايمهن     

ــارار    ــاق ق ــيهت ئورت ــارا جهمئى ــوق، خهلقئ ــلهرگه مۇناســىۋەتلىكمۇ، ي ھهرىكهت
چىقىرىشى كېرەك، جۇڭگـو ھۆكـۈمىتى ئـۆز ئالـدىغا بىـر تهرەپلىـمه ھۆكـۈم                

  . قىاللمايدۇ
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   كۈنى-  20 ئاينىڭ -  12 يىلى -  2003

ــاگېنتلىقى « ــسىيه ئ ــڭ »فران ــاڭگاڭدىن  - 20 مۇخبىرىنى ــۈنى ش  ك
  : ممىسىبهرگهن تېلېگرا

خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى بۈگۈن چاقىرىق ئـېالن قىلىـپ، جۇڭگـو           
ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغــۇر سىياســىي پائــالىيهتچىلهرگه تېررورىــست، دەيــدىغان  
ئهۋرىــشكىنى چــاپالپ قويۇشــنى خهلقئــارا جهمئىيهتنىــڭ چهكلىــشىنى رەت 

  . قىلدى
هردە جۇڭگو مۇشۇ ھهپته، سهل بـۇرۇن چهت ئهلـل  : كهچۈرۈم تهشكىالتى 

پائالىيهت قىلىۋاتقان ئۇيغۇرالرنى تېررورىست دەپ تىزىملىـك ئـېالن قىلـدى           
ھهمدە خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ بۇ كىشىلهرنى جۇڭگوغا ئۆتكـۈزۈپ بېرىـشىنى          

ــلهردە   . تهلهپ قىلــدى ــا جۇڭگــو ھۆكۈمىتىنىــڭ چهت ئهل ــۇ قىلمىــش گوي ب
نلهشـكه يهنه   پائالىيهت قىلىۋاتقان ئۇيغۇر سىياسـىي پائـالىيهتچىلهرنى تىزگى       

  . ، دەپ كۆرسهتتىئۇرۇنغانلىقىدۇربىر قېتىم 
بېيجىڭ دائىرىلىـرى شـىنجاڭ ئۇيغـۇر ئـاپتونوم         : كهچۈرۈم تهشكىالتى 

رايونىــدا داۋاملىــق باستۇرۇشــنى خهلقئــارا جهمئىيهتنىــڭ قوللىــشىنى قولغــا 
  . كهلتۈرۈشكه ئۇرۇنماقتا، دەپ كۆرسهتتى

دۇنيا ئۇيغۇر  «ه چاپلىغان   هشكىالت، دەپ ئهۋرىشك  بېيجىڭ تېررورىست ت  
ــۇرۇلتىيى ــلىرى قـ ــۇر مهركىـــزى « ۋە »ياشـ ــهرقىي تۈركىـــستان ئۇچـ  »شـ

ــڭ    ــۇپ، جۇڭگونى ــكىالتالر بول ــان تهش ــدە قۇرۇلغ تهشــكىالتلىرى، گېرمانىيى
ئۇيغۇرالرغا قاراتقان باسـتۇرۇش سىياسـهتلىرىنى خهلقئـارا جهمئىـيهتكه پـاش            

وم رايونىنىـــڭ قىلىـــپ يهتكۈزىـــدىغان ھهمـــدە شـــىنجاڭ ئۇيغـــۇر ئـــاپتون 
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نىـــڭ مۇســـتهقىل بولۇشـــىنى تهشـــهببۇس ) مۇســـتهملىكه ئۇيغۇرىـــستان(
  . قىلىدىغان تهشكىالتالردۇر

ــستاندا   شــىنجاڭ ئۇيغــۇر (بېيجىــڭ دائىرىلىــرى مۇســتهملىكه ئۇيغۇرى
ــدا ــاپتونوم رايونى بۆلگــۈنچىلهرنى، بۆلگــۈنچى تهشــكىالتالرنى داۋاملىــق  ) ئ

زەربه بېرىــشنى يولغــا قويــۇپ،  كۈنلــۈك 100باســتۇرۇپ، يهنه بىــر قېــتىم 
پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ تېررورىست تهشكىالتالر ۋە تېررورىست شهخـسلهرنىڭ        

  . تىزىملىكىنى ئېالن قىلغان ئىدى
جۇڭگـو ھۆكـۈمىتى    : كهچۈرۈم تهشكىالتى باياناتىدا مۇنداق كۆرسـهتتى     

تىنچ يول بىلهن قارشى تۇرۇشنى زوراۋانلىق بىلهن قارشى تۇرۇشتىن، دىنـى   
دىن ئايرىماي، ئۇيغـۇرالرنى    تىقاد ئهركىنلىكى ۋە سۆز مهتبۇئات ئهركىنلىكى     ئې

ــارا  ــدى -ق ــق باســتۇرۇپ كهل ــۇق داۋاملى ــالىي  .  قوي ــۈمىتى ئ ــو ھۆك جۇڭگ
ئاپتونومىيه ياكى مۇستهقىللىق تهلهپ قىلىشنى مىللىي بۆلگۈنچىلىك، دەپ        

  . قاراپ كهلدى
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   كۈنى-  23 ئاينىڭ -  12  يىلى-  2003

  :نىڭ بېيجىڭ خهۋەرلىرى»تىدۇنيا گېزى«
ئافغانىستان بۇ دۆلهتنىڭ تاشقى ئىشالر مىنىستىرى ئابدۇلالھ، بـۇ يهرگه          
ــاۋىن      ــستىرلىكىنىڭ مۇئ ــشالر مىنى ــقى ئى ــو تاش ــگهن جۇڭگ ــارەتكه كهل زىي

 بېيجىڭ  ئافغانىستان ھۆكۈمىتى : ۆرۈشكهندە بىلهن ك  خۋا لۈشىنمىنىستىرى  
رورىـست تهشـكىالتالر قاتارىـدا      ھۆكۈمىتى بىـلهن ھهمكارلىـشىپ يېقىنـدا تېر       

تىزىمغـــا ئېلىنغـــان تـــۆت تۈركـــۈم ئۇيغۇرىـــستان مۇســـتهقىللىقى بىـــلهن 
 تهشــكىالتالرغا زەربه بېرىـــشنى خااليـــدۇ،  تۈركىـــستانچىشــۇغۇللىنىدىغان  

 بىرىنچى دەرىجىلىك باشلىق، دەپ     تۈركىستانچىشۇنداقال بېيجىڭ شهرقىي    
ــۆۋەتته پاكىــھهســهنتىزىمغــا ئالغــان  ستان چېگرىــسىدا ئېتىــپ  مهخــسۇم ن

  . ئۆلتۈرۈلدى، دەپ كۆرسهتتى
، ســهمهتئافغانىــستان تاشــقى ئىــشالر مىنىــستىرلىكىنىڭ باياناتچىــسى 

جۇڭگـو يېقىنـدا تېررورىـست      : سۆھبهت ئاخىرالشقاندىن كېيىن مۇخبىرالرغـا    
تهشـــكىالتالرغا مۇناســـىۋەتلىك تـــۆت تۈركـــۈم تهشـــكىالتنى تېررورىـــستالر 

 ئافغانىستان بۇ جهھهتته جۇڭگو ھۆكـۈمىتى بىـلهن         تىزىملىكىگه كىرگۈزدى، 
  . ھهمكارلىشىدۇ، دېدى

ــىمالىدا   ــهرقىي شـ ــستاننىڭ شـ ــانئافغانىـ ــدورى ۋاھـ ــلى ( كارىـ ئهسـ
ــى ــستاننىڭ زېمىن ــستان ) ئۇيغۇرى ــتهملىكه ئۇيغۇرى ــىنجاڭ(مۇس ــلهن ) ش بى

. مېتىر كهڭلىكـكه ئىـگه    كىلـو  40چېگرىلىنىدۇ، ئىككى دۆلهت چېگرىـسى      
ــىردە چا- 19 ــانىيه    ئهسـ ــۈك برىتـ ــلهن بۈيـ ــسى بىـ ــىيه ئىمپېرىيىـ ررۇسـ

ــشىپ     ــۇقىنى تالى ــش ھوق ــونترول قىلى ــىيانى ك ــۇرا ئاس ــسى ئوتت ئىمپېرىيى
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يۈرگهندە، مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستاندا بـازا قۇرۇشـقا ئهۋەتىلـگهن كىـشىلهر             
  .  كارىدورى ئارقىلىق كېلهتتىۋاھان

نىـدا  ئىككـى تهرەپ سـۆھبهت جهريا     :  مۇنـداق دېـدى    سهمهتباياناتچى  
ــرىش    ــستالرغا زەربه بېــ ــك ۋە تېررورىــ ــك بىخهتهرلىــ ــون خاراكتېرلىــ رايــ

  . مهسىلىلىرىنى مۇھاكىمه قىلدى
كــابۇل بېيجىڭنىــڭ بىــر جۇڭگــو سىياســىتىنى : مىنىــستىر ئابــدۇلالھ

قولاليدۇ، تهيۋەن جۇڭگو تېررىتورىيىنىڭ بىـر قىـسمى، دەپ تونۇيـدۇ، دەپ            
 مىليـون   150ئافغانىـستانغا    بېيجىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ    ،كۆرسهتكهندىن كېيىن 

  . دولالر ياردەم بهرگهنلىكىگه رەھمهت ئېيتتى
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   كۈنى-  29 ئاينىڭ -  1 يىلى -  2004

 ۋاشىنگتوندىن بهرگهن   باۋچىڭنىڭنىڭ مۇخبىرى لىن    »دۇنيا گېزىتى «
  :تېلېگراممىسى

ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق، دېمـوكراتىيه، ئهمـگهك         
 - 29 ركېرەينېــ لــورىنئــاۋىن دۆلهت ئىــشالر كــاتىپى ئىــشلىرى بــويىچه مۇ

ئامېرىكا بـۇ   : كۈنى جۇڭگو مهسىلىسى مۇھاكىمه يىغىنىدا مۇنداق كۆرسهتتى      
يىل بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ يىللىق كىشىلىك ھوقۇق يىغىنـدا،         
جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىـسىنى ئهيىـبلهش اليىهىـسى ئوتتۇرىغـا           

  . دىل ئويلىشىشى كېرەكقويۇشنى ئهستايى
ــهتتى    ــداق كۆرسـ ــاتىپى مۇنـ ــشالر كـ ــاۋىن دۆلهت ئىـ ــۋەن : مۇئـ تهيـ

دېموكراتىيىسى دۇنيادا نۇرغۇن دۆلهتلهرگه ئۈلگه بولۇپ قالـدى، پرېزىـدېنت         
بوشنىڭ ئومۇمى خهلق بېلهت تاشالش ئىشى بويىچه تهيۋەنگه ئاگاھالندۇرۇش         

پرېزىدېنت : شالر كاتىپىبهرگهنلىكى توغرىسىدا توختىلىپ مۇئاۋىن دۆلهت ئى    
 بهلكى بىر تۈرلۈك ئهمهلىـي      ،بوش تهيۋەننىڭ دېموكراتىيىسىنى چهكلىمىدى   

  . مهسىلىنى بىر تهرەپ قىلدى، دېدى
ــداق كۆرســهتتى  ــاتىپى مۇن ــشالر ك ــو ھۆكۈمىتىن: دۆلهت ئى ــڭ جۇڭگ ى

 يىلـى بىـر ئـاز ياخـشىالنغانلىقتىن،         - 2002كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىـسى     
ن دۆلهتـلهر تهشـكىالتىنىڭ كىـشىلىك ھوقـۇق يىغىنىـدا           ئامېرىكا بىرلهشـكه  

 - 2003لېكىن  . رىغا قويمىغان ئىدى  جۇڭگونى ئهيىبلهش اليىهىسى ئوتتۇ   
يىلىـدىن باشـالپ جۇڭگونىــڭ كىـشىلىك ھوقــۇق خاتىرىـسى ئوساللىــشىپ     
كهتتى، شۇڭا ئامېرىكا بۇ يىل بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ كىشىلىك          
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گونىـڭ كىـشىلىك ھوقـۇق خاتىرىـسىنى ئهيىـبلهش          ھوقۇق يىغىنىـدا، جۇڭ   
  . اليىهىسى ئوتتۇرىغا قويۇشنى ئهستايىدىل ئويلىشىشقا يۈزلهندى

تهيۋەننىــڭ دېموكراتىيىــسى جۇڭگوغــا ئــۈلگه بوالالمــدۇ، دەپ ســوئال  
ــاتىپى  ــشالر ك ــاۋىن دۆلهت ئى ــدا، مۇئ ــسى : قويۇلغان تهيۋەننىــڭ دېموكراتىيى

تهيــۋەن ۋە جهنــۇبىي كورېيىنىــڭ   جۇڭگوغــا ئــۈلگه بولــۇپال قالماســتىن    
ــازىر    دېموكراتىيىـــسى پۈتـــۈن دۇنيانىـــڭ ئۈلگىـــسى بولـــۇپ قالـــدى، ھـ

 دېمــوكراتىيه ئۇســۇلى بــار، دەيــدىغان گهپــلهرگه ئاســىياچهئاســىيالىقالرنىڭ 
يىغىنـدا بىـر كىـشى پرېزىـدېنت بـوش       . ئورۇن قالمىـدى، دەپ كۆرسـهتتى     

 بىـــلهن بــاۋ جا ۋىــن  ئايــدا جۇڭگونىـــڭ ۋەزىــرى   - 12ىلــى  ئــۆتكهن ي 
يــۇن تــاۋلىق  بوبىيهننىــڭ شــۈىكۆرۈشــكهندە، تهيــۋەن پرېزىــدېنتى چىــن 

ــ   ــق ب ــۇمى خهل ــپ، ئوم ــاقچى   ېقىلى ــا قويم ــى يولغ ــالش ھهرىكىتىن لهت تاش
بولغانلىقىنى تهنقىدلهش بىـلهن پرېزىـدېنت بوشـنىڭ سـۆزى ئوتتۇرىـسىدا            

: ىپىزىددىيهت بارمۇ، يوق؟ دەپ سوئال قويغاندا، مۇئاۋىن دۆلهت ئىشالر كات         
 بهلكـى بىـر     ،پرېزىدېنت بـوش تهيۋەننىـڭ دېموكراتىيىـسىنى چهكلىمىـدى        

تۈرلــۈك ئهمهلىــي ئىــشنى بىــر تهرەپ قىلــدى، ئامېرىكىنىــڭ دېموكراتىــك  
ــدە      ــسهك دەرىجى ــلهن يۈك ــلهر بى ــۇن دۆلهت ــكهن نۇرغ ــهت تۈزۈملهش سىياس
ئورتاقلىقى بـار، شـۇڭا نۇرغـۇن ئىـشالرنى مۇھـاكىمه قىلىـشقا بولىـدۇ، دەپ                

  . تتىكۆرسه
  



 359

   كۈنى-  30 ئاينىڭ -  1 يىلى -  2004

 كــۈنى - 30 مىڭنىــڭ كهىنىــڭ مــۇخبىرى شــى »دۇنيــا گېزىتــى«
  :بېيجىڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى
  كۈنى فرانسىيه پارالمېنتىدا نۇتۇق    - 27دۆلهتنىڭ رەئىسى خۇ جىنتاۋ     

اسـىي ھوقـۇق    پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىي   «جۇڭگو  : سۆزلىگهندە مۇنداق دېدى  
رىنى مۇھاكىمه قىلىۋاتىدۇ، شـهرت     نىڭ زور مهسىلىلى  »را ئهھدىنامىسى خهلقئا

ــڭ      - ــلهر قۇرۇلتىيىنى ــق ۋەكىل ــان خهل ــتىلگهن ھام ــشىپ يې ــارائىت پى  ش
  . تهستىقلىشىغا تهكلىپ بېرىدۇ، دېدى

شـهرقىي  :  مۇنداق خهۋەر قىلـدى    » سهھهر گېزىتى  دۇڭخاڭ«شاڭخهي  
ىلمـى پروفېسـسورى    جۇڭگو سىياسـىي، قـانۇن ئىنـستىتۇتى دۆلهت قـانۇن ئ          

ــۋەن ــسىيه پارالمېخۇجىنتاۋنىــڭ: جــيهن گى ــدا ســۆزلىگهن ســۆزى  فران  نتى
ــارا پــــۇقراالر ھوقــــۇقى ۋە سىي«بېيجىڭنىــــڭ  اســــىي ھوقــــۇق خهلقئــ
ــسى ــانلىقىنى    »ئهھدىنامى ــويىچه تىزلىتىۋاتق ــپ ب ــنى تهرتى ــى تهستىقالش ن

كۆرسىتىدۇ ھهمدە جۇڭگو رەھبهرلىرىنىـڭ كىـشىلىك ھوقـۇق مهسىلىـسىگه           
  .  بۆلىدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ بېرىدۇ، دېدىكۆڭۈل
 1966 »پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىياسىي ھوقۇق خهلقئارا ئهھدىنامىسى      «

 كـۈنى بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتىنىڭ         - 16 ئاينىـڭ    - 12 يىلى   -
 1976. ېتىلگهندا ماقۇلالنغان ھهمدە ئىمزا قويۇشـقا ئېچىـۋ       ىئومۇمى يىغىن 

نى بــۇ ئهھــدىنامه كــۈچكه ئىــگه بولغــان،  كــۈ- 23 ئاينىــڭ - 3 يىلــى -
ــي  ــدىنامه  53جهمئى ــاددىلىق ئهھ ــدىنامه    م ــۇ ئهھ ــدى، ب ــساد، «ئى ئىقتى
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 بىـلهن قوشـۇلۇپ، خهلقئـارا       » مهدەنىيهت خهلقئارا ئهھدىنامىسى   جهمئىيهت،
  . كىشىلىك ھوقۇق نىزامنامىسى، دەپ ئاتىالتتى

ــو  ــى  ي- 1997جۇڭگ ــڭ - 10ىل ــۈنى - 27 ئاينى ــساد، « ك ئىقتى
. غا قوشـۇلۇپ ئىمـزا قويغـان      » مهدەنىيهت خهلقئارا ئهھدىنامىسى   مئىيهت،جه

 كۈنى جۇڭگونىڭ مهملىكهتلىـك خهلـق    - 28 ئاينىڭ   - 2 يىلى   - 2001
ــۇ قانۇننىــڭ    ــدا، ب ــا قويىــدىغان چاغ ــۇرۇلتىيى تهســتىقالپ يولغ ــلهر ق ۋەكىل
ئىشچىالرنىڭ ئىشچىالر قۇرۇش توغرىسىدىكى ماددىلىرىغا نىسبهتهن جۇڭگـو        

  . ۈمىتى ئۆز پىكرىدە قالىدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن ئىدىھۆك
 كــۈنى جۇڭگونىــڭ بىرلهشــكهن - 5 ئاينىــڭ - 10 يىلــى - 1998

 بىرلهشكهن  ىمى تۇرۇشلۇق ۋەكىلى چىن خۋا سۈن     دۆلهتلهر تهشكىالتىدا دائ  
اسىي ھوقـۇق  پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىي«هتلهر تهشكىالتىنىڭ باش شتابىدا     دۆل

غا قول قويغاندىن باشالپ تاكى ھازىرغىچه خىتاينىـڭ        »ىخهلقئارا ئهھدىنامىس 
  . خهلق ۋەكىللهر قۇرۇلتىيى بۇ ئهھدىنامىنى تهستىقلىمىدى

اسـىي  پۇقراالر ھوقـۇق ۋە سىي    «تىقلىماسلىقنىڭ سهۋەبلىرى نېمه؟    تهس
 جۇڭگونىڭ نۆۋەتتىكى سىياسـىتى ۋە قـانۇن        »ھوقۇق خهلقئارا ئهھدىنامىسى  

يدا قىالتتى، ھهتتا بېيجىڭ ھاكىمىيىتىنىڭ     سىستېمىسى بىلهن توقۇنۇش په   
 جۇڭگو ھۆكۈمىتى بـۇ ئهھـدىنامىنىڭ       .رىغا كرىزىس ئېلىپ كېلهتتى   ئاساسلى

بۇنـداق  . مهزمۇنلىرى توغرىسىدا ئـۆز پىكرىـدە قالىـدىغانلىقىنى كۆرسـهتتى         
قىلىش ئهھدىنامىنىڭ نۇرغۇن ماددىلىرى توغرىـسىدا ئـۆز پىكرىـدە قىلىـشقا            

 جۇڭگـو ھۆكۈمىتىنىـڭ كىـشىلىك ھوقۇققـا كاپـالهت            دە، –ئېلىپ باراتتى   
  .  كۈچلۈك گۇمان قوزغايتتىسهمىمىيهتلىرىقىلىش 
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نىـڭ  »اسـىي ھوقـۇق خهلقئـارا ئهھدىنامىـسى       پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىي   «
ئـۆز  « بـۇ ئهھـدىنامىنىڭ      —هلـگهن تهرىپـى     جۇڭگو ھۆكـۈمىتىگه ئېغىـر ك     
ــلهش  ــۆزى بهلگى ــدىرىنى ئ ــدۇر» تهق ــۇ ئ . ماددىلىرى ــو ب ــدىنامىنى جۇڭگ هھ

تهســتىقالپ تارقاتقانــدا ئــاز ســانلىق مىللهتلهرنىــڭ بۆلگۈنچىلىــك ئېڭــى ۋە 
شــۇنداقال . ھهرىكىــتىگه غىــدىقالش پهيــدا قىلىــدۇ، دەپ ئهنــسىرەيتتى    

ئهھدىنامىنىڭ ئۇرۇش تهرغىباتىنى چهكلهش ماددىلىرىغا كهلگهنـدە بېيجىـڭ         
 قولىنىــڭ -تهيــۋەنگه قــورال ئىــشلهتكهندە پــۇت دائىرىلىــرى كهلگۈســىدە 

  .چىرمىلىپ قېلىشىدىن ئهنسىرەيتتى
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   كۈنى-  23 ئاينىڭ -  3 يىلى -  2004

 چىڭنىــڭ ۋاشــىنگتوندىن بــاۋنىــڭ مــۇخبىرى لىــن »دۇنيــا گېزىتــى«
  :بهرگهن تېلېگراممىسى

ئامېرىكا بۇ يىل بىرلهشـكهن     :  كۈنى – 22تى  ئامېرىكىنىڭ دۆلهت سو  
دا جۇڭگونىڭ كىشىلىك   دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى    

دىغانلىقىنى ھوقۇق خاتىرىسىنى ئهيىبلهيدىغان قـانۇن اليىـهه ئوتتۇرىغـا قويىـ          
 بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتى كىــشىلىك ھوقــۇق ئامېرىكــا. جاكارلىــدى

كومىتېتىغا ئهزا دۆلهتلهرنىڭ بۇ اليىهىگه ئىمزا قويۇشنى، جۇڭگو ھۆكۈمىتى         
ــش   ــقۇنلۇق قىلى ــدىغان توس ــسىنىمۇددىقوزغاي ــاقىرىق ئانامى ــنى چ  چهكلهش

  . قىلدى
ئۆتمۈشته ھهر قېتىم ئامېرىكا، ياۋروپا ئىتتىپاقى دۆلهتلىـرى بىرلهشـكهن          
دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىدا جۇڭگونىڭ كىشىلىك       

 بىـراق جۇڭگـو     ،ھوقۇق خاتىرىسىنى ئهيىبلهيدىغان اليىـهه قويـۇپ كهلـگهن        
  .  قويۇپ غهلىبه قىلىپ كهلگهن ئىدىچهكلهش اليىهىسى ئوتتۇرىغا

ــڭ    ــۇق كومىتېتىنى ــشىلىك ھوق ــلهر تهشــكىالتى كى بىرلهشــكهن دۆلهت
  . ئېچىلدىجهنۋەدەيىللىق يىغىنى ئۆتكهن ھهپتىدىن باشالپ 

ئامېرىكىنىڭ ئهيىبلهش  :  مۇنداق كۆرسهتتى  تىسوئامېرىكىنىڭ دۆلهت   
ــا قويۇشــى، جۇڭگــو ھۆكۈمىتىنىــڭ ئاكتىــ   ــر اليىهىــسىنى ئوتتۇرىغ پ تهدبى

قوللىنىپ، جۇڭگو پۇقرالىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش ۋە نېگىزلىـك         
. ئهركىنلىكىگه كاپالهت بېرىشىگه ھهيدەكچىلىك قىلىشنى مهقسهت قىلىـدۇ       

 يىلــى ئۆتكــۈزۈلگهن ســۆھبهتته ئامېرىكىغــا – 2002جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى 
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ــۈمىتى   ــا ھۆكــ ــتۈرمىگهنلىكتىن ئامېرىكــ ــسىنى ئهمهلىيلهشــ بهرگهن ۋەدىــ
  .  ئۈمىدسىزلهندى

 20 كـۈنى ۋە     - 12 پاۋېـل  كولىنئامېرىكىنىڭ دۆلهت ئىشالر كاتىپى     
 تېلېفــون جاشــىڭغا كــۈنى جۇڭگونىــڭ تاشــقى ئىــشالر مىنىــستىرى لــى  -

ــۇ يىــل ئامېرىكىنىــڭ   ــۋەدەبېرىــپ، ب  جۇڭگونىــڭ كىــشىلىك ھوقــۇق جهن
لىپ خاتىرىسىنى ئهيىبلهش اليىهىسى ئوتتۇرىغا قويىدىغانلىقىنى سهمىگه سې      

  .قويدى
 كـۈنى بېيجىڭـدىن بهرگهن      - 23 مۇخبىرىنىـڭ فرانسىيه ئاگېنتلىقى   

  :تېلېگراممىسى
ــدا،     - 60 ــڭ يىغىنـ ــۇق كومىتېتىنىـ ــشىلىك ھوقـ ــق كىـ  قېتىملىـ

ئامېرىكىنىڭ جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى ئهيىبلهش اليىهىسى       
ر ڭ تاشــقى ئىــشال ئوتتۇرىغــا قويىدىغانلىقىــدىن خهۋەر تاپقــان جۇڭگونىــ   

نارازى بولغـانلىقىمىزنى   «:  كۈنى بايانات ئېالن قىلىپ    - 23مىنىستىرلىكى  
بىلدۈرىمىز ۋە قهتئىي قارشـى تـۈرىمىز، ئامېرىكىنىـڭ ئهيىـبلهش اليىهىـسى             
ئوتتۇرىغا قويماقچى بولغانلىقى جۇڭگونىڭ ئىچكى ئىـشىغا قوپـاللىق بىـلهن           

  . ئارىالشقانلىق، دېدى
ــىن   ــاتچى ش ــاڭبايان ــشى : گوف ــو كى ــۆھبىتىنى  جۇڭگ ــۇق س لىك ھوق

داۋامالشــتۇرمايدۇ، ئــۈزۈپ قويىــدۇ، ئــاقىۋەتكه ئامېرىكــا مهســئۇل، دەپ      
  . كۆرسهتتى
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   كۈنى-  22 ئايىنىڭ -  5 يىلى -  2004

ــى « ــا گېزىت ــڭ» دۇني ــدىن بهرگهن  - 22 مۇخبىرىنى ــۈنى بېيجىڭ  ك
  :تېلېگراممىسى
ــۇبى ــڭ   خ ــانۇن فاكۇلتېتىنى ــىتېتى ق ــاڭ خهن ئۇنىۋېرس ــسى جي  ئۆلكى

ــۋەنېســسورى پروف جۇڭخــۇا خهلــق «، مۇشــۇ ھهپتىنىــڭ ئىچىــدە جــو يۇي
 هلتۈرۈشـنى ئىلگىـرى سـۈرۈش قـانۇن       رېسپوبلىكىسى دۆلهتنى بىـرلىككه ك    

 مـاددىلىق بـۇ قانۇنـدا تىـنچ         31. نى ئوتتۇرىغا كۆتۈرۈپ چىقتى   »اليىهىسى
يول بىلهن بىرلىككه كهلتۈرۈشنىڭ فېدېراتسىيىنىڭ شهكلى ۋە بىر دۆلهتـته          

ۈزۈم شهكلى ئوتتۇرىغا قويۇلغاندىن باشـقا، تىـنچ يـول بىـلهن            ئىككى خىل ت  
  . بىرلىككه كهلتۈرۈشنىڭ ھهرىكهت تهرتىپلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلدى

 بابتـا، تىـنچ يـول بىـلهن         - 4ن اليىهىـسىنىڭ نۇقتىلىـق قىـسمى        بۇ قانۇ 
بىـر  «. 1 :اليىهىـسى ئوتتۇرىغـا قويۇلـدى     بىرلىككه كهلتۈرۈشنىڭ ئىككى خىل     

 جۇڭخـۇا خهلـق رېسپوبلىكىـسى تهيـۋەن         – يهنـى    »ى خىل تۈزۈم  دۆلهتته ئىكك 
ــۇرۇش؛   ــونى ق ــۇرى راي ــدە مهم ــۈزۈم . 2ئاالھى ــسىيىلىك ت ــۇا –فېدېرات  جۇڭخ

نى انۇنالر ۋە جۇڭگونىڭ ئاساسى قـانۇ     فېدراتىپ جۇمهۇرىيىتى قۇرۇش، خهلقئارا ق    
ئهگهر . لىق سـاالھىيهت بېـرىش    پبويىچه، جۇڭخۇا مىنگو ھۆكۈمىتىگه سـوبيېكتى     

هيۋەن مۇستهقىللىق جاكارلىسا، ئهمهلىي تهدبىر قوللىنىپ مۇستهقىللىققا قـاراپ         ت
ماڭسا، چهت ئهل كۈچلىرى قوراللىق ئارىالشسا ياكى تهيۋەنگه تاجاۋۇز قىلسا ياكى           
تهيۋەن بىرلىككه كهلتۈرۈشنى مۇددەتسىز كېچىكتۈرسه ياكى توسقۇنلۇق قىلـسا،         

 ياكى ھهربىي ئىشالر كومىتېتىغـا قـورال        ئۇنداقتا بۇ قانۇن اليىهه دۆلهت باشلىقى     
  . ئىشلىتىش ھوقۇقى بېرىدۇ، دېيىلگهن
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   كۈنى-  28 ئاينىڭ -  5 يىلى -  2004

  : ئۇنىۋېرسال خهۋىرىمۇخبىرىنىڭ» دۇنيا گېزىتى«
ــدا  ــازىر ( نهپهر 12ھېچبولمىغانـ ــدى22ھـ ــۇپ ئېنىقالنـ )  نهپهر بولـ

ــىنجاڭ  ــستان (شـ ــتهملىكه ئۇيغۇرىـ ــتهقىلچىلىرى ئه) مۇسـ ــدە مۇسـ لقائىـ
ــاكى  ــق ھهرىكهتلتهشــكىالتىنىڭ ي ــتالىبانالرنىــڭ قوراللى ــشىپ ىرى گه ئارىلى

. نىڭ تۈرمىــسىگه قامالــدىسىنتانــامودىكى ئامېرىكــا ئارمىيىــاۋقتىن گقالغــانلى
خهۋەرلهرگه ئاساسالنغاندا جۇڭگو ھۆكـۈمىتى سـاقچى ئهۋەتىـپ بـۇ تـۈرمىگه             

هلدارلىرى بىلهن بىـرلىكته     قانۇن ئهم  –قامالغان ئۇيغۇرالرنى ئامېرىكا ئارمىيه     
سوراق قىلغان ھهمدە بـۇ ئۇيغـۇرالرنى جۇڭگوغـا قـايتۇرۇپ بېرىـشنى تهلهپ              

  .  بىراق ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇنداق تهلهپكه ماقۇل دېمىگهن،قىلغان
 ئۇيغۇرىـستانچىالرنىڭ خهۋەرلهرگه ئاساسالنغاندا بۇ بىـر تۈركـۈم مۇسـتهقىل          

 بـۇ كىـشىلهر ئافغانىـستاندا       .ئىـكهن  ساالھىيىتى تېخى ئېنىـق ئهمهس       كىملىك
 تهربىـيه الگېرىـدا ھهربىـي مهشـىق تهربىيىـسى           – ھهربىـي تهلىـم      ئهلقائىدەنىڭ

ئامېرىكــا ئافغانىــستانغا ئــۇرۇش باشــلىغاندا قولغــا ئېلىنغــان بــۇ . ئالغــان ئىــكهن
ــانالر ۋە ئهلقائىــدە تهشــكىالتى  نىڭ ئهزالىــرى بىــلهن كىــشىلهر تېررورىــست تالىب

  . انامو تۈرمىسىگه قامالغان ئىدىنتاۋبىرلىكته گ
ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئامېرىكىغـا تهھـدىت پهيـدا قىلمايـدىغان، جىنـايهت            
بېكىتىشكه بولمايدىغان بىر تۈركۈم كىشىلهرنى تۈرمىـدىن قويـۇپ بېرىـشنى         

بۇ ئۇيغۇرالرنى قانداق بىر تهرەپ قىلىـش توغرىـسىدا ئامېرىكـا           . قارار قىلدى 
ى بىـلهن مـۇزاكىرىلهر ئېلىـپ بارغـانلىقىنى         ھۆكۈمىتىنىڭ جۇڭگو ھۆكـۈمىت   

جۇڭگو تهرەپ بولسا بـۇ ئۇيغـۇرالرنى       . تى دەلىللىدى ئامېرىكىنىڭ دۆلهت سو  
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ئامېرىكا . ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ جۇڭگوغا ئۆتكۈزۈپ بېرىشنى تهلهپ قىلدى      
ــالىيهتلهرگه    ــۇ كىــشىلهر تېررورىــست پائ ــسا، جۇڭگــو تهرەپنىــڭ ب تهرەپ بول

نىـق پـاكىتالرنى ئامېرىكـا تهرەپـكه يهتكـۈزۈپ بېرىـشنى            قاتناشقانمۇ يـوق ئې   
  . تهلهپ قىلدى

 دۆلهتكه  - 3رىكا ھۆكۈمىتى بۇ ئۇيغۇرالرنى     خهۋەرلهرگه ئاساسالنغان ئامې  
ئهگهر جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى بــۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ . ئۆتكــۈزۈپ بېرىــشى مــۇمكىن

تېررورىــست ئىكهنلىكىنــى ئىــسپاتالپ بېرەلمىــسه، ئامېرىكــا ھۆكــۈمىتى بــۇ  
ئۇيغۇرالرنىڭ مهسىلىـسىنى ئـايرىم دېلـو قاتارىـدا بىـر تهرەپ قىلىـپ باشـقا                

گهرچه جۇڭگـو ھۆكـۈمىتى ئامېرىكـا       . دۆلهتلهرگه ئهۋەتىپ بېرىـشى مـۇمكىن     
ئارمىيىــسىنىڭ ئىراقتــا قىلغــانلىرىنى كــۆرۈپ چۆچــۈپ كهتكهنلىكىنــى      

م بىلدۈرگهن بولسىمۇ، خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى، جىنـايهتچىلهرگه بېـسى        
ئىشلىتىپ ئىقرار قىلدۇرۇش ئۇسۇللىرىنى خىتـاي سـاقچىلىرىنىڭ ئامېرىكـا          

  . تهرەپكه ئۆگهتكهنلىكىنى تىلغا ئالدى
ھۆكـۈمىتى  خىتـاي   : خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى بايانات ئېالن قىلىپ     

نتانـامو تۈرمىـسىگه ئهۋەتىـپ، ئامېرىكـا ھهربىـي          اساقچى ئهمهلـدارلىرىنى گۋ   
ى سوراق قىلىـشىغا قاتناشـتۇرغان ۋە خىتـاي سـاقچى           تهرەپنىڭ بۇ ئۇيغۇرالرن  

ئهمهلدارلىرى بۇ ئۇيغۇرالرنى قانداق سـوراق قىلىـش ئۇسـۇللىرىنى ئامېرىكـا            
نتانامو تۈرمىسىدە سوراق قىلىـش     اخىتاي ساقچىلىرى گۋ  . پكه ئۆگهتكهن تهرە

خىزمهتلىرىنى بېجىرگهندە قورقۇتۇش، تهھدىت سېلىش، بىـرنهچچه سـائهت         
غۇزۇپ قويـۇش، غهيرىـي ئـاۋازالرنى تـۈرمه ئىچىـگه قويـۇپ             جىمجىت ئولتۇر 

بېرىش، ئۇخالتماسلىق قاتارلىق ۋاسىتىلهرنى ئىشلىتىپ ئۇيغۇر مهھبۇسالرنى       
  . قىينىغان
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   كۈنى-  4 ئاينىڭ -  6 يىلى -  2004

 چىڭنىــڭ ۋاشــىنگتوندىن بــاۋنىــڭ مــۇخبىرى لىــن »دۇنيــا گېزىتــى«
  :بهرگهن تېلېگراممىسى

چه مۇئـاۋىن   لىرى، شـهرقىي ئاسـىيا ئىـشلىرى بـويى        ئامېرىكا قوشما شتات  
 15 ۋەقهسـىنىڭ    » ئىيـۇن  - 4«شـېرىېىۋىر ەنـدى   ردۆلهت ئىشالر كـاتىپى     

يىللىقــى ئارپىــسىدا بېيجىــڭ دائىرىلىــرىگه چــاقىرىق قىلىــپ تيهنــئهنمىن  
ئهگهر : ئۇ مۇنـداق دېـدى    . ۋەقهسىنى قايتىدىن تهكشۈرۈشنى تهلهپ قىلدى    

رەپ رۇنقى تيهنـئهنمىن ۋەقهسـىنى بىـر ته        يىـل بـۇ    15جۇڭگو رەھبهرلىـرى    
ــدىكهن  ــته  ،قىلىــشتا ســهمىمىي بولماي ــارا جهمئىيهت ــي خهلقئ  جۇڭگــو ئهبهدى
  . تېگىشلىك ئورۇنغا ئىگه بواللمايدۇ

جيـاڭ زېمىـن بىـلهن يېڭـى جۇڭگـو رەھبهرلىـرى            : ئۇ مۇنداق قارىدى  
ئوتتۇرىسىدىكى ھوقۇق تالىـشىش كۈرىـشى، جۇڭگونىـڭ يېڭـى رەھبهرلىـك            

ــهزگۈر    گۇرۇپ ــارلىق س ــۇق قات ــشىلىك ھوق ــاڭگاڭ كى ــۋەن، ش ــسىنىڭ تهي پى
مهسىلىلهردە، قاراملىق بىـلهن سىياسـىي قـارار ئېلىـشىغا ئېلىـپ كېلىـشى              

  . مۇمكىن
ئامېرىكا كونگىرىسىنىڭ جۇڭگو كومىتېتى، كونگىرىسىنىڭ كىـشىلىك       

 ئايرىم ھالدا تيهنئهنمىن ۋەقهسىنىڭ     – كۈنى ئايرىم    – 3ھوقۇق كومىتېتى   
ىللىقى مۇناسىۋىتى بىلهن گۇۋاھلىق ئېلىش گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنى         ي 15

  . ئاچتى
ئامېرىكـا جۇڭگونىـڭ    :  ئهپهندى مۇنـداق كۆرسـهتتى     شېىرېيۋىر رەندى

كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىدە ئىلگىرىلهش ھاسىل قىلىش ئۈچۈن ئىزچىـل         
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ئهمگهك ئىشلىرى مىنىـستىرى جۇڭگـونى زىيـارەت        . كۈچ چىقىرىپ كهلدى  
 مهنپهئهتلىــرى -ا، جۇڭگــودا ئىــشچىالر ۋە ئىــشچىالرنىڭ ھوقــۇق قىلغانــد

جۇڭگــو خهلــق ۋەكىلــلهر . توغرىــسىدا جىــددىي پىكىــر قويمــاقچى بولــدى 
ــرىش       ــهرھلهپ بې ــانۇن ش ــسىدا ق ــايالم توغرى ــاڭگاڭدا س ــڭ ش قۇرۇلتىيىنى

 شــاڭگاڭلىقالر. قىلىــش بولــدىتوغرىــسىدا قــارار ئالغــانلىقى، خاتــا ھۆكــۈم  
  . سىيغا كۆپرەك ئارىلىشىشنى تهلهپ قىلىدۇئهركىنلىك ۋە سىيا

ــتىگه    ــۇچىالر ھهرىكىـ ــقان ۋە ئوقۇغـ ــىگه ئارىالشـ ــئهنمىن ۋەقهسـ تيهنـ
رەھبهرلىك قىلغان كىشىلهرنىڭ بىرى ئۆركهش ئهپهندى كىـشىلىك ھوقـۇق          
كومىتېتىنىڭ گۇۋاھلىق ئېلىش يىغىنىدا، جۇڭگو بىـلهن ئاكتىـپ ئاالقىـدە           

ــوكراتىيىنى ئىل  ــودا دېم ــۇپ، جۇڭگ ــۇم  بول ــدىغان ئۇق ــۈرۈش دەي ــرى س گى
ــدا  ــسىدا توختالغان ــو : توغرى ــال    15جۇڭگ ــشاش يهنى ــا ئوخ ــل بۇرۇنقىغ  يى

جۇڭگــو . مۇســتهبىتلهر ھۆكۈمرانلىــق قىلىۋاتقــان چىرىكلهشــكهن دۆلهتتــۇر
رەھبهرلىرىنىڭ ھوقۇقنى كونترول قىلىشى بۇرۇنقىدىن تېخىمۇ ئېغىرلىشىپ       

  .كهتتى، دەپ كۆرسهتتى
ۆلهتته ئىككى خىل تۈزۈم، دەپ تهكرارالۋاتقـان       ئۆركهش ئهپهندى بىر د   

شىنجاڭغىمۇ بىـر دۆلهتـته ئىككـى       : داالى المانىڭ تهشهببۇسلىرىغا قوشۇلۇپ   
ئـۆركهش مۇنـداق    . خىل تۈزۈم بـويىچه مۇئـامىله قىلىـشنى ئۈمىـد قىلـدى           

مۇشۇ تۈرلۈك تهشهببۇس قىلغۇچىالر ئهپسۇسكى جۇڭگـو ھۆكـۈمىتى         : دېدى
  .لگۈنچى، دەپ ئهيىبلهنمهكتهتهرىپىدىن تېررورىست، بۆ

تېكىن يىغىنــدا ئــالىپدۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ باشــلىقى ئهركىــن  
بېيجىــڭ دائىرىلىــرى تېررورىزمغــا قارشــى تۇرۇشــتىن : مۇنــداق كۆرســهتتى

ھهر كۈنى دېگۈدەك ئۇيغۇرغـا     . پايدىلىنىپ ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇشقا باشلىدى   
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نى يوقاتقـان ئهھۋالـدا قوراللىـق       ىىدئۇيغۇرالر ئۈم . ئۆلۈم جازاسى بېرىلمهكته  
  . كۈرەشكه بېرىلمهكته
نىڭ قارمىقىــدا مهھكىمىــسىئامېرىكــا دۆلهت :  ېكىنتئهركىــن ئــالىپ 

ــۇر   ــومىتېتى ق ــستان ك ــهرقىي تۈركى ــدى ش ــا قوي ــى ئوتتۇرىغ . ۇش تهكلىپىن
نتانامو تۈرمىـسىگه قامالغـان ئۇيغـۇرالرنى خىتـاي ھۆكـۈمىتىگه تاپـشۇرۇپ            اۋگ

  .   قىلدىبهرمهسلىكنى تهلهپ
  



 370

   كۈنى– 27 ئاينىڭ – 7 يىلى – 2004

 – 26 مۇخبىرىنىـڭ تهيـۋەن مهركىـزى ئـاگېنتلىقى       » دۇنيا گېزىتى «
  :كۈنى شاڭگاڭدىن بهرگهن تېلېگراممىسى

ــستان م ــۇغۇلالنغۇچى  ئۇيغۇرىـ ــلهن شـ ــتهقىللىقى بىـ ــهرقىي «ۇسـ شـ
تـى  قهشـقهر ۋىاليى  :  بۈگۈن مۇنداق كۆرسـهتتى    »تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزى  

 كۈنى مهخپىـي سـوت ئېچىـپ، مىللىـي          - 4كهن ناھىيىسىدە ھهپتىنىڭ    يه
 1 يىلـدىن    3بۇالرغـا   .  نهپهر ئۇيغۇرغا ھۆكـۈم ئـېالن قىلـدى        19بۆلگۈنچى  

 بۇنىڭ ئىچىـدە بىـر نهپهر ئۇيغۇرغـا ئۆلـۈم           ،يىلغىچه قاماق جازاسى بېرىلدى   
  . جازاسى بهردى

ن قىلىـپ   ھۆكـۈم ئـېال   :  مۇنـداق كۆرسـهتتى    رەشـىد باياناتچى دىلشات   
 30 چـوڭلىرى    ، يـاش  15قاماق جازاسى بېرىلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ كىچىكـى       

  . بۇالرنىڭ ئىچىدە بىر نهپهر ئايال كىشى بار ئىدى. ياشلىق كىشىلهر ئىدى
سىز قورچاق سوت مهھكىمىسى دۆلهتنـى پارچىلىمـاقچى بولـدى، قانۇنـ           

ارتىـپ  ساقلىدى دېـگهن جىنـايهتنى ئ     ) يالغان( دورا   - ياراغ، ئوق    –قورال  
  . دىرهىدرىس قادىرغا ئۆلۈم جازاسى ب ياشلىق ئ29

ــيه   ــدە رابى ــڭ ئىچى ــۇراپبۇنى ــز  ت ــۇر قى ــسىملىك ئۇيغ ــه« ئى رقىي ش
نىـڭ ئهزالىرىغـا كىـر يۇيـۇپ بهردى، تامـاق           »تۈركىستان ئىسالم پارتىيىـسى   

ــپ    ــلهن ئهيىبلىنى ــايهت بى ــگهن جىن ــپ بهردى، دې ــاق 5ئېتى ــق قام  يىللى
  . جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى

يېقىنـدىن  : مۇنداق كۆرسهتتى » شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزى   «
ــر ــرى دائى ــستاندا بې ــۇبىي ئۇيغۇرى ــسالم شــه«ىلهر جهن ــستان ئى رقىي تۈركى
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يهر ئاسـتى   . نىـڭ ئهزالىرىنـى ھهدەپ قولغـا ئېلىـشقا باشـلىدى          »پارتىيىسى
تهشكىالتىنىڭ باشلىقلىرى دېگهن جىنـايهتنى ئارتىـپ ئـاتۇش شـهھىرىدىن           

ــدۇخهلى ــى لنىئاب ــسۇ ۋىاليىت ــا، ئاق ــم ۋە  كۇچ ــدۇلالھ رەھى ــسىدىن ئاب  ناھىيى
  . ئاقسۇدىن ئابدۇلهېكىم قۇربان قاتارلىق كىشىلهر قولغا ئېلىندى

شىنجاڭ مهسىلىسىنى تىنچ يول ئـارقىلىق سـۆھبهت        : ئۇچۇر مهركىزى 
: شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر مهركىـزى    . بىلهن ھهل قىلىشقا چاقىرىق قىلدى    

ــۈ  ــاي ھۆك ــىتىنى   ئهگهر خىت ــتۇرۇش سىياس ــق باس ــا داۋاملى مىتى ئۇيغۇرالرغ
ــۇرۇپ،     ــق تهشــكىالتالرنى ق ــى قوراللى ــۇر خهلق ــسا، ئۇيغ ــشلىتىدىغان بول ئى

  . قوراللىق قارشىلىشىش يولىنى تالالپ ئالىدۇ
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   كۈنى-  6 ئاينىڭ -  10 يىلى -  2004

  :نىڭ شاڭگاڭ خهۋەرلىرى»دۇنيا گېزىتى«
گېزىتـى مۇنـداق خهۋەر     » يبـاۋ خۇ ۋىـن «شاڭگاڭدا نهشر قىلىنىدىغان    

ــۆۋەتته دىنــى : قىلــدى ــدا جۇڭگونىــڭ رادىكالىــستالرغان  نىــسبهتهن ئېيتقان
 مىللىـي   ،رادىكالىـستلىقنى بىخهتهرلىكىگه ئهڭ زور زىيان سالىدىغىنى دىنى       

 ۋۇجۇدىغا جهملىگهن جۇڭگونىڭ ئىچـى ۋە       تېررورىستلىقنىبۆلگۈنچىلىكنى،  
  .كۈچلىرىدۇري تۈركىستان تېشىدا پائالىيهت قىلىۋاتقان شهرقى

 تۈركىستان ئىسالم   شهرقىي« يىللىرىدىن باشالپ    - 90هسىرنىڭ   ئ - 20
 تىن ئارتۇق شهرقىي تۈركىستان تهشكىالتلىرى      50 ۋەكىللىكىدىكى   »ھهرىكىتى

ــلىدى    ــشقا باش ــكهت قىلى ــدىن ھهرى ــشىدا قايتى ــڭ ئىچــى ۋە تې ــۇ . جۇڭگونى ب
 ھهرىكهتلىـرىگه ئىـسالم دىنىنـى       تهشكىالتالر ئۆزلىرىنىڭ مىللىـي بۆلگۈنچىلىـك     

ئـۇالر  . نىقاب قىلىپ دىنى ئهسـهبىيلىكنى كۈچىنىـڭ بېـرىچه تهرغىـب قىلـدى            
ــازىرقى    ــدىلىنىپ، ھ ــالىزملىق خۇسۇســىيهتلىرىدىن پاي ــڭ رادىك ــسالم دىنىنى ئى

كوممۇنىستىك «ھاكىمىيهتنىڭ قانۇنلۇق ھاكىمىيهت ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلىپ       
ئهيىـبلهنگهن پـارتىيه، ئـالالھ پارتىيىـسى ئالالھنىـڭ          ئـالالھ تهرىپىـدىن     » پارتىيه

خىتــايالر بىزنىــڭ . ئىــسمى قويۇلغــان پــارتىيه، دەپ ھهر يهردە تهشــۋىق قىلــدى
 ئاستى قىلدى، ئـورنىمىزدىن     –دىنىمىزنى ئاياغ   . زېمىنىمىزنى ئىگىلهپ ئالدى  

دەست تۇرۇپ، مۇستهقىللىق ئۈچۈن كۈرەشكه ئاتلىنىپ، ئالالھنىڭ ئىرادىـسىگه         
ۇيغۇن بولغان سىياسىي ھاكىمىيهت قۇرۇپ، بىر خىتاينى ئۆلتۈرسهك بىر قېـتىم           ئ

ھهرەمگه بارغانغا باراۋەر بولىدۇ، غازات قىلىپ شهرقىي تۈركىستان ئىسالم دۆلىتـى           
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 تۈسكه، تېررورىـستلىق    رادىكاللىققۇرىمىز، دېيىشتى، ئۇالرنىڭ ھهرىكىتى دىنى      
  .تۈسكه ئىگه بولدى

 كــۈنى مۇســتهملىكه ئۇيغۇرىــستان - 5ىــڭ  ئاين- 4 يىلــى - 1994
 ناھىيه بارىن يېزىسىدا شهرقىي تۈركىـستان بۆلگـۈنچى   ئاقتۇنىڭ  ) شىنجاڭ(

كۈچلىرى بىدئهتلهرنى يوقىتىپ، شهرقىي تۈركىستان ئىـسالم جۇمهـۇرىيىتى         
قــۇرىمىز، دېــگهن شــوئارنى تــوۋالپ ماشــىنىالرنى كۆيــدۈرۈپ، ســاقچىالرنى  

  .  ئالدىئۆلتۈرۈپ، كىشىلهرنى گۆرۈگه
 10 كۈنى جهنـۇبىي ئۇيغۇرىـستاندا       - 9 ئاينىڭ   - 6 يىلى   - 1993

  . قېتىم پارتلىتىش دېلوسى پهيدا قىلدى
ــى - 1997 ــڭ - 2 يىل ــنى  - 25 ئاينى ــۈچ دانه ئاپتوبۇس ــۈنى ئ  ك

  .  ئادەم يارىدار بولدى68پارتلىتىپ توققۇز ئادەم ئۆلدى، 
رقىي شه«چه  كۈنىگى- 8 كۈنىدىن - 5ڭ اينى ئ- 2 يىلى  - 1997

نىـڭ رەھبهرلىكىـدە ئىـسالم دۆلىتـى قـۇرۇش          »تۈركىستان ئالالھ پارتىيىـسى   
 كۆتۈرۈپ نامـايىش قىلىـپ، مـاگىزىنالرنى        پىالكاتالرنىئهقىدىلىرى يېزىلغان   

 قىلىپ، خىتاي پۇقرالىرىغا ھۇجۇم قىلىپ، ماشىنىالرنى       توڭتهي – ئوڭتهي
 دىـن  30النـدۇرۇپ   ئـادەمنى يارى 200چېقىـپ يهتـته ئـادەمنى ئۆلتـۈرۈپ،     

  . ئارتۇق ماشىنىنى كۆيدۈرۈۋەتتى
 - 1990هلۇماتالرغـا ئاساسـالنغاندا     ئېنىق بولمىغان ستاتىـستىكىلىق م    

 قېتىمــدىن 200 يىلىغىــچه ئىچكىرىــدە ۋە تاشــقىرىدا - 2001يىلىــدىن 
 440 ئـادەم ئۆلـدى،      162ئارتۇق تېررورىستلىق پائالىيهت ئېلىـپ بېرىـپ        

ه يهرشارى دائىرىـسىدە دىنـى ئېتىقـاد ئهسـهبىيلىكى          نۆۋەتت. ئادەم يارىالندى 
.  يـول يىـراق    ، زەربه بېرىـشته ۋەزىـپه ئېغىـر       رادىكالىستالرغادىنى  . ئۆرلىدى

  .  ئالدىدا ھوشيارلىقىمىزنى ئۆستۈرۈشىمىز الزىمرادىكالىستالرنىڭشۇڭا دىنى 



 374

   كۈنى-  20 ئاينىڭ -  2 يىلى -  2005

 جىنىـڭ   زۇڭن مۇخبىرى جاڭ    نىڭ ئاالھىدە ئهۋەتىلگه  »دۇنيا گېزىتى «
  : كۈنى بهرگهن تېلېگراممىسى- 19

ى  كــۈن- 19الر ۋازارىتىنىــڭ باياناتچىــسى   يــاپونىيه تاشــقى ئىــش  
 بىخهتهرلىك مۇداپىئه    ياپونىيه –ئامېرىكا  «: ۋاشىنگتوندا مۇنداق كۆرسهتتى  

 ، ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان رايـونالر يـاپونىيه بولـۇپال قالماسـتىن           »كۆرسهتكۈچى
ــان       جۈمل ــنچ ئوكي ــىمالى تى ــۋەن ۋە ش ــارىلى، تهي ــرىم ئ ــورېيه يې ــدىن ك ى

ــدۇ    ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــۇ ئ ــاپونىيه    . رايونلىرىنىم ــش ي ــات قىلى ــداق بايان بۇن
ئهمهلــدارلىرىنىڭ تهيــۋەننى بىخهتهرلىــك شهرتنامىــسىنىڭ ئىچىــگه ئېلىــپ 

  . كىرگهنلىكىنى تۇنجى قېتىم ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇشىدۇر
دۆلهت ىنىـڭ تاشـقى ئىـشالر مىنىـستىرلىرى ۋە          ئامېرىكىنىڭ ۋە ياپونىي  
 كــۈنى ۋاشــىنگتوندا مهسلىههتلهشــكهندىن - 19مــۇداپىئه مىنىــستىرلىرى 

كېيىن ئورتاق بايانـات ئـېالن قىلىـپ، رايـون خاراكتېرلىـك ئورتـاق نىـشان                
توغرىسىدا توختالغانـدا تهيـۋەن مهسىلىـسىنى تىـنچ يـول بىـلهن سـۆھبهت               

  . الندۇرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتتىئارقىلىق ھهل قىلىشقا ئىلهام
 يىلـدىن   10ياپونىيه، ئامېرىكـا بىخهتهرلىـك شهرتنامىـسى ئىمزاالنغـان          

ــدا      ــاكىمه قىلغان ــى مۇھ ــدىغان دائىرىلهرن ــق كېلى ــهرتنامه مۇۋاپى ــرى، ش بې
نىــڭ هياپونىي«دۈرۈپ قويۇشــتىن ســاقلىنىش ئۈچــۈن، جۇڭگــونى غهزەپلهنــ

ــدە   دېڭ ــۈز بهرگهن ــدە ۋەقه ي ــز تهۋەلىكى ــۇمنى   »ى ــۈجمهل ئۇق ــدىغان م  دەي
ــدى   ــگهن ئى ــشلىتىپ كهل ــشالر    . ئى ــقى ئى ــاپونىيه تاش ــۈن ي ــراق، بۈگ بى

ــان باياناتنىــڭ    ــېالن قىلغ ــسى ئ ــدا، ۋازارىتىنىــڭ باياناتچى ــا قارىغان مهزمۇنىغ
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، كهلگۈسـىنىڭ   ئوچۇقالشـتۇرۇلدى  دېگهن ئۇقۇمنىڭ مهزمـۇنى      »ئهتراپىدا«
  . تهرەققىياتى دىققهت قىلىشقا ئهرزىيدۇ

بىخهتهرلىك شهرتنامىـسىگه ئاساسـالنغاندا     : اناتچى مۇنداق كۆرسهتتى  باي
ياپونىيىنىڭ ھهقىقهتهن ئامېرىكىنىڭ ھهربىـي ئىـشالر پائـالىيىتىنى قـولالش           
ــال ئىككــى دۆلهت مهســلىههتچىلىرى    ــسىالتالر يهنى ــار تهپ ــۇمكىنچىلىكى ب م

  . كومىتېتىنىڭ مۇھاكىمىسىگه قالدۇرۇلدى
ئامېرىكــا، يــاپونىيه شــهرقىي جهنــۇبىي : بايانــاتچى مۇنــداق كۆرســهتتى

ئاســىيانىڭ بىخهتهرلىكىنــى ئورتــاق نىــشان قىلغــان ئىــستراتېگىيىلىك      
مهقسهتلهر كورېيه يېرىم ئارىلى بىلهن تهيـۋەننى كۆڭـۈل بۆلىـدىغان رايـونالر             
قاتارىغــا كىرگۈزگهنــدە، بــۇ مهســىلىگه يــاپونىيه يېقىنــدىن دىقــقهت قىلىــپ 

ككۇر قىلىـپ، رايـون خاراكتېرلىـك توقۇنۇشـتىن         ئېهتىياتچانلىق بىلهن تهپه  
ورېيه يېـــرىم ئـــارىلى ۋە تهيـــۋەننى ساقلىنىـــشنى ئۈمىـــد قىلغـــانلىقى كـــ

نىڭ دائىرىسىگه ئېلىپ كىرگهنلىكىنىڭ مۇھىم     »بىخهتهرلىك شهرتنامىسى «
  . سهۋەبىدۇر
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   كۈنى-  21 ئاينىڭ -  2 يىلى -  2005

: لېگراممىــسىې بېيجىڭــدىن بهرگهن تمۇخبىرىنىــڭ» دۇنيــا گېزىتــى«
نىــڭ ئورتــاق ئاخباراتىــدا »بىخهتهرلىــك شهرتنامىــسى «ئامېرىكــا، يــاپونىيه،

تهيۋەن بوغۇزىنىڭ ئورتاق ئىستراتېگىيىلىك نىشانغا ئېلىنغانلىقىـدىن خهۋەر        
ــاتى   تاپقــان بېيجىــڭ دائىرىلىــرى، تاشــقى ئىــشالر مىنىــستىرلىكىنىڭ بايان

بىخهتهرلىــــك «ا ئامېرىكــــيــــاپونىيه، : ئــــارقىلىق مۇنــــداق كۆرســــهتتى
نىــڭ ئورتــاق باياناتچىــسى ئاســىيا تىــنچ ئوكيــان رايونىنىــڭ »شهرتنامىــسى

ــرەك، ئهگهر بايانــ   ــدىلىق بولۇشــى كې ــا پاي ــى، مۇقىملىقىغ ات باشــقا تىنچلىق
 زەخمهت يهتكۈزىـدىكهن،    –ه، مهنپهئهتىگه زىيان    ىگدۆلهتلهرنىڭ بىخهتهرلىك 

گـو ھهرگىـز قوبـۇل      جۇڭگونىڭ تېررىتورىيىسىگه بېرىپ چېتىلىدىكهن جۇڭ    
ــهتتى  ــدۇ، دەپ كۆرس ــى    . قىلماي ــى ئىكك ــل ھهرىكىت ــۇ خى ــڭ ب ياپونىيىنى

ئهڭ ئـاخىرى يـاپونىيىگه پايدىـسىز،       . دۆلهتنىڭ مۇناسىۋىتىنى چېكىندۈرىدۇ  
  . دەپ كۆرسهتتى
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ــ«، »دۇنيــا گېزىتــى« ــ - ۇنىي  كــۈنى - 18 »رك ۋاقىــت گېزىتــىوي
دا رۇســىيه بىــلهن جۇڭگونىــڭ بىرلهشــمه ھهربىــي مــانېۋىر شــهرقىي دېڭىــز

ــرلهر     ــمۇ؟ پىكى ــىۋەتلىكمۇ ئهمهس ــا مۇناس ــۋەن بوغۇزىغ ــۈزگهنلىكى، تهي ئۆتك
  . بىردەك ئهمهس، كۆزىتىشكه توغرا كېلىدۇ، دەپ كۆرسهتتى

ئاسىيا ھهپتىلىك  «نېرالى  خىتاي ئارمىيىسىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك گې    
بـۇ قېتىمقـى ھهربىـي      : نى قوبـۇل قىلغانـدا     زىيـارىتى  مۇخبىرىنىڭ »ژۇرنىلى

ــتهقىللىققا قهدەم      ــۋەن مۇس ــشىپ ئهگهر تهي ــلهن بىرلى ــىيه بى ــانېۋىر رۇس م
تاشــاليدىغان بولــسا، ئامېرىكىنىــڭ يــاردەم بېرىــشىنى چهكلهشــنى مهقــسهت  

  . قىلىدۇ، دەپ كۆرسهتتى
موســـكۋادا، خهلقئـــارا ئىقتىـــساد، سىياســـهت تهتقىقـــات ئورنىنىـــڭ  

: بىرلهشـمه ھهربىـي مـانېۋىر     :  مۇنداق كۆرسـهتتى   چىېىيوفمىتهتقىقاتچىسى  
نى رۇسـىيىنىڭ قوللىـشىدىن دېـرەك       ىجۇڭگونىڭ تهيـۋەنگه ھۇجـۇم قىلىـش      

رۇسـىيه  .  بولىدۇ زورىققانلىقبېرىدۇ، دېيىلىدىغان بولسا، بۇ ھهددىدىن زىيادە       
بىــر جۇڭگــو سىياســىتىنى قولاليــدۇ بىــراق، تهيــۋەن بوغــۇزى ۋەقهلىــرىگه   

  . ېلىشنى ئۈمىد قىلمايدۇئارىلىشىپ ق
ئامېرىكــا، يــاپونىيه بىخهتهرلىــك شهرتنامىــسى ۋاشــىنگتوندا مۇھــاكىمه  

ــدى ــيىن رۇســىيه  . قىلىن ــدىن كې ــالته ئاي ــانېۋىر  –ئ ــو بىرلهشــمه م  جۇڭگ
  . ئۆتكۈزدى
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ــاگېنتلىقى  « ــزى ئـ ــۋەن مهركىـ ــڭ »تهيـ ــۈنى - 11 مۇخبىرىنىـ  كـ
  :رگهن تېلېگراممىسىۋاشىنگتوندىن به

ۋاشىنگتون ۋاقىـت گېزىتـى ئاۋسـترالىيىلىك جۇڭگـو ھهربىـي ئىـشالر         
 ســۆزلىرىدىن نهقىــل كهلتــۈرۈپ مۇنـــداق    ئاندىلوســنىڭ تهتقىقاتچىــسى  

ئۇيغۇرلىرىنىـڭ،  ) مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستان   (بېيجىڭ شىنجاڭ   : كۆرسهتتى
. ى مۇمكىن تىبهتلهرنىڭ ھهربىي قوراللىق ھهرىكىتى ۋەزىيىتىگه دۇچ كېلىش      

ــاتچى  ــدىلوستهتقىق ــهتتى ئان ــداق كۆرس ــستاندا  :  مۇن ــتهملىكه ئۇيغۇرى مۇس
ئۇيغۇرالر ۋە تىـبهت مۇسـتهقىلچىلىرى ئاكتىـپ قارشـى تۇرىـدىغان بولـسىال              

  .جۇڭگو قاباھهتلىك چۈش كۆرۈشكه مهجبۇر بولىدۇ
 مهخسۇس خهۋەر يېزىـپ،     تىتونغاۋاشىنگتون ۋاقىت گېزىتى مهخسۇس     

 ئانـدىلوس ۋا ئارمىيىسىدىن پېنسىيىگه چىققان ئوفىتسېر      ئاۋسترالىيىنىڭ ھا 
نۇرغۇنلىغـــان : ژۇرنىلىــدا ئــېالن قىلغــان ماقالىــدىن نهقىــل كهلتــۈرۈپ      

ــۇرالر جۇ  ــبهتلىكلهر ۋە ئۇيغـ ــدۇ تىـ ــتهملىكىچى، دەپ قارايـ ــونى مۇسـ  ،ڭگـ
 يىلـالردا   - 1960 - 1950ئامېرىكىنىڭ مهركىـزى ئاخبـارات ئىدارىـسى        

رىنىـڭ قوراللىـق قارشـىلىق كۆرسىتىـشلىرىگه        تىبهت ئهركىنلىـك جهڭچىلى   
يـــاردەم بهرگهن، ھـــازىر نۇرغۇنلىغـــان تىـــبهتلىكلهر قوراللىـــق قارشـــىلىق  

بۇ ئامىلالر، ئۇيغۇرىستان ۋە    . كۆرسىتىشنىڭ ئۈنۈم بېرىدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ   
نىڭ دەرىجىـسىنى يـۇقىرى كۆتۈرۈشـى مـۇمكىن،         ىڭىىق توپىل تىبهتته قورالل 
  . دەپ كۆرسهتتى
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ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرى دېموكراتىيىگه    :  مۇنداق كۆرسهتتى  دىلوسئان
 بولسا، بۇ رايوندا ھۆكۈمهتلهرنىڭ ئهركىنلىك، مۇسـتهقىللىقنى      يۈزلىنىدىغانال

نى پهيـدا   ىقوغلىشىۋاتقان ئۇيغـۇرالر ۋە تىـبهتلىكلهرگه ھېـسداشلىق قىلىـش         
ىي سورۇنالر بىلهن  ھهتتا بۇ ھۆكۈمهتلهر ئۇيغۇرالر ۋە تىبهتلهرنى مهخپ      . قىلىدۇ

، مىنـامىيون ئۇنىڭدىن باشقا ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرىدە      . تهمىنلىشى مۇمكىن 
بومبىالر قاتارلىق قورالالر ئىزدىـسه تـاپقىلى بولىـدىغان دەرىجىـدە تارقىلىـپ             

  .كهتتى، بۇ قورالالر بهلكى تىبهتكه، ئۇيغۇرىستانغا ئېقىپ كىرىشى مۇمكىن
   

  


