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 يغۇر ھەرىكىتى تەشكىالتى ھەقىىە ۇئ

 

ە باشكككقا تۈركىي دەپ ائتىلىدۇ( ۇئيغۇرالر ۋ«شكككىن ا »)خىتايچە ۇئيغۇر ھەرىكىتى تەشككككىالتى شكككەرقىي تۈركىسكككتاندىكى 
اغكككدىچ ن ۈن قخەلقلەرنىكككڭ كىىكككككككككىلىكككو ھاقۇقى ۋە دلىاكرىتىكككو كركىنلىكىنى قالغكككا كەلتۈرۇئشككككككككككە يكككاردە  ب رى  ۋە ۇئنى 

قۇرۇلغان تەشكىالتتۇر. بۇ تەشكىالت ۇئيغۇرالر مەسىلىسىگە، بالۇپىۇ ۇئيغۇر ائياللىرى ۋە ۇئيغۇر ياشلىرى مەسىلىسىگە كۆڭۈل 
بۆلىدۇ ھەمدە بۇنىڭ ن ۈن ھەرىكەت قىلىدۇ؛ ۇئيغۇرالر مەسكككككككىلىسكككككككىنى خەلقڭرى جاماكتكە ائڭلىتى ، شكككككككەرقىي تۈركىسكككككككتان 

ىلەن ائالقە وئرنىتىدۇ، ب ىئ تىىاىئي وئرگانالر ۋە تقان ىئرقىي قىرغىنچىلىقنى تاختىتى  ن ۈن شككككەخسككككلەرخەلقىگە يۈرگۈزۇئلۈۋى
 . كۈرەچ قىلىدۇبىلەن بىرلىككتە  ۇئالرنى سەپەرۋەرلىككە كەلتۈرىدۇ ھەمدە ۇئالر 

 

 بۇ دوكالت ۇئيغۇر ھەرىكىتى تەشكىالتى خىزمەت گۇرۇپپىسى تەرىپىەىن تەييارالنەى

 

« ىيلىكنى تۈگىتى كسەب»خاتەن ۋىاليىتىنىڭ لاپ ناھىيىسىدىكى الگ رغا يىغىۋللىنغان بۇ ۇئيغۇرالر مۇقاۋىدىكى رەسىم: 
ائي( شەرقىي تۈركىستاندىكى بىر سات مەھكىىىسىنىڭ ۋىچات -3يىل، -2017ل كسىيەسىنى ائڭالشقا مەجبۇرالنىاقتا. )ۋىقتى: 

 ھ سابىدى تارقالغان.
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 مۇقەددىمە .1

 

شككككككەرقىي تۈركىسككككككتان، خىتاي خەلق جۇمائۇرىيىتىنىڭ ائتىىككككككى بايىچە شككككككىن ا  ۇئيغۇر ائپتانا  رىيانى، 
ي قىنقى يىلالردىن ب رى كىىكككككككككىلىكو ھاقۇچ دەپسكككككككككەنكدىچىلىكى ك  ىغىر رىيان دەپ قكارىلىك  كەلىەككتە. خىتكاي 

غۇرالر ۋە باشكككقا ياشكككاۋىتقان ۇئيرىيان ىئسكككترىت گىيىسكككى سكككەۋەبىدىن ۇئ يەردە كامىۇنىسكككا پارتىيىسكككى سكككىياسكككىي ۋە 
يىلدىن ب رى ۇئيغۇرالرنى سكككككككىسكككككككت ىىلىق -2014مۇسكككككككۇلىان مىللەتلەرگە ھەددىدىن ائرتۇچ زۇلۇ  سكككككككالىاقتا. بالۇپىۇ 

ى يۈز بەرگەن ۇئرۇنىاقتا. ي قىنقى يىلالردىن ب رى شكككەرقىي تۈركىسكككتاندائسكككسكككىىىالتسكككىيە قىلى  ۇئالرنى ياچ قىلىىكككقا 
دى «ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ائلكدىنى ىلى  ۋە ۇئنى جكازىالچ كھكدىنكامىسكككككككككى»ىئىزىالنغكان يىكل -1948 ھكادىسكككككككككىلەر

غا گ رلىرىناتسكىسكتالر يەھۇدىيالرنى ياقىتى  ن ۈن قۇرغان جازى ال . بىلەن وئخىكاچ ىنىقلىىا ب رىلگەن جىنايەتلەر
ۇئالرنىڭ تىلى،  ،ۇئيغۇر خەلقىنىيەنى  ،ائتالىاچ قايتا تەربىيەلەچ مەركىزىدە يۈز بەرگەن جىنايەتلەروئخىايدىغان 

بىر مىللەتنىڭ »باستۇرۇشالر ىئرقىي قىرغىنچىلىققا كىرىدىغان ياچ قىلىىنى مەقسەت قىلغان دىنى ۋە مەدەنىيىتىنى 
ى مىللەت كزىلىرىنىڭ تۇرمۇچ مۇھىتىنى قىسكككككككككىەن ياككزىلىرىغا جىسكككككككككىانىي ۋە رتھىي جەھەتتىن زەربە ب رى ، 

قىلى ، مىللەت كزىلىرىنىككڭ كۆپىيى  نىسكككككككككبىتىنى  ەكلەچ ن ۈن تەدبىر قاللىنى ، مىللەت تككامككامەن ۋەيرىن 
ىگە ائلىككدۇ. بۇ ەرنىككڭ يۈزلىگەن مىسككككككككككاللىرىنى ۆئز ىئچقككاتككارلىق جىنككايەتل« پەرزەنتلىرىنى ۆئز مۇھىتىككدىن ائيرىۋلتى 

ىلەن بىرگە، يۇقىرىقى تىلغا ىلىنى  بدتكالتتا شكككككەرقىي تۈركىسكككككتاننىڭ تارىىى، جۇغرىپىيەلىو وئرنىنىڭ مۇھىىلىقى 
 جىنايەتلەر بىرمۇ بىر بايان قىلىنىدۇ.

خىتاي ىئىككككلىرى مۇتەخەسككككىسككككى، كامىۇنىز  قۇربانلىرى خاتىرە سككككارىيككى ەاندىنىڭ كزىسككككى ۋە خىتاينىڭ 
ز ۆئتكەندە ىشكككككەرقىي تۈركىسكككككتاندىكى سكككككىياسكككككەتلىرى تەتقىقاتىدى ائلدىدى ك تىۋىتقان تەتقىقاتچى دتككتار ائدرىيان زلن

دتكالتتا ىالن قىلدى.  ھەققىدە دتكالتوئپ رىتسىيىسى قىلدۇرۇلغانلىقى  تۇغىاسلىق نىڭخىتايدىكى ۇئيغۇر ائياللىرى
ب رىلگەن سككككككككانلىق مەلۇماتالر ھەقىقىي ۋە ىئىككككككككەنچلىو. بۇ دتكالت بىرلەشكككككككككەن دۆلەتلەر تەشكككككككككىالتى تەرى ىدىن 

ەن تەييارالندى، غا ائسكككككككككاسككككككككك«ىنى ىلى  ۋە ۇئنى جازىالچ كھدىنامىسكككككككككىىئرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ائلد»ىئىزىالنغان 
رەسكككككككككىىي  ىۋەتكەنائشكككككككككككككككارىل نىناپۇس قىرغىنچىلىقى ھۆكۈمىتىنىكككككڭ خىتكككككاي دتكالتتىكى مەلۇمكككككاتالر بالسككككككككككككككا

 ھۆج ەتلىرىگە ائساسەن تاپالندى. 

 

 شەرقىي تۈركىستان ھەقىىە  قىسىىچە ساۋات .2

 

، ەيغەربىي شككككككىىال تەرى ىگە جايالشككككككقان بالۇپ، قازىقىسككككككتان، ماڭغۇلىشككككككەرقىي تۈركىسككككككتان خىتاينىڭ 
 1ەر كۆلىىى ي قىرغىزىسككتان، تاجىكىسككتان، رۇسككىيە، ائەغانىسككتان، ھىندىسككتان ۋە پاكىسككتان بىلەن   گرىلىنىدۇ،

ۇ ى بمىلياندىن ائشككككىدۇ. خىتاي كامىۇنىسككككا ھاكىىىيىت 20مىڭ كۇۋىدرىت كلام تىر ك لىدۇ، ناپۇسككككى  800مىليان 
رىيانغكككككا خىتكككككاي كۆ ىەنلىرىنى پىالنلىق يۆتكەپ، ناپۇس قۇرۇلىىسكككككككككىنى ۆئزگەرتىۋەتكەن بالۇپ، ىئلگىرى بۇ 
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پىرسككككەنتىگىچە  50پىرسككككەنتىدىن  45پىرسككككەنتىنى ىئگىلەيدىغان خىتايالر بۈگۈن ناپۇسككككنىڭ  5رىياندىكى ناپۇسككككنىڭ 
     1نىسبەتنى ىئگىلىىەككتە.

ىتاينىڭ ىئچكى ىئىكككككككى دەپ قارىچ پۈتۈنلەي خاتا. تارىىقا نەزەر شكككككككەرقىي تۈركىسكككككككتان مەسكككككككىلىسكككككككىنى خ
يىل سككككككاۋلا سككككككىتالىن ھۆكۈمىتىنىڭ ياردىىى بىلەن ىئىككككككغال -1949سككككككالسككككككاچ، خىتاي كام ارتىيىسككككككى بۇ رىياننى 

ر غۇرالۇئييىلدىن ىئلگىرىكى تارىىقا قارىيدىغان بالسككككككاچ، -1949قىلى ، ائندىن ۇئنى ۆئز رىيانى دەپ ىالن قىلغان. 
-1218يىل بۇ زلىىندى قارىخانىالر خانلىقى قۇرغان، زلىىنى وئتتۇرى ائسككككىياغىچە ك ەەيگەن بۇ خانلىق -880مىالدىيە 

ماغۇل ھاكىىىيىتىدە سكككككككككەلتەنەت -يىلغىچە تۈرك -1750يىلغىچە ھۆكۈ  سكككككككككۈرگەن؛ ۇئنىەدىن ك يىن ۇئيغۇرالر تاكى 
ۇئيغۇرالر، كزەلدىن ھۆر، مۇسكككككككككتەقىل ياشكككككككككاپ يىل ىئىكككككككككغالىيەت ائسكككككككككتىغا  ۈشكككككككككۈپ قالغان -1750سكككككككككۈرگەن. 

كەلگەنلىكى  ن ۈن بۇندىچ مۇسكككتەملىكىنى قابۇل قىلىىغان، پۇرسكككەت تاپقان ھامان ىئىكككغالچى كۈ لەرگە قارشكككى 
كۈرەچ قىلى  كەلگەن ۋە ۇئالرنى نچ ق تىم مەغلۇب قىلى ، مۇستەقىل ھاكىىىيەت قۇرغان. بىرىنچى ق تىىلىقى، 

يىل شكككەرقىي تۈركىسكككتاننى -1876قۇرغان خانلىق بالۇپ، وئن نە چە يىلال ھۆكۈ  سكككۈرگەن.  ياقۇپ بەگيىل -1863
تارىيە( دەپ ي ەى ت رى«)شكككككككككىن كا »قكايتكا ىئىكككككككككغكال قىلغكان مكان ۇ خكانكدىنلىقى بۇ رىياننىكڭ ىئسكككككككككىىنى ۆئزگەرتىك  

  2ائتىغان.

 تىىلىق دۆلەت قۇرۇچ ق-2يىكككككل قامۇل دلائقكككككانالر قازغىلىەى پكككككارتىلىغكككككانكككككدىن ك يىن ۇئيغۇرالر -1931
يىل قەشكككككقەردە شكككككەرقىي تۈركىسكككككتان ىئسكككككال  جۇمائۇرىيىتىنى قۇرغان. بۇ مەزگىلدە -1933ھەرىكىتىنى باشكككككلىغان ۋە 

خىتاي بىلەن سكككىياسكككىي مەن ەكتى ت ىى بىرلىككە كەلىىگەن سكككاۋلا سكككتالىن ھۆكۈمىتى دەسكككلەپتە ۇئنى قاللىغان 
الۇشىدىن ىئىغال قىلغان وئتتۇرى ائسىيادىكى تۈركىي خەلقلەرگە ۆئرنەك ب بالسىىۇ، ك يىن بۇ ۇئيغۇرالرنىڭ  ۆئزلىرى 

كنسكككككككككىرەپ ۇئنىەدىن ۋىز كە كەن  ۋە بۇ جۇمائۇرىيەتنىڭ ائغدۇرۇلۇشكككككككككىغا تۈرتكە بالغان. كمىا ۇئيغۇر خەلقى بۇ 
 قان. يىل شەرقىي تۈركىستان جۇمائۇرىيىتىنى قايتا قۇرۇپ  ىق-1944كۈرەشتىن ىئز ىل ۋىز كە ىىگەن ۋە 

دۇنيا ۇئرۇشىدىن ك يىن ساۋلا ىئتتى اقى، ائم رىكا ۋە كنگىلىيە رەھبەرلىرى ۇئرۇشتىن ك يىنكى دۇنيا -2
ائيدى ىچىلغان بۇ يىغىندى ياۋرتپا ۋەزىيىتى، شكككككۇندىقال -2يىل -1945خەرىتىسكككككىنى سكككككىزى  ن ۈن يالتادى تاپالندى. 

سكككككككى ىيا دۆلەتلىرىنىڭ تەقدىرى ب كىتىلدى. سكككككككاۋلا ائرمىيىرۇسكككككككالرنىڭ ائرقا ھايلىسكككككككى دەپ ائتالغان وئتتۇرى ائسككككككك
ائيكدى خىتكاي بىلەن سكككككككككاۋلكا رەھبەرلىرى ماسككككككككككاۋىدى -7يكاپانىيەگە قكارشكككككككككى ۇئرۇچ قىلىكدىغكان بالكدى. شكككككككككۇ يىكل 

دىن بۇ ك لىىككىم بىلەن سككاۋلا ھاكىىىيىتى، يالتا يىغىنىدى ائم رىكىسككاۋلا ك لىىككىىى تۈزدى. -كۆرۇئشككۈپ، خىتاي
تەشكككككككەببۇسككككككككارلىق ھاقۇقىدىن پايدىلىنى  شكككككككەرقىي تۈركىسكككككككتاندى مۇسكككككككتەقىللىق ۇئرۇشكككككككى قىلىۋىتقان ىلىۋىلغان 

يىل -1949ق تىىلىق شكەرقىي تۈركىسكتان جۇمائۇرىيىتى -2شكۇندىچ بالسكىىۇ،   3ۇئيغۇرالرغا ياردە  ب رىىكنى تاختاتتى.
 ماۋ زلدۇ  كسكەرلىرى بۇ رىيانغا ب سى  كىرگىچە مەۋجۇت بالۇپ تۇرغان.
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47157111-asi-https://www.bbc.com/news/world 
 Springer, Singapore، «خىتاينىڭ مىللەتلەر مەسىلىسىنى ھەل قىلى  ۇئسۇلى»(، 2020خاۋ شىيۈەن )3 

https://www.uyghurcongress.org/en/east-turkistan-2/
https://www.bbc.com/news/world-asi-47157111
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يىلدىن ب رى خىتاي كامىۇنىسكككككا ھاكىىىيىتىنىڭ ىئىكككككغالىيىتىدە تۇرۇۋىتىدۇ. -1949شكككككەرقىي تۈركىسكككككتان 
نلىق، پىال دىندىن ۋىز ك چىىككككككككككە مەجبۇرالندى ھەمدە شكككككككككۇندىن بۇيان ۇئيغۇرالر ۋە باشكككككككككقا مۇسكككككككككۇلىان مىللەتلەر

دىن ك يىن خىتاي «سكككىنتەبىر ۋەقەسكككى-11»يىل -2001ائسكككسكككىىىالتسكككىيە قىلىىكككقا ۇئ رىپ كەلدى. سكككىسكككت ىىلىق 
ن قال ىقىنى كەيدۇئرۇئپ قاتتىق باستۇرۇپ كەلدى ھەمدە خەلقڭرىنى بۇ قال اچ بىلە« ت ررترلۇچ»ھۆكۈمىتى ۇئيغۇرالغا 

بەرگەن ۋەقەلەرنى سكككككككككەۋەب قىلى  يۈز يىل -2014يىل ۋە -2009قايىل قىلىىكككككككككقا ۇئرۇندى. خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە 
 جىنايىتى يۈرگۈزۇئپ كەلدى. ھالبۇكى، خىتاينىڭ شكككككككككەرقىي«قىلچە رەھىم قىلىاسكككككككككلىق»كۆرسكككككككككىتى ، ۇئيغۇرالرغا 

  ىۋەتلىو بالۇپ، بىلەن مۇناسكككككك تۈركىسككككككتاندىكى باسككككككتۇرۇشككككككى بۇ رىياننىڭ ىئقتىسككككككادىي ۋە ىئسككككككترىت گىيەلىو وئرنى
نى لىنىيەسككككككىدىكى مۇھىم تۈگۈن بالغان شككككككەرقىي تۈركىسككككككتان زلىى« ىغ بىر يالبىر بەلۋ»يىل يالغا قايۇلغان -2013

للىق شكككككككككۇڭا خىتاي ھۆكۈمىتى ۇئيغۇرالرنىڭ مۇسكككككككككتەقىىيىتى  ا  رىياندۇر. خىتاي ن ۈن ىئسكككككككككترىت گىيەلىو كھى
 كۆلەمدە ىئرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزدى. -تەلى ىنى رەت قىلى ال قالىاستىن بەلكى بۇ رىيانىدى كە 

 

 

د  «ىئرقىي قىرغىنچىلىىنىڭ ائلەىنى ېئلىش ۋ  ۇئنى جازاالش ەئھەىنامىسى» .3
 ېئنىىلىما بېرىلگەن ىئرقىي قىرغىنچىلىق

 

 سۆزىنىڭ كېلىپ چىىىشى«ىئرقىي قىرغىنچىلىق» (1

لىككككككالىق يەھۇدىي رىەاىئل ايىل پ-1944يىلدىن باشككككككالپ ىئىككككككلىتىلگەن. -1944دلگەن بۇ سككككككۆز «ىئرقىي قىرغىنچىلىق»
بۇ سككۆزنى بىرلەشكككەن دۆلەتلەر تەشكككىالتىنىڭ كۈنتەرتى ىگە كىرگۈزۇئچ ن ۈن كۈرەچ قىلغان. لەمكىن گرلكچىدىكى لەمكىن 

دلگەن مەنىنى بىلدۇئرىدىغان « ۆئلتۈرۇئچ»سكككككككككۆزى بىلەن « geno»دلگەن مەنىنى بىلدۇئرىدىغان «مىللەت، قەۋ  ياكى قەبىلە»
«cide » ،سككككۆزىنى بىرلەشككككتۈرۇئپ«genocide »بىر »رغىنچىلىق( دلگەن سككككۆزنى ياسككككاپ  ىققان. لەمكىن بۇ سككككۆزنى )ىئرقىي قى

-1945پ  ۈشككەندۇئرگەن. دە«تۇرمۇچ مۇھىتىنى پىالنلىق، سككىسككت ىىلىق ھالدى ۋەيرىن قىلى  ۇئالرنىڭ ۋە كزىلىرىنىمىللەتنىڭ 
ھەربىي  ڭيىل خەلقارى ھەربىي سكككككككككات گ رمانىيەنىڭ نۇرلىب رگ شكككككككككەھىرىدە سكككككككككات ىچى ، ناتسكككككككككىسككككككككككا گ رمانىيەسكككككككككىنى

 دلگەن سكككۆز  «چىلىقىئرقىي قىرغىن»دەپ كيبلىگەن. بۇ سكككاتالشكككتا «ىئنسكككانىيەتكە قارشكككى جىنايەت ۆئتكۈزدى»كمەلدىرلىرىنى 
 4جىنايەتنى تەسۋىرلەشتە قاللىنىلغان.كمەس، بەلكى  سۈپىتىدە قانۇن ائتالغۇسى

 

 نىڭ ىئمزالىنىشى«ەئھەىنامىسىىئرقىي قىرغىنچىلىىنىڭ ائلەىنى ېئلىش ۋ  ۇئنى جازاالش » (2

كۈنى پكككارى دى ىچىلغكككان  ا  -9ائينىكككڭ -12يىكككل -1948بىرلەشككككككككككەن دۆلەتلەر تەشككككككككككىالتى وئمۇمى ك ەىىكككككككككىنىكككڭ 

 «ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىكككڭ ائلكككدىنى ىلى  ۋە ۇئنى جكككازىالچ كھكككدىنكككامىسكككككككككى»مكككاددىلىق قكككارىرى بىلەن  A260 (Ⅲ)يىغىنىكككدى

                                                             
 www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtml 4  .تار ب تىدىن ىلىندى 

http://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtmlتور
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كۈنى رەسككككككىىي كۈ كە ىئگە -12ائينىڭ -1يىل -1951ماددىدىن تەشكككككككىل تاپقان بۇ كھدىنامە  19 ىئىزىالنغان ۋە كزى تاپالنغان.
ائينىڭ -7يىل -1949. خىتاي بالسكككككككا بۇ كھدىنامىگە كۈنى ىئىزى قايغان-23ائينىڭ -3يىل -1950بالغان. تۈركىيە بۇ ك لىىكككككككىىگە 

 5يىل قابۇل قىلغان.-1983كۈنى ىئىزىلىغان، -29

 

 غىنچىلىىنىڭ ېئنىىلىمىسى ۋ  تۈرلىرى ىئرقىي قىر  (3

بىرلەشككككككككككەن دۆلەتلەر تەشككككككككككىالتىكككدى قابۇل قىلىنغكككان بۇ قكككارىر، ھەر قكككايسكككككككككى تكككارىىىي دەۋردە بۇنكككدىچ جىنكككايەت 
ڭرىنىڭ بااليككى ائپەتتىن قۇتۇلدۇرۇچ ن ۈن خەلق، ىئنسكككككككككانالرنى بۇ دلگەن كندىىكككككككككە كۆزدە تۇتۇلۇپتەكرىرلىنىىكككككككككى مۇمكىن 

بىلەن تەييككككارالنغككككان قككككارىردۇر. ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىككككڭ بۇ ىنىقلىىىسكككككككككى، بۇ كھككككدىنككككامىگە قال قايغككككان بىرلىككە ك لىىكككككككككى 
دۆلەتلەرنىكككڭ مەيلى ۇئرۇچ يكككاكى تىنچلىق مەزگىلىكككدە بالسكككككككككۇن، بۇنكككدىچ قىلىى  يۈز بەرگەن ھكككامكككان خەلقڭرى قكككانۇن بايىچە 

 بەچ ماددىدىن تەركى  تاپقان. دەپ ب كىتىلىدىغانجىنايەت 

ۇ ماددىالرغا ائساسەن، مىللىي، ىئرقىي ياكى دىنىي كالل ككتى نى قىسىەن ياكى تامامەن ياقىتىىنى مەقسەت قىلغان ب
 تۆۋەندىكى قىلىىىالرنىڭ ھەر بىرى ىئرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى ھ سابلىنىدۇ. بۇ قىلىىىالر تۆۋەندىچە:

 بىر مىللەت كزىلىرىنى ۆئلتۈرۇئچ؛ −

 جىسىانىي ۋە رتھىي جەھەتتىن ىغىر زەربىگە ۇئ رىتى ؛بىر مىللەت كزىلىرىنى  −

 بىر مىللەت كزىلىرىنىڭ تۇرمۇچ مۇھىتىنى قىسىەن ياكى تامامەن ۋەيرىن قىلى ؛ −

 ن ۈن  ارە قاللىنى ؛ تاختىتى بىر مىللەتنىڭ كۆپىيىىىنى  −

  6بىر مىللەتنىڭ پەرزەنتلىرىنى تارتىۋللى ، ياتالرنىڭ قالىغا تاپىۇرۇچ. −

ك يىنكى بكايكانلىرىىىزدى بۇالرنى تەپسكككككككككىلىي بكايكان قىلغكانكدى كۆرۇئلىكدۇكى، خىتكاي كام كارتىيىسكككككككككى  يۇقىرىقى 
 جىنايەتلەرنىڭ ھەمىىسىنى سادىر قىلدى ۋە بۇنى دىۋىمالشتۇرۇۋىتىدۇ. 

 ىىئرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۇئچ، بۇ جىنايەتنى ىلى  ب رىىككقا ياردە  ب رى ، بۇ جىنايەتكە بىۋىسككىتە ياك
چ نى تەشكككككككەببۇس قىلى  قاتارلىق قىلىىىكككككككالرنى جازىالۋىسكككككككىتىلىق ھالدى كۈشككككككككۈرتۈچ، بۇ جىنايەتنى ۆئتكۈزۇئشككككككك

ر ن ۈن كمەلدىر بۇ جىنايەتنى ۆئتكۈزگەنلە ىدىمادد-4ماددىسككككىدى ب كىتىلگەن. -3ك رەكلىكى مەركۇز كھدىنامىنىڭ 
 لىايدىغانلىقى تەكىتلەنگەن.ياكى مەمۇر دلگەندەك ھەر قاندىچ باھانە ۋە كە ۈرۇئمنىڭ با

                                                             
، ائمىىۋى تەپتى  «ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ائلدىنى ىلى  ۋە ۇئنى جازىالچ كھدىنامىسى»تۈركىيە بۈيۈك مىللەت مەجلىسى كىىىلىو ھاقۇقنى تەكىۈرۇئچ كامىت تى. 5 

 ھۆج ىتى pdf« ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ائلدىنى ىلى  ۋە ۇئنى جازىالچ كھدىنامىسى»https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/32702وئرگىنى. 
 

 تۈركىيە بۈيۈك مىللەت مەجلىسى كىىىلىو ھاقۇقنى تەكىۈرۇئچ كامىت تى.6 

https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/32702
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مكككاددىكككدى وئتتۇرىغكككا -5كھكككدىنكككامىگە قال قايغكككان دۆلەتلەرنىكككڭ بۇ ھەقتە قكككانۇن  ىقىرىىكككككككككى ك رەكلىكى 
ماددىدى -6بالسككككككككككا، سكككككككككاتالشكككككككككنىڭ شكككككككككۇ دۆلەت ياكى خەلقڭرىدىكى بىر سكككككككككاتتا ىلى  ب رىلىدىغانلىقى  قايۇلغان

ىقى ۋە ۆلەتتە بالسكككككككككا بالسكككككككككۇن،  اقۇ  ۆئتكۈزۇئپ ب رىلىدىغانلب كىتىلگەن. بۇ جىنايەتنى ۆئتكۈزگەنلەر قايسكككككككككى د
ماددىسككككككىدى ب كىتىلگەن. كھدىنامىگە -7جىنايەت دەپ قابۇل قىلىنىايدىغانلىقى كھدىنامىنىڭ بۇنىڭ سككككككىياسككككككىي 

ىقى، لىئىزى قايغان دۆلەتلەرنىڭ زۆرۇئر ت  ىلغاندى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىدىن ياردە  تەلەپ قىلسا بالىدىغان
الزىم بالغاندى تەرەپدىرالرنىڭ بىرىنىڭ تەلى كى بىلەن دەۋىنىڭ خەلقڭرى سكككككككاتقا سكككككككۇنۇلۇشكككككككىىۇ كھدىنامىنىڭ باشكككككككقا 

  7ماددىلىرىدى كاپالەتكە ىئگە قىلىنغان.

 

 Freedoms– .خىتاي ھۆكۈمىتى قۇرائن كەرىم، جايناماز ۋە باشقا دىنىي مات رىيالالرنى كۆيدۇئرۇئچ بۇيرۇقى بەردى)

Herald) 

 

كھدىنامىنىڭ ماددىلىرىغا قارىسكككككككككاچ، ائۋۋىل شكككككككككۇنى ىيتىىكككككككككىىىز ك رەككى، بۇ يەردە زىيانكەشكككككككككلىككە 
ب كىتىىككككككككككە دىىئر ۆئلچە  ياچ. بۇنىككككڭ دىىئرىسكككككككككى بۈگۈنگە قەدەر كۆرۇئلگەن خەلقڭرى دەۋىالر  ۇئ رىغۇ ىالرنى

ىغان مىللىي، ەتكە تەۋە ىئكەنلىكىنى بىلدۇئرىدنەتى ىسكككككككككىدە شكككككككككەكىللەنگەن. تۇغىا ائالھىدىلىو بالغان ۋە بىر مىلل
بۇ  8ىئرقىي ۋە دىنىي ائالھىدىلىكلەر مۇھىىدۇر. سكككككككككىياسكككككككككىي ۋە مەدەنىي ائالھىدىلىكلەر بۇ كھدىنامىگە كىرمەيدۇ.

نۇقتىدىن قارىغاندى، ۇئيغۇرالر ھە  تۈرك، ھە  مۇسكككككككككۇلىان بالۇچ ائالھىدىلىكى بىلەن مىللىي ۋە دىنىي جەھەتتىن 
 ەشلىككە ۇئ رىغۇ ىالر ھ سابلىنىدۇ. زىيانك

مەزكۇر كھككدىنككامىگە كۆرە، ىئرقىي قىرغىنچىلىق جىنككايىتى بىر مىللەت كزىلىرىنى يەنە بىر نۇقتككا شكككككككككۇكى، 
قىسكككىەن ياكى تامامەن ياقىتىىكككنى مەقسكككەت قىلغان جىنايەت بالۇشكككى ك رەك. يەنى بۇ جىنايەت مەلۇ  شكككەخسككككە 

 كمەس، بەلكى كالل ككتى قا قارىتىلغان بالۇشى ك رەك. 

پۈتۈن  ۋە تۈرمىلەرگە سكككككككاالپ ۆئلتۈرۇئشكككككككىن ۇئيغۇرنى الگ رالرغا بۈگۈن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نە چە مىليا
ۇئيغۇر خەلقىنى ياقىتىىكككككككككنى مەقسكككككككككەت قىلغان قارقۇنچلۇچ جىنايەتتۇر. مەزكۇر كھدىنامىنىڭ ك  مۇھىم تەرى كى 

                                                             
 مەجلىسى كىىىلىو ھاقۇقنى تەكىۈرۇئچ كامىت تى.تۈركىيە بۈيۈك مىللەت 7 
ەتتەپە ۇئنىۋلرسىت تى ، ھاج«ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ائلدىنى ىلى  ۋە ۇئنى جازىالچ كھدىنامىسى نۇقتىسىدىن خاجاكلى قەتلىڭمى»(، 2014باھادىر ۆئزائرسالن )8 

 http://www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr/dergi/C4S1makale9.pdfقانۇن ەاكۇلت تى ژۇرنىلى. 

http://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 
گەندە ۇئنىەغا سككان ۋە جىنايىتىنى تەكىككۈر ىنايىتىگە كىرىدۇ.  بۇ يەردە بىر مىللەتنىڭ قىسككىەن كزىلىرىنى ياقىتى  ج

ەنى جەھەتتىن، بىر مىللەتنىڭ كۆپ قىسككىىنىڭ ياقىتىلىۋلتىىككى، ي سككانسككۈپەت جەھەتتىن قارىچ ك رەك بالىدۇ. 
قابۇل قىلىنىدۇ  رىسىدىكى قىياسىۇ بىر ۆئلچە  سۈپىتىدەياقىتى  نىىان قىلىنغان قىسىى بىلەن تىرىو قالغانالر ائ

، بىر دلگەندە ىنباالاليدۇ. سۈپەت جەھەتتۋە بۇنىەدىن ك لى   ىقىدىغان مەنتىقىلىق نىسبەتىۇ ي تەرلىو پاكىا 
شەرقىي تۈركىستان خىتاينىڭ  9مىللەتنىڭ رەھبەرلىرى، سەر خىل ائدەملىرى ۋە مۇھىم شەخسلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ.

 ، بالۇپىۇ شككككككاىئرالردىن تارتى  پرتە سككككككسككككككارالرغىچە،قا ۇئرۇنۇشككككككىدلگۈدەك الگ رالرغا سككككككاالشكككككك تامامەنەلقىنى خ
 خىتاينىڭ ،ۇتقاندىەن قەستلىىىنى نەزەردە تائلدى بىل نىتەتقىقاتچىالردىن تارتى  يازغۇ ىالرغىچە دىڭلىق كىىىلەر 
 نى نىىان قىلغانلىقى كۆرۇئلىەككتە. بىر مىللەت كزىلىرىنى تامامەن ياكى قىسىەن ياقىتىۋلتىى

 

 

)ۇئيغۇرالر، قازىقالر ۋە باشككككقا تۈرك مۇسككككۇلىانلىرى خالىغانچە تۇتقۇن قىلىنغان، تىكەن سككككىم بىلەن قارشككككالغان بىر 
 Greg Baker/AFP- الگ رنىڭ كۆزىتى  مۇنارى. بۇ الگ ر شەرقىي تۈركىستاننىڭ خاتەن ناھىيىسىگە جايالشقان.

Getty Images) 

 

 

 شەرقىي تۈركىستانەا يۈز بەرگەن ىئرقىي قىرغىنچىلىق جىنايەتلىرى . 4

 

                                                             
 باھادىر ۆئزائرىسالن. 9 
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ىكككككانى تەرى ىدىن ائسكككككسكككككىىىالتسكككككىيە قىلى  ۋە ياقىتى  نى كامىۇنىسكككككا خىتاي ھۆكۈمىتىۇئيغۇر مۇسكككككۇلىانلىرىنىڭ 
يىلككدىن بۈگۈنگىچە ھەر قككايسكككككككككى دەۋرلەردە -1949بالۇپ كەلگەنلىكىنى بۇ يەردە كسككككككككككەرتىكك  قايۇچ ك رەك. ۇئيغۇر خەلقى 

ۈگۈنگىچە بخىلىۇ خىل سكىياسكەت ۋە ۋىسكىتىلەر بىلەن ائسكسكىىىالتسكىيە قىلىىكىغا ۇئ رىغان بالۇپ، تا خىتاي ھاكىىىيىتىنىڭ 
 ىى تالۇچ ۇپ كەلىەككتە. ۇئيغۇر خەلقىنى تامامەن ياچ قىلىۋلتى  پىالنى تجاھانگىرلىو قارى نىيىتىنىڭ قۇربانى بالخىتاينىڭ 

غرۇلۇچ قالىىىزدى جىنككككايىتى تا« بىر مىللەت كزىلىرىنى ۆئلتۈرۇئچ»بالغككككا قككككا، يۇقىرىقى كھككككدىنككككامىككككدىكى ىئ رى قىلىنىىغككككان 
ا . ھالبۇكى مەزكۇر كھدىنامىدىكى جىنايەتلەرنىڭ ھەر قاندىچ بىرىنى سكككككككادىر قىلى  ىئرقىي قىرغىنچىلىققي تەرلىو مەلۇمات ياچ

لىقالر ىئرقىي قىرغىنچىكىرىكككككدۇ ۋە ۇئنى جكككككازىالچ ك رەك بالىكككككدۇ. بۇ نۇقتىكككككدىن ىيتقكككككانكككككدى، ۇئيغۇر خەلقى ۇئ رىۋىتقكككككان 
 تۆۋەندىكىلەردىن ىئبارەت.

  رىجىە  جىسمانىي ۋ  روھىي ز ربە بېرىشمىللەت ەئزالىرىغا ېئغىر د (1

ەلقىگە شككەرقىي تۈركىسككتان خ ماددىسككىدى تىلغا ىلىنغان جىنايەتنىڭ نە چە يۈز خىل تۈرى -2يۇقىرىقى كھدىنامىنىڭ 
يىلدىن ك يىن قۇرۇلغان يىغىۋللى  الگ رلىرىدى يۈز بەرگەن پاجىەئلەر ۋە بۇ الگ رالردىن قۇتۇلۇپ -2014يۈرگۈزۇئلىەككتە. بالۇپىۇ 

  ىقالىغانالرنىڭ بەرگەن گۇۋىھلىقى بۇنىەغا ي تەرلىو دەلىل باالاليدۇ. مىسككككال ن ۈن، الگ ر شككككاھىدى م ائرىگۈل تۇرسككككۇننىڭ
ق تىم تۇتۇلغان بالۇپ، ائخىرقى ق تىم الگ رغا  3ائم رىكا دۆلەت مەجلىسككىدە بەرگەن گۇۋىھلىقى مۇھىىدۇر. م ائرىگۈل تۇرسككۇن 

ىرىدە دلگەن م ائرىگۈل، قاماقتىكى كۈنل«م نى ۆئلتۈرۇئۋلتىەالر دەپ يالۋۇردۇ  ،مەن شكككككككۇ قىيناشكككككككالرغا  ىدىىاي»سكككككككاالنغان. 
سكككككارىققا تارتىلغان، نامەلۇ  وئكۇلالر ۇئرۇلغان، ب ىكككككىغا تاك كسكككككۋىب تاقىلى ، ائغزىدىن ھەر كۈنى دلگۈدەك ۇئيقۇسكككككىزلىقتا 

قىسكتاقالرغا -تاك زەربىسكى ب رىلگەن. م ائرىگۈل ۆئزىنىڭ پەقەت ۇئيغۇر بالغانلىقى ن ۈنال مۇشكۇندىچ قىيىن كۆپۈك قاينىغىچە
  10دۇچ كەلگەنلىكىنى ىيتقان.

 (©Yenişafak-.  غىۋللى  الگ رىغا ساالنغان ۇئيغۇر ائيالم ائرىگۈل تۇرسۇن، خىتاينىڭ يى)   

                                                             
Cockburn, Harry  10 (2018 ،28- .)تاقىاقالرنى تەسۋىرلىدى: مەن ۇئالرغا م نى ۆئلتۈرۇئۋەت-قىستاچ ۋە تاياچ-مۇسۇلىان ائيال خىتاي الگ رىدىكى قىيىن»نايابىر 

camps-reeducation-torture-tursun-mihrigul-china-https://www.independent.co.uk/news/world/asia/uighurmuslim-«. دەپ يالۋۇردۇ 
a8656396.html 

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/uighur%20muslim-china-mihrigul-tursun-torture-reeducation-camps-a8656396.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/uighur%20muslim-china-mihrigul-tursun-torture-reeducation-camps-a8656396.html
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قازىقىسككتان پۇقرىسككى گۇلزىرە ائۋۇلقان خىتاي الگ رلىرىدى ھەر يەرگە كام رى وئرنىتىلغانلىقىنى، كىىككىلەرنىڭ ھەرىكىتىنى 
ۇندى ايالر تاك كالتەك گ كگەر ھاجەتىانىدى ىئككى مىنۇتتىن ائرتۇچ تۇرۇپ قالسكككككككككىەىز»كۆزىتى  تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۇئرۇئپ:

  11.دەيدۇ«ساكت وئلتۇرۇچ جازىسى بەردى 24. ماڭا ىئككى ق تىم يۆلەنچۈكسىز وئرۇندۇقتا بىلەن ب ىىەىزغا ۇئرىدۇ

 (©Reddit-. يىغىۋللى  الگ رىغا ساالنغان گۇلزىرە ائۋۇلغان)                          

 

قالى باغالنغان -كۈن بىر وئرەككتە پۇت 7كسكككىبەك، ۇئ يەردە ۆئزىنىڭ الگ ردىن قۇتۇلغان يەنە بىر شكككاھىا وئرنبەك كا 
دەپ « خككككاىئن»ھۇشكككككككككىنى ياقككككاتقككككانلىقىنى، گۇنككككدى ككككايالرنىككككڭ ۇئنىەغككككا -ھككككالككككدى قككككالغككككانلىقىنى، مەلۇ  ۋىقىتتىن ك يىن كس

  12ۋىقىرىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ.

-. سكككككككككىبەكتاشكككككككككالنغانلىقىنى ىيتقان وئرۇنبەك كاكالگ رغا سكككككككككاالنغان ۋە خىتاي گۇندى ايلىرى تەرى ىدىن وئرەككە )

BBC©) 

                                                             
PBS Frontline. 11 (2020- خىتاينىڭ مەخ ىيەتلىكى. -7يىل .)ائپرللundercover/-https://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/china 

 
 «. كۈن قالدىم 7ۇئيغۇرالرنى باستۇرۇچ: مەن خىتاينىڭ الگ رىدى »ە ۋرىل(. -12، 2019ائبدۇج لىل ائبدۇرەسۇلۇۋ. )12 

4715111-aisa-https://www.bbc.com/news/world 

https://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/china-undercover/
https://www.bbc.com/news/world-aisa-4715111
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يگۈزۇئلۈپ بىر كۈن كى«تۆمۈر كىيىم» غەيرەت سكككككەمەرقەند الگ ردى ياتقاندى وئرنىنى رەتلىو يىغىىكككككتۇرمىغانلىقى ن ۈن
ىسككككككككككالالر شكككككككككەرقىي بۇ م 13جازىالنغانلىقىنى، گۇندى ايالرنىڭ بۇ ائرقىلىق ۇئنىڭ تاقىتىنى سكككككككككىنىىاقچى بالغانلىقلىرىنى ىيتىدۇ.

-الگ ردىكى  نە چە مىليان ۇئيغۇر ۋە باشككككككككقا مۇسككككككككۇلىان خەلقى باشككككككككتىن كە ۈرۇئۋىتقان قىيىن 1200تۈركىسككككككككتاندى قۇرۇلغان 
قىسكككتاقالرنىڭ ائزغىنە بىر قىسكككىىنى تەشككككىل قىلىدۇ. بۇ يەردە ىيتىلىىغان، بىلىنىىگەن، ائشككككارىالنىىغان باشكككقا قىيناشكككالرنى 

 انكككدىچقككك تۈرسكككككككككەك، كامىۇنىسككككككككككككا خىتكككاينىكككڭ  بىر مىللەت كزىلىرىغكككا جىسكككككككككىكككانىي ۋە رتھىي جەھەتتىنكۆز ائلكككدىىىزغكككا كەل
  ۋىتقانلىقى ائيان بالىدۇ.زىيانكەشلىو قىلى

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

 

 قىسمەن ياكى تامامەن ۋ يران قىلىش مىللەت ەئزالىرىنىڭ تۇرمۇش مۇھىتىنى( 2

ڭ خىتاينى»)ائلدىنقى سككەپ( تارىتقۇسككى تەييارلىغان  Frontlineوئرگىنى قاناللىرىدىن بىرى بالغان   PBCائم رىكىنىڭ 
نكككاملىق ھۆج ەتلىكككو ەىلىم بۇنىەغكككا ائىئكككا قىىىەتلىكككو ۇئ ۇرالرنى ب رىكككدۇ. بۇ ەىلىىكككدە سكككككككككۆز قىلغكككان خىتكككاي «مەخ ىيەتلىكى

دلگەن سككككككككۆزى «كىىككككككككىلىو ھاقۇقى بالىىسككككككككا نەدىن كەلگەن كىىككككككككىلىو ھاقۇچ دەپسككككككككەندىچىلىكى ۇئالرنىڭ »نىڭ كمەلدىر 
كۈنى ماقۇلالنغان ۇئيغۇر كىىكككككككككىلىو -3ائينىڭ -12يىل -2019ائم رىكا دۆلەت مەجلىسكككككككككىدە   14ھەمىىنى خۇالسكككككككككىلەپ ب رىدۇ.

ۇقىرى ت ىنىكىلىق ي دەپسكەندە قىلى  جىنايەتلىرى، يەنىكىىكىلىو ھاقۇقنى  ھاقۇقى سكىياسكىتى قانۇنىدى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ
اشككلىىككى، ىئنت رن ا ، ۇئالرنىڭ ۆئزائرى ائالقىسككىنى نزۇئپ تىلىىككى ائسككتىغا كۆزىتى  سككىسككت ىىسككى ائرقىلىق ۇئيغۇرالرنى تەقى 

ى قۇرۇشككككككى قاتارلىق ىنائرقىلىق تانۇچ سككككككىسككككككت ىىلىر  ،  ىرىي، ائۋىز، كۆز تەكىككككككۈرۇئپ تۇرۇشككككككىۋە ىئ تىىاىئي ائالقە تارلىرىنى 
خىتاي يۇقىرىقىدەك رەزىل ۋىسكككككككىتىلىرى بىلەن ۇئيغۇر خەلقىنىڭ ۆئز تىلى، ۆئز دىنى ۋە ۆئز  15قىلىىىكككككككلىرى وئتتۇرىغا قايۇلغان.

 ەي كەلىەككتە. مەدەنىيىتى بىلەن ياشىىىغا ىئىكانىيەت بەرم

                                                             
Schmitz, Rob. 13(2018 ،13- ،)الگ ر شاھىتى ۇئيغۇر رىيانىدىكى قايتا تەربىيەلەچ الگ رىنى تەسۋىرلىدى»نايابىر» 

 camp-education-re-xinjiang-inchinas-torture-describes-detainee-https://www.npr.org/2018/11/13/666287509/ex 
PBS Frontline. 14 (2020- خىتاينىڭ مەخ ىيەتلىكى. -7يىل .)ائپرللundercover/-https://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/china 

 

 نۆۋەتلىو دۆلەت مەجلىسى. -116بەت، -178يىللىق ۇئيغۇر كىىىلىو ھاقۇچ سىياسىتى قانۇن اليىائەسى، -152019 

https://www.npr.org/2018/11/13/666287509/ex-detainee-describes-torture-inchinas-xinjiang-re-education-camp
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/china-undercover/


14 

 

دەپ « ىئسكككككككال »دەپ سكككككككارىلسكككككككا «دىنىڭ ن ىە »جامەلەرگە كىرەلىەس بالغان. ىئلگىرى -ۇئيغۇرالر ھازىر مەسكككككككچىا
جاۋىب ب رىدىغان خەلق كمدى خىتاي كام ارتىيەسكككككككككىگە ىتىقاد قىلىدىغانلىقىنى سكككككككككۆزلەيدىغان بالغان. ھەر تەرەپنى قاپلىغان 

ھۆج ەتلىو  Frontlineلىىككككككككتىنىۇ قارقىدىغان بالۇپ كەتكەن. كۆزىتى  سككككككككىسككككككككت ىىلىرىنىڭ تەسككككككككىرى بىلەن خەلق گەپ قى
ىرىىككككككتىن ائۋۋىل كمىا الگ رغا ك ؛ ىققانلىقىدىن خەۋەر تاپىدۇ ائيالىنىڭن، الگ رغا سككككككالغان ادىرجاسكككككك قىلغان ەىلىىىدە سككككككۆز 

ىڭ خىتاي تارىتقۇلىرىدى نب ىكككككىغا ياغلىق ائرتىدىغان ائيالى مۇيەسكككككسكككككەرنىڭ الگ ردىن  ىققاندىن ك يىنكى ياالڭباشكككككتاچ سكككككۈرىتى
انچىلىككككو قككككبۇ ۇئنىككككڭ خىتككككاي كام ككككارتىيىسكككككككككى تەرى ىككككدىن »تككككارقىلىكككك  يۈرگەنلىكىنى كۆرۇئپ ھەيرىن قككككالىككككدۇ ۋە ائزىبلىنىككككدۇ. 

مەجبۇرالنغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. ۇئ شۇنچىلىو ب سىىغا دۇچ كەلگەنكى، ۇئنىەدىن ائنىلىق م ائرى ۋە بالىلىرىنى ۇئنتۇپ ك تىىى 
  16دلگەن سادىرجان بۇ زۇلۇمنىڭ قانچىلىو ىغىرلىقىنى بايان قىلىدۇ.« غانتەلەپ قىلىن

قارىقاچ »خىتاينىڭ ۇئيغۇر ۋە باشككككقا مۇسككككۇلىان مىللەتلەرگە يۈرگۈزگەن جىنايىتىنى پاچ قىلىدىغان يەنە بىر ىئسكككك ات 
الر بككككار. بۇ ۇئسكككككككككۇللىرى ھەققىككككدە مەلۇمككككاتبالۇپ، ۇئنىەككككدى الگ ردى ىئ رى قىلىنىككككدىغككككان ىئرقىي قىرغىنچىلىق « ھۆج ەتلىرى 

ەزىلىرى گە قارىپ دەرى ىگە ائيرىلغان. بۇ جىنايەتلەرنىڭ ب«ھەرىكەت جىنايىتى-سكككككككككۆز »ھۆج ەتلەردە، الگ ردىكىلەر ائتالىى  
ياغلىق ائرتى ، دتپ ا كىيى ، سكككاقال قايۇچ، ىئبادەت قىلى ،  ەت كلگە  ىقى  سكككاياھەت قىلى ، پاسككك ارتقا »مۇندىچ: 

  17«.تۇغقانلىرى بالۇچ-لتىىاس قىلى  قايۇپ  ەت كلگە  ىقىاسلىق،  ەت كلدە ۇئرۇغىئ

خىتككاينىككڭ »سكككككككككالىنىىكككككككككتىن ائۋۋىلقى مۇيەسكككككككككسكككككككككەر، يالككدىىكككككككككى سكككككككككككادىرجككان ۋە بككالىسكككككككككى. بۇ سكككككككككۈرەت الگ رغككا )
 (ناملىق ھۆج ەتلىو ەىلىىدىن ىلىنغان«مەخ ىيەتلىكى

 

                                                             
bill/178-congress/senate-https://www.congress.gov/bill/116th 

PBS Frontline. 16 (2020- خىتاينىڭ مەخ ىيەتلىكى. -7يىل .)ائپرللundercover/-https://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/china 
كۆلەملىو تۇتقۇن -ىئدىيە ۆئزگەرتى : خاتەن قارىقاچ ھۆج ەتلىرىدە خاتىرىلەنگەن كە »، ە ۋرىل(. UHRP( . )2019ۇئيغۇر كىىىلىو ھاقۇچ قۇرۇلۇشى )17 

 https://docs.uhrp.org/pdf/UHRP_QaraqashDocument.pdf «. قىلى 
 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/178
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/china-undercover/
https://docs.uhrp.org/pdf/UHRP_QaraqashDocument.pdf
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 خىتايالرنىڭ ۇئيغۇرالنىڭ ۆئيلىرىە  مەجبۇرىي تۇرغۇزۇلۇشى ①

مىڭ خىتاينى شكككككەرقىي  100مىليان  1خىتاي ھۆكۈمىتى ۇئيغۇرالرنىڭ كۈندىلىو تۇرمۇشكككككىنىىۇ كانترتل قىلى  ن ۈن 
ىر ھۇجرىدى ي تى  ب تۈركىسكككتانغا كۋەتكەن. بۇ خىتايالرنىڭ ۋەزى ىسكككى ۆئزلىرى بارغان ۆئيدە تۇرۇچ، زۆرۇئر ت  ىلسكككا ۇئالر بىلەن

اسكككككەن خىتايالر پىالنىغا ائسككككك« قاشكككككىاچ ائىئلە»ۋە ۇئالرنىڭ پۈتۈن تۇرمۇشكككككىنى نازىرەت قىلى . خىتاي ھۆكۈمىتى يالغا قايغان 
ە ىدى بۇ ائىئلىگقىلىدۇ ۋە ھەر ق تىىدى بىر ھەپتە قالىدۇ. بۇ بىر ھەپتە جەريان«زىيارەت»ىئككى ائيدى بىر ق تىم ۇئيغۇر ائىئلىلىرىنى 

كامىۇنىسككككككككككا خىتكاينىكڭ تەشكككككككككۋىقكاتىنى ىلىك  ب رى  بىلەن بىرگە ۇئالرنى نكازىرەت قىلىكدۇ؛ ھەتتكا بۇ ائىئلىگە ھكارىچ ىئچى ، 
ارىسككا ياكى ھارىچ دەپ سكك« بۇ ھااللىۇ »تەشككەببۇس قىلىدۇ. كگەر بىرەر ۇئيغۇر بازىردىن گۆچ ائلغاندى  اشككقا گۆشككى ي يىىككنى 

 گ رغا ياللىنىدۇ.ىئچىىسە، گۇمانلىق دەپ قارىلى  ال 

 «خىتاي ھاكىىىيىتى قالالپ بەرگەن كالل ككتى  جىنسىي خارلۇچ»

بۇ شكككككككككۇ  پىالندىكى ك  خەتەرلىو ائمىل كرلىرى الگ رالرغا سكككككككككاالنغان ائيالالرنىڭ خىتاي كرلىرى بىلەن بىر ۆئيدە 
كالل ككتى   ىلدى ۇئيغۇر ائياللىرىنىڭۇئيغۇر ھەرىكىتى تەشككككككككككىالتىنىڭ باشكككككككككلىقى رتشكككككككككەن ائبباس خانىم بۇ كھۋتۇرۇشكككككككككىدۇر. 

  18جىنسىي خارلۇققا ۇئ رىيدىغانلىقىنى كسكەرتكەن.

 خىتايالرنى ۇئيغۇرالرنىڭ ۆئيلىرىدە تۇرۇشقا كۋەتتى ۋە ۇئيغۇرالرنى جىسىانىي، رتھىي كامىۇنىسا خىتاي ھۆكۈمىتى)
 (Freedoms Herald-.  ۋە جىنسىي خارلۇققا مەھكۇ  قىلدى

                                                             
 «.مىڭ پارتىيە كزىسىنى ۇئيغۇرالرنىڭ ۆئيىدە تۇرۇشقا كۋەتتى 100مىليان  1خىتاي ھۆكۈمىتى »نايابىر(. -29، 2018كا  دىكې، ۋى  يانەن )18 

homes-uighur-inside-china-for-watch-keep-guests-uninvited-30/urgent-11-https://www.bloomberg.com/news/articles/2018 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-30/urgent-uninvited-guests-keep-watch-for-china-inside-uighur-homes
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 قىزلىرىنىڭ خىتايالرغا مەجبۇرىي ياتلىق قىلىنىشىۇئيغۇر  ②

ۇئيغۇر قىزلىرىنىككڭ خىتككايالرغككا مەجبۇرىي يككاتلىق قىلىنىىكككككككككىىۇ شكككككككككەرقىي تۈركىسكككككككككتككانككدىكى تۇرمۇچ مۇھىتىنى ۋەيرىن 
نى ائلىىەن ۇئقىلىۋىتقان بىر جىنايەت. بالۇپىۇ ۇئيغۇر ائىئلىلىرىدە تۇرۇشكقا كەلگەن خىتايالر بۇ ۆئيدىكى قىزالرغا كۆزى  ۈشكۈپ 

دلسكككككككككە ۆئيدىكىلەر بىىەتەرلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ ۇئنىەغا نارىزىلىق بىلدۇئرەلىىگەن، نارىزىلىق بىلدۇئرسكككككككككە الگ رالرغا يالالنغان. 
 پۇل، خىزمەت ىنخىتاي ھۆكۈمىتى ۇئيغۇرالرنىڭ ائىئلە قۇرۇلىىسكككككككككىنى ۋەيرىن قىلى  ن ۈن، ۇئيغۇر قىزلىرىنى ائلغان خىتايالر 

ي بىلەن قىزىقتۇرغكككان؛ خىتكككاي ھۆكۈمىتى يەنە بۇنكككدىچ تايغكككا نكككامزىت ت  ى  ن ۈن تكككارىتقۇالر ائرقىلىق كە  ۋە بىككككارلىق ۆئ
بۇندىچ  خىتاي ھۆكۈمىتى ھەتتا بۇنىەدىنىۇ ىىكككككككككى ، 19تەشكككككككككۋىقات ىلى  بارغان؛ ت لىۋىزىيە تىياتىرى، ىالنالر ىئىكككككككككلىگەن.

نى ىئىكككككككككقا سككككككككككالغان بالۇپ، بۇ خادىىالرنىڭ مەقسكككككككككىتى تاي «ىرى جەمئىيەت بىىەتەرلىكى خادىىل» تايالرنى ۆئتكۈزۇئشككككككككككە
«.  قككككايىككككل قىلى »بىلەن كۆرۇئشكككككككككۈپ ۇئالرنى  ائنىلىرى -رنىككككڭ ائتككككاقىلىككككدىغككككان خىتككككايالرغككككا ي تەكچىلىككككو قىلى ، ۇئيغۇر قىزال

يغۇر ائياللىرىنى ۇئدەپ تەشۋىق قىلسا، «ت ررترىسا»كامىۇنىسا خىتاينىڭ تەشۋىقات ۋىسىتىلىرى ۇئيغۇر كرلىرىنى دىۋىملىق 
وئرنىدى بازىرغا سككك لىىكككقا ۇئرۇنىاقتا. مانا بۇمۇ خىتايغا كۆرە، ۇئيغۇر جەمئىيىتىنىڭ ائىئلە قۇرۇلىىسكككىنى ۋەيرىن « قۇلجىنسكككىي »

 20قىلىىنىڭ يەنە بىر ۇئسۇلى ھ سابلىنىدۇ.

 Talk to East Turkistan- دى.ۇئيغۇر قىز بىر خىتكككاي كرگە ت گىىككككككككككە مەجبۇر بالكككوئ  تەرەپتىكى رەسكككككككككىم: )            

Facebook©) 

ائرقىلىق خىتايالرغا  كالل ككتى  تاي گەنۇئيغۇر ائياللىرى، كامىۇنىسا خىتاي ھۆكۈمىتى تەشكىللىسال تەرەپتىكى رەسىم: )  
نازىرەتچىلىو ۇ تايغا ائرقىلىق ب« جەمئىيەت بىىەتەرلىكى خادىىلىرى ». خىتاي ھۆكۈمىتى ياتلىق بالۇشكككككقا مەجبۇر بالدى وئپچە
 (قىلدى.

       

 مەجبۇرىي ەئمگەك ③

                                                             
Hartman, Leight 19 (2020 ،7- .)خىتاي ھۆكۈمىتى ۇئيغۇر ائياللىرىنى ۆئزلىرى خالىىىغان تايغا زترلىىاقتا»ە ۋرىل.» 

 zorluyor-evliliklere-istenmeyen-kadinlarini-uygur-https://share.america.gov/tr/cin 
 «.ۇئيغۇرالرنىڭ يات مىللەت بىلەن تاي قىلى  مەزگىلىدىكى مۇھەببىتى»ائۋغۇسا(. -7، 2019دەررلن بايل ر. )20 

marriage-interethnic-of-time-a-in-love-https://supchina.com/2019/08/07/uyghur 

https://share.america.gov/tr/cin-uygur-kadinlarini-istenmeyen-evliliklere-zorluyor
https://supchina.com/2019/08/07/uyghur-love-in-a-time-of-interethnic-marriage
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نىڭ شككككككككەرقىي تۈركىسككككككككتان خەلقىنى مەجبۇرىي ىئىككككككككلىتى  ن ۈن ىئچكىرى خىتايغا كامىۇنىسككككككككا خىتاي ھۆكۈمىتى
كۋەتىىكككككىىۇ ىئنسكككككانىيەتكە قارشكككككى ۆئتكۈزۇئلگەن جىنايەتتۇر. ناتسكككككىسكككككتالر يەھۇدىيالرنى مەجبۇرىي ىئىكككككلەتكەندەك، خىتاي 
كامىۇنىسكككككككككتلىرىىۇ ۇئيغۇرالرنى مەجبۇرالپ، ۇئالرنى مەھبۇسكككككككككالر قىيكككاپىتىكككدە زىۋۇتالرغكككا ىئىكككككككككلەشككككككككككە كۋەتىەككتە. بۇ ھەقتە 

املىق دتكالتتا كىىكككككككىنى ن «ۇئيغۇر  سككككككك تىلىۋىتقان»ائۋسكككككككترىلىيە ىئسكككككككترىت گىيەلىو سكككككككىياسكككككككەت تەتقىقات مەركىزى تەييارلىغان 
مىەككدىن كۆپ ۇئيغۇرنىككڭ الگ رالردىن ىلىنىكك ، نككايككو، ائلىككا قككاتككارلىق  ا   80تككا  ۆ ىتىككدىغككان مەلۇمككاتالر بككار. بۇ دتكالت

بۈگۈنكى تەخىىنلەرگە كۆرە، بۇ   21غا كۋەتىلگەنلىكى وئتتۇرىغا قايۇلغان.شكككككككىركەتلەر ن ۈن مال ىئىكككككككلەپچىقىرىدىغان زىۋۇتالر 
مىەدىن ائشككىدىغانلىقى تىلغا ىلىنىاقتا. بۇمۇ شككەرقىي تۈركىسككتان ناپۇس قۇرۇلىىسككىنى مەجبۇرىي ۆئزگەرتىۋلتى   500سككاننىڭ 

ىڭ تۇرمۇچ شككككككەرقىي تۈركىسككككككتان خەلقىن كامىۇنىسككككككا خىتاي ھۆكۈمىتىن ۈن قاللىنىلغان بىر ۋىسككككككىتىدۇر. كۆرۇئلگىنىدەك، 
  ۆئزگەرتىدىغان بىر تەرتى  قۇرماقتا. بۇمۇ ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ بىر تۈرىگە كىرىدۇ.تامامەن  مۇھىتىنى

ۇئيغۇرالر، قازىقالر ۋە باشككككككقا تۈرك مۇسككككككۇلىانلىرى زىۋۇتالردى قۇل ىئىككككككچى بالۇپ ىئىككككككلەچ ن ۈن شككككككەرقىي تۈركىسككككككتاندىن )  
تىۋىتتېر ھېسااىدىنى ئ ڭدىنى س راا       Uyghur Bulletin رەتسككالدىكى سككۈ -ىئچكىرى خىتايغا كۋەتىلى  ائلدىدى تۇرماقتا. 

doguturkistan.org ).تد ىنى  ڭېلىننى 

                                                             
 . Xu, Cave, Leibold, Munro & Ruser 21 «س تىلىۋىتقان ۇئيغۇرالر: قايتا تەربىيەلەچ الگ رى، مەجبۇرىي كمگەك ۋە شىن اڭدىن ھالقىغان نازىرەت»  . 

s%20for%20sale06/Uyghur-aspi/2020-2.amazonaws.com/ad-southeast-ap-https://s3 
05JUN20.pdf?gLsFgI8LmxiW_.bfX8GZjgtHpA9dcK30 

 

https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ad-aspi/2020-06/Uyghurs%20for%20sale
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 باشككككككككقا تۈرك مۇسككككككككۇلىانلىرى ياشككككككككلىرىنى شككككككككەرقىي تۈركىسككككككككتاندىن ىئچكىرى خىتايدىكى )  
  .(زىۋۇتالرغا ىئىلەشكە كۋەتىەككتە

 

 

 خىتايالرنىڭ ۇئيغۇرالرنىڭ ۆئيلىرىنى ىئگىلىۋېلىشى ④

ۇئيغۇرالرنىككڭ ۆئيىگە تەكىكككككككككۈرۇئپ كەلگەن بىر خىتككاي كككادىر ۇئيغۇر دلائقككانغككا تككامككاكككا سكككككككككال تەرەپتىكى رەسكككككككككىم:  )
 Meipian  كىدىغان ياكى  ەكىەيدىغانلىقىنى سككارىيدۇ. بۇ سككۈرەت، خىتاي كادىرى تەرى ىدىن ىئ تىىاىئي ائالقە تارى بالغان 

 (دە ۇئيغۇرالرنىڭ ائىئلىسىدە تۇرۇچ كە ىىىى ھەققىدىكى خاتىرىسىدىن ىلىنغان.

ا. بۇ سككككككككۈرەت ۆئي ىئگىسككككككككى بىلەن بىللە ياتىاقت« تۇغقان»وئ  تەرەپتىكى رەسككككككككىم: ۇئيغۇر ۆئيلىرىگە كىرگەن ىئككى )
 (غان.ۋليىىندى، شىن ا  كامىۇنىستىو ياشالر ىئتتى اقىنىڭ ائالقە سۇپىسىدى تارقال
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قا ۆئيلىرىگە وئرۇنلىىكككككككككى  ۇئالرنىڭ كۈندىلىو تۇرمۇشكككككككككىنى نازىرەت قىلىىككككككككك ھۆكۈمەت خىتايالرغا پۇل ب رى ،  ۇئيغۇرالرنىڭ)
خىتايالر، ىرى الگ رالرغا قامالغان ياكى زىۋۇتالردى قۇل ىئىكككككككككچى بالۇشكككككككككقا كۋەتىلگەن ائيالالرنىڭ ۆئيىنى تەشكككككككككۋىق قىلدى. 

  ©Freedoms Herald-( ىئگىلىدى.

 

نىڭ ائىئلىسكككىنىىۇ ك يىن ۇئالر ۇئيغۇرالرنى ىئچكىرى خىتايدى ىئىكككلەشككككە ھەيدىگەندىن  كامىۇنىسكككا خىتاي ھۆكۈمىتى
بۇنىەدىكى مەقسكككككككككەت، ۇئيغۇرالرنى بىر مىلياردتىن ائشكككككككككىدىغان خىتاينىڭ ىئچىگە  مەجبۇرىي كۆ ىەن قىلىىكككككككككقا باشكككككككككلىغان. 

ۇرۇچ تامامەن ياچ قىلىۋلتىىكككككتۇر. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ رىياننىڭ ىئقتىسكككككادىنى تۇتۇپ تسكككككىەدۇئرۇئۋلتى ، ۇئالرنىڭ كىىلىكىنى 
ن ۈن خىتايالرنى شكككككككككەرقىي تۈركىسكككككككككتانغا كۆ ۈرۇئپ، بۇ يەردىن كۆ ۈرۇئۋەتكەن ۇئيغۇرالرنىڭ ۆئي ماكانلىرىنى بۇ خىتايالرغا 

 بىكارلىق بەرمەككتە.

 

 دبىر قوللىنىشمىللەت ەئزالىرىنىڭ كۆپىيىشىنى چەكلەش ۈئچۈن تە( 3

شككەرقىي تۈركىسككتاندى ياشككاۋىتقان ۇئيغۇرالرنىڭ دىنىي ۋە مىللىي كىىلىكىنى ياچ قىلى  كامىۇنىسككا خىتاي ھۆكۈمىتى 
ۇئيغۇرالرنىككڭ ناپۇسكككككككككىنى  ەكلەچ ۋە ائزلىتى  ائرقىلىق ۇئالرنىككڭ نەسكككككككككلىنى ياچ قىلى  خىتككاي  ن ۈن بىرىنچى ۋەزى ىككدۇر.

ەت بىلەن النىدۇر. بالۇپىۇ ي قىنقى يىلالردىن ب رى ۇئيغۇرالرنىڭ كۆپىيى  نىسككبىتىنىڭ شككىددھۆكۈمىتىنىڭ ۇئزىچ مۇددەتلىو پى
 شۈبائىسىز ىئرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە كىرىدۇ. -تۆۋەنلىىى بۇنىڭ ىئس اتىدۇر. بۇ قىلىىىالر شەك

 مەجبۇرىي باال چۈشۈرۈش ①

ىر خككانىم بائيككدى ىئككى بككالىسكككككككككىنى قككازىقىسكككككككككتككانككدى قككالككدۇرۇپ، ائنككا ۋەتىنىنى زىيككارەت قىلغىلى كەلگەن -7يىككل -2018
سككككتانغا يالدىىككككىنىڭ دۆلىتى بالغان قازىقىسككككتاندىن ائنا ۋەتىنى شككككەرقىي تۈركى )بىىەتەرلىكى ن ۈن ىئسككككىى مەخ ىي تۇتۇلدى(

دىكى ىئككى بالىسكىنىىۇ قازىقىسكتان . خىتاي سكاقچىسكى ۇئنىەغاىدۇدىن تۇتۇلقايتى  كەلگەندىن ك يىن خىتاي سكاقچىسكى تەرى ى
كىنى بۇ ياققا ىلى  ك لىىكككككنى، بالىىسكككككا ق رىندىشكككككلىرىنى باالغا قايىدىغانلىقىنى ىيتىدۇ. ۇئ خانىم بالىلىرىنىڭ مەككتەپتە ىئكەنلى
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ىرى بىكار قىلىنىدۇ، ۇ. ۇئالر قايتقان ھامان پاسككككككككك ارتلىيتى ، بالىلىرى تەتىل قىلغاندىن ك يىن ۇئالرنى ىلى  يۇرتىغا قايتىد
پات  اقىرى ، -ىئىكككككلىتىىكككككى  ەكلىنىدۇ. سكككككاقچىالر دىىئم ۇئنىڭ ۆئيىنى ائختۇرىدۇ ۋە پات ۋىتسكككككاپت ل فانلىرى تارتىۋللىنىدۇ، 

 سارىققا تارتىدۇ.

پىرىدۇ. مەس، دتختۇرخانىغا ائكۈنى ساقچىالر ۇئنىڭ ۆئيىنى ب سى ، ۇئنى ساقچىىانىغا ك-28ائينىڭ -12يىل -2018
ۇئنىەغا ھامىلە ىئكەنلىكىنى، بالىسككككىنى  ۈشككككۈرۇئۋلتىىككككى ك رەكلىكىنى ىيتىدۇ. نارىزىلىق بىلدۇئرسككككە، ۇئنىڭ كسككككلىدىال ىئككى 
بالىسككككى بارلىقىنى، ن ىنچى بالىسككككىغا رۇخسككككەت قىلىنىايدىغانلىقىنى ىيتىدۇ. ائرقىدىن سككككاقچىالر ۇئنىڭ ق رىندىىككككىنى تۇتۇپ 

كىلىدۇ ۋە كگەر بالىسككىنى  ۈشككۈرۇئۋەتىىسككە ق رىندىىككىنى جازىغا تارتىدىغانلىقىنى ىيتىدۇ. بۇ خانىم ق رىندىىككىنى قۇتقۇزۇچ ك
   22بالىسىنى  ۈشۈرۇئۋلتىدۇ. ن ۈن 

ائيدى قازىقىستاندىن قايتى  كەلگەندە ت ل فانىدى ۋىتساپ بالغانلىقى ن ۈن -12يىل -2017ياشلىق گۇلزىرە مايدىن  38
ۇئنىەغككا تۆتىنچى بككالىلىق ھەپتە بالغككانلىقى مەلۇ  بالىككدۇ.  10تۇتقۇن قىلىنغككان. قككامككاققككا ىلىنغككانككدى ۇئنىككڭ ھككامىلككدىر بالغىنىغككا 

-2009ىقى ىيتىلىدۇ ۋە ناركاز قىلىنىاي تۇرۇپال بالىسكككككككى ائلدۇرۇۋلتىلىدۇ. خىتاي دىىئرىلىرى بالۇشكككككككقا رۇخسكككككككەت قىلىنىايدىغانل
 يىل تۈرمىگە سالىغان رۇقىيە پەرھاتىۇ قاماققا ىلىنغاندىن ك يىن بالىسى ائلدۇرۇۋلتىلگەن. 4يىلدى تۇتۇپ 

دىن بكالىسكككككككككىنىكڭ خىتكاي دىىئرىلىرى تەرى ىكيىكل قكازىقىسكككككككككتكانكدىن قكايتىك  كەلگەنكدە تۆتىنچى -2018گۇلزىرە مايكدىن )
 (©Joel van Houdt/ For the Washington Post -مەجبۇرىي ائلدۇرۇۋلتىلگەنلىكىنى بايان قىلىاقتا.

    

 ۋ قەلىرى  الگېردىكى ائيالالرغا قەر للىك دورا بېرىش ۋ  باسىۇنچىلىق قىلىش ②

ماڭا ۋە باشكككككككككقا ائيال مەھبۇسكككككككككالرغا نامەلۇ  دترىالرنى »الگ ر شكككككككككاھىتى م ائرىگۈل تۇرسكككككككككۇن بۇ ھەقتە مۇندىچ دەيدۇ:
. م ائرىگۇل «ب رەتتى. بۇ دترىنى ىئچكەندىن ك يىن ب ىىىىز قاياتتى. ۇئزىچ ۆئتىەي بىر نە چە ائيالنىڭ ھەيىز كۆرۇئشى تاختىدى

ىر جېلىلدۋا د ەرىنسكككككىيە تارىتقۇلىرىدى سكككككۆزلىگەن گۇلباھار  23ىيتىدۇ.لنىڭ ۆئلگەنلىكىنى ائيا 9تۇرسكككككۇن يەنە ۆئزى ياتقان كام ردى 

گنائۇ مى ت   ى   ئى ېىگلىەىنس ۋ   ىنى  كۆپ ئېتىل ڭدك ل ڭ  ىە تىۇ اىدت  ەىرى تى ىك ېىد الخېراا دى لنى  كۆپ راااااادالگ يى

                                                             
Schmitz, Rob 22 (2018 ،13- ،)ناشالرغا ۇئ رىغان ائيال: ۇئالر م نى باالمنى  ۈشۈرۇئۋلتىىكە بۇيرۇدىۇئيغۇر رىيانىدىكى قىي»نايابىر  .» 

 xinjiang-in-ordeal-womans-chinese-a-abortion-getan-to-me-ordered-https://www.npr.org/2018/11/23/669203831/they 
 

Cockburn, Harry 23 (2018 ،28- .)تاقىاقالرنى تەسۋىرلىدى: مەن ۇئالرغا م نى ۆئلتۈرۇئۋەت-قىستاچ ۋە تاياچ-مۇسۇلىان ائيال خىتاي الگ رىدىكى قىيىن»نايابىر 
camps-reeducation-torture-tursun-mihrigul-china-https://www.independent.co.uk/news/world/asia/uighurmuslim-«. دەپ يالۋۇردۇ 

a8656396.html 

https://www.npr.org/2018/11/23/669203831/they-ordered-me-to-getan-abortion-a-chinese-womans-ordeal-in-xinjiang
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/uighur%20muslim-china-mihrigul-tursun-torture-reeducation-camps-a8656396.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/uighur%20muslim-china-mihrigul-tursun-torture-reeducation-camps-a8656396.html
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ي ۇئرۇلغكككان ككتىن سكككككككككىرتقكككا  ىقىرىتتۇچ، مەجبۇرىقاللىرىىىزنى كىچىكككو رۇجە»قىلىۋلتىلگەنلىكىنى بىلكككدۇئرۇئپ مۇنكككدىچ دەيكككدۇ:
ىسككككككككككا گۈلبككاھككار ج لىلاۋى بەرگەن بۇ مەلۇمككاتالر كامىۇن«. وئكۇلالردىن ك يىن كمككدى ائدەت كۆرەلىەيككدىغككانلىقىىىزنى بىلككدۇچ

ن قازىقىسككتان ائرىسككىدى مەن خىتاي بىلە»قاندىچ زىيانكەشككلىو قىلغانلىقىنى كۆرسككىتى  ب رىدۇ: الرغاخىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۇئيغۇر 
( خىتاي سككككاقچىسككككى م نى مەن ياتقان 2017سككككادى قىلىۋىتقان بىر ائيال ىئدىم، شككككەرقىي تۈركىسككككتانغا ائخىرقى ق تىم بارغىنىىدى )

 م نى كۈنىەن ، تۈرمىگە كىرگيىن تۈرمىگە ىلىكك  بككاردىم ائىككانىككانىككدىن ىلىكك   ىقىكك  سكككككككككارىچ قىلككدى. م نى تۇتقككانككدىن ك 
 3يىل  1قايۇشككككتى. ماڭا سككككۇمۇ بەرمەي سككككارىچ قىلدى.  سككككارىقتىن ك يىن باشككككقا تۈرمىگە يۆتكەلدىم. ۇئ يەردە قى يالىەاچ قىلى  

ىىنى ىنىقالچ مەسكككككككككلىككۈن ياتتىم. قاماققا كىرگەن كۈنى م نى يەنە قى يالىەاچ قىلى  تەكىكككككككككۈردى. ھامىلدىر ياكى ك 10ائي 
ن ۈن ق نىىنى تەكىككككۈردى. ك يىن ھامىلدىر ائيالالرنىڭ بالىسككككىنى مەجبۇرىي  ۈشككككۈرۇئۋلتى  ائندىن قاماققا سككككااليدىغانلىقىنى 

كىلا  5ھەمىىسكككىنىڭ قالىدى كايزى، پۇتىدى ىئىككككەل بار ىئدى. م نىڭ قالۇمغىىۇ كايزى ۋە پۇتۇمغا بىلدىم. كام ردىكى ائيالالرنىڭ 
ائي مۇشكككۇندىچ قالدىم. ھەپتىدە بىر ق تىم قى يالىەاچ ھالدى سككك ىانتقا وئلتۇرغۇزۇپ  16رلىقتىكى ىئىككككەل سكككالدى. تۈرمىدە ىغى

كۈندە بىر ق تىم وئكۇل ۇئرىتتى. شككككۇنىەدىن ك يىن سكككك زىىىىىزنى ياقىتى ، ھەمىە  10قاياتتى. نامەلۇ  دترىالرنى ب رەتتى، ھەر 
ز ينەت جايدى تۇرغانلىقىىىز، يۇيۇنالىىغانلىقىىىز ن ۈن بەدىنىىىز كىرلىىككككككى ،  ا لىرىىىنەرسككككككىنى ۇئنتۇشككككككقا باشككككككلىدۇچ. مە

 48سككاكت، بەزىدە  24كام ردىكى ائيالالرنى سككارىچ قىلغىلى ك ىقسككا ب ىككىغا قارى خالتا كىيدۇئرەتتى، بەزىدە پىتلىىككى  كەتتى. 
كۆزلىرىگە -يۈز  ۇلۇنغان، بەدەنلىرى تاياقتىن كۆكىرى  كەتكەن،سككككاكت تاختىىاي قىينايتتى. سككككارىقتىن كەلگەنلەر تىرناقلىرى ي

         24.«قامچا تەگكەن، تاك تەپكۈزۇئلگەن ىئزالر ۋە قانالرغا تالغان ھالەتتە ك لەتتى

ائي  10قازىقىستاندى ياشاۋىتقان تۇرسۇنڭي زىياۋدۇن شەرقىي تۈركىستانغا تۇغقان ياقالپ كەلگەندە تۇتۇلۇپ، الگ ردى 
  بالۇپ، الگ ردىكى كككام رىالرنىككڭ ائيككالالرنىككڭ پۈتۈن ھەرىكىتىنى كۆزىتىكك  تۇرىككدىغككانلىقىنى ىيتىككدۇ. ۇئ يەنە كە لەردە يككاتقككان

زالرنىڭ قارىڭغۇدى بىر ۋىقىتالردىن ك يىن قايتۇرىدىغانلىقىنى، بۇ قى ك ىقى  ك تى ،الگ ردىكى ياچ قىزالرنى  گۇندى ايالرنىڭ
بۇ يەردە   25ىقككارمككاي يىغاليككدىغككانلىقىنى، ھ چكىىگە بىر نەرسكككككككككە دليەلىەيككدىغككانلىقىنى ىيتىككدۇ.بىر بۇلۇڭغككا كىرىۋللىكك  نن  

 ىلغان ىئ السلىقلىرى ققىسقىچە ب رىلگەن مىسالالر كامىۇنىسا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ۇئيغۇر ائياللىرىغا 
ڭ تەھدىتى ۋە ىنىڭ پەقەت ائزغىنە بىر كۆرۇئنۈشكككككككككىدۇر. خىتاينىۋەھىكككككككككىيلىكلىر  ۋە ىئرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە كىرىدىغان

 بىلگەنلىرىنى ت ىى تالۇچ ائشكارىلىغان كمەس.-ب سىىى ائستىدى قالغان كۆپلىگەن شاھىتالر ۆئزىنىڭ كۆرگەن

                                                             
 . «وئكۇلالر بىلەن بىزنى تۇغىاس قىلدى-شەرقىي تۈركىستانلىق ائيالالر: خىتاي بىزگە الگ ردى بەرگەن دترى »ائۋغۇسا(. -14، 2019مۇستاەا بەگ. )24

kisirlastirdi-bizi-ignelerle-ve-ilcac-verdigi-kampinda-toplama-cin-kadinlar-turkistanli-https://tr.euronews.com/2019/08/14/dogu 
Rajagopalan, Megha 25 (2020 ،15- ،)كمدى قايتۇرۇلۇشى مۇمكىنۇئ خىتاينىڭ مۇسۇلىانالرغا قۇرغان قارقۇنچلۇچ جازى الگ رىدىن قا تى، »ە ۋرىل .»

kazakhstan-xinjiang-uighur-https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/china 

https://tr.euronews.com/2019/08/14/dogu-turkistanli-kadinlar-cin-toplama-kampinda-verdigi-ilcac-ve-ignelerle-bizi-kisirlastirdi
https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/china-uighur-xinjiang-kazakhstan
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  ۆئز دىىئىىانىسىكۈنى ائتا يۇرت قازىچ ىئنسان ھەقلىرى تەشكىالتى -15ائينىڭ -10يىل -2019تۇرسۇنڭي زىياۋدۇن، )
ك يىن دەسكلەپتە  ىندكە ۈرمىىكلىرىنى بايان قىلىاقتا. ۆئزى ۋە يالدىىكىنىڭ پاسك ارتى خىتاي دىىئرىلىرى تەرى ىدىن تارتىۋللىنغان

 Art of Life in Chinese Central   دە( تۇتۇپ تۇرۇلغان.«قايتا تەربىيەلەچ مەركىزى »بىر ائي كترىپىدى الگ ردى )ائتالىى  

Asia©  

   

 مىللەت پەرز نتلىرىنى يات مىللەتنىڭ قولىغا تاپشۇرۇش(4

يىل الگ رالر قۇرۇلۇشكككقا باشكككلىغاندى دەسكككلەپتە يۇرتنىڭ  اڭلىرىدىن باشكككالپ مىليانالر ە -2014شكككەرقىي تۈركىسكككتاندى 
الغان. كامىۇنىسككككككا بىئنسككككككان الگ رالرغا قامىلىىككككككقا باشككككككلىغان. بۇ مەزگىلدە بالىالر ك   ا  زىيانكەشككككككلىككە ۇئ رىغۇ ىالر 

ىدىن غا ىئبلىس قالىنى سكككككككككۇنسكككككككككا، بىر ياقتىن پۇرسكككككككككەتنى غەنىىەت بىلى  ۇئالرنى ائىئلىسكككككككككخىتاي ھۆكۈمىتى بىر ياقتىن بالىالر 
مىەكككككدىن كۆپ بكككككالىالرنىكككككڭ  500ائيرىككككك ، ۆئز دىىئرىسكككككككككىكككككدىكى ي تىىىكككككانىلەرگە وئرۇنالشكككككككككتۇرغكككككان بالۇپ، بۈگۈنگە قەدەر 

ىنايىتىگە غانلىقى پەرەز قىلىنىاقتا. بۇمۇ بىرلەشكككككەن دۆلەتلەر تەشكككككىالتىنىڭ ىئرقىي قىرغىنچىلىق جي تىىىانىلەرگە بەنا قىلىن
  ۈشىدىغان قارقۇنچلۇچ قىلىىىتۇر. 

  

 ائنىسىنى الگېرالرغا، بالىلىرىنى يېتىمخانىالرغا سوالش-ائتا ①

ائنىسكككككككككىدىن كىچىو ائيرىۋلتىلگەن بىر بالىنىڭ ك يىن ائنىسكككككككككىنى كۆرگەندە تانۇمىغانلىقى ھەققىدە ىلىنغان سكككككككككىن 
ىىەھەردە يۈز بەرگەن بىر كانكۆرۇئنۈشلىرى خىتاينىڭ بۇ پىالندى قانچىلىو مۇۋەپ ەقىيەت قازىنغانلىقىنى كۆرسەتىەككتە. قەشقەر 

گەن ۇئيغۇر ي قىنقى مەزگىلكدە ىلىك  ك لىن». بۇ جكايكدىكى خىتكاي كمەلكدىرالر:ۋەقە بۇنىكڭ بكاشكككككككككقكا بىر مىسككككككككككالىنى كۆرسكككككككككىتىكدۇ
دەپ ۇئ ۇر بەرگەن. ۇئ يەردە «ياشكككككككككلىق بالىالرمۇ بار 12ائيلىق باۋىقالرمۇ،  6بالىالرنىڭ سكككككككككانىدى ۆئرلەچ بار. ۇئالرنىڭ ىئچىدە 

ائنىلىرىغكا -تككابككالىالرنىككڭ قككانككدىچ بالۇپ كەتكەنلىكىنى ائ:»كھۋىلىنى تەسكككككككككۋىرلەپ ، ي تىىىككانىلەرنىككڭىئىكككككككككلەۋىتقككان بىر ۇئيغۇر 
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كىىكككككىلىو ھاقۇقنى كۆزىتى    26دلگەن.« مەھكە  بىناالردى تۇرىدۇبىلدۇئرۇئشككككككە بالىايدۇ. بۇ بالىالر قۇشكككككقا ىۇ كىرەلىەيدىغان 
ىككىكككككانىككلىككرىككغكككككا يىككلككغىككچە بكككككارلىككق يكك ككتىككم بكككككالىككالرنىكككككڭ دۆلەت يكك ككتىكك-2020تەشككككككككككككىككالتككى بككۇ ھەقككتە تەيككيكككككارلىككغكككككان دتكككالتككتكككككا، 

 «ىنىق ائنىسكككككككككى الگ رالرغككا سكككككككككاالنغككان بككالىالر ىئكەنلىكى-بۇ بككالىالرنىككڭ، ائتككا» ۋە وئرۇنالشكككككككككتۇرۇلىككدىغككانلىقى بىلككدۇئرۇئلگەن
، كىىكككككككىلىو ھاقۇقنى كۆزىتى  تەشككككككككىالتىنىڭ خىتاي ىئىكككككككلىرى مەسكككككككۇلى سكككككككاەىيە رىچاردسكككككككان خانىم بۇ ھەقتە دليىلگەن

شىينى ا پ ڭىڭىلىلىرىنى  ڭىيرىۋېتىل ىكتى. د  دىتىۇ ھۆك مىتىنىڭ م ر ە ىد ت  ك پى ز گت»تددتىلىپ: لىرى د  يى ا   اھى  يى

      27اېگىد.«  زىل پىۇگىنىڭ دىر ئىس ىنى 

 

 بالىالرنى خىتايچە تەربىيەلەش ②

 ۈن نيكككككاتكككككاقلىق مەككتەپلەر ائز سككككككككككككككانلىق مىللەتلەرنى ۆئزگەرتى  »گ رمكككككانىيەلىكككككو تەتقىقكككككاتچى ائدرىيكككككان زلنىز: 
  28دليى  ائرقىلىق، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەقسىتىنى وئتتۇرىغا قايغان.«كۆڭۈلدىكىدەك مۇھىا ھازىرلىغان

ىتقككان، كمىككا بۇ بككالىالر ھككايككات يككاشككككككككككاۋخىتككاي دۆلەت يەسكككككككككلىلىرىگە )ي تىىىككانىلىرىگە( وئرۇنالشكككككككككتۇرۇلغككان ۇئيغۇر بككالىلىرى. )
 ©Freedoms Herald  -(  ائنىالرنىڭ بالىلىرىدۇر.-ىدى ىئىلەۋىتقان ائتاالگ رالرغا ساالنغان ياكى زىۋۇتالردى قۇل وئرن

 

ە( ائنىسككككككككى ھايات بالسككككككككىىۇ، خىتاي ھۆكۈمىتى ۇئالرنى دۆلەت يەسككككككككلىلىرىگە )ي تىىىانىلىرىگ-ۇئيغۇر بالىلىرىنىڭ ائتا
وئرۇنالشكككككككككتۇرىكككدۇ. بۇ يەسكككككككككلىلەر تىكەنلىكككو سكككككككككىىالر، كۆزىتى  مۇنكككارلىرى ۋە قارىللىق قكككارىۋۇلالر بىلەن قاغكككدىلىككك  تۇرىكككدۇ.  

Independent© 

ا غۇر بالىلىرىنى ائىئلىسككككككىدىن ائيرىۋلتى ، ائندىن  خىتايالشككككككتۇرۇچ ن ۈن ۇئالرغكامىۇنىسككككككا خىتاي ھۆكۈمىتى ۇئي
ۆئز تىلى، دىنى ۋە مەدەنىيىتىنى ۇئنۇتتۇرۇپ، كامىۇنىسكككككككتىو ماائرى  ىئدىيىسكككككككى بايىچە تەربىيەلىىەككتە. ۆئزىنىڭ خىتايلىرى 

                                                             
. UYHAM 26 (2017 ،18- ،)دۇنيا ۇئيغۇر «ائنىالرنى الگ ر ۋە تۈرمىلەرگە قاماپ، بالىلىرىنى ىلىۋللى  خىتايالشتۇرماقتا-خىتاي ھۆكۈمىتى ۇئيغۇر ائتا»ۆئككتەبىر .
  ediyor/-assimile-goturerek-isecine-hapsediyorcocuklarini-anababalari-https://www.uyghurcongress.org/tr/cinuygur قۇرۇلتىيككى.

 كىىىلىو ھاقۇقنى كۆزىتى  تەشكىالتىدىن ي تىم ۇئيغۇر بالىلىرى ائگاھالندۇرۇشى.»ۆئككتەبىر(. -17، 2018كمرە ائيت كىن. )27 
uyarisi/1284699 -cocuklar-uygur-yetim-https://www.aa.com.tr/tr/dunya/hrwden 

 ۆئككتەبىر(.-17، 2018كمرە ائيت كىن. )28 

https://www.uyghurcongress.org/tr/cinuygur-anababalari-hapsediyorcocuklarini-isecine-goturerek-assimile-ediyor/
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/hrwden-yetim
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الىالرنىڭ زلائنى ى  خىتاي مەدەنىيىتىنى تاڭىاقتا. بيۈز يىلالردىن بۇيان كىيىەي كەلگەن كسكى  اپانلىرىنى كىيدۇئرۇئپ، ائتالى
ائنىسكككى -بالغان ائلتۇن دەۋرىدىن پايدىلىنى  بىر تەرەپتىن خىتاي مەدەنىيىتىنى سكككىەدۇئرسكككە، بىر تەرەپتىن ىئلگىرى ائتاوئ ۇچ 

 يىاقتا.ۇدەپ كۆرسىتى ، بۇ بالىالرنىڭ م ەىسىنى ي«ۋىرۇس»تەرى ىدىن ۆئگىتىلگەن دىنىي ساۋىتالرنى زىيانلىق 

 

 

 

 

 تەكلىپلەر. 5

يۇقىرىدى بايان قىلىنغان ۋە شكككككككاھىتالرنىڭ بىۋىسكككككككىتە گۇۋىھلىقىغا تايانغان پاكىتالر شكككككككۇنى كۆرسكككككككىتىدۇكى، خىتاينىڭ 
ىئرقىي »شككەرقىي تۈركىسككتاندىكى ۇئيغۇر مۇسككۇلىانلىرىغا يۈرگۈزۇئۋىتقان قەبىى قىلىىىككلىرى بىرلەشكككەن دۆلەتلەر تەشكككىالتىنىڭ 

تىگە كىرىككدۇ. دى كۆرسكككككككككىتىلگەن ىئرقىي قىرغىنچىلىق جىنككايى«جككازىالچ كھككدىنككامىسكككككككككىقىرغىنچىلىقنىككڭ ائلككدىنى ىلى  ۋە ۇئنى 
كامىۇنىسا خىتاي ھۆكۈمىتى ۇئيغۇرالرنى ائسسىىىالتسىيە قىلى  ۋە ياقىتى  ن ۈن تا ھازىرغىچە ۇئيغۇرالرنى باستۇرۇچ ۋە 

ن بۇزماقتا ھە  ھدىنامىنى يەنە ۆئز قالى بىلەقال قايغان يۇقىرىقى كۇئالرنى قىيناشكككككككككنى تاختاتىىدى.  خىتاي ھۆكۈمىتى ۆئزى 
دەپسككەندە قىلىاقتا. شككۇ سككەۋەبتىن، كامىۇنىسككا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سكك كرىتارى شككى جىن ىڭ ۋە ائتالىى  شككىن ا  ۇئيغۇر 

ۋە  ىرىدۇر اۋىبكارل يۇقىرىقى جىنايەتنىڭ ج خىتاي كمەلدىرلىرى ائپتانا  رىيانى پارتكامىنىڭ سكككككك كرىتارى   ن  ۈەنگا ۋە باشككككككقا 
 بۇنىەغا ھ ساب ب رىىى ك رەككتۇر.

بۇنىككڭ قەدە  بككاسكككككككككقۇ لىرى تۆۋەنككدە بككايككان قىلىنىككدۇ. خىتككاينىككڭ بۇ جىنككايەتلىرىنى تەكىكككككككككۈرۇئچ ن ۈن خەلقڭرى بىر 
بىرمىدىن قا قان ائرىكانلىق مۇسككككككۇلىانالرغا يۈرگۈزۇئلگەن ۆئمەك قۇرۇلۇشككككككى ۋە بۇ ۆئمەك ننۈملۈك خىزمەت قىلىىككككككى ك رەك. 

ىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى گامبىيە ائرقىلىق خەلقڭرى سكككككاتقا سكككككۇنۇلغان. مۇسكككككۇلىانالر كۆپ سكككككانلىقنى تەشككككككىل قىلىدىغان ىئرق
ىئرقىي  ۈز بەرگەن،ي گامبىيە ىئسكككككككال  بىرلىكى تەشككككككككىالتىغا ۋىكالىتەن بۇ دەۋىنى ائ قان. شكككككككۇنىەدەك، شكككككككەرقىي تۈركىسكككككككتاندى

  رەك. تەشكىالتى تەرى ىدىن خەلقڭرى ساتقا سۇنۇلۇشى كھەمكارلىقى ىئسال   قىرغىنچىلىققا كىرىدىغان بۇ جىنايەتلەر

كامىۇنىسكككككككككا خىتاي ھۆكۈمىتى ۇئيغۇرالرغا يۈرگۈزۇئۋىتقان ىئرقىي قىرغىنچىلىقنى ائياغالشكككككككككتۇرۇچ ن ۈن تۆۋەندىكى 
 ىئىالرنى وئرۇنالچ ك رەك.

 

 بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى

 خىتاينىڭ ب د ت كىىكككككىلىو ھاقۇچ ك ەىىكككككىدىكى كزىلىقى ۋە  بىرلەشككككككەن دۆلەتلەر تەشككككككىالتى
 ۋەكىللىكىگە دەرھال خاتىىە ب رىىى ك رەك.
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  بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى شەرقىي تۈركىستاندىكى يىغىۋللى  الگ رلىرى ۋە ۇئيغۇرالرنى قۇل
الۇشكككككى، ۇ  مۇسكككككتەقىل بنى تەكىكككككۈرۇئچ ن ۈن ۆئمەك كۋەتىىكككككى، بۇ ۆئمەك  اققىلى  ىئىكككككلىتىۋىتقان زىۋۇتالر 

 خىتاينىڭ تاسقۇنلۇقى  ۋە كۆز بايامچىلىقىغا ۇئ رىىايدىغان بالۇشى ك رەك. 

  ىئرقىي قىرغىنچىلىق جىنكككككايىتىنى ب كىتى  ن ۈن، بىرلەشكككككككككككەن دۆلەتلەر تەشكككككككككككىالتى ۆئز
ان بىر كامىت ا غقارىىىقىدىكى ىئسككككككال  ھەمكارلىقى تەشكككككككىالتى ۋە باشككككككقا خەلقڭرى تەشكككككككىالتالرنى ۆئز ىئچىگە ائل

يدىغان دتكالت ھ   ك چىككتۈرۇئلىەسكككككتىن بىرلەشككككككەن دۆلەتلەر تەشككككككىالتى قۇرۇشكككككى ك رەك. بۇ كامىت ا تەييارال
يككاكى ىئسكككككككككال  ھەمكككارلىقى تەشككككككككككىالتىغككا ۋىكككالىتەن ھەرىكەت قىلىككدىغككان بىر دۆلەت تەرى ىككدىن خەلقڭرى سكككككككككاتقككا 

 سۇنۇلۇشى ك رەك. 

 چىلىق جىنايىتىنى تەكىككككككۈرۇئچ دىۋىمىدى خىتاينىڭ باشككككككقا دۆلەتلەرمەزكۇر كامىت ا ىئرقىي قىرغىن 
بىلەن بالغان ىئقتىسككككككككادىي مۇناسككككككككىۋەتلىرى سككككككككەۋەبىدىن ب سككككككككىم ىئىككككككككلىتىىككككككككىنىڭ ائلدىنى ىلىىككككككككى ھەمدە بۇنى 

 ىئقتىسادىي مۇناسىۋەتكە باغالپ قايۇشقا يال قايىاسلىقى ك رەك.

 ائتا ي ھۆكۈمىتىنىڭ ۇئيغۇر پەرزەنتلىرىنىبىرلەشكككككككەن دۆلەتلەر تەشكككككككىالتى، كامىۇنىسككككككا خىتا-
ىئلىسككىدىن ائيرىلغان ائ تاختىتىىككى ك رەك. قىلىىىككىنىدۆلەت ي تىىانىلىرىگە وئرۇنالشككتۇرۇچ  ،ائنىسككىدىن ائيرى 

 بالدۇررىچ قايتىىى ك رەك.  ائنىسىنىڭ ي نىغا  -بالىالر ائتا

 ىلىق رۇلغان يۇقىرى ت ىنىككامىۇنىسكككككككككا خىتاي ھۆكۈمىتى تەرى ىدىن قۇ  شكككككككككەرقىي تۈركىسكككككككككتاندى
نازىرەت سككىسككت ىىسككى كمەلدىن قالدۇرۇلۇشككى ۋە بۇ سككىسككت ىىنى خىتايغا تەمىنلگەن شككىركەتلەر كىىككىلىو ھاقۇچ 

 جىنايىتىگە يانتاياچ بالغانلىق قىلىىىى بىلەن جازىلىنىىى ك رەك.

 ىرىغكككا ىنلزلى-خىتكككايالرنى شكككككككككەرقىي تۈركىسكككككككككتكككانغكككا كۆ ۈرۇئچ ۋە ۇئيغۇرالرنىكككڭ باچ قكككالغكككان ۆئي
 وئرۇنالشتۇرۇچ دەرھال تاختىتىلىىى ك رەك. 

  بىرلەشككككككككككەن دۆلەتلەر تەشككككككككككىالتى شكككككككككەرقىي تۈركىسكككككككككتاندى يۈز بەرگەن قەبىى زترىۋىنلىقنى ىئرقىي
 قىرغىنچىلىق دەپ تانۇشى ك رەك. 

  يىللىق -1959نامۇرلۇچ، -111بىرلەشككككككككككەن دۆلەتلەر تەشككككككككككىالتى ائم رىكا دۆلەت مەجلىسكككككككككىنىڭ
 دەپ تانۇشى ك رەك. « ىئىغال قىلىنغان زلىىن»ۆئرنەك ىلى ، شەرقىي تۈركىستاننى  قارىرىدىن

        

 ياۋرتپا پارالم نتى

  ۇن ۇئيغۇر كىىكككككككككىلىككو ھاقۇچ قككان»يككاۋرتپككا پككارالم نتى قىسكككككككككقككا ۋىقىككا ىئچىككدە ائم رىكىككدى  ىققككان
 ىقىرىىكككى  گە وئخىككككاچ قانۇنالرنى«ۇئيغۇر مەجبۇرىي كمەگنىڭ ائلدىنى ىلى  قانۇن اليىائەسككككى»ۋە « اليىائەىسككككى

 ك رەك. 
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 ەن خىتاي ىشككككككككتا ۋەزى ە ۆئتىگياۋرتپا پارالم نتى الگ رالرنى قۇرۇشككككككككتا، ىئ رى قىلىىككككككككتا ۋە ۇئنى قاغد
لگەن شكككىركەت ۇئكمەلدىرلىرى بىلەن كىىكككىلىو ھاقۇققا تاجاۋۇز قىلغانلىقى ىئسككك اتالنغان ۋە قارى تىزىىلىككە كىرگۈز 

 خاجايىنلىرىغا قارشى ماگنىتىسكى قانۇنىنى ىئ رى قىلىىى ك رەك. 

  ۋە ىئرقىي  ۇز قىلغككانلىقىيككاۋرتپككا ىئتتى ككاقىغككا كزى دۆلەتلەر خىتككاينىككڭ كىىكككككككككىلىككو ھاقۇققككا تككاجككاۋ
يىل ب ي ىەدى ۆئتكۈزۇئلىەكچى بالغان قىىلىق وئلىى  و -2022قىرغىنچىلىق جىنايىتى ۆئتكۈزگەنلىكىنى كيبلەپ، 

 مۇسابىقىسىغا قاتناشىاسلىقى ك رەك. 

 

 دلىاكرىتىو دۆلەتلەر

 

 الككككدى ھكككك دلىاكرىتىككككو دۆلەتلەرنىككككڭ ھۆكۈمەتلىرى خىتككككاي تەرى ىككككدىن تككككارىىىي ھەقىقەتكە خىالپ
ۈن شەرقىي تۈركىستاندى ۋىكالەت وئرنى ۋە كانسالىانا ىچى  ن دەپ ائتالغان « شىن ا  ۇئيغۇر ائپتانا  رىيانى»

 ھەرىكەتلىنىىى ك رەك. 

  دلىاكرىتىو دۆلەتلەرنىڭ باشككككككككلىقلىرى كامىۇنىسككككككككا خىتاينىڭ زۇلىىدىن ق چى  كەلگەن ۇئيغۇر
مۇسككككاپىرلىرىگە ىئىككككىو ىچى  ب رىىككككى ۋە ۇئالرنىڭ پاناھلىق تىلەچ ىئىككككلىرىنى ھەل قىلى ، ۇئالرغا ىئقتىسككككادىي 

 جەھەتتىن ياردە  ب رىىى ك رەك. 

 

 ماائرى  وئرۇنلىرى 

 

 ۇيالىىكككككى ن ۈن وئق قىلغان بارلىق مەككتەپلەر ۇئيغۇر وئقۇغۇ ىالرنىڭ ۇئنىۋلرسكككككىت تالرنى ائسكككككاس
 ۇئالرغا وئقۇچ مۇكاپاتى ۋە ياتاچ تەسىس قىلىىى ك رەك.

  تىككل »تەتقىقككات ىئنسكككككككككتىتۇتلىرى خىتككاي ھۆكۈمىتىنىككڭ كانترتللۇقىككدى بالغككان ۋە ك يىنكى يىلالردى
نى تاقىىكككككككى ەت ىلى  ب رىۋىتقان كۇڭزى ىئنسكككككككتىتۇتلىرىنىقابىدى پاائلىي« تەربىيەلەچ ۋە مەدەنىيەت ائلىاشكككككككتۇرۇچ

 ك رەك.

 

 ائمىىۋى تەشكىالتالر
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  تاندىكى ۋەزىيەتنى كۆزىتىۋىتقان ۋە بۇ مىىۋى تاغرۇلۇچ پاائلىيەت قىلىۋىتقان ائشكككككككككەرقىي تۈركىسككككككككك
نىسكككى قالىىغان ەتەشككككىالتالر ۆئز پاائلىيەتلىرى دىۋىمىدى سكككىياسكككىي ائتالغۇالرنى ىئسكككالال قىلىىكككى، تاال  اينىلى  م

 ۇئقۇمالرنىڭ وئرنىغا ىئرقىي قىرغىنچىلىقنى ككس كتتۈرىدىغان ھەقىقىي ائتالغۇالرنى قاللىنىىى ك رەك. 

 

 باشقا خەلقڭرىلىق تەشكىالتالر

 

  دەپ تانۇشككككى «ىئىككككغال قىلىنغان زلىىن»ىئسككككال  ھەمكارلىقى تەشكككككىالتى شككككەرقىي تۈركىسككككتاننى
 ك رەك. 

  وئتتۇرىغا قايغان، يىل كبۇ دەبىدە ۆئتكۈزۇئلگەن يىغىندى -2019ىئسكككككككال  ھەمكارلىقى تەشككككككككىالتى
ىنىغا قىلىۋىتقان بۇنىڭ وئرنىغا خىتاينىڭ ىئسككال  دخىتاينىڭ قىلىىىككلىرىنى قالاليدىغان قارىرلىرىدىن ۋىز ك چىىككى، 

 ھۇجۇمىنى كيبلىىى ك رەك. 
 

 شىركەتلەر
 

  ،شكككككككككىركەتلەر، ۇئيغۇرالرنى قۇل وئرنىدى ىئىكككككككككلىتىۋىتقان زىۋۇتالر بىلەن بالغان ائالقىسكككككككككىنى نزۇئپ
 يال ت  ىىى ك رەك. باشقا 

  شكككككككككىركەتلەر ائم رىكا ۋە غەب كللىرىدىكى ائمىىۋى تەشككككككككككىالتالر بىلەن ھەمكارلىىكككككككككى ، ىئرقىي
ۇئيۇشكتۇرۇشكى  لى  ن ۈن زۆرۇئر ل كسكىيەلەرنىقىرغىنچىلىق جىنايىتىگە ائرىلىىكى  قالىاسكلىق ھەققىدە سكاۋىچ ى

 ك رەك.
 

 شەخسلەر
 

 دەك ىئىكككككككككلەۋىتقكككككان زىۋۇتالرنىكككككڭ ھەر بىر شكككككككككەخس شكككككككككەرقىي تۈركىسكككككككككتكككككانكككككدىكى ۇئيغۇرالر قۇلككككك
مەھسكككككككككۇالتلىرىنى بايقۇت قىلىىكككككككككى ۋە بۇنى ائالقىدىر شكككككككككىركەتلەرنىڭ خاجايىنلىرى ۋە مۇناسكككككككككىۋەتلىو وئرگانالرغا 

 بىلدۇئرۇئشى ك رەك. 

  كرىتىيە ۋە كىىككككككىلىو ھاقۇققا ھۆرمەت قىلىدىغان كىىككككككىلەر ىئرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ دلىا
ائلكدىنى ىلى  ۋە بۇ جىنكايەتلەرنى سككككككككككادىر قىلغكانالرنى جكازىالچ ن ۈن  ۆئز رىيانىكدىكى پكارالم نكا كزىلىرى بىلەن 

 كۆرۇئشۈپ، ۇئالردىن ياردە  تەلەپ قىلىىى ك رەك. 
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  ۇچ ن ۈن  لابىچىلىق قىلى  )ھەيكككككدەكچى كۈ لەرنى ھەرىكەتكە ر مكككككاڭكككككدۇ ۇئيغۇر دەۋىسكككككككككىنى
 ك رەك.  كەلتۈرۇئچ( ۋە خالىس ىئقتىسادىي ياردە  ب رى  پاائلىيىتىنى  جانالندۇرۇچ

  ،ىدە كركىن ىتىقاد ۋە ىئبادىتكىىككككىلەر ۋە گۇرۇپالر ۇئيغۇرالرنىڭ بالدۇررىچ ھۆرلۈككە ىرىىككككىىككككى
 قىىى ن ۈن ھەرىكەتكە ۆئتۈشى ك رەك.   بالۇشى، ۆئز مەدەنىيىتىگە ىئگە  ى

 
 
 

  نەتىجە ۋ  خۇالسە . 6

يىل خىتايدىن  ىققان ۋە كامىۇنىسككككككككا خىتاي ھۆكۈمىتى تەرى ىدىن ۋىقتىدى تەدبىر ىلىنىاي ھەر -2020پۈتۈن دۇنيا 
ياققا يامرىپ كەتكەن كارتنا ۋىرۇسككى نسككتىدىن غالىل ك لى  ن ۈن بارلىق ىئىكانىيەتلىرىنى ىئىككقا سككالدى. خىتاي ھۆكۈمىتى 

ۇلۇ  سىياسىي ۋە ىئقتىسادىي مەن ەكتى ن ۈن ۇئيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلىانالرغا ز  بالسا ھ چقاندىچ ىئ  بالىىغاندەك، ۆئزىنىڭ
بۈگۈن شكككككەرقىي تۈركىسكككككتاندى قاندىچ قارقۇنچلۇچ ىئىكككككالرنىڭ يۈز ب رىۋىتقانلىقىنى بىلى  مۇمكىن سككككك لىىكككككنى دىۋىمالشكككككتۇردى. 

ىلىقنىكككڭ دە يۈز ب رىۋىتقكككان ىئرقىي قىرغىنچكمەس. دۇنيكككا خەلقى بىز يۇقىرىكككدى كۆرسكككككككككىتىككك  ۆئتكەن مىسككككككككككككالالر بىلەنىۇ ۇئ يەر 
ھامان  ىتايخ دەرى ىسككككككككىنى بىلەلىەيدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى ھەتتا ائشكككككككككارىالنغان خەۋەرلەرنىىۇ ىئنكار قىلى  ك لىۋىتىدۇ. كمىا

، خىتايدىن ۇالگ رالرنى ۆئز ىئچىگە ائلغان بارلىق كىىككككىلىو ھاقۇچ دەپسككككەندىچىلىكىنىڭ ھ سككككابىنى ب رىدۇ. بالۇپى  ،بىر كۈنى
 ىققان ۋىبا خىتاينىڭ بۇ دۇنيانى قاندىچ مانۇپۇل قىلىۋىلغانلىقىنى تانۇشكككككككككقا پۇرسكككككككككەت بەردى، كۆپلىگەن دۆلەتلەر خىتايدىن 

 ھ ساب سارىۋىتىدۇ. 

كمىا ۇئيغۇرالر پۈتۈن دۇنيانىڭ كۆز ائلدىدى ىئىككغالىيەت ائسككتىدىكى پەلەسككتىن خەلقىگە وئخىككاچ، ھەتتا ۇئنىەدىن 
ىسكككككككككىەتكە دۇ ار بالۇۋىتىدۇ. بۇ بىر خەلقڭرى دەۋىدۇر، باشكككككككككتا ىئسكككككككككال  دۇنياسكككككككككى ۋە باشكككككككككقا بارلىق دۆلەتلەر ۋىقتىدى بەتتەر ق

بىرلەشكككككەن دۆلەتلەر تەشكككككىالتى ۋە باشككككقا خەلقڭرى وئرگانالر خىتايغا ب سككككىم ىئىككككلىتى ، ۇئيغۇر ھەرىكەتكە ۆئتۈشككككى ك رەك. 
امىت ا لىقنى تەكىككككككۈرۇئچ قەدىىىنى ب سككككككىىككككككى ك رەك. بۇ جىنايەتلەر خەلقڭرى بىر كخەلقىگە يۈرگۈزۇئلۈۋىتقان ىئرقىي قىرغىنچى

تەرى ىدىن ائشككككككككككارىلىنىىكككككككككى ۋە بۇ جىنايەتنىڭ جاۋىبكارلىرى خەلقڭرى سكككككككككاتتا سكككككككككارىققا تارتىلىىكككككككككى ك رەك. بالىىسكككككككككا ۇئيغۇر 
كگەر بۇ  الكەت خەۋپىكدە تۇرۇۋىتىكدۇ،خەلقىم بۈيۈك بىر ھكا»رەھبەرلىرىكدىن مەرھۇ  ىئسككككككككككا يۈسكككككككككۈپ ائلى ت كىن ىيتقكانكدەك:

      «. ياقاپ ك تىدۇخەتەردىن قۇتۇاللىىسا 
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