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خىتاي ئىچكى ۋەزىيىتى 
2021-02-08—2021-02-14

مەمەتېلى مەمەتئېمىن

 كۇلۇبخانا دېتالى خىتايدا چەكلەندى.

 Clubhouse 2 - ئاينىــڭ 8 - كۈنىدىــن باشــاپ خىتايــدا كۇلۇبخانــا دېتالــى  

رەســمىي چەكلەنــدى]]]. 2020 - يىلــى ئوتتۇرىغــا چىقىــپ ئۆتكــەن يىلنىــڭ 

ئاخىرىدىــن باشــاپ ئالقىشــقا ئېرىشــكەن، رەســمىي ئىســىم ئارقىلىــق تىزىملىتىــش 

شــەرتى بولغــان  يېڭــى سوتســىيال مېدىيــا دېتالــى Clubhouse خىتايدىمــۇ 

ناھايىتــى تېــز يېيىلغــان ئىــدى.  خىتاينىــڭ بــۇ دېتالنى چەكلىشــىنىڭ ئاساســلىق 

ــۋەن  ــق، تەي ــي قىرغىنچىلى ــتاندىكى ئىرقى ــەرقىي تۈركىس ــدا ش ــەۋەبىنىڭ دېتال س

مۇســتەقىللىقى، شــياڭگاڭ مەسىلىســى قاتارلىــق »نــازۇك« تېمىــاردا مۇنازىرىنىــڭ 

قىزىــپ كەتكەنلىكــى ۋە خىتــاي پۇقرالىرىنىڭ بۇ مۇنازىرىگە قىزغىن قاتناشــقانلىقى 

دەپ كۆرســىتىلمەكتە]2]. 

[1]Brenda Goh, “Clubhouse app blocked in China, added to ‘Great Firewall’: users, activists”, Re-
uters, 08.02.2021,  https://www.reuters.com/article/us-china-internet-clubhouse/clubhouse-app-
blocked-in-china-added-to-great-firewall-users-activists-idUSKBN2A81BH: Josh Ye, “Audio-chat app 
Clubhouse inaccessible in mainland China after increased political discussions”, South China Morning 
Post, 08.02.2021, https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3121051/audio-chat-app-club-
house-inaccessible-mainland-china-after

[2]Gabriel Crossley, Yew Lun Tian, “Frustration, worry, but little surprise as Clubhouse app is blocked 
in China”, Reuters, 09.02.2021, https://www.reuters.com/article/us-china-internet-clubhouse-reac-
tion/frustration-worry-but-little-surprise-as-clubhouse-app-is-blocked-in-china-idUSKBN2A90O2
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مۇالھىزە: 

ــق  ــن Facebook, Twitter, Instagram,Whatssapp  قاتارلى ــاي ئەزەلدى خىت
ئــۆز  بولــۇپ،  كەلگــەن  دېتاللىرىنــى چەكلــەپ  مېدىيــا  چەتئــەل سوتســىيال 
پىكىــر-  ئىنســان،  ھەرقانــداق  قارىغــان  دەپ  »تەھدىــت«  ھاكىمىيىتىگــە 
ئىدىيــە ۋە نەرســىلەرنى توسۇشــقا داۋام قىلماقتــا. ئەســلىدە خىتاينىــڭ ئــەڭ 
ئەنســىرەيدىغان ئىشــى ئــۆز خەلقىنىــڭ ئۆزىگــە قارشــى چىقىشــىدۇر. بــۇ ھەرقانــداق 
تاشــقى دۈشــمەندىنمۇ يامــان. تارىختــا خىتــاي ســۇاللىلىرىنىڭ مۇتلــەق كۆپى مۇشــۇ 
ئۇســۇلدا يىقىلغــان.  كوممۇنىســت خىتــاي بۇنــى ياخشــى بىلگەچكــە  ھەرقانــداق 
بــەدەل تۆلەشــتىن قەتئىينــەزەر بۇنــداق ئىشــنىڭ يــۈز بېرىشــىنىڭ ئالدىنى ئېلىشــقا 
تىرىشــماقتا. شــياڭگاڭنىڭ ئاالھىــدە رايــون ســاالھىيىتىنىڭ زىيانغــا ئۇچرىشــى ۋە 
بــۇ ئارقىلىــق خىتايغــا ئىقتىســادىي جەھەتتىنمــۇ  خېلــى چــوڭ زىيــان بېرىشــىگە 
قارىمــاي، »دۆلــەت بىخەتەرلىكــى قانۇنى«نــى يولغــا قويۇشــى بۇنىــڭ ئــەڭ يېڭــى 

مىســالى دېيىشــكە بولىــدۇ. 

 خىتاي »دىنىي خادىمارنى باشقۇرۇش تەدبىرلىرى«نى ئېان قىلدى.

2 - ئاينىــڭ 9 - كۈنــى خىتــاي دىنىــي ئىشــار ئىدارىســى »دىنىي خادىمارنى 
باشــقۇرۇش تەدبىرلىرى«نــى ئېــان قىلــدى. بــۇ يېڭــى تەدبىــردە خىتــاي دىنىــي 
خادىمارنىــڭ كومپارتىيەگــە ســادىق بولۇشــى، دۆلــەت ئىچــى ۋە ســىرتىدىن 
ــرول قىلىــش، دىننــى  كېلىدىغــان ماددىــي ۋە دىنىــي ياردەملەرنــى قاتتىــق كونت

خىتاياشــتۇرۇش يولىــدا چىــڭ تــۇرۇش قاتارلىقــار ئاالھىــدە تەكىتلەنــدى]]]. 

[3]<宗教教职人员管理办法>、 国家宗教事务局、 2021年2月09日、 http://www.sara.gov.cn/ywdt/351324.
jhtml
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مۇالھىزە: 

ــي  ــار، دىنى ــك ب ــي ئەركىنلى ــدا  دىنى ــن  خىتاي ــى ئەزەلدى ــاي ھاكىمىيىت خىت
ئېتىقادقــا ھۆرمــەت قىلىمىــز دەپ كەلگــەن بولســىمۇ،  يىلاردىــن بۇيــان ئىســام، 
خىرىســتىئان ، بۇددىــزم قاتارلىــق دىنارغــا قاتتىــق قــول سىياســەت ئېلىــپ بــاردى 
ۋە دىنىــي ئەركىنلىكنــى باستۇرۇشــقا تىرىشــتى.  مەســىلەن: ئىســام دىنىنــى 
伊( ”مىســالغا ئالســاق خىتاي شــەرقىي تۈركىســتاندا “ ئىســامنى خىتاياشــتۇرۇش
斯兰教中国化(  سىياســىتىنى قاتتىــق ۋاســىتىلەر بىلــەن يولغــا قويــۇپ دىنىــي 
پائالىيەتلەرنــى خىتايچىاشتۇرۇشــقا ئۇرۇنماقتــا . ئىســام كۈلتۈرىنى ئــەرەب كۈلتۈرى 
دەپ قاراپ،ئەرەپلىكتىــن يىراقاشــتۇرۇش )去阿拉伯化( نامىــدا مۇســۇلمانلىقتىن 
ئۇيغۇرالرنــى  بۇرمىــاش،  ئىســام دىنىنــى  ئەمەلىيەتتــە  بــۇ  ئۇزاقاشــتۇرماقتا. 
ــقا  ــن باش ــارەت. ئۇنىڭدى ــىدىن ئىب ــر پارچىس ــىتىنىڭ بى ــتۇرۇش سىياس خىتاياش
خىتايــدا ئىســامدىن قورقــۇش پىسخىكىســى )islamophobia( ۋە ئىســامغا قارشــى 
دۈشــمەنلىكمۇ بــار. ئامېرىــكا دىنىــي ئەركىنلىــك كومىتېتىنىــڭ 8]20 - يىللىــق 
دوكىاتىدىمــۇ خىتاينىــڭ ئــۆز ئاساســى قانۇنىغــا ۋە خەلقئــارا دىنىــي ئەركىنلىــك 
ئەھدىنامىىســگە زىــت ھالــدا دىنىــي ئەركىنلىككــە ئېغىــر توســقۇنلۇق قىلىــپ 

ــا]]]. كېلىۋاتقانلىقــى ئوتتۇرىغــا قويۇلماقت

تەھدىــت دەپ  بىخەتەرلىكىگــە  ھاكىمىيىتىنىــڭ  ئەســلىدە خىتاي،خىتــاي 
ــى  ــش ھەرىكىت ــوق قىلى ــا ي ــش ھەتت ــرول قىلى ــى كونت ــۈن ئامىلارن ــان پۈت قارىغ
ئېلىــپ بارماقتــا. بــۇ خىــل كــۆز قــاراش خىتاينىــڭ ئۆزىگــە يــات بولغــان ئىنســان، 
ئېتىقــاد ، پىكىر،ئــۆرپ – ئــادەت  قاتارلىــق پۈتــۈن نەرســىدىن گۇمــان قىلىــش ۋە 

[4]“United States Commission on International Religious Freedom Annual Report 2018”, United 
States Commission on International Religious Freedom, April 2018, p.32-33. http://www.uscirf.gov/
sites/default/files/2018USCIRFAR.pdf
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يــوق قىلىــش كۈلتۈرىدىــن كەلگــەن.

 دۇنيــا ســەھىيە تەشــكىاتى خىتايدىــن ئايرىلــدى، ئەممــا ۋىــرۇس مەنبەســى 
مۇنازىرىســى يەنــە باشــاندى.

ــدە  ــكىاتى ۋۇخەن ــەھىيە تەش ــا س ــاي – دۇني ــى خىت ــڭ 9 - كۈن 2 - ئاينى
بىرلەشــمە بايانــات ئېــان قىلىــش يىغىنــى ئېچىــپ، دۇنيا ســەھىيە تەشــكىاتىنىڭ 
28 كۈنلــۈك تەكشــۈرۈش نەتىجىســىنى ئېــان قىلــدى. دۇنيــا ســەھىيە تەشــكىاتى 
ئېھتىماللىقىنــى  چىققانلىقــى  تەجرىبىخانىدىــن  ۋىرۇســنىڭ  مۇتەخەسسىســلىرى 
ئاساســەن مەۋجــۇت ئەمەســلىكى، ئــەڭ چــوڭ ئېھتىماللىقنىــڭ ھايــۋان يولــى بىلەن 
ئىنســانارغا تارقىغانلىقىنــى دېــدى، ئەممــا خىتــاي تەرەپنىــڭ تەشــۋىق قىلىۋاتقــان 
ــى  ــا قويۇش ــى ئوتتۇرىغ ــى مۇمكىنلىكىن ــان بولۇش ــن تارقالغ ــان يېمەكتى توڭلىتىلغ

خەلقئــارادا يەنــە كۈچلــۈك مۇنازىــرە قوزغىــدى]]].  

مۇالھىزە:

 -  Price 9 باياناتچىســى  مىنىســتىرلىكىنىڭ  ئىشــار  تاشــقى  ئامېرىــكا 
فېــۋرال مۇخبىرالرنــى كۈتۈۋېلىــش يىغىنىــدا »دۇنيــا ســەھىيە تەشــكىاتىنىڭ 
ــدۇر،  ــەكا بال ــش ب ــە دېيى ــر نەرس ــق بى ــدە ئېنى ــى ھەققى ــۈرۈش نەتىجىس تەكش
خىتــاي بىــز ئويلىغانــدەك ئوچــۇق ئاشــكارا بولمىــدى، بىــز شــېرىكلىرىمىز بىلــەن 
ھەمكارلىشىپ،ئىســتىخبارات خادىملىرىمىز توپلىغان ئۇچۇرالر بىلەن بۇ تەكشــۈرۈش 
نەتىجىســىنى سېلىشــتۇرۇپ چىقىمىــز. خىتــاي ۋە دۇنيــا ســەھىيە تەشــكىاتىنىڭ 
ــۇق  ــۇ ئوچ ــدە تېخىم ــى ھەققى ــانغانلىقى ۋە تارقالغانلىق ــداق باش ــنىڭ قان ۋىرۇس

[5]David Stanway, “Explainer: The WHO’s theories about the origins of  COVID-19 after Wuhan 
probe”, Reuters, 10.02.2021, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who-chi-
na-explaine/explainer-the-whos-theories-about-the-origins-of-covid-19-after-wuhan-probe-
idUSKBN2AA0QK:  <中国—世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组举行新闻发布会>、 新华网、 
2021年02月09日、 http://www.xinhuanet.com/2021-02/09/c_1127087480.htm
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ئاشــكارا بولۇشــى ناھايىتــى مۇھىــم« دېــدى.]]]   ئارقىدىنــا خىتــاي تاشــقى ئىشــار 
مىنىســتىرلىكىنىڭ باياناتچىســى ۋاڭ ۋېــن بىننىــڭ »ئەمــدى ئامېرىكامــۇ خىتايــدەك 
ئوچــۇق ئاشــكارا بولــۇپ، ۋىرۇســنىڭ مەنبەســىنى ئامېرىكادىــن ئىزدىشــىگە يــول 
قويســۇن« ]]]دېيىشــى بىلــەن مۇنازىــرە تېخىمــۇ ئەۋجىگــە چىقتــى. ئارىدىــن 
ــقان  ــق تەكشۈرۈشــكە قاتناش ــۇ قېتىملى ــن ب ــن كىيى ــۈن ئۆتكەندى ــە ك ــر نەچچ بى
بــەزى مۇتەخەسسىســلەر خىتاينىــڭ الزىملىــق ســانلىق مەلۇماتارنــى تەمىنلەشــنى 
ــا  ــان نەتىجىنى ــپ چىقارغ ــز قىلى ــرى ئانالى ــا ئۆزلى ــى پەقەت ــى ياك رەت قىلغانلىق

ــدى]8].  ــا قوي ــى ئوتتۇرىغ تەمىنلەنگەنلىكىن

خىتــاي سىياســىي كۈلتۈرىنىــڭ بــۇ » يالغــان ســۆزلەش ماھارەتتــۇر« دەيدىغــان 
ئاالھىدىلىكــى 2000 يىلدىــن بۇيــان ھېــچ ئۆزگەرمىــدى. خىتــاي ئەزەلدىــن 
يالغانچىلىــق قىلىــپ كەلگــەن بولغاچقــا، دۇنيــا خىتاينىــڭ ســانلىق مەلۇماتلىــرى 
ۋە نۇرغــۇن تەكشــۈرۈش نەتىجىلىــرى قاتارلىقارغــا ئانچــە ئىشــەنمەيدۇ. ھەتتــا 
شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســىدىمۇ داۋاملىــق ئوخشــاش يالغاننــى تەكرارلىغانلىقى 
ئۈچــۈن خەلقئــارا جەمئىيــەت خىتاينىــڭ يالغانچىلىــق ماھارىتىنــى تونــۇپ يېتىشــكە 
باشــلىدى. ۋىــرۇس مەسىلىســىدىمۇ خىتــاي ئەزەلدىــن ئوچــۇق ئاشــكارا بولمىــدى، 
ھەتتا كېســەلنى يوشۇرۇشــقا تىرىشــتى.  دۇنيا ســەھىيە تەشــكىاتىنىڭ تەلىپىنىمۇ 
] يىلدىــن كېيىــن ماقۇللىــدى. خىتاينىــڭ بــۇ گۇمانلىــق ھەرىكەتلىــرى ۋە دۇنيــا 
ســەھىيە تەشــكىاتى مۇتەخەسسىســلىرىنىڭ بىــر بىرىگــە زىــت ئىپادىلىــرى ئادەمنى 
تېخىمــۇ گۇمانغــا ســالىدۇ. خىتاينىــڭ بــۇ يالغانچىلىقــى ئۆزىگىــا ئەمــەس دۇنياغىمۇ 

زور زىيــان ســېلىۋاتىدۇ. 

[6]“Department Press Briefing – February 9, 2021”, US Department Of State, 02.02.2021, https://www.
state.gov/briefings/department-press-briefing-february-9-2021/

[7]<2021年2月10日外交部发言人汪文斌主持例行记者会>、 中华人民共和国外交部、 2021年02月10日、 
https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1853406.shtml

[8]Jeremy Page and Drew Hinshaw, “China Refuses to Give WHO Raw Data on Early Covid-19 Cases”, 
The Wall Street Journal, 12.02.2021, https://www.wsj.com/articles/china-refuses-to-give-who-raw-da-
ta-on-early-covid-19-cases-11613150580
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 خىتاينىــڭ چاغانلىــق ســەنئەت كېچىلىكىدىكــى يۈزىنــى قارىغــا بويــاپ  
ئافرىقىچــە ئۇســۇل ئوينىغــان كۆرۈنۈشــى تەنقىدكــە ئۇچرىــدى.

2 - ئاينىــڭ 0] – كۈنــى خىتاينىــڭ چاغانلىــق ســەنئەت كېچىلىكىــدە يۈزىنــى 
قارىغــا بويــاپ ئافرىقــا مەدەنىيىتىگــە خــاس كىيىنىپ ئۇســۇل ئوينىغــان كۆرۈنۈش، 
ــارا تەنلىكلەرگــە ئىرقىــي كەمســىتىش   ــدا ق ــدا ۋە دۇنيانىــڭ باشــقا جايلىرى خىتاي
قىلــدى دەپ قاتتىــق ئەيىبلەشــكە ئۇچرىــدى]9].  بــۇ خىتايــدا قــارا تەنلىكلەرگــە 
بولغــان ئىرقىــي كەمسىتىشــنىڭ تۇنجــى قېتىــم يــۈز بېرىشــى ئەمــەس ئىــدى. 8]20 
ــوپۇن  ــر س ــى بى ــدە]0]] ۋە خىتايدىك ــەنئەت كېچىلىكى ــق س ــى چاغانلى – يىلىدىك

ئېانىدىمــۇ ]]]]قــارا تەنلىكلەرگــە بولغــان كەمســىتىش يــۈز بەرگــەن ئىــدى. 

مۇالھىزە: 

خىتاينىــڭ ئافرىقىلىقارغــا بولغــان كەمســىتىش ۋەقەلىــرى يېقىنقــى يىلاردىــن 
بۇيــان كۆپەيمەكتــە. ئافرىقىلىقــار توپلىشــىپ ئولتۇراقاشــقان رايونارغــا تۇيۇقســىز 
ــون ۋە  ــەزى راي ــارا تەنلىكلەرنــى ئوچــۇق ئاشــكارا ب ــادەم تۇتــۇش، ق باســتۇرۇپ ئ
ــۇ  ــە. ب ــۈز بەرمەكت ــەپ ي ــەر كۆپل ــق ۋەقەل رېســتورانارغا كىرگۈزمەســلىك ]2]]قاتارلى
ــارا  ــڭ ق ــاي پۇقرالىرىنى ــىدە خىت ــى ۋەقەس ــەنئەت كېچىلىك ــان س ــق چاغ قېتىملى

[9]“China New Year gala show sparks new racism controversy with blackface performance”, Re-
uters, 12.02.2021, https://www.reuters.com/article/us-lunar-newyear-china-gala/china-new-year-gala-
show-sparks-new-racism-controversy-with-blackface-performance-idUSKBN2AC0BK

[10]James Wilkinson, “‘Racist’ Chinese Spring Festival Gala TV show causes uproar over ‘blackface 
and big bottoms’”, South China Morning Post, 16.02.2018, https://www.scmp.com/news/china/so-
ciety/article/2133558/racist-chinese-spring-festival-gala-tv-show-causes-consternation

[11]“What’s behind China’s ‘racist’ whitewashing advert?”, BBC, 27.05.2016, https://www.bbc.com/
news/world-asia-china-36394917

[12]Sarah Zheng and Aaina Bhargava, “How racism and discrimination affect black people in Chi-
na and Hong Kong”, South China Morning Post, 02.12.2020, https://www.scmp.com/lifestyle/arti-
cle/3112105/how-racism-and-discrimination-affects-black-people-china-and-hong-kong



خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر 8

تەنلىكلەرگــە بولغــان ئىرقىــي كەمسىتىشــكە قارىغانــدا  باشــقا مىللەتلەرنىــڭ 

ــادە   ــۇ زىي ــورۇن ئېلىشــىغا تېخىم ــدە ئ ــان ســەنئەت كېچىلىكى ئۇســۇللىرىنىڭ چاغ

ــدا  ــى خىتاي ــا. يەن ــلىك نۇقت ــقا تېگىش ــەت قىلىش ــى]]]] دىقق ــق بىلدۈرۈش نارازىلى

ــا  ــاي دۇنياغ ــر.  خىت ــى ئېغى ــى يەكلــەش، كەمســىتىش ناھايىت باشــقا مەدەنىيەتن

ئېچىلغانســېرى ئۆز مەدەنىيىتى ۋە چۈشەنچىســىگە يات بولغان پۈتۈن نەرســىلەرنى 

يەكلەيدىغــان، ئــۆز كۈلتۈرىنــى ئۈســتۈن مەدەنىيەت، باشــقا كۈلتــۈر ۋە مىللەتلەرنى 

ــڭ  ــقا باشــايدۇ. خىتاينى ــرى ئېچىلىش ــان خاراكتې ــاالق دەپ كۆرىدىغ ــى ، ق ياۋاي

كۆرۈنگەنــدەك مۇاليىــم ۋە تىنچلىقپــەرۋەر ئەمەســلىكى ئەكســىچە باشــقا كۈلتــۈر ۋە 

چۈشــەنچىلەرنى يەكلەيدىغــان، كەمســىتىدىغان ، ئۆزىگــە ئوخشــىمايدىغان ھــەر 

نەرســىدىن گۇمان قىلىدىغان ۋە ئاسسىمىلياتســىيە قىلىشــنى مەقســەت قىلغان بىر 

كۈلتۈرگــە ســاھىب ئىكەنلىكــى  دۇنيــا تەرىپىدىــن بىلىنىشــكە باشــايدۇ.  خىتــاي 

ئەزەلدىــن دۇنيــاۋى چــوڭ ئىمپېرىيــە بولــۇپ باقمىغاچقــا ئەتراپىدىكــى خەلقلەردىــن 

ــن  ــلىكى مۇمكى ــە چۈشەنمەس ــى ئانچ ــڭ ماھىيىتىن ــاي كۈلتۈرىنى ــقىلىرى خىت باش

ــى بەشىرىســى  ــڭ ئەپت ــان خىتاينى ــم  بولۇشــنى پىانلىغ ــا ھاكى ــدى دۇنياغ . ئەم

ــۇ كــۆپ  ــۈزى تېخىم ــي ي ــاي  كۈلتۈرىنىــڭ ھەقىقى ــۇ ئاشكارىلىنىشــى ، خىت تېخىم

ئىنســان تەرىپىدىــن تونۇلۇشــى مۇمكىــن.  

[13]Echo Xie, “China’s Lunar New Year TV extravaganza hit again by blackface scandal”, South China 
Morning Post, 12.02.2021, https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3121588/chinas-lu-
nar-new-year-tv-extravaganza-once-again-tainted



9 خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر

بۇ ھەپتە شەرقىي تۈركىستان
2021-02-14  2021-02-08

نىجات مەمەت

 شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئوتتۇرا - باشــانغۇچ مەكتەپلەردە ئوقۇغۇچىارنىڭ 
مەكتەپكــە يانفون ئېلىپ كىرىشــى چەكلەنگەن]]]]. 

يېقىندا،ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى مائارىــپ نازارىتــى »ئوتتۇرا-باشــانغۇچ مەكتــەپ 
ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ يانفونىنــى باشــقۇرۇش خىزمىتىنــى كۈچەيتىــش توغرىســىدىكى 
ئۇقتۇرۇش«نى بېســىپ تارقىتىپ ھەرقايســى ئوتتۇرا-باشــانغۇچ مەكتەپلەر دۆلەت 
ــق كــۆپ  ــى قاتارلى ــى ئاســتىدا ســۆز قىلىــش، ســىنىپ، كوللېكتىــپ يىغىن بايرىق
ــخانا  ــپ، دەرس ــەش، يېتەكلەشــنى كۈچەيتى ــق تەربىيەل ــەكىللەر ئارقىلى ــل ش خى
ئوقۇتۇشــى، رادىئــو ئۇزېلــى قاتارلىــق ۋاســىتىلەردىن پايدىلىنىــپ، مەكتــەپ 
تەشــۋىقاتىنى ياخشــى قىلىــپ، ئوقۇغۇچىارنىــڭ ئۇچــۇر ساپاســى ۋە ئۆز-ئۆزىنــى 
ــي،  ــق ئاددى ــەش« قاتارلى ــا چەكل ــتۈرۈپ، »بىراق ــى ئۆس ــقۇرۇش ئىقتىدارىن باش

ــال باشــقۇرۇش ھەرىكەتلىرىدىــن ساقلىنىشــى كېرەكلىكــى تەكىتلەنگــەن. قوپ

مۇالھىزە:

خىتــاي جــازا الگېــرى سىياســىتىنى يولغــا قويغاندىــن بۇيــان، ئاتــا- ئانىســىز 

]]]]تىيانشــان تــورى، شــىنجاڭدىكى ھەرقايســى ئوتتۇرا-باشــانغۇچ مەكتەپلــەر يانفونســىز دەرســخانا قۇرۇلۇشــىنى كۈچەيتىــدۇ. 
2021-02-09

 http://uy.ts.cn/system/2021/02/09/036575703.shtml
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قالغــان كىچىــك ياشــتىكى بالىارنىــڭ ســىرتتا ســوغۇقتا ۋاپــات بولغــان، خىتاينىڭ 
> ئىچكىــرى ئۆلكىلەردىــن ئاالھىــدە تەكلىــپ قىلغــان ئوقۇتقۇچىــار يەرلەشــكەن 
ــى ]2  ــەن يىل ــدى. ئۆتك ــان ئى ــان كۆرۈنۈشــلىرى تارقالغ يەســلىلىرىدە< يىغاۋاتق
ــۇرا ]  ــىز ئوتت ــر تولۇقس ــۇم بى ــىنىڭ مەل ــزاۋات ناھىيىس ــقەر پەي ــردا قەش – دېكابى
  )马( يىللىــق ئوقۇغۇچىســى دەرســكە كېچىكىــپ قالغانلىــق ســەۋەپلىك مــا -
ــلىق  فامىلىلىــك بىــر >ئوقۇتقۇچــى< تەرىپىدىــن ياۋۇزالرچــە ئۇرۇلغــان ئېچىنىش
ــەرقىي  ــپ ش ــق تارقىلى ــى ئارقىلى ــىنىڭ يانفون ــلىرى ساۋاقدىش ــىنلىق  كۆرۈنۈش س

ــدى.  ــان ئى ــى قوزغاتق ــڭ غەزىپىن ــتان ۋە چەتئەلدىكىلەرنى تۈركىس

خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئوقۇغۇچىارنىــڭ >ياخشــى بىلىــم< ئېلىشــى 
ئۈچــۈن يانفونســىز دەرســخانا قــورۇش  باھانىســى بىلــەن ئىجتىمائىــي تاراتقــۇالردا 
ۋە  زۇلــۇم  قىلىنىۋاتقــان  ئوقۇغۇچىارغــا  تۈركىســتانلىق  تارقىلىۋاتقــان شــەرقىي 
باســتۇرۇش قىلمىشــلىرىنىڭ  ســىنلىق كۆرۈنۈشــلىرىنىڭ تارقىلىشــىنىڭ  ئالدىنــى 

ئېلىشــقا ئۇرۇنماقتــا.  

خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتاندىكى بالىارنىــڭ ئانــا تىلىــدا دەرس ئېلىــش 
ھوقۇقىنــى قولىدىــن ئېلىــش ئارقىلىــق كىملىــك ئېڭىنىــڭ تۇرغۇزۇلىشــىنى توســقان 
ــەرقىي  ــق ش ــۇم ئارقىلى ــمانىي زۇل ــدە جىس ــى ھەم ــەم روھ ــە ھ ــا، ئەمدىلىكت بولس
تۈركىســتاننىڭ كېلەچىكــى بولغــان ســەبىي بالىارنــى نابــۇت قىلىشــقا ئۇرۇنماقتــا. 
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رەسىم )پەيزاۋات جامائەت خەۋىپسىزلىكى ئىدارىسى تور بېتىدىن ئېلىنغان (

 ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى ئايالــار بىرلەشمىســى ]] مىليــون ســوم ھــال ســوراش 
پۇلــى تارقاتقــان ]]]]. 

ــار بىرلەشمىســى قەشــقەر  ــى ئايال ــى، ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىت ــڭ 8 -كۈن 2 -ئاينى
ۋىايىتــى يەكــەن ناھىيســىدە مەملىكەتلىــك ئايالــار بىرلەشمىســى خىتــاي بالىــار-
ئۆســمۈرلەر فونــدى جەمئىيىتــى، خىتــاي ئايالــار تەرەققىيــات فونــدى جەمئىيىتــى، 
تېڭشــۈن)腾讯( ئاممىــۋى مەنپەئــەت خەير-ســاخاۋەت فونــدى جەمئىيىتى شــەرقىي 

ــۈەن ھــال ســوراش  ــار بىرلەشمىســى »باھاردىكــى ئىللىقلىــق ھەرىكىتــى« ]] مىليــون ي ــورى ، شــىنجاڭ ئايال ]]]]تىيانشــان ت
ــى باشــلىدى. 2021-02-10 ــش پائالىيىتىن ــى تارقىتى پۇلىن
 http://uy.ts.cn/system/2021/02/10/036576542.shtml
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تۈركىســتانغا ئىئانــە قىلغــان »باھاردىكــى ئىللىقلىــق ھەرىكىتــى« يــاردەم پۇلىنــى 
تارقىتىــش مۇراســىمى ئۆتكۈزگــەن.

ــر  ــەت، بى ــۈچ ۋىاي ــى ئ ــتاننىڭ جەنۇبىدىك ــەرقىي تۈركىس ــن ش ــۇ ياردەمدى ب
ئوباســت ]] ناھىيــە، شــەھەردىكى 8000 ئايال-بــاال )ئايــال 200]، بــاال 800]( 
بىۋاســىتە نەپكــە ئېرىشــىدىكەن، ھەربىــر ياردەمگــە ئېرىشــكۈچى 2000 ســوم 
ــق  ــى ئىللىقلى ــوملۇق >باھاردىك ــى 00] س ــى ۋە قىممىت ــاردەم پۇل ــوم ي )00]] س
ھۆكۈمىتــى  ئۈرۈمچــى  ئېرىشــىدىكەن.  بوغچىســى(گە  غەمخورلــۇق  ھەرىكىتــى< 
ئايالــار بىرلەشمىســى بۇنىــڭ ئىچىدىكــى 2 مىليــون ســوم »باھاردىكــى ئىللىقلىــق 
ــە  ــار بىرلەشمىســىگە ئىئان ــى يەكــەن ناھىيەلىــك ئايال ــاردەم پۇلىن ھەرىكىتــى« ي

ــەن. ــىتە مەنپەئەتلىنىدىك ــاال بىۋاس ــن 000] ب ــۇپ، بۇنىڭدى ــان بول قىلغ

مۇالھىزە:

ئورۇناشتۇرۇشــىغا  بۆلۈمىنىــڭ  تەشــۋىقات  كومىتېــت  مەركىزىــي  خىتــاي 
ــات  ــۇق تەرەققىي ــىلىك ھوق ــاي كىش ــۋار خىت ــى ]] -يان ــەن، ]202 - يىل ئاساس
فونــدى جەمئىيىتىنىــڭ چاغانــدا ئىللىقلىــق يەتكــۈزۈش، ئىئانــە -ھەدىيــە قىلىــش 

ــدى.  ــەن ئى ــەھىرىدە ئۆتكۈزگ ــەن ش ــىمىنى خوت مۇراس

خەلقئــارا خىتاينىــڭ باســتۇرۇش سىياســىتىنىڭ قۇربانــى بولۇۋاتقــان شــەرقىي 
تۈركىســتانلىقارغا، بولۇپمــۇ  ئايالــار ۋە بالىــار دۇچ كېلىۋاتقان ئىنســان قېلىپىدىن 
چىققــان زۇلۇمغــا دىققــەت قىلىۋاتقــان ۋە خىتاينــى توســۇش ئۈچــۈن دۇنيــادا بىــر 
قەلــب بولۇۋاتقــان ۋەزىيەتتــە، خىتاينىــڭ، خىتــاي بالىار-ئۆســمۈرلەر فونــدى 
 )腾讯(جەمئىيىتــى، خىتــاي ئايالــار تەرەققىيــات فونــدى جەمئىيىتــى، تېڭشــۈن
ــى  ــق فوندالرن ــى قاتارلى ــدى جەمئىيىت ــاخاۋەت فون ــەت خەير-س ــۋى مەنپەئ ئاممى
ــدەك  ــاردەم قىلغان ــا ي ــار ۋە بالىارغ تەشــكىللەپ، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئايال
كۆرۈنۈشــكە ئۇرۇنــۇپ، ھــەر بىــر شــەرقىي تۈركىســتانلىقنىڭ ھەقلىــق داۋاســىنىڭ 
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ئالدىنــى كېسىشــكە، ئۇالرنــى ھەقلىــق داۋاســىدا ھەقســىز، يالغانچــى قىلىــپ 
كۆرسىتىشــكە ئۇرۇنــۇپ، خەلقئــارا جامائەتچىلىكنىــڭ ئالدىــدا >كــۆز بويامچىلىــق< 

قىلماقتــا. 

خىتــاي بــۇ قىلمىشــلىرى ئارقىلىــق شــەرقىي تۈركىســتاندا ئايالارغــا]]]] ۋە 
بالىارغــا]]]] قىلغــان زۇلۇمىنــى ۋە ئىنســان قېلىپىدىــن چىققــان ۋەھشــى قىلمىشــىنى 

ــدۇ]8]].  ــۇرۇپ قااللماي يوش

 خىتــاي ئ وبيېكتىــپ ۋە ئادىــل پوزىتســىيىدە بولغــان بارلىــق چەتئەللىكلەرنــى 
شــەرقىي تۈركىســتاننى زىيارەت قىلىشــقا تەكلىپ قىلغــان]9]].

خىتاي 2 - ئاينىڭ 0] - كۈنى شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســى ھەققىدە -4 
قېتىملىــق ئاخبــارات ئېــان قىلىــش يىغىنىنــى بېيجىڭــدا ئاچقــان بولــۇپ، يىغىنــدا 
خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئاتالمىــش >تەربىيەلــەش مەركىزى<دىــن 
ئوقــۇش پۈتتــۈرۈپ چىققــان ]] كىشــى  ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى پارتىيــە تەشــۋىقات 
ئىدارىســىنىڭ مۇئاۋىــن باشــلىقى شــۈ گۈيشــاڭ )徐贵相( ۋە ئۈرۈمچــى خەلــق 
ھۆكۈمىتــى ئاخبــارات ئېــان قىلىــش ئىشخانىســى باياناتچىســى ئىلھــام ئانايەتنىــڭ 
باشــچىلىقىدا مۇخبىرالرنىــڭ >تەربىيەلــەش مەركىزى< ھەققىدە ســورىغان ســوئالىغا 

جــاۋاپ بەرگــەن]2]]. 

[16]BBC, Çin’in kamplarda tuttuğu Uygur Türkleri BBC’ye konuştu: ‘Sistematik tecavüz ve işkence vardı’. 
2021-02-03 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-55922214 

[17]BBC, Çin, Müslüman Uygur Türklerinin çocuklarını ailelerinden ayırıyor.2019-07-05 https://www.bbc.com/
turkce/haberler-dunya-48880857 

[18]BBC, ‘Çin’de işkence gördüm’ diyen Uygur Türkü kadının hayatını anlatan mangayı 2 günde 2,5 milyon kişi 
izledi. 2019-11-26 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50558591 

[19]人民日报、“欢迎所有秉持客观公正立场的外国人士到新疆参访”。2021-02-11 http://paper.people.
com.cn/rmrb/html/2021-02/11/nw.D110000renmrb_20210211_8-04.htm 

[20]天山网、新疆维吾尔自治区在京第四场涉疆问题新闻发布会实录。2021-02-11  http://news.ts.cn/sys-
tem/2021/02/11/036577392.shtml 
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مۇالھىزە :

خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنــى >تېــرور ۋە دىنــى ئاشــقۇنلۇق<تىن 
شــەرقىي  خەلقئــارادا  كەلمەكتــە،  باســتۇرۇپ  بىلــەن  باھانىســى  قۇتقــۇزۇش 
تۈركىســتاندا ئېلىپ بارغان باســتۇرۇش سىياســىتىنى ھەقلىق قىلىپ كۆرسىتىشــكە 
ــى  ــڭ دىققىتىن ــارا جامائەتچىلىكىنى ــرى خەلقئ ــازا الگې ــڭ ج ــماقتا. خىتاينى تىرىش
تارتقــان ۋاقىتتــا >تەربىيەلــەش مەركىزى<نىــڭ )جــازا الگېرىنىــڭ( مەۋجۇتلۇقىنــى 
رەت قىلىــپ كەلگــەن ئىــدى]]]2]]]]22]]]]]2][. ئەممــا خەلقئارادىكــى كىشــىلىك ھوقۇق 
تەشــكىاتلىرى ۋە كىشــىلىك ھوقۇق مەسىلىســىگە كۆڭۈل بۆلىدىغان دۆلەتلەرنىڭ 
ــدى]]]2]] ــكارىانغان ئى ــى ئاش ــڭ يالغانچىلىق ــق خىتاينى ــى ئارقىلى ــۈچ چىقىرىش ك
]]]2][. خىتــاي ئەمدىلىكتــە بولســا، شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنــى >دۆلــەت تىلــى، 
ئورۇناشــتۇرۇۋاتقانلىقىنى خىتايغــا  تەربىيەلــەپ >ئىش<قــا  بىلــەن  كەســىپ< 
يانــداش ئاخبــارات ۋاســىتىلىرى ئارقىلىــق تەشــۋىق قىلماقتا. ھەتتا جــازا الگېرىدىن 
قۇتۇلــۇپ چەتئەلگــە چىققــان شــاھىتارنىڭ >يالغــان< ئېيتقانلىقىنــى بايان قىلىش 
بىلــەن بىرگــە الگېــر شــاھىتلىرىنىڭ شەخســى ھاياتىغــا مۇناســىۋەتلىك ئۇچۇرالرنى 
رەزىللىــك بىلــەن ئېــان قىلىــش ئارقىلىــق الگېــر شــاھىتلىرىغا ھۇجــۇم قىلماقتــا. 

[21]CNN, China legalizes Xinjiang ‘re-education camps’ after denying they exist. 2018-10-11 https://edition.
cnn.com/2018/10/10/asia/xinjiang-china-reeducation-camps-intl/index.html 

[22]QUARTZ, China flat out denies the mass incarceration of Xinjiang’s Uyghurs as testimonies trick-
le out.2018-08-13  https://qz.com/1354447/china-flat-out-denies-the-mass-incarceration-of-xinji-
angs-uyghurs-as-testimonies-trickle-out/ 

[23]CNN, China says claims 1 million Uyghurs put in camps ‘completely untrue’. 2018-08-14 https://edition.
cnn.com/2018/08/13/asia/china-xinjiang-uyghur-united-nations-intl/index.html 

[24]The New York Times, 泄露文件揭示中国如何组织对穆斯林大规模拘禁,2019-11-16  https://www.ny-
times.com/zh/2019/11/16/world/asia/xinjiang-documents-chinese.html 

[25]Medium, List of Re-education Camps in Xinjiang 新疆再教育集中营列表.2018-05-20  https://medi-
um.com/@shawnwzhang/list-of-re-education-camps-in-xinjiang-%E6%96%B0%E7%96%86%E5
%86%8D%E6%95%99%E8%82%B2%E9%9B%86%E4%B8%AD%E8%90%A5%E5%88%97%E8%A1
%A8-99720372419c 



15 خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر


