خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ىئرقىي
قىرغىنچىلىقى
بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ ىئرقىي قىرغىنچىلىق نۇقتىئنەزەرىدىن شەرقىي
تۈركىستاندىكى ىئرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە نەزەر
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ۇئيغۇر ھەرىكىتى تەشكىالتى ھەقىىە
ۇئيغۇر ھەرىكىتى تەشكككىالتى شككەرقىي تۈركىسككتاندىكى (خىتايچە «شككىن ا »دەپ ائتىلىدۇ) ۇئيغۇرالر ۋە باشككقا تۈركىي
خەلقلەرنىككڭ كىى ك ك ك ككىلىككو ھاقۇقى ۋە دلىاكرىتىككو كركىنلىكىنى قالغككا كەلتۈرۇئش ك ك كككە يككاردە ب رى ۋە ۇئنى قاغككدىچ ن ۈن
قۇرۇلغان تەشكىالتتۇر .بۇ تەشكىالت ۇئيغۇرالر مەسىلىسىگە ،بالۇپىۇ ۇئيغۇر ائياللىرى ۋە ۇئيغۇر ياشلىرى مەسىلىسىگە كۆڭۈل
بۆلىدۇ ھەمدە بۇنىڭ ن ۈن ھەرىكەت قىلىدۇ؛ ۇئيغۇرالر مەسك ك ككىلىسك ك ككىنى خەلقڭرى جاماكتكە ائڭلىتى  ،ش ك ككەرقىي تۈركىس ك ككتان
خەلقىگە يۈرگۈزۇئلۈۋىتقان ىئرقىي قىرغىنچىلىقنى تاختىتى ن ۈن ش ككەخس ككلەر ۋە ىئ تىىاىئي وئرگانالر بىلەن ائالقە وئرنىتىدۇ،
ۇئالرنى سەپەرۋەرلىككە كەلتۈرىدۇ ھەمدە ۇئالر بىلەن بىرلىككتە كۈرەچ قىلىدۇ.

بۇ دوكالت ۇئيغۇر ھەرىكىتى تەشكىالتى خىزمەت گۇرۇپپىسى تەرىپىەىن تەييارالنەى
مۇقاۋىدىكى رەسىم :خاتەن ۋىاليىتىنىڭ لاپ ناھىيىسىدىكى الگ رغا يىغىۋللىنغان بۇ ۇئيغۇرالر «كسەبىيلىكنى تۈگىتى »
ل كسىيەسىنى ائڭالشقا مەجبۇرالنىاقتا( .ۋىقتى-2017 :يىل-3 ،ائي) شەرقىي تۈركىستاندىكى بىر سات مەھكىىىسىنىڭ ۋىچات
ھ سابىدى تارقالغان.
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 .1مۇقەددىمە
ش ك ككەرقىي تۈركىس ك ككتان ،خىتاي خەلق جۇمائۇرىيىتىنىڭ ائتىى ك ككى بايىچە ش ك ككىن ا ۇئيغۇر ائپتانا رىيانى،
ي قىنقى يىلالردىن ب رى كىى ك ك ك ككىلىكو ھاقۇچ دەپس ك ك ك ككەنكدىچىلىكى ك ىغىر رىيان دەپ قكارىلىك كەلىەككتە .خىتكاي
كامىۇنىس ككا پارتىيىس ككى س ككىياس ككىي ۋە رىيان ىئس ككترىت گىيىس ككى س ككەۋەبىدىن ۇئ يەردە ياش ككاۋىتقان ۇئيغۇرالر ۋە باش ككقا
مۇسك ك ككۇلىان مىللەتلەرگە ھەددىدىن ائرتۇچ زۇلۇ س ك ككالىاقتا .بالۇپىۇ -2014يىلدىن ب رى ۇئيغۇرالرنى س ك ككىس ك ككت ىىلىق
ائس كسككىىىالتسككىيە قىلى ۇئالرنى ياچ قىلىىككقا ۇئرۇنىاقتا .ي قىنقى يىلالردىن ب رى شككەرقىي تۈركىسككتاندى يۈز بەرگەن
ھكادىس ك ك ككىلەر -1948يىكل ىئىزىالنغكان «ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ائلكدىنى ىلى ۋە ۇئنى جكازىالچ كھكدىنكامىسك ك ك ككى»دى
ىنىقلىىا ب رىلگەن جىنايەتلەر بىلەن وئخىكاچ .ناتسكىسكتالر يەھۇدىيالرنى ياقىتى ن ۈن قۇرغان جازى ال گ رلىرىغا
وئخىايدىغان ائتالىاچ قايتا تەربىيەلەچ مەركىزىدە يۈز بەرگەن جىنايەتلەر ،يەنى ۇئيغۇر خەلقىنى ،ۇئالرنىڭ تىلى،
دىنى ۋە مەدەنىيىتىنى ياچ قىلىىنى مەقسەت قىلغان باستۇرۇشالر ىئرقىي قىرغىنچىلىققا كىرىدىغان «بىر مىللەتنىڭ
كزىلىرىغا جىس ك ك ك ككىانىي ۋە رتھىي جەھەتتىن زەربە ب رى  ،مىللەت كزىلىرىنىڭ تۇرمۇچ مۇھىتىنى قىس ك ك ككىەن ياكى
تككامككامەن ۋەيرىن قىلى  ،مىللەت كزىلىرىنىككڭ كۆپىيى نىس ك ك ككبىتىنى ەكلەچ ن ۈن تەدبىر قاللىنى  ،مىللەت
پەرزەنتلىرىنى ۆئز مۇھىتىككدىن ائيرىۋلتى » قككاتككارلىق جىنككايەتلەرنىككڭ يۈزلىگەن مىس ك ك ككاللىرىنى ۆئز ىئچىگە ائلىككدۇ .بۇ
دتكالتتا شك ككەرقىي تۈركىسك ككتاننىڭ تارىىى ،جۇغرىپىيەلىو وئرنىنىڭ مۇھىىلىقى تىلغا ىلىنى بىلەن بىرگە ،يۇقىرىقى
جىنايەتلەر بىرمۇ بىر بايان قىلىنىدۇ.
خىتاي ىئى ككلىرى مۇتەخەس ككىس ككى ،كامىۇنىز قۇربانلىرى خاتىرە س ككارىيككى ەاندىنىڭ كزىس ككى ۋە خىتاينىڭ
ش ك ككەرقىي تۈركىس ك ككتاندىكى س ك ككىياس ك ككەتلىرى تەتقىقاتىدى ائلدىدى ك تىۋىتقان تەتقىقاتچى دتككتار ائدرىيان زلنىز ۆئتكەندە
خىتايدىكى ۇئيغۇر ائياللىرىنىڭ تۇغىاسلىق وئپ رىتسىيىسى قىلدۇرۇلغانلىقى ھەققىدە دتكالت ىالن قىلدى .دتكالتتا
ب رىلگەن سك ك ككانلىق مەلۇماتالر ھەقىقىي ۋە ىئىك ك ككەنچلىو .بۇ دتكالت بىرلەشك ك كككەن دۆلەتلەر تەشك ك كككىالتى تەرى ىدىن
ىئىزىالنغان «ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ائلدىنى ىلى ۋە ۇئنى جازىالچ كھدىنامىسك ك ك ككى»غا ائسك ك ك ككاس ك ك ك كەن تەييارالندى،
دتكالتتىكى مەلۇمك ككاتالر بالس ك ك ك ك ككا خىتك ككاي ھۆكۈمىتىنىك ككڭ ناپۇس قىرغىنچىلىقىنى ائش ك ك ك ككك ككارىلىۋەتكەن رەس ك ك ككىىي
ھۆج ەتلىرىگە ائساسەن تاپالندى.

 .2شەرقىي تۈركىستان ھەقىىە قىسىىچە ساۋات
شك ككەرقىي تۈركىس ك ككتان خىتاينىڭ غەربىي ش ك ككىىال تەرى ىگە جايالش ك ككقان بالۇپ ،قازىقىس ك ككتان ،ماڭغۇلىيە،
قىرغىزىسككتان ،تاجىكىسككتان ،رۇسككىيە ،ائەغانىسككتان ،ھىندىسككتان ۋە پاكىسككتان بىلەن گرىلىنىدۇ ،يەر كۆلىىى 1
مىليان  800مىڭ كۇۋىدرىت كلام تىر ك لىدۇ ،ناپۇسك ككى  20مىلياندىن ائشك ككىدۇ .خىتاي كامىۇنىسك ككا ھاكىىىيىتى بۇ
رىيانغك ككا خىتك ككاي كۆ ىەنلىرىنى پىالنلىق يۆتكەپ ،ناپۇس قۇرۇلىىس ك ك ك ككىنى ۆئزگەرتىۋەتكەن بالۇپ ،ىئلگىرى بۇ
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رىياندىكى ناپۇس ككنىڭ  5پىرس ككەنتىنى ىئگىلەيدىغان خىتايالر بۈگۈن ناپۇس ككنىڭ  45پىرس ككەنتىدىن  50پىرس ككەنتىگىچە
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نىسبەتنى ىئگىلىىەككتە.
ش ك ك ككەرقىي تۈركىسك ك ككتان مەسك ك ككىلىسك ك ككىنى خىتاينىڭ ىئچكى ىئى ك ك ككى دەپ قارىچ پۈتۈنلەي خاتا .تارىىقا نەزەر
س ك ككالس ك ككاچ ،خىتاي كام ارتىيىس ك ككى بۇ رىياننى -1949يىل س ك ككاۋلا س ك ككىتالىن ھۆكۈمىتىنىڭ ياردىىى بىلەن ىئى ك ككغال
قىلى  ،ائندىن ۇئنى ۆئز رىيانى دەپ ىالن قىلغان-1949 .يىلدىن ىئلگىرىكى تارىىقا قارىيدىغان بالس ك ككاچ ،ۇئيغۇرالر
مىالدىيە -880يىل بۇ زلىىندى قارىخانىالر خانلىقى قۇرغان ،زلىىنى وئتتۇرى ائس ككىياغىچە ك ەەيگەن بۇ خانلىق -1218
يىلغىچە ھۆكۈ س ك ك ك ككۈرگەن؛ ۇئنىەدىن ك يىن ۇئيغۇرالر تاكى -1750يىلغىچە تۈرك-ماغۇل ھاكىىىيىتىدە س ك ك ككەلتەنەت
س ك ك ككۈرگەن-1750 .يىل ىئى ك ك ككغالىيەت ائس ك ك ككتىغا ۈش ك ك ككۈپ قالغان ۇئيغۇرالر ،كزەلدىن ھۆر ،مۇس ك ك ككتەقىل ياشك ك ك ككاپ
كەلگەنلىكى ن ۈن بۇندىچ مۇسككتەملىكىنى قابۇل قىلىىغان ،پۇرسككەت تاپقان ھامان ىئىككغالچى كۈ لەرگە قارشككى
كۈرەچ قىلى كەلگەن ۋە ۇئالرنى نچ ق تىم مەغلۇب قىلى  ،مۇستەقىل ھاكىىىيەت قۇرغان .بىرىنچى ق تىىلىقى،
-1863يىل ياقۇپ بەگ قۇرغان خانلىق بالۇپ ،وئن نە چە يىلال ھۆكۈ س ككۈرگەن-1876 .يىل ش ككەرقىي تۈركىس ككتاننى
قكايتكا ىئى ك ك ك كغكال قىلغكان مكان ۇ خكانكدىنلىقى بۇ رىياننىكڭ ىئس ك ك ككىىنى ۆئزگەرتىك «ش ك ك ككىن كا »(ي ەى ت رىتارىيە) دەپ
2
ائتىغان.
-1931يىك ككل قامۇل دلائقك ككانالر قازغىلىەى پك ككارتىلىغك ككانك ككدىن ك يىن ۇئيغۇرالر -2ق تىىلىق دۆلەت قۇرۇچ
ھەرىكىتىنى باش ك ككلىغان ۋە -1933يىل قەش ك ككقەردە ش ك ككەرقىي تۈركىس ك ككتان ىئس ك ككال جۇمائۇرىيىتىنى قۇرغان .بۇ مەزگىلدە
خىتاي بىلەن سككىياسككىي مەن ەكتى ت ىى بىرلىككە كەلىىگەن سككاۋلا سككتالىن ھۆكۈمىتى دەسككلەپتە ۇئنى قاللىغان
بالسىىۇ ،ك يىن بۇ ۇئيغۇرالرنىڭ ۆئزلىرى ىئىغال قىلغان وئتتۇرى ائسىيادىكى تۈركىي خەلقلەرگە ۆئرنەك بالۇشىدىن
كنسك ك ك ككىرەپ ۇئنىەدىن ۋىز كە كەن ۋە بۇ جۇمائۇرىيەتنىڭ ائغدۇرۇلۇشك ك ك ككىغا تۈرتكە بالغان .كمىا ۇئيغۇر خەلقى بۇ
كۈرەشتىن ىئز ىل ۋىز كە ىىگەن ۋە -1944يىل شەرقىي تۈركىستان جۇمائۇرىيىتىنى قايتا قۇرۇپ ىققان.
-2دۇنيا ۇئرۇشىدىن ك يىن ساۋلا ىئتتى اقى ،ائم رىكا ۋە كنگىلىيە رەھبەرلىرى ۇئرۇشتىن ك يىنكى دۇنيا
خەرىتىسك ككىنى سك ككىزى ن ۈن يالتادى تاپالندى-1945 .يىل -2ائيدى ىچىلغان بۇ يىغىندى ياۋرتپا ۋەزىيىتى ،شك ككۇندىقال
رۇسك ك ككالرنىڭ ائرقا ھايلىس ك ككى دەپ ائتالغان وئتتۇرى ائسك ك كىيا دۆلەتلىرىنىڭ تەقدىرى ب كىتىلدى .س ك ككاۋلا ائرمىيىسك ك ككى
يكاپانىيەگە قكارش ك ك ك ككى ۇئرۇچ قىلىكدىغكان بالكدى .شك ك ك ككۇ يىكل -7ائيكدى خىتكاي بىلەن س ك ك ككاۋلكا رەھبەرلىرى ماس ك ك كككاۋىدى
كۆرۇئشككۈپ ،خىتاي-سككاۋلا ك لىىككىىى تۈزدى .بۇ ك لىىككىم بىلەن سككاۋلا ھاكىىىيىتى ،يالتا يىغىنىدى ائم رىكىدىن
ىلىۋىلغان تەش ك ك ككەببۇس ك ك كككارلىق ھاقۇقىدىن پايدىلىنى ش ك ك ككەرقىي تۈركىس ك ك ككتاندى مۇسك ك ككتەقىللىق ۇئرۇش ك ككى قىلىۋىتقان
ۇئيغۇرالرغا ياردە ب رىىكنى تاختاتتى 3.شكۇندىچ بالسكىىۇ-2 ،ق تىىلىق شكەرقىي تۈركىسكتان جۇمائۇرىيىتى -1949يىل
ماۋ زلدۇ كسكەرلىرى بۇ رىيانغا ب سى كىرگىچە مەۋجۇت بالۇپ تۇرغان.

«1شەرقىي تۈركىستان» ،دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيككىhttps://www.uyghurcongress.org/en/east-turkistan-2/ ،2020 ،
تارغا كىرگەن ۋىقىا-2020:يىل -12ۆئككتەبىر
2ائبدۇرۇسۇلاۋ ،ائبدۇج لىل-12 ،2019( ،ە ۋرىل)«،ۇئيغۇرالرنىڭ باستۇرۇلۇشى :خىتاي الگ رىدى  7كۈن قالدىم.
https://www.bbc.com/news/world-asi-47157111
3خاۋ شىيۈەن (« ،)2020خىتاينىڭ مىللەتلەر مەسىلىسىنى ھەل قىلى ۇئسۇلى»Springer, Singapore ،
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ش ك ككەرقىي تۈركىس ك ككتان -1949يىلدىن ب رى خىتاي كامىۇنىس ك ككا ھاكىىىيىتىنىڭ ىئىك ككغالىيىتىدە تۇرۇۋىتىدۇ.
ش ك ك ك ككۇندىن بۇيان ۇئيغۇرالر ۋە باش ك ك ككقا مۇس ك ك ككۇلىان مىللەتلەر دىندىن ۋىز ك چىى ك ك كككە مەجبۇرالندى ھەمدە پىالنلىق،
س ككىس ككت ىىلىق ائسك كس ككىىىالتس ككىيە قىلىى ككقا ۇئ رىپ كەلدى-2001 .يىل «-11س ككىنتەبىر ۋەقەس ككى»دىن ك يىن خىتاي
ھۆكۈمىتى ۇئيغۇرالغا «ت ررترلۇچ» قال ىقىنى كەيدۇئرۇئپ قاتتىق باستۇرۇپ كەلدى ھەمدە خەلقڭرىنى بۇ قال اچ بىلەن
قايىل قىلىى ك ك ك ككقا ۇئرۇندى .خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە -2009يىل ۋە -2014يىل يۈز بەرگەن ۋەقەلەرنى س ك ك ككەۋەب قىلى
كۆرس ك ك ككىتى  ،ۇئيغۇرالرغا «قىلچە رەھىم قىلىاس ك ك ككلىق»جىنايىتى يۈرگۈزۇئپ كەلدى .ھالبۇكى ،خىتاينىڭ ش ك ك ككەرقىي
تۈركىس ك ككتاندىكى باس ك ككتۇرۇش ك ككى بۇ رىياننىڭ ىئقتىسك ككادىي ۋە ىئس ك ككترىت گىيەلىو وئرنى بىلەن مۇناسك ك كىۋەتلىو بالۇپ،
-2013يىل يالغا قايۇلغان «بىر بەلۋىغ بىر يال» لىنىيەس ك ككىدىكى مۇھىم تۈگۈن بالغان شك ككەرقىي تۈركىسك ككتان زلىىنى
خىتاي ن ۈن ىئس ك ك ككترىت گىيەلىو كھىىيىتى ا رىياندۇر .ش ك ك ك ككۇڭا خىتاي ھۆكۈمىتى ۇئيغۇرالرنىڭ مۇس ك ك ككتەقىللىق
تەلى ىنى رەت قىلى ال قالىاستىن بەلكى بۇ رىيانىدى كە -كۆلەمدە ىئرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزدى.

« .3ىئرقىي قىرغىنچىلىىنىڭ ائلەىنى ېئلىش ۋ ۇئنى جازاالش ەئھەىنامىسى»د
ېئنىىلىما بېرىلگەن ىئرقىي قىرغىنچىلىق
« )1ىئرقىي قىرغىنچىلىق»سۆزىنىڭ كېلىپ چىىىشى
«ىئرقىي قىرغىنچىلىق»دلگەن بۇ س ك ككۆز -1944يىلدىن باش ك ككالپ ىئى ك ككلىتىلگەن-1944 .يىل پالى ك ككالىق يەھۇدىي رىەاىئل
لەمكىن بۇ سككۆزنى بىرلەشكككەن دۆلەتلەر تەشكككىالتىنىڭ كۈنتەرتى ىگە كىرگۈزۇئچ ن ۈن كۈرەچ قىلغان .لەمكىن گرلكچىدىكى
«مىللەت ،قەۋ ياكى قەبىلە»دلگەن مەنىنى بىلدۇئرىدىغان « »genoس ك ك ككۆزى بىلەن «ۆئلتۈرۇئچ» دلگەن مەنىنى بىلدۇئرىدىغان
« »cideسك ككۆزىنى بىرلەشك ككتۈرۇئپ( »genocide« ،ىئرقىي قىرغىنچىلىق) دلگەن سك ككۆزنى ياس ككاپ ىققان .لەمكىن بۇ سك ككۆزنى «بىر
مىللەتنىڭ كزىلىرىنى ۋە ۇئالرنىڭ تۇرمۇچ مۇھىتىنى پىالنلىق ،سككىسككت ىىلىق ھالدى ۋەيرىن قىلى »دەپ ۈشككەندۇئرگەن-1945 .
يىل خەلقارى ھەربىي س ك ك ك ككات گ رمانىيەنىڭ نۇرلىب رگ ش ك ك ك ككەھىرىدە س ك ك ك ككات ىچى  ،ناتس ك ك ككىس ك ك ككا گ رمانىيەس ك ك ككىنىڭ ھەربىي
كمەلدىرلىرىنى «ىئنس ككانىيەتكە قارش ككى جىنايەت ۆئتكۈزدى»دەپ كيبلىگەن .بۇ س ككاتالش ككتا «ىئرقىي قىرغىنچىلىق» دلگەن س ككۆز
4
قانۇن ائتالغۇسى سۈپىتىدە كمەس ،بەلكى جىنايەتنى تەسۋىرلەشتە قاللىنىلغان.
« )2ىئرقىي قىرغىنچىلىىنىڭ ائلەىنى ېئلىش ۋ ۇئنى جازاالش ەئھەىنامىسى»نىڭ ىئمزالىنىشى
بىرلەش ك ك كككەن دۆلەتلەر تەش ك ك كككىالتى وئمۇمى ك ەىى ك ك ككىنى ككڭ -1948يى ككل -12ائينى ككڭ -9كۈنى پ ككارى دى ىچىلغ ككان ا
يىغىنىككدى( 260A )Ⅲمككاددىلىق قككارىرى بىلەن «ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىككڭ ائلككدىنى ىلى ۋە ۇئنى جككازىالچ كھككدىنككامىسك ك ك ككى»
 4 www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtmlتار ب تىدىن ىلىندى.
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ىئىزىالنغان ۋە كزى تاپالنغان 19 .ماددىدىن تەش ك كككىل تاپقان بۇ كھدىنامە -1951يىل -1ائينىڭ -12كۈنى رەس ك ككىىي كۈ كە ىئگە
بالغان .تۈركىيە بۇ ك لىى ك ككىىگە -1950يىل -3ائينىڭ -23كۈنى ىئىزى قايغان .خىتاي بالسك ك ككا بۇ كھدىنامىگە -1949يىل -7ائينىڭ
5
-29كۈنى ىئىزىلىغان-1983 ،يىل قابۇل قىلغان.
 )3ىئرقىي قىرغىنچىلىىنىڭ ېئنىىلىمىسى ۋ تۈرلىرى
بىرلەش ك ك ك كككەن دۆلەتلەر تەش ك ك ك كككىالتى ككدى قابۇل قىلىنغ ككان بۇ ق ككارىر ،ھەر ق ككايس ك ك ك ككى ت ككارىىىي دەۋردە بۇن ككدىچ جىن ككايەت
تەكرىرلىنىىك ك ك ككى مۇمكىن دلگەن كندىىك ك ك ككە كۆزدە تۇتۇلۇپ ،ىئنس ك ك ككانالرنى بۇ بااليككى ائپەتتىن قۇتۇلدۇرۇچ ن ۈن خەلقڭرىنىڭ
بىرلىككە ك لىىك ك ك ككى بىلەن تەيي ككارالنغ ككان ق ككارىردۇر .ىئرقىي قىرغىنچىلىقنى ككڭ بۇ ىنىقلىىىس ك ك ك ككى ،بۇ كھ ككدىن ككامىگە قال قايغ ككان
دۆلەتلەرنىككڭ مەيلى ۇئرۇچ يككاكى تىنچلىق مەزگىلىككدە بالس ك ك ك ككۇن ،بۇنككدىچ قىلىى يۈز بەرگەن ھككامككان خەلقڭرى قككانۇن بايىچە
جىنايەت دەپ ب كىتىلىدىغان بەچ ماددىدىن تەركى تاپقان.
ب ۇ ماددىالرغا ائساسەن ،مىللىي ،ىئرقىي ياكى دىنىي كالل ككتى نى قىسىەن ياكى تامامەن ياقىتىىنى مەقسەت قىلغان
تۆۋەندىكى قىلىىىالرنىڭ ھەر بىرى ىئرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى ھ سابلىنىدۇ .بۇ قىلىىىالر تۆۋەندىچە:
 −بىر مىللەت كزىلىرىنى ۆئلتۈرۇئچ؛
 −بىر مىللەت كزىلىرىنى جىسىانىي ۋە رتھىي جەھەتتىن ىغىر زەربىگە ۇئ رىتى ؛
 −بىر مىللەت كزىلىرىنىڭ تۇرمۇچ مۇھىتىنى قىسىەن ياكى تامامەن ۋەيرىن قىلى ؛
 −بىر مىللەتنىڭ كۆپىيىىىنى تاختىتى ن ۈن ارە قاللىنى ؛
 −بىر مىللەتنىڭ پەرزەنتلىرىنى تارتىۋللى  ،ياتالرنىڭ قالىغا تاپىۇرۇچ.
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ك يىنكى بكايكانلىرىىىزدى بۇالرنى تەپس ك ك ك ككىلىي بكايكان قىلغكانكدى كۆرۇئلىكدۇكى ،خىتكاي كام كارتىيىس ك ك ككى يۇقىرىقى
جىنايەتلەرنىڭ ھەمىىسىنى سادىر قىلدى ۋە بۇنى دىۋىمالشتۇرۇۋىتىدۇ.
ىئرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۇئچ ،بۇ جىنايەتنى ىلى ب رىىككقا ياردە ب رى  ،بۇ جىنايەتكە بىۋىسككىتە ياكى
ۋىسك ك ككىتىلىق ھالدى كۈشك ك كككۈرتۈچ ،بۇ جىنايەتنى ۆئتكۈزۇئشك ك كنى تەش ك ككەببۇس قىلى قاتارلىق قىلىىىك ك ككالرنى جازىالچ
ك رەكلىكى مەركۇز كھدىنامىنىڭ -3ماددىس ككىدى ب كىتىلگەن-4 .ماددىدى بۇ جىنايەتنى ۆئتكۈزگەنلەر ن ۈن كمەلدىر
ياكى مەمۇر دلگەندەك ھەر قاندىچ باھانە ۋە كە ۈرۇئمنىڭ بالىايدىغانلىقى تەكىتلەنگەن.

5تۈركىيە بۈيۈك مىللەت مەجلىسى كىىىلىو ھاقۇقنى تەكىۈرۇئچ كامىت تى« .ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ائلدىنى ىلى ۋە ۇئنى جازىالچ كھدىنامىسى» ،ائمىىۋى تەپتى
وئرگىنى«https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/32702 .ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ائلدىنى ىلى ۋە ۇئنى جازىالچ كھدىنامىسى»  pdfھۆج ىتى
6تۈركىيە بۈيۈك مىللەت مەجلىسى كىىىلىو ھاقۇقنى تەكىۈرۇئچ كامىت تى.
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كھككدىنككامىگە قال قايغككان دۆلەتلەرنىككڭ بۇ ھەقتە قككانۇن ىقىرىىك ك ك ككى ك رەكلىكى -5مككاددىككدى وئتتۇرىغككا
قايۇلغان بالسك ك ك ككا ،س ك ك ككاتالش ك ك ككنىڭ ش ك ك ككۇ دۆلەت ياكى خەلقڭرىدىكى بىر س ك ك ككاتتا ىلى ب رىلىدىغانلىقى  -6ماددىدى
ب كىتىلگەن .بۇ جىنايەتنى ۆئتكۈزگەنلەر قايس ك ك ككى دۆلەتتە بالس ك ك ك ككا بالس ك ك ك ككۇن ،اقۇ ۆئتكۈزۇئپ ب رىلىدىغانلىقى ۋە
بۇنىڭ س ك ككىياس ك ككىي جىنايەت دەپ قابۇل قىلىنىايدىغانلىقى كھدىنامىنىڭ -7ماددىس ك ككىدى ب كىتىلگەن .كھدىنامىگە
ىئىزى قايغان دۆلەتلەرنىڭ زۆرۇئر ت ىلغاندى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىدىن ياردە تەلەپ قىلسا بالىدىغانلىقى،
الزىم بالغاندى تەرەپدىرالرنىڭ بىرىنىڭ تەلى كى بىلەن دەۋىنىڭ خەلقڭرى سك ك ككاتقا سك ك ككۇنۇلۇشك ك ككىىۇ كھدىنامىنىڭ باشك ك ككقا
7
ماددىلىرىدى كاپالەتكە ىئگە قىلىنغان.

(خىتاي ھۆكۈمىتى قۇرائن كەرىم ،جايناماز ۋە باشقا دىنىي مات

رىيالالرنى كۆيدۇئرۇئچ بۇيرۇقى بەردىFreedoms – .

)Herald

كھدىنامىنىڭ ماددىلىرىغا قارىس ك ك ك ككاچ ،ائۋۋىل ش ك ك ك ككۇنى ىيتىى ك ك ك ككىىىز ك رەككى ،بۇ يەردە زىيانكەش ك ك ككلىككە
ۇئ رىغۇ ىالرنى ب كىتىى ك ك ك كككە دىىئر ۆئلچە ياچ .بۇنىك ككڭ دىىئرىس ك ك ك ككى بۈگۈنگە قەدەر كۆرۇئلگەن خەلقڭرى دەۋىالر
نەتى ىس ك ك ككىدە ش ك ك ككەكىللەنگەن .تۇغىا ائالھىدىلىو بالغان ۋە بىر مىللەتكە تەۋە ىئكەنلىكىنى بىلدۇئرىدىغان مىللىي،
ىئرقىي ۋە دىنىي ائالھىدىلىكلەر مۇھىىدۇر .س ك ك ك ككىياس ك ك ك ككىي ۋە مەدەنىي ائالھىدىلىكلەر بۇ كھدىنامىگە كىرمەيدۇ 8.بۇ
نۇقتىدىن قارىغاندى ،ۇئيغۇرالر ھە تۈرك ،ھە مۇس ك ك ك ككۇلىان بالۇچ ائالھىدىلىكى بىلەن مىللىي ۋە دىنىي جەھەتتىن
زىيانكەشلىككە ۇئ رىغۇ ىالر ھ سابلىنىدۇ.
يەنە بىر نۇقتككا ش ك ك ككۇكى ،مەزكۇر كھككدىنككامىگە كۆرە ،ىئرقىي قىرغىنچىلىق جىنككايىتى بىر مىللەت كزىلىرىنى
قىسككىەن ياكى تامامەن ياقىتىىككنى مەقسككەت قىلغان جىنايەت بالۇشككى ك رەك .يەنى بۇ جىنايەت مەلۇ شككەخسكككە
كمەس ،بەلكى كالل ككتى قا قارىتىلغان بالۇشى ك رەك.
بۈگۈن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نە چە مىليان ۇئيغۇرنى الگ رالرغا ۋە تۈرمىلەرگە س ك ككاالپ ۆئلتۈرۇئشك ك ككى پۈتۈن
ۇئيغۇر خەلقىنى ياقىتىىك ك ك ككنى مەقسك ك ك ككەت قىلغان قارقۇنچلۇچ جىنايەتتۇر .مەزكۇر كھدىنامىنىڭ ك مۇھىم تەرى كى
7تۈركىيە بۈيۈك مىللەت مەجلىسى كىىىلىو ھاقۇقنى تەكىۈرۇئچ كامىت تى.
8باھادىر ۆئزائرسالن ( « ،)2014ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ائلدىنى ىلى ۋە ۇئنى جازىالچ كھدىنامىسى نۇقتىسىدىن خاجاكلى قەتلىڭمى» ،ھاجەتتەپە ۇئنىۋلرسىت تى
قانۇن ەاكۇلت تى ژۇرنىلىhttp://www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr/dergi/C4S1makale9.pdf .
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شۇكى ،زىيانكەشلىككە ۇئ رىغۇ ى مىللەتنىڭ ھەمىىسىنى كمەس ،بىر قىسىىنى ياقىتىىىۇ ىئرقىي قىرغىنچىلىق
ج ىنايىتىگە كىرىدۇ .بۇ يەردە بىر مىللەتنىڭ قىسككىەن كزىلىرىنى ياقىتى جىنايىتىنى تەكىككۈرگەندە ۇئنىەغا سككان ۋە
سككۈپەت جەھەتتىن قارىچ ك رەك بالىدۇ .سككان جەھەتتىن ،بىر مىللەتنىڭ كۆپ قىسككىىنىڭ ياقىتىلىۋلتىىككى ،يەنى
ياقىتى نىىان قىلىنغان قىسىى بىلەن تىرىو قالغانالر ائرىسىدىكى قىياسىۇ بىر ۆئلچە سۈپىتىدە قابۇل قىلىنىدۇ
ۋە بۇنىەدىن ك لى ىقىدىغان مەنتىقىلىق نىسبەتىۇ ي تەرلىو پاكىا باالاليدۇ .سۈپەت جەھەتتىن دلگەندە ،بىر
مىللەتنىڭ رەھبەرلىرى ،سەر خىل ائدەملىرى ۋە مۇھىم شەخسلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ 9.خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان
خەلقىنى تامامەن دلگۈدەك الگ رالرغا س ك ككاالشك ك كقا ۇئرۇنۇش ك ككى ،بالۇپىۇ شك ك ككاىئرالردىن تارتى پرتە س ك كس ك ككارالرغىچە،
تەتقىقاتچىالردىن تارتى يازغۇ ىالرغىچە دىڭلىق كىىىلەرنى ائلدى بىلەن قەستلىىىنى نەزەردە تۇتقاندى ،خىتاينىڭ
بىر مىللەت كزىلىرىنى تامامەن ياكى قىسىەن ياقىتىۋلتىىنى نىىان قىلغانلىقى كۆرۇئلىەككتە.

(ۇئيغۇرالر ،قازىقالر ۋە باش ككقا تۈرك مۇس ككۇلىانلىرى خالىغانچە تۇتقۇن قىلىنغان ،تىكەن س ككىم بىلەن قارش ككالغان بىر
الگ رنىڭ كۆزىتى مۇنارى .بۇ الگ ر شەرقىي تۈركىستاننىڭ خاتەن ناھىيىسىگە جايالشقانGreg Baker/AFP - .
)Getty Images

 .4شەرقىي تۈركىستانەا يۈز بەرگەن ىئرقىي قىرغىنچىلىق جىنايەتلىرى

9باھادىر ۆئزائرىسالن.
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ۇئيغۇر مۇسك ككۇلىانلىرىنىڭ كامىۇنىسك ككا خىتاي ھۆكۈمىتى تەرى ىدىن ائس ك كسك ككىىىالتسك ككىيە قىلى ۋە ياقىتى نىىك ككانى
بالۇپ كەلگەنلىكىنى بۇ يەردە كس ك ك ك كككەرتىك قايۇچ ك رەك .ۇئيغۇر خەلقى -1949يىلككدىن بۈگۈنگىچە ھەر قككايس ك ك ككى دەۋرلەردە
خىتاي ھاكىىىيىتىنىڭ خىلىۇ خىل سكىياسكەت ۋە ۋىسكىتىلەر بىلەن ائسكسكىىىالتسكىيە قىلىىكىغا ۇئ رىغان بالۇپ ،تا بۈگۈنگىچە
خىتاينىڭ جاھانگىرلىو قارى نىيىتىنىڭ قۇربانى بالۇپ كەلىەككتە .ۇئيغۇر خەلقىنى تامامەن ياچ قىلىۋلتى پىالنى ت ىى تالۇچ
ىئ رى قىلىنىىغ ككان بالغ ككا ق ككا ،يۇقىرىقى كھ ككدىن ككامى ككدىكى «بىر مىللەت كزىلىرىنى ۆئلتۈرۇئچ» جىن ككايىتى تاغرۇلۇچ قالىىىزدى
ي تەرلىو مەلۇمات ياچ .ھالبۇكى مەزكۇر كھدىنامىدىكى جىنايەتلەرنىڭ ھەر قاندىچ بىرىنى س ك ككادىر قىلى ىئرقىي قىرغىنچىلىققا
كىرىك ككدۇ ۋە ۇئنى جك ككازىالچ ك رەك بالىك ككدۇ .بۇ نۇقتىك ككدىن ىيتقك ككانك ككدى ،ۇئيغۇر خەلقى ۇئ رىۋىتقك ككان ىئرقىي قىرغىنچىلىقالر
تۆۋەندىكىلەردىن ىئبارەت.
 )1مىللەت ەئزالىرىغا ېئغىر د رىجىە جىسمانىي ۋ روھىي ز ربە بېرىش
يۇقىرىقى كھدىنامىنىڭ -2ماددىسككىدى تىلغا ىلىنغان جىنايەتنىڭ نە چە يۈز خىل تۈرى شككەرقىي تۈركىسككتان خەلقىگە
يۈرگۈزۇئلىەككتە .بالۇپىۇ -2014يىلدىن ك يىن قۇرۇلغان يىغىۋللى الگ رلىرىدى يۈز بەرگەن پاجىەئلەر ۋە بۇ الگ رالردىن قۇتۇلۇپ
ىقالىغانالرنىڭ بەرگەن گۇۋىھلىقى بۇنىەغا ي تەرلىو دەلىل باالاليدۇ .مىس ككال ن ۈن ،الگ ر ش ككاھىدى م ائرىگۈل تۇرس ككۇننىڭ
ائم رىكا دۆلەت مەجلىسككىدە بەرگەن گۇۋىھلىقى مۇھىىدۇر .م ائرىگۈل تۇرسككۇن  3ق تىم تۇتۇلغان بالۇپ ،ائخىرقى ق تىم الگ رغا
سك ك ككاالنغان« .مەن شك ك ككۇ قىيناشك ك ككالرغا ىدىىاي ،م نى ۆئلتۈرۇئۋلتىەالر دەپ يالۋۇردۇ »دلگەن م ائرىگۈل ،قاماقتىكى كۈنلىرىدە
ھەر كۈنى دلگۈدەك ۇئيقۇس ك ككىزلىقتا س ك ككارىققا تارتىلغان ،نامەلۇ وئكۇلالر ۇئرۇلغان ،ب ى ك ككىغا تاك كسك ككۋىب تاقىلى  ،ائغزىدىن
كۆپۈك قاينىغىچە تاك زەربىسكى ب رىلگەن .م ائرىگۈل ۆئزىنىڭ پەقەت ۇئيغۇر بالغانلىقى ن ۈنال مۇشكۇندىچ قىيىن-قىسكتاقالرغا
10
دۇچ كەلگەنلىكىنى ىيتقان.

(م ائرىگۈل تۇرسۇن ،خىتاينىڭ يىغىۋللى الگ

رىغا ساالنغان ۇئيغۇر ائيال)©Yenişafak- .

-28 ،2018( 10 Cockburn, Harryنايابىر)« .مۇسۇلىان ائيال خىتاي الگ رىدىكى قىيىن-قىستاچ ۋە تاياچ-تاقىاقالرنى تەسۋىرلىدى :مەن ۇئالرغا م نى ۆئلتۈرۇئۋەت
دەپ يالۋۇردۇ »https://www.independent.co.uk/news/world/asia/uighurmuslim -china-mihrigul-tursun-torture-reeducation-camps- .
a8656396.html
11

قازىقىسككتان پۇقرىسككى گۇلزىرە ائۋۇلقان خىتاي الگ رلىرىدى ھەر يەرگە كام رى وئرنىتىلغانلىقىنى ،كىىككىلەرنىڭ ھەرىكىتىنى
كۆزىتى تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۇئرۇئپ«:كگەر ھاجەتىانىدى ىئككى مىنۇتتىن ائرتۇچ تۇرۇپ قالس ك ك ككىەىز گۇندى ايالر تاك كالتەك
11
بىلەن ب ىىەىزغا ۇئرىدۇ .ماڭا ىئككى ق تىم يۆلەنچۈكسىز وئرۇندۇقتا  24ساكت وئلتۇرۇچ جازىسى بەردى»دەيدۇ.

(يىغىۋللى الگ

رىغا ساالنغان گۇلزىرە ائۋۇلغان)©Reddit- .

الگ ردىن قۇتۇلغان يەنە بىر شككاھىا وئرنبەك كاكسككىبەك ،ۇئ يەردە ۆئزىنىڭ  7كۈن بىر وئرەككتە پۇت-قالى باغالنغان
ھك ككالك ككدى قك ككالغك ككانلىقىنى ،مەلۇ ۋىقىتتىن ك يىن كس-ھۇش ك ك ككىنى ياقك ككاتقك ككانلىقىنى ،گۇنك ككدى ك ككايالرنىك ككڭ ۇئنىەغك ككا «خك ككاىئن» دەپ
12
ۋىقىرىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ.

(الگ رغا س ك ك ك ككاالنغان ۋە خىتاي گۇندى ايلىرى تەرى

ىدىن وئرەككە تاش ك ك ككالنغانلىقىنى ىيتقان وئرۇنبەك كاكس ك ك ككىبەك- .

)©BBC
-2020( 11 PBS Frontline.يىل -7ائپرلل) .خىتاينىڭ مەخ ىيەتلىكىhttps://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/china-undercover/ .
12ائبدۇج لىل ائبدۇرەسۇلۇۋ-12 ،2019( .ە ۋرىل)« .ۇئيغۇرالرنى باستۇرۇچ :مەن خىتاينىڭ الگ رىدى  7كۈن قالدىم».

https://www.bbc.com/news/world-aisa-4715111
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غەيرەت س ك ككەمەرقەند الگ ردى ياتقاندى وئرنىنى رەتلىو يىغىىك ككتۇرمىغانلىقى ن ۈن «تۆمۈر كىيىم»كىيگۈزۇئلۈپ بىر كۈن
جازىالنغانلىقىنى ،گۇندى ايالرنىڭ بۇ ائرقىلىق ۇئنىڭ تاقىتىنى س ك ك ككىنىىاقچى بالغانلىقلىرىنى ىيتىدۇ 13.بۇ مىسك ك ك ككالالر ش ك ك ككەرقىي
تۈركىس ك ك ككتاندى قۇرۇلغان  1200الگ ردىكى نە چە مىليان ۇئيغۇر ۋە باش ك ك ككقا مۇس ك ك ككۇلىان خەلقى باش ك ك ككتىن كە ۈرۇئۋىتقان قىيىن-
قىسككتاقالرنىڭ ائزغىنە بىر قىسككىىنى تەشكككىل قىلىدۇ .بۇ يەردە ىيتىلىىغان ،بىلىنىىگەن ،ائشكككارىالنىىغان باشككقا قىيناشككالرنى
كۆز ائلككدىىىزغككا كەلتۈرس ك ك ك ككەك ،كامىۇنىس ك ك ك ك ككا خىتككاينىككڭ بىر مىللەت كزىلىرىغككا جىسك ك ك كىككانىي ۋە رتھىي جەھەتتىن ق كانككدىچ
زىيانكەشلىو قىلىۋىتقانلىقى ائيان بالىدۇ.

(الگ

رغا ساالنغان غەيرەت سەمەرقەند)©Associated Press/ Daily Mail Uk- .

 )2مىللەت ەئزالىرىنىڭ تۇرمۇش مۇھىتىنى قىسمەن ياكى تامامەن ۋ يران قىلىش
ائم رىكىنىڭ  PBCوئرگىنى قاناللىرىدىن بىرى بالغان ( Frontlineائلدىنقى سككەپ) تارىتقۇسككى تەييارلىغان «خىتاينىڭ
مەخ ىيەتلىكى»نككاملىق ھۆج ەتلىككو ەىلىم بۇنىەغككا ائىئككا قىىىەتلىككو ۇئ ۇرالرنى ب رىككدۇ .بۇ ەىلىىككدە س ك ك ككۆز قىلغككان خىتككاي
كمەلدىرنىڭ «ۇئالرنىڭ كىىك ك ككىلىو ھاقۇقى بالىىسك ك ككا نەدىن كەلگەن كىىك ك ككىلىو ھاقۇچ دەپسك ك ككەندىچىلىكى »دلگەن سك ك ككۆزى
ھەمىىنى خۇالس ك ك ككىلەپ ب رىدۇ 14.ائم رىكا دۆلەت مەجلىس ك ك ككىدە -2019يىل -12ائينىڭ -3كۈنى ماقۇلالنغان ۇئيغۇر كىى ك ك ككىلىو
ھاقۇقى سكىياسكىتى قانۇنىدى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كىىكىلىو ھاقۇقنى دەپسكەندە قىلى جىنايەتلىرى ،يەنى يۇقىرى ت ىنىكىلىق
كۆزىتى سككىسككت ىىسككى ائرقىلىق ۇئيغۇرالرنى تەقى ائسككتىغا ىلىىككى ،ۇئالرنىڭ ۆئزائرى ائالقىسككىنى نزۇئپ تاشككلىىككى ،ىئنت رن ا
ۋە ىئ تىىاىئي ائالقە تارلىرىنى تەكىك ككۈرۇئپ تۇرۇشك ككى ،ىرىي ،ائۋىز ،كۆز ائرقىلىق تانۇچ س ك ككىس ك ككت ىىلىرىنى قۇرۇشك ككى قاتارلىق
قىلىىىك ك ككلىرى وئتتۇرىغا قايۇلغان 15.خىتاي يۇقىرىقىدەك رەزىل ۋىسك ك ككىتىلىرى بىلەن ۇئيغۇر خەلقىنىڭ ۆئز تىلى ،ۆئز دىنى ۋە ۆئز
مەدەنىيىتى بىلەن ياشىىىغا ىئىكانىيەت بەرمەي كەلىەككتە.
-13 ،2018(13 Schmitz, Rob.نايابىر)« ،الگ ر شاھىتى ۇئيغۇر رىيانىدىكى قايتا تەربىيەلەچ الگ رىنى تەسۋىرلىدى»

https://www.npr.org/2018/11/13/666287509/ex-detainee-describes-torture-inchinas-xinjiang-re-education-camp
-2020( 14 PBS Frontline.يىل -7ائپرلل) .خىتاينىڭ مەخ ىيەتلىكىhttps://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/china-undercover/ .
-201915يىللىق ۇئيغۇر كىىىلىو ھاقۇچ سىياسىتى قانۇن اليىائەسى-178 ،بەت-116 ،نۆۋەتلىو دۆلەت مەجلىسى.
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ۇئيغۇرالر ھازىر مەس ك ككچىا-جامەلەرگە كىرەلىەس بالغان .ىئلگىرى «دىنىڭ ن ىە »دەپ س ك ككارىلس ك ككا «ىئسك ك ككال » دەپ
جاۋىب ب رىدىغان خەلق كمدى خىتاي كام ارتىيەسك ك ك ككىگە ىتىقاد قىلىدىغانلىقىنى سك ك ك ككۆزلەيدىغان بالغان .ھەر تەرەپنى قاپلىغان
كۆزىتى س ك ك ككىس ك ك ككت ىىلىرىنىڭ تەس ك ك ككىرى بىلەن خەلق گەپ قىلىى ك ك ككتىنىۇ قارقىدىغان بالۇپ كەتكەن Frontline .ھۆج ەتلىو
ەىلىىىدە سك ككۆز قىلغان سك ك كادىرجان ،الگ رغا س ك ككالغان ائيالىنىڭ ىققانلىقىدىن خەۋەر تاپىدۇ؛ كمىا الگ رغا كىرىىك ككتىن ائۋۋىل
ب ىك ككىغا ياغلىق ائرتىدىغان ائيالى مۇيەس ك كس ك ككەرنىڭ الگ ردىن ىققاندىن ك يىنكى ياالڭباشك ككتاچ سك ككۈرىتىنىڭ خىتاي تارىتقۇلىرىدى
ت ككارقىلى ك ك يۈرگەنلىكىنى كۆرۇئپ ھەيرىن ق ككالى ككدۇ ۋە ائزىبلىنى ككدۇ« .بۇ ۇئنى ككڭ خىت ككاي كام ككارتىيىسك ك ك ككى تەرى ى ككدىن ق ك كانچىلى ككو
مەجبۇرالنغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ .ۇئ شۇنچىلىو ب سىىغا دۇچ كەلگەنكى ،ۇئنىەدىن ائنىلىق م ائرى ۋە بالىلىرىنى ۇئنتۇپ ك تىىى
16
تەلەپ قىلىنغان» دلگەن سادىرجان بۇ زۇلۇمنىڭ قانچىلىو ىغىرلىقىنى بايان قىلىدۇ.
خىتاينىڭ ۇئيغۇر ۋە باشك ككقا مۇسك ككۇلىان مىللەتلەرگە يۈرگۈزگەن جىنايىتىنى پاچ قىلىدىغان يەنە بىر ىئس ك ك ات «قارىقاچ
ھۆج ەتلىرى» بالۇپ ،ۇئنىەك ككدى الگ ردى ىئ رى قىلىنىك ككدىغك ككان ىئرقىي قىرغىنچىلىق ۇئس ك ك ككۇللىرى ھەققىك ككدە مەلۇمك ككاتالر بك ككار .بۇ
ھۆج ەتلەردە ،الگ ردىكىلەر ائتالىى «س ك ك ككۆز-ھەرىكەت جىنايىتى»گە قارىپ دەرى ىگە ائيرىلغان .بۇ جىنايەتلەرنىڭ بەزىلىرى
مۇندىچ« :ياغلىق ائرتى  ،دتپ ا كىيى  ،سككاقال قايۇچ ،ىئبادەت قىلى  ،ەت كلگە ىقى سككاياھەت قىلى  ،پاس ك ارتقا
17
ىئلتىىاس قىلى قايۇپ ەت كلگە ىقىاسلىق ،ەت كلدە ۇئرۇغ-تۇغقانلىرى بالۇچ».

(الگ رغككا س ك ك ك ككالىنىى ك ك ك ككتىن ائۋۋىلقى مۇيەس ك ك ك كس ك ك ك ككەر ،يالككدىى ك ك ك ككى س ك ك ك ككادىرجككان ۋە بككالىس ك ك ككى .بۇ س ك ك ككۈرەت «خىتككاينىككڭ
مەخ ىيەتلىكى» ناملىق ھۆج ەتلىو ەىلىىدىن ىلىنغان)

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/178
-2020( 16 PBS Frontline.يىل -7ائپرلل) .خىتاينىڭ مەخ ىيەتلىكىhttps://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/china-undercover/ .
17ۇئيغۇر كىىىلىو ھاقۇچ قۇرۇلۇشى ( ،2019( . )UHRPە ۋرىل)« .ىئدىيە ۆئزگەرتى  :خاتەن قارىقاچ ھۆج ەتلىرىدە خاتىرىلەنگەن كە -كۆلەملىو تۇتقۇن
قىلى »https://docs.uhrp.org/pdf/UHRP_QaraqashDocument.pdf .
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① خىتايالرنىڭ ۇئيغۇرالنىڭ ۆئيلىرىە مەجبۇرىي تۇرغۇزۇلۇشى
خىتاي ھۆكۈمىتى ۇئيغۇرالرنىڭ كۈندىلىو تۇرمۇشك ككىنىىۇ كانترتل قىلى ن ۈن  1مىليان  100مىڭ خىتاينى شك ككەرقىي
تۈركىسككتانغا كۋەتكەن .بۇ خىتايالرنىڭ ۋەزى ىسككى ۆئزلىرى بارغان ۆئيدە تۇرۇچ ،زۆرۇئر ت ىلسككا ۇئالر بىلەن بىر ھۇجرىدى ي تى
ۋە ۇئالرنىڭ پۈتۈن تۇرمۇش ك ككىنى نازىرەت قىلى  .خىتاي ھۆكۈمىتى يالغا قايغان «قاش ك ككىاچ ائىئلە» پىالنىغا ائس ك كاسك ككەن خىتايالر
ىئككى ائيدى بىر ق تىم ۇئيغۇر ائىئلىلىرىنى «زىيارەت»قىلىدۇ ۋە ھەر ق تىىدى بىر ھەپتە قالىدۇ .بۇ بىر ھەپتە جەريانىدى بۇ ائىئلىگە
كامىۇنىسك ك ك ككا خىتكاينىكڭ تەش ك ك ككۋىقكاتىنى ىلىك ب رى بىلەن بىرگە ۇئالرنى نكازىرەت قىلىكدۇ؛ ھەتتكا بۇ ائىئلىگە ھكارىچ ىئچى ،
اشككقا گۆشككى ي يىىككنى تەشككەببۇس قىلىدۇ .كگەر بىرەر ۇئيغۇر بازىردىن گۆچ ائلغاندى «بۇ ھااللىۇ » دەپ سكارىسككا ياكى ھارىچ
ىئچىىسە ،گۇمانلىق دەپ قارىلى ال گ رغا ياللىنىدۇ.
«خىتاي ھاكىىىيىتى قالالپ بەرگەن كالل ككتى جىنسىي خارلۇچ»
بۇ ش ك ك ك ككۇ پىالندىكى ك خەتەرلىو ائمىل كرلىرى الگ رالرغا س ك ك ك ككاالنغان ائيالالرنىڭ خىتاي كرلىرى بىلەن بىر ۆئيدە
تۇرۇشك ك ك ككىدۇر .ۇئيغۇر ھەرىكىتى تەش ك ك ك كككىالتىنىڭ باش ك ك ك ككلىقى رتش ك ك ككەن ائبباس خانىم بۇ كھۋىلدى ۇئيغۇر ائياللىرىنىڭ كالل ككتى
18
جىنسىي خارلۇققا ۇئ رىيدىغانلىقىنى كسكەرتكەن.

(كامىۇنىسا خىتاي ھۆكۈمىتى خىتايالرنى ۇئيغۇرالرنىڭ ۆئيلىرىدە تۇرۇشقا كۋەتتى ۋە ۇئيغۇرالرنى جىسىانىي ،رتھىي
ۋە جىنسىي خارلۇققا مەھكۇ قىلدى)Freedoms Herald- .
18كا دىكې ،ۋى يانەن (-29 ،2018نايابىر)« .خىتاي ھۆكۈمىتى  1مىليان  100مىڭ پارتىيە كزىسىنى ۇئيغۇرالرنىڭ ۆئيىدە تۇرۇشقا كۋەتتى».
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-30/urgent-uninvited-guests-keep-watch-for-china-inside-uighur-homes
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② ۇئيغۇر قىزلىرىنىڭ خىتايالرغا مەجبۇرىي ياتلىق قىلىنىشى
ۇئيغۇر قىزلىرىنىككڭ خىتككايالرغككا مەجبۇرىي يككاتلىق قىلىنىى ك ك ك ككىىۇ ش ك ك ك ككەرقىي تۈركىس ك ك ك كتككانككدىكى تۇرمۇچ مۇھىتىنى ۋەيرىن
قىلىۋىتقان بىر جىنايەت .بالۇپىۇ ۇئيغۇر ائىئلىلىرىدە تۇرۇشكقا كەلگەن خىتايالر بۇ ۆئيدىكى قىزالرغا كۆزى ۈشكۈپ ۇئنى ائلىىەن
دلس ك ك ك ككە ۆئيدىكىلەر بىىەتەرلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ ۇئنىەغا نارىزىلىق بىلدۇئرەلىىگەن ،نارىزىلىق بىلدۇئرس ك ك ككە الگ رالرغا يالالنغان.
خىتاي ھۆكۈمىتى ۇئيغۇرالرنىڭ ائىئلە قۇرۇلىىسك ك ك ككىنى ۋەيرىن قىلى ن ۈن ،ۇئيغۇر قىزلىرىنى ائلغان خىتايالرنى پۇل ،خىزمەت
ۋە بىك ككارلىق ۆئي بىلەن قىزىقتۇرغ ككان؛ خىت ككاي ھۆكۈمىتى يەنە بۇن ككدىچ تايغ ككا ن ككامزىت ت ى ن ۈن ت ككارىتقۇالر ائرقىلىق كە
تەش ك ك ك ككۋىقات ىلى بارغان؛ ت لىۋىزىيە تىياتىرى ،ىالنالر ىئىك ك ك ككلىگەن 19.خىتاي ھۆكۈمىتى ھەتتا بۇنىەدىنىۇ ىى ك ك ككى  ،بۇندىچ
تايالرنى ۆئتكۈزۇئش ك ك كككە «جەمئىيەت بىىەتەرلىكى خادىىلىرى»نى ىئى ك ك ككقا سك ك ك ككالغان بالۇپ ،بۇ خادىىالرنىڭ مەقس ك ك ككىتى تاي
قىلى ككدىغ ككان خىت ككايالرغ ككا ي تەكچىلى ككو قىلى  ،ۇئيغۇر قىزالرنى ككڭ ائت ككا-ائنىلىرى بىلەن كۆرۇئش ك ك ككۈپ ۇئالرنى «ق ككايى ككل قىلى ».
كامىۇنىسا خىتاينىڭ تەشۋىقات ۋىسىتىلىرى ۇئيغۇر كرلىرىنى دىۋىملىق «ت ررترىسا»دەپ تەشۋىق قىلسا ،ۇئيغۇر ائياللىرىنى
«جىنس ككىي قۇل» وئرنىدى بازىرغا سك ك لىى ككقا ۇئرۇنىاقتا .مانا بۇمۇ خىتايغا كۆرە ،ۇئيغۇر جەمئىيىتىنىڭ ائىئلە قۇرۇلىىس ككىنى ۋەيرىن
20
قىلىىنىڭ يەنە بىر ۇئسۇلى ھ سابلىنىدۇ.

(وئ تەرەپتىكى رەس ك ك ككىم :ۇئيغۇر قىز بىر خىتككاي كرگە ت گىى ك ك كككە مەجبۇر بال كدى.

Talk to East Turkistan -

)©Facebook

(سال تەرەپتىكى رەسىم :ۇئيغۇر ائياللىرى ،كامىۇنىسا خىتاي ھۆكۈمىتى تەشكىللىگەن كالل ككتى تاي ائرقىلىق خىتايالرغا
وئپچە ياتلىق بالۇش ك ككقا مەجبۇر بالدى .خىتاي ھۆكۈمىتى «جەمئىيەت بىىەتەرلىكى خادىىلىرى» ائرقىلىق بۇ تايغا نازىرەتچىلىو
قىلدى).
③ مەجبۇرىي ەئمگەك
-7 ،2020( 19 Hartman, Leightە ۋرىل)« .خىتاي ھۆكۈمىتى ۇئيغۇر ائياللىرىنى ۆئزلىرى خالىىىغان تايغا زترلىىاقتا».
https://share.america.gov/tr/cin-uygur-kadinlarini-istenmeyen-evliliklere-zorluyor
20دەررلن بايل ر-7 ،2019( .ائۋغۇسا)« .ۇئيغۇرالرنىڭ يات مىللەت بىلەن تاي قىلى مەزگىلىدىكى مۇھەببىتى».
https://supchina.com/2019/08/07/uyghur-love-in-a-time-of-interethnic-marriage
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كامىۇنىس ك ك ككا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شك ك ك ككەرقىي تۈركىسك ك ك ككتان خەلقىنى مەجبۇرىي ىئى ك ك ككلىتى ن ۈن ىئچكىرى خىتايغا
كۋەتىى ك ككىىۇ ىئنس ك ككانىيەتكە قارش ك ككى ۆئتكۈزۇئلگەن جىنايەتتۇر .ناتس ك ككىس ك ككتالر يەھۇدىيالرنى مەجبۇرىي ىئىك ككلەتكەندەك ،خىتاي
كامىۇنىس ك ك ك ككتلىرىىۇ ۇئيغۇرالرنى مەجبۇرالپ ،ۇئالرنى مەھبۇس ك ك ك ككالر قىيككاپىتىككدە زىۋۇتالرغككا ىئى ك ك ككلەش ك ك كككە كۋەتىەككتە .بۇ ھەقتە
ائۋسك ك ككترىلىيە ىئسك ك ككترىت گىيەلىو سك ك ككىياسك ك ككەت تەتقىقات مەركىزى تەييارلىغان «سك ك ك تىلىۋىتقان ۇئيغۇر» ناملىق دتكالتتا كىىك ك ككىنى
ۆ ىتىككدىغككان مەلۇمككاتالر بككار .بۇ دتكالتتككا  80مىەككدىن كۆپ ۇئيغۇرنىككڭ الگ رالردىن ىلىنى ك  ،نككايككو ،ائلىككا قككاتككارلىق ا
شك ك ككىركەتلەر ن ۈن مال ىئى ك ككلەپچىقىرىدىغان زىۋۇتالرغا كۋەتىلگەنلىكى وئتتۇرىغا قايۇلغان 21.بۈگۈنكى تەخىىنلەرگە كۆرە ،بۇ
سككاننىڭ  500مىەدىن ائشككىدىغانلىقى تىلغا ىلىنىاقتا .بۇمۇ شككەرقىي تۈركىسككتان ناپۇس قۇرۇلىىسككىنى مەجبۇرىي ۆئزگەرتىۋلتى
ن ۈن قاللىنىلغان بىر ۋىس ك ككىتىدۇر .كۆرۇئلگىنىدەك ،كامىۇنىس ك ككا خىتاي ھۆكۈمىتى ش ك ككەرقىي تۈركىس ك ككتان خەلقىنىڭ تۇرمۇچ
مۇھىتىنى تامامەن ۆئزگەرتىدىغان بىر تەرتى قۇرماقتا .بۇمۇ ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ بىر تۈرىگە كىرىدۇ.

(ۇئيغۇرالر ،قازىقالر ۋە باش ك ككقا تۈرك مۇس ك ككۇلىانلىرى زىۋۇتالردى قۇل ىئى ك ككچى بالۇپ ىئى ك ككلەچ ن ۈن ش ك ككەرقىي تۈركىسك ككتاندىن
ىئچكىرى خىتايغا كۋەتىلى ائلدىدى تۇرماقتا- .سككالدىكى سككۈرەت  Uyghur Bulletinتىۋىتتېر ھېسااىدىنى ئ ڭدىنى س را
 doguturkistan.orgتد ىنى ڭېلىننى).

« 21 . Xu, Cave, Leibold, Munro & Ruserس تىلىۋىتقان ۇئيغۇرالر :قايتا تەربىيەلەچ الگ رى ،مەجبۇرىي كمگەك ۋە شىن اڭدىن ھالقىغان نازىرەت».
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ad-aspi/2020-06/Uyghurs%20for%20sale
05JUN20.pdf?gLsFgI8LmxiW_.bfX8GZjgtHpA9dcK30
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(خىتاي ھۆكۈمىتى ۇئيغۇر ،قازىچ ۋە باشك ك ك ككقا تۈرك مۇسك ك ك ككۇلىانلىرى ياشك ك ك ككلىرىنى شك ك ك ككەرقىي تۈركىس ك ك ككتاندىن ىئچكىرى خىتايدىكى
زىۋۇتالرغا ىئىلەشكە كۋەتىەككتە).

④ خىتايالرنىڭ ۇئيغۇرالرنىڭ ۆئيلىرىنى ىئگىلىۋېلىشى

( س ك ك ككال تەرەپتىكى رەس ك ك ككىم :ۇئيغۇرالرنىككڭ ۆئيىگە تەكى ك ك ك ككۈرۇئپ كەلگەن بىر خىتككاي كككادىر ۇئيغۇر دلائقككانغككا تككامككاكككا
كىدىغان ياكى ەكىەيدىغانلىقىنى سككارىيدۇ .بۇ سككۈرەت ،خىتاي كادىرى تەرى ىدىن ىئ تىىاىئي ائالقە تارى بالغان Meipian
دە ۇئيغۇرالرنىڭ ائىئلىسىدە تۇرۇچ كە ىىىى ھەققىدىكى خاتىرىسىدىن ىلىنغان).
(وئ تەرەپتىكى رەس ك ك ككىم :ۇئيغۇر ۆئيلىرىگە كىرگەن ىئككى «تۇغقان» ۆئي ىئگىس ك ك ككى بىلەن بىللە ياتىاقتا .بۇ سك ك ككۈرەت
ۋليىىندى ،شىن ا كامىۇنىستىو ياشالر ىئتتى اقىنىڭ ائالقە سۇپىسىدى تارقالغان).
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(ھۆكۈمەت خىتايالرغا پۇل ب رى  ،ۇئيغۇرالرنىڭ ۆئيلىرىگە وئرۇنلىى ك ك ك ككى ۇئالرنىڭ كۈندىلىو تۇرمۇش ك ك ككىنى نازىرەت قىلىى ك ك كقا
تەش ك ك ككۋىق قىلدى .خىتايالر ،ىرى الگ رالرغا قامالغان ياكى زىۋۇتالردى قۇل ىئى ك ك ك ككچى بالۇش ك ك ك ككقا كۋەتىلگەن ائيالالرنىڭ ۆئيىنى
ىئگىلىدى©Freedoms Herald- ).
كامىۇنىسككا خىتاي ھۆكۈمىتى ۇئيغۇرالرنى ىئچكىرى خىتايدى ىئىككلەشكككە ھەيدىگەندىن ك يىن ۇئالرنىڭ ائىئلىسككىنىىۇ
مەجبۇرىي كۆ ىەن قىلىى ك ك ككقا باشك ك ك ككلىغان .بۇنىەدىكى مەقس ك ك ك ككەت ،ۇئيغۇرالرنى بىر مىلياردتىن ائش ك ك ككىدىغان خىتاينىڭ ىئچىگە
س ك ككىەدۇئرۇئۋلتى  ،ۇئالرنىڭ كىىلىكىنى تامامەن ياچ قىلىۋلتىى ك ككتۇر .خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ رىياننىڭ ىئقتىسك ككادىنى تۇتۇپ تۇرۇچ
ن ۈن خىتايالرنى ش ك ك ك ككەرقىي تۈركىس ك ك ك ككتانغا كۆ ۈرۇئپ ،بۇ يەردىن كۆ ۈرۇئۋەتكەن ۇئيغۇرالرنىڭ ۆئي ماكانلىرىنى بۇ خىتايالرغا
بىكارلىق بەرمەككتە.
 )3مىللەت ەئزالىرىنىڭ كۆپىيىشىنى چەكلەش ۈئچۈن تەدبىر قوللىنىش
شككەرقىي تۈركىسككتاندى ياشككاۋىتقان ۇئيغۇرالرنىڭ دىنىي ۋە مىللىي كىىلىكىنى ياچ قىلى كامىۇنىسككا خىتاي ھۆكۈمىتى
ن ۈن بىرىنچى ۋەزى ىككدۇر .ۇئيغۇرالرنىككڭ ناپۇس ك ك ك ككىنى ەكلەچ ۋە ائزلىتى ائرقىلىق ۇئالرنىككڭ نەس ك ك ككلىنى ياچ قىلى خىتككاي
ھۆكۈمىتىنىڭ ۇئزىچ مۇددەتلىو پىالنىدۇر .بالۇپىۇ ي قىنقى يىلالردىن ب رى ۇئيغۇرالرنىڭ كۆپىيى نىسككبىتىنىڭ شككىددەت بىلەن
تۆۋەنلىىى بۇنىڭ ىئس اتىدۇر .بۇ قىلىىىالر شەك-شۈبائىسىز ىئرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە كىرىدۇ.
① مەجبۇرىي باال چۈشۈرۈش
-2018يىككل -7ائيككدى ىئككى بككالىس ك ك ك ككىنى قككازىقىس ك ك ك كتككانككدى قككالككدۇرۇپ ،ائنككا ۋەتىنىنى زىيككارەت قىلغىلى كەلگەن بىر خككانىم
(بىىەتەرلىكى ن ۈن ىئسك ككىى مەخ ىي تۇتۇلدى) يالدىىك ككىنىڭ دۆلىتى بالغان قازىقىسك ككتاندىن ائنا ۋەتىنى ش ككەرقىي تۈركىسك ككتانغا
قايتى كەلگەندىن ك يىن خىتاي سكاقچىسكى تەرى ىدىن تۇتۇلىدۇ .خىتاي سكاقچىسكى ۇئنىەغا قازىقىسكتاندىكى ىئككى بالىسكىنىىۇ
بۇ ياققا ىلى ك لىىك ككنى ،بالىىسك ككا ق رىندىشك ككلىرىنى باالغا قايىدىغانلىقىنى ىيتىدۇ .ۇئ خانىم بالىلىرىنىڭ مەككتەپتە ىئكەنلىكىنى
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ىيتى  ،بالىلىرى تەتىل قىلغاندىن ك يىن ۇئالرنى ىلى يۇرتىغا قايتىدۇ .ۇئالر قايتقان ھامان پاسك ك ك ك ارتلىرى بىكار قىلىنىدۇ،
ت ل فانلىرى تارتىۋللىنىدۇ ،ۋىتسك ككاپ ىئىك ككلىتىىك ككى ەكلىنىدۇ .سك ككاقچىالر دىىئم ۇئنىڭ ۆئيىنى ائختۇرىدۇ ۋە پات-پات اقىرى ،
سارىققا تارتىدۇ.
-2018يىل -12ائينىڭ -28كۈنى ساقچىالر ۇئنىڭ ۆئيىنى ب سى  ،ۇئنى ساقچىىانىغا كمەس ،دتختۇرخانىغا ائپىرىدۇ.
ۇئنىەغا ھامىلە ىئكەنلىكىنى ،بالىس ككىنى ۈش ككۈرۇئۋلتىى ككى ك رەكلىكىنى ىيتىدۇ .نارىزىلىق بىلدۇئرس ككە ،ۇئنىڭ كس ككلىدىال ىئككى
بالىسك ككى بارلىقىنى ،ن ىنچى بالىسك ككىغا رۇخسك ككەت قىلىنىايدىغانلىقىنى ىيتىدۇ .ائرقىدىن سك ككاقچىالر ۇئنىڭ ق رىندىى ككىنى تۇتۇپ
ككىلىدۇ ۋە كگەر بالىسككىنى ۈشككۈرۇئۋەتىىسككە ق رىندىىككىنى جازىغا تارتىدىغانلىقىنى ىيتىدۇ .بۇ خانىم ق رىندىىككىنى قۇتقۇزۇچ
22
ن ۈن بالىسىنى ۈشۈرۇئۋلتىدۇ.
 38ياشلىق گۇلزىرە مايدىن -2017يىل -12ائيدى قازىقىستاندىن قايتى كەلگەندە ت ل فانىدى ۋىتساپ بالغانلىقى ن ۈن
تۇتقۇن قىلىنغككان .قككامككاققككا ىلىنغككانككدى ۇئنىككڭ ھككامىلككدىر بالغىنىغككا  10ھەپتە بالغككانلىقى مەلۇ بالىككدۇ .ۇئنىەغككا تۆتىنچى بككالىلىق
بالۇشك ك ككقا رۇخس ك ككەت قىلىنىايدىغانلىقى ىيتىلىدۇ ۋە ناركاز قىلىنىاي تۇرۇپال بالىسك ك ككى ائلدۇرۇۋلتىلىدۇ .خىتاي دىىئرىلىرى -2009
يىلدى تۇتۇپ  4يىل تۈرمىگە سالىغان رۇقىيە پەرھاتىۇ قاماققا ىلىنغاندىن ك يىن بالىسى ائلدۇرۇۋلتىلگەن.

(گۇلزىرە مايكدىن -2018يىكل قكازىقىس ك ك ك كتكانكدىن قكايتىك كەلگەنكدە تۆتىنچى بكالىس ك ك ككىنىكڭ خىتكاي دىىئرىلىرى تەرى ىكدىن
مەجبۇرىي ائلدۇرۇۋلتىلگەنلىكىنى بايان قىلىاقتا)©Joel van Houdt/ For the Washington Post -.
② الگېردىكى ائيالالرغا قەر للىك دورا بېرىش ۋ باسىۇنچىلىق قىلىش ۋ قەلىرى
الگ ر ش ك ك ك ككاھىتى م ائرىگۈل تۇرس ك ك ككۇن بۇ ھەقتە مۇندىچ دەيدۇ«:ماڭا ۋە باش ك ك ك ككقا ائيال مەھبۇس ك ك ككالرغا نامەلۇ دترىالرنى
ب رەتتى .بۇ دترىنى ىئچكەندىن ك يىن ب ىىىىز قاياتتى .ۇئزىچ ۆئتىەي بىر نە چە ائيالنىڭ ھەيىز كۆرۇئشى تاختىدى» .م ائرىگۇل
تۇرسك ككۇن يەنە ۆئزى ياتقان كام ردى  9ائيالنىڭ ۆئلگەنلىكىنى ىيتىدۇ 23.ەرىنس ك ككىيە تارىتقۇلىرىدى سك ككۆزلىگەن گۇلباھار جېلىلدۋا دىر
يى لنى كۆپ راااااادالگ ېىد الخېراا دى تىۇ اىدت ەىرى تى ىك ىنى كۆپ ئېتىل ڭدك ل ڭ ىە ېىگلىەىنس ۋ ئى گنائۇ مى ت
-13 ،2018( 22 Schmitz, Robنايابىر)« ،ۇئيغۇر رىيانىدىكى قىيناشالرغا ۇئ رىغان ائيال :ۇئالر م نى باالمنى ۈشۈرۇئۋلتىىكە بۇيرۇدى».
https://www.npr.org/2018/11/23/669203831/they-ordered-me-to-getan-abortion-a-chinese-womans-ordeal-in-xinjiang
-28 ،2018( 23 Cockburn, Harryنايابىر)« .مۇسۇلىان ائيال خىتاي الگ رىدىكى قىيىن-قىستاچ ۋە تاياچ-تاقىاقالرنى تەسۋىرلىدى :مەن ۇئالرغا م نى ۆئلتۈرۇئۋەت
دەپ يالۋۇردۇ »https://www.independent.co.uk/news/world/asia/uighurmuslim -china-mihrigul-tursun-torture-reeducation-camps- .
a8656396.html
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قىلىۋلتىلگەنلىكىنى بىل ككدۇئرۇئپ مۇن ككدىچ دەي ككدۇ«:قاللىرىىىزنى كىچى ككو رۇجەككتىن س ك ك ككىرتق ككا ىقىرىتتۇچ ،مەجبۇرىي ۇئرۇلغ ككان
وئكۇلالردىن ك يىن كمككدى ائدەت كۆرەلىەيككدىغككانلىقىىىزنى بىلككدۇچ» .گۈلبككاھككار ج لىلاۋى بەرگەن بۇ مەلۇمككاتالر كامىۇنىسك ك ك ككا
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۇئيغۇرالرغا قاندىچ زىيانكەشككلىو قىلغانلىقىنى كۆرسككىتى ب رىدۇ«:مەن خىتاي بىلەن قازىقىسككتان ائرىسككىدى
س ككادى قىلىۋىتقان بىر ائيال ىئدىم ،ش ككەرقىي تۈركىس ككتانغا ائخىرقى ق تىم بارغىنىىدى ( )2017خىتاي س ككاقچىس ككى م نى مەن ياتقان
م ائىككانىككانىككدىن ىلى ك ىقى ك س ك ك ككارىچ قىلككدى .م نى تۇتقككانككدىن ك يىن تۈرمىگە ىلى ك بككاردى ،تۈرمىگە كىرگەن كۈنى م نى
قى يالىەاچ قىلى قايۇش ككتى .ماڭا س ككۇمۇ بەرمەي س ككارىچ قىلدى .س ككارىقتىن ك يىن باش ككقا تۈرمىگە يۆتكەلدىم .ۇئ يەردە  1يىل 3
ائي  10كۈن ياتتىم .قاماققا كىرگەن كۈنى م نى يەنە قى يالىەاچ قىلى تەكى ك ك ككۈردى .ھامىلدىر ياكى كمەس ك ك ككلىكىىنى ىنىقالچ
ن ۈن ق نىىنى تەكىك ككۈردى .ك يىن ھامىلدىر ائيالالرنىڭ بالىسك ككىنى مەجبۇرىي ۈشك ككۈرۇئۋلتى ائندىن قاماققا سك ككااليدىغانلىقىنى
بىلدىم .كام ردىكى ائيالالرنىڭ ھەمىىس ككىنىڭ قالىدى كايزى ،پۇتىدى ىئى كككەل بار ىئدى .م نىڭ قالۇمغىىۇ كايزى ۋە پۇتۇمغا  5كىلا
ىغىرلىقتىكى ىئى كككەل س ككالدى .تۈرمىدە  16ائي مۇش ككۇندىچ قالدىم .ھەپتىدە بىر ق تىم قى يالىەاچ ھالدى س ك ىانتقا وئلتۇرغۇزۇپ
قاياتتى .نامەلۇ دترىالرنى ب رەتتى ،ھەر  10كۈندە بىر ق تىم وئكۇل ۇئرىتتى .ش ككۇنىەدىن ك يىن س ك ك زىىىىىزنى ياقىتى  ،ھەمىە
نەرس ك ككىنى ۇئنتۇش ك ككقا باش ك ككلىدۇچ .مەينەت جايدى تۇرغانلىقىىىز ،يۇيۇنالىىغانلىقىىىز ن ۈن بەدىنىىىز كىرلىى ك ككى  ،ا لىرىىىز
پىتلىىككى كەتتى .كام ردىكى ائيالالرنى سككارىچ قىلغىلى ك ىقسككا ب ىككىغا قارى خالتا كىيدۇئرەتتى ،بەزىدە  24سككاكت ،بەزىدە 48
س ككاكت تاختىىاي قىينايتتى .س ككارىقتىن كەلگەنلەر تىرناقلىرى يۇلۇنغان ،بەدەنلىرى تاياقتىن كۆكىرى كەتكەن ،يۈز-كۆزلىرىگە
24
قامچا تەگكەن ،تاك تەپكۈزۇئلگەن ىئزالر ۋە قانالرغا تالغان ھالەتتە ك لەتتى».
قازىقىستاندى ياشاۋىتقان تۇرسۇنڭي زىياۋدۇن شەرقىي تۈركىستانغا تۇغقان ياقالپ كەلگەندە تۇتۇلۇپ ،الگ ردى  10ائي
يككاتقككان بالۇپ ،الگ ردىكى كككام رىالرنىككڭ ائيككالالرنىككڭ پۈتۈن ھەرىكىتىنى كۆزىتى ك تۇرىككدىغككانلىقىنى ىيتىككدۇ .ۇئ يەنە كە لەردە
گۇندى ايالرنىڭ الگ ردىكى ياچ قىزالرنى ك ىقى ك تى  ،بىر ۋىقىتالردىن ك يىن قايتۇرىدىغانلىقىنى ،بۇ قىزالرنىڭ قارىڭغۇدى
بىر بۇلۇڭغككا كىرىۋللى ك نن ىقككارمككاي يىغاليككدىغككانلىقىنى ،ھ چكىىگە بىر نەرس ك ك ككە دليەلىەيككدىغككانلىقىنى ىيتىككدۇ 25.بۇ يەردە
قىسقىچە ب رىلگەن مىسالالر كامىۇنىسا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ۇئيغۇر ائياللىرىغا قىلغان ىئ السلىقلىرى
ۋە ىئرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە كىرىدىغان ۋەھى ك ك ككىيلىكلىرىنىڭ پەقەت ائزغىنە بىر كۆرۇئنۈش ك ك ككىدۇر .خىتاينىڭ تەھدىتى ۋە
ب سىىى ائستىدى قالغان كۆپلىگەن شاھىتالر ۆئزىنىڭ كۆرگەن-بىلگەنلىرىنى ت ىى تالۇچ ائشكارىلىغان كمەس.

24مۇستاەا بەگ-14 ،2019( .ائۋغۇسا)« .شەرقىي تۈركىستانلىق ائيالالر :خىتاي بىزگە الگ ردى بەرگەن دترى-وئكۇلالر بىلەن بىزنى تۇغىاس قىلدى».
https://tr.euronews.com/2019/08/14/dogu-turkistanli-kadinlar-cin-toplama-kampinda-verdigi-ilcac-ve-ignelerle-bizi-kisirlastirdi
-15 ،2020( 25 Rajagopalan, Meghaە ۋرىل)« ،ۇئ خىتاينىڭ مۇسۇلىانالرغا قۇرغان قارقۇنچلۇچ جازى الگ رىدىن قا تى ،كمدى قايتۇرۇلۇشى مۇمكىن».
https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/china-uighur-xinjiang-kazakhstan
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(تۇرسۇنڭي زىياۋدۇن-2019 ،يىل -10ائينىڭ -15كۈنى ائتا يۇرت قازىچ ىئنسان ھەقلىرى تەشكىالتى ىئىىانىسىدى ۆئز
كە ۈرمىىكلىرىنى بايان قىلىاقتا .ۆئزى ۋە يالدىىكىنىڭ پاسك ارتى خىتاي دىىئرىلىرى تەرى ىدىن تارتىۋللىنغاندىن ك يىن دەسكلەپتە
بىر ائي كترىپىدى الگ ردى (ائتالىى «قايتا تەربىيەلەچ مەركىزى»دە) تۇتۇپ تۇرۇلغانArt of Life in Chinese Central .
©Asia

)4مىللەت پەرز نتلىرىنى يات مىللەتنىڭ قولىغا تاپشۇرۇش
ش ككەرقىي تۈركىس ككتاندى -2014يىل الگ رالر قۇرۇلۇش ككقا باش ككلىغاندى دەس ككلەپتە يۇرتنىڭ اڭلىرىدىن باش ككالپ مىليانالر ە
ىئنس ك ككان الگ رالرغا قامىلىى ك ككقا باش ك ككلىغان .بۇ مەزگىلدە بالىالر ك ا زىيانكەش ك ككلىككە ۇئ رىغۇ ىالر بالغان .كامىۇنىس ك ككا
خىتاي ھۆكۈمىتى بىر ياقتىن بالىالرغا ىئبلىس قالىنى سك ك ك ككۇنسك ك ك ككا ،بىر ياقتىن پۇرسك ك ك ككەتنى غەنىىەت بىلى ۇئالرنى ائىئلىس ك ك كىدىن
ائيرى ك ك  ،ۆئز دىىئرىس ك ك ك كىك ككدىكى ي تىىىك ككانىلەرگە وئرۇنالش ك ك ككتۇرغك ككان بالۇپ ،بۈگۈنگە قەدەر  500مىەك ككدىن كۆپ بك ككالىالرنىك ككڭ
ي تىىىانىلەرگە بەنا قىلىن غانلىقى پەرەز قىلىنىاقتا .بۇمۇ بىرلەش كككەن دۆلەتلەر تەش كككىالتىنىڭ ىئرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە
ۈشىدىغان قارقۇنچلۇچ قىلىىىتۇر.
① ائتا-ائنىسىنى الگېرالرغا ،بالىلىرىنى يېتىمخانىالرغا سوالش
ائنىس ك ك ك ككىدىن كىچىو ائيرىۋلتىلگەن بىر بالىنىڭ ك يىن ائنىس ك ك ك ككىنى كۆرگەندە تانۇمىغانلىقى ھەققىدە ىلىنغان س ك ك ككىن
كۆرۇئنۈشلىرى خىتاينىڭ بۇ پىالندى قانچىلىو مۇۋەپ ەقىيەت قازىنغانلىقىنى كۆرسەتىەككتە .قەشقەر كانىىەھەردە يۈز بەرگەن بىر
ۋەقە بۇنىكڭ بكاش ك ك ك كقكا بىر مىسك ك ك ككالىنى كۆرسك ك ك ككىتىكدۇ .بۇ جكايكدىكى خىتكاي كمەلكدىرالر«:ي قىنقى مەزگىلكدە ىلىك ك لىنگەن ۇئيغۇر
بالىالرنىڭ س ك ك ككانىدى ۆئرلەچ بار .ۇئالرنىڭ ىئچىدە  6ائيلىق باۋىقالرمۇ 12 ،ياش ك ك ككلىق بالىالرمۇ بار»دەپ ۇئ ۇر بەرگەن .ۇئ يەردە
ىئى ك ك ك ككلەۋىتقككان بىر ۇئيغۇر ،ي تىىىككانىلەرنىككڭ كھۋىلىنى تەس ك ك ككۋىرلەپ«:بككالىالرنىككڭ قككانككدىچ بالۇپ كەتكەنلىكىنى ائتككا-ائنىلىرىغكا
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بىلدۇئرۇئشك كككە بالىايدۇ .بۇ بالىالر قۇشك ككقا ىۇ كىرەلىەيدىغان مەھكە بىناالردى تۇرىدۇ» دلگەن 26.كىىك ككىلىو ھاقۇقنى كۆزىتى
تەشك ك ك كككىككالتككى بككۇ ھەقككتە تەي كيك ككارلى كغك ككان دتكككالت كتك ككا-2020 ،يى كلككغىككچە بك ككارلىككق ي ك ككتىككم بك ككالىككالرنىك ككڭ دۆلەت ي ك ككتى كى كىك ككانىككلىكرىكغك ككا
وئرۇنالش ك ك ككتۇرۇلىككدىغككانلىقى بىلككدۇئرۇئلگەن ۋە «بۇ بككالىالرنىككڭ ،ائتككا-ائنىسك ك ك ككى الگ رالرغككا س ك ك ككاالنغككان بككالىالر ىئكەنلىكى ىنىق»
دليىلگەن ،كىى ك ك ككىلىو ھاقۇقنى كۆزىتى تەش ك ك كككىالتىنىڭ خىتاي ىئى ك ك ككلىرى مەس ك ك ككۇلى س ك ك ككاەىيە رىچاردسك ك ككان خانىم بۇ ھەقتە
تددتىلىپ«:م ر ە ىد ت ك پى ز گت لىرى د يى ا
27
زىل پىۇگىنىڭ دىر ئىس ىنى »اېگىد.

اھى يى شىينى ا پ ڭىڭىلىلىرىنى ڭىيرىۋېتىل ىكتى .د دىتىۇ ھۆك مىتىنىڭ

② بالىالرنى خىتايچە تەربىيەلەش
گ رمك ككانىيەلىك ككو تەتقىقك ككاتچى ائدرىيك ككان زلنىز « :يك ككاتك ككاقلىق مەككتەپلەر ائز س ك ك ك ك ككانلىق مىللەتلەرنى ۆئزگەرتى ن ۈن
28
كۆڭۈلدىكىدەك مۇھىا ھازىرلىغان»دليى ائرقىلىق ،خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەقسىتىنى وئتتۇرىغا قايغان.

(خىتككاي دۆلەت يەس ك ك ك ككلىلىرىگە (ي تىىىككانىلىرىگە) وئرۇنالش ك ك ككتۇرۇلغككان ۇئيغۇر بككالىلىرى .بۇ بككالىالر ھككايككات يككاشك ك ك ككاۋىتقككان ،كمىككا
الگ رالرغا ساالنغان ياكى زىۋۇتالردى قۇل وئرنىدى ىئىلەۋىتقان ائتا-ائنىالرنىڭ بالىلىرىدۇر©Freedoms Herald - ).
ۇئيغۇر بالىلىرىنىڭ ائتا-ائنىس ك ك ككى ھايات بالس ك ك ككىىۇ ،خىتاي ھۆكۈمىتى ۇئالرنى دۆلەت يەس ك ك ككلىلىرىگە (ي تىىىانىلىرىگە)
وئرۇنالش ك ك ك ككتۇرىككدۇ .بۇ يەس ك ك ك ككلىلەر تىكەنلىككو س ك ك ك ككىىالر ،كۆزىتى مۇنككارلىرى ۋە قارىللىق قككارىۋۇلالر بىلەن قاغككدىلى ك تۇرىككدۇ.
©Independent
كامىۇنىس ك ككا خىتاي ھۆكۈمىتى ۇئيغۇر بالىلىرىنى ائىئلىس ك ككىدىن ائيرىۋلتى  ،ائندىن خىتايالشك ككتۇرۇچ ن ۈن ۇئالرغا
ۆئز تىلى ،دىنى ۋە مەدەنىيىتىنى ۇئنۇتتۇرۇپ ،كامىۇنىسك ك ككتىو ماائرى ىئدىيىسك ك ككى بايىچە تەربىيەلىىەككتە .ۆئزىنىڭ خىتايلىرى
-18 ،2017( 26 . UYHAMۆئككتەبىر)« ،خىتاي ھۆكۈمىتى ۇئيغۇر ائتا-ائنىالرنى الگ ر ۋە تۈرمىلەرگە قاماپ ،بالىلىرىنى ىلىۋللى خىتايالشتۇرماقتا» .دۇنيا ۇئيغۇر
قۇرۇلتىيككىhttps://www.uyghurcongress.org/tr/cinuygur-anababalari-hapsediyorcocuklarini-isecine-goturerek-assimile-ediyor/ .
27كمرە ائيت كىن-17 ،2018( .ۆئككتەبىر)« .كىىىلىو ھاقۇقنى كۆزىتى تەشكىالتىدىن ي تىم ۇئيغۇر بالىلىرى ائگاھالندۇرۇشى.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/hrwden-yetim-uygur-cocuklar-uyarisi/1284699
28كمرە ائيت كىن-17 ،2018( .ۆئككتەبىر).
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يۈز يىلالردىن بۇيان كىيىەي كەلگەن كسكى اپانلىرىنى كىيدۇئرۇئپ ،ائتالىى خىتاي مەدەنىيىتىنى تاڭىاقتا .بالىالرنىڭ زلائنى
وئ ۇچ بالغان ائلتۇن دەۋرىدىن پايدىلىنى بىر تەرەپتىن خىتاي مەدەنىيىتىنى سككىەدۇئرسككە ،بىر تەرەپتىن ىئلگىرى ائتا-ائنىسككى
تەرى ىدىن ۆئگىتىلگەن دىنىي ساۋىتالرنى زىيانلىق «ۋىرۇس»دەپ كۆرسىتى  ،بۇ بالىالرنىڭ م ەىسىنى يۇيىاقتا.

 .5تەكلىپلەر
يۇقىرىدى بايان قىلىنغان ۋە ش ك ك ككاھىتالرنىڭ بىۋىس ك ك ككىتە گۇۋىھلىقىغا تايانغان پاكىتالر شك ك ككۇنى كۆرس ك ككىتىدۇكى ،خىتاينىڭ
شككەرقىي تۈركىسككتاندىكى ۇئيغۇر مۇسككۇلىانلىرىغا يۈرگۈزۇئۋىتقان قەبىى قىلىىىككلىرى بىرلەشكككەن دۆلەتلەر تەشكككىالتىنىڭ «ىئرقىي
قىرغىنچىلىقنىككڭ ائلككدىنى ىلى ۋە ۇئنى جككازىالچ كھككدىنككامىسك ك ك ككى»دى كۆرس ك ك ك ككىتىلگەن ىئرقىي قىرغىنچىلىق جىنككايىتىگە كىرىككدۇ.
كامىۇنىسا خىتاي ھۆكۈمىتى ۇئيغۇرالرنى ائسسىىىالتسىيە قىلى ۋە ياقىتى ن ۈن تا ھازىرغىچە ۇئيغۇرالرنى باستۇرۇچ ۋە
ۇئالرنى قىيناش ك ك ك ككنى تاختاتىىدى .خىتاي ھۆكۈمىتى ۆئزى قال قايغان يۇقىرىقى ك ھدىنامىنى يەنە ۆئز قالى بىلەن بۇزماقتا ھە
دەپسككەندە قىلىاقتا .شككۇ سككەۋەبتىن ،كامىۇنىسككا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ س ك كرىتارى شككى جىن ىڭ ۋە ائتالىى شككىن ا ۇئيغۇر
ائپتانا رىيانى پارتكامىنىڭ سك ك ك كرىتارى ن ۈەنگا ۋە باش ك ككقا خىتاي كمەلدىرلىرى يۇقىرىقى جىنايەتنىڭ جاۋىبكارلىرىدۇر ۋە
بۇنىەغا ھ ساب ب رىىى ك رەككتۇر.
بۇنىككڭ قەدە بككاس ك ك ك ككقۇ لىرى تۆۋەنككدە بككايككان قىلىنىككدۇ .خىتككاينىككڭ بۇ جىنككايەتلىرىنى تەكى ك ك ككۈرۇئچ ن ۈن خەلقڭرى بىر
ۆئمەك قۇرۇلۇشك ك ككى ۋە بۇ ۆئمەك ننۈملۈك خىزمەت قىلىى ك ككى ك رەك .بىرمىدىن قا قان ائرىكانلىق مۇس ك ككۇلىانالرغا يۈرگۈزۇئلگەن
ىئرق ىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى گامبىيە ائرقىلىق خەلقڭرى س ك ككاتقا س ك ككۇنۇلغان .مۇس ك ككۇلىانالر كۆپ س ك ككانلىقنى تەش ك كككىل قىلىدىغان
گامبىيە ىئسك ك ككال بىرلىكى تەشك ك كككىالتىغا ۋىكالىتەن بۇ دەۋىنى ائ قان .شك ك ككۇنىەدەك ،ش ك ككەرقىي تۈركىس ك ككتاندى يۈز بەرگەن ،ىئرقىي
قىرغىنچىلىققا كىرىدىغان بۇ جىنايەتلەر ىئسال ھەمكارلىقى تەشكىالتى تەرى ىدىن خەلقڭرى ساتقا سۇنۇلۇشى ك رەك.
كامىۇنىس ك ك ك ككا خىتاي ھۆكۈمىتى ۇئيغۇرالرغا يۈرگۈزۇئۋىتقان ىئرقىي قىرغىنچىلىقنى ائياغالش ك ك ككتۇرۇچ ن ۈن تۆۋەندىكى
ىئىالرنى وئرۇنالچ ك رەك.
بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى
 بىرلەشك كككەن دۆلەتلەر تەشك كككىالتى خىتاينىڭ ب د ت كىىك ككىلىو ھاقۇچ ك ەىىك ككىدىكى كزىلىقى ۋە
ۋەكىللىكىگە دەرھال خاتىىە ب رىىى ك رەك.
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 بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى شەرقىي تۈركىستاندىكى يىغىۋللى الگ رلىرى ۋە ۇئيغۇرالرنى قۇل
قىلى ىئىك ككلىتىۋىتقان زىۋۇتالرنى تەكىك ككۈرۇئچ ن ۈن ۆئمەك كۋەتىىك ككى ،بۇ ۆئمەك اقۇ مۇسك ككتەقىل بالۇشك ككى،
خىتاينىڭ تاسقۇنلۇقى ۋە كۆز بايامچىلىقىغا ۇئ رىىايدىغان بالۇشى ك رەك.
 ىئرقىي قىرغىنچىلىق جىنك ككايىتىنى ب كىتى ن ۈن ،بىرلەشك ك ك كككەن دۆلەتلەر تەشك ك ك كككىالتى ۆئز
قارىىىقىدىكى ىئس ك ككال ھەمكارلىقى تەش ك كككىالتى ۋە باش ك ككقا خەلقڭرى تەش ك كككىالتالرنى ۆئز ىئچىگە ائلغان بىر كامىت ا
قۇرۇشك ككى ك رەك .بۇ كامىت ا تەيياراليدىغان دتكالت ھ ك چىككتۈرۇئلىەس ك ككتىن بىرلەش ك كككەن دۆلەتلەر تەش ك كككىالتى
يككاكى ىئس ك ك ككال ھەمكككارلىقى تەش ك ك كككىالتىغككا ۋىكككالىتەن ھەرىكەت قىلىككدىغككان بىر دۆلەت تەرى ىككدىن خەلقڭرى س ك ك ككاتقككا
سۇنۇلۇشى ك رەك.
 مەزكۇر كامىت ا ىئرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى تەكى ك ككۈرۇئچ دىۋىمىدى خىتاينىڭ باش ك ككقا دۆلەتلەر
بىلەن بالغان ىئقتىس ك ك ككادىي مۇناس ك ك ككىۋەتلىرى س ك ك ككەۋەبىدىن ب س ك ك ككىم ىئى ك ك ككلىتىى ك ك ككىنىڭ ائلدىنى ىلىىك ك ككى ھەمدە بۇنى
ىئقتىسادىي مۇناسىۋەتكە باغالپ قايۇشقا يال قايىاسلىقى ك رەك.
 بىرلەش ك كككەن دۆلەتلەر تەش ك كككىالتى ،كامىۇنىس ك ككا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۇئيغۇر پەرزەنتلىرىنى ائتا-
ائنىسككىدىن ائيرى  ،دۆلەت ي تىىانىلىرىگە وئرۇنالشككتۇرۇچ قىلىىىككىنى تاختىتىىككى ك رەك .ائىئلىسككىدىن ائيرىلغان
بالىالر ائتا-ائنىسىنىڭ ي نىغا بالدۇررىچ قايتىىى ك رەك.
 ش ك ك ككەرقىي تۈركىس ك ك ككتاندى كامىۇنىس ك ك ككا خىتاي ھۆكۈمىتى تەرى ىدىن قۇرۇلغان يۇقىرى ت ىنىكىلىق
نازىرەت سككىسككت ىىسككى كمەلدىن قالدۇرۇلۇشككى ۋە بۇ سككىسككت ىىنى خىتايغا تەمىنلگەن شككىركەتلەر كىىككىلىو ھاقۇچ
جىنايىتىگە يانتاياچ بالغانلىق قىلىىىى بىلەن جازىلىنىىى ك رەك.
 خىت ككايالرنى ش ك ك ك ككەرقىي تۈركىس ك ك ك كت ككانغ ككا كۆ ۈرۇئچ ۋە ۇئيغۇرالرنى ككڭ باچ ق ككالغ ككان ۆئي-زلىىنلىرىغككا
وئرۇنالشتۇرۇچ دەرھال تاختىتىلىىى ك رەك.
 بىرلەشك ك ك كككەن دۆلەتلەر تەشك ك ك كككىالتى شك ك ك ككەرقىي تۈركىسك ك ك ككتاندى يۈز بەرگەن قەبىى زترىۋىنلىقنى ىئرقىي
قىرغىنچىلىق دەپ تانۇشى ك رەك.
 بىرلەش ك ك كككەن دۆلەتلەر تەش ك ك كككىالتى ائم رىكا دۆلەت مەجلىس ك ك ككىنىڭ -111نامۇرلۇچ-1959 ،يىللىق
قارىرىدىن ۆئرنەك ىلى  ،شەرقىي تۈركىستاننى «ىئىغال قىلىنغان زلىىن» دەپ تانۇشى ك رەك.
ياۋرتپا پارالم نتى
 يككاۋرتپككا پككارالم نتى قىس ك ك ك كقككا ۋىقىككا ىئچىككدە ائم رىكىككدى ىققككان «ۇئيغۇر كىى ك ك ككىلىككو ھاقۇچ قككانۇن
اليىائەىس ككى» ۋە «ۇئيغۇر مەجبۇرىي كمەگنىڭ ائلدىنى ىلى قانۇن اليىائەس ككى»گە وئخى ككاچ قانۇنالرنى ىقىرىى ككى
ك رەك.
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 ياۋرتپا پارالم نتى الگ رالرنى قۇرۇشك ك ككتا ،ىئ رى قىلىىك ك ككتا ۋە ۇئنى قاغدىش ك ك ككتا ۋەزى ە ۆئتىگەن خىتاي
كمەلدىرلىرى بىلەن كىى ككىلىو ھاقۇققا تاجاۋۇز قىلغانلىقى ىئسك ك اتالنغان ۋە قارى تىزىىلىككە كىرگۈزۇئلگەن ش ككىركەت
خاجايىنلىرىغا قارشى ماگنىتىسكى قانۇنىنى ىئ رى قىلىىى ك رەك.
 يككاۋرتپككا ىئتتى ككاقىغككا كزى دۆلەتلەر خىتككاينىككڭ كىى ك ك ككىلىككو ھاقۇققككا تككاجككاۋۇز قىلغككانلىقى ۋە ىئرقىي
قىرغىنچىلىق جىنايىتى ۆئتكۈزگەنلىكىنى كيبلەپ-2022 ،يىل ب ي ىەدى ۆئتكۈزۇئلىەكچى بالغان قىىلىق وئلىى و
مۇسابىقىسىغا قاتناشىاسلىقى ك رەك.
دلىاكرىتىو دۆلەتلەر
 دلىاكرىتى ككو دۆلەتلەرنى ككڭ ھۆكۈمەتلىرى خىت ككاي تەرى ى ككدىن ت ككارىىىي ھەقىقەتكە خىالپ ھ ك كال ككدى
«شىن ا ۇئيغۇر ائپتانا رىيانى» دەپ ائتالغان شەرقىي تۈركىستاندى ۋىكالەت وئرنى ۋە كانسالىانا ىچى ن ۈن
ھەرىكەتلىنىىى ك رەك.
 دلىاكرىتىو دۆلەتلەرنىڭ باشك ك ك ككلىقلىرى كامىۇنىسك ك ك ككا خىتاينىڭ زۇلىىدىن ق چى كەلگەن ۇئيغۇر
مۇسك ككاپىرلىرىگە ىئىك ككىو ىچى ب رىىك ككى ۋە ۇئالرنىڭ پاناھلىق تىلەچ ىئىك ككلىرىنى ھەل قىلى  ،ۇئالرغا ىئقتىسك ككادىي
جەھەتتىن ياردە ب رىىى ك رەك.
ماائرى وئرۇنلىرى
 ۇئنىۋلرسك ككىت تالرنى ائسك ككاس قىلغان بارلىق مەككتەپلەر ۇئيغۇر وئقۇغۇ ىالرنىڭ وئقۇيالىىك ككى ن ۈن
ۇئالرغا وئقۇچ مۇكاپاتى ۋە ياتاچ تەسىس قىلىىى ك رەك.
 تەتقىقككات ىئنس ك ك ك ككتىتۇتلىرى خىتككاي ھۆكۈمىتىنىككڭ كانترتللۇقىككدى بالغككان ۋە ك يىنكى يىلالردى «تىككل
تەربىيەلەچ ۋە مەدەنىيەت ائلىاشك ك ككتۇرۇچ» نىقابىدى پاائلىيەت ىلى ب رىۋىتقان كۇڭزى ىئنس ك ككتىتۇتلىرىنى تاقىىك ك ككى
ك رەك.
ائمىىۋى تەشكىالتالر
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 ش ك ك ك ككەرقىي تۈركىس ك ك ك ككتاندىكى ۋەزىيەتنى كۆزىتىۋىتقان ۋە بۇ تاغرۇلۇچ پاائلىيەت قىلىۋىتقان ائمىىۋى
تەش كككىالتالر ۆئز پاائلىيەتلىرى دىۋىمىدى س ككىياس ككىي ائتالغۇالرنى ىئس ككالال قىلىى ككى ،تاال اينىلى مەنىس ككى قالىىغان
ۇئقۇمالرنىڭ وئرنىغا ىئرقىي قىرغىنچىلىقنى ككس كتتۈرىدىغان ھەقىقىي ائتالغۇالرنى قاللىنىىى ك رەك.
باشقا خەلقڭرىلىق تەشكىالتالر


ىئس ككال ھەمكارلىقى تەش كككىالتى ش ككەرقىي تۈركىس ككتاننى «ىئى ككغال قىلىنغان زلىىن»دەپ تانۇش ككى

ك رەك.
 ىئسك ك ككال ھەمكارلىقى تەشك ك كككىالتى -2019يىل كبۇ دەبىدە ۆئتكۈزۇئلگەن يىغىندى وئتتۇرىغا قايغان،
خىتاينىڭ قىلىىىككلىرىنى قالاليدىغان قارىرلىرىدىن ۋىز ك چىىككى ،بۇنىڭ وئرنىغا خىتاينىڭ ىئسككال دىنىغا قىلىۋىتقان
ھۇجۇمىنى كيبلىىى ك رەك.
شىركەتلەر
 شك ك ك ككىركەتلەر ،ۇئيغۇرالرنى قۇل وئرنىدى ىئىك ك ك ككلىتىۋىتقان زىۋۇتالر بىلەن بالغان ائالقىسك ك ككىنى نزۇئپ،
باشقا يال ت ىىى ك رەك.
 ش ك ك ككىركەتلەر ائم رىكا ۋە غەب كللىرىدىكى ائمىىۋى تەش ك ك كككىالتالر بىلەن ھەمكارلىى ك ك ككى  ،ىئرقىي
قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە ائرىلىىكى قالىاسكلىق ھەققىدە سكاۋىچ ىلى ن ۈن زۆرۇئر ل كسكىيەلەرنى ۇئيۇشكتۇرۇشكى
ك رەك.
شەخسلەر
 ھەر بىر ش ك ك ك ككەخس ش ك ك ك ككەرقىي تۈركىس ك ك كتك ككانك ككدىكى ۇئيغۇرالر قۇلك كدەك ىئى ك ك ككلەۋىتقك ككان زىۋۇتالرنىك ككڭ
مەھس ك ك ك ككۇالتلىرىنى بايقۇت قىلىى ك ك ك ككى ۋە بۇنى ائالقىدىر ش ك ك ك ككىركەتلەرنىڭ خاجايىنلىرى ۋە مۇناس ك ك ككىۋەتلىو وئرگانالرغا
بىلدۇئرۇئشى ك رەك.
 دلىاكرىتىيە ۋە كىى ك ككىلىو ھاقۇققا ھۆرمەت قىلىدىغان كىى ك ككىلەر ىئرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ
ائلكدىنى ىلى ۋە بۇ جىنكايەتلەرنى س ك ك ك ككادىر قىلغكانالرنى جكازىالچ ن ۈن ۆئز رىيانىكدىكى پكارالم نكا كزىلىرى بىلەن
كۆرۇئشۈپ ،ۇئالردىن ياردە تەلەپ قىلىىى ك رەك.
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 ۇئيغۇر دەۋىسك ك ك ككىنى مك ككاڭك ككدۇرۇچ ن ۈن لابىچىلىق قىلى (ھەيك ككدەكچى كۈ لەرنى ھەرىكەتكە
كەلتۈرۇئچ) ۋە خالىس ىئقتىسادىي ياردە ب رى پاائلىيىتىنى جانالندۇرۇچ ك رەك.
 كىى ككىلەر ۋە گۇرۇپالر ۇئيغۇرالرنىڭ بالدۇررىچ ھۆرلۈككە ىرىى ككىى ككى ،ىتىقاد ۋە ىئبادىتىدە كركىن
بالۇشى ،ۆئز مەدەنىيىتىگە ىئگە ىقىىى ن ۈن ھەرىكەتكە ۆئتۈشى ك رەك.

 .6نەتىجە ۋ خۇالسە
پۈتۈن دۇنيا  -2020يىل خىتايدىن ىققان ۋە كامىۇنىس ك ك ككا خىتاي ھۆكۈمىتى تەرى ىدىن ۋىقتىدى تەدبىر ىلىنىاي ھەر
ياققا يامرىپ كەتكەن كارتنا ۋىرۇسككى نسككتىدىن غالىل ك لى ن ۈن بارلىق ىئىكانىيەتلىرىنى ىئىككقا سككالدى .خىتاي ھۆكۈمىتى
بالسا ھ چقاندىچ ىئ بالىىغاندەك ،ۆئزىنىڭ سىياسىي ۋە ىئقتىسادىي مەن ەكتى ن ۈن ۇئيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلىانالرغا زۇلۇ
س ك ك لىىك ككنى دىۋىمالشك ككتۇردى .بۈگۈن شك ككەرقىي تۈركىسك ككتاندى قاندىچ قارقۇنچلۇچ ىئىك ككالرنىڭ يۈز ب رىۋىتقانلىقىنى بىلى مۇمكىن
كمەس .دۇنيككا خەلقى بىز يۇقىرىككدى كۆرس ك ك ك ككىتى ك ۆئتكەن مىسك ك ك ك ككالالر بىلەنىۇ ۇئ يەردە يۈز ب رىۋىتقككان ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىككڭ
دەرى ىس ك ك ككىنى بىلەلىەيدۇ .خىتاي ھۆكۈمىتى ھەتتا ائش ك ك كككارىالنغان خەۋەرلەرنىىۇ ىئنكار قىلى ك لىۋىتىدۇ .كمىا خىتاي ھامان
بىر كۈنى ،الگ رالرنى ۆئز ىئچىگە ائلغان بارلىق كىى ككىلىو ھاقۇچ دەپس ككەندىچىلىكىنىڭ ھ س ككابىنى ب رىدۇ .بالۇپىۇ ،خىتايدىن
ىققان ۋىبا خىتاينىڭ بۇ دۇنيانى قاندىچ مانۇپۇل قىلىۋىلغانلىقىنى تانۇش ك ك ك ككقا پۇرس ك ك ك ككەت بەردى ،كۆپلىگەن دۆلەتلەر خىتايدىن
ھ ساب سارىۋىتىدۇ.
كمىا ۇئيغۇرالر پۈتۈن دۇنيانىڭ كۆز ائلدىدى ىئىككغالىيەت ائسككتىدىكى پەلەسككتىن خەلقىگە وئخىككاچ ،ھەتتا ۇئنىەدىن
بەتتەر قىس ك ك ك ككىەتكە دۇ ار بالۇۋىتىدۇ .بۇ بىر خەلقڭرى دەۋىدۇر ،باش ك ك ك ككتا ىئس ك ك ك ككال دۇنياس ك ك ك ككى ۋە باش ك ك ككقا بارلىق دۆلەتلەر ۋىقتىدى
ھەرىكەتكە ۆئتۈش ككى ك رەك .بىرلەش كككەن دۆلەتلەر تەش كككىالتى ۋە باش ككقا خەلقڭرى وئرگانالر خىتايغا ب س ككىم ىئى ككلىتى  ،ۇئيغۇر
خەلقىگە يۈرگۈزۇئلۈۋىتقان ىئرقىي قىرغىنچىلىقنى تەكى ك ككۈرۇئچ قەدىىىنى ب س ك ككىى ك ككى ك رەك .بۇ جىنايەتلەر خەلقڭرى بىر كامىت ا
تەرى ىدىن ائش ك ك ك كككارىلىنىى ك ك ك ككى ۋە بۇ جىنايەتنىڭ جاۋىبكارلىرى خەلقڭرى س ك ك ك ككاتتا س ك ك ك ككارىققا تارتىلىى ك ك ككى ك رەك .بالىىس ك ك ككا ۇئيغۇر
رەھبەرلىرىكدىن مەرھۇ ىئسك ك ك ككا يۈس ك ك ككۈپ ائلى ت كىن ىيتقكانكدەك«:خەلقىم بۈيۈك بىر ھكاالكەت خەۋپىكدە تۇرۇۋىتىكدۇ ،كگەر بۇ
خەتەردىن قۇتۇاللىىسا ياقاپ ك تىدۇ».
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 .11باھادىر ۆئزائرسالن ( « ،)2014ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ائلدىنى ىلى ۋە ۇئنى جازىالچ كھدىنامىسى نۇقتىسىدىن خاجاكلى قەتلىڭمى»،
ھاجەتتەپە ۇئنىۋلرسىت تى قانۇن ەاكۇلت تى ژۇرنىلىhttp://www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr/dergi/C4S1makale9.pdf .
-2020( PBS Frontline. .12يىل -7ائپرلل) .خىتاينىڭ مەخ ىيەتلىكى.
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/china-undercover/
-15 ،2020( Rajagopalan, Megha .13ە ۋرىل)« ،ۇئ خىتاينىڭ مۇسۇلىانالرغا قۇرغان قارقۇنچلۇچ جازى الگ رىدىن قا تى ،كمدى
قايتۇرۇلۇشى مۇمكىن»https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/china-uighur-xinjiang-kazakhstan .
-13 ،2018( Schmitz, Rob. .14نايابىر)« ،الگ ر شاھىتى ۇئيغۇر رىيانىدىكى قايتا تەربىيەلەچ الگ رىنى تەسۋىرلىدى»
https://www.npr.org/2018/11/13/666287509/ex-detainee-describes-torture-inchinas-xinjiang-re-education-camp
-13 ،2018( Schmitz, Rob .15نايابىر)،
«ۇئيغۇر رىيانىدىكى قىيناشالرغا ۇئ رىغان ائيال :ۇئالر م نى باالمنى ۈشۈرۇئۋلتىىكە بۇيرۇدى».
https://www.npr.org/2018/11/23/669203831/they-ordered-me-to-getan-abortion-a-chinese-womans-ordeal-in-xinjiang
 .16تۈركىيە بۈيۈك مىللەت مەجلىسى ()TBMMكىىىلىو ھاقۇقنى تەكىۈرۇئچ كامىت تى  .ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ائلدىنى ىلى ۋە ۇئنى
جازىالچ كھدىنامىسى .ائمىىۋى تەپتى وئرگىنى.
https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/32702-Soykirim-Sucunun-Onlenmesine-Ve-Cezalandirilmasina-DairSozlesme.pdf
 .17ۇئيغۇر كىىىلىو ھاقۇچ قۇرۇلۇشى ( ،2019( . )UHRPە ۋرىل)« .ىئدىيە ۆئزگەرتى  :خاتەن قارىقاچ ھۆج ەتلىرىدە خاتىرىلەنگەن كە -
كۆلەملىو تۇتقۇن قىلى »https://docs.uhrp.org/pdf/UHRP_QaraqashDocument.pdf .
-2019 .18يىللىق ۇئيغۇر كىىىلىو ھاقۇچ سىياسىتى قانۇن اليىائەسى-178 ،بەت-116 ،نۆۋەتلىو دۆلەت مەجلىسى.
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/178
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 بالىلىرىنى ىلىۋللى،ائنىالرنى الگ ر ۋە تۈرمىلەرگە قاماپ- «خىتاي ھۆكۈمىتى ۇئيغۇر ائتا،)ۆئككتەبىر-18 ،2017( . UYHAM .19
. دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيككى.»خىتايالشتۇرماقتا
https://www.uyghurcongress.org/tr/cinuygur-anababalari-hapsediyorcocuklarini-isecine-goturerek-assimile-ediyor/
https://www.uyghurcongress.org/en/east-turkestan-2/ .» «شەرقىي تۈركىستان.)2019(  دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيككى.20
 مەجبۇرىي كمگەك ۋە شىن اڭدىن ھالقىغان، قايتا تەربىيەلەچ الگ رى: «س تىلىۋىتقان ۇئيغۇرالر. Xu, Cave, Leibold, Munro & Ruser .21
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ad-aspi/2020-06/Uyghurs%20for%20sale .»نازىرەت
05JUN20.pdf?gLsFgI8LmxiW_.bfX8GZjgtHpA9dcK30
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