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 ئاخبارات باياناتى

 خەلىفىلىك شەرقى تۈركىستاننى ئازاد قىلىدۇ ۋە جىنايەتچى خىتاينىڭ زۇلۇملىرىدىن قۇتۇلدۇرىدۇ

ۇر يغمۇسۇلمانالر ھاكىملىرىنىڭ سۈكۈتتە باش ىئگىپ تۇرۇشلىرىدىن ۆئزىنى بىلەلمەي قالماقتا.  چۈنكى،  بۇ ھاكىمالر شەرقى تۈركىستاندىكى ۇئ -خىتاي باشلىقلىرى 

لىپ بېرۋاتقان، كىشىنى چۆچىتدىغان مۇسۇلمانلىرىغا ياردەم بېرىشنىڭ وئرنىغا، دولالرالرنى ەئۋزەل كۆرۈشتى. خىتاي ھۆكىمىتىنىڭ مۇسۇلمانالرنى دىنىدىن ياندۇرۇش ۈئچۈن ېئ
ەئجداتلىرى ھىجرەتنىڭ بىرىنچى ەئسىرىنىڭ  -تۇر. چۈنكى ۇئيغۇرالردەھشەتلىك جىنايەتلىرىگە قۇالق يۇپۇرۇپ تۇرۇشتى. خىتاينىڭ بۇ ۇئرۇنۇشلىرىنىڭ ھېچقانداق پايدىسى يوق

 كەم وئرۇنالشقان خەلق ىئدى. ائخىرىلىرىدا ىئسالم دىنى بىلەن ھىدايەت تاپقان، ۇئنىڭ ەئقىدىسىگە مەھكەم يېپىشقان، شۇندىن بېرى، قەلىپلىرىدە ىئسالم دىنى  مۇستەھ

ىچىشكە مەجبورالۋاتىدۇ. ۇئالرنى دىنى ىئبادەتلەرنى قىلىشتىن توسىۋاتىدۇ. مەسچىتلەرنى تاقاپ، كىشىلەرنى مەسچىتلەرگە خىتاي ھۆكىمىتى مۇسۇلمانالرنى دىنىدىن ۋاز ك
ەتتىكى، شۇ دەرىجىگە بېرىپ ي بېرىشتىن ۋە مۇبارەك رەمزان روزىسىنى تۇتۇشتىن چەكلەۋاتىدۇ. ىئسالمنىڭ ھەرقانداق كۆرىنىشىگە قارشى ۇئرۇش ېئچۋاتىدۇ. ھەتتاكى،  ىئش

گىرلىرىنى قۇرۇپ، بۇ يەرلەردە  تېرورىزىمغا قارشى » دىگەن شۇائر بىلەن، « قايتا تەربىيلەش» تاملىرى ائرقىسىدا نەچچە  مىليون مۇسۇلمان ۇئيغۇر قامالغان ناھايىتى چوڭ جازا ال
ان زىيالىالر، ائلىمالر، مۇتەپەككۈرلەر ۋە ۇئنۋىرستىت وئقۇتقۇچىلىرىنى جازا دىگەن يالغان داۋاالر ائستىدا  مۇسۇلمانالرغا توختىماي زەربە بەرمەك تە. نۇرغۇلىغ« تۇرۇش

گىرلىرىغا قامىدى. بۇالرنىڭ ھەممسىنى مۇھىتقا  ۋەھىمە تارقىتىش، مۇسۇلمانالرنىڭ قەلىپلىرىگە قورقۇنچ سېلىش نەتىجىسىدە مۇسۇلمانال رنى  ۆئزلىرىگە بويسۇندۇرۇش، ال
 ىنىشىنى كۈچسىز، زەىئپ ھالغا چۈشۈرۈپ قويۇش ۈئچۈن قىلماقتا. ىئسالم دىنى بىلەن بولغان باغل

Intelligence  دەپ ېئالن « ىئسالم دىنى ھەرقانداق قىلىپ، ھەتتا قىيناش، ۆئلتۈرۈش بىلەن بولسىمۇ داۋاالش كىرەك بولغان يۇقۇملۇق كىسەل » ژۇرنىلى خىتاينىڭ
تەشكىالتى خىتاي ھۆكىمەت داىئرىلىرىنىڭ مۇسۇلمانالرنى روھى ۋە جىسمانى قىيناقالر بىلەن تەھدىد سېلىپ دىنىدىن قىلغانلىقىنى خەۋەر قىلدى.  ىئنسان ھەقلىرى كۆزىتىش 

ارشى كە ق« ۈئچ خىل كۈچ » زوراۋان تېرورچى، دىنى ەئسەبىي كۈچ، بۆلگۈنچىدىن ىئبارەت  » ۋاز كېچىشكە مەجبورالۋاتقانلىقى ۋە ھۆكىمەت داىئرىلىرىنىڭ بۇنىڭغا نىسبەتەن 
ائگىنتلىقىمۇ خىتاي داىئرلىرىنىڭ بۇ يالغان شۇائرالر ائستىدا قاتتىق باستۇرۇش سىياسەتلىرىنى يۈرگۈزۋاتقانلىقنى  BBCدەۋېلۋاتقانلىقى ھەققىدە خەۋەر بەردى.  « تۇۋاتىمىز

 خەۋەر قىلدى.

نالرنىڭ ھاكىملىرى خار ھالەتتە قول قوشتۇرۇپ  تۇرۋاتىدۇ ۋە ۇئالر بىلەن ھەمكارلىق خىتاي داىئرلىرى مۇشۇنچىۋاال  تاجاۋۇزچىلىقالرنى  يۈرگۈزۋاتقان پەيىتتە، مۇسۇلما
اليدۇ. ۇئ ھىندىنوزىيە ھۆكىمىتىنىڭ  -17ائينىڭ  -12يىلى  -2018ېئلىپ بېرۋاتىدۇ.  بۇنىڭغا ھىندىنوزىيەنىڭ مۇائۋىن رەىئسى يوسۇف كەلەنىڭ  كۈنىدە قىلغان سۆزلىرى مىسال بوال

. مانا مۇشۇنداق دىكى مۇسۇلمانالر يولۇقۋاتقان ىئچكى مەسلىلەرگە ائرلىشالمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ۇئنىڭ دىيشىچە،بۇ خىتاي ھۆكىمىتىگە تىگىشلىك ىئششەرقى تۈركىستان
ۋە خىتاي بىلەن تۈزۈلگەن تىجارەت كىلىشىملىرى مۇسۇلمانالرنىڭ  قىلىپ، خىتاي ھىندىنوزىيە، مااليسىيا، پاكىستان قاتارلىق دۆلەتلەرگە مەبلەغ سۈپىتىدە بەرگەن دولالرالر 

 يدى.ھاكىملىرىنى شەرقى تۈركىستاندكى مۇسۇلمانالرغا ياردەم بېرىشتىن ىئبارەت ائلالھ ۇئالرغا پەرز قىلغان بويرۇقنى وئرۇنداشتىن توسۇپ قو

مالر ىئسالم ۈئممىتىگە ۋەكىللىك قىلمايدۇ.  بىز خىتاي قوماندانلىرىنى ىئسالم ۈئممىتىنىڭ شۇنداقتىمۇ بىز مۇسۇلمانالر شۇنىڭغا ىئشىنىمىزكى، بۇ ساختىكار ھاكى

كىشەنلەرنى پاچاقالپ تاشالپ، شەرقى تۈركىستاندا، مىيانماردا، -غەزىپىدىن ائگاھالندۇرىمىز.  مۇسۇلمانالر ھامان بىر كۈنى ائلالھنىڭ ەئمرىگە قايتىپ،   ھاكىمالر سالغان كويزا

 چۈن وئرۇنلىرىدىن دەس تۇرىدۇ. پەلەستىن ۋە باشقا مۇسۇلمان دىيارلىرىدا مۇسۇلمانالرغا زۇلۇم قىلغان ۋە ۇئالرغا تاجاۋۇز قىلغان ھەربىر زالىمدىن ىئنتىقام ېئلىش ۈئ كەشمىر،

ەئمىرى جەڭگىۋار قوماندان قۇتەيبە ىئبنى مۇسلىمنىڭ خىتاي قوماندانلىرى ائتا بوۋىلىرىنىڭ قىسمىتىدىن ىئبرەت ېئلىشلىرى كېرەك! ۇئالر مۇسۇلمانالر قوشۇنىنىڭ 
لمىغان ىئدى.  خىتاي پادىشاھى ۇئنىڭغا ۋەزىرلىرى ۋە بىر تۈركۈم « خىتاي زىمىنىغا قەدەم باسماي قويمايمەن» دەپ ىئچكەن  قەسىمىنى وئرۇندىشىدىن قېچىپ قۇتۇال

« ىمە دىسىڭىز شۇنى قىلىپ سىزنى رازى قىاليلى، سىز قانچىلىك خالىسىڭىز شۇنچىلىك جىزيە تاپشۇرايلىەئلچىلىرىنى ەئۋەتىپ: |بىزنىڭ زىمىنىمىزغا بېسىپ كىرمەڭ. بىز ن
ى وئرۇنداش شاراىئتىنى تەييار قىلىپ دىدى.  قۇتەيبە ۇئالرغا : مەن خىتاي تۇپرىقىغا چوقۇم قەدەم باسىدىغانلىقىمغا قەسەم ىئچكەنىدىم، دىدى. ۇئالر: بىز سىزگە قەسىمىڭىزن

بە ۇئنىڭغا دەسسىدى ۋە ۇئنىڭ ىمىز، دېيىشتى. خىتاي پادىشاھىنىڭ ەئلچىسى دەرھال قايتىپ بېرىپ خىتايدىن  توپا ېئلىپ كېلىپ، قۇتەيبەنىڭ يېنىغا ېئلىپ كىردى. قۇتەيبېر 
 ۈئستىدە تۇردى. ۇئالردىن جىزيە ائلدى. ۇئالر جىزيەسىنى باشلىرىنى ەئگكەن ھالدا تاپشۇرۇشقان ىئدى.

ن ىئبارەت. الر زۇلۇمالرغا سۈكۈت قىلىپ ۇئخالپ يېتىۋەرمەيدۇ. ۇئالرنىڭ بېشىدىن كېچۋاتقان بۇ زۇلمەت ۋە تۇمان، پەقەت يازنىڭ ۆئتكۈنچى بۇلۇتىدىمۇسۇلمان
ۇلۇم چىكۋاتقان مۇسۇلمانالرنى قۇتۇلدۇرىدۇ.  ائلالھنىڭ ىئزنى بىلەن پەيغەمبەر مىنھاجىغا ائساسالنغان راشىد خەلىفىلىك دۆلىتى پات يېقىندا قۇرۇلىدۇ ۋە شەرقى تۈركىستاندا ز 

ەئنە شۇچاغدا نە « قوغدىلىسىلەر.ھەربىر زالىم، تاجاۋۇزچىدىن ھىساپ سورايدۇ. رەسۇلۇلالھ مۇنداق دىگەن: ىئمام قالقاندۇر، ۇئنىڭ ائرقىسىدا تۇرۇپ جىھات قىلىسىلەر ۋە 
لمايدۇ. چۈنكى قىلغانلىرىنىڭ بىرگە ىئككى بولۇپ يانىدىغانلىقىنى بىلىدۇ.  ائلالھ كۈچلۈك تۇر. غالىپتۇر. خىتاي، نە  باشقىسى مۇسۇلمانالرغا ەئزىيەت يەتكۈزۈشكە جۈرەئ  ت قىال
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