
 ۇنىۋېرسىتېتى ئ ۋاشىنگتونجورج شان ئار رابىرتس، 
 

 ۇنازىرە( ناملىق كىتابىمدا م2020 ېستېر/ مانچ  ېتون)پرىنس «ۇرۇشقارشى ئ ۇيغۇرالرغا قىلىنغان »ئ ەشرن ېقىنداي مەن

  ۈركباشقا ت ۋەئاھالىسى  ۇيغۇردىكى ئ (XUAR) ئاپتونوم رايونى ۇيغۇرئ ڭشىنجا ۆلىتىنىڭد ۇڭگوج  ،ەكقىلغىنىمد

  ۇرىغا بايان قىلىشىدا ئوتت ەسلىئ ۆزىنىڭس ېگەن»ئىرقىي قىرغىنچىلىق« د ېمكىننىڭرافائىل لۋاتقانلىقلىرى قىلى ۇسۇلمانلىرىغا م
ھاالك   ەتنىڭياكى مىلل ەملىكەتم»بىر نى  »ئىرقىي قىرغىنچىلىق«ېمكىن ل .ەنقارايم ەپد ېلىدۇماس ك ەسۋىرىغا قويغان ت

  ەتنىمىلل لىقئارقىقاتىللىق  ۆلەملىكك ەڭك ەتتەئاد نىەريانى ج ڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ۇئ. 1ەسۋىرلىگەنت ەپد «ۇشىبول
 ۇسۇلىنىئ ۇرمۇشت ۋەكىملىكى  ېكتىپكولل ،ئاالھىدىلىكى ەدەنىيەتم ەلكىب ،ەمەسئەريان ج ىكى ەكلىدش «يوقىتىش ەرھالد»

 ۇھىمم ڭھاياتىنى ڭيوقىتىش نىشانىنى »مىللىي توپالرنى كىنېمل. ۆرگەنك ەپد  ەريانقىلغان ج  ەقسەتيوقىتىشنى م ېمىلىقسىست
 ڭچو ەھۇدىيالرنىڭي تارىختا  ەريانىج  ەتخىل ھاالك ۇب ،ۇكىش ەرزىيدىغىنىقىلىشقا ئ ەت. دىقق2قارىغان  ەپئاساسى« د
  ەملىكەتمبىر  خىل بۇ ،ەسىرىمدەئ ۆزئ ەنم ۇچرايدۇ.ئ ۆپرەكك ەمھ ەدرىجىيت بەكرەك ەرياندنج  ۆرۈلگەنتا كقىرغىنچىلىقى 

  ەريانىج  مەن بۇ ،ەنئاتايم ەپئىرقىي قىرغىنچىلىقى« د ەدەنىيەت»م نىيوقىتىش ەرەزلىكغ ەمما ئ ،ەدرىجىيت ەتنىڭياكى مىلل
  ئوخشاش ەنبىل ەريانلىرىج  ۇستەملىكىچىلىكم داۇسۇللىرىئ يوقىتىش ۋە ۇرۇشتىنچالند ەلقنىخ   ەرلىكباشقا جايالردىكى ي

خىل   ۇئىشلىتىشىم ب ۇنىئاتالغ ۇب كى-ەكىتلەيمەنت ەنم ،ۇكىھالب. 3ئاتىدىم ەپد ۇنداقش  ۈچۈنئ ەۋدىلەندۈرۈشگ نىەرەپلىرىت
  ۇشنىقوي ۇرىغا ئوتت ەمەسلىكىنىياكى ئ ەئىگ ە»ئىرقىي قىرغىنچىلىق« ساالھىيىتىگ ەرىپىدىنت ۇنقان ەلقئاراخ  ڭىەرىكەتلەرنھ

 .ۇرىمەنقالد ۇتەخەسسىسلىرىگەم ۇنقارارنى قان ۇئ ەنم  ىش ئەمەس،قىل ەقسەتم
 

ئىشالرنى   ېرىۋاتقانب ۈزي غا ەلقلىرىخ  ۇسۇلمانم ۈركباشقا ت ۋە ۇيغۇردىكى ئ ئاپتونوم رايونى  ۇيغۇرئ ڭشىنجا  مېنىڭ

 نىۆرۈنۈشئارقا ك ۋە ەرىكىتىھ ۇيانقىيىلدىن ب-2017 نىڭۆلىتىد ۇڭگوج  ،ۈپەتلىشىمس ەپقىرغىنچىلىقى« د ەدەنىيەت»م

.  ڭقۇرچو ەمەلىيلىشىشدىنئ ەكىلدەئىختىيارىي ش  ڭسىياسىتىنى ۇرۇشباست ەرىكەتلەرھ ۇب. ەلگەنقىلىشىمدىن بارلىققا ك ەھلىلت
  ۇالر. ئۋاتىدۇيوقىتى ۇيغۇسىنىت ەتمىلل ۇيغۇرالرنىڭئۇپ، ەكىللەندۈرش ەتلەرنىسىياس  ۇرەككەپم ۈرۈشبىر ي ۇالرئ ەلكىب
  ېمىنىنىز ىغان قارايد  ەپد ۋەتىنى ۆزئ  الرنىڭەلقخ  ۇسۇلمانم ۈركباشقا ت ۋە ۇيغۇرئ ڭخىتاينى ،ەزمۇنم ېرىلىۋاتقانپ بېلىئ
 ۇڭگونىڭج  ۋىزامانى  ەيدىغانسانلىقنى ئىگىل ۆپك ەنزۇالررايوننى خ  ۇب ۇمھۇرىيىتىج  ەلقخ  ۇڭخۇاقىلىشى. ج  ۇستەملىكەم

  ەريانغا ج  ۇب ى بولغانداياخش ەڭئ ەرنىئاھالىل ەرلىكي ەردىكىي ۇب ەمدەھ ،ۇخااليد ۇرۇشنىقىسمىغا ئايالند ۇمىيئوم
 .ۇقارايد ەپد ۇتوسالغ بىرېگىشلىك ت ۋېتىشكەچىقىرى ۇمچوقاندا ناچار بولغ  ەڭ، ئۇقچەئارت

 
  ۇالرئ ەلكىب .ۇبايان قىلمايد ۇقنىشانىنى ئوچ  ڭقىرغىنچىلىقىنى ەدەنىيەتم ەتتەئاد ۇستەملىكىچىلەرم ،ۇكىش ەپسۇسلىنارلىقىئ
  ۇرىغا ئوتتلىرىنى ەقسەتم ەكىلدەبىر ش ېقىشلىقي ېخىمۇباشقىالرغا ت ،ەبىلل ەنبىل ۆزلەشس ۇرۇپسلىقالشت ەتىنىنىي ەمەلىيئ

 ەۋزەلئ ەگ «ۋەھشىيلەر»  ەمىشەقىرغىنچىلىقى ھ ەدەنىيەتم ،ۇستەملىكىچىلىكىدەم ۋروپا يا  ەسىردىكىئ-19 19. دۇۇقوي

  ەلقلەرنىڭخ  ەرلىكي ۆچمەنلەرنىك ۇئ ،باشقا  ۇنىڭدىنئاقالنغان. ئ  ەپد «ۇرچىب ەدەنىيەت»م ەلگەنك ېلىپئ ەدەنىيەتم
  ڭنى XUAR ۆلەت، دقارايدىغان بولساق ۇڭگوغا ج . بولدى ۇنلۇققىلىپ ئور ەقوغداشنى باھان ېرىدىنخاراكت «ۋەھشىي»

  ئىشلىتىش ۇتۇقنىن ېتىدىغانناھايىتى ئوخشىشىپ ك ۇرۇلغانماسالشت ەسىرگەئ-21 ەرىكىتىقاراتقان ھ ەلقلەرگەخ  ەرلىكي

  ڭرايوننى ۇب ۆلەتنىڭد، ۇكىھالب. دۇئىشلىتى ەرنىباھانىل ۇرۇشقارشى ت  ېرورلۇققا ت ۋە ۇتۇلدۇرۇشنامراتلىقتىن ق -  بولۇپ

  ەلقلەرنىخ   ەرلىكدىكى ي XUAR ڭنىشاننى ەمەلىيئ  ،ۇتقاندات ەزەردەن ۇددىئاسىنىم ۇراقلىشىشتىكىئولت ۋە ەرەققىياتت

  ەرەققىياتت ۈچۈنباشقىالر ئ ۇمھۇرىيىتىدىكىج  ەلقخ  ۇڭخۇاج  ەلكىب ،ەمەسئ ۈچۈنئ ۇالرئ ەمەلىيەتتەئ ،چىقىرىپ تاشالپ
 .دۇنىۆرۈلىك ېنىقئى ەقسەتم ېڭىشيولىغا م
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