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 - 5ئىيــۇل ئۈرۈمچــى قەتلىئامــى دوكالتــى

كىرىش سۆز
-2005يىلدىـن باشلاپ ،خىتـاي كوممۇنىسـتىك پارتىيەسـى
ھۆكۈمىتـى شـەرقىي تۈركىسـتان يېـزا قىشلاقلىرىدىن يـاش
قىزالرنـى خىتاينىـڭ ئىچكىـرى ئۆلكىلىرىدىكـى زاۋۇتالرغـا
ئېشـىنچا ئەمگـەك كۈچـى سـۈپىتىدە مەجبۇرىـي يۆتكەشـكە
باشـلىدى .بـۇ شـەرقىي تۈركىسـتاندا يـۈز بەرگـەن قارشـىلىق
ھەرىكەتلىرىنىـڭ ئـەڭ مۇھىـم سـەۋەبلىرىدىن بىـرى ئىـدى.
پەقەتلا -2006يىلـى ،يوپۇرغـا ناھىيەسـىدىن تەخمىنـەن
 2500نەپـەر ئەتراپىـدا يـاش ئۇيغـۇر قىـزى خىتاينىـڭ
شـەندۇڭ ئۆلكىسـىگە يۆتكەلگەن  1.يەرلىك خىتاي دائىرىلىرى
ئائىلەلەرنىـڭ دەسـلەپتە قىزلىرىنـى خىتايغـا ئەۋەتىشـكە قايىل
قىلىـش ئۈچـۈن خەلققـە بېسـىم قىلىشـقا باشـلىغان .لېكىـن
كىشـىلەر قىزلىرىنـى خىتايغـا ئەۋەتىشـكە قوشـۇلمىغان.
ئاندىـن ،خىتـاي كوممۇنىسـتىك پارتىيەسـى (خ ك پ) يەرلىـك
ئەمەلدارلىـرى يېزا-بازارالردىكـى مەمۇرىـي ئورگانالرغـا خىتايغا
يۆتكەيدىغـان قىزالرنىـڭ يېشـى ۋە سـانى ھەققىـدە ئۆلچـەم
بېكىتىـپ بېرىـپ ،ئۇالرنـى سـاننى تولدۇرۇشـقا بۇيرۇغـان.
ھـەر قايسـى يېزا-بازارالردىكـى يەرلىـك ھۆكۈمەتنىـڭ بـۇ
ئۆلچەمنـى بەلگىلەنگـەن ۋاقىـت ئىچىـدە تولـدۇرۇپ ،قىزالرنـى
خ ك پ ئىشخانىسـىغا تاپشۇرۇشـى تەلـەپ قىلىنغـان .يەرلىـك
دائىرىلـەر خەلقنىـڭ تېرىلغـۇ يەرلىرىنـى مۇسـادىرە قىلىـش،
تېرىلغـۇ يەرلىرىگـە سـۇ بەرمەسـلىك ،سىياسـىي گۇمانلىـق
ئائىلـە تىزىملىكىگـە ئېلىـش ،بۆلگۈنچىلىـك جىنايىتـى بىلـەن
ئەيىپلـەش قاتارلىـق خىلمۇ-خىـل ھىيلىلـەر بىلـەن تەھدىـت
سـېلىش ۋاسـتىللىرى ئارقىلىـق قىزالرنـى مەجبۇرىـي ئېلىـپ
كېتىـپ ئۇالرنـى ئائىلىلىرىدىـن ئايرىشـقا باشـلىغان .ئەممـا
قىزالرنىـڭ ئېلىـپ كېتىلىشـى جەمئىيەتتـە نارازىلىـق پەيـدا
قىلىشـقا باشـلىغانلىقى ئۈچـۈن ئوغۇلالرنىمـۇ ئېلىپ كېتىشـكە
باشـلىدى .خ ك پ نىـڭ ۋەدىسـى بولسـا ئاتالمىـش ئېشـىنچا
ئەمگـەك كۈچىدىـن پايدىلىنىـپ ،نامـرات ئائىلىلەرنـى
بېيىتىـش ئىـدى .ئەممـا ،ئېلىـپ كېتىلگـەن قىزالرنىـڭ
جىنسـىي پاراكەندىچىلىككـە مەجبۇرالنغانلىقـى ،ئائىلىسـىگە
قايتىشـىغا رۇخسـەت قىلىنمىغانلىقـى ،ئـۇالر بارغـان زاۋۇتالردا
تۈرمـە تۇرمۇشـىدەك كـۈن ئۆتكۈزگەنلىكـى ،مائاشـلىرىنىڭ
بېرىلمىگەنلىكـى ۋە باسـقۇنچىلىققا ئۇچرىغانلىقـى ھەققىـدە
خەۋەرلىـرى تارقىلىشـقا باشـلىدى- 2009 .يىلـى -26ئىيـۇن
كۈنـى خىتاينىـڭ گۇاڭـدۇڭ ئۆلكىسـىنىڭ شـاۋگۇەن شـەھرىگە
جايالشـقان ئويۇنچـۇق زاۋۇتىـدا مەجبۇرىـي ئىشـلىتىلىۋاتقان

800دىـن ئارتـۇق شـەرقىي تۈركىسـتانلىق ياشـقا خىتـاي
ئىشـلەمچىلەرنىڭ ھۇجـۇم قىلىـش ۋەقەسـى يـۈز بـەردى .بـۇ
ھوجـۇم قىلىـش ۋەقەسـى كىچـە سـائەت  02:00لـەر ئەتراپىدا
پىالنلىـق شـەكىلدە ئېلىـپ بېرىلغـان ئىدى .بۇ ۋەقـە ناھايىتى
تېـزال ئىجتىمائىـي تاراتقـۇالردا كـەڭ تارقالـدى .يىلالردىـن
بۇيـان خ ك پ نىـڭ شـەرقىي تۈركىسـتانلىقالرنى خىتايغـا
ئېلىـپ كېتىشـىگە قارىتـا شـەرقىي تۈركىسـتان خەلقـى نـارازى
ئىـدى .بـۇ ۋەقەدىـن كېيىـن ،خىتـاي ھۆكۈمىتىنىـڭ شـەرقىي
تۈركىسـتان خەلقىگـە تۇتقـان پوزىتسىيەسـى ۋە خىتايالرنىـڭ
ئىجتىمائىـي تاراتقۇالردىكـى ئېرقچـى شـۇئارلىرى شـەرقىي
تۈركىسـتانلىقالرنىڭ غەزىپىنـى كەلتـۈردى .ۋەقە سـادىر بولۇپ
بىـر نەچچـە كـۈن ئۆتكـەن بولسـىمۇ ئېرقچـى خىتايالرنىـڭ
جازاالنماسـلىقى،غەزەپنى تېخىمـۇ كۈچەيتىۋەتتـى .شـەرقىي
تۈركىسـتاننىڭ ئۈرۈمچى شـەھىرىدە ياشـايدىغان ،كۆپىنچىسـى
ئۇنىۋېرسـىتېت ئوقۇغۇچىلىرىدىـن تەشـكىل تاپقـان
ياشلار ئىجتىمائىـي تاراتقـۇالر ئارقىلىـق يىغىلىـپ ،ۋەقـەدە
ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىـڭ ھەققىنى قوغداش ،كىشـىلەرنىڭ مەجبۇرىي
خىتايغـا ئېلىپ كېتىلمەسـلىكى ،كۈنسـېرى كۈچىيىۋاتقان زۇلۇم
ۋە كەمسـىتىش سىياسـىتىدىن ۋاز كېچىشـنى تەلـەپ قىلىـش
ئۈچـۈن تىنـچ شـەكىلدە قوللىرىـدا خىتـاي بايراقلىـرى بىلـەن
مەيدانغـا يىغىلـدى .يىغىلغانالرنىـڭ قولىـدا خىتـاي بايرىقـى
بولسـىمۇ ،خىتـاي دائىرىلىـرى نامايىشـقا قاتناشـقۇچىالرنى
بۆلگۈنچىلىـك بىلـەن ئەيىبلىـدى ۋە -5ئىيـۇل كۈنـى قاراڭغـۇ
چۈشـكەندىن كېيىـن ئېغىـر قوراللار بىلـەن قانلىق باسـتۇردى.
نۇرغـۇن كىشـىلەر ئۆلتۈرۈلـدى ۋە قولغـا ئېلىنـدى ،شـۇنداقال
نۇرغۇنلىغـان كىشـى ئىز-دېرەكسـىز غايىـپ بولـدى .خىتـاي
دائىرىلىـرى بـۇ ۋەقەنـى خەلقئاراغـا تېرورلـۇق ۋەقەسـى دەپ
جاكارلىـدى ۋە شـەرقىي تۈركىسـتان چېگراسـى ئىچىدىكـى
پۈتكـۈل ئىنتېرنىـت تورىنـى ئـۈزۈپ تاشلاپ ،خەلقئـارا بىلـەن
بولغـان ئاالقىسـىنى پالـەچ ھالغـا چۈشـۈرۈپ قويـدى .شـەرقىي
تۈركىسـتاننىڭ ۋەزىيىتـى ئۆزگىرىـپ كەتتـى ،شـەرقىي
تۈركىسـتاندىكى پۈتۈن ۋەقەلەر قاتتىق باستۇرۇلدى ،ساقچىالرغا
چەكسـىز ھوقـۇق بېرىلـدى-5 .ئىيۇلدىكـى قەتلىئامدىن كېيىن
مىڭالرچـە كىشـى قولغـا ئېلىنـدى .گەرچـە قىرغىنچىلىـق يـۈز
بەرگىلـى  11يىـل بولغـان بولسـىمۇ ،ئەممـا قىرغىنچىلىقنىـڭ
ئىزتىراپلىـق تەسـىرى شـەرقىي تۈركىسـتان خەلقىنىـڭ
قەلبىـدە قانىغـان جاراھـەت بولـۇپ سـاقلىنىپ كەلمەكتـە.

خىتــاي(?1. Gülchehre, ‘Çin Hükemetinin Genç Uygur Kızlarını İstihdam Bahanesinde Çin’e Taşımalarının Gerçek Amacı Nedir
)’, Radio Freeھۆكۈمىتىنىــڭ يــاش ئۇيغــۇر قىز لرىىـ نـى ئىشــقا ئورۇنالشــتۇرۇش باھانىســىدا خىتــاي ئۆلكىلرىىگــە يۆتكەشــتىىك ھەقىقــ� مەقسـ ت
ـى� نېمــە؟ — ئۇيغــۇر
ي
Asia, 2007 <https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/tepsili_xewer/xitaygha-yotkesh-20070116.html> .
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 .1خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا -5ئىيۇلغىچە ئېلىپ بارغان باستۇرۇش سىياسەتلىرىنىڭ
تەرەققىيات جەريانى
-2001يىلـى -11سـېنتەبىر كۈنـى نيۇيوركتىكـى دۇنيـا
سـودا مەركىـزى (قـوش مۇنـار) ۋە ئامېرىـكا دۆلـەت مۇداپىئـە
مىنىسـتىرلىكى (بەشـبۇرجەكلىك بىنا) غا قىلىنغان ھۇجۇمدىن
كىيىـن  ،خىتـاي ھۆكۈمىتـى شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى بارلىـق
ۋەقەلەرنـى تېرورلـۇق نامىـدا سۈيئىسـتىمال قىلىشـقا ۋە
قاتتىـق باستۇرۇشـقا باشـلىدى .خىتـاي دائىرىلىـرى شـەرقىي
تۈركىسـتان خەلقىنـى خەلقئارالىـق «تېرورلـۇق ھەرىكەتلىـرى»
گـە چېتىـپ ،ئۆزىنـى «تېرورلۇقنىـڭ زىيانكەشـلىكىگە
ئۇچرىغـان» دۆلـەت دەپ كۆرسىتىشـكە باشـلىدى .دەسـلەپتە
بـۇ تەشـۋىقات غـەرب دۆلەتلىرىنىـڭ قوللىشـىغا ئېرىشـتى.
شـۇنىڭدىن كېيىـن ،رامىـزان ئېيىدا ئۆلىماالرنى قولغا ئېلىشـقا،
مەسـچىتلەرگە كىرىـپ چىقىشـنى كونتـرول قىلىـش ئارقىلىـق
دىنىي سـورۇنالرنى چەكلەشـكە باشـلىدى .خىتـاي دائىرىلىرى
بىرتەرەپتىـن ئۆلىماالرنـى «ۋەتەنپەرۋەرلىـك» ئېڭـى كۈچلـۈك
ئەمـەس دەپ ئەيىبلىسـە  ،يەنـە بىـر تەرەپتىن مۇشـۇنى باھانە
قىلىـپ ئۇالرنـى تەھدىـد دەپ قارىـدى .خىتـاي دائىرىلىـرى
شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى بارلىـق ئىـدارە  -ئورگانلاردا
«سىياسـىي تازىلاش» ئېلىـپ بېرىـش ئۈچـۈن تېخىمـۇ قاتتىق
ئۇسـۇلالرنى قولالنـدى-2002 2.يىلـى خىتاينىـڭ دۇنيـا
سـودا تەشـكىالتىغا ئـەزا بولـۇپ كىرىشـى خىتاينىـڭ شـەرقىي
تۈركىسـتاندا تېخىمـۇ ئەركىـن ھەرىكـەت قىلىشـىغا قواليلىـق
ياراتتـى .چۈنكـى ،خىتـاي ئەمـدى ئـەرزان باھالىـق تاۋارلىرىنـى

خەلقئـارا بـازاردا ئەركىـن سـاتااليتتى .ئىقتىسـادنىڭ تەرەققىـي
قىلىشـىغا ئەگىشـىپ ،خىتـاي ئىقتىسـادىي كۈچىدىـن
پايدىلىنىـپ شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى بېسـىمىنى تېخىمـۇ
ئاشـۇرااليدىغانلىقى ،بـۇ بېسـىمالرنىڭ دۇنيـا دۆلەتلىرىنىـڭ
دېققىتىنـى تارتمايدىغانلىقىنـى تەخمىـن قىلغـان ئىدى .مۇشـۇ
مەزگىلدىـن باشلاپ ،ئۈچتىـن ئارتـۇق پەرزەنتلىـك بولۇشـنى
چەكلەشـنى ئاسـاس قىلغان پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتى تېخىمۇ
كـەڭ ۋە تېخىمـۇ قاتتىـق يۈرگۈزۈلۈشـكە باشـلىدى .تولۇقسـىز
ئوتتـۇرا مەكتەپنـى پۈتتۈرگـەن سـەرخىل ئوقۇغۇچىالرنـى
خىتايدىكـى تولـۇق ئوتتـۇرا مەكتەپلەرگـە يۆتكـەش ئارقىلىـق
ئاسسىمىلياتسـىيە قىلىشـقا ۋە يېزىالردىكى ئۇيغۇر ياشـلىرىنى
خىتايغا مەجبۇرىي يۆتكەش ئارقىلىق ئىشلىتىشـكە باشـلىدى.
دەسـلەپتە ،ئۇيغـۇر ۋە قـازاق تىللىـرى ئۇنىۋېرسـىتېتالردىن
ئوقۇتـۇش تىلـى بولۇشـتىن چىقىرىۋېتىلـدى .بۇنىڭدىـن
باشـقا -2008يىلـى بېيجىڭـدا ئۆتكۈزۈلىدىغـان ئولىمپىكنـى
باھانـە قىلىـپ ،شـەرقىي تۈركىسـتاندا جىددىـي ھالـەت يولغـا
قويۇلـدى .بىخەتەرلىك باھانىسـىدا نۇرغۇنلىغان كىشـىلەر قولغا
ئېلىنـدى ،بىـر مەھەللىدىـن يەنـە بىـر مەھەللىگـە ئۆتكەندىمۇ
كىملىـك تەكشـۈرتۈپ ئۆتىدىغـان ۋەزىيـەت شـەكىللەندى.
-2009يىلىـدا شـەرقىي تۈركىسـتان ئاللىبـۇرۇن ئىشـغالىيەت
مەنزىرىلىـك سـاقچى دۆلىتىگـە ئايلىنىـپ بولغـان ئىـدى.

 1.1ياشالرنى ئېشنچا كۈچ سۈپىتىدە خىتايغا يۆتكەش
-2005يىلدىن باشالپ ،خ ك پ ھۆكۈمىتى ياشالرنى «ئېشىنچا
ئەمگـەك كۈچـى» باھانىسـى بىلـەن شـەرقىي تۈركىسـتان
يېزىلىرىدىن خىتاينىڭ يىراق جايلىرىغا يۆتكەشـكە باشـلىغان.
خىتايدىكى زاۋۇتالرغا ئەۋەتىلگەنلەرنىڭ كۆپىنچىسـى شـەرقىي
تۈركىسـتاننىڭ جەنۇبىدىكـى قەشـقەر ،ئارتـۇش ،خوتـەن ۋە
ئاقسـۇ ۋىاليەتلىرىدىكـى دېھقـان ئائىلىلىرىنىـڭ بالىلىـرى
ئىـدى 3.بۇ سىياسـەت دائىرىسـىدە-2005 ،يىلـى  670مىڭ،
-2006يىلـى  120مىڭ-2007 ،يىلى بىر مىليون  450مىڭ
يـاش مەجبۇرىـي ھالـدا ئـۆز يۇرتىدىـن خىتايدىكـى زاۋۇتالرغـا
ئەۋەتىلـدى-2006 4.يىلـى ،قەشـقەر ۋىاليىتـى يوپۇرغـا

ناھىيەسـىدىن  2450نەپـەر ئۇيغـۇر قىزى خىتاينىڭ شـەندۇڭ
ئۆلكىسـىدىكى توقۇمىچىلىـق زاۋۇتىغـا ئەۋەتىلـدى 5.يەنـە
-2006يىلـى ،پەيزىـۋات ناھىيەسـى غولتوغـراق يېزىسـىدىن
 400ئەتراپىـدا ئۇيغـۇر قىـزى بېيجىـڭ ۋە تيەنجىندىكـى
زاۋۇتالرغـا ئەۋەتىلـدى .يەرلىـك خ ك پ دائىرلىـرى بالىلىرىنـى
ئەۋەتىشـنى خالىمايدىغـان ئائىلىلەرنىـڭ تېرىلغـۇ يەرلىرىنـى
مۇسـادىرە قىلىـش بىلـەن تەھدىـت سـالدى-2006 6.يىلـى،
قەشـقەر كوناشـەھەردىن  400نەپـەر ئۇيغۇر قىـز تيەنجىندىكى
لەنچـى پەلـەي زاۋۇتـى ( )天津 蓝 齐 手套 厂ۋە تيەنجىن
جىنجيـاڭ ئايـاغ زاۋۇتـى (天津 津 江 制鞋 有限公司

2. Amnesty International, China’s anti-terrorism legislation and repression in the Xinjiang Uighur Autonomous region |, Am>nesty International, 2002 <https://www.amnesty.org/en/documents/ASA17/010/2002/en/
3. Nureddin İzbasar, Doğu Türkistan Raporu: Geçmişten bugüne dini ve etnik baskılar (İstanbul, 2020) <https://www.ihh.org.
tr/public/news/4/4462/dogu-turkistan-raporu---nurettin-izbasar.pdf>.
4. Çin Halk Cumhuriyeti Halk Hükümeti, “新疆维吾尔自治区3年转移300多万农业富余劳动力”, Çin Halk Cumhuriyeti Halk
Hükümeti (中华人民共和国人民政府), 2008 <http://www.gov.cn/jrzg/2008-04/17/content_947069.htm>.
خىتــاي )?5. Gülçehre, “(Çin hükümetinin genç Uygur kızlarını düşük fiyatlarla Çin illerine yerleştirmesinin gerçek amacı nedir
لرىى� ئىشــقا ئورۇنالشــتۇرۇش باھاســىدا خىتاي ئۆلكىلرىىگە يۆتكەشــتىىك ھەقىقى مەقسـ ت
”, Radio Free Asia, 2007ھۆكۈمىتىنىڭ ياش ئۇيغۇر قىز ن
ـى� نېمە؟
ي
<https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/tepsili_xewer/xitaygha-yotkesh-20070116.html>.
پەيزىۋاتلىــق ئۇيغــۇر ق ـ�ز الر ئىچكــرى ئۆلكىلــەردە ئىشلەشــكە )6. Erkin, “(Peyziavatlı Uygur kızlar Çin’in elayetlerinde çalışmaya zorlandı
”, Radio Free Asia, 2006 <https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/tepsili_xewer/ichkirige-yotمەجبــۇرى ئېلىــپ كېتىلــدىkesh-20061218.html>.
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 )工作غـا ئەۋەتىلـدى-2007 .يىلىنىـڭ ئالدىنقـى يېرىمىدا،
بـۇ سىياسـەت دائىرىسـىدە شـەرقىي تۈركىسـتاننىڭ قەشـقەر،
خوتـەن قاتارلىـق جەنۇبتىكـى شـەھەر ۋە يېزىلىرىدىـن 900
7
مىـڭ ئۇيغـۇر ئانـا ۋەتىنىدىن خىتـاي مەملىكىتىگـە يۆتكەلدى.
بۇ سىياسـەت شـەرقىي تۈركىسـتاندا زور نارازىلىق پەيدا قىلغان
بولسـىمۇ ،خىتـاي ھۆكۈمىتـى بېسـىم ۋە تەھدىـت بىلـەن بـۇ
سىياسـەتنى مەجبـۇرى داۋامالشـتۇردى .چۈنكـى خىتايلار

شـەرقىي تۈركىسـتاننىڭ گېئوپولىتىـك نوپـۇس قۇرۇلمىسـىنى
ئۆزگەرتىشـنى ئاساسـلىق مەقسـەت قىلغـان ئىـدى ،بولۇپمـۇ
تـوي قىلمىغـان يـاش قىزالرنـى خىتايغـا يۆتكـەپ ،ئۇالرنىـڭ
خىتايـدا قېلىـپ ،خىتايلىشـىپ كېتىشـىنى نىشـان قىالتتـى.
بـۇ سىياسـەت -2009يىلدىكـى قانلىـق ۋەقەلەرگـە سـەۋەپ
بولىشـىغا قارىماسـتىن ،تـا ھازىرغىچـە ئىزچىـل يۈرگۈزۈلـۈپ
قـۇل ئىشـچىلىق سېستىمىسـى ھالىتىگـە تەرەققىـي قىلـدى.

 1.2قوش تىل مائارىپ سىياسىتى
-1949يىلـى خ ك پ شـەرقىي تۈركىسـتاننى ئىشـغال
قىلغاندىـن كېيىـن ،قـوش تىـل مائارىپىنـى كۈچـەپ تەشـۋىق
قىلىپ،شـەرقىي تۈركىسـتاننىڭ مىللى قۇرۇلمىسـىنى يېڭىدىن
ئۆزگەرتىـپ ۋە ياسـاپ چىقىـپ ،سـۈنئىي مىللـى كىملىكلەرنى
ئوتتۇرىغـا قويـدى ۋە بۇنىـڭ يىلالرچـە تەشـۋىقاتىنى ئېلىـپ
بـاردى .مەقسـەت شـەرقىي تۈركىسـتاننىڭ بىـر پۈتـۈن
ئېتنىـك تـۈرك مىللىـي كىملىكىنـى پارچىلاپ ،شـەكىللەنگەن
بۆلۈنمىچىلىكتىـن پايدىلىنىـپ ئىشـغالىغا ئۇل سـېلىش ئىدى،
بـۇ رامـكا ئىچىـدە شـەرقىي تۈركىسـتانلىقالرنىڭ تىلىنـى
چەكلەش ۋە خىتايالشـتۇرۇش سىياسىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە
تىرىشـتى-1950 .يىلـى ،خىتـاي تىلـى ئاتالمىـش «شـىنجاڭ
ھۆكۈمىتىنىـڭ» قـارارى بىلـەن شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى
دەرسـلىك تىزىملىكىگـە كىرگۈزۈلـدى-1959 .يىلـى ،شـەرقىي
تۈركىسـتاندىكى بارلىـق ئالىـي مائارىـپ ئورگانلىـرى خىتايچـە
تەييارلىـق سـىنىپىنى مەجبۇرىـي دەرسـلىك قىلىـپ بېكىتتـى.
-1964يىلـى تولۇقسـىز ۋە تولـۇق ئوتتـۇرا مەكتەپلـەردە قـوش
تىـل مائارىـپ سىياسـىتىنى يولغـا قويـۇش قـارار قىلىنـدى
ۋە دەسـلەپتە شـەرقىي تۈركىسـتاننىڭ شـىمالىدىكى بىـر
قانچـە مەكتەپتـە سـىناق سـۈپىتىدە تەتبىقالنـدى .ئەممـا،
-1966يىلـى خىتايـدا باشلانغان ئاتالمىـش مەدەنىيـەت
ئىنقىالبى سـەۋەپلىك ،شەرقىي تۈركىسـتاندىكى مەكتەپلەرنىڭ
ھەممىسـى تاقالـدى-1976 .يىلـى مەدەنىيـەت ئىنقىالبـى
ئاخىرالشـقاندىن كېيىن،خىتايچـە قايتىدىـن مەكتەپلەرنىـڭ
دەرسـلىك تىزىملىكىگـە كىرگۈزۈلـدى .خ ك پ ھۆكۈمىتـى
-1985يىلـى -9ئاينىـڭ -12كۈنـى شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى
بارلىـق باشلانغۇچ مەكتەپلـەردە خىتايچىنـى مەجبۇرىـي
دەرسـلىك قىلىـپ بېكىتتـى 8.خىتـاي دەسـلەپتە خىتايچىنـى
پەقـەت بىـر تىـل دەرسـى سـۈپىتىدە دەرسـلىك تىزىملىكىگـە
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كىرگـۈزدى؛ بىرمەزگىلدىـن كېيىـن قـوش تىـل مائارىپـى
سىياسـىتىنى ئېلان قىلـدى .ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرچـە ۋە قازاقچە
يەرلىـك مائارىپتىـن چىقىرىۋىتىلـدى .يولغـا قويـۇش جەريانىدا،
ئۇيغـۇر ئوقۇتقۇچىالرنىـڭ خىتايچـە سەۋىيەسـى يېتەرلىـك
بولمىغاچقـا ،خىزمىتىدىن ئىسـتىپا بېرىشـكە ۋە ياكى خىتايچە
ئۆگىنىشـكە مەجبۇرالنـدى .يەنـە بىـر تەرەپتىـن نەتجىسـى
ياخشـى ئوقۇغۇچىالرنـى خىتايغـا يۆتكـەپ كېتىـپ پۈتۈنلـەي
خىتـاي تىلىـدا ئوقۇتۇشـقا باشـلىدى-2006 .يىلغىچـە
شـەرقىي تۈركىسـتاندىن خىتايغـا يۆتكـەپ كېتىلگـەن
9
ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئومۇمىي سـانى  10مىڭدىن ئېشـىپ كەتتى.
-2004يىلـى ،خ ك پ ئاتالمىـش «شـىنجاڭ كومىتېتـى ۋە
ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى» «شـىنجاڭدىكى ئاز سـانلىق
مىللەتلەرنىـڭ قوش تىـل مائارىپىنىڭ تەرەققىيـات جەريانىنىڭ
خۇالسىسـى»نى ئېلان قىلـدى .قـاراردا ،قـوش تىـل مائارىپىنـى
يولغا قويۇش ۋە زۆرۈر قەدەملەرنى بارلىق پارتىيە ئىشـخانىلىرى
ۋە خەلـق ھۆكۈمەتلىـرى تەرىپىدىـن ئـەڭ مۇھىـم سىياسـىي
ۋەزىپىسـى قىلىـپ بېكىتتـى-2005 10.يىلـى قـوش تىـل
مائارىپىنىڭ دائىرىسـى يەسـلىگىچە كېڭەيتتـى-2008 .يىلى،
مەزكـۇر سىياسـەتنى تېزلىتىـش ئۈچـۈن باشلانغۇچ ۋە ئوتتـۇرا
مەكتەپلـەردە قـوش تىـل مائارىپىنـى تېخىمـۇ كەڭـرى ۋە قاتتىـق
يولغـا قويـۇش توغرىسـىدىكى كۆرسـەتمە ئېلان قىلىنـدى.
مۇشـۇ چاغالردىـن باشلاپ ،خىتاينىـڭ نەزىرىدىكـى قـوش تىل
مائارىپ ئەندىزىسـى يەسـلىدىن باشلاپ بالىالرنىڭ ئانا تىلدا
سۆزلىشـىنى چەكلـەپ ،يەسـلىدىن ئۇنىۋېرسـىتېتقىچە بولغـان
مائارىـپ تىلىنى پۈتۈنلەي خىتايچە قىلىش ئەندىزىسـى ئىدى.
ئۇيغۇرچـە ۋە قازاقچـە چەكلىنىـپ ،قـوش تىـل مائارىپىنىـڭ
دائىرىسـى تەدرىجىـي كېڭەيتىلـدى .بۇ سىياسـەتنىڭ ئاخىرقى

7. Li Xingchi, “(Xinjiang Hükümeti, çiftçiler ve çobanlar için yeni bir istihdam programı yürütme yoluna giriyor) 新疆走出农
牧民劳动力转移就业培训新路子”, CCTV.com, 2007.
8. Emet Erkin, “Doğu Türkistan’da çift dilli eğitim”, içinde Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38),
2007 <https://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/EMET-Erkin-DOĞU-TÜRKİSTAN’DA-ÇİFT-DİLLİ-EĞİTİM.pdf?fbclid=IwAR1Wojz_J2dJGz_5xi27HPrnkW-ZGSKz7jttb--hbR1XB1TSmV-zULOszXg>.
9. Sina, “2010 yılına kadar, Çin’in uzak bölgelerindeki Xinjiang Sınıfların sayısı 20.000’e yükselecek到2010年新疆内高班人
>数将增加到2万人”, 新浪教育, 2006 <http://edu.sina.com.cn/exam/2006-08-21/104251067.html
10. Wuyouwendang Net, “Xinjiang’daki etnik azınlıklar için iki dilli eğitimin gelişim süreci (新疆少数民族双语教育发展历
程综述)”, www.51jzrc.cn, 2019 <https://www.51jzrc.cn/show-32-103074-1.html>.
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مەقسىدى شەرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ تىلىنى يوقىتىش ئىدى.
خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاتالمىش مىللىي تېرىتورىيەلىك
ئاپتونۇمىيـە قانۇنىـدا ئاپتونـوم رايونالردىكـى مىللىتـى خىتـاي
بولمىغـان ئوقۇغۇچىالرنىـڭ مائارىـپ ئورگانلىرىـدا ئـۆز تىلىـدا
تەربىيىلىنىـش ھوقۇقـى بارلىقـى ئېنىـق ئوتتۇرىغـا قويۇلغـان
بولسـىمۇ خىتـاي بۇنـى پەقـەت قەغەزگـە يېزىـپ قويـۇش
بىلەنلا كۇپايىلەنگـەن ئىـدى-2004 .يىلدىـن باشلاپ،
خىتـاي ھۆكۈمىتـى قـوش تىـل مائارىپـى باھانىسـى بىلـەن
مەكتەپلـەردە ئۇيغـۇر ۋە قـازاق تىلىدىكـى مائارىپنـى ئەمەلدىـن

1977 - 1950

2002 - 1977

مائارىپقا خىتايچە
دەرس قوشۇش

قوش تىل مائارىپىنى
تەرەققىي قىلدۇرۇش

ئانا تىلدىكى مائارىپ
ئاساس

قوش تىللىق بولۇش
(ئۇيغۇرچە -
خىتايچە)

()以民文为主

()民汉兼通

قالـدۇردى؛ نۇرغـۇن ئۇيغـۇر ۋە قـازاق ئوقۇتقۇچىالرنـى ئىشـتىن
بوشىتىشـقا باشـلىدى .بـۇ سىياسـەتلەر بىلەن بىللـە ،مائارىپ
ساھەسـىدىكى « - 以民为主يەرلىـك مىللەتلەرنىـڭ تىلـى
ۋە يېزىقىنـى ئاسـاس قىلىـش» دېگـەن شـۇئارنىڭ ئورنـى «民
 - 汉兼通خىتاي ۋە باشـقىالرنى بىرلەشـتۈرۈش» ۋە ئاندىن
«-以汉为主خىتايچىنـى ئاسـاس قىلىـش» دېگەن شـۇئارغا
ئۆزگەرتىلدى 11.بۇ سىياسـەت بۈگـۈن بارلىق خىتاي ئورگانلىرى
ۋە ئىجتىمائىـي ئاالقـە ساھەسـىدە خىتـاي تىلىنىـڭ مەجبۇرىـي
ئىشلىتىلىشـى شـەكلىگە ئۆزگەردى ۋە بۇ ھالەتتە داۋام قىلماقتا.

2017 - 2002
ئۇنىۋېرسىتېتالردىكى
ئۇيغۇرچە دەرسلىكلەرنى
ئەمەلدىن قالدۇرۇش
ۋە خىتايچە ئوقۇتۇش
مەكتەپلەردە خىتايچە
ئاساس ()以汉为主

2017
ئانا تىل دەرسلىكى
مائارىپتىن
چىقىرىۋېتىلدى
ئۇيغۇرچە ۋە قازاقچە
پۈتۈنلەي چەكلەندى

ئانا تىل پەقەتال تىل
ئۆگىنىش دەرسلىكىگە
ئايالندى

جەدۋەل  :1شەرقىي تۈركىستاندىكى قوش تىل مائارىپى سىياسىتىنىڭ تەرەققىيات جەريانى

شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى ئۇيغۇرچـە ۋە قازاقچىنـى
ئىسـتىمالدىن يىراقالشـتۇرۇش ۋە چەتكـە قېقىـش سىياسـىتى
مىللەتنىـڭ زىيالىلىرىنـى ئەندىشـىگە سـالغان ئـەڭ مۇھىـم بىر
ئىـش ئىـدى .خىتاينىـڭ ئاتالمىـش ئاپتونومىيـە توغرىسـىدىكى
قانـۇن بەلگىلىمىلىرىنىـڭ تولـۇق ئىجـرا قىلىنىشـى ئۈچـۈن
تىرىشـىپ كەلگـەن پروفېسسـور ئىلھـام توختـى-2010 ،يىلى
شـەرقىي تۈركىسـتاندا يۈرگۈزۈلۈۋاتقـان قـوش تىـل مائارىـپ
سىياسـىتى ھەققىـدە تەتقىقـات ئېلىـپ بـاردى .بېيجىڭدىكـى
شـەرقىي تۈركىسـتانلىق ئۇنىۋېرسـىتېت ئوقۇغۇچىلىـرى بىلـەن
ئېلىـپ بېرىلغـان بـۇ تەتقىقاتقـا قاتناشـقانالرنىڭ %95.45ى
شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى قـوش تىـل ئوقۇتۇشـى جەريانىـدا
ئۇيغـۇر تىلـى زور دەرىجىـدە قامـال قىلىنغـان ،ئۇيغـۇر تىلىنىـڭ

ئىشـلىتىلىش ئورنـى زور دەرىجىـدە چەكلىمىگـە ئۇچرىغـان
دەپ قارىغـان 12.پروفېسسـور ئىلھـام توختـى تەتقىقاتىـدا
ئۇيغـۇر تىلىنىـڭ قـوش تىـل مائارىپىدىكـى ئورنىنىـڭ داۋاملىـق
تۆۋەنلەۋاتقانلىقـى ۋە بۇنىـڭ ئۇيغـۇر تىلىنـى ئاسـاس قىلغـان
ئۇيغـۇر مەدەنىيىتـى ۋە تەرەققىياتىغـا ئىنتايىـن پاسسـىپ
تەسـىرلەرنى ئېلىـپ كېلىدىغانلىقىنـى بايـان قىلغـان.
ئەنقـەرە ئۇنىۋېرسـىتېتى ئوقۇتقۇچىسـى دوتسـېنت ئەركىـن
ئەمـەت بـۇ تېمىـدا ئېلىـپ بارغـان تەتقىقاتىـدا ،خىتاينىـڭ
قـوش تىـل مائارىـپ سىياسـىتىنىڭ ئەمەلىيەتتە ئۇيغـۇر تىلىنى
يوقىتىشـنى مەقسـەت قىلىدىغانلىقىنـى ،ھەمـدە بۇنىڭ خىتاي
ئاساسـىي قانۇنىغـا خىلاپ قىلمىـش ئىكەنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا

11. Gulcennet Tursuntohti, Abdukahar Abdukerem, ve Kang Jiahua, “Xinjiang Uygurlarının çift dilli eğitiminin gelişim tarihinin kısa bir literatür taraması (新疆维吾尔族双语教育发展历史的简短文献梳理)”, 科技视界, 31 (2015) <http://www.
>cqvip.com/qk/70356a/201531/666339113.html
12. Tohti İlham, “Pekin’deki Uygur üniversite öğrencilerinin Xinjiang’daki çift dilde eğitime yönelik tutumları hakkında araştırma (在京维吾尔族大学生对新疆双语教育的态度调查)”, 维吾尔在线, 2011 <http://uyghurbiz.org/在京维吾尔族大学
>生对新疆双语教育的态度调查/
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قويغـان 13.شـەرقىي تۈركىسـتانلىقالر قـوش تىـل مائارىپـى
نامىدىكـى خىتايچـە مەجبۇرىـي مائارىـپ تۈپەيلـى ئانـا
تىلىنىـڭ يوقىلىـش خەۋپىگـە دۇچ كېلىدىغانلىقىنـى تونـۇپ
يەتتـى .ئەممـا ،بـۇ سىياسـەتكە قارشـى چىقسـا ،بۆلگۈنچىلىـك
ۋە تېرورلـۇق جىنايىتـى بىلـەن جازالىنىدىغانلىقىنـى ھـەم

بىلەتتـى-2009 .يىلـى -5ئىيۇلدىـن ئىلگىرى ،تېز سـۈرئەتتە
ئۆزگىرىۋاتقـان مائارىـپ سىستېمىسـى ۋە ئانا تىـل مائارىپىنىڭ
تەدرىجىـي چەكلىنىشـى شـەرقىي تۈركىسـتاننىڭ سىياسـىي
ۋەزىيىتىـدە زور ئەندىشـە پەيـدا قىلغـان ۋە خىتايغـا قارشـى
نارازىلىـق كەيپىياتنـى كۈچەيتكـەن ئـەڭ مۇھىـم ئامىـل ئىـدى.

رەسىم  :1ئۈرۈمچىدىكى بىر باشالنغۇچ مەكتەپنىڭ 3-يىللىق ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلىرى ۋە خىتايچىلەشتۈرۈلگەن ئەدەبىيات كىتاب .مەنبە :خىتاي خەۋەر ئاگىنتلىقى-2009 ،يىل

 1.3خىتاينىڭ دىنىي سىياسەتلىرى
-1949يىلـى شـەرقىي تۈركىسـتاننى ئىشـغال قىلغـان خ ك پ
ئارمىيەسـى-1955 ،يىلـى شـەرقىي تۈركىسـتاننى ئاتالمىـش
ئاپتونومىيـە رامكىسـىغا ئالـدى ۋە شـەرقىي تۈركىسـتاننىڭ
نامىنـى «شـىنجاڭ ئۇيغـۇر ئاپتونـوم رايونـى» غـا ئۆزگەرتتـى.
شـۇنىڭدىن باشلاپ ،شـەرقىي تۈركىسـتاندا  1000يىلدىـن
بېـرى تۈرك-ئىسلام ئەنئەنىسـىنى داۋامالشـتۇرۇپ كەلگـەن
بارلىـق مەدرىسـەلەر ،مەكتەپلـەر ۋە مەسـچىتلەر تاقىلىشـقا
باشـلىدى ۋە ئۆتمۈشـكە دائىـر ئىزالرنىـڭ ھەممىسـى ئۆچۈرۈپ
تاشلىنىشـقا باشـلىدى .خ ك پ -1956يىلـى ئېلان
قىلغـان بىـر دوكالتتـا-1950 ،يىلىنىـڭ بېشـىدا ،يەنـى
ئىشـغالىيەتنىڭ دەسـلەپكى يىللىرىـدا ،شـەرقىي تۈركىسـتاندا
جەمئىـي  29500مەسـچىت بـار ئىكەنلىكى قەيىـت قىلىنغان
بولـۇپ ،بـۇ مەسـچىتلەرنىڭ كۆپىنچىسـى چېقىۋېتىلگـەن ۋە
14
-1978يىلـى ،مەسـچىت سـانى  2930غا چۈشـۈپ قالغان.
-1966يىلـى خىتايـدا ماۋ زېـدوڭ باشـچىلىقىدا مەدەنىيلىككە
قارشـى ئاتالمىش«مەدەنىيـەت زور ئىنقىالبـى» باشلاندى.
بـۇ ئاتالمىـش ئىنقىلاب شـەرقىي تۈركىسـتان خەلقـى ئۈچـۈن
ئىنتايىـن ئېچىنىشـلىق ئاقىۋەتلەرنـى كەلتـۈرۈپ چىقـاردى.

5

مـاۋ زېدوڭنىـڭ ئاساسـلىق مەقسـىتى جەمئىيەتنـى تارىخىـي
قىممـەت قاراشلاردىن ئـۈزۈپ تاشلاش ،دىنىـي ئېتىقادىدىـن
ۋاز كەچكـۈزۈپ ،يېڭـى بىـر كىملىكنـى بارلىققـا كەلتـۈرۈش
ۋە شـەرقىي تۈركىسـتانلىقالرنىڭ ھەممىسـىنى مەجبۇرىـي
خىتايالشـتۇرۇش ئىـدى .شـەرقىي تۈركىسـتانلىقالرنىڭ
ئەسـلىدىنال بـۇالپ ئېلىنغـان ھـەق  -ھوقۇقلىـرى ناھايىتـى
ھىيلىگەرلىـك بىلـەن يەنـە بىـر پەللـە باسـتۇرۇلۇپ ،تـۈرك-
ئىسلام مەدەنىيىتىگـە مەنسـۇپ بولغـان ھەممـە نەرسـىنى
قاالقلىـق دەپ دۈشـمەن ئېلان قىلـدى ۋە يۈزلىگـەن زىيالىـي ۋە
ئۆلىمـاالر ئۆلتۈرۈلـدى .بـۇ بېسـىمالرغا قارشـى-1967،يىلى
ئۈرۈمچىـدە شـەرقىي تۈركىسـتان خەلـق ئىنقىالبـى پارتىيەسـى
قۇرۇلـدى .بـۇ پارتىيـە گەرچە كۆپ تىرىشـچانلىق كۆرسـەتكەن
بولسـىمۇ ئۆمـرى ئۇزۇنغـا بارمىـدى ۋە پارتىيـە رەھبىـرى توختى
قۇربـان -1969يىلـى قولغـا ئېلىنىـپ قەتلى قىلىنـدى .خىتاي
ھۆكۈمىتـى قىلمىشـلىرىنى گەرچـە «مەدەنىيەت ئالماشـتۇرۇش
ۋە مىللەتلەرنىـڭ ئىتتىپاقلىقىنـى ئىلگىـرى سـۈرۈش» ،دەپ
جـار سـالغان بولسـىمۇ ،ئىجتىمائىـي تەڭسـىزلىك ۋە سىياسـىي
بېسـىم -1990يىللىرىدىـن باشلاپ بـۇ رايوننىـڭ ئىگىلىـرى

13. Emet Erkin, “Çin’in çift dilli eğitim adı altında Uygur Türkçesini yok etme politikası”, Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar
Vakfı, 2008 <http://www.koksav.org.tr/ebulten/ocak2008/080129_kok-eb_hk-eemet.pdf>.
14. Xiaoxia Li, “Xinjiang’daki camilerin sayısı ve yönetim politikası (新疆清真寺的数量变化及管理政策分析)”, Dipartment
of Sociology of China, 2017, 40.
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بولغـان شـەرقىي تۈركىسـتانلىقالر بىلـەن كۆچمـەن خىتايلار
ئوتتۇرىسـىدا بىرقاتـار مىللىـي توقۇنۇشلارنى كەلتـۈرۈپ
چىقـاردى .بـۇ مەزگىلـدە سـوغۇق مۇناسـىۋەتلەر ئۇرۇشـىنىڭ
ئاخىرلىشىشـىغا ئەگىشـىپ كۆپلىگـەن سـابىق كوممۇنىسـت
دۆلەتلـەردە دېموكراتىيەگـە بولغان تەلەپ يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشـكە
باشـلىدى ،ئەممـا خىتايـدا كۆتۈرۈلگـەن بۇنىڭغـا ئوخشـاش
تەلەپلـەر ھاكىمىيەتنىـڭ قاتتىـق باستۇرىشـىغا ئۇچرىـدى.
ئـۇزۇن ئۆتمـەي ،شـەرقىي تۈركىسـتاندا سىياسـىي ھوقـۇق ۋە
دىنىـي ئىبادەتكـە قويۇلغـان چەكلىمىلـەر يەنـە كۈچەيتىلـدى.
بـۇ جەريانـدا-1996 ،يىلـى خىتـاي باشـچىلىقىدا شـاڭخەي
ھەمكارلىـق تەشـكىالتى قۇرۇلـدى .بـۇ تەشـكىالت ئەمەلىيەتتـە
شـەرقىي تۈركىسـتاننىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان تۈركىستان (ئوتتۇرا
ئاسـىيا) رايونىدىكـى تەرەققىياتالردىـن تۇغۇلغان ئەندىشـەلەر

سـەۋەپلىك قۇرۇلغـان ھەمكارلىـق گەۋدىسـى ئىـدى .مۇسـتەقىل
تـۈرك جۇمھۇرىيەتلەرنـى كونتـرول قىلىشـنى مەقسـەت
قىلغـان بـۇ تاكتىـكا« ،رادىـكال ئېقىمغـا قارشـى تـۇرۇش»
نامىـدا رايـون خاراكتېرلىـك ئويغىنىشـقا قارشـى دەسـلەپكى
تىزگىنلـەش تاكتىكىسـىدىن باشـقا نەرسـە ئەمـەس ئىـدى.
بۇنىـڭ بىلـەن بىرلىكتـە -1990يىلدىـن -2000يىلغىچـە
بولغـان ئارىلىقتـا ،خىتـاي دۆلـەت تېرورىزمىنىـڭ كۈنسـىرى
كۆپىيىشـى تۈپەيلى شـەرقىي تۈركىسـتاننى قاپلىغـان ۋەھىمىمۇ
ئېشىشـقا باشـلىدى .مەسـىلەن-1997 :يىلى غۇلجىدا دىنىي
ئىبادەتلەرگـە قويۇلغـان چەكلىمىلەرنىـڭ ۋە تۇغـۇت چەكلـەش
سىياسـىتىنىڭ ئەمەلدىـن قالدۇرۇلۇشـى ئۈچـۈن ئۆتكۈزۈلگـەن
تىنـچ نامايىـش شـىددەت بىلـەن باسـتۇرۇلۇپ ،نۇرغـۇن
شـەرقىي تۈركىسـتانلىق بـۇ جەريانـدا شـېھىت قىلىنـدى.

رەسىم  :2خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىسالمغا تۇتقان پوزىتسىيىسى .تامغا يېزىلغان خەت :تارقاق ھەج  -قانۇنسىز دىنىي ھەرىكەت
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خىتـاي شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى دىنىـي پائالىيەتلەرنـى
«دۆلەتنىـڭ مۇقىملىقىغـا تەھدىـت» دەپ قارىـدى ۋە
مۇسـۇلمانالرنى يىلالردىـن بېـرى دىنىـي ئىبـادەت ۋە دىنىـي
نەشـىر بويۇملىرىنـى باھانـە قىلىپ تۈرمىلەرگە سـوالپ كەلدى.
-1990يىلـى -6ئـاي ۋە -8ئايلاردا ،نۇرغـۇن مۇسـۇلمانالر
قەشـقەردە مەسـچىت ۋە دىنىـي تەلىم-تەربىيـە ئورۇنلىرىنىـڭ
تاقىلىشـىغا قارشـى تارقىتىلغـان تەشـۋىقات ۋاراقچىسـى
سـەۋەبىدىن قولغـا ئېلىنـدى .ئابدۇمالىـك ئەنە شـۇالرنىڭ بىرى
ئىدى .ئۇ -1990يىلى -10ئاۋغۇسـت كۈنى پەقەت تەشۋىقات
ۋارىقـى تارقاتقانلىقـى ئۈچۈنلا قولغـا ئېلىنغـان ۋە «ئەكسـىل

ئىنقىالپچـى» جىنايىتـى بىلـەن ئەيىبلىنىـپ  5يىللىـق قامـاق
جازاسـىغا ھۆكـۈم قىلىنغـان 15.خىتاينىـڭ دىنىـي ئىبادەتلەرنـى
چەكلىشـىگە قارىماسـتىن-2000 ،يىلالردىن باشالپ شەرقىي
تۈركىسـتان خەلقىنىـڭ دىنىـي ئېتىقادىغـا بولغـان مۇھەببىتـى
كۈندىن-كۈنگـە ئېشىشـقا باشـلىدى .بولۇپمـۇ ياشلاردىكى
ئىبـادەت قىلىـش ۋە دىنىنـى ئۆگىنىش قىزغىنلىقـى كۈچەيدى.
خىتاينـى تولىمـۇ بىئـارام قىلغـان بـۇ ئۆزگـۈرۈش-2009 ،يىلـى
ئۈرۈمچىـدە يـۈز بەرگـەن نامايىشـنى پۇرسـەت بىلىـپ
ياشلارنى قاتتىـق قىرغىـن قىلىشـىنى كەلتـۈرۈپ چىقـاردى.

رەسىم  :3دىنسىزلىق تەشۋىقاتى ۋە دىننى ھاقارەتلەش :ئوقۇسىڭىز نامازنى بەش ۋاق كۈندە ،خۇدا بەرمەس سىزگە گۆش گىردە

15. Ahmet Türkoz, “Doğu Türkistan’da insan hakları” (İstanbul Üniversitesi, 1998) <http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/
TEZ/32417.pdf>.
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 1.4خىتاينىڭ پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتى
خىتاينىـڭ پىالنلىـق تۇغـۇت سىياسـىتى شـەرقىي
تۈركىسـتانلىقالرنى ئەڭ كۆپ نارازى قىلغان سىياسەتلەرنىڭ
بىرى بولۇپ-1971 ،يىلىدىن بۇيان خىتاي مىقياسىدا يولغا
قويۇلغـان بـۇ سىياسـەت-1986 ،يىلىدىـن بۇيـان شـەرقىي
تۈركىسـتاندا مەجبۇرىـي بىـر شـەكىلدە ئىنتايىـن قاتتىـق
ئىجـرا قىلىنىـپ كەلمەكتـە .بـۇ سىياسـەت -1982يىلـى
خىتاينىڭ ئاساسـىي قانۇن دائىرىسـىگە كىرگۈزۈلگەن بولۇپ،
نوپـۇس تىزگىنلـەش ۋە پىالنلىـق تۇغـۇت قانۇنى رامىكىسـدا
يۈرگۈزۈلمەكتـە .خىتتايغـا نىسـبەتەن بـۇ سىياسـەتنىڭ
ئاساسـلىق مەقسـىتى شـەرقى تۈركىسـتانلىقالرنىڭ نوپۇسنى
پىالنلىـق ھالـدا ئازايتىـش بولـۇپ ،بۇنـى كېچىكىـپ تـوي
قىلىـش ،كېچىكىـپ تۇغـۇش ،ئـاز تۇغـۇش ۋە سـۈپەتلىك
تۇغـۇش نامىـدا پـەردازالپ تەشـۋىق قىلماقتـا 16.گەرچـە
بـۇ سىياسـەت پۈتـۈن خىتايـدا يۈرگۈزۈلگـەن بولسـىمۇ،
شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى مەقسـىدى تولىمـۇ پەرقلىـق ۋە
قەبىـھ بولـۇپ ،شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى ئېتنىـك تـۈرك
قەۋملىرىنىـڭ نوپۇسـىنى ئازايتىـش ئارقىلىـق خىتايالرنىـڭ
شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى نوپـۇس نىسـپىتىنى كۆپەيتىـش
ۋە شـەرقىي تۈركىسـتانلىقالرنى ئـۆز ۋەتىنىـدە ئـاز سـانلىق
ھالەتكـە چۈشـۈرۈپ قويـۇش ئىـدى .شـەرقىي تۈركىسـتاندا
تۇغۇلـۇش ۋە نوپۇسـنىڭ ئېشـىش نىسـبىتى -1990يىلدىن

كېيىـن تۆۋەنلەشـكە باشـلىغان 17.پىالنلىـق تۇغـۇت قانۇنـى
-1986يىلىدىن باشالپ يولغا قويۇلدى ۋە تۇغۇت چەكلەش
ئۈزۈكـى سـالدۇرۇش ،بالىياتقۇنى بوغـدۇرۇپ تۇغماس قىلىش
ۋە بـاال چۈشـۈرۈش ئوپېراتسىيەسـى قىلىشـقا مەجبـۇرالش
قاتارلىـق قاتتىـق ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى بىلەن مەجبۇرى
ئىجـرا قىلىنـدى ۋە ئىجـرا قىلىنىۋاتىـدۇ .بـۇ قانـۇن شـەرقىي
تۈركىسـتاندا ،بولۇپمـۇ -1990يىلدىـن كېيىـن ناھايىتـى
قاتتىـق تەتبىقالنـدى .ئاتالمىـش «شـىنجاڭ ھۆكۈمىتى»نىڭ
-1992يىلـى -12سـېنتەبىر ئېلان قىلغـان خەۋىرىگـە
ئاساسلانغاندا-1991 ،يىلـى پەقەتلا خوتەننىـڭ قاراقـاش
ناھىيەسـىدە  18700ئۇيغـۇر ئايـال ئوپېراتسـىيە قىلىنىـپ
تۇغمـاس قىلىۋېتىلگـەن .قىسىرالشـتۇرۇش يەنـى ئـەۋالد
قالـدۇرۇش ئىقتىدارىدىـن مەھرۇم قىلىـش پەقەت ئايالالرغىال
18
ئەمـەس بەلكـى ئەرلەرگىمـۇ مەجبـۇرى تەتبىقالنـدى.
خىتاينىـڭ شـەرقىي تۈركىسـتاندا يولغـا قويغـان پىالنلىـق
تۇغۇت سىياسـىتى سـەۋەبىدىن مىليونلىغان باال چۈشـۈرۈش
ئوپېراتسىيىسـى قىلىنـدى .ئىشـەنچلىك مەلۇماتالرغـا
ئاساسلانغاندا-1990 ،يىلدىـن -1991يىلغىچـە
بولغـان ئارىلىقتـا ،پەقەتلا خوتـەن ۋىاليىتىدىـن 7100
19
ھامىلىـدار ئايالنىـڭ بالىسـى چۈشـۈرۈۋېتىلگەن.

 .2ئۈرۈمچىدە نېمە ئىشالر يۈز بەردى؟
 2.1ئۈرۈمچى نامايىشىنىڭ ئوت پىلتىسى – شاۋگۈەن قەتلىئامى
-2009يىلـى -5ئاينىـڭ -21كۈنى 819 ،كىشـى شـەرقىي
تۈركىسـتاننىڭ قەشـقەر ۋىاليىتـى توققـۇزاق (كونـا شـەھەر)
ناھىيەسـىدىن گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىنىڭ شاۋگۇەن شەھىرىدىكى
ئويۇنچـۇق زاۋۇتىغـا ئىشلەشـكە ئېلىپ كېتىلگـەن 20.ئۇيغۇر
ئىشـچىالر زاۋۇتقـا كېلىپ بىر ئايغا يېقىـن ۋاقىتتىن كېيىن،
يەنـى -6ئاينىـڭ -26كۈنـى يېرىم كىچىـدە  ،زاۋۇتتىكى 10
مىڭدىـن ئارتـۇق خىتاي ئىشـچى تەشـكىللىك ھالـدا پىچاق،

پالتـا ،تۆمـۈر ۋە توقماقلار بىلـەن ئۇيغـۇرالر تۇرغـان ياتاققـا
بېسـىپ كىرگەن-26 21.ئىيۇن كەچتىن باشالپ -27ئىيۇن
سـەھەر سـائەت  04:00كىچـە داۋامالشـقان بـۇ ھۇجۇمـدا،
خىتـاي تاراتقۇلىرىنىـڭ خەۋىرىگـە قارىغانـدا 120 ،كىشـى
يارىالنغـان 2 ،كىشـى ئۆلگـەن 22.ئۆلگەنلەرنىـڭ ئىسـمى
ھاشـىمجان ئەمـەت ۋە سـادىقجان غـازى .يارىالنغانالردىـن
 81نەپىـرى ئۇيغـۇر .گۇۋاھچىالرنىـڭ بىلدۈرۈشـىچە،

16. Baidu Baike, “Aile Planlama Politikası (计划生育 <基本国策>)”, BaiduBaike (百度百科), 2021 <https://baike.baidu.
com/item/计划生育/608369?fr=aladdin>.
17. Xiaoxia Li, “Xinjiang’daki nüfus değişiklikleri analiz raporu(新疆地区人口变动情况分析报告)”, Çin Kaşgar Net (中国喀
什网), 2021 <http://m.zgkashi.com/c/2021-01-07/510339.shtml>.
18. Ahmet Türköz, “Doğu Türkistan’da insan hakları” (İstanbul Üniversitesi, 1998) <http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/
TEZ/32417.pdf>.
19. Türköz, a.g.e., 1998.
20. Çin Halk Cumhuriyeti Halk Hükümeti, “Guangdong eyaletinin Shaoguan’deki bir oyuncak fabrikasında çıkan grup kavgasında iki kişi öldü.(广东韶关一玩具厂发生群体斗殴事件 已有2人死亡)”, 中央政府门户网 www.gov.cn, 2009 <http://
>www.gov.cn/jrzg/2009-06/28/content_1352112.htm
شــاۋگۇەن قانلىق ۋەقەســىدە ھۇجۇمغا ئۇچرىغان ئۇيغۇر 21. Cuma, “Shaoguan katliamında saldırıya uğrayan Uygur işçilerle ilk görüşme
 <https://www.rfa.org/uyghur/programmilar/insan_heqliri/guangdong-qanliq-weqeئىشــچىالر بىلــەن تۇنـ جـى ســۆھبەت”2009 ,>si-07022009201547.html
22. Çin Halk Cumhuriyeti Halk Hükümeti, “Guangdong eyaletinin Shaoguan’deki bir oyuncak fabrikasında çıkan grup kavgasında iki kişi öldü.(广东韶关一玩具厂发生群体斗殴事件 已有2人死亡)”.

8

 - 5ئىيــۇل ئۈرۈمچــى قەتلىئامــى دوكالتــى

ھۇجۇمـدا ئۆلتۈرۈلگـەن  20كىشـىنىڭ  10ى ئاياللار ئىكـەن.
يەنـە گۇۋاھچىالرنىـڭ بىلدۈرۈشـىچە ،گەرچـە ھۇجۇمنىـڭ
بېشـىدا نـەق مەيدانـدا  20ئەتراپىـدا سـاقچى بولسـىمۇ ،ئەمما
ئـۇالر توسۇشـقا ئۇرۇنمىغـان 23.شـاۋگۇەندىكى يەرلىـك خىتـاي
ھۆكۈمـەت ئەمەلدارلىـرى جـۇ فامىلىلىـك بىـر خىتاينىـڭ تـوردا
تارقاتقـان «ئالتـە ئۇيغـۇر ئىككـى خىتـاي ئايالغـا باسـقۇنچىلىق
قىلـدى» دىگـەن سـاختا خەۋەرنىـڭ بـۇ ۋەقەگـە سـەۋەپ
بولغانلىقىنـى ئېلان قىلـدى-6 24.ئاينىـڭ -28كۈنـى ،ۋەقەگە
مۇناسـىۋەتلىك  13كىشـى قولغـا ئېلىنغـان بولـۇپ ،ئۇالرنىـڭ
ئۈچـى ئۇيغۇر ئىـدى-2009 25.يىلى -10ئۆكتەبىر ،شـاۋگۇەن
تەپتىـش مەھكىمىسـى ئـۈچ ئۇيغـۇر ۋە تـۆت خىتاي ئۈسـتىدىن
ئـەرز سـۇنغان بولـۇپ ،بىـر خىتـاي ئۆلـۈم جازاسـىغا ھۆكـۈم

قىلىنغـان ،بىـرى يەتتـە يىللىـق ،قالغان ئىككىسـى ئالتە يىللىق
قامـاق جازاسـىغا ھۆكـۈم قىلىنغـان 26.ئۇيغۇرالردىـن يارمەمـەت
ئىسـمايىل ۋە ئوسـمانجان ئوبـۇل ئالتـە يىللىـق ،يۈسـۈپجان
تۇردى بولسـا بەش يىللىق قاماق جازاسـىغا ھۆكۈم قىلىنغان .بۇ
ئـۈچ ئۇيغۇرنىـڭ نارازىلىـق ئـەرزى -2010يىلـى -28ئۆكتەبىر
كۈنـى گۇاڭـدۇڭ ئۆلكىلىـك سـوت تەرىپىدىـن رەت قىلىنغـان
27
بولۇپ،ئەسـلىدىكى ھۆكـۈم كۈچكە ئىگە دەپ قـارار قىلىنغان.
شـەرقىي تۈركىستان ئىنسان ھەقلىرى كۆزىتىش جەمئىيىتىنىڭ
زىيارىتىنـى قوبـۇل قىلغـان شـەرقىي تۈركىسـتانلىق يـاش
ئابدۇراھمـان سـاتۇق ،ئۆزىنىـڭ شـاۋگۇەن ۋەقەسـى توغرىسـىدا
بىلىدىغـان مەلۇماتلىرىنـى بايـان قىلىـپ مۇنـداق دېـدى:

«-2009يىلـى مـەن  21ياشـتا ئىدىـم ،ئۈرۈمچىـدە ئايـاغ
دۇكىنـى ئاچاتتىـم .مـەن -2009يىلـى -6ئاينىـڭ -26كۈنـى،
گۇاڭـدۇڭ ئۆلكىسـىنىڭ شـاۋگۇەن شـەھىرىدە ئىشـلەش ئۈچـۈن
مەجبۇرىـي ئېلىـپ كېتىلگـەن ئۇيغۇرالرنىـڭ خىتايلار تەرىپىدىـن
كېچىچـە ئۇرۇلـۇپ ۋەھشـىلەرچە ئۆلتۈرۈلگەنلىكـى خەۋىرىنـى
ئاڭلىدىـم .ئارقىدىنال ۋەقەگە مۇناسـىۋەتلىك سـىن كۆرۈنۈشـلىرىنى
 ،QQ، (优 酷) Youkuسـەلكىن ۋە دىيارىـم قاتارلىـق تـور
بەتلەردىـن كـۆردۈم .ئۇيغـۇر بولـۇش سـۈپىتىمىز بىلـەن ،خىتـاي
ھۆكۈمىتىنىـڭ بـۇ ھەقتـە بىـر بايانات بېرىشـىنى سـاقلىدۇق ،ئەمما
«ھۆكۈمـەت» تەرەپتىـن خـۇددى ھېـچ ئىـش بولمىغانـدەك سـادا
چىقمىـدى .شـاۋگۇەندە خىتايلار تەرىپىدىـن ئـۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگـەن
خەرىتە  : 1ئۈرۈمچى ۋە شاۋگۇەننىڭ خەرىتىدىكى ئورنى
ئۇيغۇرالرنىـڭ ئىچىنىشـلىق سـىن كۆرۈنۈشـلىرى تـوردا كـەڭ
تارقالغاندىـن كېيىـن ھېچكىـم سـۈكۈت قىاللمىـدى .ئۆلتۈرۈلگـەن بىگۇنـاھ ئۇيغۇرالرنىـڭ ھەق-ھوقۇقلىرىنـى تەلـەپ قىلىـش ،خىتـاي
ھۆكۈمىتىنـى ۋەقـە ھەققىـدە چۈشـەنچە بەرگـۈزۈش ۋە ۋەقەگـە چېتىشـلىق جاۋاپـكار خىتايالرنـى جازاالتقـۇزۇش ئۈچـۈن بىـر نامايىـش
ئېلىـپ بېرىلىدىغانلىقىنـى  QQۋە باشـقا ئىجتىمائىـي تاراتقۇالردىـن خـەۋەر تاپتىـم ۋە -5ئىيۇل كۈنى مەنمۇ نامايىشـقا قاتناشـتىم».
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شــاۋگۇەن قانلىــق ۋەقەســىدە ھۇجۇمغــا ئۇچرىغــان ئۇيغــۇر23. Cuma. “Shaoguan katliamında saldırıya uğrayan Uygur işçilerle ilk görüşme
ئىشــچىالر بىلــەن تۇنـ جـى ســۆھبەت”2009 ,
ئۈرۈمـ چـى قرىغىنچىلىـ قـى24. World Uyghur Congress, 5 Temmuz Urumçi katliamı: 60 yıllık Çin zulmünün doruk noktası (7.5 60 :
 <https://www.uyghurcongress.org/uy/wp-content/uploads/Ürümchi-qirghinيىللىــق خىتــاي زۇلۇمىنىــڭ يۇقــرى پەللىــى )2010 ,>chiliqi-60-yilliq-xitay-zulumining-yuqiri-pelliri.pdf
25. Çin Halk Cumhuriyeti Halk Hükümeti, “Guangdong Kamu Güvenliği Departmanı Xiaoguan’deki toplu çatışma olayında
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شـاۋگۇەن شـەھرىدىكى ئويۇنچـۇق زاۋۇتىغـا مەجبۇرىـي ئېلىـپ
كېتىلگـەن ئۇيغۇرالرنىـڭ -26ئىيـۇن خىتايلار تەرىپىدىـن
ئـۇرۇپ ئۆلتۈرۈگەنلىكـى خەۋىـرى ياشلار ئارىسـىدا كۈچلـۈك
ئىنـكاس قوزغىـدى .ۋەقەنىـڭ سـىن كۆرۈنۈشـلىرى  QQدا
كەڭـرى تارقالغان بولسـىمۇ-5 ،ئىيۇلغىچـە «خىتاي ھۆكۈمىتى»
ھېچقانـداق رەسـمىي بايانـات ئېلان قىلمىـدى« .ئانـا تىلىم»،
«دىيارىـم» ۋە «سـەلكىن» قاتارلىـق ئۇيغۇرچـە مۇنبەرلـەردە
خىتـاي دائىرىلىرىنىـڭ بايانـات بەرمەسـلىكى ۋە ئۇيغۇرالرنىـڭ
ئۆلتۈرۈلـۈش سـەۋەبى توغرىسـىدا جىددىـي مۇنازىرىلـەر
بولـدى ۋە -7ئاينىـڭ -5كۈنـى ،خىتايالرنـى بايانـات ئېلان
قىلىشـقا مەجبـۇرالش ئۈچـۈن ئۈرۈمچـى خەلـق مەيدانىغـا
يىغىلىـپ نامايىـش ئۆتكـۈزۈش پىكـرى ئوتتۇرىغـا قويۇلـدى.

ھازىـر تۈركىيـەدە ياشـاۋاتقان-2009 ،يىلىدىكـى ئۈرۈمچـى
قەتلىئامىنىـڭ شـاھىتلىرىدىن بىـرى بولغـان ئابدۇراھمـان
ئابدۇخېلىـل -5ئىيـۇل قەتلىئامىدىـن ئىلگىرىكـى ئۇيغـۇر
ياشـلىرىنىڭ كەيپىياتىنـى ئەسـلەپ مۇنـداق دېـدى:
«مـەن -26ئىيـۇن شـاۋگۇەندىكى زاۋۇتتـا خىتايالرنىـڭ
ئۇيغۇرالرنـى ئۇرغـان ۋە ئۈسـتىگە سـىيگەن سـىنالرنى كـۆردۈم
ۋە دوسـتلىرىمدىن  15كىشـىنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنـى
ئاڭلىدىـم-5 .ئىيـۇل كۈنـى نۇرغـۇن تورداشلار «شـەبنەم»،
«دىيارىـم»« ،سـەلكىن» ۋە «ئىنتىـزار» قاتارلىـق تـور
مۇنبەرلىرىـدە بـاش سـۈرەتلىرىگە قـارا رەڭـدە «مـەن
ماتەمـدە» دەپ يېزىۋالـدى ۋە ئۆزىنـى ئۇيغـۇر دەپ ھېـس
قىلىدىغـان بارلىـق كىشـىلەر -5ئىيـۇل كۈنـى سـائەت 17:00
دە خەلـق مەيدانىغـا يىغىلىـش كېـرەك دەپ ئېلان قىلـدى».

رەسىم -6 :4ئاينىڭ -26كۈنى  ،شاۋگۇەندىكى ئويۇنچۇق زاۋۇتىدا خىتاي ئىشچىلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرغا ھۇجۇم قىلغان قەتلىئام مەيدانى كۆرۈنۈشلىرى
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 2.2قەتلىئام قانداق باشالندى ۋە -5ئىيۇل كۈنى نېمە ئىشالر يۈز بەردى؟
ئابدۇراھمـان سـاتۇق -2009يىلـى -7ئاينىـڭ -5كۈنـى
ئۈرۈمچىـدە يـۈز بەرگـەن قەتلىئامغـا شـاھىت بولغانالردىـن
پەقەتلا بىـرى .ئۈرۈمچـى مىللەتلـەر كوچىسـىدا ئايـاغ دۇكىنى
ئاچقـان ئابدۇراھمـان شـەرقىي تۈركىسـتان ئىنسـان ھەقلىـرى
كۆزىتىـش جەمئىيىتـى ()ETHRنىـڭ زىيارىتىنـى قوبـۇل
قىلىـپ مۇنـداق دېدى« :نامايىش ئۈرۈمچـى خەلق مەيدانىدىن
باشلاندى ،قولىـدا خىتاي بايرىقـى كۆتۈرىۋالغان نامايىشـچىالر
جەنۇبـى قوۋۇقتىكـى خانتەڭـرى مەسـچىتىنىڭ ئالدىغـا
كەلگەنـدە مـەن دوسـتۇم بىلـەن نامايىشـچىالرغا قوشـۇلدۇق».
ئابدۇراھماننىڭ ئېيتىشـىچە ،نامايىشـچىالر كوچىالردا «بىزگە
ئادالـەت كېـرەك!» دەپ شـۇئار تـوۋالپ ماڭغـان ۋە خىتاي يېزا
ئىگىلىـك بانكىسـىنىڭ ئالدىغـا كەلگەنـدە قارشـى تەرەپتىـن
كەلگـەن خىتـاي سـاقچىلىرى تەرىپىدىـن توسـۇۋېلىنغان.
سـاقچىالر نامايىشـچىالرنىڭ تارقىلىشـىنى تەلـەپ قىلغانـدا،
بىـر يـاش قىـز« :يـاق ،بىـز تارقالمايمىـز .ئۇيغۇرلىرىمىـز
ئۆلتۈرۈلـدى ،بـۇ ھەقتـە بايانـات ئېلان قىلىنىسـۇن! بىگۇنـاھ
ئۇيغۇرالرنـى ئۆلتۈرگـەن خەنـزۇالر جازاالنسـۇن! قانۇنىـي

جاۋاپكارلىققـا تارتىلىـپ تېگىشـلىك جـازا بېرىلسـۇن!» دەپ
قارشـىلىق بىلدۈرگـەن .ئەممـا بـۇ قىـز سـاقچىالردىن ئېغىـر
تايـاق يېگـەن .بـۇ سـەۋەپتىن غەزەپلەنگـەن ئاممـا سـاقچى
تەرەپكـە قـاراپ ئاققـان .لېكىـن مـال بازىـرى كوچىسـىنىڭ
ئېغىزىدىكـى بارچـۇق ئاشخانىسـىنىڭ ئالدىغـا كەلگەندە يولالر
سـاقچىالر تەرىپىدىـن توسـىۋېتىلگەن .خىتـاي سـاقچىلىرى
رابىيـە قادىـر سـودا سـارىيى ۋە سـۈبھى سـودا سـارىيىنىڭ
ئەتراپىغـا ئورۇنالشـقان .نامايىشـچىالر ئىلگىرىلىگەنسـىرى
سـاقچىالر چېكىنىشـكە مەجبـۇر بولغـان .سـائەت 16:30
ئەتراپىدا كىشـىلەرنىڭ سـانى تېخىمۇ كۆپەيگەن .ناماز ئوقۇش
ۋە دۇكىنىنـى تاقـاش ئۈچـۈن قايتىـپ كەلگـەن ئابدۇراھمـان
سـاتۇقنىڭ ئېيتىشـىچە ،ئـۇ ئىشـىنى تۈگىتىـپ يەنـە سـىرتقا
چىققىنىـدا ،قاتنـاش توختىتىۋېتىلگـەن ،سـاقچىالر سـۈبھى
سـودا سـارىيىنىڭ ئالدىـدا ئۇيغۇرالرنـى تۇتۇشـقا باشـلىغان .بۇ
ئىشـتىن كېيىـن ھەممەيلـەن تارقىلىشـقا باشـلىغان ،ئەھۋالنى
كۆرگـەن ئابدۇراھمـان سـاتۇق دۇكىنىغـا قايتىـپ كېلىـپ
ئىشـىكنى ئىچىدىـن قۇلۇپالپ دۇكىنىنىـڭ ئىچىگە مۆكۈۋالغان.

رەسىم  :5قەتلىئامدىن كېيىن كوچىالرغا چىققان ئۇيغۇرالر
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رەسىم  :6قەتلىئامدا يولدىشى ياكى قېرىنداشلىرى غايىب بولغان ياكى زۇلۇمغا چىدىمىغان ئايالالرنىڭ نامايىش كۆرۈنۈشلىرى

رەسىم  :7كوچىالردا تۇتقۇن قىلىنغان ئۇيغۇر ياش

ئابدۇللاھ يۇنۇسـنىڭ شـەرقىي تۈركىسـتان ئىنسـان ھەقلىـرى
كۆزىتىـش جەمئىيىتـى( )ETHRگـە تەمىنلىگـەن ئۇچۇرىغـا
قارىغانـدا-7 ،ئاينىـڭ -5كۈنـى ،سـائەت 13:00 - 12:00
ئەتراپىـدا ،كىشـىلەر ئۈرۈمچـى خەلـق مەيدانىغـا توپلىشىشـقا
باشلىغان .خىزمەتتە بولغانلىقى ئۈچۈن نامايىشقا قاتنىشالمىغان
ئابدۇللاھ يۇنـۇس ،سـائەت  17:00ئەتراپىـدا ئۆيىگـە قايتىش
ئۈچـۈن دۆڭكۆۋرۈكتىـن ئۆتۈۋاتقانـدا ئەسـكەر ۋە سـاقچىالرنىڭ

نامايىشـچىالرنى ئۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرگەن .سـاقچىالر كۈندۈزى
قـورال ئىشـلەتمىگەن  ،ئەممـا قاراڭغـۇ چۈشـۈپ كـەچ سـائەت
 19:00بولغاندىن كېيىن كوچىدىكى كىشـىلەرگە قارىتىپ ئوق
چىقىرىشـقا باشـلىغان .ئۇ كېچە ئابدۇلالھ يۇنۇسـنىڭ ئۆيىنىڭ
يېنىدىكـى ئىككـى شەخسـىي دوختۇرخانىغـا نۇرغـۇن ئۆلگـەن
ۋە يارىالنغـان ئۇيغـۇرالر ئېلىـپ كېلىنگـەن .ئۈرۈمچىدە سـىرتقا
چىقىـش چەكلىمىسـى ۋە جىددىـي ھالـەت ئېلان قىلىنغـان.
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رەسـىم  :8خىتـاي سـاقچىلىرىنىڭ باستۇرىشـى نەتىجىسـىدە ھوشـىدىن كەتكـەن ئۇيغـۇر
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-5ئىيـۇل قەتلىئامىنىـڭ يەنـە بىـر شـاھىدى ئابدۇراھمـان
ئابدۇخېلىلنىـڭ شـەرقىي تۈركىسـتان ئىنسـان ھەقلىـرى
كۆزىتىـش جەمئىيىتـى ( )ETHRگـە ئېيتىقـان گۇۋاھلىـق
سـۆزلىرىگە ئاساسلانغاندا  ،نامايىـش بولغـان كۈنـى كېچىسـى
ئۈرۈمچـى كوچىلىرىـدا ئېغىـر تىپتىكـى تانـكا ۋە برونىۋىـكالر

چـارالپ يۈرگـەن .ئابدۇراخماننىـڭ دېيىشـچە« :خىتـاي
ھۆكۆمىتىنىـڭ نامايىشـتىن باشـتىال خـەۋرى بـار بولـۇپ،
قاتتىـق باسـتۇرۇش ئۈچـۈن پۇرسـەت كۈتكـەن ۋە ئۈرۈمچـى
ئـات بەيگـە مەيدانىـدا قانلىـق باسـتۇرۇش ئېلىـپ بارغـان».

ئـات بەيگـە مەيدانـى ئۈرۈمچىـدە ئۇيغـۇرالر ئـەڭ كـۆپ
ئولتۇراقالشـقان رايونالرنىـڭ بىـرى .نامايىشـقا قاتناشـقانالرنىڭ
يېرىمىدىـن جىقىراقـى مۇشـۇ يـەردە ،قالغـان يېرىمـى بولسـا
خەلـق مەيدانىـدا ئىـدى .مەنمـۇ ئـات بەيگـە مەيدانىـدا ئىدىـم.
نامـاز شـام ۋاقتـى بىلـەن ئـات بەيگـە مەيدانىنىـڭ قېشـىدىكى
ھەربىـي گازارمىدىـن 200دىـن كـۆپ ئەسـكەر چۇقـان
سـالغانچە يېتىـپ كەلـدى .بىـز قورقمـاي جايىمىـزدا تـۇردۇق.
ئەسـكەرلەرنىڭ باشـتىكى ئـۈچ سـېپىگە ئۇيغـۇر ئەسـكەرلەر،
كېيىنكـى سـەپلەرگە خىتـاي ئەسـكەرلەر تىزىلغـان ئىـدى.

دەسـلەپتە ئاسـمانغا ئـوق ئېتىـپ بىزنىـڭ تارقىلىشـىمىزنى
تەلـەپ قىلـدى ،بىزمـۇ تارقىلىـپ كەتتـۇق .سـائەت 19:00دا
ئەسـكەرلەر ئۆيمۇ-ئـۆي تەكشۈرۈشـكە ۋە بەدىنىـدە ئازراقلا
يارىسـى بولغـان كىشـىلەرنى تۇتـۇپ كېتىشـكە باشـلىدى.
ئـۇ يـەردە قۇشـخانا بـار بولـۇپ ،قۇشـخانىدا ئىشـلەيدىغان ۋە
كيىملىرىگـە ئـازراق قـان يۇقـۇپ قالغـان كىشـىلەرمۇ تۇتـۇپ
كېتىلـدى .مەھەللىدىـن 200دىـن ئارتـۇق كىشـىنى ئاھالىلـەر
كومىتىتىنىـڭ ئالدىغـا يىغىـپ ،ئىـچ كېيىمىگىچـە سـالغۇزۇپ
 3دانـە -70يـول ئاپتۇبۇسـىغا بېسـىپ ئېلىـپ كەتتـى.
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خەرىتـە  :2ئۈرۈمچىـدە نامايىـش بولغـان ئورۇنالرنـى
كۆرسـەتكەن خەرىتە

ۋەقەنىـڭ شـاھىدى ئەنـۋەر مەمـەت ETHR ،بىلـەن ئېلىـپ بارغـان زىيـارەت
سـۆھبىتىدە-5 ،ئىيـۇل كۈنـى كىشـىلەر پەقەتلا -26ئىيـۇن شـاۋگۇەندە يـۈز
بەرگـەن قەتلىئـام توغرىسـىدا خىتـاي دائىرىلىرىدىـن چۈشـەنچە بېرىشـىنى
تەلـەپ قىلىـش ئۈچـۈن نامايىـش قىلغانلىقىنـى ئېيتتـى .ئەنۋەرنىـڭ ئېيتىشـىچە،
-4ئىيـۇل كۈنـى ئىشـچىالر ۋاقىـت گېزىتىنىـڭ مۇخبىـرى غەيـرەت ئوسـمان
مۇناسـىۋەتلىك دائىرىلەرنىـڭ بـۇ ۋەقـە ھەققىـدە بايانـات ئېلان قىلىشـى ئۈچـۈن
بىـر يازمـا يازغـان بولسـىمۇ ،خىتـاي دائىرىلىـرى ھېچقانـداق ئىپـادە بىلدۈرمىگـەن.
-5ئىيـۇل قەتلىئامىـدا يۈزبەرگـەن ۋەقەلىكلـەر ھەققىـدە غەيـرەت ئوسـمان خوڭكـوڭ
«داجوڭبـاۋ» گېزىتىنىـڭ زىيارىتىنـى قوبـۇل قىلغانلىقـى ئۈچـۈن  15يىللىـق قامـاق
جازاسـىغا ھۆكـۈم قىلىنغـان .ئەنـۋەر مەمـەت شـاھىت بولغـان بىـر باشـقا ۋەقـە بولسـا
-5ئىيـۇل كۈنـى ئانىسـى ئۇيغـۇر ،دادىسـى پاكىسـتانلىق  17ياشـلىق بىر بـاال پەقەتال
بىرىنىـڭ خىتـاي قوراللىـق كۈچلىـرى تەرىپىدىـن ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنـى كۆرگەنلىكـى
ۋە ئۇنـى سـىنغا ئالغانلىقـى ئۈچـۈن قولغـا ئېلىنغـان .تولـۇق ئوتتۇرىنىـڭ ئاخىرقـى
سـىنىپىدا ئوقۇۋاتقـان بـۇ بـاال تۈرمىـدە ئۆلتۈرىۋېتىلگـەن بولـۇپ ،دادىسـى ئـەرز
قىلغـان بولسـىمۇ ھېچقانـداق نەتىجىگـە ئېرىشـەلمىگەن .كېيىـن پاكىسـتانغا قايتىپ
پاكىسـتاندىكى خىتـاي ئەلچىخانىسـىنىڭ ئالدىـدا كۈنلەرچـە نامايىـش قىلغـان.

رەسىم  :9ئوغلىنى ئىزدەپ كوچىغا چىققان ۋە يالغۇز قارشى تۇرغان ئۇيغۇر ئانا

-5ئىيۇل كۈنى سائەت 17:30دىن باشالپ شەرقىي تۈركىستاندا
پۈتـۈن ئىنتېرنىـت ۋە تېلېفـون سـىگناللىرى كېسـىۋېتىلگەن.
ئاخشـام سـائەتلىرىدىن باشلاپ سـاقچىالر دەسـلەپتە گاز
بومبىسـى ئاتقان ،كېيىن رەسـمىي ئوق ئىشلىتىشكە باشلىغان.
ئابدۇراھمـان ئابدۇخېلىلنىـڭ بىلدۈرىشـىچە-6 ،ئىيـۇل كۈنـى
سـەھەر ئۇنىـڭ ئـات بەيگـە مەيدانىـدا ئولتۇرۇشـلۇق بىـر ئايـال

قوشنىسـى يىغلاپ تـۇرۇپ 5 ،ئوغلىنىـڭ خىتـاي سـاقچىالر
تەرىپىدىـن ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنـى ،پەقەتلا بـۇالق بېشـىدىن ئـاق
مەسـجىت ۋە دۆڭكۆۋرۈككىچـە بولغـان قىسـقىغىنە ئارىلىقتـا
200دىـن كـۆپ ئۇيغۇرنىـڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنـى ،بۇالرنىـڭ
كۆپۈنچىسـىنىڭ يـاش ئوغۇللار ئىكەنلىكىنـى ئېيتىـپ بەرگەن.
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-7 2.3ئىيۇل :خىتايالرنىڭ ئۇيغۇرالرنى ئوۋالش كۈنى
گۇۋاھچىالرنىـڭ ئېيتىـپ بېرىشـىچە-5 ،ئىيـۇل كۈنـى
كېچىسـى كوچـا چىراقلىـرى ئۆچۈرىۋېتىلگـەن بولـۇپ،
كېچىچـە ئـوق ئاۋازلىـرى ئۈزۈلمىگـەن .ئەتىسـى سـەھەر قانلىـق
كوچىلار سـۇ بىلـەن پاكىـز يۇيۇلـۇپ ،جىنايـەت ئىزلىـرى يـوق
قىلىنغـان .شـۇ كۈندىـن باشلاپ ،سـاقچىالر كۆرگەنلىكـى
ئۇيغۇرنـى ،بولۇپمـۇ ئـاق مەسـچىت ۋە چـوڭ بـازار قاتارلىـق
ئۇيغـۇرالر زىـچ ئولتۇراقالشـقان رايونلاردا تۇتقـۇن قىلىشـنى
باشـلىغان .بـۇرۇن كىشـىلەرنىڭ كۆپلىكىدىـن يـول يۈرۈشـمۇ
تـەس بولغـان كوچىلاردا ئادەمـزات قالمىغـان .ھەتتـا خىتـاي
دۆلـەت ئورگانلىرىنىـڭ خىزمەتچىلىـرى بولسـىمۇ ئۇيغـۇر
بولغانلىقـى ئۈچـۈن نۇرغـۇن كىشـى تۇتقـۇن قىلىنغـان.
بىـر دوسـتىنىڭ ئۆيىـدە پاناھالنغـان ئابدۇراھمـان ئابدۇخېلىل،
كېچـە ۋاقتى خىتاي سـاقچىالرنىڭ ئۆيىگە كېلىـپ خىتايالرنىڭ
كالتـەك ۋە تىغلىـق ئەسـۋاپالر بىلەن ئۇيغۇرالرنـى ئۇرۇش ئۈچۈن
كوچىالرغـا چىققانلىقىنـى ،ئۇيغۇرالرنىـڭ ئۆزىنـى قوغدىشـى

كېرەكلىكىنى،قورونىڭ كىرىشىدە نۆۋەت تۇتۇشىنى ۋە باستۇرۇپ
كىرمەكچـى بولغـان خىتايالرنـى توسـۇپ قېلىشـى كېرەكلىكىنى
ئېيتقـان .سـاقچىالر كەتكەندىن كېيىن ئۇيغۇر ئەرلىرى سـىرتقا
چىقىـپ قورونىـڭ كىرىشـىدە نـۆۋەت تۇتۇشـقا باشـلىغان.
ئابدۇللاھ يۇنۇسـنىڭ  ETHRغـا ئېيتىشـىچە-7 ،ئىيـۇل
كۈنـى كۆچمـەن خىتايلار ئۇيغۇرالرغـا ھۇجـۇم قىلىشـقا
باشـلىغان .خىتايالرنىـڭ مەھەللىسـىگە يىقىـن جايالردىكـى
ئۇيغۇرالرنىـڭ ئاشـخانا ،ناۋايخانـا ۋە باشـقا دۇكانلىـرى
چېقىۋېتىلگـەن ۋە ئىگىلىـرى ئۆلتۈرىۋېتىلگـەن .ئابدۇللاھ
يۇنـۇس رادىيودىـن ئۈرۈمچـى خ ك پ سـېكرىتارى لىجـى
ئىسـىملىك خىتاينىـڭ خەلـق مەيدانىـدا خىتايالرغـا قىلغـان
نۇتۇقىـدا ،كۆچمـەن خىتايالرنـى قوغدايدىغانلىقىنـى ،بۇنـداق
ۋەقەلەرنىـڭ سـادىر بولۇشـىغا يـول قويمايدىغانلىقىنـى
ئېيتقانلىقىنـى ئاڭلىغـان .بۇنىڭدىـن جاسـارەتلەنگەن خىتايالر
-9ئىيۇلغـا قـەدەر ئۇيغۇرالرنـى ئۆلتۈرۈشـكە داۋام قىلغـان.

شـاھىت ئەنـۋەر مەمـەت -6ئىيـۇل ئايالىنـى تىببىـي ئۇنىۋېرسـىتىت
دوختۇرخانىسـىغا ئاپارغـان بولـۇپ ،ئۇنىۋېرسـىتىت ئەتراپىنىـڭ ھېـچ
ئىـش بولمىغانـدەك جىمجىـت ئىكەنلىكىنـى قەيىـت قىلـدى .ئەنۋەرنىـڭ
ئېيتىشـىچە ،شـۇ كۈنـى چۈشـتىن كېيىـن خ ك پ نىـڭ شـەرقىي
تۈركىسـتاندىكى سـېكرىتارى ۋاڭ لېچـۈەن رادىيـو ۋە تېلىۋىـزورالردا
ئۇيغۇرالرغـا رەھىـم قىلماسـلىق توغرىسـىدا يوليـورۇق چۈشـۈرگەن.
نەتىجىـدە -7 ،ئىيـۇل خىتايلار كوچىالرغـا چىقىشـقا باشـلىغان .ئەنـۋەر
تۇرۇشـلۇق كۆنچـى مەھەللىسـىگە تەخمىنـەن  100خىتاينىـڭ باسـتۇرۇپ
كەلگـەن ،ئۇيغـۇر ئاياللىـرى ئىشـىك ئالدىـدا ،ئەرلـەر بولسـا مەھەللـە
ئىچىـدە كوچىلاردا نۆۋەتتـە تۇرغـان .ئەنـۋەر يەنـە ،مەھەللىگە باسـتۇرۇپ
كەلگـەن خىتايالرنىـڭ ھەممىسـىنىڭ چېچىنىـڭ ئوخشـاش پاسـۇندا
قىسـقا ياسـالغانلىقىنى ۋە بۇيـرۇق ئىشـارەتلىرىگە قارىتـا ھەرىكـەت
قىلىدىغانلىقىنـى كۆرگەنلىكىنـى ئېيتىـپ ،بـۇ كىشـىلەرنىڭ نورمـال
پۇقـرا ئىكەنلىكىدىـن گۇمـان قىلىدىغانلىقىنـى ،بۇالرنىـڭ نورمـال پۇقـرا
بولماسـتىن ئاالھىـدە قىسـىم ئەسـكەرلىرىگە ئوخشـايدىغانلىقىنى ئېيتتـى.
ئەنـۋەر مەمەتنىـڭ  ETHRغـا بىلدۈرۈشـىچە-7 ،ئىيۇلدىـن باشلاپ
رەسىم  :11ئەينى ۋاقىتتىكى خ ك پ نىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتايلار تەرىپىدىـن ئۆلتۈرىۋېتىلگـەن ئۇيغۇرالرنىـڭ سـانى ناھايىتـى
باش سېكرىتارى
كـۆپ ئىكـەن .ۋەقەگـە مۇناسـىۋەتلىك بىزنـى ئۇچـۇر بىلـەن تەمىنلىگـەن
ئەنـۋەر مەمـەت ،مەھەللىسـىدىكى بىـر باققالنىـڭ -7ئىيـۇل سـەھەر،
ئەھۋالدىـن خەۋەرسـىز ھالـدا مىۋە-چىـۋە تـوپ بازىرىغـا بېرىـش ئۈچـۈن يولغا چىققانلىقىنـى ۋە يولـدا خىتايالرنىـڭ ئۇيغۇرالرغا ھۇجۇم
قىلىۋاتقانلىقىدىـن خـەۋەر تېپىـپ بىر مەسـجىتكە يۇشـۇرۇنۇۋالغانلىقىنى ،بىر مەزگىلدىن كېيىن مەسـچىتكە يوشـۇرۇنۇۋالغانالر بىلەن
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بىللـە چىقىـپ ئۆيىگە قـاراپ ماڭغانلىقىنى ،ئەپسۇسـلىنارلىقى
مەھەللىگـە ئـاز قالغانـدا خىتايالرغـا ئۇچـراپ قېلىـپ خىتايلار
تەرىپىدىـن ئـۇرۇپ ئۆلتۈرىۋېتىلگەنلىكىنـى ئىلاۋە قىلـدى.
ئەنـۋەر مەمـەت يەنـە خىتايالرنىـڭ بىـر ئۇيغـۇر سـاقچىنى
كۆرسـىتىپ خىتـاي سـاقچىالردىن ئۇنىـڭ سـاقچى فورمىسـىنى
سالدۇرىۋېتىشـىنى ۋە ئۆزلىرىنىـڭ ئۇنـى ئۆلتۈرۋەتكۈسـى
بارلىقىنـى ئېيتقانلىقىغـا شـاھىت بولغـان .ئەنـۋەر يەنـە،

-7ئىيـۇل مىللەتلـەر كوچىسـىدا بىـر تىجارەتچىنىـڭ
نەۋرىسـىنىڭ ،باسـتۇرۇپ كەلگەن خىتايالرغا قارشى چىققىنىدا
خىتـاي سـاقچىالر تەرىپىدىـن ئېتىـپ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنـى
ۋە -8ئىيـۇل كۈنـى  50-60مىـڭ خىتاينىـڭ خانتەڭـرى
مەسـجىتىنى ئۆرۈۋېتىـش ئۈچـۈن كەلگەنلىكىنـى ،ئەممـا
مەقسـىتىگە يېتەلمـەي قايتقانلىقىنـى ئۆز كـۆزى بىلەن كۆرگەن.

رەسىم  :12نۇرغۇنلىغان خىتايالرنىڭ بىر ئۇيغۇر ياشنى ئۆلتۈرمەكچى بولغاندىكى كۆرۈنۈش-2009 ،يىلى -7ئىيۇل.
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رەسىم -7 :13ئىيۇل كۈنى ئۇيغۇرالرنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن كوچىالرغا چىققان ئىرقچى كۆچمەن خىتايالر.
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-7ئىيـۇل كۈنـى قوللىرىغـا پىچـاق ،توقمـاق ۋە خىـش قاتارلىـق
جىنايـەت قورالالرنى ئالغـان ئاققۇن ئېرقچى خىتايالر ،ئۈرۈمچى
كوچىلىرىنـى ئۇيغۇرالنىـڭ قېنـى بىلەن بويىدى .بـۇ پەيىتلەردە
خىتـاي سـاقچىلىرى كۆزگـە چېلىقمىـدى .ئۈرۈمچى شـەھەرلىك
-5ئوتتـۇرا مەكتەپنىـڭ مۇزىـكا ئوقۇتقۇچىسـى ،ئۇيغۇرالرنىـڭ
ئـەل سـۆيگەن ناخشىچىسـى مىـرزات ئالىـم ،ماشىنىسـىدا
28
خىتايلار تەرىپىدىـن پىچاقلىنىـپ پاجىئەلىـك ئۆلتۈرۈلـدى.
ئابدۇراھمـان سـاتۇق ،قەتلىئـام جەريانىـدا «ئۆلتۈرۈلگـەن
ئۇيغۇرالرنىـڭ سـانى ئـەڭ ئـاز  10مىـڭ ،قولغـا ئېلىنغانالرنىـڭ
سـانى بولسـا ئۆلگەنلەردىـن تېخىمـۇ كـۆپ ئىكەنلىكـى»
خەۋىرىنىـڭ ئېقىـپ يۈرگەنلىكىنـى ئېيتىپ بەردى .مۇسـتەقىل
تەتقىقاتچىالرنىـڭ بـۇ قەتلىئامنـى تەكشـۈرۈش تەلىپى خىتايالر
تەرىپىتىـن رەت قىلىنغـان ۋە چەكلەنگەنلىكـى ئۈچـۈن،
-5ئىيۇلدىكـى قىرغىنچىلىقتىـن -2010يىلىنىـڭ بېشـىغىچە
داۋامالشـقان تۇتقـۇن قىلىـش جەريانىـدا قانچىلىـك كىشـىنىڭ
ئۆلتۈرۈلگەنلىكـى ۋە قانچىلىـك كىشـىنىڭ غايىـب بولغانلىقـى
توغرىسـىدىكى ئۇچـۇرالر پەقەتلا خىتـاي ئارخىپلىرىـدا
تېپىلىـدۇ .ئەممـا ئۈرۈمچـى قەتلىئامـى جەريانىـدا يوقـاپ
كەتكـەن ئۇيغۇرالردىـن ھازىرغىچە ھېچبىـر ئىز-دېرەك يوقتۇر.
گۇۋاھچـى ئابدۇراھمـان سـاتۇق ،بـۇالق بېشـىدا ئولتۇرىدىغـان
دوسـتىنىڭ خىتايلار تەرىپىدىـن پىچاقلىنىـپ ئېغىـر
يارىالنغانلىقىنـى ئېيتتـى .خىتـاي ھاكىمىيىتـى ۋەقـەدە زىيانغـا
ئۇچرىغۇچىالرغـا تۆلـەم بېرىدىغانلىقىنـى ئېلان قىلغـان
بولـۇپ ،ئابدۇراھماننىـڭ دوسـتى تۆلـەم تەلـەپ قىلىـش
ئۈچـۈن بارغىنىـدا تۇتقـۇن قىلىنغـان ۋە ئائىلىسـىدىكىلەر
زور سـوممىلىق پـارا بېرىـش ئارقىلىـق قۇتۇلـدۇرۇپ چىققـان.

رەسـىم  :14كۆچمـەن خىتايلار تەرىپىدىـن ئۆلتۈرۈۋېتىلگـەن مۇزىـكا
ئوقۇتقۇچىسـى مىـرزات ئالىـم

شـەرقىي تۈركىسـتان ئىنسـان ھەقلىـرى كۆزىتىـش جەمئىيىتـى
( )ETHRبولۇش سـۈپىتىمىز بىلەن ،شـاھىتالر بىلەن ئېلىپ
بارغـان سـۆھبەتلەردىن شـۇنى جەزملەشـتۈردۇقكى-5 ،ئىيـۇل
ئۆتكۈزۈلگـەن نامايىـش ھېچقانـداق گۇرۇپپـا ياكـى شـەخس
تەرىپىدىـن پىالنالنمىغـان .نامايىشـنىڭ -26ئىيـۇن كۈنـى
شـاۋگۇەن ئويۇنچۇق زاۋۇتىدا خىتايالر تەرىپىدىن ئىچىنىشـلىق
ھالـدا ئۆلتۈرۈۋېتىلگـەن ئۇيغۇرالرنىـڭ ھەقلىرىنـى قوغـداش،
ئادالـەت تەلـەپ قىلىشـتىن باشـقا مەقسـىتى يـوق .يەنـە بىـر
تەرەپتىـن ،شـۇمۇ روشـەن رېئاللىقكـى ،خىتـاي دائىرىلىرىنىـڭ
ئىسـتىخبارات ۋە خەۋپسىزلىك تارماقلىرى نامايىشنىڭ ئالدىنى
ئېلىـش كۈچىگـە تامامـەن ئىگـە بولـۇپ تۇرۇغلـۇق ،ۋەقەنىـڭ
چوڭىيىشـىغا شـارائىت تۇغـدۇرۇپ بەرگـەن ،ھەتتـا قۇتراتقۇلۇق
قىلىـش ئارقىلىـق ئۇيغـۇر ياشـلىرىغا قارىتـا بىـر قېتىملىـق
سىسـتېمىلىق تازىلاش ئوپېراتسىيەسـى ئېلىـپ بارغـان.
ھەتتاكـى ،خىتـاي دائىرىلىرىنىڭ -7ئىيـۇل كۈنى پىالنلىق ھالدا
خىتـاي ئاققۇنلىرىنـى ئۈرۈمچىدىكـى ئۇيغـۇر مەھەللىلىرىگـە
ھۇجـۇم قىلىشـقا كۈشـكۈرتۈش ئارقىلىـق نۇرغۇنلىغـان
ئۇيغۇرالرنىـڭ جېنىغـا زامىـن بولغـان ۋە جەريانغـا كـۆز يۇمغان.

 2.4خىتاينىڭ قەتلىئامدىن كېيىنكى سىياسىتى
خىتـاي دائىرىلىـرى -5ئىيۇلنـى ناھايتـى چـوڭ «تېرورلىـق
ۋەقەسـى» دەپ كۆرسىتىشـكە ئۇرۇنـدى ۋە نامايىشـنىڭ
چەتئەلدىكـى ئۇيغـۇرالر تەرىپىدىـن پىالنالنغانلىقىنـى
توقـۇپ چىقتـى .خىتـاي تاراتقۇلىرىـدا -5ئىيـۇل نامايىشـىنىڭ
چەتئەلدىكـى بۆلگۈنچـى ئۇيغـۇرالر تەرىپىدىـن پىالنالنغانلىقـى
توغرىسـىدىكى خەۋەرلەرنـى كـەڭ تارقاتتـى .نامايىشـقا

قاتناشـقۇچىالر «تېرورچـى ۋە خىتـاي دۆلىتىگە قارشـى چىققان
مىللىي بۆلگۈنچى» دەپ تەشـۋىق قىلىندى .بەدىنىدىن ئازراقال
يـارا بايقالغـان ھەرقانـداق كىشـى نامايىشـقا قاتناشـقان دېگـەن
گۇمان بىلەن 20-25 ،يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى،
نۇرغۇنلىغـان كىشـىلەرگە بولسـا تۇتـۇش بۇيرۇقـى چىقىرىلدى.

)”, Radioئۇيغۇر ناخشىچىىس مرىزات ئالىم سرىلىق ھالدا ئۆلتۈرۈلدى( 28. Mihriban, “Uygur şarkıcı Mirzat Alim gizli bir şekilde öldürüldü
>Free Asia, 2009 <https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/tepsili_xewer/mirzat-alim-olumi-08242009194813.html
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رەسىم -5 :15ئىيۇل نامايىشىغا قاتناشقان دەپ قارىلىپ تۇتۇش بۇيرىقى چىقىرىلغان ئۇيغۇر ياشالر.

ئابدۇراھمـان سـاتۇقنىڭ  ETHRغـا ئېيتىشـىچە-5 ،ئىيـۇل
كۈنـى بېخەتەرلىـك كامىرالىرىغـا چۈشـۈپ قالغـان بارلىـق
ئۇيغـۇرالر قولغـا ئېلىنغـان ۋە  15-18يىللىـق قامـاق جازاسـىغا
ھۆكـۈم قىلىنغـان .ئابدۇراھمـان سـاتۇقنىڭ دۇكىنىنىـڭ قېشـىدا
تۆمۈرچىلىـك قىلىدىغـان بىـر يـاش گەرچـە ۋەقـە بىلـەن
ھېچقانـداق مۇناسـىۋىتى بولمىسـىمۇ ،پەقەتلا كامىراغـا
چۈشـۈپ قالغانلىقـى ئۈچـۈن قولغـا ئېلىنىـپ  18يىللىـق
قامـاق جازاسـىغا ھۆكـۈم قىلىنغـان .ئابدۇراھمـان ئابدۇخېلىـل
قەتلىئـام يـۈز بېرىـپ بىـر قانچـە يىلدىـن كېيىـن دوسـتىنى
يوقلاپ تۈرمىگـە بارغىنىـدا ،دوسـتىنىڭ ئاللىبـۇرۇن
سـۆزلىيەلمەيدىغان بولـۇپ قالغانلىقىغـا شـاھىت بولغـان.

باسـتۇرۇش سىياسـىتىنىڭ كەڭ كۆلەمـدە يولغـا قويۇلغانلىقىنى،
ئىككى خىزمەتدىشـىنىڭ ئىز-دېرەكسـىز يوقاپ كەتكەنلىكىنى
ئېيتتـى .بېرىلگەن مەلۇماتالرغا قارىغانـدا ،قەتلىئامدىن كېيىن
ئۈرۈمچىـدە ئۇيغـۇرالر ياشـايدىغان مەھەللىلەرنىـڭ كىرىـش-
چىقىـش نۇقتىلىـرى خىتـاي قوراللىـق سـاقچىالر تەرىپىدىـن
توسـۇۋېتىلگەن ۋە 10كۈنگىچـە سـىرتقا چىقىـش چەكلەنگـەن.
شـاھىت ئەنـۋەر مەمەتنىـڭ ئېيتىشـىچە-5 ،ئىيـۇل قەتلىئامىغا
«چېتىشـلىق» دەپ قارالغانالرنـى ئىشـقا ئېلىـش چەكلەنگەن،
نامايىشـقا قاتناشـقانالرال ئەمـەس ،نامايىشـقا قاتناشـتى دەپ
قارالغانالرنىـڭ دوسـتلىرىمۇ چەتكـە قېقىلىشـتىن قۇتۇاللمىغان.

شـاھىت ئابدۇللاھ يۇنـۇس  ETHRغـا -5ئىيـۇل
قەتلىئامىدىـن كېيىـن شـەرقىي تۈركىسـتاندا ھەددىدىن زىيادە
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رەسىم  :16ئۇيغۇر ياشلىرى -5ئىيۇلدىكى نامايىشقا قاتناشقانلىقى ئۈچۈن ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى

-7ئاينىـڭ -5كۈنىدىـن كېيىـن ،خىتـاي ئەسـكەر ۋە
سـاقچىلىرى شـەرقىي تۈركىسـتاننىڭ بارلىـق شـەھەرلىرىدە
نەچچـە ئـاي كـۈچ كۆرسـىتىش ئېلىـپ بـاردى ۋە
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ھەرتۈرلـۈك تاراتقـۇ ۋاسـتىلىرىدا خىتـاي دۆلىتىگـە قارشـى
چىققانالرنىـڭ ئاقىۋېتىنىـڭ ئىنتايىـن ناچـار بولىدىغانلىقـى
توغرىسـىدا تەھدىـت نۇتۇقلىـرى كـەڭ تارقىتىلـدى.

رەسىم  :17كۈچ كۆرسىتىپ ۋارقىراۋاتقان خىتاي ئەسكەرلىرى
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-2009يىلـى سـىنتەبىردە ئۈرۈمچىگـە قايتىـپ كەلگـەن
سـاتۇق ،ئۈرۈمچـى كوچىلىرىنىـڭ قۇپ-قـۇرۇق بولـۇپ
قالغانلىقىنـى ۋە شـەرقىي تۈركىسـتانلىقالرنىڭ ئۈرۈمچىـدە
قېلىـش ئۈچـۈن ۋاقىتلىق تۇرۇش كېنىشكىسـى ئېلىشـى شـەرت
قىلىنغانلىقىنـى ئېيتتـى .ۋەقەدىـن كېيىـن ئۈرۈمچىـدە كىملىك

تەكشـۈرۈش پونكىتلىرى كۆپەيتىلگەن ۋە بىرونىۋىك ۋە سـاقچى
ماشـىنىلىرى ئۇيغـۇرالر ئولتۇراقالشـقان رايونلاردا كېزىـپ
يۈرگـەن .ئۇنىڭدىـن سـىرت ،ئاققـۇن خىتايالرنىـڭ ئۇيغۇرالرغـا
تۇتقـان پوزىتسىيەسـىمۇ ئىنتايىـن ناچارلىشـىپ كەتكـەن.

رەسـىم  :18شـەرقىي تۈركىسـتاننىڭ باشـقا يەرلىرىدىـن ئۈرۈمچىگـە كەلگـەن ياشلار كىملىـك تەكشـۈرۈش جەريانـى تۈگـەپ بولغۇچـە مۇشـۇ
ھالەتتـە سـاقلىتىلماقتا-2009 ،يىلـى -7ئـاي.

-5ئىيۇلدىـن كېيىـن ،خىتـاي دۆلـەت تاراتقۇلىـرى ئۇيغۇرالرنـى
قارااليدىغـان تەشـۋىقات پائالىيەتلىرىنـى كـەڭ كۆلەملىك قانات
يايدۇرۇشـقا باشـلىدى  .پۈتـۈن خىتايـدا ئېلىـپ بېرىلغـان بـۇ
پائالىيەتتـە ئۇيغۇرالرنىـڭ «تېرورىسـت ۋە قاتىـل» ئىكەنلىكـى
ئوچۇقتىـن ئوچۇق تەشـۋىق قىلىنـدى .بۇ پائالىيەتلـەر تۈپەيلى،
ئۇيغـۇرالر بارغانلا يېرىـدە ناچـار مۇئامىلىگـە ئۇچرىـدى.
خىتاينىـڭ رەسـمىي تېلېۋىـزور قاناللىـرى پەقـەت -5ئىيـۇل
كۈنـى سـاقچىالرغا قارشـىلىق كۆرسـەتكەن ئۇيغۇرالرنىـڭ
ۋە يارىالنغـان خىتايالرنىـڭال كۆرۈنۈشـىنى قايتا-قايتـا
بـەردىETHR .نىـڭ بـاش كاتىپـى نۇرىددىـن ئىزباسـارنىڭ
بىلدۈرىشـىچە -2009يىلـى يازلىـق تەتىلـدە ئۆيىگـە قايتمـاي
ئوقـۇش خىراجىتىنـى چىقىرىـش ئۈچـۈن بېيجىڭدىكـى بىـر
كاررېفـوردا ئىشـلەۋاتقان مەركىـزى مىللەتلـەر ئۇنۋېرسـتىتىنىڭ
-2006يىللىـق ئۇيغـۇر تىلـى ۋە ئەدەبىياتـى فاكولتېتـى
ئوقۇغۇچىسـى نىزامىدىـن ئەركىـن خىزمـەت جەريانىـدا
بىـر ئېرقچـى خىتـاي تەرىپىدىـن ئۇيغـۇرالر تېرورسـت دەپ

ۋارقىرىغـان ھالـدا يـۈز قىسـىمى چانىۋېتىلگـەن ،نىزامىدىننـى
چانىغـان خىتـاي ھېچبىـر جىنايـى جازاغـا تارتىلمىغـان ۋە
ئـاز مىقـداردا تۆلـەم بېرىپلا قۇتۇلغـان ،مەكتـەپ دائىرىلىـرى
نىزامىدىننـى ئـەرز قىلماسـلىققا زورالپ بېسـىم چۈشـۈرگەن.
مۇشـۇنۇڭغا ئوخشـاش ۋەقەلـەر تامامـەن خىتـاي تاراتقۇلىرىنىـڭ
ئۇيغۇرالرنـى تېروررىسـت قىلىـپ كۆرسـىتىش تەشـۋىقاتىنىڭ
نەتىجىسـى بولـۇپ ،خىتايلار شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى
زۇلۇمىنـى مۇشـۇ شـەكىلدە يېپىشـقا تىرىشـىپ كەلگـەن.
ئاتالمىـش «شـىنجاڭ ئۇيغـۇر ئاپتونـوم رايونلـۇق ھۆكۈمـەت»
نىـڭ قورچاق رەئىسـى نۇر بەكرى -6ئىيۇل شـاۋگۇەن ۋەقەسـى
ھەققىـدە بايانـات ئېلىـپ قىلىـپ« ،شـەبنەم»« ،سـەلكىن»
ۋە «دىيارىـم» قاتارلىـق ئۇيغۇرالرنىـڭ مۇنبەرلىرىنـى قاتتىـق
ئەيىپلىـدى .ئـۇزۇن ئۆتمەي «سـەلكىن» تورىنىڭ قۇرغۇچىسـى
گۈلمىـرە ئىمىـن مۇددەتسـىز قامـاق جازاسـىغا ھۆكـۈم قىلىندى.
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گۈلمىـرە ئىمىـن بىرلەشـكەن دۆلەتلـەر تەشـكىالتى ئىنسـان
ھەقلىـرى كېڭىشـىنىڭ قااليمىقـان تۇتقـۇن قىلىشـقا قارشـى
خىزمـەت گۇرۇپپىسـى تەرىپىدىـن تىزىملىككـە ئېلىنغـان

رەسىم  :19گۈلمىرە ئىمىن

بولـۇپ 29،ئـۇ -1977يىلـى -1ئاينىـڭ -24كۈنـى شـەرقىي
تۈركىسـتاننىڭ ئاقسـۇ شـەھرىدە تۇغۇلغـان .ئۇنىۋېرسـىتىتنى
پۈتتۈرگەندىـن كېيىـن ئۈرۈمچىـدە ئولتۇراقالشـقان گۈلمىـرە،
تەڭرىتـاغ رايونـى رىيۆشـىنگۇاڭ ئاھالىلـەر كومىتىتىنىڭ مۇئاۋىن
رەئىسـى بولـۇپ ئىشـلىگەن ،ئۇيغۇرچـە «سـەلكىن» تورىنىـڭ
قۇرغۇچىسـى .ئـۇ -2009يىلـى -5ئىيۇلدىـن كېيىـن قولغـا
ئېلىنغـان .خىتـاي ھۆكۈمىتـى ب د ت غـا ئەۋەتكـەن باياناتىـدا
گۈلمىـرە ئىمىـن قاتارلىـق ئۇيغـۇر تـور باشـقۇرغۇچىلىرىنى
ئىجتىمائىي ئاالقە تورى ئارقىلىق بۇ ۋەقەنى تەشۋىق قىلدى دەپ
ئەيىبلىدى .گۈلمىرە ئىمىن -5ئىيۇل نامايىشـىنى تەشـكىللەش
جىنايىتـى بىلەن مۇددەتسـىز قاماق جازاسـىغا ھۆكـۈم قىلىندى.
-5ئىيـۇل ئۈرۈمچـى قەتلىئامىدىـن كېيىن ،خىتـاي دائىرىلىرى
شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى دائىمىـي سىياسـىي شـۇئارلىرىدىكى
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يۇمشـاق سـۆزلىرىنىڭ ھەممىسـىنى ئۆزگەرتتـى .خىتايغـا
قارشـى چىقىشـنىڭ چوڭ جىنايـەت ۋە ئەخمەقلىـق ئىكەنلىكى
توغرىسـىدىكى يازمىلار كۆپلەپ يېزىلـدى .نەچچە ئون يىللىق
كۈزىتىـش ۋە ئۈرۈمچـى نامايىشـى قاتارلىـق ۋەقەلـەر ئارقىلىـق
خىتـاي ئۇيغۇرالرنىـڭ زۇلـۇم ۋە بېسـىمالرغا قارشـى تـۇرۇش
ئېڭىغـا دىئاگنۇز قويۇپ ،ئۇيغۇرالرنى ئاسـان ئاسسىمىلياتسـىيە
قىلغىلـى بولمايدىغانلىقىنـى تونـۇپ يەتتـى-2009 .يىلـى
-9ئايغىچـە ئۈرۈمچىـدە ئۇيغۇرالرغـا قارىتىلغـان سۇيقەسـت
جىنايەتلىـرى يۈز بېرىـپ تۇردى .خىتايالر ئىچىـدە ئۇيغۇرالرغا
قارشى ئۆچمەنلىك ۋە خىتاي قارا جەمئىيەت تەشكىالتلىرىنىڭ
قەسـت قىلىـش جىنايەتلىـرى ئـەڭ يۇقىـرى چەككـە يەتتـى.
-5ئىيۇلدىكـى قەتلىئامىدىـن كېيىـن ،خ ك پ ھۆكۈمىتـى
خىتاينىـڭ شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى باشـقۇرغۇچىلىرىنىڭ
ۋەزىپىسـىگە قارىتـا ئومۇميۈزلۈك تەڭشـەش ئېلىپ بـاردى .كونا
ئەمەلدارلىرىنـى ھـەر خىـل سـەۋەبلەر بىلـەن يۆتكىۋىتىـپ،
يېڭـى پارتىيـە باشـقۇرغۇچىلىرى تەيىنلەنـدى .شـەرقىي
تۈركىسـتاننى  15يىل  7ئاي باشـقۇرۇپ « »新疆王دەپ نام
ئالغـان ،پارىخورلـۇق ،قانۇنسـىزلىق ۋە چىرىكلىـك بىلـەن داڭـق
چىقارغـان ،خ ك پ نىـڭ شـەندۇڭلۇق «شـىنجاڭ سـېكرېتارى»
ۋاڭ لېچـۇەن ( )王乐泉خ ك پ مەركىزىـي سىياسـىي
بيۇروسـىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسلىكىگە تەيىنلەندى-2009 .يىلى
-9ئاينىـڭ -5كۈنـى ،خ ك پ نىـڭ تەسـتىقى بىلـەن بۈگۈنكـى
جـازا الگېرلىرىنىـڭ ئىدېئولوگىيىلىـك مېمارلىرىدىـن بىـرى
بولغـان جـۇ خەيلـۇن ( )朱海仑ئۈرۈمچـى شـەھىرى خ ك پ
«شـىنجاڭ كومىتىتـى» نىـڭ سـېكرېتارى قىلىـپ تەيىنلەندى.
جـۇ خەيلـۈن ئەمەلگـە ئولتۇرغاندىـن كېيىـن ئۇيغـۇرالر
جەمئىيىتىنىـڭ ۋە ئائىلەلەرنىـڭ ئىچىگىچە تېخىمۇئىچكىرلەپ
كىرىـپ قاتتىـق ھۇجۇم قىلىـش كېرەكلىكىنـى ئوتتۇرىغا قويۇپ،
خ ك پ نىـڭ شـەرقىي تۈركىسـتان سىياسـىتىنى بەلگىلەشـتە
مۇھىـم ئـورۇن ئالـدى-5 30.ئىيـۇل قەتلىئامـى جـۇ خەيلۇننىـڭ
ئۆسـۈش پەشـتىقىغا ئايالندى .قەتلىئامدىن كېيىن ،ئۈرۈمچىدە
ئۇيغـۇرالر كـۆپ ئولتۇراقالشـقان مەھەللىلەردىكـى ئاھالىلـەر
كومىتىتىغـا خ ك پ غـا ئـەزا  1500كادىـر تارقاقالشـتۇرۇلۇپ
سـەپلەنگەن 31.بـۇ ئىجرائاتلار بىلـەن بىرلىكتـە ،خىتاينىـڭ
يادرولـۇق سىياسـىتىنى تېخىمـۇ قاتتىـق يولغـا قويـۇپ،
-2013يىلـى يىـل ئاخىرىدىـن باشلاپ كـەڭ كۆلەملىـك
تۇتقـۇن قىلىـش ھەرىكەتلىـرى باشـلىدى ۋە -2017يىلـى
قۇرماقچـى بولغـان جـازا الگېرلىرى ئۈچۈن تەييارلىق باشلاندى.

29. United Nations General Assembly, “Report of the Working Group on Arbitrary Detention, A/HRC/22/44”, 18935. De)cember (2012
<https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.44_en.pdf>.
30. Wang Weibo, “Xinjiang’in İnsan Kaynakları Hareketliliğini Okumak “解读新疆人事变动_参考网”.
31. Weibo.
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جەدۋەل -5 :2ئىيۇل قەتلىئامىدىن ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان سىياسىتى

خىتـاي-2009 ،يىلـى ئۈرۈمچـى قەتلىئامىدىـن كېيىنمـۇ
شـەرقىي تۈركىسـتانلىق ياشلارنى خىتـاي ئۆلكىلىرىگـە
ئىشـنچا ئەمگـەك كۈچـى سـۈپىتىدە يۆتكەشـنى داۋام قىلىـپ
كەلگـەن-2019 .يىلـى «شـىنجاڭ ئۇيغـۇر ئاپتونـوم رايونىنىـڭ
ئـادەم كۈچـى ۋە ئىجتىمائىـي كاپالـەت خىزمـەت يىغىنـى» دا
رايوندىـن  2مىليـون  700مىـڭ كىشـىنى خىتايغـا يۆتكـەش
پىالنالنغانلىقـى ئوتتۇرىغـا قويۇلـدى .يىغىننىـڭ تەپسـىالتىدىن
مەلـۇم بۇلۇشـىچە-2018 «:يىلـى  2مىليون  805مىڭ كىشـى
ئېشـىنچا ئەمگـەك كۈچـى سـۈپىتىدە خىتـاي ئۆلكىلىرىگـە
يۆتكـەپ كېتىلگـەن ۋە يىللىـق نىشـاننىڭ %103.89ى

تامامالنغـان ،بـۇ ۋەزىيەتتـە ئەۋەتىلگـەن ئىشـچىالرنىڭ سـانى
تارىختىكـى ئـەڭ يۇقىـرى سـەۋىيەگە يەتكەن .بۇ ئىشـچىالرنىڭ
كۆپىنچىسـى شـەرقىي تۈركىسـتاننىڭ قەشـقەر ،خوتـەن،
ئاقسـۇ ۋە ئارتـۇش ۋىاليەتلىرىدىـن مەجبۇرىـي يۆتكەلگـەن».
-2017يىلىدىـن بۇيـان ،شـەرقىي تۈركىسـتاندىن خىتـاي
ئۆلكىلەرگـە يۆتكـەپ ئاپىرىلغـان ئىشـچىالر قۇللـۇق تۈزۈمـدە
ۋە ھەربىـي ئىنتىزامـدا ئىشـقا سـىلىنىپ كېلىۋاتىـدۇ ۋە
دۇنيادىكـى ئـەڭ چـوڭ قـۇل ئىشـچى زەنجىرىـدە شـەرقىي
تۈركىسـتانلىقالر مەجبـۇرى ئەمگەككـە سـېلىنىۋاتىدۇ.

 2.5خەلقئارانىڭ ئىنكاسى
ئەينـى ۋاقىتتىكـى تۈركىيـە جۇمھۇرىيىتـى بـاش مىنىسـتىرى
رەجـەپ تاييىـپ ئەردوغـان ئۈرۈمچىدىكـى ھادىسـەلەرنى
«ئىرقىـي قىرغىنچىلىـق» دەپ تەسـۋىرلەپ ،مۇنـداق دېگـەن:

«نەچچـە يـۈز ئادەم ئۆلگەن ،مىڭدىـن ئارتۇق ئادەم يارىالنغان
بىـر ۋەقـە ئىرقىـي قىرغىنچىلىقتـۇر .بۇنـى ئىپادىلەيدىغـان
باشـقا سـۆز يـوق .بىز بۇنـى ھەم ئوخشـاش مىللەت ،ھەم
ئوخشـاش قىممەتكـە ئىگـە كىشـىلەر بولـۇش سـۈپىتىمىز

بىلـەن تىلغـا ئېلىشـىمىز كېـرەك .بىر تەرەپتىن ئۇنىۋېرسـال
قىممەت قارىشـى ھەققىدە گەپ قىلىپ ،ئىنسـان ھەقلىرىنى
تەشـەببۇس قىلىـپ ،يەنـە بىـر تەرەپتىـن بـۇ ئىشلارغا
تاماشـىبىندەك قـاراپ تۇرىشـىمىز مۇمكىـن ئەمـەس».
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بـاش مىنىسـتىرنىڭ بـۇ بايانلىرىدىـن كېيىـن ،تاشـقى ئىشلار
مىنىسـتىرلىكى يەنـە «بىـز خىتاينىـڭ ئىچكـى ئىشـلىرىغا
ئارىالشـمايمىز» دەپ بايانـات ئېلان قىلغـان .باش مىنىسـتىر
ئەردوغـان ئىتالىيەدىـن قايتىـپ كەلگەندىن كېيىن ئەسـەنبوغا
ئايرودرومىـدا ئۆتكۈزۈلگـەن مۇخبىـرالر يىغىنىـدا ئوخشـىمىغان
ئىككى خىل بايانات توغرىسىدىكى سوئالغا مۇنۇ جاۋابنى بەرگەن:

«قىلغـان سـۆزلىرىمنى بىلىـپ تـۇرۇپ ۋە ئىشـىنىپ
تـۇرۇپ ئېيتتىـم .تاشـقى ئىشلار مىنىسـتىرلىكىدىكى
دوسـتالر مېنىـڭ سـۆزۈمدىن پەرقلىـق ئىپادىنـى
ئىشـلەتمەيدۇ ۋە ئىشـلىتەلمەيدۇ .بـۇ يـەردە بىـر خاتـا
چۈشـۈنۈش بولۇشـى مۇمكىـن .ھازىـر خىتايـدا يـۈز
بەرگـەن بـۇ ۋەقـە بىـر ئىرقىـي قىرغىنچىلىـق .ئۇنـى باشـقا
ئۇسـۇلدا شەرھلەشـنىڭ پايدىسـى يـوق .بىـز ئىزچىـل
خىتاينىـڭ زېمىـن پۈتۈنلۈكىنـى قولاليدىغانلىقىمىزنـى
ئېيتتـۇق .ئەممـا بىـز ئـۇ يەردىكـى يۇرتداشـلىرىمىزنىڭ
32
ھەققىنـى قوغداشـنى ئىزچىل تەلەپ قىلىـپ كەلدۇق».
خىتـاي تاشـقى ئىشلار مىنىسـتىرلىكىنىڭ باياناتچىسـى چىـن
گاڭ( )秦刚بـاش مىنىسـتىر رەجـەپ تاييىـپ ئەردوغاننىـڭ
بـۇ قەتلىئـام ھەققىدىكـى باياناتىنـى تەنقىـد قىلىـپ ،بۇنىـڭ
ئەقىـل ۋە مەنتىققـە مـاس كەلمەيدىغانلىقىنـى ،ھەمـدە ۋەقـەدە
ئۆلگەنلەرنىـڭ كۆپىنچىسـىنىڭ خىتـاي مىللىتـى ئىكەنلىكىنـى
ئوتتۇرىغـا قويغـان 33.ئۇندىـن باشـقا ،خىتاينىـڭ ھۆكۈمـەت
گېزىتـى  China Dailyئەردوغاننىـڭ سـۆزىنى ئىشـارەت
قىلىـپ ،ئەردوغاننىـڭ سـۆزلىرىنى «مەسئۇلىيەتسـىزلىك»
ۋە «ئاساسسـىز» بايانلار دېگـەن ،شـۇنداقال ئەردوغاننىـڭ
34
بـۇ سـۆزلىرى ئۈچـۈن كەچـۈرۈم سورىشـىنى تەلـەپ قىلغـان.
خىتاينىـڭ رەسـمىي ئاخباراتـى شـىنخۇا تـورى «تۈركىيـە

خىتـاي ھۆكۈمىتىدىـن ئۈرۈمچـى ۋەقەسـىنى كەلتـۈرۈپ
چىقارغانالرنىـڭ جاۋاپكارلىقىنـى سۈرۈشـتە قىلىشـىنى ئۈمىـد
قىلىـدۇ» سـەرلەۋھەلىك خـەۋەر ئېلان قىلـدى .خـەۋەردە،
تۈركىيـە تاشـقى ئىشلار مىنىسـتىرلىقىنىڭ -6ئىيۇلدىكى ۋەقە
توغرىسـىدا بايانـات ئېلان قىلغانلىقـى ۋە باياناتىـدا ،خىتـاي
ھۆكۈمىتىدىـن ۋەقەنـى سـادىر قىلغۇچىالرنىـڭ جاۋاپكارلىقىنـى
35
سۈرۈشـتە قىلىشـىنى ئۈمىـد قىلىدىغانلىقـى ئـورۇن ئالغـان.
-2009يىلـى -7ئاينىـڭ -17كۈنى ،خىتاينىڭ سـوخو خەۋەر
تورىـدا ئېلان قىلىنغـان «تۈركىيـە بـاش مىنىسـتىرى ئۆزىنىـڭ
يالغانچىلىقىغـا مەسـئۇل» تېمىلىـق خـەۋەردە ،بـاش مىنىسـتىر
ئەردوغاننىـڭ «ئىرقىـي قىرغىنچىلىـق» ھەققىدىكـى ئىزاھاتـى
قاتتىـق تەنقىدلەنگەن .خـەۋەردە ،دىئاسـپورادىكى خىتايالرنىڭ
تەھدىتكـە ئۇچرىغانلىقـى ۋە بۇنىڭغـا ئەردوغاننىـڭ مەسـئۇل
بولىدىغانلىقـى قەيـت قىلىنغـان 36.خـەۋەر تۆۋەندىكىچـە:

ئەگـەر بىگۇنـاھ خىتايلار ياكـى باشـقا دۆلەتلەردىكـى
قىرغىنچىلىـق»
«ئىرقىـي
پۇقـراالر
بىگۇنـاھ
يالغانچىلىقىنىـڭ زىيانكەشـلىكىگە ئۇچرىسـا ،ئەردوغـان
ئاققـان ھـەر بىـر تامچـە قانغـا مەسـئۇل بولۇشـى كېـرەك.
خەلقئـارا كەچـۈرۈم تەشـكىالتى يەنـە بـۇ قەتلىئامنـى
«تەرەپسـىز ۋە مۇسـتەقىل» تەكشۈرۈشـنى تەلـەپ قىلىـپ،
«ئـۆز نارازىلىقىنـى تىنـچ يـول بىلـەن ئىپادىلىگەنلىكـى ۋە
پىكىـر بايـان قىلىـش ،ئۇيۇشـۇش ۋە يىغىلىـش ئەركىنلىكىنـى
قولالنغانلىقـى» ئۈچـۈن قولغا ئېلىنغانالرنىڭ قويۇپ بېرىلىشـى
37
ۋە ئادىـل سوتلىنىشـى كېرەكلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويـدى.
كىشـىلىك ھوقـۇق كۆزىتىـش تەشـكىالتى ،خىتـاي دۆلىتـى
بىرلەشـكەن دۆلەتلـەر تەشـكىالتىنىڭ رايوندىكى سىياسـەت ۋە
ۋەقەلەرنى مۇسـتەقىل تەكشۈرۈشـىگە يول قويۇشى كېرەكلىكىنى

32. Milliyet, “Erdoğan: Adeta bir soykırım -”, Milliyet, 2009 <https://www.milliyet.com.tr/amp/dunya/erdogan-adeta-bir-soy>kirim-1116463
33. BBC, “Çin’den Erdoğan’a tepki”, BBC Türkish, 2009 <http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/07/090714_chi>naturkey.shtml
34. VOA, “Çin: ‘Müslüman Ülkelerle İlişkilerimiz Etkilenmeyecek’”, VOA, 2009 <https://www.amerikaninsesi.com/a/a-17>2009-07-14-voa21-88151817/873714.html
35. Fenghunag Net, “Türkiye, Çin Hükümetinin Urumçi olaya sebep olanları adalete teslim etmesini umuyor (土耳其希望中
>国政府将乌鲁木齐事件制造者绳之以法)”, 凤凰网资讯, 2009 <https://news.ifeng.com/c/7fYPSYhDZYk
36. Sohu News, “Türkiye Başbakanı yalanlarından sorumludur (土耳其总理要为自己的谎言负责)”, 搜狐新闻, 2009
><http://news.sohu.com/20090717/n265295177.shtml
37. Amnesty İnternational, “China must investigate 156 deaths during protests in Urumqi”, Amnesty İnternational,
2009
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2009/07/china-must-investigate-156-deaths-during-protests>urumqi-20090707/
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بىلـدۈردى .ئـۇ يەنـە خىتاينىـڭ خەلقئـارا قائىدىلەرگـە
ھۆرمـەت قىلىشـى ۋە نامايىشـنى بېسـىقتۇرغاندا پەقـەت
38
مۇۋاپىـق كـۈچ ئىشلىتىشـى كېرەكلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويـدى.

خىتـاي ھۆكۈمىتـى ئۆزىنىـڭ شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى
باستۇرۇشـلىرى سـەۋەبلىك ئالجىرىيەدىكـى پۇقرالىرىنـى
ئەلقائىدەنىـڭ ئـۆچ ئېلىـش ھۇجۇمـى ئېھتىمالىغـا قارىتـا
39
ئاگاھالنـدۇردى.

 2.6داۋاملىشىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق
خىتـاي دۆلىتـى -5ئىيۇلدىكـى قەتلىئامنـى دۆلـەت ئىچـى
ۋە سـىرتىدىكى تېرورلـۇق كۈچلىـرى ھەمكارلىشـىپ پەيـدا
قىلغـان بۇزغۇنچىلىـق ۋە زوراۋانلىـق ۋەقەسـى دەپ تەشـۋىق
قىلـدى .ئاساسـىي ھوقـۇق ۋە ئەركىنلىـك تەلـەپ قىلىشـتىن
باشـقا مەقسـىتى يـوق شـەرقىي تۈركىسـتانلىقالر تېرورچـى،
رادىـكال ئىسلامچى ياكـى بۆلگۈنچـى سـۈپىتىدە كۆرسـىتىلدى.
ئەمەلىيەتتە،بولۇپ ئۆتكەن ھەممە ئىشـنىڭ سەۋەبى يىلالردىن

بۇيـان داۋام قىلغـان خىتاينىـڭ بېسـىم سىياسـىتى ،ئۇيغۇرالرنى
چەتكـە قېقىـپ خورلىشـى ۋە ئىشـغالىيىتى سـەۋەبىدىن پەيـدا
بولغـان مۇسـتەملىكە سىياسـىتى ئىـدى ،پۈتۈن بۇالرغا شـەرقىي
تۈركىسـتانلىق ياشلارنىڭ ،بولۇپمـۇ ياش قىزالرنىـڭ مەجبۇرىي
ھالـدا خىتايغـا ئېلىـپ كېتىلىشـى ۋە ئىنسـان قېلىپىدىـن
چىققـان مۇئامىلىالرگـە دۇچار بولۇشـى قوشـۇلۇپ كىشـىلەرنىڭ
40
ۋىجدانـى چىدىمىغانلىقتىـن يولالرغـا چىققـان ئىـدى.

رەسىم  :20قىرغىنچىلىقنىڭ كېيىنكى كۈنلىرىدە يوقاپ كەتكەن ئەرلىرىنى ئىزدەپ نامايىش قىلىۋاتقان ئۇيغۇر ئاياللىرى

-5ئىيـۇل ئۈرۈمچـى قىرغىنچىلىقىدىـن كېيىـن ،خىتـاي
دۆلىتـى بارلىـق شـەرقىي تۈركىسـتانلىقالرنى تېرورچـى بولـۇش
ئېھتىماللىقـى بـار دەپ تەسـۋىرلەپ ،تېرورلۇققا قارشـى تۇرۇش
باھانىسـى بىلـەن شـەرقىي تۈركىسـتان خەلقىنـى تۇتقـۇن
قېلىـش ۋە باسـتۇرۇش سـالمىقىنى ھەسسسـىلەپ ئاشـۇردى.
خىتـاي -5ئىيۇل ئۈرۈمچى نامايىشـىنى شـەرقىي تۈركىسـتاندا
ئېلىـپ بېرىۋاتقان ئېرقىي قىرغىنچىلىق سۇيقەسـتلىرى ئۈچۈن
ئـۇزۇن يىلالردىـن بۇيـان باھانـە قىلىـپ ئىشـلىتىپ كەلـدى.
شـەرقىي تۈركىسـتان خەلقىنىـڭ ئېتىقادىنى ئەڭ چوڭ توسـالغۇ
دەپ قارىغـان خىتـاي ،كىشـىلەرنى ئۈرۈمچـى قەتلىئامـى
جەريانىـدا نامايىشـقا ئېتىقـادى سـەۋەبلىك قاتناشـقان دەپ

قارىـدى .بـۇ سـەۋەبتىن-2010 ،يىلدىـن باشلاپ ئىبـادەت
سـورۇنلىرىغا قويۇلغـان چەكلىمىلـەر كۈچەيـدى ۋە ئېتىقـات
ئەركىنلىكـى داۋاملىـق دەخلـى  -تەرۇزغـا ئۇچـراپ كەلـدى.
سـاقچىالرغا -2013يىلـى «تېرورلۇققـا قارشـى قاتتىـق زەربـە
بېرىـش» سىياسـىتى بىلـەن خالىغانچە ئـوق چىقىرىش ھوقۇقى
بېرىلگـەن بولسـا-2014 ،يىلىنىڭ ئاخىرىدا« ،ئاشـقۇنلۇقنىڭ
 75ئىپادىسـى» نامىـدا تىزىملىـك ئېلان قىلىنىـپ ،دىنىـي
ئىبادەتنـى پۈتۈنلـەي چەكلىـدى-2017 41.يىلدىن باشلاپ،
ناتسىسـت ئۇسـلۇبىدىكى جـازا الگېرلىـرى سىياسـىتىنى
يولغـا قويغـان خىتـاي ھۆكۈمىتـى ،مىليونلىغـان شـەرقىي
تۈركىسـتانلىقالرنى جـازا الگېرلىرىغـا قامىـدى .شـەرقىي

38. Human Rights Watch, “China: Exercise Restraint in Xinjiang”, Human Rights Watch, 2009 <https://www.hrw.org/
>news/2009/07/06/china-exercise-restraint-xinjiang
39. Lucy Hornby, “China warns citizens in Algeria of al Qaeda threat | Reuters”, Reuters, 2009 <https://www.reuters.com/
>article/us-china-xinjiang-idUSTRE56E0KW20090715
40. Orhan Kavuncu, “5 Temmuz 2009 Urumçi Unutulmayacak! - Orhan KAVUNCU”, Türk Ocakları Genel Merkezi, 2010
><https://www.turkocaklari.org.tr/yazar/orhan-kavuncu/5-temmuz-2009-urumci-unutulmayacak-1677
41. cssn.cn, “Xinjiang’da bazı bölgeler 75 aşırı dini faaliyetler hakkında bilgiler öğreniyor, faaliyette bulunanlara rastalnınca polise bildirebilir (新疆部分地区学习识别75种宗教极端活动 遇到可报警)”, www.cssn.cn (中国社会科学网), 2014
<http://www.cssn.cn/zjx/zjx_zjsj/201412/t20141224_1454905_1.shtml>.
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تۈركىسـتانلىقالرنىڭ دىنىـي ئېتىقـادى بىلـەن قوشـۇپ
مەدەنىيـەت مىراسـلىرىنىمۇ يوقىتىـش ئۈچـۈن پىالنلىـق ۋە
سىسـتېمىلىق پائالىيەتلەرنـى ئېلىـپ بـاردى .مۇسـۇلمانالرنىڭ
مەقبـەرە ۋە قەبرىسـتانلىقلىرى ۋەيـران قىلىنىـش بىلـەن
بىرگـە ،تەخمىنـەن  16مىـڭ مەسـچىت «رېمونـت قىلىـش»
باھانىسـى بىلـەن -2017يىلدىـن باشلاپ پۈتۈنلـەي ۋەيـران
قىلىنـدى ياكـى ئىسلامىي بىناكارلىق تۈسـىگە ئىگە قۇرۇلۇشلار
42
ياكـى سـىمۋوللۇق جايلار بۇزغۇنچىلىققـا ئۇچرىـدى.
-2017يىلدىن باشلاپ ،شەرقىي تۈركىسـتانلىقالرنىڭ دىنىي
ۋە ئەنئەنىـۋى ئۇسـۇلدا تـوي قىلىشـى ياكـى دەپنـە مۇراسـىمى
ئۆتكۈزۈشـى مەنئىـي قىلىنـدى .روزا ھېيـت ،قۇربـان ھېيـت ۋە
نـورۇز بايرىمـى قاتارلىـق دىنىي ۋە مىللىـي بايرامالرغا چەكلىمە
قويۇلـۇپ ،خىتايالرنىڭ ئەنئەنىۋى بايراملىرىنى تەبرىكلەشـكە،
43
چوشـقا گۆشـى يېيىشـكە ۋە ھـاراق ئىچىشـقا مەجبۇرالنـدى.
 45 44شـەرقىي تۈركىسـتانلىق ئاياللار خىتـاي كۆچمەنلىـرى
بىلـەن تـوي قىلىشـقا مەجبۇرالنـدى ،ئۇيغـۇر ۋە باشـقا تـۈرك
مىللىتىگـە تـەۋە شـەرقىي تۈركىسـتانلىق ئاياللار مەجبـۇرى
تۇغـۇت چەكلـەش ۋە مەجبۇرىـي بـاال چۈشۈرۈشـكە زورالنـدى.
«قوشـماق تۇغقـان» سىياسـىتى بىلـەن  1مىليوندىـن ئارتـۇق
خىتـاي ئەمەلـدارالر شـەرقىي تۈركىسـتانلىق ئائىلىلەرنىـڭ
ئۆيلىرىگـە ئورۇنالشـتۇرۇلدى ۋە ئائىلىدىكـى مەھرەمىيـەت
يـەر بىلـەن يەكسـان قىلىنـدى 47 46.ئۇيغـۇر تىلـى بارلىـق

مەكتەپلـەردە ،دۆلـەت ئورگانلىرىـدا ۋە ھەتتـا ئىجتىمائىـي
ئاالقىدىمـۇ چەكلەنـدى .كۇەيشـوۋ ( )快手غـا ئوخشـاش
خىتاينىـڭ ئىجتىمائىـي ئاالقـە دېتاللىرىـدا ئۇيغۇرچـە ھـەرپ
بىلـەن يېزىلغـان بارلىـق مەزمۇنالرنىـڭ ھەمبەھىرلىنىشـى
چەكلىۋىتىلـدى .شـەرقىي تۈركىسـتاندا مىڭلىغـان زىيالىـي،
ئۆلىمـا ،تىجارەتچـى ،سـەنئەتچى ۋە جەمئىيەتتىكـى كۆزگـە
كۆرۈنگـەن كىشـىلەرنىڭ ھـەر خىل بوھتـان ۋە تۆھمەتلەر بىلەن
يوقىتىلغانلىقـى دىئاسـپورادىكى ئۇيغـۇرالر تەرىپىدىن ئېنىقالپ
چىقىلدى .ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى جازا الگىرلىرىغا ۋە تۈرمىلەرگە
قامالـدى 49 48.جەمئىيەتنىـڭ قالغـان قىسـمى كېچە-كۈنـدۈز
دېگـۈدەك ھەرتۈرلـۈك ئېغىـر ھاشـارالر بىلـەن تىركىشـىۋاتىدۇ؛
خىتاينىـڭ تۈگىمـەس بەلگىلىمە-سىياسـەتلىرىنى ئۆگىنىشـكە،
بىر-بىرىنـى پـاش قىلىشـقا مەجبۇرلىنىۋاتىـدۇ 50.بۇنىڭدىـن
باشـقا پۈتـۈن شـەرقىي تۈركىسـتان خەلقـى دۇنيانىـڭ ئـەڭ
ئىلغـار دىژىتـال كۆزىتىـش تېخنىكىسـىنىڭ نازارىتـى ئاسـتىدا
ئەركىنلىكىدىـن پۈتۈنلـەي مەھـرۇم قىلىنغـان ھالەتتـە
ياشـىماقتا .ئىككـى مىليوندىـن ئارتـۇق شـەرقىي تۈركىسـتانلىق
ئۆسـمۈر ئاتا-ئانىلىرىدىن مەجبۇرىـي ئايرىۋېتىلىپ ،دارىلئېتام
ياكـى ياتاقلىـق مەكتەپلەرگـە ئورۇنالشـتۇرۇلدى ۋە مېڭىسـى
كوممۇنىـزم ئىدىيەسـى بىلـەن يۇيۇلـۇپ ،خىتايچـە تەپەككـۇر
53 52 51
قىممىتـى ۋە مەدەنىيىتـى بىلـەن تەربىيىلىنىۋاتىـدۇ.

42. Mustafa Bag, “ASPI Raporu: Doğu Türkistan’da 16 bin cami kısmen tahrip edildi, 8 bin 500 cami yıkıldı”, euronews, 2020
<https://tr.euronews.com/2020/09/25/aspi-raporu-dogu-turkistan-da-16-bin-cami-k-smen-tahrip-edildi-8-bin-500-cami-yk-ld>.
43. “Uygur bölgesinde oruç yasağı görülmedi”, Hürriyet.con.tr, 2015 <https://www.hurriyet.com.tr/dunya/uygur-bolge>sinde-oruc-yasagi-gorulmedi-29495715
44. Türkistan Press, “Bir Çinli Öğretmenin itirafı: ‘Uygurlara domuz eti yediriyoruz’”, 2020 <http://turkistanpress.com/page/
>bir-cinli-ogretmenin-itirafi-uygurlara-domuz-eti-yediriyoruz-/1610
45. Long Qiao, “Xinjiang Nevruz Bayramında korumaları arttırdı Uygurların gelenkelerini yasakladı (新疆诺鲁孜节警
提升戒备 禁维人习俗波及各单位)”, RFA, 2013 <https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/shaoshuminzu/ql203212013104045.html>.
46. Mustafa Bag, “RFA: Doğu Türkistanlı kadınlar, Çinli erkek görevlilerle yatağını paylaşmaya zorlanıyor”, euronews, 2019
<https://tr.euronews.com/2019/11/19/dogu-turkistanli-kadinlar-cinli-erkek-gorevlilerle-yatagini-paylasmaya-zorlaniyor>.
47. Sertaç Aktan, “Rapor: Zorla doğum kontrolü ve kısırlaştırma ile Uygur nüfusu azaltılıyor”, euronews, 2020 <https://tr.euronews.com/2020/08/03/rapor-zorla-dogum-kontrolu-ve-k-s-rlast-rma-ile-uygur-nufusu-azalt-l-yor>.
48. Ayyıldız Huri Kaptan, “Çin, Doğu Türkistan’da dil asimilasyonunu hızlandırıyor: Bilgi akışı ‘mandarin Çince’ olacak”, QHA,
2020 <https://qha.com.tr/haberler/cin-dogu-turkistan-da-dil-asimilasyonunu-hizlandiriyor-bilgi-akisi-mandarin-cince-olacak/143373/>.
49. DUK, “Doğu Türki ̇stan’da 300’den fazla aydın tutuklu”, Dünya Uygur Kurultayı, 2019 <https://www.uyghurcongress.org/
tr/dogu-turkistanda-300den-fazla-aydin-tutuklu/>.
50. Safvan Allahverdi, “‘Çin, Sincan’ı laboratuvar ve bedava işçilik olarak görüyor’”, 2019 <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/
>cin-sincani-laboratuvar-ve-bedava-iscilik-olarak-goruyor/1562797
51. Doğru Haber, “Çin yönetimi Doğu Türkistan’da 500 bin çocuğu asimilasyon merkezlerine kapattı”, Doğru Haber, 2020
<https://dogruhaber.com.tr/haber/700999-cin-yonetimi-dogu-turkistanda-500-bin-cocugu-asimilasyon-merkezlerine-kapatti/>.
52. Mustafa Bag, “Doğu Türkistanlı çocukların tutulduğu toplama kampı gizli kamerada”, euronews, 2019 <https://tr.euronews.com/2019/01/31/dogu-turkistanli-cocuklarin-tutuldugu-toplama-kampi-gizli-kamerada>.
53. Muhammed Ali Atayurt, “İki milyon Uygur Türkü çocuk, Çinlileştirme merkezlerinde tutuluyor”, Türkistan Press, 2019
<http://turkistanpress.com/page/2-milyon-uygur-turku-cocuk-cinlilestirme-merkezinde-tutuluyor/460>.
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خۇالسە
-5ئىيـۇل ئۈرۈمچـى قىرغىنچىلىقـى شـەرقىي تۈركىسـتاننىڭ
يېقىنقـى زامـان تارىخىنىـڭ بۇرۇلـۇش نۇقتىسـى ھېسـاپلىنىدۇ.
شـۇنى كۆرۈۋىلىشـقا بولىدۇكى ،خ ك پ شـەرقىي تۈركىسـتاننى
ئىشـغال قىلغاندىـن بۇيـان ئىزچىـل داۋراڭ سـېلىپ كېلىۋاتقان
مىللەتلـەر ئىتتىپاقلىقـى ،سوتسىيالىسـتىك مىللەتلـەر
سىياسـىتى ،ئـاز سـانلىق مىللەتلەرنىـڭ ھوقۇقـى ۋە قانۇنىنـى
قوغـداش ،قانـۇن بويىچە ئىـدارە قىلىش پرىنسـىپى ھەققىدىكى
تەشـۋىقاتلىرىنىڭ -5ئىيۇل قىرغىنچىلىقـى بىلەن تەڭ تامامەن
يالغـان ۋە ئالدامچىلىـق ئىكەنلىكـى بۇلۇتسـىز ئاسـماندىكى
قۇياشـتەك ئاشـكارە بولـدى .شـەرقىي تۈركىسـتانلىقالرمۇ
مەسـىلىلەرنىڭ ئەسـلى تۈگۈنىنىـڭ ئـۆز زېمىنلىرىنىـڭ
خىتايلار تەرىپىدىـن ئىشـغال قىلىۋېلىنغانلىقـى ئىكەنلىكىنـى
بىلىـپ يەتتـى .خىتـاي دۆلىتى ۋە خىتـاي ئىدېئولوگىيەسـىنىڭ
دۈشـمەنلىك پوزىتسىيەسـىنىڭ تارىختىـن بۇيـان ئىزچىـل
داۋاملىشـىپ كېلىۋاتقانلىقـى يەنـە بىـر قېتىـم ئاشـكارىالندى.
بۇنىـڭ بىلـەن ،خىتاينىڭ بارلىق يۇمشـاق سـۆزلىرى تەسـىرىنى
پۈتۈنلـەي يوقاتتـى« ،خىتـاي ھۆكۈمىتى»مـۇ بـۇ سـۆزلەرنىڭ
ئورنىنـى قاتتىـق سىياسـەتلەر بىلەن ئالماشتۇرۇشـقا باشـلىدى.
شـەرقىي تۈركىسـتانلىقالرنىڭ نەزىرىـدە« ،خىتـاي ھۆكۈمىتى»
ئىناۋىتـى ۋە قانۇنىيلىقىنـى تامامـەن يوقاتتـى .خىتايلار بىلـەن
ئۇيغـۇرالر ئوتتۇرىسـىدا ناھايىتـى چـوڭ ھـاڭ پەيـدا بولـدى.
-2010يىلـى -5ئايـدا خىتاينىـڭ پايتەختـى بېيجىڭـدا
-5ئىيۇلنـى چۆرىدىگـەن ئاساسـتا «شـىنجاڭ خىزمـەت
يىغىنـى» ئېچىلـدى .يىغىنـدا شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى
مەسـىلىنىڭ تۈگۈنىنىـڭ ئقتىسـادىي تەرەققىياتنىـڭ ئارقىـدا
قېلىشـى ئىكەنلىكـى ،ئىقتىسـادنىڭ تەرەققىـي قېلىشـى بىلەن
مەسـىلىلەرنىڭ ھـەل بولىدىغانلىقـى ،ھېچقانـداق مىللىـي
مەسـىلە ياكـى سىياسـىي خاتالىقنىـڭ مەۋجـۇت ئەمەسـلىكى
ئىلگىـرى سـۈرۈلۈپ ،قەشـقەر ۋە قورغـاس ئەركىن سـودا رايونى
دەپ ئېلان قىلىنـدى ۋە قەشـقەرنى غەربتىكـى شـېنجىن
قىلىمىـز دېگـەن شـۇئارالر ئېلان تاختىلىرىغـا چاپالنـدى.
بۇنىـڭ بىلـەن بىرگـە تېخىمـۇ كـۆپ ئۇيغۇرنىڭ خىتايغـا ئېلىپ
بېرىلىـپ «ئىشـقا ئورۇنلىشىشـى» ،شـۇنداقال تېخىمـۇ كـۆپ
خىتـاي كۆچمەننـى شـەرقىي تۈركىسـتانغا ئېلىـپ كېلىـپ

رايوننـى «تەرەققىـي قىلدۇرۇش»نىـڭ زۆرۈرلۈكـى مەتبۇئاتلاردا
كـەڭ ئـورۇن ئالـدى .قارشـىلىق ھەرىكەتلىرىنىـڭ قاتتىـق
باسـتۇرىلىدىغانلىقى توغرۇلـۇق تەھدىتلـەر بازارغـا سـېلىندى.
بولۇپمـۇ« قەشـقەرنى تەرەققىـي قىلـدۇرۇش» پىالنىغـا
ئاساسـەن ،چـوڭ قۇرۇلـۇش شـىركەتلىرى قەشـقەرگە كىرىـپ
قەشـقەرنى يېڭىباشـتىن تاالن-تاراج قىلىشـنىڭ يولىنى ئاچتى.
بـۇ پىلان بىلـەن بىرلىكتـە ئۇيغۇرالرنىـڭ ئەنئەنىـۋى تـۈرك-
ئىسلام بىناكارلىـق قۇرۇلۇشـلىرىنى ۋەيـران قىلىـش سـۈرئىتى
تېزلەشـتى .نەچچـە يـۈز يىللىـق تارىخقـا ئىگـە قەشـقەر
كوچا-مەھەللـە ئۆيلىـرى مەجبۇرىـي چېقىلىشـقا باشـلىدى .خ
ك پ ئىلگىرىكـى مۇئامىلىسـىگە ئوخشاشلا بـۇ سىياسـەت
كەلتـۈرۈپ چىقىرىدىغـان تارىخىـي ،سىياسـىي ،مىللىـي ۋە
ئىقتىسـادىي سـەۋەبلەرنى پىالنلىـق بىـر شـەكىلدە يوشـۇردى.
بـۇ خىتاينىـڭ ئەنئەنىۋىـي مىللىـي ۋە سىياسـىي مەپكۇرىسـى
بىلـەن كوممۇنىسـت مۇسـتەبىت ھاكىمىيەتنىـڭ بىرلىشىشـى
بىلـەن مۇناسـىۋەتلىكتۇر .خىتاينىـڭ ئەنئەنىـۋى مىللىـي-
سىياسـىي مەپكۇرىسـىگە ھۆكۈمرانلىـق قىلىدىغـان «مەندىـن
بولمىغاننىـڭ نىيىتـى باشـقا» مەنىسـىدىكى 、非我族类
 其心必以سـۆزى خىتايالرنىـڭ قارشـى تەرەپكـە بولغـان
قارىشـىنىڭ روشـەن ئىپادىسـى بولـۇپ ،بۇنىڭدىـن باشـقا،
كوممۇنىـزم ۋە خىتـاي ئۇسـلۇبىدىكى مۇسـتەبىت قۇرۇلمىلىـق
دۆلەتتـە ياشـايدىغان كىشـىلەرنى خەلـق ۋە دۈشـمەن دەپ
ئىككىگـە ئايرىـپ كەلـدى .خىتاينىـڭ دۆلـەت ئېڭـى بويىچـە
خىتـاي مىللىتىدىـن بولمىغـان كىشـىلەرنىڭ ھەممىسـى ،كىـم
بولۇشـىدىن قەتئىينەزەر دۈشمەن كاتېگورىيىسىگە تەۋە بولۇپ،
بـۇ ئىدېئولوگىيەلىـك ئارقـا كۆرۈنۈشـتە ،خ ك پ سىياسـىتى ۋە
تەپەككۇرىغـا زىـت ھـەر قانـداق پىكىـر ۋە ھەرىكەتنـى تەبىئىـي
ھالـدا دۈشـمەن دەپ جـاكارالپ يوقىتىـش ئۈچـۈن ھەرىكـەت
قىالتتـى .خ ك پ ياقىلاپ كېلىۋاتقـان ماركىسـىزملىق دۆلـەت
چۈشەنچىسـى ۋە مىللىـي تەپەككۇر نەزەرىيەسـىدە ،كوممۇنىزم
ئىنسـانىيەت يېتىـپ كەلگـەن ئـەڭ ئادىـل ۋە ئـەڭ ئاخىرقـى
سىياسـى تۈزۈم بولـۇپ ،سوتسىيالىسـتىك دۆلەتنىـڭ كوممۇنىزم
سەۋىيەسـىگە چىقالىشـى ئۈچـۈن ئوخشـىمىغان مىللەتلەرنىـڭ
يوقىلىشـى ۋە بىرلىشىشـى ،پەرقلىقلەرنىـڭ يوقىلىشـى شـەرت
ھېسـاپلىنىدۇ ،شـۇنداقال مىللـەت ئۇقۇمـى ۋە ئىدىيەسـىنىڭ
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يوقىلىدىغانلىقـى ئىلگىـرى سـۈرۈلىدۇ .بـۇ ۋەجىدىـن ،خىتـاي
دۆلىتـى -5ئىيـۇل نامايىشـىنى ئەسلا قوبـۇل قىاللمايـدۇ ۋە
رەھىمسـىزلەرچە قاتتىـق باستۇرۇلۇشـى كېـرەك دەپ قارايـدۇ.
ئۇنىڭدىـن سـىرت-5 ،ئىيـۇل ،شـەرقىي تۈركىسـتان
-1949يىلـى خ ك پ ئارمىيەسـى تەرىپىدىـن ئىشـغال
قىلىنغاندىـن كېيىـن مەيدانغـا كەلگـەن ئـەڭ كـەڭ كۆلەملىـك
ھوقـۇق تەلـەپ قىلىـش ھەرىكىتـى ھېسـاپلىنىدۇ .گەرچـە
خىتـاي شـەرقىي تۈركىسـتانلىقالرنىڭ ئىدىيىـۋى قۇرۇلمىسـىنى
ئۆزگەرتىشـكە ۋە قورقۇتـۇش تۈزۈمى بىلـەن ئىتتىپاقلىق روھىنى
بۇزۇشـقا ئۇرۇنغان بولسـىمۇ-5 ،ئىيۇل كوچىغا چىققان كىشىلەر
خىتـاي تەسـەۋۋۇر قىلغاندىنمـۇ ئېشـىپ كەتتـى ،كىشـىلەرنىڭ
قانۇنىـي ھـەق ۋە ھوقۇقلىرىنـى ئىزدەش ئىرادىسـى مۇسـتەھكەم
ئىـدى .ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا تەشـكىللەنگەنلىكى ۋە زامانىۋى
ئاالقـە تورىدىـن ئۈنۈملۈك پايدىالنغانلىقى شـەرقىي تۈركىسـتان

29

خەلقىنىـڭ بۈگۈنكـى دۇنيانىـڭ تېخنىكىلىرىغـا ماسلىشـىش
ئارزۇسـىنى ئېنىـق كۆرسـىتىپ بـەردى .نامايىشـقا قاتناشـقانالر
«ھوقۇق ۋە قانۇننىڭ ئادالىتى»نى تېپىشـقا مۇۋەپپەق بواللمىغان
بولسـىمۇ ،ئەممـا بـۇ نامايىـش ئۇيغـۇرالر ئارىسـىدا ئىتتىپاقلىـق
روھىنـى تېخىمـۇ جانالنـدۇردى-2013 .يىلـى ،خوتەننىـڭ
كېرىيـە ناھىيىسـىدە قىـش ئايلىرىـدا قاتتىـق يـەر تـەۋرەش
يـۈز بـەردى ،ئۇيغـۇرالر ئۆز-ئـارا ئىجتىمائىـي سـەپەرۋەرلىك
تەشەببۇسـلىرىنى تەشـۋىق قىلـدى .خىتاينىـڭ توسـقۇنلىقىغا
قارىماسـتىن نۇرغـۇن كىشـىلەر ئاپـەت رايونىغـا يـاردەم
ئەشـيالىرىنى يەتكـۈزۈپ بـەردى ،بۇ ئىتتىپاقلىق روھى شـەرقىي
تۈركىسـتاننىڭ ھەرقايسـى جايلىرىـدا ئېنىـق ھېـس قىلىنـدى.
بـۇ ئىتتىپاقلىـق روھـى ۋە -5ئىيـۇل كۈنـى كوچىلاردا شـېھىت
قىلىنغان ۋە غايىب بولغان نۇرغۇن كىشىلەر شەرقىي تۈركىستان
خەلقىنىڭ قەلبىدە قەھرىمان سـۈپىتىدە ئەسـلىنىدۇ ۋە شەرقىي
تۈركىسـتان تارىخىنىـڭ ئالتـۇن ۋاراقلىرىغـا خاتىرلىنىـدۇ.
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شـەرقىي تۈركىسـتان ئىنسـان ھەقلىـرى كۆزىتىـش جەمئىيىتـى _ETHR
-2019يىلـى ئىسـتانبۇلدا قۇرۇلغـان ئىقتىسـادى پايدىنـى كۆزلىمەيدىغـان
ئاممىـۋى تەشـكىالتتۇر.
شـەرقىي تۈركىسـتانلىقالر تەرىپىدىـن قۇرۇلغـان

( )ETHRخىتـاي

تەرىپىدىـن ئىشـغال قىلىنغـان ،قانـۇن ۋە ئىنسـان ھەقلىرىنىـڭ يـوق
ئورنىدىكـى شـەرقىي تۈركىسـتاندا دەپسـەندە قىلىنىۋاتقـان ھەقلـەر،
يۈرگۈزۈلۈۋاتقان باسـتۇرۇش سىياسـىتى ۋە قوللىنىلغـان ئىرقىي قىرغىنچىلىق
سىستېمىسـىنى تەكشـۈرۈش ۋە كۆزىتىـش ،دىئاسـپورادىكى شـەرقىي
تۈركىسـتانلىقالرغا قارىتىلغـان ئىنسـان ھەقلىرىگـە خىلاپ قىلمىشلارنى
ئاشكارىالشـنى مەقسـەت قىلىـدۇ.
ئىشـەنچلىك مەنبەلـەر ۋە گۇۋاھلىقالرغـا ئاساسـەن ئىنسـان ھەقلىـرى
تەتقىقـات ئۇسـۇللىرىنى قوللىنىـش ئارقىلىق دەپسـەندە قىلىنغـان ھەقلەرنى
دوكالت ھالىتىگـە كەلتـۈرۈش ۋە دۇنيـا جامائىتىنـى بۇ ھەقتـە مەلۇمات بىلەن
تەمىنلەشـنى مەقسـەت قىلماقتـا .بـۇ دوكالتالرنـى تەييـارالش جەريانىـدا،
ئىشـەنچىلىك مەلۇماتالرنـى ئىشلىتىشـكە ،مۇبالىغـە ۋە سـاغالم بولمىغـان
ئۇچۇرالردىـن ساقلىنىشـقا زور ئەھمىيـەت بېرىلمەكتـە.
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