
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشىتاز  ۋىروسنى ىئدولوگىيەدىكى  
كىتىىھەر  باستۇرۇش مۇسۇلمانالرنى شىنجاڭدىكى خىتاينىڭ  

 
  



 

 

 قىسقىچە مەزمۇنى
 

تٻرورلۇق ىئدىيىلىرىدىن ائزات قىلىش ۋە نىزامالرنى ۆئگىتش، ۇئالرنى دىني ائشقۇنلۇق ۋە ئەسەبىيلىكنى ۆئز ىئچىگە ائلغان -تەربىيلەشكە قاتناشتۇرۇلغان كىشىلەرگە  قانۇن
 . ۇئالرنىڭ ىئدىيىسىدىكى كٻسەللىكلەرنى داۋاالش بۇ تەربىيلەشنىڭ بىردىنبىر مەقسىتىدۇر 

ىيلىنىدۇ ۋە ۇئالر ۈئگنىشنى ەقسىز تەربئەگەر تەربىيلەش ۈئنۈملۈك بولمىغاندا ، تەربىيلەش  مەقسىتىگە يەتكۈچە ۋە قانائەتلىنەرلىك نەتىجىگە ىئرىشكۈچە قاتناشتۇرۇلغۇچىالر ھ
 . مۇۋاپىقىيەتلىك تاماملىغىچە داۋامالشتۇرۇلىدۇ

— يىلى مارت-2017جوڭگۇ كومىنىستىك پارتىيسى ىئتتىپاق كومىتٻتى شىنجاڭ شۆبىسىنىڭ باياناتى،   
  

ھاكىميەتتىكى خىتتايالرنىڭ مەقسىدى« ) مۇنداق دەيدۇ : 2018ىئلھام توختى (   

يە قىلش، يەنى خىتايالر بىلەن وئخشاش ھالەتكە كەلتۈرۈپ، كەلگۈسىدە ۇئيغۇر كىملىكىنى ىئسمى بار ، جىسمي يوق ھالەتكە چۈشۈرۈپ قويۇشۇئيغۇرالرنى ائسمىالتسى » .  
 

باستۇرۇش سىياستى يۈرگۈزۈپ  خىتاي ھۆكۈمىتى، خىتاينىڭ غەربىي شىمالىدىكى شىنجاڭ ۇئيغۇر ائپتونۇم رايونىدا ياشايدىغان تۈرك مۇسۇلمان خەلقلىرىگە ۇئزۇندىن بۇيان
يىلىنىڭ ائخىرىدا تىبەت كومپارتىيە سٻكىرتارى چٻن چۈەنگونىڭ شىنجاڭغا يۆتكىلىپ كٻلشى بىلەن تٻخمۇ ېئغىرالشتى -2016كەلمەكـتە. خىتاينىڭ بۇ خىل باستۇرۇش سىياستى ، . 

 
قىستاققا ېئلىپ -خىل قىيىن -لەمدە خالىغانچە تۇتقۇن قىلىۋاتقانلىقى، تۇتقۇن قىلغانالرنى خىلمۇ بۇ دوكىالتنىڭ وئتتۇرىغا چىقىشى بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۇئيغۇرالرنى كەڭ كۆ

ائممىسىنىڭ كۈندىلىك نورمال تۇرمۇشىنىمۇ تەقىپ ائستىغا ېئلىپ قاتتىق كونتىرول قىلۋاتقانلىقىدىن -خورالۋاتقانلىقىنى ، خىتاي ھۆكىمىتىنىڭ بۇنىڭ بىلەنال قالماي خەلىق 
ھەقىقەت يەنە بىر قٻتىم ىئسپاتالندى ىئبارەت  .  

لىۋاتقان ۋەھشىيلەرچە باستۇرۇش بۇ خىل پىكىر ئەركىنلىكى ، دىنى ئەركىنلىكى، ائدالەتسىز سوتالشالردىن قوغدىنىش ھوقۇقى جۈملىدىن پۈتۈن كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قى
غا خىالپ بولۇپال قالماستىن ھەتتا ۆئزى تۈزۈپ چىققان ائساسىي قانۇنىغىمۇ خىالپ بىر قىلمىشتۇر . خىتاي ھەركىتى خەلقائرالىق قانۇنىنىڭ كەمسىتىشكە قارشى تۇرۇش ماددىلىرى

سىر كۆرسەتمەكـتەھۆكىمىتىنىڭ بۇنداق قاتتىق كونتىرول قىلىشى شىنجاڭدىكى ۇئيغۇر ، قازاق ۋە باشقا ائز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ھاياتى ېئغىر دەرىجىدە تە . 
 

 -كىشىنىڭ ۇئرۇق  38كىشى الگىردا يٻتىپ چىققان،  5كىشى بىلەن ېئلىپ بٻرىلغان زىيارەتكە ائساسەن ھازىرالنغان. بۇالرنىڭ ىئچىدە  58ۇن شىنجاڭدا ياشىغان بۇ دوكالت ، بۇر 
ناھيىسىدىن  14ت وئبٻكىتلىرى شىنجاڭنىڭ وئخشىمغان يلى يانۋاردىن كٻيىن شىنجاڭدىن ائيرىلغان كىشلەردۇر. بۇ زىيارە-2017كىشى  19تۇغقانلىرى الگىردا. زىيارەت وئبٻكـتىدىن 

 .كەلگەن
  

خىتاي كىشىلىك ھوقۇق «اممىۋى تەشكىالت نى قوزغىدى.ئ» تٻرورلۇق ۋە ائشقۇنلۇققا قاتتىق زەربە بٻرىش ھەركىتى«يىلى مايدا، خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭدا  -2014
باشالنغاندىن كٻىين رەسمى تۇتۇلغانالنىڭ سانى  ى سانلىق مەلۇمات ۋە تەخمىنلىرىگە  ائساسالنغاندا، بۇباستۇرۇش نىڭ شۇ ۋاقىتتىن تارتىپ ىئگەللىگەن رەسم» قوغدىغۇچىلىرى 

وئرنى بولغان قاماقخانا ۋە ائلدىنقى بەش يىلدا تۇتۇلغانالرنىڭ وئمۇمىي سانىنىڭ بەش ھەسسىسىگە يەتكەن . خىتاي ھۆكۈمىتى تۇتۇلغان كىشىلەرنى رەسمى تۇتۇپ تۇرۇش 
تى تۇتۇلغان بۇ كىشىلەرنى قانۇنى تۈرمىلەرگە ياكى خىتايدا ھٻچقانداق قانۇنى ائساسى بولمىغان سىياسى تەربىيىلەش الگىرلىرىغا قامىغان. ماھىيەت جەھەتتىن خىتاي ھۆكىمى

قىستاققا ائلغان ۋە خورلىغان -رەسمىي ھوقۇقلىرىدىن مەھرۇم قىلىپ ، قىيىن  . 

 ھازىر خەلقائرا تاراتقۇالنىڭ

ات بەرمىگەن بولسىمۇ، شىنجاڭ ھەققىدىكى خەۋەرلىرى سىياسى تەربىيىلەش الگىرىغا مەركەزلەشتى. گەرچە خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ الگىردىكىلەرنىڭ سانى ھەققىدە مەلۇم
لەر بىر نەچچە كۈن، بىر نەچچە ائي، ھەتتا بىريىلدىن ائرتۇق ىئشەنچلىك تەخمىنلەرگە ائساسالنغاندا ۇئالرنىڭ بىرمىليون ئەتراپىدا ىئكەنلىكى مەلۇم بولماقتا. بۇ مەخپـى الگىردىكى

 .ۋاقىت سىياسى جەھەتتىن تەربىيىلىنىشكە مەجبۇرالنماقتا

دىن كۆپرەكىنىڭ نىڭ يٻرىمى ياكى ۇئنىڭۇئيغۇرالرنىڭ ائرىسىدا ، بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ۆئزىگە قارشى كۈچ ۋە ىئدىيەلەرنىڭ مەركىزى دەپ قارىغان قەشقەر ۋە خوتەندە  ائھالى
ىلنغۇچى ۆئزىنىڭ يولدىشى، يولدىشىنىڭ تۆت سىياسى الگىرالردا، قاماقخانىالردا ياكى تۈرمىلەردە تۇتقۇندا بولۇشى ائدەتتىكى ئەھۋالغا ائيلىنىپ قالغان. مەسىلەن ، بىر زىيارەت ق

يىلدىن بٻرى سىياسى الگىردا ىئكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بەرگەن -2017نىڭ جىيەنىنىڭ، شۇنداقال ۇئالرنىڭ ائىئلىسىدىكى بارلىق ئەر كىشىلەر  12قٻرىندىشى ۋە  . 
 

سىرت، ۇئ يەردىكى ناچار  بۇ سىياسىي الگىرالردا كىشىلەرنىڭ ۆئلۈپ كٻتىۋاتقانلىقى ھەققىدە خەۋەرلەر بٻرىلگەن بولۇپ، جىسمانىي ۋە پىسخوگىىيىلىك خورالشالردىن
كىشىلەرنىڭ  بىريەرگە سوالپ قويۇلىشى ۋە ۇئالرنىڭ قاچان قويۇپ بٻرىلىشىنىڭ ېئنىق بولماسلىقى قاتارلىقالر كىشلەرنى تٻخىمۇ شاراىئتالرنىڭ بٻسىمى، ھەددىن زىيادە كۆپ 

ال ېئمىتىۋاتقان ائيالالر، ياشانغانالر ھەتتا ۆئسمۈرلەر، ھامىلدارالر ۋە با ئەندشىگە سالماقتا. الگىرالردا ائددى داۋاالشالر مۇمكىن بولسىمۇ، لٻكىن ېئغىر كٻسەللەر ۋە ياكى 
ېئيتىشىچە، الگىردا ۆئزىنى  شۇنداقال مٻيىپ كىشىلەرنىڭمۇ تۇتۇپ تۇرۇلىشى شاراىئتنىڭ قانچىلىك ناچار ىئكەنلىكىدىن بىشارەت بەرمەكـتە . بۇ الگىردىن چىققانالرنىڭ

ھۋالالر مەۋجۇت ىئكەنۆئلتۈرۋٻلىشقا ۇئرۇنغانالرمۇ بولۇپ، تۈزۈمگە بۇيسۇنمىغانالرنى ېئغىر جازالىغان ئە . 

ھەقلىق كۆرسىتىشكە شىنجاڭدىكى مۇقۇملىقنى ساقالشنى ۋە تٻرورچى ائشقىن كۈچلەرنى دەل ۋە تۈپ يىلتىزىدىن يوقىتىشنى باھانە قىلىپ، قاتتىق مۇائمىلىلەرنى 
دەپ قارايدۇ. بۇ خىل كۆز قاراش، داىئرىلەرنىڭ » ىئدىيەسى غەلىتە«ۇئرۇنۇپ كەلگەن. شىنجاڭ تەرەپ بۇ خىل ائشقۇن ىئدىيەنىڭ يىلتىزىنى تۈرك مۇسۇلمانلىرىنىڭ 

دەك كۆز قارىشىنى ائشقۇن دىندار بٻكىتكەن كىشىلەرنىڭ كۆپىنچە ىئسالم، تۈرك، ۇئيغۇر ياكى قازاق قاتارلىق ھەرقانداق خىتاي بولمىغان كىشىلەر ىئكەنلىكى
نى قاتتىق تەشەببۇس » يوق قىلىنىشى «ۋە » تۈزىتىلىش«ي ۋە ىئتنىك كىملىكلەرنىڭ يٻقىنچىلىقىنىڭ وئتتۇرىغا قويماقتا. خىتاي ھۆكۈمەت داىئرىلىرى مانا مۇشۇ دىنى

  .قىلماقتا
ىكى قوراللىق ائشقۇن ۆئتكەن بەش يىلدا، شىنجاڭدا ۋە خىتاينىڭ باشقا رايونلىرىدا ۇئيغۇرالرغا مۇناسىۋەتلىك زوراۋانلىق ۋەقەلىرى ۋە ۇئيغۇرالرنىڭ چەتئەلد

ۇ ېئغىر بولغان غا قٻتىلغانلىقى توغرۇلۇق ۋەقەلەر ېئالن قىلىندى. خىتاي ھۆكۈمىتى بولسا ۇئيغۇرالرنى باشقا ائز سانلىق مىللەتلەرگە قارىغاندا تٻخىمگۇرۇپپىالر 
نامىدا » ىق زەربە بٻرىشقاتت«يىلنىڭ ائخىرىدىن باشالپ، -2010چەكلەش ۋە باستۇرۇشنى يولغا قويدى. شىنجاڭنىڭ شىمالىدا ياشايدىغان قازاقالرغا بولسا 

 .باستۇرۇشنى كۈچەيتتى
ھەرىكىتىنىڭ شىنجاڭدىكى تۈرك مۇسۇلمانلىرىنىڭ ىئتنىك ۋە دىنىي كىملىكى ۈئچۈن كەڭ كۆلەمدە جازاالندۇرۇلىشىنى » قاتتىق زەربە بٻرىش«شۇنداق بولسىمۇ 

قارىسا بولمايدۇھۆكۈمەتنىڭ مۇقۇملۇق ۋە بىخەتەرلىكىنى ساقالش تەدبىرىنىڭ بىر قىسىمى دەپ  .  
ىائرام قىلىدىغان مەيلى تۇتۇپ تۇرۇش وئرۇنلىرىدىكى بولسۇن ياكى ۇئنىڭ سىرتىدىكىلەر بولسۇن، شىنجاڭدىكى پۈتۈن تۈرك مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئەھۋالى كىشىنى ب

تىيىسىگە مەدھىيە وئقۇشقا، بولۇپمۇ تۈرك دەرىجىدە وئخشاشلىققا ىئگىدۇر. جازا الگىرىنىڭ ىئچىدىكىلەر خىتايچە ۆئگىنىشكە، خىتاي كومۇنىستىك پار 



 

ىش لىنىدىغان جازا تەدبىرلىرىنى يادالشقا مەجبۇرالنماقتا. الگىرنىڭ سىرتىدىكىلەر بولسا، ھەپتىلىك ھەتتا كۈنلۈك خىتاينىڭ بايراق چىقىر مۇسۇلمانلىرىغا قول
خىتايچە خەت ۆئگەنمىگىچە ياكى سادىق خىتاي  1000. تۇتۇلغانالر ئەڭ ائز مۇراسىمىغا قاتنىشىش، سىياسى ۆئگىنىش ۋە خىتايچە ۆئگىنىش تەلەپ قىلىنماقتا

ازارەت قىلىنىش، ۆئز پۇقراسى دەپ قوبۇل قىلمىغۇچە الگىردىن ائيرىلمايدىغانلىقى سۆزلەنگەن. الگىرنىڭ سىرتىدا ياشايدىغان تۈرك مۇسۇلمانالر بولسا وئپچە ن
خسەت قىلماسلىق قاتارلىق ىئختىيارى ھەرىكەت قىلىش ھوقوقىدىن مەھرۇم قىلىنماقتا. الگىرنىڭ ىئچىدە كىشلەر رايونىدىن ائيرىلماسلىق، چەتئەلگە چىقىشقا رۇ 

مەكـتە. ىئچىدىكى تىنىچلىق سۆيەر بىر دىنغا ىئشەنگەنلىكى ۈئچۈن جازاالندۇرۇلماقتا. سىرىتتا بولسا ھۆكۈمەت ىئسالم دىنىنى ۈئنۈملۈك بىر شەكىلدە چەكلى
مەمۇرى چىلەر تەرىپىدىن يٻقىندىن پايلىنىپ تۇرىدۇ، ائىئلىسى ۋە دوستلىرى بىلەن ائالقىسى كٻسىپ تاشلىنىدۇ. سىرىتتىكىلەر بولسا قوشنىلىرى، كىشىلەر نازارەت

  .خادىمالر ۋە تٻخنىكىلىق نازارەت قىلىش سٻستىمىلىرى بىلەن نازارەت قىلىنىدۇ ۋە چەتئەل بىلەن ائالقە قىلىنىش چەكلىنىدۇ
سەزگۈر  26 ى قاتتىق زەربە بٻرىش ھەرىكىتى،چەتئەللەردىمۇ كٻڭەيدى. شىنجاڭ داىئرىلىرى قازاقىستان، تۈركىيە، مااليسىيا ۋە ھىندىنوزىيە قاتارلىقشىنجاڭدىك

ىتتى. يۇقارقى دۆلەتلەرگە كەلگەن دۆلەتنىڭ تىزىملىكىنى ھازىرلىدى ۋە بۇ دۆلەتلەر بىلەن ائالقە قىلغانالرنى جازالىدى شۇنداقال بۇ خىل ائالقىنى جىنايەت دەپ بٻك
تۈرمىگە تاشلىدى. زىيارەت  ياكى ائىئلە ئەزالىرى شۇ دۆلەتلەردە بولغان ياكى شۇ دۆلەتتىكىلەر بىلەن ائالقىالشقانالرنى سوراق قىلدى، تۇتۇقلىدى ھەتتا سوت ېئچىپ

قىلغانالرمۇ، ۋاتساپ قاتارلىق چەتئەلنىڭ ائالقە قورالىنى ىئشلەتكەنلەرمۇ الگىرغا  دۆلەتتىن باشقا ھەرقانداق دۆلەت بىلەن ائالقە 26قىلغۇچىالرنىڭ دٻيىشىچە، بۇ 
ۇرلىماقتاسوالنغان. شۇنداقال، خىتاي ھۆكۈمىتى يٻقىندىن بٻرى باشقا دۆلەتلەرگە بٻسىم ىئشلىتىپ ۇئ يەردىكى ۇئيغۇرالرنى قايتۇرۇپ بٻرىشكە مەجب .  

بىرىدىن ائيرىغانلىقلىرىنى ۋە شىنجاڭدىكى بەزى ائىئلە ئەزالىرىنىڭ چەتئەلدىكى -ٻرىش ھەرىكىتىنىڭ ائىئلە ئەزالىرىنى بىرىئنسان ھەقلىرى تەشكىالتى، قاتتىق زەربە ب
-ائتاى. بالىالر بولسا باشقا كىشىلىرىنىڭ پاسپورت كونتورولى ۋە چىگرىدىن چىقىشىنىڭ قىيىنلىشىشى بىلەن وئيالپ باقمىغان شەكىلدە تۇتۇلغانلىقىغا شاھىت بولد

ائالقە قىلغانلىق سەۋەبىدىن  ائنىلىرى يوق ھالەتتە باشقا بىر دۆلەتتە تۇرۇپ قالماقتا. شىنجاڭ داىئرىلىرى ائىئلە ئەزالىرىدىن چەتئەلدىكى ۇئرۇق تۇققانلىرى بىلەن
ى بىلەن ائيالرچە ھەتتا يىلالرچە كۆرۈشەلمەيۋاتقانلىقىنى جازاالنغانلىقى ۈئچۈن ، زىيارەت قىلغۇچىالرنىڭ دٻيىشىچە ھەتتا كىچىك بالىالردىن تارتىپ ائىئلە ئەزالىر 

تىدىكى ھاياتى ھەققىدە تەپسىلى بايان قىلماقتا. باشقىلىرى بولسا ائىئلە ئەزالىرى بىلەن ائالقىالشقاندا داىئرىلەر تەرىپىدىن شىنجاڭغا قايتىشقا ياكى تۇرۇشلۇق دۆلى
ا، چەتئەلدىكى نۇرغۇن ۇئيغۇر ۋە قازاقالر، بولۇپمۇ شىنجاڭ بىلەن يقىن مۇناسىۋىتى بولغان دۆلەتلەردە دوكالت بٻرىشكە مەجبۇرالنماقتا. يىغىنچاقالنغاند

تىنىڭ ۋەھىمىسى ائستىدا ياشاۋاتقانالر، باشقا بىر چٻگرادا، خىتتايالرغا تەۋە بولمىغان بىر يەردە ھەتتا خىتايغا ۋەتەنداش بولمىسىمۇ ۆئزلىرىنى خىتاي ھۆكۈمى
ك ھٻس قىلىشماقتاتۇرىۋاتقاندە .  

يىللىرىدىكى مەدەنىيەت زور ىئنقىالبىدىن بۇيان ھٻچ كۆرۈلۈپ باقمىغان دەرىجىدە ېئغىردۇر.  1976-1966شىنجاڭدىكى كىشىلىك ھوقوق دەپسەندىچىلىكى، 
ىنجاڭنى ۆئزى وئيلىغان شەكىلگە ئەكىلىشى الگىرالرنىڭ قۇرۇلىشى ۋە كٻڭەيتىلىشى شۇنداقال باشقا كەمسىتىش ھەرىكەتلىرى شۇنى كۆرسىتىدۇكى، بٻيجىڭنىڭ ش

  .ۇئزۇن مەزگىللىكـتۇر 
نى ائممىۋى خىتاي شىنجاڭدىكى يامان نىيەتلىك سىياسىتىنىڭ ېئغىر بىر سىياسى بەدىلىنىڭ بولمايدىغانلىقىمۇ ھەقىقەتتۇر. خىتاينىڭ خەلقارا كۈچى ۇئ

كٻڭىشىنىڭ داىئمى ئەزالىق ساالھىيىتى خىتاينىڭ خەلقارا سوتتا بٻرىلىدىغان جازاالش قاتارلىق خەلقارا ئەيىپلەشلەردىن قۇتۇلدۇردى ۋە ب د ت خەۋىپسىزلىك 
  .ھەرىكەتلەردىن قاچااليدىغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ

ش بۇرچىنى بىكار خىتاينىڭ جىنايــى قىلمىشلىرىنى ېئتراپ قىلغۇزمايدىغان سىياسى وئرنى، ب د ت نىڭ ۋە ھۆكۈمەتلەرنىڭ كىشىلىك ھوقوقنى قوغدا
قىش قاتارلىق قىلىۋٻتەلمەيدۇ. ب د ت كىشىلىك ھوقوق كومٻتىتى قاتارلىق خەلقارالىق سەھنىلەردە  خىتاينىڭ وئمۇمى كىشىلىك ھوقوق ئەھۋالىغا قاراپ چى

بىر ھوقوق بٻرىلىشى كٻرەك. ئەگەر ب د ت  تٻمىالردا خەلقارانىڭ دىققەت قوزغاش كٻرەك،  قاتتىق زەربە بٻرىش ھەرىكىتىنى كۆزدىن كەچۈرۈش ۈئچۈن ائالھىدە
ن دۆلەتلەر  خالىغانچە شىنجاڭدىكى يۈز بٻرىۋاتقان ۋەقەلەرگە قارىتا بىر كۆزىتىش ۋە نازارەت قىلىش سٻستىمىسى بەرپا قىاللمىسا، بۇنىڭدىن ئەندىشە ھٻس قىلغا

  . تۇتقۇن قىلىش ۋە خورالش قىلمىشلىرىغا ائىئت ۇئچۇرالرنى توپلىشى كٻرەك
. 

كەسپـى جەھەتتىن تەربىيىلەش ۋە ىئشقا «نى »يىنىك جىنايەت سادىر قىلغان جىنايەتچىلەر«خىتاي تەرەپ بۇ قىيناش ۋە خورالشالرنى ئنىكار قىلماقتا ۋە ئەكسىچە بۇ الگىرالرنى 
قۇالرنىڭ بۇ تەربىيلەش مەركەزلىرىنى زىيارەت قىلىشىغا رۇخسەت دەپ كەلمەكـتە. لٻكىن ب د ت، كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرى ياكى مۇستەقىل تارات» وئرۇنالشتۇرۇش مەركىزى 

 . بەرمەيۋاتىدۇ
ىن غايەت زور مەبلەغ سالدى. خىتاي ھۆكۈمىتى بىر نەچچە يىلدىن بٻرى شىنجاڭدا جەمىيەتنى كونترول ۋە نازارەت قىلىش ۈئچۈن، ىئقتساد، ائدەم كۈچى ۋە تٻخنىكا جەھەتت

ساقچىخانا ۋە تەكشۈرۈش پونكىتلىرىنى قۇردى. خىتاي ھۆكۈمىتى  » خەلققە قواليلىق«ساناقىسز  -ىڭ ساقچىنى ىئشقا ېئلىپ، يولالردا سانھۆكۈمەت بۇ رايوندا نەچچە وئن م
ى يٻقىندىن نازارەت قىلماقتا . ، ۇئالرنكىشىلەرنىڭ ائىئلە ۋە ىئجىتمائي مۇناسىۋەتلىرىنى ۇئالرنىڭ سىياسى جەھەتتىن ىئشەنچىلىك دەرىجىسىنى كۆرسىتىدىغان ائمىلالر دەپ قاراپ

پ جازاالش خەلقائرا كىشىلىك ھوقۇق قانۇنىغا ۇئالرنى ۆئزىنىڭال قىلمىشى ياكى ېئتقادىغا قاراپ تۇتۇپ قالماي، يەنە ائىئلە ئەزالىرىنىڭمۇ قىلمىشلىرى ۈئچۈن تۇتماقتا. بۇ خىل چٻتى
 .خىالپ قىلمىشتۇر 

تٻخنىكىدىن ئەسۋاپلىرىنى قوللىنىپ   -ەڭ يٻڭى ۋە كىشىنى ئەڭ بىزار قىلغىنى بەلكىم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرى پەنىچىدە ئشىنجاڭدىكى باستۇرۇش ۇئسۇللىرىنىڭ ئ
ن، ائۋاز يىلىك ۇئچۇرلىرىنى مەسىلەكوللٻكـتىپ نازارەت قىلش سٻستىمىسىنى بەرپا قىلىشىدۇر . شىنجاڭدىكى ھۆكۈمەت داىئرىلىرى ائلدى بىلەن مەجبۇرى ھالدا خەلقنىڭ بىئولوگى

دەمنى ېئنىقالپ ائيرىم  ائرخىپ ئەۋرىشكىسى، د ن ائ ۇئچۇرلىرىنى يىغىقان ائندىن بۇالرنى سۈنىئ ىئدراك ۋە چوڭ سانلىق مەلۇماتالرغا ىئشلىتىپ، شىنجاڭدىكى ھەر بىر ائ
 .تۇرغۇزغان  ۋە ىئز قوغالپ تەكشۈرگەن

 شىنجاڭدىكى

تۇرۇشى ۋە ائالھىدىلىكلىرىگە  -ارتىيەنىڭ شىنجاڭدىكى سىياسىتىگە تەھدىت دەپ قارىغان كىشىىلەرنى ۇئالرنىڭ يۈرۈشھۆكۈمەت داىئرىلىرى بۇبىر يۈرۈش سٻستىمىنى كومپ
ەتنىڭ دەپ قارايدۇ . بۇ بىر يۈرۈش سٻستىمىالرھۆكۈمەت داىئرىلىرىگە تٻخىمۇ ىئنچىكە كونتروللۇق شاراىئتىنى ھازىرالپ بٻرىپ، ھۆكىم» غەلۋىر«ائساسەن تاسقاپ چىقىدىغان 

اساسەن كىشىلەرگە پەرقلىق چەكلىمە قويۇشىغا يىتەكچىلىك قىلماقتا . گە ئ»ىئشەنچىلىك دەرىجىسى«سىستىمىالر تەمىنلىگەن     

. 
. 



 تەۋسىيەلەر

 خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىگە:

 شىنجاڭدىكى پۈتۈن سىياسى تەربىيلەش الگىرلىرىنى دەرھال تاقاش ۋە الگىرالردا قامالغانالرنىڭ ھەممىسىنى قويىۋٻتىش.  •

رول تىللىق مۇسۇلمانالرنى كونتى ىياش تۈركقا  وئخش» بىر ائىئلە بولۇش«، »ۈئچ ئەل> گورۇپپلىرى «<، » زوراۋان تٻرورچىلىققا قارشى قاتتىق زەربە بٻرىش ھەرىكىتى« •

 ۋە نازارەتنى مەقسەت قىلغان مەجبۇرى پاائلىيەتلەرنى دەرھال توختىتىش.

چ پاائلىيەت قىلىشىغا، ٻنىىرىغا ھۆرمەت قىلىپ، ۇئالرنىڭ تش، تەشكىللىنىش، دىن، مەدەنىيەت ھوقۇقللمانالرنىڭ ئەركىن سۆزلەش، يىغىلتۈركىي تىللىق مۇسۇ •

 كاپالەتلىك قىلىش.تەنقىد ۋە تەشۋىشلىرىنى وئتتۇرىغا قويالىشىغا 

مەلدارالرنى بىتەرەپتە قاتتىق زەربە بٻرىش ھەرىكىتىگە باغلىنىشلىق دەپسەندىچىلىك قىلمىشلىرىغا داخىل بولغان پارتىيە سٻكىتارى چٻن چۈەنگو ۋە باشقا چوڭ ئە •

 تەكشۈرۈش ۋە تٻگىشلىك مەسۇئلىيەتلەرنى ۈئستىگە ائلغۇزۇش.تۇرۇپ 

قاراپ چىقىش، بارلىق خاتا دۆلەت بىخەتەرلىكى، تٻرورىزىم ۋە ياكى ائشقۇن كۈچلەر باھانىسى بىلەن تۇتۇلغان ۋە قامالغان بارلىق كىشىلەرنىڭ دٻلولىرىنى قايتىدىن  •

گە چۈشمەيدىغان بارلىق كىشىلەرنىڭ ۆلچەملەر قائرالىق قانۇنى ئىئەمەلدىن قالدۇرۇش، سوت ائچماي جىنايەت تۇرغۇزۇشقا وئخشاش خەل بٻرىلگەن ھۆكۈملەرنى

 دٻلولىرىنى قايتىدىن تەكشۈرۈپ چىقىش.

ولوگىيەلىك چە شىنجاڭدىكى پۇقراالرنىڭ بىئۇمىغىنۇئچۇرلىرىنى قوغداشقا كاپالەتلىك قىل يدۆلەت دەرىجىسىدە مۇكەممەل قانۇن چىقىرىلىپ، پۇقراالرنىڭ شەخسى •

ۆچۈرۈپ ىرالرنى ئىڧس-ولوگىيەلىك ۇئچۇر ۋە سانبىئ اساسەن ائللىبۇرۇن توپالنغانھازىرقى  سىياسەتلەرگە ئ ۇئچۇرلىرىنى توپالش ۋە ىئشلىتىشنى توختىتىش، 

 تاشالش.

 ولوگىيەلىك ۇئچۇرلىرىنىچە، پۇقراالرنىڭ بىئۇىئشلىتىلىدىغانلىقى ىئسپاتالنمىغھتىياجلىرى ۈئچۈن لىكى ۋە ھۆكۈمەتنىڭ مۇئەييەن  ېئقانۇنغا ۇئيغۇنلۇقى، زۆرۈر  •

 توپالش ۋە ىئشلىتىشتىن ساقلىنىش.

 نى ىئشلىتىشنى توختىتىش.»مۇكەممەل بىرلەشكەن ۇئچۇرالر سۇپىسى«چوڭ سانلىق ۇئچۇر ائمبىرى ۋە  •

 شىنجاڭلىق پۇقراالرنىڭ پاسپورتلىرىنى قايتۇرۇپ بٻرىش ۋە پاسپورت يىغىۋٻلىشنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش. •

تىللىق مۇسۇلمانالرنى يۇرتلىرىغا قايتىشقا مەجبۇرلىماسلىق ۋە ۇئالرغا مۇناسىۋەتلىك ۇئچۇرالرنى توپالشنى توختىتىش،   ىيچەتئەللەردە ياشاۋاتقان تۈرك •

گە بٻسىم ىئشلىتپ، ۇئالرنى مەتلىرىر تۇرۇشلۇق دۆلەتلەرنىڭ ھۆكۈچە ۇئالۇانۇن تەرتىپلىرىگە ۇئيغۇن بولمىغۆتكۈزۈپ بٻرىش قمۇناسىۋەتلىك قايتۇرۋٻتىش ۋە ئ

 شنى توختىتىش.ىۋٻلىبىلەن قايتۇرۇپ ئەكىل زورلۇق

 ۋە روھى زىيىنى ۈئچۈن دەرھال يٻتەرلىك تۆلەم بٻرىش. يجەريانىدا خالىغانچە تۇتۇلغان ۋە خورالنغانالرنىڭ ماددى» كىتىىقاتتىق زەربە بٻرىش ھەر « •

 بويىچە ۇئالرنىڭ شىنجاڭغا بٻرىپ تەكشۈرۈشىگە يول قويۇش.نىڭ تەلىپـى ىرىمۇناسىۋەتلىك وئرگانل نىڭىالتىىبىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشك •

 :كومىتىتىغا داىئمى قۇرۇلتىيــى خەلقمەملىكەتلىك 

ۆلچەمگە ۋە كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش ئەھدىنامىسىگە ماسالشتۇرۇش. تٻرورىزىم ۋە قائرالىق قانۇنى ئىتٻرورىزىمغا قارشى قانۇنغا تۈزىتىش كىرگۈزۈپ، ۇئنى خەل •

ى ىئسپاتالش يٻتەرلىك بولماي تۇرۇپ جىنايەتلەرگە ھۆكۈم قىلىشنى ۆئزىئچىگە ائلغان تٻرورىزىم ۋە ائشقۇن نزوراۋان ائشقۇن ھۇجۇمالر بىلەن بىۋاستە باغلىنىش

 كۈچلەر بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان،  داىئرىسى  كەڭ، ېئنىقلىمىسى وئچۇق بولمىغان مەزمۇنالرنى ۆئچۈرۈپ تاشالش. 

قائرالىق كىشلىك ىقايتا قاراپ چىقىش ۋە تۈزىتىش كىرگۈزۈش ائرقىلىق، ۇئالرنى خەل غانىزامالر  -قىدار بولغان قانۇن لوگىيەلىك ۇئچۇرالرنى توپالش بىلەن ائالوبىئ •

 ۆلچىمىگە ۇئيغۇنالشتۇرۇش: ھوقۇق ئ

o يىڭ توپلىنىشى، ىئشلىتىلىشى، تارقىلىشى ۋە  ساقلىنىشىغا قانۇنىرامكىنىڭ ىئچىدە بولۇشى ۋە بۇ تۈردىكى سانلىق مەلۇماتالرن يبۇ ۆئلچەملەر قانۇنى 

ٻلىپ ق بىخەتەرلىكىگە وئخشاش قانۇنلۇق مەقسەتتە ئىتەرۇزدىن ساقلىشى كٻرەك. شۇنداقال بۇ ھەرىكەتلەرنىڭ خەل -كاپالەت بولۇشى ھەم دەخلى 

ۇئچۇر ھوقۇقى ۋە باشقا مۇناسىۋەتلىك ھوقۇقالرنىڭ  يچەكلىنىشى كٻرەك ۋە شەخسىبٻرىلغان پاائلىيەتلەر ۈئچۈن ىئشلىتىلىشى مۇۋاپىق دەرىجىدە 

 ئەھمىيتىنى ائجىزالشتۇرۋەتمەسلىك الزىم.

o روگىرامىلىرى ۋە ۇئقتۇرۇشالر چوقۇم ىبۇ ۆئلچەملەرنىڭ ئەمەلگە ېئشىشىنى كاپالەتكە ىئگە قىلىش ۈئچۈن، ھەر قانداق سانلىق ۇئچۇر يىغىش، ىئشلىتىش پ

ۇئچۇرالرنى  ل داىئرلەر تەرىپىدىن وئتتۇرغا قويۇلۇپ،  ۇئالرنىڭ ىئشلىتىلىشىگە مۇستەقىل كۈزىتىش شاراىئتى بولۇشى كٻرەك، شۇنداقال پۇقراالرغا بۇمۇستەقى

 ىشلىتىشكە قارشى تۇرااليدىغان يولالر تەمىن ېئتىلىشى ۋە تۆلەم تەلەپ قىلىدىغان ىئمكانىيەتلىرى بولۇشى كٻرەك.قااليمىقان ئ

o فىرالرنى يىغىش ۋە ىئشلىتىش ۈئچۈن قولالنغان تٻخنىكىالرنى ۋە يىغقان سانلىق مەلۇماتالرنى، ىس-ھەم سانولوگىيەلىك ۇئچۇر ۇناسىۋەتلىك داىئرىلەر بىئم

 ققە ائشكارىلىشى كٻرەك.ىشۇنداقال ېئلىپ بارغان تەتقىقاتلىرىغا مۇناسىۋەتلىك ۇئچۇرالرنى خەل

 :قۇرۇلتىيغا خەلق ۇقرايونل ائپتونوم ۇئيغۇر  شىنجاڭ

 نى دەرھال ئەمەلدىن قالدۇرۇش.» رادىكاللىقنىڭ ائلدىنى ېئلىش نىزامنامىسى«ۋە » شىنجاڭنىڭ تٻرورىزىمغا قارشى تۇرۇش دۆلەت قانۇنىنى يۈرگۈزۈش نىزامنامىسى«  •

پاائلىيەتلىرىنى ۋە دىنى ېئتقادىنى   ينىزاملىرى ۋە شۇنداقال خەلقنىڭ تٻنچلىق بىلەن ېئلىپ بارغان دىنى -ىئشالرغا مۇناسىۋەتلىك تۈزۈم يشىنجاڭنىڭ دىنى •

 تۈزۈم، نىزام ۋە بەلگىلىمىلەرنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش. -چەكلەيدىغان ھەر قانداق  قاىئدە 



 قازاقىستان ھۆكۈمىتىگە:

كىتىنى توختىتىشقا  ۋە سىياسىي تەربىيەلەش ىتىللىق مۇسۇلمانالرغا ىئلىپ بٻرىۋاتقان باستۇرۇش ھەر  يھۆكۈمىتىنى قازاقالرنى ۆئز ىئچىگە ائلغان پۈتۈن تۈركىخىتاي  •

 ۋاتقان بارلىق كىشىلەرنى قويۇپ بٻرىشكە ۈئندەش.لىالگىرلىرىدا تۇتۇپ تۇرۇ

زىيانكەشلىككە  ىير خىتايغا قايتۇرۇۋٻتىلسە، سىياسپاناھلىق تىلىگەن مۇساپىرالرنى خىتايغا مەجبۇرى قايتۇرۇۋەتمەسلىك. ئەگە ىيخىتايدىن قاچقان ۋە سىياس •

 پاناھلىق تىلىگۈچىلەرنىڭ ىئلتىماس جەريانىنى تٻزلىتىش. يۇئچراش ېئھتىماللىقى بولغان شىنجاڭدىن قاچقان قازاق ۋە باشقا سىياسى

 -اقالرنىڭ قازاقىستان پۇقرالىق ىئلتىماسىنى ھۆكۈمەتنىڭ ۋەتەنداشلىقىغا ائالھىدە تٻز قوبۇل قىلىش پروگىراممىسى بويىچە بٻجىرىش. ائتاخىتايدىن كەلگەن قاز  •

بولغان قازاقىستاندا  دە قولغا ېئلىنغانلىقى سەۋەپلىك خىتايدا سىياسىي زىيانكەشلىككە ۇئچراش ېئھتىماللىقى» قاتتىق زەربە بٻرىش ھەرىكىتى«ائنىسى ياكى ھامىسى 

راممىسى بويىچە پۇقرالىق ىروگىپتۇرۇۋاتقان قازاق بالىالرنىڭ سىياسى پاناھلىق ىئلتىماس خىزمەتلىرىنى تٻزلەشتۈرۈش ۋە ۇئالرغا پۇقرالىققا ائالھىدە تٻز قوبۇل قىلىش 

 ساالھىتى بٻرىش، شۇنداقال ۇئالرنىڭ وئقۇش ىئشلىرىغا كاپالەتلىك قىلىش.

 مىتىگە:تۈركىيە ھۆكۈ

ىنسانپەرۋەرلىك ىئقامىتى بىلەن تۇرۇۋاتقانالرنىڭ ھەر ۋاقىت تۈركىيەدىكى ۇئيغۇرالرنىڭ جۇڭگوغا مەجبۇرى قايتۇرۇلماسلىقىغا،ھەمدە تۈركىيەدە قىسقا مۇددەتلىك ئ •

 قامەتكە تىزىملىتىشىغا كاپالەتلىك قىلىش.ۇئزۇن مۇددەتلىك ىئ

 غا كاپالەتلىك قىلىش. ىشلىر نسانپەرۋەرلىك ىئقامىتى بٻرىش. ۇئالرنڭ وئقۇش ىئا مۇددەتلىك ئچاقىسىز ۇئيغۇر پەرزەنتلىرىگە قىسق-ىگەئ •

:كۆڭۈل بۆلىدىغان ھۆكۈمەتلەرگە  

 نى توختىتىشقا سۈيلەش. »كىتىىقاتتىق زەربە بٻرىش ھەر «ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە وئچۇق ۋە يٻپىق شەكىلدە خىتاي ھۆكۈمىتىنى  •

 دا شىنجاڭ ھەققىدىكى ئەندىشىلىرىنى وئتتۇرغا قويۇش.» خىتاينى قەرەللىك كۆرۈپ چىقىش يىغىنى«يىللىق  -2018ىتىنىڭ  ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كومٻت  •

قاتتىق زەربە بٻرىش «كوم سٻكرىتارى چىن چۈەنگو ۋە ىۋە باشقا ۋىزا كٻلىشىملىرى ائساسىدا، ائپتونۇم رايوننىڭ پارت» يەرشارى ماگنٻتسكى قانۇنى«ائمٻرىكا  •

 .رغا نىشانلىق جازا يۈرگۈزۈشدە ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە چٻتىشلىق ئەمەلدارال»كىتىىھەر 

تەرۇز قىلىشتا قوللىنىپ  -قىنىڭ ائساسى ھوقۇقلىرىغا دەخلى ىٻكىسپورتنى كونتىرول قىلىش مٻخانىزىمىنى يولغا قويۇش ائرقىلىق، خىتاي خەلمۇۋاپىق شەكىلدە ئ •

 ە يول قويماسلىق. كەلگەن تٻخنىكىالرنى ئشلىتىشىگ

خەتىرىنى  -قىستاققا ېئلىنىش، ياكى زۇلۇمغا يولۇقۇش خەۋپ -يىن ٻۇچراش، قىتايدا زىيانكەشلىككە ئتىللىق مۇسۇلمانالرنىڭ خ يۇئيغۇر، قازاق قاتارلىق تۈركى •

 سلىك.  كۆرۈپ چىقماي تۇرۇپ، ۇئالرنى خىتايغا  مەجبۇرى قايتۇرۇپ بەرمە يوئمۇمىيۈزلۈك ۋە بىرمۇ بىرتەپسىلى

 تىللىق مۇسۇلمان مۇھاجىرلىرىغا سالغان تەھدىتلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە شۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك يەرلىك قانۇنالرنى يۈرگۈزۈش.  يخىتاينىڭ تۈركى •

 تىللىق مۇسۇلمانالرنىڭ پاناھلىق تىلەش ىئشلىرىنى تٻزلەشتۈرۈش.  يخىتايغا مەجبۇرى قايتۇرۇلۇش خەۋپىدە قالغان تۈركى  •

ش ائالھىدە مٻخانىزىمى كۆرۈپ چىقىشنى تەشەببۇس قىلىش. ۈدىچىلكىنى تەكشۈر نىشىنجاڭدىكى ھوقۇق دەپسەبىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى رامكىسى ىئچىدە  •

 ىغانچە تۇتۇش ۋە باشقا ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە مۇناسىۋەتلىك ۇئچۇرالرنى توپالش الزىم. بۇ مٻخانىزىم قۇرۇلغىچە، ھەرقايسى دۆلەتلەر ۆئز ائلدىغا خال

تىللىق مۇسۇلمانالرغا  يائشكارا ئەيىپلەش ۋە ېئمبارگو يۈرگۈزۈش ۈئچۈن، ھۆكۈمەتنىڭ تۈركى –كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان ھۆكۈمەتلەر ۋاقتىدا ىئنكاس قايتۇرۇش، وئچۇق  •

 ۇشى قاتارلىق شىنجاڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئەھۋالىنىڭ ۆئزگىرىشىنى يٻقىندىن كۈزىتىش. قارىتا كۈچەيتىۋاتقان باستۇر 

 
:شىنجاڭدىكى دۆلەت ىئچى ۋە خەلقائرالىق شىركەتلەرگە  

 

سٻستىمىسى بىلەن ائالقىدار سودا ولوگىيەلىك تونۇش دە شىنجاڭنىڭ بىخەتەرلىك تارماقلىرى ىئشلىتىۋاتقان نازارەت قىلىش ۋە بىئ» كىتىىقاتتىق زەربە بٻرىش ھەر « •

 ىئشلىرىنى قوللىماسلىق.

يدىغانلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش، شىنجاڭدىكى ساقچىالر ۋە باشقا بىخەتەرلىك تارماقلىرى بىلەن بولغان سودا مۇناسىۋەتلىرىنىڭ ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىشىغا تۈرۈتكە بولما •

 ھال توختىتىش.ئەگەر شۇنداق بولۇپ قالسا سودا ھەمكارلىقىنى دەر 

رىغان زىيانلىرى ۈئچۈن تۆلەم تەلەپ قىاللىشىغا ىتىجارەت ۋە مەبلەغ سٻلىش تۈپەيلى ۇئچ -لەرنىڭ سودا يشىكايەت مٻخانىزىمىنى قۇرۇپ چىقىپ، شەخىس -ۈنۈملۈك ئەرز ئ •

 .كاپالەتلىك قىلىش

ىزىمى بەرپا قىلىپ، سودا مۇناسىۋەتلىرىنىڭ كىشلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە كىشىلىك ھوقۇقنى قوغدايدىغان سىياسەتلەرنى ئەمىلىلەشتۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش مٻخان •

تىجارەت ۋە سالغان مەبلەغلىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇققا بولغان تەسىرىنى ائنالىز قىلىش ۋە زىيىنىنى ائزايتىش  -سەۋەپ ۋە تۈرۈتكە بولۇپ قٻلىشىنىڭ ائلدىنى ېئلىش.  سودا 

تىپىدىكى خىزمەتلەرنى چوقۇم مۇناسىۋەتلىك ائممىۋى » كىشىلىك ھوقۇققا بولغان تەسىرىنى باھاالش«ش ۋە ئەمەلگە ائشۇرۇش. بۇ خىل ۈئچۈن ىئستىراتىگىيە تۈزۈپ چىقى

 تەشكىالتالرنىڭ  ھەمكارلىقى بىلەن ېئلىپ بٻرىش.
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