"خىتاي ﯪتۇم سىناقلىرى زﯨيانكەشلىكىنى يۇنٻسكﻮنىڭ ئەس مىراسى قىاليلى"
"-10ﯪينىڭ -16كۈنىنى خىتاي ﯪتۇم سىناقلىرى زﯨيانكەشلىكىنىڭ مۇسىبەت كۈنى قىلىپ بەلگىلەيلى"

-1964يىلى -10ﯪينىڭ -16كۇنىدﯨن باشالپ -1996يىلغىچە بﻮلغان  32يىلدا ،خىتاي ھۆكۈمٻتى شەرقىي
تۈركىستان)ھازﯨرقى ﯪتالمىش شىنجاڭ ۈٸيغۇر ﯪپتﻮنۇم رايﻮنى(نىڭ لﻮپنۇردا ﯪتۇم سىناقلىرى ﯸلىپ باردى .خىتاي
ھۆكۈمٻتى  46قٻتىم سىناق قىلدۇق دەپ رەسمىي ﯸالن قىلغان بﻮلسىمۇ،كىچىك تىپتىكى سىناقالرنىمۇ قﻮشقاندا
ﯪتۇم سىناقلىرﯨنىڭ سانى  50قٻتىمدﯨن ﯪشىدۇ.
خىتاي ھۆكۈمٻتى ،ﯪتۇم سىناقلىرى ﯸلىپ كەلگەن مۇھىت بۇلغىنىش ۋە شەرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ
ساالمەتلىكىگە بﻮلغان زﯨيانكەشلىكنى ﯻنكار قىلىدۇ .شۇنداقال ئەتراپتىكى ﯪھالىلەر بىلەن كارى بﻮلمىغان
ئەھۋال ﯪستىدا ﯪتۇم سىناقلىرﯨنى داۋامالشتۇرﯨدۇ .شەرقىي تۇركىستانلىقالرغا ھەتتا بۇ ﯪتۇم سىناقلىرى ۋە ﯪتۇم
سىناقلىرﯨنىڭ ۆٸزلىرﯨنىڭ ساالمەتلىكىگە قانداق تەسىرى بارلىقى تﻮغرﯨلىقمۇ ھٻچقانداق مەلۇمات بەرﯨلمىگەن.
-1980يىلى -10ﯪينىڭ -16كۈنى ئەڭ ﯪخىرقى ھاۋا بﻮشلۇقىدﯨكى ﯪتۇم سىنىقى-1996 ،يىلى -7ﯪينىڭ -29كۈنى
ئەڭ ﯪخىرقى يەر ﯪستى سىنىقى ۆٸتكۈزۈلدى .خىتاينىڭ ﯪتۇم سىنىقىنىڭ بۇزغۇنچىلىق كۈچى ياپﻮنىيە
ھٻروشىمادﯨكى  120000دﯨن  140000غا قەدەر ﯪدەمنىڭ جٻنىغا زامىن بﻮلدى دەپ قارﯨلىدﯨغان ﯪتۇمنىڭ
بۇزغۇنچىلىق كۈچىدﯨن  1300دﯨن  1400ھەسسە ﯪرتۇق.
-1994يىلى ۈٸيغۇر دوختۇر ئەنۋەر تﻮختى ۆٸزى ﯻشلەيدﯨغان دوختۇرخانىدا ۈٸيغۇرالر ۋە ۈٸيغۇرالر وٸلتۇراقالشقان
رايﻮنالردا تۇرﯨدﯨغان خىتاي كۆچمەنلىرﯨدﯨكى يامان خاراكـتٻرلىق ۆٸسمە يەنى راكنىڭ ﯻنتايىن كۆپلىنى بايقاپ
تەكشۇرۇشكە باشاليدۇ.
ۈٸندﯨن كٻيىن ،ئەنگىلىيەنىڭ ھۆججەتلىك فىلىم ئەترﯨتى بىلەن ھەمكارلىشىپ ﯪتۇم سىناقلىرﯨنىڭ
زﯨيانكلكەشلىكىگە ۈٸچرﯨغانالرنى بىۋاستە تەكشۈرەيدۇ" .يىپەك يﻮلىدﯨكى ۆٸلۈم ﯻالھى" دٻگەن ھۆججەتلىك
فىلىم -1998يىلى ئەنگىلىيەنىڭ "چانٻل  "4تە قﻮيۇلۇپ دۇنيا خەلقىگە خىتاي ﯪتۇم سىناقلىرﯨنىڭ
بۇزغۇنچىلىقلىرﯨنى تﻮنۇتىدۇ.
ﯻنسان قٻلىپىدﯨن چىققان جىنايەتلىك سىناقالر بەدﯨلىگە ﯪتۇم قﻮرالىغا ﯻگە بﻮلغان خىتاي ھۆكۈمٻتى
پاكىستان،شىمالىي كﻮرﯨيە ۋە ﯻران قاتارلىق دۆلەتلەرنى ﯪتۇم تٻخنىكىسى بىلەن تەمىنلىمەكـتە.

ھازﯨر ﯻقتىسادى تەرەققىياتقا ﯸرﯨشكەن خىتاينىڭ ھەربىي كۈچى ۋە ﯪتۇم تەھدﯨتىنىڭ ﯪرقا كۆرۈنىشىدﯨن
ۈٸنىڭ يٻقىن ئەتراپتىكى دۆلەت ۋە زٻمىنالرنى بٻسىۋٻلىش وٸيىنىڭ بارلىقىنى كۆرگىلى بﻮلىدۇ .ۈٸنىڭ يٻقىنقى بىر
يۈرۈش ھەرﯨكەتلىرى دۇنيا ۋە ﯪسىيانىڭ تٻنچلىقىغا تەھدﯨت سالىدۇ.
خىتاي ھۆكۈمٻتى ﯸلىپ بارغان ﯪتۇم سىناقلىرﯨنىڭ ھەقىقىي ئەپتى-بەشىرﯨسىنى ﯸچىپ بٻرﯨش ۋە يادرو
قﻮراللىرﯨدﯨن خالى تٻنچ دۇنياغا دەۋەت قىلىش ۏٸچۈن ﯻككى ﯻمزا تﻮپالش پاﯪلىيىتىنى خەلقﯫرادا قانات
يايدۇرماقچى:
"خىتاي ﯪتۇم سىناقلىرى زﯨيانكەشلىكىنى يۇنٻسكﻮنىڭ ئەس مىراسى قىاليلى"
"-10ﯪينىڭ -16كۈنىنى خىتاي ﯪتۇم سىناقلىرى زﯨيانكەشلىكىنىڭ مۇسىبەت كۈنى قىلىپ بەلگىلەيلى"
ﯻمزا تﻮپالشقا چاقىرﯨق قىلغۇچىالر:
دوكـتﻮر ئەنۋەر تﻮختى
شەرقىي تۈركىستان سۈرگۈن ھۆكۈمٻتى پرٻزﯨدٻنتى ئەخمەتجان وٸسمان
-2016يىلى -8ﯪينىڭ -14كۈنى ﯻمزا تﻮپالش رەسمىي باشالندى.
-2016يىلى -10ﯪينىڭ -16كۈنى ياپﻮنىيە تﻮكيﻮدا "خىتاينىڭ ﯪتۇم تەھدﯨتى"
ﯻلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ﯸچىلىدۇ.

