
«بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى
دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق» 

خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن 
قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى



شىنجاڭدىكى  خىتاينىڭ  چۈشەندۈرۈلۈشى:  رەسىملەرنىڭ 
ناھايىتى  خادىملىرى  بىخەتەرلىك  الگٻرلىرىدا  يىغىۋٻلىش 

كۆپ ەئر مەھبۇسالرنى نازارەت قىلماقتا.
كراباپپلە @موللي 

قىستۇرما رەسىملەر  مەزكۇر دوكالتتىكى 
Molly Crabapple ©

ىئشلەندى تەرىپىدىن 

INDEX: ASA 17/4137/2021

مەزكۇر دوكالت ېئنگلىزچىدىن
 تەرجىمە قىلىندى

amnesty.org

2021 @ خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى

چۈشەنچە بٻرىلگەندىن باشقا بىر ەئھۋال ائستىدا، مەزكۇر دوكالتتىكى مەزمۇنالر 
ىئجادىيەت نەشىر ھوقۇقىنىڭ قوغدىلىشىدا يەنى ائدەتتىكى وئرتاق ىئجادىيەت 
- كرەائتىۋە كوممونس (خاس ىئجادىيەت، تىجارىي بولمىغان ۋە ۆئزگەرتىلمىگەن 

مەزمۇنالر، خەلقائرالىق 4.0) ھوقۇقلىرى داىئرىسىدە بولىدۇ.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

تٻخىمۇ كوپ ۇئچۇرالرنى كۆرۈش ۈئچۈن بىزنىڭ تور بٻكىتىمىزنىڭ يول 
قويۇلىدىغان ىئشالرغا ائىئت سەھىپىسىنى زىيارەت قىلىڭ: 

www.amnesty.org

مەزكۇر ماتٻرىيالالر خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ نەشىر ھوقۇقىغا مەنسۇپ 
مەنسۇپ بولۇپ، ائدەتتىكى وئرتاق ىئجادىيەت ىئجازەتنامىسىغا ېئرىشەلمەيدۇ. 

يىلى نەشىر قىلىندى.  تۇنجى قٻتىم خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى تەرىپىدىن2021-
Peter Benenson House, 1 Easton Street

London WC1X 0DW, UK

خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى بولسا ھەر 
بىر كىشىنىڭ ىئنسانلىقنى پاائل ھەرىكەتكە 

كەلتۈرىدىغان ۋە بۇ ائرقىلىق ھەممە كىشىلەرنىڭ 
ىئنسان ھەقلىرىدىن ھۇزۇر ېئلىشىنى ەئمەلگە 

ائشۇرۇش ۈئچۈن ھەركەت قىلىدىغان 10 مىليون 
ائدەمدىن تەركىپ تاپقان قوشۇنىدۇر. 

بىزنىڭ نىشانىمىز بولسا ھاكىمىيەتلەر ۆئز 
ۋەدىلىرىگە رىائيە قىلغان، خەلقائرالىق قانۇنالرغا 
ھۆرمەت قىلىنغان ۋە ۆئز قىلمىشلىرىدىن ھٻساب 

بٻرەلەيدىغان بىر دۇنيانى بەرپا قىلىشتۇر.

 بىز ھەرقانداق بىر ھۆكۈمەت، سىياسىي مەپكۇرە، 
ىئقتىسادىي مەنپەەئت ۋە دىندىن خالى بولغان 

ھالدا ىئقتىساد مەنبەلىرىمىزنى ائساسلىق 
ۆئزىمىزنىڭ ەئزالىرىغا ۋە كىشىلەرنىڭ قىلغان 

ىئائنىلىرىگە تايىنىپ ھەل قىلىمىز. 

بىز شۇنىڭغا ىئشىنىمىزكى، ھەممىمىز ھەممە 
يەردە ۇئيۇشۇپ ۋە ھەمنەپەس بولۇپ بىرلىكـتە 

ھەركەت قىلساق، بىز جەمئىيىتىمىزنى تٻخىمۇ 
ياخشى قىلىپ قۇرۇپ چىقااليمىز. 



«بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى
دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق» 

خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن 
قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى



«بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»4
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى

Amnesty International

 ېئالن تاختىسىغا مۇنداق يٻزىلغان «ائممىۋىي سورۇنالردا 
ناماز �قۇش قەتئىي مەنىئ قىلىنىدۇ». بۇ خىلدىكى 

ىئبارىلەر ۋە ېئالن تاختايلىرى شىنجاڭدا كەڭ تارقالغان.
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ائساسى مەزمۇنى  

2017- يىلىدىن باشالپ، خىتاي ھۆكۈمىتى«تٻرورلوق» قا قارشى تۇرۇش قالپىقى ائستىدا، شىنجاڭ �يغۇر ائپتونوم رايونىدىكى (شىنجاڭ) 
قانۇنلۇق  تٻرورلوق تەھدىتىگە قارىتا  تۇتقان يولى  بارماقتا. ھۆكۈمەتنىڭ  مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ-كۆلەملىك ۋە سىستٻمىلىق باستۇرۇش ېئلىپ 

بىر قىسىم رايونلىرىدىكى ائھالىلەرنىڭ دىنى ېئتىقادى ۋە مىللىي  بولماستىن، بەلكى كوللٻكـتىپ ھالدا شىنجاڭنىڭ  قايتۇرۇش  ىئنكاس 
كىملىكىنى ائساس قىلغان، چٻكىدىن ائشقان زوراۋانلىق ۋە تەھدىت ۋاستىلىرىنى قوللىنىش ائرقىلىق، �الرنىڭ ىئسالمىي دىننىي ېئتىقادى ۋە 

تۈركى - مۇسۇلمانلىق ېئتنىك مەدەنىيەت ۋە �رپ-ائدەتلىرىنى تۈپ يىلتىزىدىن يوقىتىش نىيىتىنى ائشكارىلىماقتا. ھۆكۈمەت دۆلەت ېئتىراپ 
قىلىدىغان دىنسىز كۆز قاراشالرنى بۇ ېئتىقاد ۋە ىئبادەتلەرنىڭ �رىغا قويۇشنى مەقسەت قىلغان بولۇپ، ئەڭ ائخىرىدا بولسا بۇ ائز سانلىق 

پارتىيىسىگە ھەر  تىلغا، مەدەنىيەتكە ىئگە ھەم خىتاي كوممۇنىست  بىر  مىللەتلەرنى مەجبۇرىي ائسسىمىلياتسىيە قىلىش ائرقىلىق، �خشاش 
قىلماقتا.  نىشان  بارلىققا كەلتۈرۈشنى  بىرلىككە كەلگەن خىتاي مىللىتىنى  بولىدىغان  داىئم سادىق 

بۇ سىياسىي سىڭدۈرۈش ۋە مەجبۇرى مەدەنىيەت ائسسىمىلياتسىيەنى ئەمەلگە ائشۇرۇش �چۈن، ھۆكۈمەت خالىغانچە كەڭ كۆلەملىك 
تۇتقۇن قىلىشنى قانات يايدۇردى. مۇتلەق كۆپ سانلىقى ىئسالم دىنىغا ېئتىقاد قىلىدىغان مىللەتلەردىن بولغان ناھايىتى كۆپ ساندىكى ئەر-

ائيالالر تۇتۇلۇپ كەتتى. �الر تۈرمىلەرگە قامىغان يۈز مىڭلىغان كىشىلەر، شۇنداقال ائتالمىش ھۆكۈمەت تەرىپىدىن ائتىلىۋاتقان «تەربىيىلەش» 
ياكى «ماائرىپ» نامىدىكى مەركەزلەرگە قامالغان بولۇپ، بۇ كىشىلەرنىڭ سانى يۈز مىڭ ھەتتا بىر مىليوندىن ائرتۇق بولۇشى مۇمكىن. بۇ 

�رۇنالرنى ئەڭ توغرىسى «يىغىۋٻلىش الگٻرى» دەپ ائتاشقا بولىدۇ. بۇ الگٻرالردىكى تۇتقۇنالر �زلۈكسىز تەربىيىلەشكە دۇچار بولۇپال 
قالماستىن، يەنە جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن قىيناش ۋە تۈرلۈك زۇلۇم ۋە خورلۇقالرغا �چرايدۇ.

قىلىشتەك زور ھەرىكەتنىڭ  بويسۇندۇرۇش ۋە مەجبۇرىي ائسمىلياتسىيە  مىللەتلەرنى  يىغۋٻلىش الگىرى سٻستىمىسى شىنجاڭدىكى ائز سانلىق 
تۈرلۈك سىياسەتلەرنى  باشقا كەڭ داىئرىلىك  قاتتىق چەكلەيدىغان  بىر قىسمى. خىتاي ھۆكۈمىتى شىجاڭدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ھەرىكىتىنى 

بىخەتەرلىك ۋە  بۇ سىياسەتلەر نۇرغۇنلىغان كىشىلەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىغا دەخلى تەرۇز قىلغان بولۇپ، كىشىلەرنىڭ  ماقۇللىدى. 
بىلىش  ئەركىنلىكى، چۈشەنچە، غورۇر، ېئتىقاد ۋە  پىكىر قىلىش  ئەركىنلىكى،  ئەركىنلىكى، شەخسىي مەخپىيەتلىكى، سەپەر قىلىش 

باراۋەر ۋە مەدەنىيەت كىملىكلىرى بىلەن ياشاش ھوقۇقلىرى قاتارلىقالرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ. بۇ  ئەركىنلىكلىرى؛ كەمسىتىلىشتىن خالى بولغان 
دەخلى تەرۇزالر شۇنچىلىك كەڭ داىئرىدە �مۇمالشقان ۋە سٻستىمىلىق ھالدا ېئلىپ بٻرىلىۋاتقان بولۇپ، بۇ قىلمىشالر شىنىجاڭنىڭ 
بٻرىۋاتقان، توختۇتۇش مۇمكىن  يۈز  بولغان مىليۇنلىغان مۇسۇلمان ائز سانلىق مىللەتلەرنىڭ كۈندىلىك ھاياتىدا  ائساسلىق ائھالىسى 

ائيلنماقتا.  رىائللىققا  رەھىمسىز  بىر  بولمايدىغان 

خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭدىكى ۋەزىيەتكە مۇناسىۋەتلىك توغرا �چۇرالرنىڭ ىئگىلىنىپ، ھۆججەتلەشتۈرۈلۈشىنى توسۇپ قٻلىش �چۈن ىئنتايىن 
رادىكال بولغان چەكلەش تەدبىرلەرنى ائلغاچقا، يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىنىڭ ىئچىدىكى ئەھۋالالر ھەققىدە ىئشەنچىلىك �چۇرالرغا ېئرىشىش ناھايىتى 
قىيىن بولماقتا. 2019-يىلى �كـتەبىردىن 2021-يىلى مايغىچە، خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى سابىق مەھبۇسالر ۋە 2017- يىلىدىن باشالپ 

شىنجاڭدا تۇرغان كىشىلەرنى زىيارەت قىلغان بولۇپ، �الرنىڭ كۆپ قىسمى �ز كەچۈرمىشلىرىنى بۇرۇن خەلققە �چۇق-ائشكارا سۆزلىمىگەن 
ىئدى. بولۇپمۇ 2017-يىلىدىن بۇيان، سابىق تۇتقۇنالرنىڭ بەرگەن ائممىۋىي گۇۋاھلىقلىرى، يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىنىڭ ىئچىدىكى ئەھۋالالرنى 

كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە ائشكارىلىغان بولۇپ، بۇ بارلىق ائممىۋىي گۇۋاھلىق ىئسپاتلىرىنىڭ زور بىر قىسمىنى تەشكىل قىلىدۇ.

خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى توپلىغان دەلىل - ىئسپاتالر، خىتاي ھۈكۈمىتىنىڭ ەئڭ ائزدىگەندە تۆۋەندىكىدەك ىئنسانىيەتكە قارشى 
قاىئدىلىرىگە خىالپلىق  قانۇننىڭ ائساسىي  تەمىنلەيدۇ: خەلقائرا  بىلەن  يەكۈن  پاكىتالر ائساسىدىكى  قىلغانلىقىنى  جىنايەتلەرنى سادىر 

قىلىپ تۈرمىگە تاشالش ياكى جىسمانىي ەئركىنلىكـتىن ېئغىر دەرىجىدە مەھرۇم قىلىش، قىيناش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش. 
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55 كىشىنى زىيارەت قىلغان.   خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى ئەينى ۋاقىتتا يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىغا ېئلىپ كٻتىلىپ، كٻيىن قويۇپ بٻرىلگەن 
تۇتقۇن  تۈپەيلى خالىغانچە  بولغان ھەرىكەتلەر، مەنتىقلىق �لچەملەرگە چۈشىدىغان ىئشالر  قانۇنغا �يغۇن  پۈتۈنلەي  �الرنىڭ ھەممىسى 

قىلىنغان بولۇپ، يەنى خەلقائرادا ېئتىراپ ھٻچقانداق جىنايەت �تكۈزمىگەن تۇرۇقلۇق تۇتۇلغان. بۇ يىغىۋٻلىش الگٻردا تۇتۇپ تۇرۇش 
بٻرىلىۋاتقاندەك كۆرۈنەتتى. رەسمىي  قانۇنىنىڭ سىرتىدا ېئلىپ  يەرلىك  باشقا  ياكى  ئەدلىيە سىستٻمىسى  قىلمىشلىرى خىتاي جىنايــى ىئشالر 

قارىغاندا، الگٻردىكى كىشىلەر «ىئختىيارىي» كەلگەن بولۇپ، جىنايەتچى  بايانالرغا  تەمىنلەنگەن ھۆججەتلەر ۋە  تەرىپىدىن  ھۆكۈمەت 
بولمىغاچقا، �الرغا جىنايــى ىئشالر قانۇن تەرتىپىنى قوللىنىش نامۇۋاپىق دەپ قارىلىدىكەن. بۇ دوكالتتا بايان قىلىنغان گۋاھلىقالر ۋە باشقا 

دەلىل-ىئسپاتالردا شۇنى كۆرسىتىدىكى، الگٻرالردا تۇتۇپ تۇرۇلغانالر �ز ىئختىيارلىقى بىلەن كەلگەنلەر بولماستىن، يەنە � يەردىكى 
ھٻسابلىنىدۇ.  بولۇپ  قىلمىشى  شاراىئتالر ىئنسانىي ىئززەت-ھۆرمەتنى خورلىغانلىق 

2017-يىلىنىڭ  قاتناشقان ھۆكۈمەت خىزمەتچىسى ائيمان خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى تەشكىالتىغا  تۇتۇش خىزمىتىگە  كەڭ كۆلەملىك 
ئەزالىرىنىڭ  تۇتۇلغان كىشىلەرنىڭ ائىئلە  قانداق ېئلىپ كەتكەنلىكى،  بەرمەيال كىشىلەرنى �يلىرىدىن  ائخىرىدا ساقچىالرنىڭ ائگاھالندۇرۇش 

بۇ ىئشقا قانداق ىئنكاس قايتۇرغانلىقى ۋە ھۆكۈمەت كادىرلىرىنىڭ بۇ ىئشتا قانداق رول �ينىغانلىقىنى ېئيتىپ بەرگەن: 

قوللىرى  كٻتىۋاتاتتى... ۇئالرنىڭ  يەردە ىئدىم... ساقچىالر كىشىلەرنى ۆئيلىرىدىن ېئلىپ چىقىپ  «مەن شۇ 
كەينىگە قايرىلىپ، كويزا سٻلىنغان بولۇپ، ۇئالرنىڭ ائرىسىدا ائيالالرمۇ بار ىئدى... ھەم ۇئالرنىڭ باشلىرىغا 
قارا خالتىالر كىيدۈرۈلگەن ىئدى... ھٻچكىم قارشىلىق كۆسىتەلمەيتتى. بىر توپ ساقچىالرنىڭ تۇيۇقسىزال 
قىلىپ  پەرەز  كىيدۈرگىنىنى  خالتا  قارا  بٻشىڭىزغا  ۋە  سالغىنىنى  كويزا  قولىڭىزغا  كىرگىنىنى،  ۆئيىڭىزگە 
تۇتۇپ  كىشىنى   60 بىز  كۈنى  شۇ  يىغلىدىم...  مەن  كٻيىن  ىئدى...  قورقۇنچلۇق  ناھايىتىمۇ  بۇ  بٻقىڭ، 
كىشىلەر  نۇرغۇنلىغان  جايالردا  باشقا  (يەنە  بولۇپ  كىشىلەر  تۇتۇلغان  رايوندا  بىرال  پەقەت  بۇ  كەلدۇق... 

تۇتقۇن قىلىنىۋاتاتتى)، ۇئالر ھەر كۈنى ناھايىتى كۆپ كىشىلەرنى تۇتاتتى».

تۇتۇلۇشنىڭ سەۋەبلىرى ېئيتىلمايدىغان  قىلغان شەخسلەرنىڭ ېئيتىشىچە، �الرنىڭ  قوبۇل  زىيارىتىنى  تەشكىالتىنىڭ  خەلقائرا كەچۈرۈم 
بولۇپ، كۆپىنچە ھالدا كونكرٻت ھەرىكەتلەر بىلەن مۇناسىۋىتى يوق ىئكەن. تۇتۇلغانالرنىڭ بولسا «گۇمانلىق»، «ىئشەنچسىز»، «تٻررورچى» 

ياكى «ائشقۇن» دەپ ائيرىلغانلىقى �چۈن تۇتۇلغانلىقى �قتۇرۇلىدىغان. كونكرٻت ھەرىكەتلەر تىلغا ېئلىنغاندا، �الر ائدەتتە بىر نەچچە 
قىلىنغان  تۇتقۇن  نۇرغۇنلىغان  بولۇپ،  بىر تۈرى چەتئەللەرگە مۇناسىۋەتلىك جىنايەتلەرنى �ز ىئچىگە ائلىدىغان  كاتٻگورىيەلەرگە چۈشىدىكەن. 
قىلغانلىقى �چۈن الگٻرالرغا  بىلەن ائالقە  ياكى چەتئەلدىكى كىشىلەر  ياشىغانلىقى، ساياھەتكە چىققانلىقى، �قۇغانلىقى  مەھبۇسالر چەتئەلدە 
ېئلىپ كٻتىلگەن. ھەتتا نۇرغۇنلىغان تۇتقۇنالر ناھايىتى ائددى ھالدا چەتئەلگە چىققان، ياشىغان، �قۇغان كىشىلەر بىلەن ياكى چەتئەلدىكى 
كىشىلەر بىلەن ائالقە «باغلىنىشى» بولغانلىقى �چۈنال تۇتۇپ كٻتىلگەن. يەنە بىر تۈركۈملىرى بولسا قانۇنسىز يۇمشاق دٻتالالر ياكى رەقەملىك 

يۇمشاق  تٻلٻفونلىرىدا چەكلەنگەن  مەھبۇسالر  نۇرغۇنلىغان  يەنە  تۇتۇلغان.  قىلمىشلىرى سەۋەبلىك  قاتارلىق  تٻخنىكىلىرىنى ىئشلىتىش  ائالقە 
دٻتال ئەپلىرىنى ىئشلەتكەنلىكى �چۈن تۇتۇلغان. يەنە بىر �مۇمالشقان ساھە بولسا ېئتىقاد بىلەن مۇناسىۋەتلىك ىئشالر بولۇپ، سابىق 

تۇتقۇنالرنىڭ مەسچىتتە ىئشلىشى، ىئبادەت قىلىشى، �يىدە جايناماز بولۇشى ياكى دىننىي تٻمىدىكى رەسىم ياكى ۋىدٻئونى ساقلىشى قاتارلىق 
ئەۋەتىلگەن. پاائلىيەتلەر سەۋەبىدىن الگٻرالرغا  مۇناسىۋەتلىك  ىئسالمغا 

ژۇرنالىستالر، باشقا تەشكىالتالر توپلىغان تۈرلۈك گۇۋاھلىق ۋە ھۆججەتلىك ىئسپاتال بىلەن ماس قەدەمدە تەھلىل قىلىش ائرقىلىق، 
خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ توپلىغان گۇۋاھلىق ىئسپاتى شۇنى دەلىللەيدىكى، شىنجاڭدىكى ائز سانلىق مىللەت ئەزالىرى كۆپۈنچە ھالدا 

بار دەپ قارىلىش ائساسىدا قولغا ېئلىنغان. بۇ كىشىلەرنىڭ نۇرغۇنلىرى خەلقائرادا ېئتىراپ  باغلىنىش گۇناھلىرى»  «جەمئىيەت ىئجتىماىئي 
قىلىنىدىغان جىنايەتلەر �تكەزمىگە بولۇپ، پەقەت �الرنىڭ كىشىلىك مۇناسىۋەتلىرى ۋەياكى شۇنداق دەپ قارالغان ائالقىلىرى بار دەپ 

بولغان مۇناسىۋەتلىرى سەۋەب قىلىنىش ائرقىلىق  بىلەن  ئەزالىرى  ياكى جەمئىيەت  شىكايەت قىلىنغان مۇناسىۋەتلىرى، ائىئلىسى، دوستلىرى 
قىلىنغان. تۇتقۇن 

بارلىق تۇتقۇنالر توختىماي سىياسىي مٻڭە يۇيۇش تەربىيىسىگە دۇچار بولىدۇ، شۇنداقال جىسمانىي ۋە روھىي  يىغىۋٻلىش الگٻرىدىكى 
جەھەتتىن قىيناش ۋە باشقا شەكىلدىكى تۈرلۈك خورلۇقالرغا �چرايدۇ. �الر الگٻرغا كىرگەندىن باشالپ، تۇتقۇنالرنىڭ تۇرمۇشى ائدەتتىن 

باشقىالر  تەرەپلىرى  تۇرمۇشىنىڭ ھەممە  تارتىۋٻلىنىپ، كۈندىلىك  باشقۇرۇلىدۇ. �الرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقلىرى  بىلەن  تۈزۈملەر  تاشقىرى 
تۇتقۇنالر، گەرچە  يىراقالشقان  تۈزۈملەردىن ائزراقال  بەلگىلەنگەن قاىئدە-  تەرىپىدىن ائلدىن  باشقۇرغۇچىلىرى  بەلگىلىنىدۇ. الگٻر  تەرىپىدىن 

تەنبىھلىنىدۇ ۋە جىسمانىي جازاالرغا �چرايدۇ. بىللە  بىلەن  ياتاقداشلىرى  �الرنىڭ ھٻچقانداق گۇناھلىرى بولمىسىمۇ داىئم 

مەھبۇسالرنىڭ شەخسىي ھاياتى يوق، �الر تاماق يٻگەندە، �خلىغاندا ۋە ھەتتا ھاجەتخانىغا �لتۇرغاندىمۇ ۋاقتىدىمۇ كۆزىتىلىپ تۇرىدۇ. 
�الرنىڭ باشقا مەھبۇسالر بىلەن ئەركىن پاراڭلىشىشى چەكلەنگەن. ئەگەر �الرنىڭ �ز ائرا، گۇندىپايالرغا ياكى �قۇتقۇچىالرغا گەپ قىلىشىغا 
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ياكى  يٻزىلىرىدىن كەلگەنلەر خىتايچە سۆزلىيەلمەيدۇ  ياشانغانالر ۋە شىنجاڭنىڭ  قىلىنغان.  تەلەپ  قىلىنغاندىمۇ، خىتايچە سۆزلىشى  رۇخسەت 
چۈشىنەلمەيدۇ. مەھبۇسالر خىتاي تىلىدىن باشقا تىلدا گەپ قىلغانلىقى �چۈن جىسمانىي جازاالرغا �چرايدۇ.

� يەردە يٻمەكلىك، سۇ، ھەرىكەت، ساقلىق ساقالش، تازىلىق ۋە تازىلىق شاراىئتى، ساپ ھاۋا ۋە تەبىئىي يۇرۇق چۈشىشى قاتارلىق 
شاراىئتالر يٻتەرلىك ئەمەس ىئدى. مەھبۇسالرنىڭ چوڭ-كىچىك تەرەت قىلىشىغا قاتتىق چەك قويۇلغان. بارلىق مەھبۇسالر ھەر كۈنى كەچتە 

بىر ياكى ىئككى سائەتلىك نۆۋەتچىلىك قىلىپ �زىنىڭ مەھبۇسداشلىرىنى كۆزىتىپ «خىزمەت قىلىشى» تەلەپ قىلىنغان. نۇرغۇن سابىق 
تۇتقۇنالر ېئيتىپ بٻرىشىچە، �الر جازا الگٻرىغا كەلگەندىن كٻيىنكى دەسلەپكى بىر نەچچە كۈن، ھەپتە ياكى بەزىدە نەچچە ائيغىچە، پۈتۈن 

كۈن دٻگۈدەك ھٻچ ىئش قىلماستىن ىئنتايىن قورقۇنچلۇق ھالەتتە جىمال �لتۇرۇشقا مەجبۇرالنغان.

كەلگەندىن كٻيىن مەلۇم بىر ۋاقىتتا، تۇتقۇنالرنىڭ ھەممىسى دٻگۈدەك قاتتىق باشقۇرۇش سىستٻمىالشقان دەرسلەرگە دۇچار بولغان. تىپىك 
ۋاقىت جەدۋىلى، ناشتىدىن كٻيىن �چ ياكى تۆت سائەتلىك دەرسنى �ز ىئچىگە ائلدى. ائندىن تۇتقۇنالر چۈشلۈك تاماق يەپ، قىسقا «ائرام» 

ائلىدۇ، بۇ داىئم �رۇندۇقتا ياكى بٻشىنى �ستەلگە قويۇپ قىمىرلىماي جىم �لتۇرۇشتىن ىئبارەت. چۈشلۈك تاماقتىن كٻيىن يەنە �چ-تۆت 
سائەتلىك دەرس بولىدۇ، ائندىن كەچلىك تاماق، ائرقىدىن �الپال بىر نەچچە سائەت �رۇندۇقتا �لتۇرۇپ ياكى تىزلىنىپ، شۇ كۈندىكى 

ماتٻرىيالالرنى �ن-تىنسىز «تەكرار» قىلىدۇ ياكى تٻخىمۇ كۆپ «تەربىلەش» سىنلىرىنى كۆرىدۇ. دەرس ۋاقتىدا داىئم دٻگۈدەك مەھبۇسالر ائلدى 
تەرەپكىال قاراش ۋە كامىردىكى مەھبۇسداشلىرى بىلەن سۆزلەشمەسلىك تەلەپ قىلىنغان. دەرسلەر ائدەتتە كومپارتىيىنى ۋە خىتاي خەلق 

يادالشتىن ىئبارەت. جۇمھۇرىيىتىنى كۈيلەيدىغان ىئنقىالبىي «قىزىل» ناخشىالرنى ئەسكە ېئلىش ۋە 

خىتاي تىلى �قۇتۇشى الگٻردىكى تۇتقۇنالر قۇبۇل قىلىدىغان «تەربىيىلەش» نىڭ ائساسلىق مەقسىتى ىئدى. تىل دەرسىدىن باشقا، سابىق 
نۇرغۇن سابىق  ياكى  قاتناشقانلىقى  بىرلەشتۈرۈلگەن دەرسلەرگە  قانۇن ۋە ىئدٻئولوگىيە  تارىخ،  مەھبۇسالرنىڭ كۆپىنچىسى ېئيتقىنىدەك، 

لىكىنى، ھەمدە  قاتناشقان. بۇ دەرسلەر مەھبۇسالرغا ىئسالمنىڭ «رەزىل»  تىلغا ائلغىنىدەك «سىياسىي تەربىيىلەش» دەرىسلىرىگە  تۇتقۇنالر 
خىتاي ۋە ج ك پ نىڭ قانچىلىك گۈللەنگەن، كۈچلۈكلۈكىنى ۋە پرٻزىدٻنت شى جىنپىڭنىڭ قانچىلىك «ائق كۆڭۈل» ىئكەنلىكىنى �الرنىڭ 

تۇتقۇنالرنىڭ  تەربىيىلەش سىنىپلىرىنىڭ  ېئڭىغا سىڭدۈرۈشنى ائساس قىلغان. ېئرالن، سابىق الگٻر شاھىتى، مەزكۇر تەشكىالتقا سىياسىي 
دىنغا ېئتىقاد قىلىشى ۋە ئەمەل قىلىشىنىڭ ائلدىنى ېئلىش �چۈن قۇرۇلدى دەپ قارايدىغانلىقىنى ېئيتتى.

ۇئالر  قىلىش...  ائسسىمىلياتسىيە  بىزنى  ۋە  يوقىتىش  دىنىمىزنى  مەقسىتى  ۆئتۈشنىڭ]  [دەرس  «مٻنىڭچە 
بىزگە «ەئسساالمۇەئلەيكۇم» دىمەيلىسىلەر دٻدى، ھەمدە ەئگەر مىللىتىمىزنىڭ نٻمە ىئكەنلىكى سورالسا، 
دٻيىشتى…  كٻرەك  بارماسلىقىڭالر  نامىزىغا  جۈمە  ۇئالر  ېئيتتى…  كٻرەكلىكىنى  دٻيىشىمىز  «خىتاي»  بىز 
قىلماستىن،  شۈكۈر  ائلالھقا  سىلەر  قىلغان.  ائتا  جىنپىڭ  شى  ەئمەس،  ائلالھ  ھەممىنى  سىلەرگە  ھەمدە 

چوقۇم شى جىنپىڭغا مىننەتدار بولۇشۇڭالر كٻرەك».

تۇتقۇنالردىن قەرەللىك سوائلالر سورالغان ياكى سوراق قىلىنغان. �الردىن داىئم «ىئقرار» ياكى «�زىنى تەنقىد قىلىش» خٻتى يٻزىشمۇ تەلەپ 
بايان  يازما شەكىلدە  قىلىنغان. �زىنى تەنقىد قىلىش - �زىنىڭ «جىنايىتى» نى ېئتىراپ قىلغاندىن باشقا، تۇتقۇننىڭ نٻمىنى خاتا قىلغانلىقىنى 

قىلىشنى �ز ىئچىگە ائلغان بولۇپ، �الر قوبۇل قىلغان تەربىلەشنىڭ، �الرنىڭ �ز خاتالىقلىرىنى تونۇۋٻلىش ۋە ېئڭىنى «�زگەرتىش» 
ىئمكانىيىتىگە ىئگە قىلغانلىقىنى چۈشەندۈرۈش ، بۇ ماائرىپ �چۈن ھۆكۈمەتكە مىننەتدارلىقىنى بىلدۈرۈش، ھەمدە كونا ائدىتىگە 

بولغان. قاتارلىقالر  بىرىش  قايتماسلىققا ۋەدە 

يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدا قىيىن-قىستاققا ېئلىنغان  بىر سابىق الگٻر مەھبۇسى  خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ھەر 
ياكى باشقا رەھىمسىز، ىئنسان قٻلىپىدىن چىققان ياكى پەسكەش مۇائمىلىگە ياكى جازاالرغا دۇچار بولغان (بۇ دوكالتتا «قىيناش ياكى باشقا 
تۇتقۇنالر  تەركىبىي قىسمىغا ائيالنغان.  يىغۋٻلىش الگٻرلىرىدىكى ھاياتنىڭ  ناچار مۇائمىلىلەر  باشقا  ناچار مۇائمىلىلەر» دٻيىلىدۇ). قىيناش ۋە 

دۇچار بولغان الگٻردىكى قىيناش ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەر ىئككى چوڭ تۈرگە بۆلىنىدۇ.

بارلىق مەھبۇسالر باشتىن كەچۈرگەن جىسمانىي ۋە  بىرىنچى تۈرى، الگٻرالردىكى كۈندىلىك تۇرمۇشنىڭ جۇغالنما تەسىرى نەتىجىسىدە 
جىسمانىي بولمىغان (يەنى روھىي ياكى پسىخولوگىيىلىك) قىيناش ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ. بۇ جىسمانىي ۋە جىسمانىي 

ماسلىشىشى،  يوقىتىلىشىنىڭ  پۈتۈنلەي  ئەركىنلىكنىڭ  ۋە شەخسىي  كونتروللۇق  الگٻرالردىكى  بىرلەشتۈرۈلۈشى،  بولمىغان �سۇلالرنىڭ 
روھىي ۋە جىسمانىي جەھەتلەردىن ائزابالش، ېئغىر دەرىجىدە قىيناش ياكى باشقا رەھىمسىز، ىئنسان قٻلىپىدىن چىققان ياكى پەسكەش 

بولۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. مۇائمىلىلەرگە دۇچار 

ىئككىنچى تۈردىكى قىيىن-قىستاق ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەر سوراق جەريانىدا يۈز بەرگەن ياكى ائيرىم مەھبۇسالرغا قىلىنغان ناچار مۇائمىلىلەر- 
يەنى �الرنىڭ يۈرۈش - تۇرۇش ۋە ىئنكاسىغا قارىتا جازاالش مەقسىتىدە قولالنغان قىيىن-قىستاق ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ. 
سوراق جەريانىدا قوللىنىلغان قىيناش �سۇللىرى ۋە جازا سۈپىتىدە تاياق يٻيىش، توكـقا سوقۇش، بەدەنگە بٻسىم چۈشۈرۈش ائرقىلىق قىيناش، 
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قانۇنسىز چەكلەنگەن �سۇلالرنى ىئشلىتىش (يولۋاس �رۇندۇققا �لتۇرغۇزۇش قاتارلىقالرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ) ، يەنە �يقۇدىن مەھرۇم قىلىش، 
تامغا ېئسىپ قويۇش، سوغۇقتا توڭدۇرۇش ۋە يالغۇز قاماش قاتارلىقالرنىمۇ �ز ىئچىگە ائلىدۇ. سوراق قىلىش ائدەتتە بىر سائەت ياكى �نىڭدىنمۇ 

�زۇن داۋاملىشىدۇ، جازا كۆپىنچە تٻخىمۇ �زۇنراق بولىدۇ.

ياكى باشقا ناچار مۇائمىلىگە  ياكى جازا جەريانىدا قىيىن-قىستاققا ېئلىنغان  خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى يىغۋٻلىش الگٻرلىرىدىكى سوراق 
دۇچار بولغان نۇرغۇن سابىق تۇتقۇنالرنى زىيارەت قىلدى. كەچۈرۈم تەشكىالتى يەنە باشقا تۇتقۇنالرنىڭ قىيىن-قىستاققا ېئلىنغانلىقى ياكى 

باشقا ناچار مۇائمىلىلەرگە دۇچار بولغان تۇتقۇنالرغا (ائدەتتە بىر كامىردىكى تۇتقۇنالر) شاھىت بولغان سابىق تۇتقۇنالرنى زىيارەت قىلدى، 
ناچار مۇائمىلىگە �چرىغانلىق ئەھۋاللىرىنى  باشقا  ياكى  ياكى جازا جەريانىدا قىيىن-قىستاققا ېئلىنغان  تۇتقۇنالر شاھىتالرغا �زلىرىنىڭ سوراق 

بەرگەن.  ېئيتىپ 

بايان  تۇتقان مۇائمىلىلىرىنىڭ ائساسەن �خشاشلىقىنى  تۇتقۇنالرغا  تۇتقۇنالر الگٻردىكى خىزمەتچىلەر ۋە دۆلەت ئەمەلدارالرنىڭ  سابىق 
قىلدى. بۇ مۇائمىلىلەرنىڭ بەزىلىرى خىتاي بىخەتەرلىك كۈچلىرىنىڭ شىنجاڭ ۋە خىتاينىڭ باشقا جايلىرىدا نەچچە �ن يىلدىن بۇيان ېئلىپ 

بٻرىلغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. مەنسۇر ىئسىملىك  بىلەن �خشاش شەكىلدە ېئلىپ  ناچار مۇائمىلىلەرنىڭ �سۇللىرى  باشقا  قىيناش ۋە  بٻرىلىۋاتقان 
بىر دٻھقان كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ ىئككى الگٻردا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان مەزگىلدە، سوراق جەريانىدا ھەم كۆپ قٻتىم جازا �تەش 

بايان قىلدى: بايان قىلدى. � سوراق جەريانىنى مۇنداق  جەريانىدا، قىيىن- قىستاققا ېئلىنغانلىقىنى 

ىئككى قاراۋۇل مٻنى كامٻردىن ېئلىپ چىقىپ، سوراق ۆئيىگە تاشلىدى [مەن شۇ ۆئيدە سوراق قىلىندىم]. 
ۇئنىڭ ىئچىدە ىئككى ائدەم بار… [ۇئالر مٻنىڭ قازاقىستاندا نٻمە ىئش قىلغانلىقىمنى سورىدى] «سەن ۇئ 
يەردە ىئبادەت قىلدىڭمۇ؟ سٻنىڭ ائتا-ائناڭ نٻمە ىئش قىلىدۇ؟» دەپ سورىدى، مەن پەقەت ۆئيدىكىلەر 
مەندىن  ۇئالر  دٻدىم…  قىلمىدىم  ىئش  ھٻچ  قانۇنسىز  مەن  باقتىم،  چارۋا   - مال  تۇردۇم،  بىللە  بىلەن 
ېئيتسام،  قىلغانلىقىمنى  ىئبادەت  ۇئالرغا  مەن  ەئگەر  سورىدى.  توغرىسىدا  قىلىش  ىئبادەت  ۋە  مەسچىت 
ۇئالرغا  مەن  شۇڭا  ىئدىم.  ائڭلىغان  قىلىنىدىغانلىقىمنى  ھۆكۈم  جازاسىغا  قاماق  يىللىق   25 ياكى   20 مەن 
چارۋىالر   - مال  «سەن  ۇئالر:  ائچچىقالندى.  ۇئالر  ائندىن  ېئيتتىم.  قىلمىغانلىقىمنى  ىئبادەت  ەئزەلدىن 
تاكى  بىلەن  وئرۇندۇق  مٻنى  ۇئالر  ائندىن  دٻيىشتى.  كەتتىڭ!»  بولۇپ  ھايۋان  ۆئزۈڭمۇ  ۋاقتىڭدا،  باققان 
ىئدىم…  قالغان  تاس  كەتكىلى  ھوشۇمدىن  مەن  يىقىلدىم.  يەرگە  مەن   … ۇئرۇشتى  سۇنغۇچە  ۇئرۇندۇق 
ۇئزۇنراق  [الگٻردا]  ۇئ  ۆئزگەرمەپتۇ،  تٻخىچە  كىشى  «بۇ  ۇئالر:  قويدى.  وئرۇندۇققا  يەنە  مٻنى  ۇئالر  ائندىن 

تۇرۇشى كٻرەك» دٻدى.

خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى قىيناش تۈپەيلى يىغىۋٻلىش الگٻردا قازا قىلغان بىر ائدەمنىڭ �لۈمنى خاتىرىلىدى. مادي مەزكۇر تەشكىالتقا 
قىيناشالرنىڭ  تۈرلۈك  كٻيىن �  بولغانلىقىنى،  قىيىن-قىستاققا �چرىغانلىقىغا شاھىت  تەقدىرداشلىرىنىڭ  تۇتقۇن  كامٻردىكى  �زىنىڭ 

يولۋاس �رۇندۇقتا �لتۇرغۇزۇلغانلىقىنى ېئيتتى.  ئەرنىڭ كامٻرنىڭ �تتۇرىسىغا قويۇلغان  بۇ  بىلگەن. مادي  قىلغانلىقىنى  قازا  تەسىرىدىن 
كامٻردىكى مەھبۇسداشلىرى �نىڭ � يەردە قىمىرلىماي �چ كۈن �لتۇرغىنىنى كۆرۈشىگە مەجبۇرالنغان، ھەم �نىڭغا ياردەم قىلىش ېئنىق 

چەكلەنگەن.

[«ۇئ ائدەم] بىزنىڭ كامٻردا ىئككى ائيدىن كۆپرەك ۋاقىت تۇردى… ۇئ يولۋاس وئرۇندۇقتا وئلتۇرغۇزىلدى. 
تۇرغان  بىز  قاراۋۇلنى ىئتتىرىۋەتكەنلىكى ۈئچۈن جازاالنغان] … ۇئالر وئرۇندۇقنى  بىر  [مٻنىڭچە ۇئ كىشى 
قويىدىغانلىقىنى  وئلتۇرغۇزۇپ  وئرۇندۇقتا  قىلساق،  ياردەم  ۇئنىڭغا  بىز  ۇئالر  قويدى…  ەئكىرىپ  كامٻرغا 
پۇتلىرىغىمۇ كىشەن  بىلەن كىشەنلەنگەن،  بىلىكى زەنجىر  تۆمۈر ۇئرۇندۇق ىئدى. ۇئنىڭ  بىر  ېئيتىشتى. ۇئ 
ىئككى  يوتىسى  ۋە  بٻغىشى  ۇئنىڭ  باغالنغان…  تەرىپىگە  كەينى  وئرۇندۇقنىڭ  بەدىنى  ۇئنىڭ  سٻلىنغان. 
بەزى  چىگىلگەن،  رٻزىنكە  قوۋۇرغىسىغا  ۈئچۈن  وئلتۇرغۇزۇش  تۈز  ائدەمنى  كىشەنلەنگەن…  بىلەن  كويزا 
ۋاقىتالردا ۇئنىڭ ۇئرۇقدانلىرىنى كۆرۈنۈپ قاالتتى. ۇئ چوڭ -كىچىك تەرىتىنى وئرۇندۇققىال قىالتتى. ۇئ ۈئچ 
ىئشنى  بۇ  بىز  قىپتۇ.  قازا  كٻيىن]  چىقىرىۋٻتىلگەندىن  [كامٻردىن  ۇئ  وئلتۇردى…  وئرۇندۇقتا  كٻچە 

بىلدۇق. ائرقىلىق  [كىشىلەر]  كامٻردىكىلەر 

18 ائيغىچە الگٻرالردا قالغان. تۇتقۇنالر الگٻرالردىن قويۇپ  كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارەت قىلغان تۇتقۇنالرنىڭ كۆپىنچىسى توققۇز ائيدىن 
بٻرىلگەندىن �يىگە ئەۋەتىلىشى كٻرەكمۇ يوق، بۇنداق قارار چىقىرىش جەريانى تازا ېئنىق ئەمەس، بۇ ىئشنى تۇتقۇنالرنىڭ �زلىرىمۇ 
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بٻرىشنى چۆرىدىگەن جەريانالرنىڭ ھەممىسى خىتاي جىنايــى  بىلمىگەن. دەسلەپكى تۇتۇپ تۇرۇشتىن كىيىنكى الگٻرغا يۆتكەش، قۇيۇپ 
ىئشالر ئەدىلىيە سىستٻمىسى ياكى دۆلەت قانۇنىنىڭ سىرتىدا ىئجرا قىلىنىدىغانلىقى بىلىنمەكـتە. بۇ يەردە قانۇنىي ياردەم ۋە قوغداش �چۈن 

بٻرىلىشىدە، شەخسلەرنىڭ تەقدىرنىڭ ېئغىر  ھٻچقانداق ېئنىق �لچەم يوق. سابىق تۇتقۇنالرنىڭ باشتىن كەچۈرگەنلىرى �الرنىڭ قۇيۇپ 
بٻرىدۇ.  يٻنىكلىكىنى بەلگىلەشتە زۆرۈر بولغان ائدىللىق ۋە كٻرەكلىك بولغان مۇۋاپىق جەريانالر ھٻچ نەزەرگە ېئلىنمىغانلىقى كۆرسىتىپ 

قويۇپ بٻرىلگەن تۇتقۇنالر - �الرنىڭ الگٻردا باشتىن كەچۈرگەنلىرى ھەققىدە ھەر قانداق ائدەم، بولۇپمۇ ژۇرنالىستالر ۋە چەتئەللىكلەر بىلەن 
تۇتقۇنالرغا، ئەگەر �الر بۇ چەكلىمىلەرگە خىالپلىق قىلسا،  سۆزلىشىشنى چەكلەيدىغان ھۆججەتكە ىئمزا قويۇشىغا مەجبۇر قىلىنغان. سابىق 

قامايدىغانلىقىنى �قتۇرغان. قايتىدىن الگٻرغا  بىلەن قوشۇپ  �الرنى ائىئلىسىدىكىلەر 

سابىق تۇتقۇنالر يىغۋٻلىش الگٻرلىرىدىن قويۇپ بٻرىلىپ �يگە قايتقاندىن كٻيىن، �الرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى، بولۇپمۇ �الرنىڭ ھەرىكەت 
ئەزالىرىغا  بارلىق ائز سانلىق مىللەت  بولسا شىنجاڭدىكى  بۇ خىل چەكلىمىلەر  قاتتىق چەكلىمىلەر قويۇلغان.  تٻخىمۇ  قاتارلىقالرغا  ئەركىنلىكى 

بىلەن سۆزلەشكەن سابىق  بىر چەكلىمىدۇر. كەچۈرۈم تەشكىالتى  يەنە  قارىتىلغان كەمسىتىش سىياسەتلىرىنىڭ �ستىگە قويۇلغان 
تىلى ۋە سىياسىي ىئدٻئولوگىيە  بٻرىلگەندىن كٻيىنمۇ خىتاي  تۇتقۇنالرنىڭ ھەممىسى دٻگۈدەك «تەربىيىلەش» نى داۋامالشتۇرۇپ، قويۇپ 

دەرسلىرىگە قاتنىشىشى تەلەپ قىلىنغان. �الر يەنە بايراق چىقىرىش مۇراسىمىدا �زلىرىنىڭ «جىنايىتى» نى ائشكارا «بوينىغا ېئلىش» قا 
قىلىنغان. مەجبۇر 

نازارەت ائستىغا  بىۋاسىتە  تۇتقۇنالرنىڭ ھەممىسى �زلىرىنىڭ ېئلٻكـترونلۇق ۋە  كەچۈرۈم تەشكىالتنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان سابىق 
تۇتقۇنالرنىڭ  تۇرۇشىغا �چرايدىغانلىقىنى ېئيتتى. سابىق  باھاالپ  قەرەللىك  كادىرالرنىڭ  ۋە  ېئلىنىدىغانلىقى، ھۆكۈمەت خىزمەتچىلىرى 

ھەممىسى دٻگۈدەك �الر الگٻردىن قويۇپ بٻرىلگەندىن كٻيىن، ھۆكۈمەت خىزمەتچىلىرى ياكى كادىرالرنىڭ ھەر ائيدا بىر نەچچە كٻچە 
�الرنىڭ �يىدە �الر بىلەن بىللە تۇرۇش تەلەپ قىلىنغانلىقىنى مەلۇم قىلدى. كەم دٻگەندە بىر نەچچە ائيغىچە �الرنىڭ ھەممىسى دٻگۈدەك 
�زلىرى تۇرۇۋاتقان شەھەر ياكى يٻزىالردىن ائيرىلىشى چەكلەنگەن. ئەگەر �الرنىڭ ائيرىلىشىغا رۇخسەت قىلىنسا، �الر ائلدىن ھۆكۈمەتتىن 

يازما ىئجازەت ېئلىشى كٻرەك ىئكەن.

كەچۈرۈم تەشكىالتى الگٻردىن زاۋۇتالرغا ىئشلەشكە ئەۋەتىلگەن سابىق تۇتقۇنالرنى زىيارەت قىلدى. ائرزۇ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا الگٻردا 
ائلتە ائي تۇرغاندىن كٻيىن باشقا بىر الگٻرغا يۆتكەلگەنلىكىنى، �نىڭغا بۇ يەردە تىككۈچىلىك �گۈتۈلۈپ، زاۋۇتقا ئەۋەتىشكە تەييار 

قىلىنغانلىقىنى، كٻيىن �نىڭدىن بىر نەچچە ائي ھۆكۈمەت فورمىسى ياساش �چۈن بىر زاۋۇتتا يٻتىپ-قوپۇپ ىئشلەش تەلەپ قىلىنغانلىقىنى 
ېئيتتى. بۇ ىئسپاتالر شىنجاڭدىكى داىئرىلىرىنىڭ �يغۇر ۋە باشقا ائز سانلىق مىللەت ئەزالىرىنى شىنجاڭدىكى مەلۇم تۈردىكى ئەمگەك بىلەن 

نىڭ كٻڭەيتىلگەن شەكلىدۇر.  بەزىدە «تەربىيىلەش»  يەنە  بۇ  تۇرىدۇ،  شۇغۇللىنىشقا مەجبۇرلىغانلىقى كۆرۈنۈپ 

ىئگىلىنىشچە، بىر قىسىم تۇتقۇنالرنى الگٻرالردىن �دۇل تۈرمىلەرگە يۆتكىگەن. �يىگە قايتىش �چۈن قويۇپ بٻرىلىش جەريانىغا �خشاشال، 
قارىماققا الگٻر تۇتقۇنلىرىغا قاماق جازاسى بٻرىشكە مۇناسىۋەتلىك جەريانالر ائنچە چۈشىنىشلىك ئەمەس. قويۇپ بٻرىش جەريانى بىلەن 

بارلىقى ېئنىق ئەمەس، بولۇپمۇ الگٻرالردىكى تۈرمىگە يۆتكەپ جازاالش جەريانىنىڭ  قاماق جازاسى بٻرىش جەريانىنىڭ قانداق باغلىنىشلىقى 
الگٻر سىرتىدىكى رەسمىي جازاالش جەريانى بىلەن قانداق بىرلەشتۈرۈلگەنلىكى ېئنىق ئەمەس.

خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى الگٻردا قاماق جازاسى بٻرىلىپ، ائندىن تۈرمىگە ئەۋەتىلگەنلەرنى زىيارەت قىاللمىدى. ئەمما كەچۈرۈم 
تەشكىالتى سابىق تۇتقۇنالرنى زىيارەت قىلدى، �الرنىڭ ېئيتىپ بٻرىشىچە، �الر ائۋال تۈرمىدە يٻتىش جازاسى بٻرىلىپ ائرقىدىنال 

«كەچۈرۈم» قىلىنغان. مەزكۇر تەشكىالت يەنە بىر قىسىم سابىق تۇتقۇنالرنى زىيارەت قىلدى، �الر الگٻرغا قامالغاندا، �الرنىڭ سىنىپىدىكى 
بىر ياكى بىر قانچە كىشى قاماق جازاسى ائلغان، كۆپىنچىسى كۈندىلىك قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىنال، ئەمما ھەر قانداق تۈردىكى جىنايەتلەردىن 

تونۇيدۇ. باشقا كىشىلەرنى  بٻرىلگەن  قاماق جازاسى  مۇستەسنا. سابىق مەھبۇسالرنىڭ كۆپىنچىسى 

سانلىقنى  كۆپ  قايتۇرۇپ،  ىئنكاس  زىيادە  ائرقىلىق  قوللىنىش  سىياسەتلەرنى  تاشقىرى  ھەددىدىن  نۇرغۇنلىغان  ھۆكۈمىتى  خىتاي 
�ز  سۇالنمىغانالرنىمۇ  تۈرمىگە  ياكى  گٻرغا  ال ئەزەلدىن  بۇالر  جۈملىدىن  چەكلەيدۇ،  قاتتىق  ھەرىكىتىنى  مۇسۇلمانالرنىڭ  بارلىق  ىئگىلەيدىغان 

كۆرۈلمىگەن  مىسلى  ھۆكۈمەتنىڭ  بۇلىشى،  زور  غايەت  كۆلىمىنىڭ  ۋە  �نۈمى  ئەشەددىي  پاائلىيىتىنىڭ  تەشۋىقات  ھۆكۈمەت  ائلىدۇ.  ىئچىگە 
بىلەن  ىئقتىدارى  ھۆكۈمەتنىڭ  ھەممىسى  بۇالرنىڭ  بولۇپ،  چىققان  كٻلىپ  قوللىنىشىدىن  تٻخنىكىسىنى  قىلىش  نازارەت  دەرىجىدە 

شەكىللەنگەن.  ۋەزىيەت  بىر  بەرگەن  ياردەم  قىلىشقا  ىئجرا  خالىغىنىنى  ھۆكۈمەتنىڭ  قىسمىنىڭ  كۆپ  ائھالىلەرنىڭ  رايوندىكى  بۇ  بىرلىشىپ، 
قٻچىپ  اليىھىلەنگەن  �چۈن  قىلىش  كاپالەتلىك  باھاالشقا  ۋە  قىلىش  نازارەت  �زلۈكسىز  قىلمىشىنى  مىللەتلەرنىڭ  سانلىق  ائز  ھۆكۈمەت 
زوراۋان  كادىرلىرى،  ھۆكۈمەت  جايدا  ھەممىال  تايانغان.  ھەرىكىتىگە  قىلىش  نازارەت  ېئلٻكـترونلۇق  ۋە  شەخسىي  بولمايدىغان  قۇتۇلغىلى 

دەخلى-تەرۇز  ھوقۇققا  قىلىپ،  نازارەت  قىلىپ،  ھەرىكەت  بىرلىكـتە  سىستٻمىسى  قانۇن  بولمىغان  مۇستەقىل  ۋە  قىسىملىرى  بىخەتەرلىك 
قويغان. يولغا  سىياسەتلەرنى  قىلىدىغان 
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شىنجاڭدا ياشايدىغان مۇسۇلمانالر دۇنيادىكى ئەڭ قاتتىق كۆزىتىلىدىغان ائھالىلەر بولۇشى مۇمكىن. خىتاي ھۆكۈمىتى غايەت زور مەبلەغ 
سەرپ قىلىپ، بۇ گۇرۇپقا تەۋە ىئنسانالرنىڭ ھاياتى ھەققىدە ىئشەنگۈسىز دەرىجىدە تەپسىلىي �چۇرالرنى توپلىغان. بۇ سىستٻمىلىق، زور 

قاتارلىق ھوقۇقلىرىغا  پىكىر ئەركىنلىكى  - تۇرۇش ھەرىكەتلىرى ۋە  كۆلەملىك كۆزىتىش بولسا كىشىلەرنىڭ شەخسىي مەخپىيەتلىكى، يۈرۈش 
ئەمەلگە ائشۇرۇلغان. شىنجاڭنىڭ  نەتىجىسىدە  بىرلەشتۈرۈپ ىئجرا قىلىش  ئەمەلىي ھەرىكەتلەرنى  قىلىدىغان سىياسەت ۋە  دەخلى-تەرۇز 

تاجاۋۇز قىلىش ۋە  بولۇپ، كىشىلەرنىڭ شەخسىيىتىگە  قارىغاندا، كۆزىتىش سىستٻمىسىنىڭ داىئرسى كەڭ  سابىق ائھالىلىرىنىڭ سۆزىگە 
بولسا تۆۋەندىكىدەك مەھسۇالتالرنى �ز ىئچىگە ائلغان: نازارەت قىلىش قىلمىشلىرى  ېئلٻكـترونلۇق 

بىئولوگىيىلىك سانلىق مەلۇمات توپالش، بۇالر كۆز رەڭدار پەردىسىنى سكاننٻرالش ۋە بۇ چىراي تەسۋىرىنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ؛

 زىيارىتى؛ خاراكـتٻرلىك  تاجاۋۇز  ئەمەلدارلىرىنىڭ  ھۆكۈمەت 
  ھەممە جايدا بىخەتەرلىك خادىملىرىنى قەرەللىك ائختۇرۇشى ۋە سوراق قىلىشى؛
  «ائز سانلىق مىللەت ائىئلىلىرى بىلەن بىللە تۇرۇشقا تەقسىم قىلىنغان ھۆكۈمەت خىزمەتچىلىرى ۋە كادىرالرنىڭ «بىر ائىئلىدە تۇرۇش 

بەلگىلىمىلىرى; 
  چىراي پەرقلەندۈرۈش ىئقتىدارىغا ىئگە ھەر يەرنى قاپلىغان كۆزىتىش كامٻرا تورى؛
 - ائتالمىش «قۇاليلىق ساقچى پونكىتى» دٻيىلگەن كەڭ تەكشۈرۈش پونكىتى تورى؛ ۋە
 .تارىخىغا خالىغانچە ېئرىشىش مالىيە  كىشىلەرنىڭ شەخسىي ائالقە �سكۈنىلىرى ۋە 

بۇ ھەرىكەت ھۆكۈمەتنى زور مىقداردا شەخسىي �چۇرالر بىلەن تەمىنلەپال قالماستىن يەنە داىئرلەرنىڭ شىنجاڭدىكى ائز سانلىق مىللەتلەرنىڭ 
ائالقىلىشىشىنى، يۈرۈش - تۇرۇشىنى ۋە ھەرىكەتلىرىنى ىئز قوغالپ جانلىق ۋە ىئنچىكە كۆزىتىشىگە يول قويىدۇ.

شىنجاڭدا ياشاۋاتقان مۇسۇلمانالر ئەركىن يۈرەلمەيدۇ. ھۆكۈمەت داىئرلىرى �الرنىڭ شىنجاڭنىڭ ىئچىدە ۋە شىنجاڭ بىلەن خىتاينىڭ باشقا 
جايلىرى ائرىسىدا سەپەر قىلىشىنى چەكلەيدۇ. ھۆكۈمەت يەنە ائز سانلىق مىللەتلەرنىڭ، بولۇپمۇ �يغۇرالرنىڭ چەت ئەلگە چىقىشىنى 

بارلىق ائز سانلىق مىللەتلەرنى  ائدەتتىن تاشقىرى قىيىنالشتۇرغان، ھەتتا مۇمكىن ئەمەس ھالەتكە كەلتۈرۈپ قويغان. داىئرلەر شىنجاڭدىكى 
ناھايىتى ائز سانلىق  بٻرىشكە مەجبۇرلىغان. �الرنىڭ ىئچىدە  تاپشۇرۇپ  پاسپورتلىرىنى ھۆكۈمەتكە  2016-2017-يىللىرىدا �زلىرىنىڭ 

ائاللىغان. قايتۇرۇپ  پاسپورتلىرىنى  كىشىلەر 

قىلىنىدىغانلىقىنى ېئيتتى.  يۈرۈش چەكلىمىسىنىڭ كەمسىتىش شەكلىدە ىئجرا  يول  يۈرگۈزۈۋاتقان  شىجاڭدىكى سابىق ائھالىلەر، داىئرلەر 
تەكشۈردىغانلىقىنى ېئيتتى.  كىملىكىنى  توختىتىپ، �الرنىڭ  مىللەتلەرنىال  پەقەت ائز سانلىق  قىلغۇچىالر ساقچىالرنىڭ  قوبۇل  زىيارەتنى 

باققانالرنى �ز ىئچىگە ائلغان شاھىتالر، خىتايالرنىڭ تەكشۈرۈش پونكىتىدىن �تۈشنىڭ ھاجىتى  ھۆكۈمەتنىڭ تەكشۈرۈش پونكىتىدا ىئشلەپ 
تٻلٻفونلىرى تەكشۈرۈلمەي تۇرۇپال قول پۇالڭلىتىپ قويۇپ  يوقلىقىنى ياكى �الردىن ھٻچقانداق سوائل سورالمايدىغانلىقى، �ستى- بٻشى ياكى 
�تۈپ كٻتىدىغانلىقلىرىنى ېئيتىشتى. يىن بولسا شىنجاڭدا زىيارەتتە بولۇپ باققان خىتاي بولۇپ، � ساياھەت جەريانىدا �زى شاھىت بولغان 

بەردى: تەشكىالتىغا ېئيتىپ  كەچۈرۈم  كەمسىتىشلەرنى 

مەن  بولىدۇ.  وئچۇق-ائشكارا  ناھايىتى  كەمسىتىش  بار...  ائپپاراتلىرى  كۆزىتىش  يەردە  ھەممە  «ائساسەن 
وئلتۇرغان  ۇئدۇلۇمدا  مٻنىڭ  لٻكىن  تەكشۈرمىدى،  ھٻچنەرسەمنى  ۇئالر  ۋاقتىمدا  وئلتۇرغان  پويىزغا 
ۆئچرەت  قۇر  ىئككى  چاغدا  تۇرغان  بٻكەتتە  مەن  تەكشۈردى...  تٻلٻفونلىرىنى  ۋە  بٻلەتلىرىنى  ۇئيغۇرالرنىڭ 
ۈئچۈن  خىتايالر  بىرى  يەنە  ۈئچۈن،  ۇئيغۇرالر  بىرى  بۇنىڭ  ۈئچۈن)،  تەكشۈرۈشى  (بىخەتەرلىك  كۆردۈم 
بوالتتى.  ۆئتسىال  ۈئسكۈنىدىن  تەكشۈرۈش  مٻتال  پەقەت  يوق،  سىستٻمىسى  تونۇش  چىراي  بولۇپ، 
ۇئيغۇرالر ۈئچۈن ائيرىلغان ۆئچرەت ناھايىتى ۇئزۇن ىئدى... (چوڭ بىر شەھەردە) بىر تونىلنىڭ ائستىدىن 
ۇئيغۇرالرنىڭ  ائلغان  ىئچىگە  ۆئز  ەئرلەرنىمۇ  ياشانغان  بىلەن  ەئسۋابى  تەكشۈرۈش  مٻتال  بىراق  ۆئتتۈم، 
بولۇۋاتاتتى.  تونىلنىڭ ىئككى ۇئچىدا تەكشۈرۈش  بۇ  پۈتۈن بەدەن تەكشۈرۈشىدىن ۆئتۈشى كٻرەك ىئدى. 
بىخەتەرلىك  مەن  تەكشۈرمىدى.  سومكىلىرىمنى  مٻنىڭ  ھٻچكىم  ماڭدىم،  سۆرەپ  يۈك-تاقلىرىمنى  مەن 
بولغاچقا  مەن خىتاي  تەكشۈرمىدى، چۈنكى  بىلەن  مٻنى ۈئسكىنە  ھٻچكىم  ۋاقتىمدا  ىئشىكىدىن ۆئتكەن 
مۇائمىلە  باشقىچە  ’ۇئيغۇرالرغا  ۇئ:  سۆزلەشتىم،  بىلەن  خادىمى)  (ھۆكۈمەت  بىر  مەن  تەكشۈرۈلمىدىم... 

قىلىنىشى كٻرەك، چۈنكى بۇ يەردە خىتاي (خەن) تٻرورچىلىرى يوق‘ دٻدى».
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قىلىنغان،2017-يىلىدىن  زىيارەت  تەرىپىدىن  تەشكىالتى  قىاللمايدۇ.  پاائلىيەتلىرىنى  دىنىي  مۇسۇلمانالر  ياشايدىغان  شىنجاڭدا 
2021-يىلىنىڭ باشلىرىغىچە شىنجاڭدا ياشىغان سابىق تۇتقۇنالر ۋە باشقا كىشىلەرنىڭ تەسۋىرلەپ بٻرىشىچە، � يەردە ىئسالم دىنى 

تاشقىرى دۈشمەنلىك مۇھىتى شەكىللەنگەن. �الر خىتايدىن ائيرىلغاندا، �زلىرىنىڭ  قارىتا دەرىجىدىن  بىلەن شۇغۇللىنىشقا  ىئبادەتلىرى 
ھەرقانداق شەكىلدىكى دىننىي بەلگىلىرىنى كۆرسىتىشنى راھەتسىز ھٻس قىلغان. ئەگەر �الر شۇنداق قىلسا، ھەممىسىنىڭ قولغا ېئلىنىشى ۋە 
قانۇنالردا  شىنجاڭدىكى  گەرچە  ېئيتىشىچە،  بەرگۈچىلەرنىڭ  گۇۋاھلىق  نەتىجىلىنىدىغانلىقىغا ىئشەنگەن.  بىلەن  ئەۋەتىلىشى  الگٻرغا  ائقىۋەتتە 

مۇسۇلمانالر �ز ېئتىقادى �چۈن ناھايىتى مۇھىم دەپ قارايدىغان ىئسالم دىنى ىئبادەتلىرى �چۇق-ائشكارا چەكلەنمىگەن بولسىمۇ، 
بٻرىشى، دىن �گىنىشى، دىننىي تۈسنى ائلغان  پۈتۈنلەي چەكلەنگەن. مۇسۇلمانالرنىڭ ىئبادەت قىلىشى، مەسچىتكە  ئەمەلىيەتتە ھازىر 

تۇتۇپ كٻتىش تەھدىتلىرى  بٻرىلىۋاتقان  بالىالرغا ىئسالمىي ىئسىمالرنى قويۇشىغا يول قويۇلمىغان. توختىماي ېئلىپ  كىيىملەرنى كىيىشى ۋە 
نەتىجىسىدە، شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالر �زلىرىنىڭ يۈرۈش - تۇرۇش ائدەتلىرىنى �زگەرگەن بولۇپ، �الر ھازىر ھٻچقانداق بىر دىنى خاسلىق 

يەتكەن. دەرىجىگە  كۆرسىتەلمەيدىغان  ىئپادىلىرىنى  پاائلىيەتلىرىنىڭ  ېئتىقاد  دىنىي  ياكى 

بۇرۇن شىنجاڭدا ياشىغان نۇرغۇنلىغان كىشىلەرنىڭ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا ېئيتىشىچە، �الرنىڭ �ز �يلىرىدە دىنى خاسلىققا ىئگە ھەرقانداق 
يانفونلىرىدا ساقلىشىنى مەنىئ  بۇيۇمالرنى ساقلىشى ۋە دىننىي كىتابالر، فىلىملەر ياكى رەسىملەرنى �ز ىئچگە ائلغان دىنىي مەزمۇنالرنى 

قىلىنغان. يەنە � يەردە ياشىغان بىر نەچچە سابىق ائھالىلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، مەدەنىيەتكە ائىئت كىتابالر، سەنئەت بۇيۇملىرى ۋە باشقا 
تۈرك- مۇسۇلمان مەدەنىيىتىگە مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنالر، ئەمەلىيەتتە پۈتۈنلەي چەكلەنگەن. ائيمەن، � بىر ھۆكۈمەت خادىمى بولۇپ، � 

بارلىق  كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، ھۆكۈمەت خادىملىرى ۋە ساقچىالرنىڭ مۇسۇلمان ائىئلىلەرنىڭ �يلىرىگە قانداق باستۇرۇپ كىرگەنلىكى ۋە 
قىلغانلىقىنى ېئيتتى: مۇسادىرە  مەجبۇرىي  قانداق  بۇيۇملىرىنى  دىننىي 

20 ائىئلىك وئلتۇراقالشقان (مۇسۇلمان ېئتنىك مىللەت) ياشايدىغان (بىر يٻزىنىڭ مەلۇم قىسمى) غا  «بىز 
نەرسىلەر  قانۇنسىز  ۇئالرنىڭ  چىقىپ،  تٻپىپ  نەرسىلەرنى  ھەممە  مۇناسىۋەتلىك  دىنغا  بىز  باردۇق. 
ھٻچقانداق  چەكمەي،  ىئشىكنىمۇ  قىلغاندا  ىئشنى  بۇ  بىز  ىئدى...  كٻرەك  بىلدۈرۈشىمىز  ىئكەنلىكىنى 
بىز  بٻرەتتۇق...  تاپشۇرۇپ  نەرسىنى  ھەممە  ساقچىغا  يىغاليتتى...  كىشىلەر  كىرەتتۇق...  ائلمايال  رۇخسەت 

يٻزىلغان نەرسىلەرنى ېئلىۋٻتىشنى ېئيتتۇق». ۇئالرغا ھەم ەئرەبچە 

دەلىللىرىگە ائساسالنغاندا، شىنجاڭدىكى  مەنبەلەرنىڭ  باشقا ىئشەنچىلىك  ۋە  توپلىغان ىئسپاتلىرىغا  تەشكىالتىنىڭ  خەلقائرا كەچۈرۈم 
مۇتلەق كۆپ ساندىكى مۇسۇلمان ائز سانلىق مىللەتلەر ھۇجۇم نىشانى قىلىنغان بولۇپ، بۇ قىلمىشنىڭ ماھىيىتى ۋە باشتىن ائخىرى بىردەك 

خەلقائرالىق قانۇن بويىچە ىئنسانىيەتكە قارىشى جىنايەت ھٻسابلىنىدۇ. شۇڭا خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى كۆرگەن ىئسپاتالر ائساسىدا، 
پىالنلىق ۋە سىستٻمىلىق ھالدا  قىلىپ، كەڭ كۆلەملىك، تەشكىللىك،  ۋاكالىتەن ھەرىكەت  جىنايەت �تكۈزگۈچىلەرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگە 

قىلمىشلىرىنى  قىلىپ، ېئغىر دەپسەندىچىلىك  قارىتا ھۇجۇم  قوللىنىپ، شىنجاڭ ائھالىلىرىگە  ھەم سٻستىمالشقان �خشاش �سۇلالرنى 
سادىر قىلغانلىقىنى دەلىللەر ائرقىلىق يەكۈنلەيدۇ. خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى شۇنداق دەپ قارايدۇ، توپلىغان دەلىل - ىئسپاتالر، خىتاي 

تەمىنلەيدۇ:  بىلەن  پاكىتالر ائساسىدىكى يەكۈن  ھۈكۈمىتىڭ ئەڭ ائز دٻگەندە تۆۋەندىكى ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى سادىر قىلغانلىقىنى 
ياكى جىسمانىي ئەركىنلىكـتىن ېئغىر دەرىجىدە مەھرۇم قىلىش،  قانۇننىڭ ائساسىي قاىئدىلىرىگە خىالپلىق قىلىپ تۈرمىگە تاشالش  خەلقائرا 

قىلىش. زىيانكەشلىك  ۋە  قىيناش 

خىتاي ھۆكۈمىتى دەرھال بارلىق يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىنى تاقىشى ۋە يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدا ياكى تۈرمە قاتارلىق تۇتۇپ تۇرۇش �رۇنلىرىدىكى 
بولمىسا دەرھال  پاكىت  يٻتەرلىك ىئشەنچ ۋە ېئتىراپ قىلىنىدىغان  بارلىق كىشىلەرنى خەلقائرادا قىلىنىدىغان جىنايەت �تكۈزگەنلىكىگە ائىئت 

قويۇپ بٻرىشى كٻرەك. ھۆكۈمەت يەنە بارلىق قانۇن- نىزامالرنى ئەمەلدىن قالدۇرۇشى ياكى �زگەرتىشى، بولۇپمۇ �يغۇرالر، قازاقالر ۋە 
تەدبىرلىرىنى  مىللەتلەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىنى چەكلەيدىغان مۇناسىۋەتلىك سىياسەت ۋە  باشقا مۇتلەق كۆپ ساندىكى مۇسۇلمان ېئتنىك 

ائخىرالشتۇرۇشى كٻرەك، بۇ يەنە �الرنىڭ خىتايدىن ئەركىن ھالدا ائيرىلىش ۋە قايتىپ كٻلىش ھوقۇقى ۋە شۇنىڭدەك دىننىي ىئبادەت 
قاتارلىق ھوقۇقلىرىنىمۇ �ز ىئچىگە ائلىدۇ. تالالش  پاائلىيەتلىرى قىلىشنى �زلىرى 

بۇ دوكالتتا ھۆججەلەشتۈرۈلگەن ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر ۋە باشقا ېئغىر كىشىلىك ھوقۇققا دەخلى تەرۇز قىلىش قىلمىشلىرى 
�ستىدىن مۇستەقىل ۋە �نۈملۈك بولغان تەكشۈرۈش تەلەپ قىلىنىدۇ. جىنايــى جاۋابكارلىقى بار دەپ گۇمان قىلىنغانالر چوقۇم ائدالەتنىڭ 
سوتقا تارتىلىپ، ائدىل سوتلىنىشى كٻرەك. بولۇپمۇ، ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كٻڭىشى ياكى ب د ت �مۇمىي مەجلىسى چوقۇم مۇستەقىل 

بولغان بىر خەلقائرالىق مٻخانىزم قۇرۇپ چىقىپ، خەلقائرا قانۇنالر ائساسىدا شىنجاڭدا يۈز بەرگەن ېئغىر كىشىلىك ھوقۇق زوراۋانلىقى ۋە 
تٻپىپ چىقىش ائرقىلىق، �الرنىڭ جاۋابكارلىقنى  بۇ يەنە جىنايەت �تكۈزگەن گۇماندارالرنى  دەپسەندىچىلىكلەرنى تەكشۈرۈشى كٻرەك، 

سۈرۈشتە قىلىشنىمۇ �ز ىئچىگە ائلىدۇ. 
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قوللىنىلغان مٻتودالر  

2021-يىلى ماي ائيغىچە بولغان ائرىلىقتا كىشىلەرنى زىيارەت قىلىش ۋە يىراقتىن تەكشۈرۈپ  2019-يىلى �كـتەبىردىن  بۇ دوكالت 
تەتقىق قىلىش ائساسىدا تەييارالپ چىقىلغان. مەزكۇر دوكالت بولسا خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى تەرىپىدىن ىئگىلىگەن بىرىنچى قول 

2017-يىلىدىن بۇيان شىنجاڭدا ياشىغان كىشىلەر ھەم يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدىكى سابىق  گۇۋاھلىقالر ائساسىدا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ۋە 
تارتىلغان سۈرەتلەر، �چۇرالرنى ائنالىز قىلىش ائرقىلىق �تتۇرىغا قويۇلغان دەلىللەر  تۇتقۇنالردىن توپلىغان مەنبەلەر، يەنە سۇنئىي ھەمرادىن 

ۋە خۇالسىلەردىن ىئبارەت. مەزكۇر دوكالتتا بٻرىلگەن گۇۋاھلىقالر ھۆكۈمەتنىڭ مەخپىي ھۆججەتلىرىنى توپالش، ژۇرناسىتالر، ائكادٻمىكالر ۋە 
بەرگەن. تەشكىالتلىرىنىڭ ائنالىزلىرىغا �رۇن  باشقا كىشلىك ھەقلىرى 

55 كىشىنى  128 ائدەم بىلەن سۆھبەت ېئلىپ بٻرىلدى: بۇالر شىنجاڭدىكى الگٻرالرنىڭ سابىق تۇتقۇنلىرىدىن  بۇ دوكالتنى تەييارالش �چۈن 
(39 ئەر ۋە 16 ائيال) ۋە 2017-يىلىدىن بۇيان شىنجاڭنى زىيارەت قىلغان ياكى شۇ يەردە ياشىغان گۇۋاھلىق بەرگۈچىلەرنى، يەنە 68

نەپەر شىنجاڭدا يوقاپ كەتكەن كىشىلەرنىڭ ائىئلە ئەزالىرىنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ. بۇ دوكالتتىكى سۆھبەتلەرنىڭ كۆپ قىسمى قازاقالر بىلەن، 
يەنە ائز ساندىكى �يغۇرالر، بىر قىسىم قىرغىز ۋە خىتايالر بىلەن ېئلىپ بٻرىلغان.

توپلىغان  بىلىش �چۈن  يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىنىڭ ىئچىدىكى ئەھۋالالرنى  بۇيان  2017-يىلىدىن  تۇتقۇنالرنىڭ بەرگەن گۇۋاھلىقلىرى ۋە  سابىق 
55 نەپەر سابىق تۇتقۇنالر ىئچىدىن  ائممىۋىي گۇۋاھلىق ىئسپاتلىرى كۆرۈنەرلىك سالماقنى ىئگىلەيدۇ. بۇ دوكالت �چۈن سۆھبەت ائلغان 

باقمىغان، يەنە بىرقانچىلىغان كىشىلەر بولسا  44 نەپىرى �زلىرىنىڭ بٻشىدىن �تكۈزگەن كەچۈرمىشلىرىنى بۇرۇن ائممىغا ھىچ ائشكارىالپ 
ېئلىپ  تەرىپىدىن  پاائلىيەتچىلەر  ۋە  تەتقىقاتچىلىرى  ھوقۇق  كىشىلىك  ائممىغا ائشكارىلىمىغان.  قىسىملىرىنى  كەچۈرمىشلىرىنىڭ ائساسلىق 

ۋە  تەمىنلىگەن سان  مۇناسىۋەتلىك  يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىغا  زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالر �چۇر ائمبىرىنىڭ شىنجاڭ  بٻرىلغان شىنجاڭ 
40 قا  مەلۇماتالرغا ائساسالنغاندا، ائممىۋىي ھالدا تۇنجى قٻتىم بۇ دوكالت �چۈن گۇۋاھلىق بەرگەن سابىق گۇۋاھچىالرنى قوشمىغاندا، 

يٻقىن گۇۋاھچىالر ھىچ قاچان ائممىۋىي گۇۋاھلىق بٻرىپ باقمىغان.1

بۇ دوكالت �چۈن ېئلىپ بٻرىلغان نۇرغۇن زىيارەتلەر قازاقىستانغا جايالشقان ىئككى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتىنىڭ ياردىمىدە �رۇنالشتۇرۇلغان.

بارلىق زىيارەت قىلىنغۇچىالرغا تەتقىقاتنىڭ خاراكـتٻرى، مەقسىتى ۋە �الر تەمىنلىگەن �چۇرالرنىڭ قانداق  كەچۈرۈم تەشكىالتى 
بىر زىيارەت قىلىنغۇچىنىڭ ائغزاكى ماقۇللۇقى ېئلىندى. زىيارەت  ىئشلىتىلىدىغانلىقى ھەققىدە چۈشەنچە بەردى. زىيارەتتىن بۇرۇن ھەر 

12 سائەتكىچە داۋامالشقان بولۇپ،  قىلىنغۇچىالرغا زىيارەتنى قوبۇل قىلغانلىقى بەدىلىگە ھەق بٻرىلمىدى. زىيارەت ائدەتتە تۆت سائەتتىن 
كۆپ ھالالردا بىر نەچچە كۈن ېئلىپ بٻرىلدى. زىيارەتنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى خىتايچە، �يغۇرچە، قازاقچە ياكى قىرغىزچىنى پىششىق 

بٻرىلدى. زىيارەت قازاقىستان،  بىر قانچىسى ىئنگلىزچە ۋە خىتايچە ېئلىپ  بٻرىلغان بولۇپ،  بىلىدىغان تەرجىمانالرنى ىئشلىتىپ ېئلىپ 
قىرغىزىستان ۋە تۈركىيەدە يۈزتۇرانە كۆرۈشۈش ائرقىلىق؛ ائسىيا، ياۋروپا ۋە شىمالىي ائمٻرىكىدىكى باشقا بىر قانچە دۆلەتلەردە بولسا يىراقتىن 

كۆرۈشۈش ائرقىلىق ېئلىپ بٻرىلدى. سابىق تۇتقۇنالر ۋە گۇۋاھچىالر بىلەن بولغان سۆھبەت ائيرىم-ائيرىم ېئلىپ بٻرىلدى.

بولسۇن  يۈزتۇرانە كۆرۈشۈش ائرقىلىق  بىخەتەرلىكى سەۋەبىدىن، مەيلى  قىلىنغۇچىالرنىڭ  بولمىغانلىقى ۋە زىيارەت  بٻرىش مۇمكىن  شىنجاڭغا 
ياكى يىراقتىن كۆرۈشۈش �سۇللىرى ائرقىلىق بولسۇن، � يەردىكىلەر بىلەن سۆھبەت ېئلىپ بٻرىلمىدى. خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭدىكى 

كىشىلىك ھوقۇق ئەھۋالى ھەققىدە ائشكارا سۆزلەيدىغان شەخسلەرگە تەھدىت سالىدۇ، �الرنى تۇتقۇن قىلىدۇ، قىينايدۇ ۋە مەجبۇرىي غايىب 
قىلىۋٻتىدۇ. كۆپلىگەن سابىق تۇتقۇنالر ۋە گۇۋاھچىالر بۇ مەسىلىدە �چۇق-ائشكارا سۆز قىلغانلىقى ېئنىق بولۇپ قٻلىشتىن ئەلۋەتتە قورقىدۇ. 

شۇڭالشقا سابىق الگٻر تۇتقۇنلىرى ۋە باشقا گۇۋاھچىالر بىلەن ېئلىپ بٻرىلغان زىيارەتلەرنىڭ ھەممىسى دٻگۈدەك خەلقائرا كەچۈرۈم 
زىيارەت  بارلىق ۇئچۇرلىرى،  قويىدىغان  قىلىنغۇچىنىڭ ساالھىيىتىنى ائشكارىالپ  زىيارەت  قىلىنغۇچىنىڭ ىئسمى،  زىيارەت  تەشكىالتى 

ياكى ساالھىيىتى ېئنىق بولۇپ قالسا خەتەرگە ۇئچرىشى مۇمكىن بولغان شەخسلەرنىڭ  تاۋابىائتلىرىنىڭ ۇئچۇرلىرى  قىلىنغۇچىنىڭ ائىئلە 
بارلىق زىيارەتلەردە تەخەللۇس ىئشلىتىلدى. باردى.  ۇئچۇرلىرىنى ائشكارىلىماسلىق شەرتى ائستىدا ېئلىپ 

shahit.biz/eng/#filter :1 «شىنجاڭ زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالر سانلىق مەلۇمات ائمبىرى» غا قاراڭ
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�نىڭ �ستىگە، خىتايدىن چىقالىغان سابىق يىغىۋٻلىش الگٻرى تۇتقۇنلىرىنىڭ سانى ناھايىتى ائز دەپ قارالغانلىقى، ھەمدە خىتاي 
تەپسىالتالرنى  ۋاقتى ھەققىدىكى  يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدىكى ھاياتى،  بىرىنىڭ كىملىكى، شۇنىڭدەك �الرنىڭ  داىئرىلىرىنىڭ �الرنىڭ ھەر 

بىلىش مۇمكىنلىكى يۇقىرى بولغانلىقى �چۈن، خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى ېئنىقالش مەقسىتىدە ىئشلىتىدىغان ھەر قانداق �چۇرالرنى 
�ز ىئچىگە ائلغان ىئشالردا ىئنتايىن ېئھتىياتچان �سۇلنى قولالندى. مەسىلەن، مەزكۇر دوكالتتا ھەر قانداق ائالھىدە زىيارەت قىلىنغۇچى 

سوالنغان كونكرٻت يىغىۋٻلىش الگٻرى، � كىشى تۇرغان كونكرٻت يٻزا ياكى بازار ياكى زىيارەت قىلىنغۇچىالرنىڭ كونكرٻت يٻشى تىلغا 
تىلغا ېئلىندى. ناھايىتى ائز  قىلىنغۇچىنىڭ كەسپىگە چٻتىلىدىغان ىئشالر  زىيارەت  ېئلىنمىدى، 

شىنجاڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق ەئھۋالىنى تەكشۈرۈشتىكى توسالغۇالر
خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭدىكى ۋەزىيەت توغرىسىدا ھەقىقى ئەھۋالالرنى ھۆججەتلەشتۇرۇشنىڭ ائلدىنى ېئلىش �چۈن پەۋقۇلائددە زور 

ئەھۋالى  تۇتقۇنلىرىنىڭ شىنجاڭنىڭ  يىغىۋٻلىش الگٻرى  بولۇپمۇ سابىق  پۇقرالىرى،  ياشايدىغان خىتاي  تەدبىرلەرنى قولالندى. خىتايدا 
يىراقتىن  بىلەن تەمىنلىشىنىڭ �نۈملۈك ائلدىنى ائلدى. بىخەتەر ائالقە ۋاستىلىرىنى قوللىنىپ،  ياكى باشقىالرنى �چۇرالر  ھەققىدە سۆزلىشى 

قٻلىشنىڭ ائقىۋىتى ىئنتايىن ېئغىر ىئدى. شىنجاڭدىكى  ئەمما ائشكارىلىنىپ  بولسىمۇ،  بار  مۇمكىنچىلىكى  بىلەن ائالقىلىشىشنىڭ  شىنجاڭ 
شىنجاڭدا  مۇسۇلمانالرنى ائساس قىلغان ائز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ھەممىسى قاتتىق نازارەت ائستىدا ياشايدۇ (2.3-بۆلەككە قاراڭ). 

ياشايدىغان كىشىلەر ىئچىدە يىغىۋٻلىش الگٻرلىرى ھەققىدە سۆزلىگەن ياكى سۆزلىگەن دەپ قارالغان، سۆزلىگەن دەپ ەئيىبلەنگەن 
ۋەياكى سۆزلىگەن ھەر قانداق كىشى بىلەن مۇناسىۋىتى بار دەپ قارالغان كىشىلەرنىڭ پەقەت ۆئزىال ەئمەس، ائىئلە تاۋابىائتلىرىنىڭمۇ 

بار. قولغا ېئلىنىش، تۇتقۇن قىلىنىش، تۈرمىگە سولىنىش، قىيىن-قىستاققا ېئلىنىش ۋە مەجبۇرىي غايىب قىلىنىش خەۋپلىرى 

بولۇپمۇ سابىق تۇتقۇنالر ۋە �الرنىڭ ائىئلە تاۋابىائتلىرىغا بولغان خەتەر تٻخىمۇ ېئغىر بولۇپ، �الر قاتتىق دەرىجىدە گۇمان ۋە تەقىب قىلىنىشقا دۇچ 
كٻلىدۇ. سابىق تۇتقۇنالرنىڭ ھەممىسى الگٻردىن قويۇپ بٻرىلگەندىن كٻيىنمۇ كەم دٻگەندە بىر نەچچە ائي داۋاملىق يٻقىندىن ېئلٻكـتىرونلۇق ۋە بىۋاسىتە 

تەقىبلەش ائستىدا بولىدۇ. كەچۈرۈم تەشكىالتى بىلەن سۆزلەشكەن ھەربىر سابىق يىغىۋٻلىش الگٻرى تۇتقۇنى قويۇپ بٻرىلىشتىن ىئلگىرى، �الرنىڭ 
الگٻردا باشتىن كەچۈرگەنلىرىنى ھەر قانداق كىشىگە، بولۇپمۇ ژۇرنالىستالر ۋە چەتئەللىكلەرگە ئ ٻيىشىنى چەكلەيدىغان بىر ھۆججەتكە ىئمزا قويغان. ئەگەر 

سابىق تۇتقۇنالر بۇ چەكلىمىلەرگە خىالپلىق قىلسا، �الر ۋە شۇنداقال �الرنىڭ ائىئلە تاۋابىائتلىرىنىمۇ الگٻرغا قايتىدىن سولىنىدىغانلىقى �قتۇرۇلغان.

بىلەن سۆزلىشىش، مۇستەقىل  بىخەتەر ھالدا كىشىلەر  نەتىجىسىدە، شىنجاڭدا  شىنجاڭدىكى كىشىلەر دۇچ كەلگەن ېئغىر خەتەرنىڭ 
تەتقىقات ېئلىپ بٻرىش ۋە ھۆججەتلەرنى توپالش مۇمكىن ئەمەس ھالغا كٻلىپ قالدى. �نىڭ �ستىگە، ژۇرنالىستالر، كىشىلىك ھوقۇق 

قىياپىتىدە  قانچە مۇخبىر ساياھەتچى  2بىر  قىلىندى.  توسالغۇسىز كىرىشى رەت  رايونغا  تەكشۈرگۈچىلىرى ۋە دىپلوماتالرنىڭ ھەممىسىنىڭ 
3بۇ  پاراڭلىشىشنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكىنى ھٻس قىلدى.  بىخەتەر  يىغىۋٻلىش الگٻرى توغرىسىدا  بىلەن  ئەمما كىشىلەر  بولسىمۇ،  كىرگەن 

نەتىجىسىدە،  بىردەك �ز-ائرا ماسلىشىپ توسقۇنلۇق قىلىشلىرى  ئەمەلدارلىرىنىڭ  بارغان ژۇرنالىستالر، ھۆكۈمەت  رايونغا رەسمىي زىيارەتكە 
مۇخبىرالرنىڭ قايسى �رۇنغا بٻرىشى، نٻمىلەرنى كۆرۈشى، كىملەر بىلەن بىلەن پاراڭلىشىشى ۋە �الرغا نٻمىلەرنى ېئيتىشى قاتارلىقالر تۈرلۈك 

ھەرىكەتلىرى قاتتىق تەقىب قىلىشقا �چرىغان ئەھۋالالردىن باشقا، يەنە �الر زىيارەت قىلىغا يەرلىك ائھالىلەر بىلەن سۆھبەتلىشىشنى، 
4 خىتايدا  بولۇپمۇ سابىق تۇتقۇنالر بىلەن �چرىشىش، يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىغا كىرىش قاتارلىق سەپەر جەريانلىرى توسۇپ قٻلىندى. 

يٻڭىلىيالمايدۇ.5 ياكى ۋىزىسىنى  بولغان چەتئەللىك ژۇرنالىستالر داىئم قوغالپ چىقىرىلىدۇ  قىلماقچى  تۇرۇشلۇق، خىتايدىكى ۋەزىيەتنى خەۋەر 

2 جون سۇدۋورس BBC John Sudworth خەۋەرى، «خىتاينىڭ بٻسىمى ۋە تەشۋىقاتى - شىنجاڭنى خەۋەر قىلىشنىڭ رٻائللىقى»، 2021-يىل 15-يانۋار،
Andrew McCormick، كولومبىيە ائخباراتچىلىق �بزورى، «خىتاينىڭ شىنجاڭ رايونىدا كەڭ داىئرىدە ېئلىپ  www.bbc.com/news/world-asia-china-55666153 ائندرٻۋ ماككورمىك 

Matt Schiavenza، ائسىيا  16-�كـتەبىر،www.cjr.org/analysis/uighur-xinjiang.php; ماتت شياۋٻنزا  2018-يىلى  بٻرىلىۋاتقان قاتتىق چەكلىمىلەر ۋەزىيەتكە قانداق تەسىر كۆرسەتتى»، 
;asiasociety.org/blog/asia/why-its-so-difficult-joumalists- 23-كۈنى،  5-ائينىڭ  2019-يىلى  جەمئىيىتى، «ژۇرنالىستالرنىڭ شىنجاڭدىن خەۋەر بٻرىشى نٻمىشقا بۇنچىۋاال تەس»، 

report-xinjiang كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى: «خىتاينىڭ شىنجاڭدا تەكشۈرۈش ېئلىپ بٻرىشنى توسۇشتىكى ائجىز باھانىسى: باش ئەلچى- ب د ت نىڭ زىيارىتىنى توسۇش ‹ئەقىلگە 
www.hrw.org/news/2020/03/25/ chinas-weak-excuse-block-investigations-xinjiang،سىغمايدىغان، زۆرۈر بولمىغان توسالغۇالر› دىن ىئبارەت دٻدى»، 2020-يىلى 25-مارت

3 روبىن بارنۋٻل ۋە گٻسبٻن مۇھەممەدنى كۆرۈڭ، PBS ائلدىنقى سٻپـى، «خىتاي مەخپىيىتى» (China Undercover) ، 2020-يىلى 7-ائپرٻل،
ىئسوبٻل ياڭ (Isobel Yeung)، ۋايس ائخبارات ائگٻنتلىقى، «خىتايدىكى يوقىلىۋاتقان مۇسۇلمانالر: دۇنيادىكى ئەڭ دىستوپىيەلىك  ;www.pbs.org/wgbh/frontline/film/china-undercover/

www.youtube.com/watch?v=v7AYyUqrMuQ ،«جايدىكى مەخپىيەتلىك
4 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى بىر قانچە ژۇرنالىستالر بىلەن سۆھبەت ېئلىپ باردى؛ يەنە بۇ مەنبەنىمۇ كۆرۈڭ: فىرانسىيە 24 (France 24)، «ساختا ساياھەتچىلەر ۋە ماشىنا سوقۇلۇش ۋەقەسى: 

;www.france24.com/en/20190627-fake-tourists-car-crashes-how-china-blocks-reporters-xinjiang ،خىتاي شىنجاڭدا مۇخبىرالرنى قانداق توسىدۇ» 2019-يىلى 27-ىئيۇن
كىشلىك چوقوقنى كۈزىتىش تەشكىالتى، «خىتاينىڭ شىنجاڭدا ېئلىپ بٻرىلغان ساياھەت سەپەرۋەرلىكى ھىچ كىمنى ائلدىماسلىقى كٻرەك: ھۆكۈمەت تەرپىدىن �رۇنالشتۇرۇلغان ساياھەت سەپىرى 

;;www.france24.com/en/20190627-fake-tourists-car-crashes-how-china-blocks-reporters-xinjiang.مۇستەققىل ھالدا باھالىنىپ چىقىشى زۆرۈر».2019-يىلى 7-يانىۋار
كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى: «خىتاينىڭ شىنجاڭ ساياھەت سەپەرۋەرلىكى ھٻچكىمنى ئەخمەق قىلماسلىقى كٻرەك: سەھنەلەشتۇرۇلگەن ساياھەتلەر مۇستەقىل باھاالشقا موھتاج»، 2019-يىلى 
7-يانۋار ،hwww.hrw.org/news/2019/01/07/chinas-xinjiang-tour-should-have-fooled-no-one; جٻيمىس گىرىفس، CNN: «يوشۇرۇشتىن تەشۋىقات تٻز ھۇجۇملىرىغىچە: خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى 

www.cnn.com/2021/04/16/china/beijing-xinjiang-uyghurs-propaganda-intl-hnk-dst/index.html;،ھەقىقى ئەھۋاللرنى كونترول قىلىشقا �رۇنۇشى»، 2021-يىل 4-ائينىڭ 17-كۈنى
CBC رادىيوسى: «بىر مۇخبىر شىنجاڭدىكى �يغۇرالرنىڭ تۇتۇلۇشىنى تەكشۈرۈۋاتقاندا ائرقىسىغا ائدەم سٻلىپ قويۇلغان ۋە تەھدىت سٻلىنغان: ‹�الر ھەممە يەردە ماڭا ئەگىشىۋالدى› - ناسان ۋاندٻركلپپـې 

(Nathan VanderKlippe) �نىڭ ېئيتىشىچە، �نىڭ ماشىنىسىغا قولىنى تىقىپ كامٻراسىنى تۇتۇۋالغان «كىشىلەر تەرىپىدىن قورشىۋٻلىنغان» لىقىنى ېئيتتى».
www.cbc.ca/radio/thecurrent/the-current-for-may-23-2019-1.5145446/they-followed-me-everywhere-reporter-tailed-deterred-while-investigating-uighur-detention-in-

xinjiang-1.5146273
5 سامۇىئل ۋادنىڭ Samuel Wade «خىتاي رەقەملىك ۋاقىت گٻزىتى» غا بٻسىلغان ماقالىسىگە قاراڭ: «خىتاي ائمٻرىكىلىق ژۇرنالىستالرنى تەلتۆكۈس قوغالپ چىقىرىدىغانلىقىنى ېئالن قىلدى»، 

 ;chinadigitaltimes.net/2020/03/china-announces-sweeping-expulsion-of-american-journalists/،2020-يىلى 17-مارت
 جامٻس گىرىفس، James Griffiths CNN: «Buzzfeed نىڭ خىتاي ىئشلىرى مۇخبىرى خىتايدىن ائيرىلىشقا مەجبۇرالنغانلىقىنى ېئيتتى»، 2018-يىلى 23-ائۋغۇست،

money.cnn.com/2018/08/23/media/buzzfeed-china-reporter-visa/index.html ; كەيت كادٻل، تونىي مۇنرو، رويتٻرس ائگٻنتلىقى، «ب ب س (BBC) مۇخبىرى تەھدىت، توسقۇنلۇق 
www.reuters.com/article/us-china-britain-bbc/bbc-journalist-leaves-china-citing-threats-obstruction-idUSKBN2BN0U2،سەۋەبىدىن خىتايدىن ائيرىلدى»، 2021-يىلى 31-مارت



«بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»16
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى

Amnesty International

ناھايىتى ائز �چرايدىغان ئەھۋالالردا، مۇخبىرالر شىنجاڭدىكى يەرلىك ائھالىلەرنى زىيارەت قىاللىسىمۇ، زىيارەت قىلىنغۇچىالر ائرقىدىنال 
ئەھۋالالرغا مۇناسىۋەتلىك  يٻقىندا مۇشۇ  تەشكىالتى  قىلىنغان. كەچۈرۈم  قايتۇرۇۋٻلىشقا مەجبۇر  تەرىپىدىن �زلىرىنىڭ سۆزلىرىنى  ھۆكۈمەت 
بىلەن جەم بولۇشقا تىرىشىۋاتقانلىق  بالىلىرى  تەييارلىغان بولۇپ، �نىڭدا چەتئەلدىكى �يغۇرالرنىڭ شىنجاڭدا قٻپقالغان  بىر دوكالت  يەنە 

ئەھۋاللىرى ۋە س ن ن (CNN) خەۋەر ائگٻنتلىقىنىڭ بۇ بالىالرنى ىئزدەپ تاپقانلىقى ھەمدە �الرنىڭ �ز ائىئلىسىدىكىلەر بىلەن جەم بولۇش 
ائرقىدىنال خىتاي دۆلەت تاراتقۇلىرى � باال ۋە  6 ائرزۇلىرىنى بىلدۈرگەنلىكى قاتارلىق ئەھۋالالرنى ھۆججەتلەشتۇرۇپ خەۋەر قىلغان ىئدى. 

�نىڭ بوۋا-مومىلىرىنى زىيارەت قىلغان، �زاق �تمەي �الر ۋىدىيودا سۆزلەپ، �زلىرىنىڭ چەتئەلدە جەم بولۇش ائرزۇلىرىنىڭ يوقلۇقىنى 
7 بىلدۈرگەن. 

خىتاي ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىمۇ يەنە شىنجاڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتى ھەققىدە چەتئەل پۇقرالىرى ۋە يەرلىك ائھالىلەرگە توغرا 
بولمىغان ۋە قەستەن خاتا �چۇرالرنى تارقىتىش �چۈن بىردەك تىرىشچانلىق كۆرسەتتى. سابىق يىغىۋٻلىش الگٻرى تۇتقۇنلىرى خەلقائرا 

تاراتقۇالرغا  كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زلىرى الگٻردا تۇتۇپ تۇرۇۋاتقاندا ھەم الگٻردىن قويۇپ بٻرىلگەندىن كٻيىن، ائىئلىسىدىكىلەرگە ياكى 
بايانات بٻرىشكە مەجبۇر قىلىنغانلىقىنى ېئيتتى.8 سابىق تۇتقۇنالر كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �الر تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ۋاقىتتا،  يالغان 
�الر تۇرغان الگٻرالرنى زىيارەت قىلىشقا كەلگەن چەتئەللىك مۇخبىرالرغا ياكى خىتاي ھۆكۈمەت ۋەكىللىرىگە نٻمە دٻيىش توغرىسىدا 

بىلەن  ۋاقىتتا الگٻرغا كٻلىشى كۈتۈلگەن ژۇرنالىستالر  تۇرغان  مەشىقلەندۈرۈلگەنلىكىنى ېئيتتى.9 ىئبراھىم كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زى 
بەردى: تەربىيەلەنگەنلىكىنى سۆزلەپ  قانداق  سۆزلىشىش �چۈن 

كۈلۈمسىرەپ  كۆرگەندە  مۇخبىرالرنى  بىزگە  ۇئالر  دٻدى.  كٻلىدىغانلىقىنى  مۇخبىرالرنىڭ  بىزگە  ۇئالر  كۈنى 
ۇئنداق  كٻرەكلىكىنى،  بٻرىشىمىز  جاۋاب  بويىچە  ۆئگەتكەن  سورىغاندا،  سوائل  ۇئالر  تۇرۇشىمىزنى، 
[مۇخبىرالر  ېئيتتى…  ائپىرىدىغانلىقىنى  غا  جاي]  قىينايدىغان  [كىشىلەرنى  ۆئيــى  ائستى  يەر  بولمايدىكەن 
ائرتۇق  كۈندىن   10 بىز  توختىدى.  دەرسلىرىمىز  تىلى  خىتاي  بىزنىڭ  كۈن]  نەچچە  بىر  بۇرۇنقى  كٻلىشتىن 
مۇخبىرالرنىڭ سوائللىرىغا جاۋاب بٻرىشنى مەشىق قىلدۇق… بىز تامىقىمىز ياخشى، خىتاي كومپارتىيىسى 
كەلگەن- مۇخبىرالرنىڭ  قىلىنمىغاچقا،  رۇخسەت  چىقىشىمىزغا  سىرتقا  قىلدۇق.  مەشىق  دٻيىشنى  ۇئلۇغ 

كۆرمىدىم.10 كەلگەنلىكىنى ائڭلىدىم، ەئمما ۇئالرنى  بىلمەيمەن. ۇئالرنىڭ  كەلمىگەنلىكىنى 

بىر يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت بىر نەچچە يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدا تۇرغان باقىت، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زلىرىنى زىيارەتكە كەلگەن مۇخبىرالرغا 
20 كۈن مەشىقلەندۈرۈلگەن بىر گۇرۇپپىغا قاتناشقانلىقىنى ېئيتتى. � كەچۈرۈم تەشكىالتىغا: «`بىز بۇ يەردە ياخشى  نٻمە دٻيىشى ھەققىدە 

ھالىدىن  ېئلىۋاتىمىز، ائىئلىمىزدىكىلەرنى  ماائش  بىز  رەھمەت ېئيتىمىز،  دۆلەتكە  بىز  بىلىمىمىزنى چوڭـقۇرالشتۇرۇۋاتىمىز،  �گىنىۋاتىمىز، 
ياخشى خەۋەر ېئلىۋاتىمىز، بىز بۇ يەردە پەقەت كۈندۈزدىال تۇرىمىز، بىز بۇ يەرگە �ز ىئختىيارلىقىمىز بىلەن كەلگەن` دٻيىشنى مەشىق 

قىلدۇق» دٻدى.11 ئەمەلىيەتتە، �الرنىڭ بۇ قىلىۋاتقان ىئشلىرىنىڭ ھەممىسى يالغان، دەپ قوشۇمچە قىلدى.

2019-يىلى، خىتاينىڭ ائشكارىالنغان ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرى، خەلقائرا مۇخبىرالر تەكشۈرۈش بىرلەشمىسى (ICIJ)، «نيۇ-يورك ۋاقىت 
گٻزىتى» ۋە باشقا ائخبارات ۋاسىتىلىرى ھەم تەتقىقاتچىالر تەرىپىدىن ېئالن قىلىندى. بۇ ائشكارىلىنىشالر سەۋەبلىك داىئرلەر يىغىۋٻلىش الگٻرى 

سىستٻمىسىغا مۇناسىۋەتلىك يازما ھۆججەتلەرنى يوق قىلىۋٻتىش ائرقىلىق شىنجاڭدىن چىققان �چۇرالرنى تٻخىمۇ قاتتىق كونترول قىلىشقا ېئلىپ 
بارغان ىئدى.

خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ماتٻرىياللىرى ائشكارلىنىپ كەتكەندىن كىيىن، كادىرالرنى يىغىۋٻلىش الگٻرى سىستٻمىسىغا 
مۇناسىۋەتلىك ھۆججەتلەرنى كۆيدۈرۈشكە بۇيرۇلغانلىقى توغرىسىدىكى بىر قانچىلىغان مەلۇماتالرنى تاپشۇرۇپ ائلغان.12سابىق تۇتقۇن - 

سابىق ھۆكۈمەت كادىرىدىن بىرى كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ ھۆججەتلەرنى كۆيدۈرۈشكە قاتناشقانلىقىنى ېئيتتى. � مۇنداق دٻدى «مەن 
كۆيدۈرۈشكە قاتناشتىم. � 2019-يىلى ىئدى، مەن قويۇپ بٻرىلگەندىن كٻيىن ... مەن ھۆججەتلەرنى توشۇشقا ياردەملىشەتتىم ... �الر پەقەت 
تۇتقۇنالرغا ائىئتال ھۆججەت ئەمەس ىئدى. �الر قايتا تەربىيىلەشكە مۇناسىۋەتلىك بولغان ماتٻرىيالالردۇر. مەسىلەن، بارلىق يىغىن خاتىرلىرى ... 

[ىئشخانىدىكى] ھەممە نەرسىنى كۆيدۈرۈشكە بەش-ائلتە كۈن ۋاقىت كەتتى».13

6 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى دوكالتى: «سەكپارە بولغان يۈرەك، ۋەيران بولغان ھايات: زۇلۇم ائيرىۋەتكەن �يغۇر ائىئلىلىرىنىڭ قاباھەتلىك كەچۈرمىشلىرى»، 2021-يىلى 19-مارت،
www.amnesty.org/en/latest/research/2021/03/the-nightmare-of-uyghur-families-separated-by-repression/

7 خىتاي يەرشارى تٻلٻۋىزىيە تورى: «شىنجاڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق: س ن ن (CNN) مۇخبىرلىرى تەرىپىدىن پاراكەندىچىلىك سٻلىنغان �يغۇر ائىئلىسى �غلىنىڭ �يىگە قايتىپ كٻلىشىنى تەلەپ 
news.cgtn.com/news/2021-03-24/Uygur-family-disturbed-by-CNN-reporters-asks-son-to-come-home-YTtL9kD8go/index.html،قىلىدۇ»، 2021-يىلى 23-مارت

8 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

9 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
10 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
11 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
12 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
13 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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تەرىپىدىن قولغا   ICIJ يوقىتىش �رۇنۇشى،  ھۆكۈمەت داىئرىلىرىنىڭ زىيانكەشلىككە �چرىغان ائممىنى جىمىقتۇرۇش ۋە دەلىل-ىئسپاتالرنى 
بىرىدە ىئپادىلەنگەن. ھۆججەت الگٻرالرنىڭ  چۈشۈرۈلگەن «تٻلٻگرامما» دەپ ائتالغان، سىرتقا ائشكارىالنغان ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرىنىڭ 

بارلىق ىئشالرغا قارىتا «قاتتىق مەخپىيەتلىك» نى ساقالشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلەيدۇ.14 گەرچە ائشكارلىنىپ كەتكەن  ىئچىدە يۈز بەرگەن 
قاتتىق ساقالشقا  مەخپىيەتلىكنى  (داىئرلەرنىڭ)  ئەمما  بولسىمۇ  يٻتەرسىز  كۆرسەتمىلەر  بٻرىلگەن  مەخپىيەتلىكنى ساقالشقا ائىئت  ھۆججەتتە 

يىغىۋٻلىش الگٻرلىرى] خىزمەتچىلىرىنىڭ مەخپىي تۇرۇش  بولۇپ، �نىڭدا «[  قاتتىق  يۇقىرىدا ېئيتىلغاندىنمۇ ىئنتايىن  بولغان �رۇنۇشى 
بايان قىلىنغان.  قاتتىق ىئجرا قىلىش كٻرەك» دەپ  ېئڭىنى كۈچەيتىپ، [پارتىيىنىڭ] سىياسىي ىئنتىزامى ۋە مەخپىيەتلىك ىئنتىزامىنى 

� دوكالتتا ۋە باشقا يەرلەردە خاتىرىلەنگەن سابىق تۇتقۇنالر ۋە گۇۋاھچىالرنىڭ كەچۈرمىشلىرى، بۇخىل يوشۇرۇن تىرىشچانلىقىغا 
ىئشلىتىلگەن غايەت زور مەبلەغ، ۋە شۇنداقال خەلقنىڭ داىئم سۈكۈت قىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىدىغان قاتتىق باستۇرۇش �سۇللىرىنى 

بەرگەن. تەسۋىرلەپ 

شىنجاڭدىكى كىشىلەر دۇچ كٻلىدىغان خەتەر، ژورنالىستالر ۋە تەكشۈرگۈچىلەر دۇچ كەلگەن توسالغۇالر نەتىجىسىدە، بۇ ئەھۋال 
باشقا شىنجاڭدىن ائيرىلىپ چەتئەلدە گۇۋاھلىق  تۇتقۇنالر ۋە  توغرىسىدىكى مۇتلەق ىئشەنچلىك دەلىل-ىئسپاتالرنىڭ كۆپ قىسمى سابىق 

بەرگەن باشقا كىشىلەر ائرقىلىق توپالنغان. شۇنداقتىمۇ چەتئەلدە تۇرۇپ سۆزلەشنىڭمۇ مۈشكۈل ۋە ېئغىر خەتەرلىرى بار، بولۇپمۇ � 
2017-يىلدىن باشالپ، چەتئەلگە ساياھەتكە چىقىش ىئجازىتىنى ېئلىش ۋە نۇرغۇن  15 كىشىنىڭ خىتايدا قالغان ائىئلە ئەزالىرى �چۈن 
ئەھۋالالردا دۆلەت ىئچىدە ساياھەت قىلىش ۋە يورۇش �يغۇرالر �چۈن مۇمكىن ئەمەس ھەم شىنجاڭدىكى باشقا مۇسۇلمان ائز سانلىق 

مىللەت ئەزالىرى �چۈن پەۋقۇلائددە قىيىن ىئش.2017-يىلدىن باشالپ چەتئەلگە ساياھەتكە چىقىش ىئجازىتىگە ېئرىشكەنلەر، چەتئەل 
بىلەن باغلىنىشى بولۇشى (ائدەتتە پۇقرالىق ياكى يٻقىن تۇغقانالر) ۋە شىنجاڭدىن بىر ياكى بىر قانچە كىشىنىڭ «كٻپىللىك» بٻرىشى تەلەپ 

ياكى ۋاقتىدا خىتتايغا  ياكى �چۇرالرنى ائشكارىلىسا  يىغىۋٻلىش الگٻرى ھەققىدە سۆزلىسە  قىلىنغان. كٻپىللەر �الر كٻپىللىك قىلىۋاتقان كىشى 
قايتىپ كەلمىسە، الگٻرغا سولىنىدىغانلىقغا يٻزىقچە ماقۇل بولىشى تەلەپ قىلىنغان. بۇ دوكالتتا ۋە باشقا يەرلەردە خاتىرىلەنگەندەك، بۇالر 
قۇرۇق تەھدىت ئەمەس: بۇ مەسىلە توغرىسىدا چەتئەلدە تۇرۇپ سۆزلىگەن كىشىلەرنىڭ ائىئلە ئەزالىرى يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىغا ئەۋەتىلگەن.

بۇ ئەھۋالنى چەتئەلدە دوكالت قىلىشمۇ كۆرىنەرلىك خەتەرلەرنى ېئلىپ كٻلىدۇ. بىر قانچە ئەھۋالدا، چەتئەلدىن شىنجاڭدىكى ئەھۋالنى 
دوكالت قىلغان ياكى سۆزلىگەن مۇخبىرالرنىڭ شىنجاڭدىكى ائىئلە ئەزالىرى الگٻرغا ياكى تۈرمىگە سوالنغان ياكى مەجبۇرىي غايىب 

ائىئلە  پاائلىيەتچىلىرىنىڭ  ھوقۇق  كىشىلىك  ېئلىنغان.17  نىشانغا  ئەزالىرىمۇ  ائىئلە  پاائلىيەتچىلىرىنىڭ  ھوقۇق  قىلىۋٻتىلگەن.16كىشىلىك 
ئەزالىرى قاماقتا قازا قىلغان.18

14 تٻلٻگرامما (ىئلگىرى نەقىل ېئلىنغان) 25-پاراگىراف.
15 چەتئەلدىن ئەھۋالنى ائشكارىلىغان كىشىلەر دۇچ كٻلىدىغان خەتەر توغرىسىدا تٻخىمۇ كۆپ مەلۇماتقا ېئرىشىش �چۈن خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ «ھٻچ يەردە بىخەتەر ئەمەس: �يغۇرالر 

چەتئەلدە خىتاي ھۆكۈمىتى تەرپىدىن ېئلىپ بٻرىلغان قورقۇتۇش قىلمىشلىرىنى ئ اڭالتتى»، 2020-يىل 21-فٻۋرال
wwwwww.amnesty.org/en/latest/research/2020/02/china-uyghurs-abroad-living-in-fear/

16 مۇخبىرالرنى قوغداش كومىتٻتى، «ئەركىن ائسىيا رادىئوسىنىڭ �يغۇر بۆلۈمى تەھرىرى ئەسەت سۇاليماننىڭ ائىئلە ئەزالىرىنى تۇتۇقالندى» غا قاراڭ 2021-يىلى 8-مارت،
cpj.org/2021/03/china-detains-family-members-of-radio-free-asia-uyghur-editor-eset-sulaiman/

خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، «جىددىي ھەرىكەت: �يغۇر موخبىرلىرىنىڭ 20 نەپەر تۇغقانلىرى تۇتۇلدى» 2018-يىلى 1-مارت
www.amnesty.org/download/Documents/ASA1779642018ENGLISH.pdf; داۋىد مارتىن، دۇتچە ۋئەل، «خىتاي داىئرىلىرى ئەركىن ائسىيا رادىئوسىنىڭ �يغۇرچە بۆلۈمى مۇخبىرلىرنڭ 
تۇغقانلىرىنى تۇتقۇن قىلدى: ئەركىن ائسىيا رادىئوسىنىڭ �يغۇر بۆلۈمىدىكى بەش مۇخبىرنڭ تۇغقانلىرى خىتاينڭ شىنجاڭ رايونىدا تۇتقۇن قىلىندى. ئەركىن ائسىيا رادىئوسى مۇنداق دٻدى: ائىئلىلەر 

مۇخبىرالرنىڭ بٻيجىڭنىڭ �يغۇرالرنى باستۇرۇشىنى خەۋەر قىلغانلىقى �چۈن �چ ېئلىش نىشانى قىلدى»، 2018-يىل 2-فٻۋرال
www.dw.com/en/chinese-authorities-detain-relatives-of-radio-free-asias-uighur-reporters/a-42803793

17 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، «جىددىي ھەرىكەت: �يغۇر پاائلىيەتچىلىرىنىڭ 30 نەپەر تۇغقانلىرى تٻخىچە قاماقتا»، 2019-يىل 15-ىئيۇل
www.amnestyusa.org/urgent-actions/urgent-action-update-uyghur-activists-30-relatives-still-detained-china-ua-251-17/

18 شۆھرەت ھوشۇر، ئەركىن ائسىيا رادىئوسى، «داڭلىق �يغۇر تەتقىقاتچىسنڭ جىيەنى شىنجاڭدىكى جازا الگٻرىدا قازا قىلغانلىقى جەزملەشتۈرۈلدى: مٻھراي ئەركىن 2019-يىلى رايونغا (شىنجاڭغا) 
www.rfa.org/english/news/uyghur/niece-05252021132121.html،قايتىشقا مەجبۇرالنغان ۋە كٻيىنكى يىلى سوالقتا قازا قىلغان»، 2021-يىلى 25-ماي
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ائرقا كۆرۈنۈش  1

شىنجاڭنىڭ ائرقا كۆرۈنۈشى   1.1
660 مىڭ  1 مىليون  شىنجاڭ �يغۇر ائپتونوم رايونى (شىنجاڭ) خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ غەربىي شىمالىغا جايالشقان. يەر كۆلىمى 

كۋادرات كىلومٻتىر بولۇپ، خىتاي شىنجاڭ �يغۇر ائپتونوم رايونى (شىنجاڭ) خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ غەربىي شىمالىغا جايالشقان. 
660 مىڭ كۋادرات كىلومٻتىر بولۇپ، خىتاي يەر مەيدانىنىڭ تەخمىنەن ائلتىدىن بىرىنى ىئگىلەيدۇ ۋە موڭغۇلىيە،  1 مىليون  يەر كۆلىمى 

بۇ  بىلەن چٻگرىلىنىدۇ.  قاتارلىق سەككىز دۆلەت  پاكىستان ۋە ھىندىستان  تاجىكىستان، ائفغانىستان،  قازاقىستان، قىرغىزىستان،  روسىيە، 
رايون شىمالدىكى غايەت زور يٻرىم قۇملۇق يايالقالرنى ۋە جەنۇبتىكى تارىخى بوستانلىق شەھەرلەر بىلەن قورشالغان چۆل �يمانلىقىنى �ز 

ىئچىگە ائلىدۇ. قىش پەسلىدە تٻمپٻراتۇرا تولىمۇ سوغۇق بولۇپ، مۇزالش نۇقتىسىدىن خٻلىال تۆۋەن.

2020-يىلدىكى نوپۇس تەكشۈرۈش نەتىجىسىگە  شىنجاڭ خىتايدىكى كۆپ خىل مىللەت جايالشقان رايونالرنىڭ بىرى بولۇپ، خىتاينىڭ 
800 مىڭ.19 بۇ نوپۇسنىڭ يٻرىمى تۈركى خەلق ۋە ائساسەن مۇسۇلمانالر توپىغا تەۋە  25 مىليون  قارىغاندا، بۇ رايوننىڭ نوپۇسى تەخمىنەن 

بولغان �يغۇر (11 مىليون 300 مىڭ ئەتراپىدا)، قازاق (1 مىليون 600 مىڭ ئەتراپىدا)، قىرغىز، �زبٻك، تۇڭگان ۋە باشقا مىللەتلەر 
تەشكىل قىلىدىغان بولۇپ، �الرنىڭ تىلى، مەدەنىيىتى ۋە ياشاش �سۇلى قاتارلىقالر «ىئچكى» خىتايدىكى كۆپ سانلىق مىللەت بولغان 

پەرقلىنىدۇ.20 خىتاي -خەن مىللىتىدىن روشەن 

شىجاڭ �ز ىئچىگە ائلغان بۇ رايون ئەسىرلەردىن بىرى قەدىمى يىپەك يولى ۋە خىتاي بىلەن دۇنيانىڭ باشقا جايلىرى ائرىسىدىكى سودا ۋە 
مەدەنىيەتنىڭ گۈللەنگەن يولى بولۇشى بىلەن مەشھۇر بولغان. كۆمۈر، تەبىئىي گاز ۋە نٻفىتكە باي بولغان شىنجاڭ، خىتاينىڭ نۇرغۇنلىغان 

بىلەن گىرەلىشىپ كەتكەن. خىتاي رەھبەرلىرى ھازىر شىنجاڭدىكى مۇقىملىقنى  نىشانى  تاشقى سىياسەت  ىئقتىسادىي، ىئستراتٻگىيىلىك ۋە 
«بىر بەلۋاغ بىر يول» ىئش تۈرىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇشىدا ىئنتايىن مۇھىم دەپ قارايدۇ ۋە بۇ كەڭ كۆلەملىك خەلقائرالىق �ل ئەسلىھە 
تەرەققىيات پروگراممىسى بولۇپ، خىتاينىڭ �تتۇرا ائسىيا ۋە �نىڭ سىرتىدىكى دۆلەتلەر بىلەن ائالقىسىنى كۈچەيتىشنى مەقسەت قىلىدۇ.21

شىنجاڭ خىتايدىكى بەش ائپتونوم رايونىنىڭ بىرى بولۇپ، بۇ يەردە «ائز سانلىق مىللەت» لەرنىڭ يەرلىك ھۆكۈمەت �رگانلىرىدا رەسمىي 
ۋەكىللىك ھوقۇقنى يۈرگۈزۈش ھەققى بولىدۇ. خىتاينىڭ ائساسىي قانۇنى ۋە «رايونلۇق ائپتونومىيە قانۇنى» تەرىپىدىن بۇ رايونالرغا بٻرىلگەن 

بارلىق مۇھىم سىياسي  ائپتونومىيە ھوقۇقى يەنىال سىمۋوللۇق ھالەتنى ساقالپ كەلدى. شىنجاڭدا، خىتاينىڭ باشقا جايلىرىغا �خشاش، 
(CCP) چىقىرىدۇ. قارارالرنى خىتاي كومپارتىيىسى 

كەسپىي  نۇرغۇنلىغان  ئەمما  قارايدۇ.  دەپ  قىسمى  بىر  ائيرىلماس  خىتاينىڭ  بۇيان  يىلدىن  مىڭ  نەچچە  شىنجاڭنى  ھۆكۈمىتى  خىتاي 
مۇستەملىكە  خىتاينى  بەزىلىرى  �الرنىڭ  قوشۇلمايدۇ،  قاراشالرغا  بۇ  �يغۇرالرمۇ  ھەم  قوشۇلمايدۇ.  قاراشالرغا  خىل  بۇ  تارىخشۇناسالر 

سىياسىتىدىن  ھۆكۈمەتنىڭ  خورلىشى،  ئەمەلدارلىرىنىڭ  ھۆكۈمەت  قىلىدۇ.22  ائرزۇ  بولۇشنى  مۇستەقىل  ۋە  قارايدۇ  دەپ  كۈچ  قىلغۇچى 
نىشان  ائممىنى  ائندا-ساندا  ۋە  قىسىملىرى  بىخەتەرلىك  ئەمەلدارلىرى،  دۆلەت  قاتارلىقالر،  �چمەنلىك  ائرا  مىللەتلەر  ۋە  بولۇش  نارازى 

بىلەن  قوللۇق  قاتتىق  ناھايىتى  داىئرلەرنىڭ  ائدەتتە  كٻيىن  ھەرىكەتلەردىن  بۇ  چىقىرىدۇ.  كەلتۈرۈپ  بٻرىشىنى  يۈز  زوراۋانلىقنىڭ  قىلغان 
باشلىنىدۇ. باستۇرۇشى 

19 رٻيتٻر ائگٻنتلىقى، «پاكىت ساندۇقى: - خىتاينىڭ 2020-يىلدىكى نوپۇس تەكشۈرۈشدىكى مۇھىم نۇقتىالر»، 2021-يىلى 11-ماي،
www.reuters.com/article/china-society-census-takeaways/factbox-key-takeaways-from-chinas-2020-population-census-idUSL4N2MY2I6

20 بۇ سانلىق مەلۇماتالر خىتاينڭ 2010-يىلدىكى نوپۇس تەكشۈرۈشتىن كەلگەن. 2020-يىلدىكى نوپۇس تەكشۈرۈش ېئالن قىلىنغاندا، مىللەتلەرنىڭ نوپۇس نىسبەت يٻڭىلىنىشىنى �ز ىئچىگە 
ائلمىغان.

21 كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتىنىڭ «خىتاي: «بىر بەلۋاغ بىر يول» ىئش تۈرى كىشلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلىشى كٻرەك»، مەنبەگە قاراڭ ، 2019-يىل 21-ائپرىل

www.hrw.org/news/2019/04/21/china-belt-and-road-projects-should-respect-rights#
22 جامٻس ائ.مىلۋاردنىڭ «ياۋرو- ائسىيانىڭ كٻسىشىش ېئغىزى: شىنجاڭنىڭ تارىخى»، كولۇمبىيە �نىۋٻرسىتٻتى نەشرىياتى، 2007- يىل نەشرىگە قاراڭ.



19 «بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى
Amnesty International

1949- يىلدىن باشالپ خىتاينىڭ ىئچكى جايلىرىدىن نوپۇسنى كۆچۈرۈشتىكى مۇھىم نىشان بولۇپ كەلدى.23يٻقىنقى نەچچە �ن  بۇ رايون 
قالغان زٻمىن دەپ  باشقا مىللەتلەر �زلىرىنىڭ ئەجدادلىرىدىن  يىلدا خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ رايونغا كۆپلەپ ېئقىپ كٻلىشىگە ئەگىشىپ، 

قىلغان.24 قٻقىلىشنى ھٻس  بارغانسٻرى چەتكە  تۇپراقالردا  قارايدىغان 

1980يىلالردىن 2016- يىلغىچە تەكرار داۋام قىلغان  2.1
كەمسىتىلىش، زوراۋانلىق ۋە باستۇرۇشالر

شىنجاڭدا ياشايدىغان �يغۇرالر، قازاقالر ۋە باشقا تۈركى مۇسۇلمان خەلقلەر �زۇندىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن كەمسىتىش ۋە 
باستۇرۇشالرغا �چراپ كەلگەن. بۇ باستۇرۇشالر بولسا �الرنىڭ ھەركەت قىلىش ۋە دىنى ئەركىنلىكىگە �خشاش كىشىلىك ھوقۇق ۋە مەدەنىيەت 
تۇرمۇشىغا قاتنىشىش ھوقۇقى، شۇنداقال خىزمەت، ماائرىپ ۋە ساقلىقنى ساقالش ھوقۇقىغا دەخلى-تەرۇز قىلىشالرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ. ائلدىنقى 
ئەسىرنىڭ 70- يىللىرىنىڭ ائخىرىدا يولغا قويۇلغان «ىئسالھات ۋە ىئشىكنى ېئچىۋٻتىش» سىياسىتى ۋە �نىڭدىن كٻيىنكى ىئقتىسادىي ىئسالھاتتا 

بۇ تارىخى كەمسىتىش ائزايدى. بۇ 1980- يىلالردىكى خىتاينڭ باشقا جايلىرىدىكىگە �خشاش شىنجاڭدىكى ىئسالم دىنىي ېئتىقادىنىڭ 
جانلىنىشىنى ىئلگىرى سۈردى. داىئرىلەر مەسچىتلەرنىڭ قايتا ېئچىلىشىغا يول قويدى، نۇرغۇن مۇسۇلمانالرنىڭ قايتىدىن ىئسالم دۆلەتلىرىگە 

ساياھەت قىلىشىغا رۇخسەت قىلدى، چەتئەلدىكى مۇسۇلمانالر بىلەن ائالقە قىلىشقا ىئلھام بٻرىلدى.25

كٻيىن سوۋٻت ىئتتىپاقى  يىلدىن   -1991 ئەندىشىسى  بولغان  تەشكىللىك سىياسىي �كـتىچىلىككە  داىئرىلىرىنىڭ شىنجاڭدىكى  خىتاي 
پارچىلىنىپ، مۇستەقىل �تتۇرا ائسىيا دۆلەتلىرىنىڭ بارلىققا كٻلىشى ۋە باشقا قوشنا دۆلەتلەردە �زۇنغا سوزۇلغان توقۇنۇشالر بىلەن 

تەمىنلىيەلەيدىغانلىقى، چەتئەلدىكى  بىلەن  نۇقتىسى  يىغىلىش  قىلغان  مىللەتچىلىكنى ائساس  دىنىنىڭ  ئەندىشىلەر ىئسالم  بۇ  كۈچەيدى. 
ىئسالم ھەرىكىتىنىڭ، چەتئەلدە ىئسالم مەكـتەبلىرىدە �قۇشقا كەتكەن ياش �يغۇرالرنى ىئلھامالندۇرىدۇ دٻگەن چۈشەنچە بىلەن تٻخىمۇ 

1980- يىلالردا يولغا قويۇلغان بىر  كۈچەيدى. بۇ ئەندىشىلەر مۇسۇلمان خەلقلەرگە يۈرگۈزۈلگەن باشقا بٻسىمالر بىلەن بىرلەشتۈرۈلۈپ، 
نارازىلىقىنى كۈچەيتىۋەتتى.26 قەدەر ئەركىن سىياسەتنىڭ بۇرۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى ۋە بۇ بۇرۇلۇش شىنجاڭدا مىللىي 

90- يىلالرنىڭ �تتۇرىلىرىدا يۈز بەرگەن ۋەقەلەر بىلەن كۈچەيدى.27 ئەينى ۋاقىتتا، داىئرىلەر نۇرغۇنلىغان  ھۆكۈمەتنىڭ ئەندىشىسى 
مەسچىتلەرنى ۋە قۇرائن مەكـتەبلىرىنى تاقاپ، مۇستەقىللىقچى ياكى «ائغدۇرمىچى» دەپ قارالغان دىنىي زاتالرنى ىئشتىن بوشاتقان ياكى 

قولغا ائلغان. ھۆكۈمەت ىئش بٻجىرىش �رۇنلىرىدا ۋە باشقا رەسمىي �رگانالردا ىئشلەيدىغان مۇسۇلمانالرنى خىزمىتىدىن بوشىتىش تەھدىتى 
1996- يىلى، ھۆكۈمەت «مىللىي بۆلگۈنچىلەر»، «دىنىي ائشقۇنالر» ۋە «قانۇنسىز دىنىي  ائرقىلىق دىنغا ېئتىقاد قىلىشىنى چەكلەنگەن. 

بىر ۋاقىتتا، مۇسۇلمانالرنى ائساسىي قاتالم كومپارتىيە كومىتٻتلىرىدىن ۋە  بىلەن  پاائلىيەتلەر» گە قارشى تۇرۇش ھەرىكەتلىرىنى كۈچەيتىش 
باشلىدى.28 پاائلىيەتلىرىنى  تەربىيىسى»  تازىالش �چۈن «چوڭـقۇر ائتٻئىزىم  باشقا �رگانالردىن 

ائمٻرىكا قوشما شتاتلىرىدا يۈز بەرگەن 11-سٻنتەبىر ۋەقەسىدىن كىيىن باشالنغان «يەرشارى خاراكـتٻرلىك تٻررورلۇققا قارشى تۇرۇش �رۇشى» دىن 
كٻيىن، مۇسۇلمانالرغا بولغان چەكلىمىلەر كۆپەيدى. خىتاي �يغۇر �كـتىچىللىرىنى تٻرورىستالر دەپ ائيرىش ائرقىلىق دۇنياغا �يغۇر بۆلگۈنچى 

گۇرۇپپىلىرىنى تٻرورىست تەشكىالتالر دەپ بٻكىتىش �چۈن بٻسىم شەككىللەندۇرردى29 . داىئرىلەر ىئمامالرنى نازارەت قىلىش ۋە مەسچىتلەرنىڭ 

23 خىتاينىڭ ائلدىنقى 30 يىلىدا، خىتايالرنىڭ شىنجاڭغا كۆچۈرۈلۈشى 1950- يىلالرنىڭ بٻشىدا قۇرۇلغان شىنجاڭ ىئشلەپچىقىرىش ۋە قۇرۇلۇش ائالھىدە قىسمىنىڭ (ائدەتتە بىڭـتۈەن دەپمۇ ائتىلىدۇ) 
ياردىمى بىلەن ائسانالشتى. نۇرغۇن تەتقىقاتچىالر تەرىپىدىن شىنجاڭنى مۇستەملىكە قىلىشقا خىزمەت قىلىدىغان �رگان دەپ ائتىلىدىغان بىڭـتۇەن، ھەم مەلۇم دەرىجىدە ھەربىي قۇرۇلما ۋە چوڭ 

تەرەققىيات شىركىتى خاراكـتٻرىدىكى مەمۇرىي �رگاندۇر. چٻگرانى بويالپ ۋە شىنجاڭنىڭ �تتۇرا قىسمىغا جايالشقان بولۇپ، قازاقالر كۆپرەك �لتۇراقالشقان شىمال بىلەن �يغۇرالر كۆپرەك �لتۇراقالشقان 
جەنۇبنى ائيرىپ تۇرىدۇ. بىڭـتۇەننىڭ بىر قانچە مىليون گٻكـتار يەردە �زلىرىنىڭ قانۇنىنى ىئجرا قىلىپ باشقۇرۇش ھوقۇقى بار، بۇ رايوندىكى ائھالىلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى خىتايالر. � خىتايدىكى 

ائالھىدە �رگان بولۇپ، ائالھىدە ىئمتىيازلىق �رۇنغا ىئگە. � شىنجاڭ رايونلۇق ھۆكۈمەتتىن مۇستەقىل باشقۇرۇلىدۇ ۋە �زىنىڭ ساقچى كۈچى، سوت مەھكىمىسى، دٻھقانچىلىق ۋە سانائەت 
كارخانىلىرى، شۇنداقال �زىنىڭ چوڭ تىپتىكى ئەمگەك الگٻرلىرى ۋە تۈرمىلىرى بار. بۇ ھەقتە تٻخىمۇ كۆپ �چۇرغا ېئرىشىش �چۈن جامٻس د.سٻيمور ۋە رىچارد ائندٻرسون، م. ئە. شارىپ «يٻڭى 

ئەرۋاھالر كونا ئەرۋاھالر - خىتايدىكى تۈرمىلەر ۋە ئەمگەك بىلەن �زگەرتىش الگٻرلىرى»، 1998، 45- بەتكە قاراڭ. كىتابنىڭ 3- بابىدا بىڭـتۇەن ۋە �نىڭ ئەمگەك الگٻرلىرى ۋە تۈرمىلەر تورى، شۇنداقال 
شىنجاڭ رايونلۇق ئەدلىيە نازارىتى قارمىقىدىكى ائيرىم جازا �رۇنلىرى ھەققىدە تەپسىلىي �چۇرالر بار. ائلدىنقى ئەسىرنىڭ 90- يىللىرىدا، بىڭـتۇەن بىۋاسىتە بٻيجىڭدىكى مەركىزىي ھۆكۈمەتنىڭ باشقۇرۇشىغا 

قويۇلغان ۋە شىنجاڭ رايونلۇق ھۆكۈمەت بىلەن �خشاش �رۇنغا ېئرىشكەن.
24 خىتاي پەسىللىك ژۇرنىلى، «شىنجاڭ �يغۇر ائپتونوم رايونى، �تتۇرا ائسىيا ۋە خىتاينىڭ ىئسالم دۇنياسىدىكى سىياسىتىنىڭ تەسىرى» ,133- سان، مارت، 1993 ،111-129 بەت، نىكوالس 

بٻككٻلىن، «نامايىشتىكى ائۋارىچىلىق»، خىتاي نۇقتىئىنەزىرى ژۇرنىلى 10- سان، مارت/ائپرىل 1997، 19-28 بەت؛ نىكوالس بٻككٻلىن،نىيۇ يورك ۋاقتى گٻزىتى،«شىنجاڭدىكى زوراۋانلىقنىڭ 
www.nytimes.com/2009/07/10/opinion/10iht-edbequelin.html?_r=1 ائرقىسىدا» 2009- يىل 9- ىئيۇل

25 گايــې كرىستوفلٻرسٻن: «ش � ائ ر ۋە بۈيۈك ىئسالم چەمبىرىكى: دۆلەت ھالقىغان كۈچلەرنىڭ خىتاينىڭ رايون پىالنىغا كۆرسەتكەن تەسىرى»، خىتاي پەسىللىك ژۇرنىلى، 1993- يىل 3- ائي، 
133- سان، 130-151 بەتلەر.

26 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ «خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى: شىنجاڭ �يغۇر ائپتونوم رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇقنى ېئغىر دەپسەندە قىلىش» 1999- يىل 4- ائي
www.amnesty.org/download/Documents/144000/asa170181999en.pdf

27 گاردنٻر بوۋىڭدون، «�يغۇرالر: �ز زٻمىنىدىكى ناتونۇش كىشىلەر»، كولۇمبىيە �نىۋٻرسىتٻتى نەشرىياتى، 2010-يىل؛ خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ «خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى: شىنجاڭ 
www.amnesty.org/download/Documents/144000/asa170181999en.pdf يغۇر ائپتونوم رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇقنى ېئغىر دەپسەندە قىلىش» 1999- يىل 4- ائي غا قاراڭ�

28 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ «خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى: شىنجاڭ �يغۇر ائپتونوم رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇقنى ېئغىر دەپسەندە قىلىش» 1999- يىل 4- ائي غا قاراڭ
www.amnesty.org/download/Documents/144000/asa170181999en.pdf

29 شان روبٻرتسنىڭ «�يغۇرالرغا قارشى �رۇش: خىتاينىڭ بىر مۇسۇلمان مىللەتكە قارشى ىئچكى ھەرىكىتى» گە قاراڭ، پرىنسٻتون �نىۋٻرسىتٻتى نەشرىياتى، 2020-يىل؛ خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى 
باش ئەلچىخانىسى، «شەرقىي تۈركىستان» تەشكىالتلىرى تەرىپىدىن سادىر قىلىنغان تٻرورلۇق ھەرىكەتلىرى ۋە �الرنىڭ �ساما بىن الدٻن ۋە تالىبانالر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى»، 2001-يىل 11-ائينىڭ 

29-كۈنى؛https://web.archive.org/web/20201014211618/https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceee/eng/ztlm/fdkbzy/t112733.htm; نىكوالس بٻكۇلىن، نيۇ-يورك ۋاقىت گٻزىتى، 
www.nytimes.com/2009/07/10/opinion/10iht-edbequelin.html?_r=1 شىنجاڭدىكى زوراۋانلىقنىڭ ائرقىسىدا»، 2009-يىل 9-ىئيۇل»



«بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»20
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بۆلگۈنچىلىك ىئدىيىسى ياكى ائشقۇن دىنىي ىئدىيە دەپ قارالغان پىكىرلەرنى تارقىتىشنىڭ ائلدىنى ېئلىش �چۈن، ۋەز-نەسىھەت قاتارلىق دىنى 
پائ الىيەتلەرنىڭ تەپسىالتلىرىنى دوكالت قىلىدىغان �چۇر بەرگۈچىلەرنى (ىئشپىيونالرنى) يٻتىشتۈردى.30ھۆكۈمەت رامزان ېئيىنى كۈتۈۋٻلىش 

18 ياشتىن تۆۋەن  پاائلىيەتلىرىگە زەربە بٻرىشنى نىشان قىلدى. داىئرىلەر �قۇغۇچىالر ۋە ھۆكۈمەت خىزمەتچىلىرىنىڭ روزا تۇتۇشىنى چەكلىدى.31
كىشىلەرنىڭ دىنىي تەلىم-تەربىيە ېئلىشى قەتئىي چەكلەنگەن، �الرنىڭ مەسچىتكە كىرىشىمۇ چەكلەنگەن. داىئرىلەر يەنە رەسمىي تەستىقالنغان 

دىنىي تەشكىالتالرنىڭ سىرتىدا شەخسىي دىنىي �قۇتۇشنى چەكلىگەن.32

5- ىئيۇل ۋەقەسىدىن كٻيىن، باستۇرۇش سىياسىتى تٻخىمۇ كۈچەيدى.33 ھۆكۈمەت  5-كۈنى يۈز بەرگەن �رۈمچى  7-ائينىڭ  2009-يىلى 
1700 ائدەم يارىالنغان، قازا قىلغانالرنىڭ  200 گە يٻقىن ائدەم قازا قىلغان، كەم دٻگەندە  تەرەپنىڭ ستاتىستىكىسىغا قارىغاندا توپىالڭدا 

كۆپىنچىسىنىڭ خىتايالر ىئكەنلىكى خەۋەر قىلىنغان.34 ساقچىالر توپىالڭدىن كٻيىن �يمۇ-�ي كىرىپ يۈزلىگەن �يغۇرنى قولغا ائلغان ۋە 
زوراۋانلىققا مەسۇئل دەپ قارالغانالرغا قاتتىق جازا بٻرىلگەن. خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى �الرنى سوتلىغان مەھكىمىلەرنى خەلقائرا ائدىل 
سوت �لچىمىگە يەتمەيدۇ دەپ قارايدۇ.35 سوت مەھكىمىلىرى نۇرغۇن �لۈم جازاسى ۋە �زۇن مۇددەتلىك قاماق جازالىرىنى بەردى.36 باشقا 

نەچچە �نلىغان مەھبۇسالرنىڭ مەجبۇرىي يوق قىلىۋىتىلگەنلكى خەۋەر قىلىنغان بولۇپ، داىئرلەر ائىئلە ئەزالىرى ياكى ائدۋوكاتالرغا 
ھٻچقانداق �قتۇرۇش بەرمەيال �الرنى تۇتقۇن قىلغان.37

ۋەقەلىرى  قىلىش  ھۇجۇم  ساقچىخانىالغا  خوتەندە  ۋە  قەشقەر  7-ائيدا  2011-يىلى  ائقسۇدا،  8-ائيدا  2010-يىلى  يەنى  يىلالردا  كٻيىنكى 
ئەمەلىيەتتە  كۆپىنچىسىنىڭ  ۋەقەلەرنىڭ  بۇ  تەتقىقاتچىالر  تەسۋىرلىدى.  دەپ  ھۇجۇمى  تٻرورلوق  ۋەقەلەرنى  بۇ  ھۆكۈمەت  بەرگەن.  يۈز 

�تتۇرىغا  چىققانلىقىنى  كٻلىپ  سەۋەبلىرىدىن  ھەرىكەتلىرى  تۇرۇش  قارشى  قىلمىشلىرىغا  زوراۋانلىق  قىسىملىرىنىڭ  بىخەتەرلىك  ھۆكۈمەت 
قويغان.38

بۇ ۋەقەلەردىن كٻيىن، ھۆكۈمەت باستۇرۇش خاراكـتٻردىكى جىنايــى ىئشالر-ئەدلىيە تەدبىرلىرى ۋە مۇقىمسىزلىقنىڭ ائلدىنى ېئلىش �چۈن 
اليىھىلەنگەن باشقا تەدبىرلەرنى يولغا قويدى. بۇالر شىنجاڭدىكى ساقچىالرنىڭ سانىنى كۆپىيىشىنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ: رايوننىڭ كۆپ ساندىكى 

قىلىنغان.39 8000 ساقچى قوبۇل  پونكىتلىرى �رنىتىش مەقسىتىدە  يٻزىلىرىدا ساقچى 

دىنىي پاائلىيەتلەرنى تٻخىمۇ چەكلەش ۋە بۇ خىل ائدەتلەرنى «ائشقۇنلۇق» بىلەن سٻلىشتۇرۇشنى مەقسەت قىلغان پاائلىيەتلەر كٻڭەيدى. ائالھىدە 
مەركەزلەشكەن نۇقتا بولسا ئەرلەرنىڭ ساقال قويۇشى، ائيالالرنىڭ رومال ائرتىشنى چەكلەش بولدى.40 رايوننىڭ بەزى يٻزىلىرىدا، ھۆكۈمەت 

داىئرىلىرى ائھالىلەرنى «قانۇنسىز دىنىي پاائلىيەت» نىڭ ائلدىنى ېئلىشنى مەقسەت قىلغان ھەرىكەت مىزانىغا ئەمەل قىلىشقا ۋەدە بەرگۈزدى.41
� ۋاقىتتا ائز سانلىق مىللەتلەرنى كەڭ كۆلەمدە نازارەت قىلىشمۇ كۈچەيدى. پۈتۈن رايونغا، بولۇپمۇ مەركىزى شەھەر �رۈمچىگە �ن مىڭلىغان 
2013-يىلى رەىئس شى جىنپىڭ يىغىۋٻلىش  يۇقىرى ېئنىقلىقتىكى كامٻراالر �رنىتىلىپ، «يوچۇقسىز» نازارەت قىلىش ئەمەلگە ائشۇرۇلدى.42

ئستراتٻگىيىسىنى ېئالن قىلىپ، 200 مىڭ كادىرنى رايوندىكى يٻزىالرغا �رۇنالشتۇردى.43

www.hrw.org/reports/china0405.pdf 30 كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى، «بۇزغۇنچىلىق خاراكـتٻرلىك زەربە: شىنجاڭدىكى �يغۇرالرغا قارىتا دىنىي باستۇرۇش»، 2005-يىل 4-ائي
31 كٻڭەش پالتاسى ىئجراىئيە كومىسسونىنىڭ (ائمٻرىكا) خىتاي ھەققىدىكى دوكالتى، «ش � ائ ر داىئرىلىرى دىننى قاتتىق كونترول قىلىش مەقسىتىگە يىتىش �چۇن رامىزان چەكلىمىسىنى يولغا 

www.cecc.gov/pages/virtualAcad/index.phpd?showsingle=163260 قويدى»، 2011-يىل 11-�كـتەبىر
www.forum18.org/Archive.php?article_id=829 32 ىئگور روتار ، 18- قٻتىملىق مۇنبەر، «خىتاينىڭ �يغۇر مۇسۇلمانلىرىنى قاتتىق كونترول قىلىشى داۋامالشماقتا»، 2006-يىل 15-ائۋغۇست

33 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، «ائدالەت، ائدالەت»: 2009-يىلى شىنجاڭدا يۈزبەرگەن 7- ئ يۇل نامايىشى»، 2010-يىل 7-ائينىڭ 2-كۈنى
www.amnesty.org/download/Documents/36000/asa170272010en.pdf

34 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، «�رۈمچى مالىمانچىلقىدىن �چ يىل كٻيىن- �يغۇرالرغا زەربە بٻرىش تٻخىمۇ كۈچەيدى» ،2012-يىل 4-ىئيۇل
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2012/07/urumqi-riots-three-years-crackdown-uighurs-grows-bolder/

35 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، «ائدالەت، ائدالەت»: 2009-يىلى شىنجاڭدا يۈزبەرگەن 7-ئيۇل نامايىشى»، 2010-يىل 7-ائينىڭ 2-كۈنى
www.amnesty.org/download/Documents/36000/asa170272010en.pdf

36 �يغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرلىشى، «بىزنى ائڭلىيااليدىغانالر بارمۇ؟ 2009-يىلدىكى �رۈمچى مالىمانچىلىقنىڭ سادالىرى»، 2010-يىل 7-ائينىڭ 1-كۈنى
docs.uyghuramerican.org/Can-Anyone-Hear-Us.pdf

37 كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى، «بىز ھەتتا �الرنى ىئزدەشتىنمۇ قورقىمىز»: ش � ائ ر نىڭ نامايىشىدا مەجبۇرىي غايىب قىلىۋٻتىش، 2009-يىلى21-�كـتەبىر،
www.hrw.org/sites/default/files/reports/xinjiang1009webwcover.pdf

خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، «ائدالەت، ائدالەت»: 2009-يىلى شىنجاڭدا يۈزبەرگەن 7-ئيۇل نامايىشى»، 2010-يىل
www.amnesty.org/download/Documents/36000/asa170272010en.pdf

38 شان روبٻرتسنىڭ «�يغۇرالرغا قارشى �رۇش: خىتاينىڭ بىر مۇسۇلمان مىللەتكە قارشى ىئچكى ھەرىكىتى» گە قاراڭ، پرىنسٻتون �نىۋٻرسىتٻتى نەشرىياتى، 2020-يىل؛ 154-159 بەت.
39 شىنخۇا تورى، «ش � ائ ر يٻزا-بازارالرنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداش �چۈن 8000 ساقچى قوبۇل قىلىدۇ»، 2012-يىلى 30-يانۋار،

web.archive.org/web/20140903032835/http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-01/30/c_131382807.htm
40 كٻڭەش پالتاسى ىئجراىئيە كومىسسونىنىڭ (ائمٻرىكا) خىتاي ھەققىدىكى دوكالتى، «ش � ائ ر داىئرىلىرى دىننى كونترول قىلىشنى كۈچەيتىش سەپەرۋەرلىك پاائلىيىتىدە ساقال ۋە ياغلىقنى نىشان 

www.cecc.gov/pages/virtualAcad/index.phpd?showsingle=147641 ،قىلىدى»، 2010-يىل 18-�كـتەبىر
41 كٻڭەش پالتاسى ىئجراىئيە كومىسسونىنىڭ (ائمٻرىكا) خىتاي ھەققىدىكى دوكالتى، «ش � ائ ر دىكى �رگانالر ۋەدە بٻرىش سىستٻمىسى ائرقىلىق يٻزا تۇرمۇشىنى كونترول قىلىدۇ»، 2010-يىل 

www.cecc.gov/pages/virtualAcad/index.phpd?showsingle=148787 .10-دٻكابىر
42 بىرلەشمە ائگٻنتلىقى: «خىتاي �رۈمچىنى ‹تولۇق نازارەت ائستىغا ائلدى›، دۆلەت تاراتقۇلىرى مۇنداق دٻدى: 2009-يىلى مىللىي زوراۋانلىق بٻشىدىن كەچۇرگەن شىنجاڭنىڭ شەھەرلىرى مىڭلىغان 

www.theguardian.com/world/2011/jan/25/china-urumqi-under-full-surveillance ،«كامٻراالر تەرىپىدىن كۆزىتىلىۋاتدۇ
43 جامٻس لٻيبولد، خىتاي رەھبەرلىك نازارەتچىسى، «بىخەتەرسىزلىكنىڭ قورقۇنۇچلۇق مەنبەسى: ج ك پ نىڭ شىنجاڭدىكى كەڭ قولغا ېئلىش ىئستراتٻگىيىسى»، 2019-يىل 1-مارت،

www.prcleader.org/leibold?fbclid=IwAR38OsGVP3ZYJwSUXy80gct52ywNid3RZil0Q3BhOfSDx_OruGW-2K7L3mA
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2014-يىلى، �يغۇرالر تەرىپىدىن ېئلىپ بٻرىلغان بىر قانچە قٻتىملىق پىچاقلىق ھۇجۇم قىلىش ۋە بومبا پارتىالش ۋەقەسىدىن كٻيىن، 
ھۆكۈمەت «زوراۋان تٻرورلوق ھەرىكىتىگە قاتتىق زەربە بٻرىش» ھەرىكىتىنى باشالتتى.44 بۇنىڭ بىلەن كۆزىتىش ۋە باستۇرۇش كۆرۈنەرلىك 

ائشتى ۋە بۇ ھەركەتنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە، ئەمەلدارالر تٻز قولغا ېئلىش، تٻز سوتالش ۋە كەڭ كۆلەملىك جازاالشنى ائلدىنقى �رۇنغا 
قويدى. ھۆكۈمەت ئەيىبلىگۈچى �رگانالر بىلەن سوتالر �تتۇرىسىدا تٻخىمۇ كۆپ «ھەمكارلىق» نى تەلەپ قىلدى. بۇ ئەيىبلەنگەن كىشىلەرنىڭ 

بايرىقى ائستىدا، دىنىي ائدەتلەر تٻخىمۇ قاتتىق چەكلىنىپ،  .45 «خەلق �رۇشى»  ائدىل سوتقا ېئرىشەلمەسلىك ئەندىشىسىنى كۈچەيتتى 
تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە،  يٻمەكلىكلەرنى چەكلىدى.46 ھۆكۈمەت  تەلىم-تەربىيە ھەم ھاالل  ھۆكۈمەت دىنى كىيىم-كىچىك ۋە دىنىي 

238 «قانۇنسىز دىنىي دەۋەتچى»  2014-يىلى كۈزگىچە كەم دٻگەندە  ائلتە ائي داۋامالشقان قاتتىق باستۇرۇش ھەرىكىتىدىن كٻيىن، 
171 مەيدان «قانۇنسىز دىنىي پاائلىيەتلەر» بىكار  دەپ قارالغان ۋە دىنىي پاائلىيەت �چۈن سورۇن ھازىرلىغان كىشىلەر قولغا ېئلىنغان ۋە 
قىلىنغان. جەمئىي 23000 «قانۇنسىز دىنىي بۇيۇم» مۇسادىرە قىلىنغان، بۇالر 18000 دىن ائرتۇقى كىتاب ۋە 2600 دانىسى CD ۋە 
15 كۈنلۈك «قايتا تەربىيىلەش» كە ئەۋەتىشكە  DVD قاتارلىقالرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ.47 دۆلەت بىخەتەرلىك قانۇنى، ھۆكۈمەت پۇقراالرنى 

ھوقۇق بەردى ۋە «قايتا تەربىيىلەش الگٻرلىرى» توغرىسىدا دوكالتالر �تتۇرىغا چىقتى.48

يٻڭى  قىلغان  مەقسەت  يورۇشىنى چەكلەشنى  ۋە  قىلىش  قىسمى سۈپىتىدە، �يغۇرالرنىڭ سەپەر  بىر  ھەرىكىتىنىڭ  بٻرىش  زەربە  قاتتىق 
ېئلٻكـترونلۇق  ۋە  كارتىلىرى   SIM يانفۇن  خەۋەرلىشىش  كۆچمە  بارلىق  قىلىنغان.49  تەلەپ  ېئلىشى  رەسمىيەتلىرىنى  ساالھىيەت 

چەكلەنگەن.  قوللىنىش   (VPN) تورالرنى  شەخسىي  مەۋھۇم  قىلىنغان.50  تەلەپ  ائلدۇرۇش  تىزىمغا  �سكۈنىلىرىنى  خەۋەرلىشىش 
تور  تەدبىرلەر  نۇرغۇن  �خشاش  مۇشۇنىڭغا  تۇرغان.51  تەكشۈرۈپ  تٻلٻفونالرنى  ىئقتىدارلىق  ئەقلىي  ھالدا  قەرەللىك  خادىملىرى  بىخەتەرلىك 
كۆلەمدە  كەڭ  يەنە  ھۆكۈمەت  قوللىنىلدى.52  كەڭ  تٻخىمۇ  جايلىرىدا  ھەرقايسى  خىتاينىڭ  سۈپىتىدە،  قىسمى  بىر  خىزمىتىنىڭ  بىخەتەرلىكى 
دەپ  «گۇمانلىق»  شەخسىلەر  قىلغان  رەت  قاتنىشىشنى  ۋە  باشلىدى  ھەرىكەتلىرىنى  «ىئختىيارىي»  توپالش  مەلۇمات  سانلىق  بىئولوگىيىلىك 

بوالتتى.53 سەۋەپ  قويۇلۇشقا  بەلگە 

2015-يىلى، خىتاي يٻڭى تٻررورلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنى ماقۇلالپ، ائز سانلىق مىللەتلەرنىڭ دىنى ۋە پىكىر ئەركىنلىكى ھوقۇقىغا تىخىمۇ 
قاتتىق دەخلى-تەرۇز قىلدى. بۇنىڭ بىلەن تىنىچ دىنى ىئبادىتنى قىلغان ياكى ھۆكۈمەتنى تەنقىد قىلغان كىشىلەرگە قىلغان زۇلۇمنى قانۇنلۇق 

ياردەم قىلىشىنى تەلەپ قىلدى.55 بۇ قانۇن يەنە تٻخنىكا شىركەتلىرىنىڭ ھۆكۈمەتنىڭ �چۇرنى يٻشىشكە  قىلىپ كۆرسەتتى.54 

44 جٻلىل قەشقەرى، خەي نەن، شىن لىن، ئەركىن ائسىيا رادىئوسى، «خىتاي شىنجاڭدىكى ‹قاتتىق زەربە بٻرىش› ھەرىكىتىنى كۈچەيتتى»، 2014-يىلى 1-ائينىڭ 9-كۈنى
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خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى

Amnesty International

چوڭ سانلىق مەلۇمات ائنالىزى ۋە «ائلدىن مۆلچەرلەش خاراكـتٻرىدىكى ساقچىلىق» سىستٻمىنى قوللىنىشقا قاراپ �زگىرىش بىلەن تەڭ، ماس 
باشلىدى.56 ھۆكۈمەت ائلدىن  تٻخنىكىسى توغرىسىدا ىئزدىنىشكە  بايقاش  بار كىشىلەرنى  قەدەمدە خىتتاي «تٻررورچى» بولۇش ېئھتىماللىقى 

قانۇنلۇق  قىلمىشلىرىنى  توپالش  تاجاۋۇز خاراكـتٻردىكى �چۇر  مۆلچەرلەش خاراكـتٻردىكى ساقچىلىق ھەرىكىتىنى قولالش �چۇن قولالنغان، 
قىلىپ كۆرسىتۇپ، تٻررورلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنىنى قولالندى.57 بۇ قانۇن ھۆكۈمەت داىئرلىرىنىڭ ائالقە، ساياھەت ۋە خىزمەت تارىخى؛ 

ىئجتىماىئي تاراتقۇالرنىڭ ائرخىپـى؛ ىئنتٻرنٻت ىئزدەش تارىخى؛ مالىيە �چۇر ۋە ائىئلە ائالقىلىرى قاتارلىق �چۇرالرغا ېئرىشىشكە ھوقوق 
بەردى.58 بۇ سانلىق مەلۇماتالر توپلىنىپ، ھۆكۈمەتنىڭ �نىۋٻرسال بىرلەشمە مەشغۇالت سۇپىسى (IJOP) غا كىرگۈزۈلدى. بۇ چوڭ سانلىق 

كۆزىتىش سىستٻمىسى  ۋە ېئلٻكـترونلۇق  كادىرلىرى  بولۇپ، شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى ھۆكۈمەت  پروگراممىسى  يىغىش  مەلۇماتالرنى 
توپلىغان �چۇرالرنى ائنالىز قىلىپ، بىر ائدەمنىڭ «نورمال» ياكى «ىئشەنچسىز» لىكىنى بەلگىلەيدۇ (IJOP ھەققىدىكى مەلۇماتالر ئ ۈچۈن 

2.3 بۆلۈمىگە قاراڭ).

ئەڭ  رايوندىكى  چۈەنگونىڭ  چٻن  8-ائيدا  2016-يىلى  تارقىلىشى  شىنجاڭدا  تەدبىرلىرىنىڭ  كونترول  ىئجتىماىئي  ۋە  قىلىش  نازارەت 
قاتالمنىڭ  سىياسىي  شىنجاڭدىكى   � كەلدى.59  توغرا  ۋاقتىغا  كەلگەن  بولۇپ  سٻكرٻتارى  پارتىيە  شىنجاڭنىڭ  ھوقۇق-  �رۇندىكى  يۇقىرى 

 � �تىگەن.  ۋەزىپە  �خشاش   (TAR) رايونىدا  ائپتونوم  تىبەت  2016-يىلغىچە  2011-يىلدىن  بۇرۇن،  تەيىنلىنىشتىن  قاتلىمىغا  يۇقىرى 
TAR ۋە  ساقلىغانلىقى  مۇقىملىقنى  نىسپىي  قازانغان.  نام  سۈپىتىدە  ياراتقۇچى»  يٻڭىلىق  سىياسەتتە  «ېئتنىك  مەزگىلدە،  تۇرغان  يەردە  بۇ 

سازاۋەر  ماختىشىغا  ئەمەلدارلىرىنىڭ  ھۆكۈمەت  �چۈن  بەرگەنلىكى  خاتىمە  نامايىشىغا  كۆيدۈرۈۋٻتىش  �زىنى  قاتار  بىر  تىبەتلەرنىڭ  دىكى 
قىلىش  دەپسەندە  ھوقۇقنى  كىشىلىك  �رگانلىرى  ھۆكۈمەت  بارغان  ېئلىپ  ىئش  ائستىدا  قول  چۈەنگونىڭ  چٻن  ۋاقىتتا  بۇ  بولغان.60 

غايەت  ئەسلىھەلىرىگە  �ل  بىخەتەرلىك  ىئستراتٻگىيىسى  چۈەنگونىڭ  چٻن  بۇيان،  كەلگەندىن  شىنجاڭغا  ىئدى.61  ئەيىبلەنگەن  بىلەن 
بىخەتەرلىككە  يٻڭى  مىڭ   100 داىئرىلەر  �تمەي،  �زۇن  كٻيىن  بولغاندىن  سٻكرٻتارى  پارتىيە  شىنجاڭدا   � بولدى.  سٻلىش  مەبلەغ  زەر 

ساقچى  «قۇاليلىق  ياكى  پونكىتى  تەكشۈرۈش   7500 تەخمىنەن  شەھەر-بازارالردا  قىلىپ،  ېئالن  قىلىشنى  قوبۇل  ىئشقا  مۇناسىۋەتلىك 
ائھالىلىرىنىڭ  مىللەت  سانلىق  ائز  چەكلىدى،  ھەرىكىتىنى  ئەزالىرىنىڭ  مىللەت  سانلىق  ائز  يەنە  ھۆكۈمەت  قۇردى.62  نى  پونكىتى» 

شىنجاڭغا  2017-يىلى20-مايغىچە  �قۇغۇچىلىرىنى  �يغۇر  �قۇۋاتقان  چەتئەلدە  ۋە  قىلىندى63  تەلەپ  بىرشى  تاپشۇرۇپ  پاسپورتىنى 
بۇيرۇدى.64 قايتىشنى 

بۇنىڭ  چەكلىدى،  قىلمىشىنى  «ائشقۇنلۇق»  ماقۇللىنىپ،  نىزامى»  تۈگىتىش  «ئەسەبىيلىكنى  يٻڭى  شىنجاڭدا  3-ائيدا،  2017-يىلى 
پاائلىيەتلىرىگە  ېئچىش  مەدەنىيەت-كۆڭۈل  �رۇنالشتۇرۇلغان  تەرىپىدىن  دۆلەت  ۋە  قويۇش  ساقال  «بىنورمال»  يٻپىش،  يۈز  ىئچىدە 

نورمال  نۇرغۇنلىغان  بەلگىلىمىلەر  ائشقان  چەكـتىن  ۋە  بولغان  مۇجىمەل  ناھايىتىمۇ  ېئنىقلىمىسى  بار.  قاتارلىقالر  قىلىش  رەت  قاتنىشىشنى 
شىنجاڭنىڭ  ھۆكۈمەتنىڭ  نىزامى»  تۈگىتىش  «ئەسەبىيلىكنى  ائيالندۇردى.65  قىلمىشالرغا  جىنايــى  پاائلىيەتلەرنى  مەدەنىيەت  ۋە  دىنىي 
تەمىنلىدى. بىلەن  ساالھىيەت  «قانۇنلۇق»  كٻڭەيتىشنى  جايلىرىغا  باشقا  رايوننىڭ  مەزكۇر  سىستٻمىسىنى  گٻر  ال كٻڭىيىۋاتقان  جەنۇبىدا 

4-ائيدا، شىنجاڭدىكى ائز سانلىق مىللەتلەردىن زور تۈركۈمدىكى كىشىلەر قولغا ېئلىنىپ، ھۆكۈمەت باشقۇرۇشىدىكى �رۇنالرغا  2017-يىلى 
ئەۋەتىلىشكە باشلىدى.66 بۇ مەقسەتتە يۈزلىگەن ىئمارەتلەر قۇرۇلدى، كٻڭەيتىلدى ياكى �زگەرتىپ قۇرۇلدى.67 ھۆكۈمەت دەسلەپتە 
بۇ ئەسلىھەلەرنىڭ بارلىقى ھەققىدىكى خەۋەرلەرنى رەت قىلدى، ئەمما كٻيىن �الرنى ائقالشقا �رۇنۇپ، � ئەسلىھەلەرنى نامراتلىقتىن 
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www.rfa.org/english/news/uyghur/ordered-05092017155554.html
65 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، «خىتاي نٻمە �چۈن ھۆكۈمەتنىڭ دىنىي ېئتىقادىنى چىڭ تۇتۇشى كٻرەك بولغان يٻڭى قانۇنالرنى بىكار قىلىشى كٻرەك»، 2017-يىل 31-ائۋغۇست

www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/china-must-scrap-new-laws-tighten-authorities-grip-on-religious-practice/
66 شىنا چەستنات گرەتٻنىس، مىيۈڭخى لى، ئەمىر يازىجى، تٻرورلۇققا قارشى تۇرۇش ۋە ائلدىنى ېئلىش باستۇرۇشى: ختاينىڭ شىنجاڭدىكى �زگىرىۋاتقان ىئستراتٻگىيىسى»، خەلقائرا بىخەتەرلىك 

doi.org/10.1162/ISEC_a_00368 ،ژۇرنىلى، 44-توم، 3-نومۇر (قىشلىق پەسىل 20/2019)، 9-47 بەتلەر
67 بەن دۇلىي، AFP، خىتاينىڭ جازا الگٻرلىرى ىئچىدە: ياش ائققۇزۇش بومبىسى، توك كالتىكى ۋە دەرسلىك» كە قاراڭ، 2018-يىلى 24-�كـتەبىر

www.yahoo.com/news/inside-chinas-internment-camps-tear-gas-tasers-textbooks-052736783.html; ناسەر رۇسەر، ائۋىستىرالىيە ىئستراتٻگىيىلىك سىياسەت تەتقىقات ىئنستىتوتى 
(ASPI)، «شىنجاڭنىڭ تۇتۇپ تۇرۇش سىستٻمىسىنى ھۆججەتلەشتۇرۇش»، 2020-يىلى 9-ائي

cdn.xjdp.aspi.org.au/wp-content/uploads/2020/09/25125443/documenting-xinjiangs-detention-system.cleaned.pdf
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ياكى رادىكاللىقنى تۈگۈتۇش پروگراممىسىنىڭ بىر قىسمى بولغان «كەسپىي تەربىيىلەش» ياكى «ماائرىپ ائرقىلىق �زگەرتىش»  قۇتۇلدۇرۇش 
مەركىزى قىلىپ يىڭى نامالرنى قويدى.68

(HRC) كٻڭىشىنىڭ  ھوقۇق  كىشىلىك  د ت  ھۆكۈمەتلىرى ب  دۆلەت   22 بولغان  ياۋروپادىن  قىسمى  كۆپ  7-ائيدا،  2019-يىلى 
ۋە  قىلىش  نازارەت  كۆلەملىك  «كەڭ  شىنجاڭدىكى  شۇنداقال  تۇرۇش،  تۇتۇپ  خالىغانچە  كۆلەملىك  كەڭ  ئەۋەتىپ،  خەت  رەىئسىگە 

نى  ئەۋەتىش»  كۈزەتكۈچىلەرنى  خەلقائرالىق  مۇستەقىل  «شىنجاڭغا  ھەمدە  قويدى  �تتۇرىغا  ئەندىشىلىرنى  ھەققىدىكى  چەكلەش» 
ائفرىقا  شەرق،  �تتۇرا  بىلەن  ىئپادە  �خشايدىغان  بايانلىرىغا  بەرگەن  غا   HRC خىتاينىڭ  ىئچىدە  ھەپتە  بىر  �خشاش  قىلدى.69  تەلەپ 

قايتۇردى.70 جاۋاب  بىلەن  خەت  پارچە  بىر  ماختىغان  تۆھپىسىنى  قوشقان  ھوقۇققا  كىشىلىك  خىتاينىڭ  دۆلەت   37 ائسىيادىكى  ۋە 
ئەۋەتىپ، شىنجاڭدىكى  غا خەت   HRC مۇتەخەسسىسلەر  مۇستەقىل  ۋە  دوكالتچىسى  37 ائالھىدە  نىڭ  د ت  6-ائيدا، ب  2020-يىلى 
بىلدۈرۈپ،  ئەندىشىلىرىنى  بولغان  مەسىلىسىگە  ھوقۇق  كىشىلىك  تۈرلۈك  ائلغان  ىئچىگە  �ز  باستۇرۇشنى  پاائلىيەتلەرنى  مىللىي  ۋە  دىنىي 

بەرپا  نى  مٻخانىزمى»  تەشكىالتى  دۆلەتلەر  بىرلەشكەن  مۇستەقىل  ۋە  «تەرەپسىز  �چۈن  تەكشۈرۈش  قىلمىشالرنى  ئەيىبلىنىۋاتقان  بۇ 
چاقىردى.71 قىلىشقا 

خىتاي ۋە �نى قولاليدىغان دۆلەتلەر مۇستەقىل تەكشۈرۈش ۋە باشقا چاقىرىقالرغا جاۋاب بٻرىپ، خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئەھۋالىنى تٻخىمۇ ماختىدى 
ۋە ھۆكۈمىتىنىڭ ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ائلىي كومىسسارىنى شىنجاڭغا تەكلىپ قىلغانلىقىنى ۋە بۇ توغرىلىق مۇزاكىرىلەرنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى �تتۇرىغا 

قويدى.202172-يىلى 6-ائيغىچە، ھٻچقانداق مۇستەقىل تەكشۈرگۈچىنىڭ شىنجاڭغا بٻرىپ زىيارەت قىلىشقا رۇخسەت بٻرىلمىدى.

68 ليلى كو، مۇھاپىزەتچىلەر گٻزىتى، «ىئنكار قىلىشتىن پەخىرلىنىشكە: خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى الگٻرالر ھەققىدىكى بايانىنى قانداق �زگەرتتى»، 2018-يىلى 21-�كـتەبىر
www.theguardian.com/world/2018/oct/22/from-denial-to-pride-how-china-changed-its-language-on-xinjiangs-camps

69 كاتٻرىن پۇتز، دىپلومات ژۇرنىلى، «قايسى دۆلەتلەر خىتاينڭ شىنجاڭ سىياسىتىنى قولاليدۇ ياكى �نىڭغا قارشى تۇرىدۇ؟»، 2019-يىل 15-ىئيۇل
thediplomat.com/2019/07/which-countries-are-for-or-against-chinas-xinjiang-policies/

70 نىك كاممىڭ-برۇس، نيۇ-يورك ۋاقىت گٻزىتى، «خىتاينىڭ كەڭ كۆلەملىك تۇتۇپ تۇرۇشىغا قايتۇرغان ىئنكاسى: روسىيە ۋە سە�دى ئەرەبىستاننىڭ ماختىشى»، 2019-يىل 12-ىئيۇل،
www.nytimes.com/2019/07/12/world/asia/china-human-rights-united-nations.html

71 بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى كىشىلىك ھوقۇق ائلىي كومىسسارى ىئشخانىسى، «ب د ت مۇتەخەسسىسلىرى خىتايدىكى ئەڭ نٻگىزلىك ئەركىنلىكنى قوغداشتا ھەل قىلغۇچ تەدبىر قوللىنىشنى 
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26006 تەلەپ قىلىدۇ»، 2020-يىل 26-ىئيۇن

72 كاتٻرىن پۇتز، دىپلومات ژۇرنىلى، «2020 نەشىر: قايسى دۆلەتلەر خىتاينڭ شىنجاڭ سىياسىتىنى قولاليدۇ ياكى �نىڭغا قارشى تۇرىدۇ؟»، 2020-يىل 9-�كـتەبىر
thediplomat.com/2020/10/2020-edition-which-countries-are-for-or-against-chinas-xinjiang-policies/
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ائشكارىالنغان خىتاي ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرى

2019-يىلى نويابىردىن باشالپ، ژۇرنالىستالر، تەتقىقاتچىالر ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرى شىنجاڭدىكى ۋەزىيەتكە مۇناسىۋەتلىك خىتاي 
ھۆكۈمىتىنىڭ ائشكارىلىنىپ كەتكەن ھۆججەتلىرىنىڭ بىر قىسمىنى ېئالن قىلدى. �الر بىرلىكـتە تەييارلىغان بۇ ھۆججەتلەر بولسا خىتاي ھۆكۈمىتنىڭ 

شىنجاڭدا يۈرگۈزىۋاتقان جازاالش قىلمىشلىرى ۋە �الرنىڭ كەڭ كۆلەملىك الگٻرالر سىستٻمىسىغا مۇناسىۋەتلىك ھەرىكەت ۋە مۇددىائلىرى توغرىسىدىكى 
ئەڭ مۇكەممەل بولغان ھۆججەتلىك ىئسپاتالردۇر.

2019-يىلى نويابىردا، نيۇ-يورك ۋاقىت گٻزىتى 400 بەتتىن ائرتۇق خىتاينىڭ ىئچكى ھۆكۈمەت ھۆججىتىگە ېئرىشكەنلىكىنى خەۋەر قىلدى. 
دەۋر ژۇرنىلىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، «شىنجاڭ ھۆججىتى» دەپ ائتالغان بۇ ماتٻرىيالالر «مەسۇئل ئەمەلدارالرنىڭ سۆزلىگەن نۇتۇقلىرى ۋە چۈشۈرگەن 

بۇيرۇقلىرى، بۇ باستۇرۇشالرنىڭ مەجبۇرالش ۋە پىالنلىق شەكىلدە ېئلىپ بٻرىلغان خاراكـتٻرىنى دەلىللىدى». بۇ ھۆججەتلەر خىتاي رەىئسى شى جىنپىڭنىڭ 
«تٻررورىزمغا، سىڭىپ كىرىشكە ۋە بۆلگۈنچىلىككە قارشى كۈرەش قىلىش» ۋە «مۇستەبىت �رگانالر» دىن پايدىلىنىپ «قەتئىي رەھىم-شەپقەت قىلماسلىق» 

ھەققىدە قىلغان سۆزلىرىدىن تارتىپ، ھۆكۈمەتنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرىنىڭ كەڭ - كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش توغرىسىدا چۈشۈرگەن بۇيرۇقلىرى 
قاتارلىق ماتٻريالالرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ. بۇ ھۆججەتلىرىدە يەنەھەرىكەتلەرنى يٻتەرلىك قوللىمايدىغان ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنىڭ تازىالنغانلىقى ۋە شىنجاڭ 
پارتىيىسىنىڭ سٻكرٻتارى «تۇتۇشقا تىگىشلىكلەرنىڭ ھەممىسىنى تۇتۇش» نى �تتۇرىغا قويغان چٻن چۈەنگو تەيىنلەنگەندىن كٻيىن الگٻر سىستٻمىسىنىڭ 

زور دەرىجىدە كٻڭەيتىلگەنلىكى ائشكارىالندى.73
يەنە 2019-يىلى 11-ائيدا، خەلقائرالىق تەھقىقلىگۈچى ژۇرنالىستالر بىرلەشمىسى ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرىنىڭ يەنە بىر قىسمىنى ائشكارىلىدى. 

«خىتاي تٻلگىرافلىرى» دەپ ائتالغان بۇ ھۆججەتلەر شىنجاڭدىكى يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىنى باشقۇرۇشتىكى «مەشغۇالت قولالنمىسى» دەپ تەسۋىرلەنگەن 
مەزمۇنالرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ.74 بۇ قولالنما - «تٻلٻگرامما» دەپ ائتالغان بولۇپ، الگٻر مەسۇئللىرىغا «الگٻرالرنىڭ مەۋجۇتلۇقى توغرىسىدىكى 

مەخپىيەتلىكنى قەتئىي قانداق ساقالش»، «مەجبۇرىي مىڭە يۇيۇش �سۇللىرى» ۋە تۇتقۇنالرنى باھاالشتا ىئشلىتىلىدىغان نومۇر سىستٻمىسى توغرىسىدىكى 
كۆرسەتمىلەرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ. بۇ ھۆججەتنىڭ ائشكارىالنغان قىسىمى يەنە «�قتۇرۇش» دەپ ائتالغان تۆت خىل بىخەتەرلىك دوكالتىنى �ز ىئچىگە 

ائلىدۇ. ھۆكۈمەتنىڭ IJOP نى �ز ىئچىگە ائلغان بۇ ائممىۋى �چۇر توپالش ۋە كۆزىتىش پروگراممىسى ۋە IJOP توپلىغان �چۇرالرنىڭ «شىنجاڭدىكى 
پۈتكۈل ائھالىلىرىنى كاتٻگورىيەلەشتۇرۇپ تۇتقۇن قىلىش �چۈن تالالش» تا قانداق ىئشلىتىلىدىغانلىقى توغرىسىدىكى �چۇرالرنى ائشكارىاليدۇ.75

ائشكارىالنغان باشقا ىئككى ھۆججەتتە 2017-يىلدىن 2019-يىلغىچە بولغان ائرىلىقتا قولغا ېئلىنغان ۋە شىنجاڭدىكى يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىغا 
ئەۋەتىلگەن بىر قانچە مىڭ كىشىلەرنىڭ ھۆكۈمەت خاتىرىلىرنى �زىئچىگە ائلىدۇ. بۇ ھۆججەتلەردە، ىئسىملىرى ھۆججەتتە خاتىرلەنگەن كىشىلەرنىڭ 

قەيەردە ياشايدىغانلىقىغا ائساسلىنىپ، شىنجاڭدىكى يەر ناملىرى بويىچە «قاراقاش تىزىملىكى»  ۋە «ائقسۇ تىزىملىكى» دەپ ائتالغان بولۇپ، 
شەخسلەرنىڭ نٻمە �چۈن تۇتۇپ تۇرۇلۇشى ۋە الگٻردا قٻلىشىدىكى رەسمىي سەۋەبلىرى يٻزىلغان.76 (قاراقاش تىزىملىكى ۋە ائقسۇ تىزىملىكىدىكى 

تٻخىمۇ كۆپ مەزمۇنالر �چۈن 3.1- بۆلەككە قاراڭ).

73 «شىنجاڭ ھۆججىتى»: �ستىن رامزى ۋە كىرىس باكلٻي، «`قەتئىي رەھىم-شەپقەت قىلماسلىق`: ائشكارىالنغان ھۆججەتلەر خىتاينىڭ مۇسۇلمانالرنى كەڭ كۆلەملىك تۇتۇپ تۇرۇشنى قانداق 
تەشكىللىگەنلىكىنى ائشكارىلىدى: خىتاينىڭ 400 بەتتىن ائرتۇق ىئچكى ھۆججەتلىرىدە شىنجاڭدىكى ائز سانلىق مىللەتلەرگە قارىتىلغان باستۇرۇشتىكى كۆرۈلۈپ باقمىغان ىئچكى كۆرۈنۈش 

www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/asia/china-xinjiang-documents.html; ،ائشكارىالندى»، نيۇ-يورك ۋاقىت گٻزىتى، 2019-يىل 16-نويابىر
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نيۇ-يورك ۋاقىت گٻزىتىنىڭ دوكالتىغا بەرگەن ىئنكاسى �چۈن، نيۇ-يورك ۋاقىت گٻزىتىنىڭ ستٻۋٻن لى مٻرس يازغان: «خىتاي مۇسۇلمانالرغا قارىتا يۈرگۈزگەن زەربە بٻرىشنى ائقلىدى 

www.nytimes.com/2019/11/18/world/asia/china-xinjiang-muslims-leak.html ،ۋە ۋاقىت گٻزىتىنىڭ خەۋىرىنى تەنقىدلىدى»، 2019-يىل 18-نويابىرغا قاراڭ
74 «خىتاي تٻلگىرافلىرى»: بٻتانىي ائللٻن-ىئبراھىميان، خەلقائرالىق تەھقىقلىگۈچى ژۇرنالىستالر بىرلەشمىسى، «ائشكارىالندى: خىتاينڭ كەڭ كۆلەملىك الگٻر ۋە ائلگورىزما قوللىنىپ قولغا ېئلىش 

مەشغۇالتى ېئلىپ قولالنمىسى. يٻڭى ائشكارىالنغان خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ھۆكۈمەت ھۆججىتى كەڭ كۆلەملىك تۇتۇپ تۇرۇشنى باشقۇرۇش مەشغۇالت قولالنمىسى- شىنجاڭدىكى الگٻرالر ۋە 
رايوننىڭ كەڭ كۆلەملىك كۆزىتىش سىستٻمىسى مٻخانىزمىنى ائشكارىلىدى». 2019-يىلى 24-نويابىر،

www.icij.org/investigations/china-cables/exposed-chinas-operating-manuals-for-mass-internment-and-arrest-by-algorithm/;
www.documentcloud.org/documents/6558510-China-Cables-Telegram-English.html :تٻلگرامما �چۈن

75 «تٻلٻگرامما»: ائپتونوم رايونلۇق پارتىيىنىڭ سىياسىي ۋە قانۇن ىئشلىرى كومىتٻتى، «ائپتونوم رايونلۇق دۆلەت �رگان تٻلٻگراممىسى: كەسپىي ماھارەت ماائرىپـى ۋە تەربىيىلەش مەركەزلىرىنىڭ 
www.documentcloud.org/documents/6558510-China-Cables-Telegram-English.html ،2017 ،«خىزمىتىنى تٻخىمۇ كۈچەيتىش ۋە قٻلىپالشتۇرۇش توغرىسىدىكى تەكلىپ-پىكىلەر

76 ائدرىيان زٻنز، سىياسىي خەتەر ژۇرنىلى، «قاراقاش تىزىملىكى: بٻيجىڭنىڭ شىنجاڭدىكى يىغىۋٻلىش ھەركەت ائناتومىيىسىنى پارچىالش»، 2020-يىل فٻۋرال
;/www.jpolrisk.com/karakax كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى، خىتاي: چوڭ سانلىق مەلۇمات پروگراممىسى شىنجاڭ مۇسۇلمانلىرىنى نىشان قىلىدۇ - 2000 دىن ائرتۇق تۇتقۇنالرنىڭ 

www.hrw.org/news/2020/12/09/china-big-data-program-targets-XUARs-muslims# چۇرلىرى ائشكارىالنغان تىزىملىك ائپتوماتىك باستۇرۇشنى نامايان قىلدۇ، 2020-يىلى 9-دٻكابىر�
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2  ىئرقىي كىملىككە قارىتا وئمۇميۈزلۈك 
باستۇرۇش ۋە يوقىتىش

2019-يىلى ۈئرۈمچىگە باردىم، پويىزدىن چۈشۈشۈمگىال خىتايالرنى بىر رەت، مۇسۇلمانالرنى 
بىر رەت بولۇپ تىزىلىشقا بۇيرۇدى. (مۇسۇلمانالر) قايتىدىن تەكشۈرۈشتىن ۆئتتى، ەئمما 

خىتايالر تەكشۈرۈلمىدى. 

سەقٻن، مۇسۇلمانالرنىڭ قانداق كەمسىتىشكە �چرىغانلىقىنى بايان قىلىپ �تتى.

2017 يىلىدىن بۇيان يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىنىڭ سىرتىدىكى ىئنسان  1.2
ھەقلىرى زوراۋانلىقلىرى 

2017-يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى تٻررورلۇققا قارشى ھەرىكەتنى كۈچلەندۈرۈش قالپىقى ائستىدا شىنجاڭدىكى ائز سانلىق مۇسۇلمانالرغا قارشى 
پاائلىيەتلىرى ۋە  تارىختىن بۇيانقى ئەڭ ېئغىر باستۇرۇش ھەرىكىتىنى كۈچەيتتى. ھۆكۈمەتنىڭ بۇ ھەرىكىتىنىڭ مەقسىتى ىئسالم دىنى 

ېئتىقادىنى، تۈرك - ىئسالم ېئتنىك كىملىكىنى ۋە مەدەنىيىتىنى يىلتىزىدىن يوقىتىش ۋە بۇ خەلقلەرنى دىنسىزالشتۇرۇپ، دۆلەت تەرىپىدىن 
قىلىش ائرقىلىق  بولغان مەقسىتى مەجبۇرىي ائسسىمىلياتسىيە  يەتمەكچى  قىلىش ىئدى. ھۆكۈمەتنىڭ  بەرپا  قىلىنغان ىئدٻئولوگىينى  ېئتىراپ 
پارتىيىسىگە سادىق خىتاي  ائزسانلىق مىللەت خەلقلىرىنى خىتاي مىللىتى بىلەن �خشاش تىل ۋە مەدەنىيەتكە ىئگە، خىتاي كوممۇنىست 

يٻتىشتۈرۈپ چىقىش ىئدى.  قىلىپ  مىللىتى 

ھۆكۈمەت بۇ سىياسىي ىئدىيىنى سىڭدۈرۈش ۋە مەدەنىيەتنى مەجبۇرىي ائسسىمىلياتسىيە قىلىش ھەرىكىتىنى ىئشقا ائشۇرۇش �چۈن كەڭ كۆلەملىك 
قولغا ېئلىشنى باشلىدى (3- ۋە 6- بۆلۈملەرگە قارالسۇن). يىغىۋٻلىش الگٻرلىرى سىستٻمىسى شىنجاڭدىكى ائز سانلىق مىللەتلەرنى كەڭ كۆلەملىك 

باستۇرۇش ۋە مەجبۇرىي ائسسىمىلياتسىيە قىلىش ھەرىكىتىنىڭ بىر قىسىمى ىئدى. ھۆكۈمەت شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ، ھەتتا يىغىۋٻلىش الگٻرى 
سىرتىدىكىلەرنىڭ سۆز ھەرىكەتلىرىگىمۇ قاتتىق چەكلىمە قويدى. بۇ چەكلىمىلەر نۇرغۇنلىغان ىئنسان ھەقلىرىگە خىالپ قىلمىشالر بولۇپ، بۇالر 

ئەركىنلىك، ىئنسانىي بىخەتەرلىك ھوقۇقى، مەخپىيەتلىك، ھەرىكەت ئەركىنلىكى، پىكىر ۋە بايان قىلىش ھوقۇقى، �ي - پىكىر، ھٻسسىي تۇيغۇ، 
دىن ۋە ېئتىقاد، مەدەنىيەت پاائلىيەتلىرىگە قاتنىشىش ئەركىنلىكى، باراۋەرلىك ۋە كەمسىتىشكە �چرىماسلىق ھوقۇقى قاتارلىق ھەق-ھوقۇقالرنى �ز 

ىئچىگە ائلىدۇ. بۇ قىلمىشالر شۇنچىلىك كەڭ كۆلەمدە سىستٻمىلىق ھالدا يۈرگۈزۈلگەن بولۇپ، ھازىر بۇ ۋەزىيەت شىنجاڭدىكى كۆپ سانلىقنى تەشكىل 
قىلىدىغان مۇسۇلمان بولغان مىليونلىغان ائز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ھاياتىدا توختاتقىلى بولمىغۇدەك دەرىجىدە �مۇمالشتى. 

ناھايىتى ېئچىنىشلىق ائقىۋەتلەرنى كەلتۈرگەن ۋە كەڭ داىئرىدە ېئلىپ بٻرىلىۋاتقان بۇ ھەرىكەت بولسا، ھۆكۈمەتنىڭ كۆزىتىش 
رايوندىكى خەلقلەرنىڭ كۆپىنچىسىنى  ۋاقىتتا �  بىر  بىلەن  باقمىغان دەرىجىدە ىئشلىتىشى ھەم شۇنىڭ  تارىختا كۆرۈلۈپ  تٻخنولوگىيىىسىنى 

�زىنىڭ مەقسىتىنى ىئشقا ائشۇرۇش �چۈن خىزمەت قىلدۇرۇش ىئقتىدارىغا ىئگە بولۇشى سەۋەبىدىندۇر. ھۆكۈمەت ائز سانلىق مىللەتلەرنىڭ 
ھەرىكىتىنى �زلۈكسىز نازارەت قىلىش ۋە كۆزىتىپ باھاالپ تۇرۇشنى كاپالەتكە ىئگە قىلىش �چۈن اليىھىلىگەن، قٻچىپ قۇتۇلغىلى 

بولمايدىغان ھەم ائدەم كۈچى ھەم ېئلٻكـترونلۇق كۆزىتىش ۋاسىتىلىرىنى قوللىنىدۇ. ھەر يەردە �چراپ تۇرىدىغان ھۆكۈمەت خادىملىرى، 
نازارەت قىلىش  بىرلىكـتە خەلقنى  بىلەن  قانۇن سىستٻمىسى  بولمىغان  قىلىشتا مۇستەقىللىقى  قانۇننى ىئجرا  بىخەتەرلىك كۈچلىرى،  زوراۋان 

قٻتىممۇ قولغا ېئلىنمىغانالرنى  بىرەر  نەتىجىسىدە  بۇنىڭ  يۈرگۈزىدۇ.  تەرۇز قىلىش سىياسەتلىرىنى  ائرقىلىق، �الرنىڭ ھەق-ھوقۇقىغا دەخلى- 
�ز ىئچىگە ائلغان، ھۆكۈمەت تەرىپىدىن زەربە بٻرىش نىشانى قىلىنغان ائز سانلىق مىللەت ئەزالىرى قاتتىق ىئجتىماىئي كونترول قىلىش 

سىستٻمىسى ائستىدا داۋاملىق قولغا ېئلىنىش، تۇتقۇن قىلىنىش ۋە قىيىن - قىستاققا ېئلىنىشتىن قورقۇپ ئەندىشە بىلەن ياشايدۇ. بۇ خىل 
قىلغانلىقىدۇر.  دەخلى-تەرۇز  �زلۈكسىز  ىئززەت-ھۆرمىتىگە  ىئنسانالرنىڭ  قىلمىشالر 



«بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»26
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى

Amnesty International

دىنىي ەئركىنلىك ۋە مەدەنىيەت پاائلىيەتلىرىگە قاتنىشىش
ھوقۇقى توغرىسىدىكى خەلقائرالىق قانۇن

دىنى ېئتىقاد ۋە ېئتىقاد قىلىش ئەركىنلىكلىرى �نۋٻرسال كىشىلىك ھوقۇق �مۇمىي خىتابنامىسى (UDHR) دىكى ئەڭ نٻگىزلىك ىئنسان ھەقلىرى 
دەپ شەرھىلەنگەن بولۇپ، خەلقائرالىق ھەر تۈرلۈك ىئرقىي كەمسىتىشنى يوقىتىش ئەھدىنامىسى (CERD) ، خەلقائرالىق پۇقراالر ۋە سىياسىي 

ھوقۇقالر ئەھدىنامىسى (ICCPR)  ۋە بارلىق چەتكە قٻقىش، كەمسىتىش، دىن ياكى ېئتىقادنى يەكلەش ۋە كەمسىتىشنى يوقىتىش خىتابنامىسى 
قاتارلىق باشقا خەلقائرالىق كىشىلىك ھوقۇق خىتاپنامىلىرى، خەلقائرالىق كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىلىرىنىڭ مۇھىم تەركىبلىرىدۇر.77 بۇ ھۆججەتلەر 

يۇقىرىدا ېئيتىلغان كىشىلىك ھوقۇقنى، دىننى ائساس قىلغان ھالدا ھٻچقانداق ائيرىمچىلىق قىلماسلىق شەرتى بىلەن ھۆرمەت قىلىش ۋە كاپالەتلىك 
قىلىشنى تەلەپ قىلىپال قالماي يەنە قانۇننىڭ بۇ خىل كەمسىتىشلەرنى چەكلىشىنى ۋە ھەق-ھوقۇقالرنى قوغدىشىنى تەلەپ قىلىدۇ.78 بۇ ھۆججەتلەر 

يەنە ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ �ز تەۋەلىكىدىكى بارلىق پۇقراالر ۋە گۇرۇپپىالرنىڭ دىن ۋە ېئتىقاد ئەركىنلىكىدىن بەھرىمەن بولۇشىنى كاپالەتكە ىئگە 
قىلىشىنى ۋە «ائز سانلىق مىللەت ئەزالىرىنىڭ دىنى پاائلىيەتلەر بىلەن شۇغۇللىنىشىغا كاپالەتلىك قىلىش» نى تەلەپ قىلىدۇ.79

خەلقائرالىق پۇقراالر ۋە سىياسىي ھوقۇقالر ئەھدىنامىسى (ICCPR) نىڭ 18-ماددىسىدا دىنىي ئەركىنلىك ھوقۇقى: ھەج قىلىش، دىنىي 
پاائلىيەتلەرگە قاتنىشىش، ىئبادەت قىلىش، دىننى �گىتىش جەھەتلەردە ئەركىنلىكىنى ساقالپ قٻلىش ۋە ېئتىقادىنى �چۇق-ائشكارا ىئپادىلەشتىن 

ىئبارەت ىئككى مەزمۇننى �ز ىئچىگە ائلىدۇ: ھەرقانداق ئەھۋال ائستىدا شەخسلەرنىڭ �ي-پىكىر ئەركىنلىكى، ۋىژدانى بىلىش ۋە دىنىي ېئتىقادىنى تالالش 
ئەركىنلىكلىرىنى چەكلەشكە رۇخسەت قىلىنمايدۇ. قانۇندا بەلگىلەنگەن، جەمئىيەت ائمانلىقى، تەرتىپىنى قوغداش، ساالمەتلىككە كاپالەتلىك قىلىش، 

ئەخالق ياكى ئەقەللىي ھەق-ھوقۇقالر ۋە باشقىالرنىڭ ئەركىنلىكىنى قوغداش زۆرۈر بولغان ئەھۋال ائستىدا، دىنىي ېئتىقادىنى �چۇق ائشكارا بايان 
قىلىش ھەققىنى چەكلەشكە رۇخسەت قىلىنىدۇ. ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كومىتٻتى خەلقائرالىق پۇقراالر ۋە سىياسىي ھوقۇقالر ئەھدىنامىسى ائساسىدا 
قۇرۇلغان، مۇستەقىل مۇتەخەسسىسلەردىن تەركىب تاپقان ھۆكۈمەتلەرنىڭ بۇ ئەھدىنامىلەردەا بەلگىلەنگەن مەجبۇرىيەتلىرىنى ىئجرا قىلىش ئەھۋالىنى 
نازارەت قىلىدىغان �رگاندۇر. ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كومىتٻتى ائالھىدە تەكىتلەپ، ئەڭ ائخىرقى پرىنسىپىنىڭ قاتتىق ىئجرا قىلىنىشى كٻرەكلىكىنى، 

بولۇپمۇ «مەزكۇر ئەھدىنامىدە كۆرسىتىلمىگەن چەكلەشلەرنى قوللىنىشقا يول قويۇلمايدىغانلىقى، يەنى ھەتتا دۆلەت بىخەتەرلىكىنى سەۋەب قىلىش ائرقىلىق 
ئەھدىنامىدە شەرھىلەنگەن مۇناسىۋەتلىك قوغدىلىدىغان ھەق-ھوقۇقالرغا دەخلى-تەرز يەتكۈزۈشكە رۇخسەت قىلىنمايدىغانلىقىنى» كۆرسىتىدۇ.80

27- ماددىسىدا ېئتنىك، تىل، دىن جەھەتتە پەرقلىق بولغان ائز سانلىق  خەلقائرالىق پۇقراالر ۋە سىياسىي ھوقۇقالر ئەھدىنامىسىنىڭ 
تىلىنى ىئشلىتىش ھوقۇقلىرىنى  باشقا گۇرۇپپىالرنىڭ جەمئىيىتىدە �زىنىڭ مەدەنىيىتىنى ساقالش، دىنغا ېئتىقاد قىلىش ۋە �ز  مىللەتلەر ۋە 
قوغدايدۇ دەپ كۆرسىتىلگەن. ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كومىتٻتى بۇ ھەق-ھوقۇقالرنىڭ قەتئىي ھۆرمەت قىلىنىشى ۋە ھەرقانداق شاراىئتتا 

بارلىق ىئرقىي  قىلىش مەسۇئلىيىتىنى �ز �ستىگە ائلغان خەلقائرالىق  قىلغان.81 خىتاي ھۆكۈمىتىمۇ ىئجرا  تەلەپ  ېئتىبارسىزلشتۇرۇلماسلىقىنى 
كەمسىتىشنى يوقىتىش ئەھدىنامىسى (CERD) دا مەدەنىيەت ۋە باشقا ساھەلەردە «بارلىق دۆلەتلەر �زلىرىگە تەۋە بولغان مەلۇم ىئرقىي 

گۇرۇپپىالر ۋە شەخسىلەرنىڭ مۇۋاپىق تەرەققىيات ۋە قوغدىلىنىش ھوقوقلىرىغا ىئگە بولۇشى، �الرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئەڭ ئەقەللىي ھەق-
باراۋەر دەرىجىدە بەھرىمەن بولۇش ھوقوقلىرنىڭ ھۆرمەت قىلىنىشى، كاپالەتكە ىئگە قىلىنىشىنى» تەلەپ قىلغان.82 ھوقۇقالردىن تولۇق، 

كىشىلەرنىڭ جەمئىيەتتىكى دىننى �ز ىئچىگە ائلغان كۈندىلىك تۇرمۇشىنىڭ نۇرغۇن تەرەپلىرى �زلىرى ياشاۋاتقان شۇ جەمئىيەت 
مەدەنىيىتىنىڭ تەسىرىگە �چرايدۇ. خىتاي 2001-يىلى ىئمزا قويغان خەلقائرالىق ىئقتىسادىي، ىئجتىماىئي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقلىرى ئەھدىنامىسىدا، 

ئەزا دۆلەتلەرنىڭ پۇقراالرنىڭ مەدەنىيەت پاائلىيەتلىرىگە قاتنىشىش ھوقۇقىنى �ز ىئچىگە ائلغان بارلىق مەدەنىي ھوقۇقالردىن بەھرىمەن بولۇشىغا 
كاپالەتلىك قىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ.83 بۇ يەردە كۆرسىتىلگەن ھەق-ھوقۇقالردا يەنى، يٻتەرلىك �زۇقلىنىش ۋە ماائرىپتىن بەھرىمەن بولۇش ھوقۇقى 

قاتارلىقالرنىڭ مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيىتىگە �يغۇن بولۇشىنى تەلەپ قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا خەلقائرالىق پۇقراالر ۋە سىياسىي ھوقۇقالر 
ئەھدىنامىسىغا (ICCPR) ئەزا دۆلەتلەردىن مەدەنىيەت پاائلىيەتلىرىگە قاتنىشىش ھوقۇقىغا كاپالەتلىك قىلىشى �چۈن ئەمەلىي ھەرىكەتكە �تۈشىنى 
تەلەپ قىلىدۇ. بۇ يەردە دۆلەتلەرنىڭ «يادرولۇق» مەجبۇرىيىتى بار، � بولسىمۇ �ز ائلدىغا ياكى گۇرۇپپا، مەھەللە ىئچىدە ياشاۋاتقان شەخسلەر �چۈن 

�زلىرى تاللىغان مەدەنىيەت پاائلىيەتلىرىگە قاتنىشااليدىغان مۇھىتنى بەرپا قىلىپ بٻرىشى كٻرەك.84

;www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html :ائدرٻسى ، (III) A 77 ب د ت �مۇمىي مەجلىسى، �نۋٻرسال كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى (UDHR)، 1948-يىلى 12-ائينىڭ 10-كۈنى ، 217
ب د ت �مۇمىي مەجلىسى، خەلقائرالىق پۇقراالر ۋە سىياسىي ھوقۇقالر ئەھدىنامىسى (CERD) ، 1966-يىل 12-ائينىڭ 16-كۈنى، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى، شەرتنامە يۈرۈشلۈكى، 999-توم، 

171-بەت، ائدرٻسى: www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html; ب د ت �مۇمىي مەجلىسى، خەلقائرالىق ھەر تۈرلۈك ىئرقىي كەمسىتىشنى يوقىتىش ئەھدىنامىسى (CERD) ، 1965-يىل 
;www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html :12-ائينىڭ 21-كۈنى، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى، شەرتنامە يۈرۈشلۈكى، 660-توم، 195-بەت، ائدرٻسى

A/RES/31/138 ،ب د ت �مۇمىي مەجلىسى، ېئتىقادنى يەكلەش ۋە كەمسىتىشنى يوقىتىش خىتابنامىسى، 1966-يىل 12-ائينىڭ 16-كۈنى، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى، شەرتنامە يۈرۈشلۈكى
ائدرٻسى: www.refworld.org/docid/3b00f12c24.html; ب د ت �مۇمىي مەجلىسى، ىئقتىسادىي، ىئجتىماىئي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقالر خەلقائرا ئەھدىنامىسى، 1966-يىل 12-ائينىڭ 16-كۈنى، 

www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html :بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى، شەرتنامە يۈرۈشلۈكى ، يۈرۈشلۈكى، 993-توم، 3-بەت، ائدرٻسى
.A1 خەلقائرالىق ھەر تۈرلۈك ىئرقىي كەمسىتىشنى يوقىتىش ئەھدىنامىسى ;ICCPR A2, 26; ICESCR A2.2 78

.A1/HRC/37/49 paras 28-29  79 دىن ۋە ېئتىقاد ئەركىنلىكى توغرىسىدىكى ائالھىدە دوكالتچىنىڭ دوكالتى
80 ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كومىتٻتى، 22-نومۇرلۇق �مۇمىي ىئزاھات: �ي-پىكىر ۋە دىن ئەركىنلىكى ھوقۇقى (18-ماددا) ، ب د ت ھۆججىتى. 1993-يىلى 3-0ىئيۇل، 8. پاراگراف               

(Art. 18), UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 30 July 1993, para. 8
8HRC 81 �مۇمىي ىئزاھات 29، § (س) 13

CERD                ماقالە 2- (2) 82
83 خەلقائرالىق پۇقراالر ۋە سىياسىي ھوقۇقالر ئەھدىنامىسى 3-ماددىسى، 15-ماددىسى �نۋٻرسال كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى 27(1) -ماددىسى

84 ىئقتىساد كومىتٻتى. ىئجتىماىئي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقى، �مۇمىي ىئزاھات 21-نومۇر: ھەممەيلەننىڭ مەدەنىيەت تۇرمۇشىغا قاتنىشىش ھوقۇقى 
E/C.12/GC/21 ب د ت ھۆججىتى 55- پاراگراف 

�مۇمىي ىئزاھات 21-نومۇر، 15-پاراگراف  CESCR9
CESCR10 �مۇمىي ىئزاھات 21-نومۇر، 16-پاراگراف 

CESCR11 �مۇمىي ىئزاھات 21-نومۇر، 19،46،65-پاراگراف 
CESCR12 �مۇمىي ىئزاھات 21-نومۇر، (ب) 1،6،48،49-پاراگراف 



27 «بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى
Amnesty International

 �نىڭدىن باشقا، ىئقتىسادىي، ىئجتىماىئي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقى كومىتٻتى (CESCR) ئەمەلىي ھەرىكەتكە �تۈش ىئپادىسىنىڭ، مەدەنىيەت
پاائلىيىتىگە «قاتنىشىش» ۋە تۆھپە قوشۇش، �نىڭدىن بەھرىمەن بولۇشنى �ز ىئچىگە ائلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرگەن.85 بەھرىمەن بولۇش، بۇ يۇقىرىدا

ېئيتىلغان ھوقۇقنى تولۇق ئەمەلىيلەشتۈرۈشنىڭ زۆرۈر شەرتى بولۇپ، بۇ «ھەممەيلەننىڭ �زى خالىغان تىل بىلەن مەدەنىيەتنى ئەكس ئەتتۈرگەن بارلىق
�چۇرالرنى ىئزدەش، قوبۇل قىلىش ۋە �رتاقلىشىش» ھوقۇقىنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ.86 ئەگەر ھەرقانداق تەدبىر مەدەنىيەت پاائلىيەتلىرىگە قاتنىشىش

ھوقۇقىنى چەكلىسە، دۆلەت بۇ تەدبىرنى قوللىنىشنىڭ يوللۇق ىئكەنلىكىنى، جۈملىدىن بۇ تەدبىرنىڭ قانۇنلۇق بىر مەقسەتنى ئەمەلگە ائشۇرۇش �چۈن
زۆرۈرلۈكىنى ۋە كىشىلىك ھوقۇق قانۇنلىرى ۋە �لچەملىرىگە ماس كٻلىدىغانلىقىنى ىئسپاتالش كٻرەك. 87 ىئقتىسادىي، ىئجتىماىئي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقى

كومىتٻتى (CESCR) تٻخىمۇ ىئلگىرىلىگەن ھالدا، مەدەنىيەت ھوقۇقىنى ىئلگىرى سۈرۈش ۋە ھۆرمەت قىلىشنىڭ، ىئنسانىي ىئززەت-ھۆرمەت، شەخس
ۋە جەمئىيەت ائرىسىدىكى مۇناسىۋەت �چۈن ىئنتايىن مۇھىملىقىنى ىئزاھلىدى. 88 مەدەنىيەت بايلىقى ۋە مىراسلىرىنى قوغداش مەجبۇرىيىتى نٻگىزلىك

خاراكـتٻرگە ىئگە بولۇپ، ھەرقانداق كىشىنىڭ مەدەنىيەت بايلىقلىرىغا زىيان يەتكۈزۈش «پۈتكۈل ىئنسانىيەتنىڭ مەدەنىيەت مىراسلىرىغا زىيان يەتكۈزۈش
دٻمەكـتۇر» دٻگەن پرىنسىپ ائساسىدا، ئەزا دۆلەتلەر ھەتتا �رۇش مەزگىلىدىمۇ مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداشقا ائالھىدە دىققەت قىلىش جەھەتتە پىكىر

بىرلىكىگە كەلگەن بولۇپ بۇ ئەزەلدىن داۋاملىشىپ كٻلىۋاتقان خەلقائرالىق قانۇنالرنىڭ نىزامىدۇر.89

دىنىي ەئركىنلىك ۋە مەدەنىيەت پاائلىيەتلىرىگە قارىتا يۈرگۈزۈلگەن   2.2
چەكلىمىلەر ھەققىدە گۇۋاھلىقالر

خىتاينىڭ ائساسىي قانۇنى ۋە باشقا قانۇنلىرىغا ائساسالنغاندا، پۇقراالر «دىنىي ېئتىقاد ئەركىنلىكىدىن بەھرىمەن بوالاليدۇ»، دۆلەت «نورمال دىنىي 
پاائلىيەتلەر» نى قوغدايدۇ دەپ بەلگىلىگەن.90 ئەمما ھۆكۈمەت قانۇنلىرىدا قايسى پاائلىيەتلەرنىڭ «نورمال» پاائلىيەت بولىدىغانلىقى ھەققىدە 

تەپسىلى ېئنىقلىمىالر بٻرىلمىگەن. نەچچە �ن يىلدىن بۇيان شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىي ئەركىنلىكى قاتتىق چەكلىمىلەرگە �چراپ 
كەلدى.2017-يىلى بۇ چەكلىمىلەر تٻخىمۇ ېئغىرالشتى.

2017-يىلى 3-ائيدا بىر قاتار ىئسالمى دىنىي پاائلىيەتلەرنى قاتتىق چەكلەيدىغان ېئغىر كەمسىتىش خاراكـتٻرلىك ائشقۇنلۇققا قارشى نىزامنامە 
ماقۇلالندى ھەم بۇالر ىئجرا قىلىنىشقا باشلىدى.91 بۇ نىزامنامىدە، مەدەنىيەت ۋە دىنىي كىملىكىنى �چۇق-ائشكارا ياكى مەخپىي ھالدا كۆرسىتىش 

يەنى «بىنورمال» ساقال �ستۈرۈش، ھىجاب كٻيىش ياكى ياغلىق ائرتىش، داىئم ىئبادەت قىلىش، روزا تۇتۇش، ھاراق ىئچمەسلىك، ىئسالم دىنى 
ياكى �يغۇر مەدەنىيىتى توغرىسىدىكى كىتاب ماتٻرىيالالرنى �قۇش، سٻتىۋٻلىش «ائشقۇنلۇق» دەپ قارالغان. بۇ نىزامنامە ېئالن قىلىنغاندىن 

كٻيىن، نۇرغۇن دىنىي زاتالر، زىيالىيالر ۋە ائكادٻمىكالر شىنجاڭدا پەقەت �زلىرىنىڭ دىن ۋە پىكىر ئەركىنلىكى ھوقۇقلىرىنى قولالنغانلىقى �چۈنال 
قولغا ېئلىنغان.92 بۇ بەلگىلىمىلەر بىلەن بىرلىكـتە، «دىنىي ائشقۇنلۇقنىڭ 75خىل ىئپادىسى» كۆرسىتىلگەن ھۆكۈمەتنىڭ تەشۋىقات ۋاراقچىسى 

كەڭ كۆلەمدە تارقىتىلغان.93 يۇقىرىدا ېئيتىلغان«ائشقۇنلۇق» نىڭ ىئپادىلىرى: ھىجاب كٻيىش، ساقال 
�ستۈرۈش، يۈزىنى ېئتىۋٻلىش، پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىگە قارشى چىقىش، تەستىقالتماي تۇرۇپ 

دىنىي ىئمارەتلەرنى سٻلىش، تەستىقتىن �تمىگەن ھەج پاائلىيەتلىرىگە قاتنىشىش، قورامىغا 
يەتمىگەنلەرگە روزا تۇتقۇزۇش، ىئبادەت قىلغۇزۇش ياكى دىنىي كىتابالرنى �قۇتۇش، ھاراق-تاماكىنى 

تاشالش ۋە داىئمىي ىئجتىماىئي پاائلىيەتلەرگە قاتناشماسلىق، نورمىدىن ائرتۇق يٻمەكلىك سٻتىۋٻلىش ۋە 

CESCR �مۇمى ىئزاھات 21-نومۇر، 15-پاراگراف 85
CESCR �مۇمى ىئزاھات 21-نومۇر، 16-پاراگراف 86

CESCR �مۇمى ىئزاھات 21-نومۇر، 19، 46، 65- پاراگراف 87
CESCR �مۇمى ىئزاھات 21-نومۇر، 1، 6، 48، 49 (ب) پاراگراف 88

89 ائدەتلەنگەن خەلقائرالىق قانۇن بولسا، خەلقائرالىق قانۇنىي مەجبۇرىيەتلەر ائساسىدا تەسىس قىلىنغان قانۇننىڭ خەلقائرالىق قوللىنىلىشىنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، � يازما شەكىلدىكى ئەھدىنامە 
ۋە شەرتنامىلەرگە �خشىمايدۇ. تەركىب ېئنىقلىمىسىغا قاراڭ: قانۇن �چۈر ىئنستىتۇتى، «ائدەتلەنگەن خەلقائرا قانۇن»

https://www.law.cornell.edu/wex/customary_international_law
قوراللىق توقۇنۇش يۈز بەرگەندە مەدەنىيەت مۈلكىنى قوغداش ھەققىدىكى گاگا ئەھدىنامىسى (1954)، 1954-يىلدىكى گاگا ئەھدىنامىسىنىڭ ىئككىنچى كٻلىشىمنامىسى؛(1999) 

-AP I- 53ماددا ۋە -AP II-16 جەنۋە ئەھدىنامىسى ماددا (1977) 
ICRC ائدەتلەنگەن خەلقائرا ىئنسانپەرۋەرلىك قانۇنى، 38-قاىئدە 

90 خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيــى، «خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ائساسىي قانۇنى»، 36-ماددا
www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/2007-11/15/content_1372963.htm

91 شىنجاڭ �يغۇر ائپتونوم رايونىنىڭ ائشقۇنلۇققا قارىشى نىزامنامىسىغا قاراڭ، «شىنجاڭ �يغۇر ائپتونوم رايونىنىڭ ائشقۇنلۇققا قارىشى نىزامنامىسى» ، خىتاي قانۇنى تەرجىمىسى، 16-پاراگراف، 
www.chinalawtranslate.com/en/xinjiang-uyghur-autonomous-region-regulation-on-de-extremification،2017-يىلى 3-ائينىڭ 30-كۈنى

خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، «خىتاي: بىر مىليونغا يٻقىن ائىئلىنى قولغان ائلغان كەڭ كۆلەملىك « قايتا تەربىيىلەش» تۈرمىسى ھەققىدە جاۋاب بٻرىشى تەلەپ قىلىنماقتا» ،2018 -يىلى 9-ائينىڭ 24-
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/china-XUAR-families-of-up-to-one-million-detained-demand-answers/.كۈنى

92 بۇ، 2014- يىلى مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان �يغۇر ىئقتىسادشۇناس، يازغۇچى ۋە پروفٻسسور ىئلھام توختى ۋە 2017-يىلى ىئككى يىل كٻچىكـتۈرۈپ �لۈم جازاسىغا ھۆكۈم 
قىلىنغان پروفٻسسور ۋە شىنجاڭ �نىۋٻرسىتٻتىنىڭ سابىق رەىئسى تاشپوالت تٻيپنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ؛ �الرنىڭ ھەر ىئككىلىسى «بۆلگۈنچىلىك» جىنايەتلىرى بىلەن ئەيىبلەنگەن. خەلقائرا كەچۈرۈم 

تەشكىالتىنىڭ «خىتاي پۇقراالر جەمئىيىتى ۋە تەتقىقاتچىالر خىتاينى �يغۇر پروفٻسسورى ىئلھام توختىنىڭ قولغا ېئلىنغانلىقىغا بەش يىل بولغانلىقى مۇناسىۋىتى بىلەن �نى دەرھال قويۇپ بٻرىشكە 
www.amnesty.org/en/documents/asa17/9690/2019/en.چاقىردى» ، 2019-يىل 12-ائينىڭ 15-كۈنى

www.amnesty.org/download/Documents/ASA1710062019ENGLISH.pdf «خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، 2019-يىلى 9-سٻنتەبىر، «�يغۇر ائكادٻمىكالر خىتايدا �لۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنماقتا
2014-يىلى 12-ائينىڭ 25-كۈن                         93 شىيا سى چىنىڭ ماقالىسىگە قاراڭ،«يەرشارى ۋاقىت گٻزىتى»، «شىنجاڭ �يغۇر ائپتونۇم رايونى دىنىي ائشقۇنلۇقنىڭ 75 خىل ىئپادىسىنى �تتۇرىغا قويدى» . 

www.globaltimes.cn/content/898563.shtml

كٻيىنكى بەت: خىتاي ھۆكۈمەت 
�يلىرىدىن  مۇسۇلمانالرنىڭ  خادىملىرى 

بۇيۇملىرىنى  دىنىي ۋە مەدەنىيەت 
يۆتكىۋەتكەن.
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خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى

Amnesty International

ساقالش، «يٻتەرلىك سەۋەب» بولمىغان ئەھۋال ائستىدا مىقداردىن ائرتۇق يٻقىلغۇ، الگٻر �سكۈنىلىرى ياكى چٻنىقىش ئەسلىھەلىرى سٻتىۋٻلىش 
قاتارلىقالرنى �ز-ىئچىگە ائلىدۇ. پۇقراالر« ائشقۇن» ھەرىكەتلەرنى يەرلىك ھۆكۈمەتكە مەلۇم قىلىشقا بۇيرۇلدى.94

خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى 2017-يىلىدىن 2021-يىلىغىچە بولغان ائرىلىقتا شىنجاڭدا ياشىغان 65 نەپەر مۇسۇلمان ئەر-ائيالنى زىيارەت قىلدى. 
�الر شىنجاڭدا ىئسالمىي پاائلىيەتلەرگە ائدەتتىن تاشقىرى دۈشمەنلىك قىلىدىغان ئەھۋالنى تەسۋىرلەپ بەردى. بۇ كىشىلەر خىتايدىن ائيرىلغان چاغدا، 
ھٻچقايسىسى ئەركىن-ائزادە دىنىي پاائلىيەتلەرگە قاتنىشالمايتتى. ئەگەر �الر شۇنداق قىلىپال قالسا تۇتۇلۇپ جازا الگٻرىغا قامىلىدىغانلىقىغا ىئشىنەتتى. 

بۇ گۇۋاھچىالرنىڭ ېئيتقانلىرىغا قارىغاندا، شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىي ېئتىقادى �چۈن مۇھىم دەپ قارىلىدىغان نۇرغۇن ىئسالمىي ائدەتلەر 
قانۇندا �چۇق-ائشكارا چەكلەنمىگەن بولسىمۇ، ئەمەلىيەتتە مەنىئ قىلىنغان ىئدى.95 مۇسۇلمانالرنىڭ ىئبادەت قىلىشى، مەسچىتكە كىرىش، دىننى 

�گىتىشى، ىئسالمىي كىيىملەرنى كىيىشى، بالىلىرىغا ىئسالمىي ىئسىمالرنى قويۇشى چەكلەنگەن.96 بۇرۇن شىنجاڭدا ياشىغان كىشىلەرنىڭ ېئيتىشىچە، 
يەنە يٻتەرلىك دەرىجىدە دىنسىز كۆرۈنمەسلىكنىڭمۇ، مەسىلەن، ھاراق ىئچمەسلىك، تاماكا چەكمەسلىك، پەقەتال ھاالل يٻمەكلىكلەرنىال يٻيىشىنىڭمۇ 

گۇمانلىق دەپ قارىلىپ، كىشىلەرنىڭ جازا الگىرىغا ئەۋەتىلىشكە سەۋەب بولىدىغانلىقىنى �تتۇرىغا قويدى.97

داۋاملىق مەۋجۇت بولغان تۇتۇلۇپ كٻتىش تەھدىتى نەتىجىسىدە، شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالر سۆز-ھەرىكەتلىرىنى �زگەرتىپ، سىرتتىكىلەرگە قارىتا 
ھٻچقانداق دىنىي ائالمەتلەرنى كۆرسەتمەيدىغان ھالغا كەلدى. الگٻر شاھىتى سەقٻن، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �ز يٻزىسىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ 

ىئسالم دىنىدىن �زاقلىشىش �چۈن سۆز-ھەرىكىتىنى �زگەرتكەنلىكىنى ېئيتتى. � «بىز2017-يىلىدىن بۇرۇن ىئبادەت قىالاليتتۇق، روزا 
تۇتااليتۇق... 2016-يىلى شىنجاڭنىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ رەىئسى رامازاندا مۇسۇلمانالرغا ساالم يوللىغان ىئدى. جازا الگٻرلىرى ېئچىلغاندىن كٻيىن 

ىئنسانالر ىئبادەت قىاللمايدىغان، روزا تۇتالمايدىغان بولدى. ھەتتا ائدەملەر ىئمامالر بىلەن پاراڭلىشىشتىنمۇ قورقاتتى. بىز ھەتتا بىر-بىرىمىز بىلەن 
ىئسالمچە ساالملىشالمايتۇق» دٻدى.98 بۇنىڭدىن باشقا بۇرۇن شىنجاڭدا ياشىغان نۇرغۇن كىشىلەرمۇ ئەنئەنىۋىي ىئسالمچە ساالملىشىشنىڭ يا 

ھۆكۈمەت تەرىپىدىن بۇيرۇق بىلەن چەكلەنگەنلىكىنى ياكى �مۇمىي خەلقنىڭ بۇ خىل ساالملىشىشنى چەكلەنگەن دەپ �ياليدىغانلىقىنى بايان 
قىلىپ �تتى. يٻركىنبٻك مۇنداق دٻدى «بىز ھازىر بىر-بىرىمىزگە ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم دٻيەلمەيمىز».99

جازا الگٻرىغا ېئلىپ كٻتىلىشتىن بۇرۇن �زىنىڭ ھاياتىنى داىئم مەھەللىسىدىكى مەسچىتكە بٻرىش ۋە �نىڭ ىئشلىرىغا ائرىلىشىش بىلەن 
�تكۈزگەن ائ�لبٻك كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زىنىڭ الگٻردىن قويۇپ بٻرىلگەندىن كٻيىن يٻزىسىدىكى كىشىلەرنىڭ ناماز �قۇشنى توختاتقانلىقىنى 

بايقىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دٻدى: «ھٻچكىم [بىزنىڭ يٻزىدا] ناماز �قۇمايدۇ چۈنكى ھۆكۈمەت دىنغا قارشى، �الر مۇسۇلمانالرغا قارشى».100

سەقٻننىڭ ھۆكۈمەتنىڭ تەستىقىدىن �تكەن مەسچىت بىلەن مۇناسىۋىتى بولغانلىقى �چۈن الگٻرغا سوالنغانلىقىنى ېئيتقان دۆلەت، كەچۈرۈم 
تەشكىالتىغا 2017-يىلى يولغا قويۇلغان يٻڭى چەكلىمىلەر نەتىجىسىدە، كەنتىدىكى كىشىلەرنىڭ سۆز-ھەرىكەتلىرىدە قانداق �زگىرىشلەرنىڭ 

بولغانلىقىنى ېئيتىپ بەردى. � 2019-يىلى جازا الگٻردىن قويۇپ بٻرىلگەندە:

«ھازىر [2019-يىلىدا] ىئنسانالر دىن ھەققىدە» پاراڭلىشىشنى توختاتتى… ھٻچكىم [بىزنىڭ يٻزىدا] جۈمە 
نامىزىغا كەلمەيدۇ… ھەربىر يٻزىنىڭ ۆئزىگە خاس سىياسىتى بار. بىزنىڭ يٻزىدا ائيالالرنىڭ ياغلىق ائرتىشىغا 
قايتىدىن رۇخسەت قىلىندى… باشقا يٻزىالردا بۇنىڭغا يول قويۇلمايدۇ. ائڭلىشىمچە بەزى يٻزىالردا قۇرائن 

وئقۇشقا رۇخسەت قىلىنىپتۇ لٻكىن بۇ، بىزنىڭ يٻزىدا ھەتتا بۈگۈنمۇ پۈتۈنلەي چەكلىنىپ كٻلىۋاتىدۇ».101

رازىيە كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، ئەسلىدە بىر قانچە يىل بۇرۇنال مەمۇرالرنىڭ روزا تۇتۇشى، مەسچىتكە بٻرىشنىڭ چەكلەنگەنلىكىنى، 
بايان قىلىپ �تتى. «�الر بىزنىڭ  2016-يىلىدا ھۆكۈمەتنىڭ ھەممەيلەنگە قارىتا روزا تۇتۇش، ىئبادەت قىلىشنى چەكلەشكە �رۇنغانلىقىنى 

بولۇپمۇ رامىزاندا روزا تۇتۇشىمىزنى چەكلىدى. �الر بىزنى [يٻزىلىق ھۆكۈمەتنىڭ باشقۇرۇش ىئشخانىسىغا] چاقىرىپ يٻمەك يٻگۈزەتتى. رامىزاندا 
يورۇق ىئكەنلىكىنى كۆزىتەتتى… كىشىلەر �زلىرىنىڭ  بىلىش �چۈن] كىملەرنىڭ �يىنىڭ چىرىغىنىڭ  قىلغانلىقىنى  �الر [كىملەرنىڭ ىئبادەت 

باشلىدى» دٻدى.102 قورقۇشقا  قٻلىشىدىن]  ھاراق ىئچمەيدىغانلىقىنى [كۆرۈپ 

94 شىنجاڭ �يغۇر ائپتونوم رايونىنىڭ ائشقۇنلۇقنى يوقىتىش توغرىسىدىكى بەلگىلىمىسى «شىنجاڭ �يغۇر ائپتونوم رايونىنىڭ ائشقۇنلۇقنى يوقىتىش نىزامنامىسى» غا قاراڭ، خىتاي قانۇنى 
www.chinalawtranslate.com/en/xinjiang-uyghur-autonomous-region-regulation-on-de-extremification/ .تەرجىمىسى، 2017-يىلى -ائينىڭ 30-كۈن

95 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ «بالىلىرىمنى ھازىر روزا تۇتقىنى �چۈن كەچۈرۈڭ» - شىنجاڭدىكى رامىزان، 2019-يىل 5-ائينىڭ 2-كۈنى،
www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/05/forgive-my-children-ramadan-in-xinjiang/

96 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتىگە قاراڭ: كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى: «خىتاي شىنجاڭدىكى نۇرغۇن مۇسۇلمانچە بوۋاق ىئسملىرىنى چەكلەيدۇ: �يغۇرالرغا قارىتا كۆپىيىۋاتقان 
www.hrw.org/news/2017/04/25/china-bans-many-muslim-baby-names-xinjiang ،چەكلىمىلەرنىڭ بىر قىسىمى بولغان بىمەنە پەرمان» ،2017-يىلى 4-ائينىڭ 24-كۈنى

97 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتىگە قاراڭ: جون شارمان، مۇستەقىل، «خىتاي مۇسۇلمانالرنى چوشقا گۆشى يٻيىشكە ۋە ھاراق ىئچىشكە زورالۋاتىدۇ» يٻڭى يىل بايرىمى: شىنجاڭدىكى 
ئەمەلدارالر «ھااللغا قارشى تۇرۇش» پاائلىيىتىنى باشلىغاندىن كٻيىن ئەيىبلەندى. 2019-يىلى 2-ائينىڭ 7-كۈنى

www.independent.co.uk/news/world/asia/china-muslims-xinjiang-pork-alcohol-lunar-new-year-spring-festival-uighur-islam-a8767561.html
98 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

99 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى. داررٻن بايلٻر،SupChina ، �يغۇرچە سۆزلىمەسلىك « ۋەتەنپەرۋەرلىكى» كە قاراڭ، 2019-يىلى 1-ائيبىڭ 2-كۈنى، 
supchina.com/2019/01/02/the-patriotism-of-not-speaking-uyghur

100 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

101 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

102 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.



31 «بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى
Amnesty International

خەلقائرالىق كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارەت قىلغان گۇۋاھچىالر ھۆكۈمەتنىڭ توي-تۆكۈن، ىئسىم قويۇش، دەپنە قىلىش قاتارلىق ئەنئەنىۋىي 
مۇراسىمالرنى �تكۈزۈشىنى چەكلىگەنلىكىنى ېئيتتى.103 دۆلەت مۇنداق دٻدى «ھازىر ئەگەر بىرى �لۈپ كەتسە، پەقەتال بىۋاسىتە تۇغقانلىرى 

دەپنە مۇراسىمىغا قاتنىشااليدۇ.104 يٻركىنبەك كەچۈرۈم تەشكىالتىغا «بۇرۇن بىز ىئبادەت قىالاليتتۇق ۋە دىنىي بايرامالرنى �تكۈزەلەيتتۇق .ھازىر 
بۇالرنىڭ ھٻچقايسىسىنى قىاللمايمىز. ھٻچكىم دەپنە مۇراسىمدا دۇائ قىاللمايدۇ. بۇ چەكلىمىلەر كىشىلەرنى بەكمۇ بىائرام قىلىدۇ چۈنكى �الر 

يٻقىنلىرىنى مۇۋاپىق �سۇلدا دەپنە قىاللمايدۇ» دٻدى.

سەقىننىڭ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا ېئيتىشىچە، ھۆكۈمەت كادىرلىرى 2017-يىلىدىن باشالپ �نىڭ يٻزىسىدىكى كىشىلەردىن دىنغا ېئتىقاد 
قىلىدىغان ياكى قىلمايدىغانلىقىغا داىئر بىر ھۆججەكە ىئمزاالشنى تەلەپ قىلغان. دىنغا ېئتىقاد قىلىدىغان نۇرغۇن كىشىلەر ېئتىقاد قىلمايدىغانلىقىنى 
دٻيىشكە مەجبۇر بولغانلىقىنى ھٻس قىلىپ يەتكەن چۈنكى �الر راستىنى ېئيتسا بٻشىغا كٻلىدىغان ىئشالردىن قورقاتتى. سەقٻن  يەنە ساقچىالر ۋە 

ھۆكۈمەت كادىرلىرىنىڭ، �زى قاتنىشىۋاتقان بىر دەپنە مۇراسىمىنى يٻرىمىغا كەلگەندە قانداق توختىتىپ قويغانلىقىنى سۆزلەپ بەردى. �الر 
�لگەن كىشىنىڭ دىنغا ىئشەنمەيدىغانلىقىنى بايان قىلغان ھۆججەتكە ىئمزا قويغانلىقىنى، شۇڭالشقا بۇ كىشى �چۈن دىنىي تۈس ائلغان دەپنە 
مۇراسىمى �تكۈزۈشكە بولمايدىغانلىقىنى ېئيتىپ بۇ مۇراسىمنى توختىتىپ قويغانكەن.105  الگٻر شاھىدى مەريەمگۈل، ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى 

�نىڭ يٻزىسىدىكى ئەنئەنىۋىي مۇراسىمالردىكى دىنىي ائمىلالرنى قانداق يوقاتقانلىقىنى تەسۋىرلەپ مۇنداق دٻدى:

ىئمام  ەئنەئنىمىزدە  بىزنىڭ  ۆئتكۈزۈلىدۇ.  بويىچە  كۆرسەتمىسى  ھۆكۈمەتنىڭ  مۇراسىملىرى  توي  ھازىر 
[ھۆكۈمەت  ھازىر  لٻكىن  قويىدۇ.  ىئسىم  بوۋاقالرغا  تۇغۇلغان  يٻڭى  ۋە  وئقۇيدۇ  ائيەتلەر  [قۇرائندىن] 
قويۇلۇشى] چەكلەنگەن  [بالىالرغا  ... ھەتتا  قويىدۇ ۋە قۇرائندىكى ائيەتلەر وئقۇلمايدۇ  ەئمەلدارى] ىئسىم 
ىئسالمىي ىئسىمالر بار ... ۇئالر ھەتتا ىئسىملىرى ىئسالمچە بولغان كىشىلەرنىڭ ىئسىملىرىنى ۆئزگەرتىشكە 

باشلىدى، مەسىلەن «مۇھەممەد» دٻگەن ىئسىمغا وئخشاش ىئسىمالر.106

يەنە كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، ھۆكۈمەتنىڭ ائزسانلىق مىللەتلەرگە، بولۇپمۇ �يغۇرالرغا خىتايالر بىلەن توي قىلىش ھەققىدە �چۇق-ائشكارا بٻسىم 
قىلغانلىقىنى ېئيتتى. يەنە بەزىلەر، ائزسانلىق مىللەت ئەزالىرىنىڭ ھۆكۈمەت بىلەن بولغان مەسىلىلىرىنى ھەل قىلغىلى بولىدىغانلىقىغا ىئشەنگەنلىكى 

�چۈنال خىتايالر بىلەن توي قىلغانلىقى ېئيتىپ �تتى.107 مەريەمگۈل كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، «ھۆكۈمەت كىشىلەرنى مىللەتلەر ائرا توي قىلىشقا 
رىغبەتلەندۈرىدۇ [شۇنداق قىلغانالرغا ائالھىدە ىئمتىياز بٻرىلىدۇ]، مەسىلەن: قايتا تەربىيىلەشتىن كەچۈرۈم قىلىنىدۇ ۋە بىرقىسىم ىئقتىسادىي ياردەم 

بىلەن تەمىنلەيدۇ. خىتايالر بىلەن توي قىلغان كىشىلەر خىتايالرغا �خشاش ھەق-ھوقۇقالرغا ېئرىشىدۇ. بۇالرنىڭ ھەممىسى تٻلٻۋىزوردا كۆرسىتىلىدۇ، 
گٻزىتلەرگە چىقىدۇ. �الر بۇنى تەشۋىق قىلىدۇ» دٻدى.108

مۇخبىرالر ۋە تەتقىقاتچىالر، ھۆكۈمەتنىڭ ائزسانلىق مىللەت ئەزالىرىنى خىتايالر بىلەن توي قىلىشقا ىئلھامالندۇرۇش �چۈن سىياسەت چىقارغانلىقىنى 
خەۋەر قىلدى. خەۋەردە كۆرسىتىلىشچە، بۇ سىياسەتلەر نەق پۇل بٻرىش، بالىالر �چۈن ھەقسىز ماائرىپ، �قۇش ياردەم پۇلى، ھۆكۈمەتنىڭ 

پاراۋانلىق �يىگە ېئرىشىش ۋە خىزمەتكە �رۇنلىشىشتا ېئتىبارغا بٻرىلىش، تۇغۇلغان بالىلىرى �چۈن ائلىي مەكـتەپ ىئمتىھاندا نومۇر قوشۇپ بٻرىش 
قاتارلىقالرنى �ز ىئچىگە ائلىدىكەن.109 مۇخبىرالر �يغۇر ائياللىرىنىڭ خىتاي ئەرلىرى بىلەن توي قىلىشقا مەجبۇرالنغانلىقىنىمۇ خەۋەر قىلدى.110

دىنىي ۋە مەدەنىيەت بۇيۇملىرىنى يوقىتىش 
شىنجاڭدىكى نۇرغۇنلىغان سابىق ائھالىلەر، خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زلىرىنىڭ �يىدىكى ھەر قانداق دىنغا ائىئت بۇيۇمالر ياكى 
بۇالر  ياكى رەسىملەر،  كىنو-فىلىملەر  كىتابالر،  قانداق دىنىي مەزمۇنالرنى ساقلىشىنىڭ چەكلەنگەنلىكىنى ېئيتتى. دىنىي  تٻلٻفوندىكى ھەر 

چەكلەنگەن بۇيۇمالر قاتارىغا كىرىدۇ.خەلقائرا كەچۈرۈم قىلىش تەشكىالتى �چ كىشى بىلەن پاراڭالشتى، بۇالرنىڭ ىئككىسى سابىق ھۆكۈمەت 
خادىمى، يەنە بىرسى بولسا ھۆكۈمەتكە ياردەملىشىپ، كىشىلەرنىڭ مال -مۈلۈكنى نازارەت قىلىش ۋە ائختۇرۇشقا ياردەملەشكەن. �الرنىڭ 

تەمىنلىدى.  بىلەن  ماتٻرىيالالر  قول  بىرىنچى  يىغىۋالغانلىقى ھەققىدە  بۇيۇمالرنى  ىئككىسى مۇسۇلمان ائىئلىرىدىن چەكلەنگەن 

103 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ زىيارىتى؛ شۆىرەت ھوشۇر، ئەركىن ائسىيا رادىئوسى، «شىنجاڭ ھۆكۈمەت داىئرلىرى `دەپىنە قىلىش باشقۇرۇش مەركەزلىرى` ىئشلىتىش ائرقىلىق، �يغۇرالرنىڭ 
www.rfa.org/english/news/uyghur/burials-04192018141100.html ،ئەنئەنىۋىي دەپىنە مۇراسىم قاىئدىلىرىنى �زگەرتمەكـتە» ناملىق مەنبەگە قاراڭ، 2018-يىلى 19-ائپرٻل

104 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

105 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

106 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

107 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

108 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
Edward Wong, Nem York Times، «غەربىي خىتايدىكى مالىمانچىلىقنى پەسەيتىش �چۈن، ئەمەلدارالر مىللەتلەر ائرا توي قىلغانالر �چۈن پۇل بٻرىدۇ». 2014-يىل 2-سٻنتەبىر، 109

www.nytimes. com/2014/09/03/world/asia/to-temper-unrest-china-pushes-interethnic-marriage-between-han-and-minorities.html
Darren Byler، SUPChina، «مىللىتلەر ائرا توي قىلىش مەزگىلىدىكى �يغۇرالرنىڭ مۇھەببىتى»، 2019-يىلى 8-ائينىڭ 7-كۈنى. 

supchina.com/2019/08/07/uyghur-love-in-a-time-of-interethnic-marriage/
Eva Xiao، AFP، «ائسسىمىالتسىيە قىلىشنى تىزلىتىش �چۈن خىتاينىڭ ش.ئ ۇ.ائ.ر دىكى مىللەتلەر ائرا تو قىلىشنى ئەۋىج ائلدۇرۇش ھەركەتلىرى»، 2019-يىلى 5-ائينىڭ 17-كۈنى.

news.yahoo.com/china-pushes-inter-ethnic-marriage-XUAR-assimilation-drive-044619042.html
Share America, Leith Hartman «خىتاي �يغۇر ائياللىرىنى خالىمايدىغان نىكاھقا مەجبۇرلىماقتا»، 2019-يىلى 9-ائينىڭ 24-كۈنى.  110

share.america.gov/china-coerces-uyghur-women-into-unwanted-marriages/
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بىر قانچىلىغان سابىق ائھالىلەر، مەدەنىيەتكە ائىئت كىتابالر، مىللىي بۇيۇمالر ۋە تۈرۈك مۇسۇلمان مەدەنىيىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك باشقا 
يوق  تەۋە مەدەنىيەتلىرىنى  مىللەتلەر �زلىرىگە  قويدى.111 ائز سانلىق  ئەمەلىيەتتە چەكلەنگەنلىكىنى �تتۇرىغا  نەرسىلەرنىڭ  مەزمۇنالردىكى 

قىلىۋٻتىشىغا ھەم �نىڭ �رنىغا خىتايچە كىتاب ۋە سەنئەت بۇيۇملىرىنى ائلماشتۇرۇشىغا مەجبۇر قىلىنغان. بۇ چەكلىمىلەر پەقەت دىنىي 
ىئشالرغىال مۇناسىۋەتلىكال ئەمەس… مەن بىر نەۋرە تۇغقىنىمنىڭ �يىدە ىئدىم ۋە �الر تۇغقىنىمنىڭ �يلىرىدىكى ئەنئەنىۋى ياغاچ 

نەقىشلەرنى [ائلدۇرۇۋەتكەن] ۋە گٻلەملىرىنى كەستۈرىۋەتكەن ىئدى... گىلەمنىڭ كەينى تەرىپىدە �يغۇر يٻزىقىدا يٻزىلغان خەتلەر بار ىئدى… 
� خەتلەر �يغۇر يٻزىقىدا يٻزىلغانلىقى �چۈن [داىئرىلەر] �الرنى كەستۈرىۋەتتى» دٻدى سەقٻن.112

بەزىلىرىنىڭ ېئيتىشىچە، ائھالىلەر  قىلدى.  تەرىپىدىن ائختۇرۇلغانلىقىنى مەلۇم  ياكى ھۆكۈمەت كادىرلىرى  سابىق ائھالىلەرنىڭ �يلىرى ساقچى 
�ز �يلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈپ قٻلىشىنى پەرز قىلىپ، �يلىرىدىكى ىئسالم ياكى �يغۇر ياكى قازاق مەدەنىيىتىگە مۇناسىۋەتلىك بارلىق كىتاب ۋە 

كٻلىشى  [ھۆكۈمەت ىئشخانىسىغا] ېئلىپ  كىتابلىرىنى  يوقىتىۋەتكەن. «ھەممە ائدەملەرنىڭ  ياكى  كۆيدۈرۈۋەتكەن  يادىكارلىقلىرىنى  مەدەنىيەت 
كٻرەكلىكى توغرىسىدا �قتۇرۇش قىلىنغان ىئدى ... بىزنىڭ �يدە كىتاب ىئشكابىدا �يغۇرچە كىتابالر بار ىئدى. بىز كىتابالرنى تاپشۇرمىدۇق، 

چۈنكى [ئەگەر تاپشۇرساق] بۇ كىتابالر ىئسپات بولۇپ قاالتتى. شۇڭا بىز كىتابالرنى يوشۇردۇق. بەزى كىشىلەر كىتابلىرىنى كۆيدۈردى. مەن شۇ 
يەردىكى ۋاقتىمدا بىز �الرنى يوشۇرغان ىئدۇق» دٻدى ھۆرنىسا.113 «بىز قورقتۇق، شۇڭا بىز �نى [قۇرائنىمىزنى] يىرتىپ، كىچىك -كىچىك 

قىلىپ پارچىالپ، ائندىن �نى كۆيدۈرۋەتتۇق» دٻدى سەقٻن.114

بەزىلىرىنى  ئەمەلدارلىرىنىڭ، دىنىي زاتالرنىڭ  بولغان ائرىلىقتا ھۆكۈمەت  2017-يىلغىچە  2016-يىلدىن  رايونىدىكى  رازىيە، �زىنىڭ 
«كاتٻگورىيىلەرلەرگە» ائيرىپ، قانداق زەربە بٻرىش نىشانى قىلغانلىقىنى كۆزەتكەن بولۇپ، � تەسۋىرلەپ مۇنداق دٻدى، مەسىلەن، ئەگەر 

دىننىي يوسۇندا كىيىنگەنلەر بولسا ياكى باشقا يەرلىك ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى شۇنداق قىلغان بولسا (�الرنىڭ دىنسىز خالىي بولۇشى تەلەپ 
2017-يىلى يەرلىك ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى بارلىق  قىلىنىدۇ) - �الرنىڭ نىشانى بولسا بارلىق مۇسۇلمانالرغا زەربە بٻرىش. � مۇنداق دٻدى: 

مۇسۇلمانالر ۋە مۇسۇلمان ائىئلىلەرنىڭ دىنىي ىئبادەت ائدەتلىرىنىڭ ائالمەتلىرىنى ىئزدەشكە باشلىغان. � ائىئلىسىدىكىلەرنىڭ دىنغا ائىئت 
بۇيۇمالرنى قانچە �زاق يوشۇرۇن ساقلىغانلىقىنى تەسۋىرلەپ مۇنداق دٻدى: 

[بىزنىڭ ۆئيىمىزدىكى]  يەنە  باشلىدى. ۇئالر  تەكشۈرۈشكە  يانفونالرنى  كوچىالردا  [بىخەتەرلىك خادىملىرى] 
مەجبۇر  يوقىتىۋٻتىشكە  نەرسىلەردىن  بۇ  بىز  تەكشۈردى.  نەرسىلەرنى  قاتارلىق  تەسۋى  ۋە  جايناماز  قۇرائن، 
قاينىتىپ، ائندىن  قازانغا سٻلىپ  پٻتىنالمىدۇق، شۇڭا ۇئنى  تاشلىۋٻتىشكە  قۇرائننى مۇشۇنداق  بىز  بولدۇق. 
بىزنىڭ  تاشلىۋەتسەك، ساقچىالر  قاينىتىپ  بىز كىتابالرنى  بىلەتتۇق، ەئگەر  بىز شۇنى  تاشلىۋەتتۇق چۈنكى 

كىتابالردىكى بارماق ىئزلىرىمىزنى تاپالمايتتى.115

زىيارەت  يٻزىسىدىكى مۇسۇلمان ائىئلىلەرنىڭ �يلىرىنى قەرەللىك  ئەمەلدارلىرى �نىڭ  ھۆكۈمەتتە ىئشلەيدىغان مەريەمگۈل، ھۆكۈمەت 
قىلىپ، دىنىي پاائلىيەتكە ائىئت دەپ قارىلىدىغان ھەر قانداق بۇيۇمالرنى تەكشۈرىدىغانلىقىنى. ئەگەر دىنىي پاائلىيەتكە ائالقىدار بۇيۇمالر 

بار ىئكەنلىكىنى ېئيتتى.116 تٻپىلىپ قالسا، شۇ ائىئلىلەرنىڭ الگٻرالرغا ئەۋەتىلىش خەۋپـى 

ەئگەردە ۆئيىڭىزنىڭ ىئشىكىدە ھىالل ائي بەلگىسى بولسا، سىز ۇئنى ېئلىۋٻتىشىڭىز كٻرەك. ەئگەر كەپتەر 
ھەر  كەلگەن  مەدەنىيەتتىن  باشقا  كٻرەك.  ۆئزگەرتىشىڭىز  ۇئنى  بولسا،  شەكىللەر  وئخشاش  كٻمىگە  ياكى 
قانداق نەرسىلەر بولسا، سىز ۆئزگەرتىشىڭىز كٻرەك. ھەر بىر ائىئلىدە ھۆكۈمەت تەرىپىدىن رۇخسەت قىلىنىپ 

بٻرىلگەن بىر قۇرائن بار، سىز ۇئنىڭدىن باشقا دىنغا ائىئت ھٻچقانداق بۇيۇمالرنى ساقلىيالمايسىز.

ائيمەن، ھۆكۈمەتتە ىئشلىگەن بولۇپ، � خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا ھۆكۈمەت كادىرلىرى ۋە ساقچىالرنىڭ مۇسۇلمان ائىئلىلەرنىڭ �يلىرىگە بٻسىپ 
كىرىپ، �الرنىڭ �يلىرىدىكى بارلىق دىنىي بۇيۇمالرنىڭ مەجبۇرىي مۇسادىرە قىلغانلىقىنى ېئيتىپ مۇنداق دەيدۇ:

بىز [بىر مۇسۇلمان مىللىتىدىن بولغان] 20 ائىئلە تۇرىدىغان يەرگە [يٻزىنىڭ بىر 
ېئلىپ  نەرسىلەرنى  بارلىق  مۇناسىۋەتلىك  بىلەن  دىن  بىز  باردۇق.  قىسمىغا] 
بىلدۈرۈشىمىز  ۇئالرغا  ىئكەنلىكىنى  ىئش  قانۇنسىز  بۇالرنىڭ  ۋە  تاشلىشىمىز 

111 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

112 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

113 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

114 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

115 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

116 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

قارشى تەرەپتىكى بەت: خىتاي 
ھۆكۈمەت خادىملىرى ائىئلىلەرنى 

نازارەت قىلماقتا. كۆپ سانلىقنى ىئگىلەيدىغان 
مۇسۇلمانالر ائىئلىسىدە خىتاي ھۆكۈمەت 

خادىملىرىنىڭ ھەر ائيدا بىر قانچە كۈن �الر 
بىللە يٻتىپ قوپۇشى تەلەپ قىلىنغان. 
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كٻرەك ىئدى… بىز بۇ ىئشالرنى قىلىۋاتقاندا، ھەتتا ۇئالرنىڭ ىئشىكنىمۇ چەكمىدۇق. ۇئالرنىڭ رۇخسىتىنى ائلماي 
ۆئيلىرىگە باستۇرۇپ كىردۇق... ۆئي ىئچىدىكى ائدەملەر يىغالپ كٻتىشتى. بىز يىغىۋالغان بۇيۇمالرنىڭ ھەممىسىنى 
ساقچىغا تاپشۇرۇپ بەردۇق. بىز ۇئالرغا يەنە ۆئيلىرىدىكى ەئرەبچە يٻزىقتا يٻزىلغان بۇيۇمالرنى ېئلىۋٻتىشنى ېئيتتۇق.

ائيمەن يەنە كەچۈرۈم تەشكىالتىغا كادىرالرنىڭ ائزسانلىق مىللەتلەرنىڭ �يلىرىدىكى دىنىغا ائىئت مەدەنىيەت بۇيۇملىرىنى داىئم نازارەت قىلىپ 
تۇرىدىغانلىق ئەھۋالنى ېئيتتى. «[بىز نازارەت قىلىشقا مەسۇئل بولغان ائىئلىلەرنى زىيارەت قىلغاندا] �الرنىڭ �يلىرىدە مەسچىتنىڭ رەسىملىرى 

ياكى ھەرقانداق بىر دىنغا ائىئت نەرسىلەر بولماسلىقى كٻرەك. ھەممە ائىئلىلەرنىڭ خىتاي بايرىقىنى ېئسىشى تەلەپ قىلىنىدۇ. بىز �الرغا مەسچىت 
رەسىملىرىنى ېئلىۋٻتىشنى ۋە �نىڭ �رنىغا بايراق ېئسىشنى ېئيتتۇق».117

بولۇپ، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ ۋە خىزمەتداشلىرىنىڭ، كىشىلەرنىڭ �يلىردىكى  مەھمەت، �مۇ خىتاي ھۆكۈمىتىگە ىئشلىگەن 
دىنىي ۋە مەدەنىيەت بۇيۇملىرىنى ىئزدەشكە مەسۇئل بولغانلىق ئەھۋالنى ېئيتىپ مۇنداق دٻدى: «بىز مەھەللىدە ھەر بىر �يدىكى قازاق تىلىدا 

يٻزىلغان ئەدەبىي ئەسەرلەر ۋە كىتابالرنى ياكى ئەرەب يٻزىقىدا يٻزىلغان خۇش خەتلەرنى تەكشۈرەتتۇق. بىز �الرنى يىغىپ كۆيدۈرۋٻتىشىمىز 
كٻرەك ىئدى… بىز كىتابالرنى [كىشىلەرنىڭ �يلىرىدىن] يىغدۇق، ائندىن مەھەللە ىئشخانىسىغا ېئلىپ باردۇق. ائشخانىدىكى كۆزەتچى 

خادىمالر كىتابالرنى كۆيدۈردى. مەن بۇ ىئشالرنى كۆردۈم».118

دىنىي ۋە مەدەنىي يەر- جايلىرىنىڭ بۇزغۇنچىلىققا ۇئچرىشى
شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى مەسچىتلەر، مازارالر، قەبرىستانلىقالر ۋە باشقا دىنىي ۋە مەدەنىيەت �رۇنلىرى سىستٻمىلىق بۇزۇپ يوق 
تەتقىقات ىئنستىتۇتى  باشقا ساھەلەردە ىئشلىتىدىغان �رۇنغا �زگەرتىۋٻتىلدى.119 ائۋسترالىيە ىئستراتٻگىيىلىك سىياسەت  ياكى  قىلىۋٻتىلدى 

16 مىڭدىن ائرتۇق  2017-يىلدىن باشالپ شىنجاڭدا  سۈنئىي ھەمراھ تەسۋىرىدىن پايدىلىنىش ائرقىلىق مەزكۇر رايوننى تەكشۈرۈپ، 
يەرلەر ىئچىدە مۇقەددەس  بۇ قەدىمىي  بۇزغۇنچىلىققا �چرىغان  قىلدى.120  بۇزۇۋٻتىلگەنلىكىنى تەخمىن  ياكى  قىلىنغانلىقى  مەسچىتنىڭ ۋەيران 
جاي دەپ تاۋاپ قىلىنىدىغان �رۇنالر بار بولۇپ، �يغۇرالرنىڭ دىن ۋە مەدەنىيىتىدە ائالھىدە ئەھمىيەتكە ىئگە. بۇ جايالرنى زىيارەت قىلغان 

چەتئەللىك ائلىمنىڭ سۆزىگە قارىغاندا، ئەڭ مۇقەددەس ىئككى زىيارەتگاھ - ىئمام جەفەرىي سادىق مازىرى ۋە �ردام پادىشا مازارلىرى 
تاقالغان ۋەياكى ساياھەت �رۇنلىرىغا ائاليندۇرۋەتكەن.121 مەھمەت باشقا يەردىكى  ياكى باشقا �رۇنغا �زگەرتىۋٻتىلگەن،  چٻقىۋٻتىلگەن 

�چ تارىخىي مازارنى زىيارەت قىلغان بولۇپ، �نىڭ ېئيتىشىچە [داىئرلەر] بۇ مازارگاھالرنى نازارەت قىلىش �چۈن كۈزىتىش ائپپاراتلىرىنىڭ 
�رنىتىلغانلىقىنى ېئيتتى. � كەچۈرۈم تەشكىالتىغا مۇنداق دٻدى: «ھازىر ھەممە ائدەم � يەرلەرگە بٻرىشتىن قورقىدۇ».122

خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى نۇرغۇنلىغان كىشىلەرنى زىيارەت قىلغاندا، �الر �زلىرىنىڭ يٻزا-بازارلىرىدىكى مەسچىتلەرنىڭ ۋەيران قىلىنغانلىقى ياكى 
باشقا ىئشالرغا ىئشلىتىش �چۈن �زگەرتىۋٻتىلەەنلىكىنى ېئيتتى.123 نۇرغۇنلىغان سابىق تۇتقۇنالر نەچچە ائيالر تۇتۇپ تۇرۇلۇپ، كٻيىن �ز يۇرتلىرىغا 
قايتىپ كەلگەندە، كەنتلىرىدە زور �زگىرىشلەرنىڭ بولغانلىقىنى، مەسچىتلەرنىڭ ۋە باشقا مەدەنىي يادىكارلىق �رۇنلىرىنىڭ ۋەيران قىلىنغانلىقىنى ياكى 

باشقا ىئشالر �چۈن ىئشلىتىلىدىغان �رۇنغا �زگەرتىۋەتكەنلىكىنى مەلۇم قىلدى. با�رجان كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، الگٻردىن قويۇپ بٻرىلگەندىن كٻيىن 
تۇنجى قٻتىم �زىنىڭ كەنتنى كۆرگەن چاغدا، �ز كەنتىدە قانداق �زگىرىشلەرنىڭ بولغانلىقىنى ېئيتىپ مۇنداق دٻدى: «�الر ھەممە مەسچىتلەرنىڭ 
�ستىدىكى ھىالل ائي بەلگىلىرىنى... ۋە �يلەردىكى �ي جاھازىلىرىنى يۆتكىۋەتكەن ىئدى… ھازىر ھەر بىر �يدە شى جىنپىڭنىڭ رەسىمى بولۇشى 

كٻرەك. بۇرۇن بىزنىڭ �يدە بىر مەسچىتنىڭ رەسىمى بار ىئدى».124 ائيتوغان كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زىنىڭ رايونىدىكى نۇرغۇنلىغان مەسچىتلەرنىڭ 
ۋەيران قىلىنغانلىقىنى، رٻستورانالرنىڭ «ھاالل» بەلگىنى ېئسىشىغا يول قويۇلمايدىغانلىقىنى ېئيتتى. � مۇنداق دٻدى: «�الر ىئسالم دىنىنى يوق 

قىلىۋٻتىش �چۈن �رۇنۇۋاتاتتى».125 ائيدار كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ يٻزىسىدا ىئلگىرى 15 مەسچىتنىڭ بارلىقىنى، بۇنىڭ ىئچىدە �زىنىڭ 
كەنتىدىكى ىئككى مەسچىتنىڭمۇ بارلىقىنى، بىراق بۇ مەسچىتلەردىن 13 نى باشقا ىئشالرغا ىئشلىتىشكە �زگەرتىۋەتكەنلىكىنى ېئيتىپ مۇنداق دٻدى:

117 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

118 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
119 رىئان سام، `خىتايدا ىئشلەنگەن` ناملىق ژۇرنال - «شىنجاڭدىكى بوشلۇقالرنى تازالش: مازارالرنىڭ ئ ەھمىيىتىنى خۇنۇكلەشتۇرۇش». 2020-يىلى 24-ائۋغۇست، ماقالىغا قاراڭ- 

madeinchinajournal.com/2020/08/24/the-spatial-cleansing-of-XUAR-mazar-desecration-in-context/;
لىلي كۇو، `مۇھاپىزەتچىلەت گٻزىتى`، «خىتاينىڭ ش.�،ائ،ر دىكى مەسچىتلەرنى �زىل-كٻسىل يوق قىلىۋٻتىش ھەركىتى ائشكارالندى»، 2019-يىلى 6-ماي، 

 ;www.theguardian.com/world/2019/may/07/revealed-new-evidence-of-chinas-mission-to-raze-the-mosques-of-xinjiang`�يغۇر كىشلىك ھوقوق قۇرۇلۇشى`، «دىنىي ېئتىقادنى 
ۋەيران قىلىش: �يغۇرالرنىڭ مەسچىد ۋە مازارلىرىنىڭ ۋەيران قىلىنىشى ۋە خۇنۇكلەشتۇرۇلىشى»، 2019-يىلى28-�كـتەبىر؛ جوائننې سمىس فاينلٻي، `خىتاي ھۆججەتلىرى`، «بىز ھازىر بۇ ىئش توغرىسىدا 

www.chinafile.com/reporting-opinion/viewpoint/now-we-dont-talk-anymore ،گەپ قىلمايمىز: شىنجاڭدىكى `تازالش ھەركىتى` نىڭ ىئچكى ئەھۋاللىرى»، 2018-يىلى 28-دٻكابىر
120 ناسان رۇسٻر، دوكـتۇر جامٻس لٻيبولد، كٻلسٻي مۇرنو ۋە تىلال غوجا، ائۋسترالىيە ىئستراتٻگىيىلىك تەتقىقات ىئنستىتۇتى، «مەدەنىيەتنى يوقۇتۇش: شىنجاڭدىكى �يغۇرالر ۋە ىئسالمىي 

www.aspi.org.au/news/cultural-destruction-and-detention-facilities-XUAR ،«رۇنالرنىڭ ۋەيرا قىلىنىشىنى ىئزدەپ چىقىش�
121 رىئان سام، `خىتايدا ىئشلەنگەن` ناملىق ژۇرنال - «شىنجاڭدىكى بوشلۇقالرنى تازالش: مازارالرنىڭ ئ ەھمىيىتىنى خۇنۇكلەشتۇرۇش». 2020-يىلى 24-ائۋغۇست، ماقالىغا قاراڭ- 

madeinchinajournal.com/2020/08/24/the-spatial-cleansing-of-XUAR-mazar-desecration-in-context/
122 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

123 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ زىيارىتى؛ ھۆكۈمەتنىڭ شىنجاڭدىكى دىنىي �رۇنالرنى بۇزۇۋٻتىشى پەقەت مەسچىتلەرنى بۇزۋش بىلەنال چەكلەنمىگەن. شىجىنپىڭنىڭ رەھبەرلىكىدە، خىتاي 
ھۆكۈمىتى ىئسالم دىنى ۋە خىرىستىيان دىنىنى �ز ىئچىگە ائلغان دىنالرنى «يات دىنالر» دەپ قاراپ، �الرغا قارىتا «خىتايالشتۇرۇش» قەدىمىنى تىزلەتتى. بولۇپمۇ 2014-يىلىدىن بۇيان، ائساسلىقى دٻڭىز 

قىرغىقىغا جايالشقان جٻجاڭ �لكىسىدىكى چىركاۋالرنىڭ مىڭلىغان كىرىست بەلگىللىرىنى ۋە باشقا چٻركاۋالرنى`قانۇنسىز ۋە ھەددىدىن ائشقان دىنىي پاائلىيەت سورۇنلىرىنى رەتلەپ باشقۇرۇش` دٻگەن 
سەۋەبلەر بىلەن بۇزۇۋەتتى. «بۈگۈنكى ائسىيادىكى دىنالرنىڭ �زگۇرۇشى- خەلقائرالىق ھەركەت»، دەۋىد ۋ. كىم نەشىر قىلغان.

124 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

125 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.



35 «بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى
Amnesty International

ھازىر پەقەت ىئككى مەسچىتتىال كىشىلەر ناماز وئقۇيااليدۇ. 13 مەسچىت تاقىتىۋٻتىلدى ... پەقەت ناھايىتى ائز 
ساندىكى كىشىلەرال [شۇ قالغان مەسچىتلەردە] ىئبادەت قىلىدۇ. بۇ مەسچىتلەر بەك كونىراپ كەتكەن… مەن 
بەزى  قورقىمەن…  مەن  تۇرىدۇ.  قىلىپ  نازارەت  مٻنى  ۇئالر  چۈنكى  قىاللمايمەن  ىئبادەت  ۆئيۈمدىمۇ  ھەتتا 
بارلىق  ەئمما   … ۆئزگەرتىلگەن  زاۋۇتلىرىغا  كىيىم-كٻچەك  بەزىلىرى  قۇرۇق،  مەسچىتلەر  [تاقىۋٻتىلگەن] 
ىئككى  ھەر  كەنتىمدىكى   ... ېئلىۋٻتىلدى  نەقىشلەر  ىئسالمىي  ۋە  چٻقىۋٻتىلدى  مۇنارلىرى  مەسچىتلەرنىڭ 

مەسچىت (ۇئنىڭ بىرى ھازىرمۇ وئچۇق) ، بۇ مەسچىتلەرنىڭ مۇنارلىرى چٻقىۋٻتىلگەن. 126

گۇۋاھچىالرنىڭ ېئيتىشىچە، ىئسالمىي بەلگە بولغان ھىالل ائي شەكىللىرى، ئەرەب يٻزىقىدىكى خەتلەر مەسچىتلەردىن ۋە باشقا دىنىي 
بەزىلىرىنىڭ �ستىدىكى ھىالل ائي  قەبرىستانلىقالردىن ېئلىۋٻتىلگەن. «بەزى مەسچىتلەر چٻقىۋٻتىلدى...  ىئبادەت �رۇنلىرىدىن ھەم 

بەلگىلىرى قەبرىستانلىقالردىنمۇ ېئلىۋٻتىلدى. مەسىلەن،  بايرىقى ېئسىلدى… ھىالل ائي  بەلگىلىرى ېئلىۋٻتىلدى ۋە �الرنىڭ �رنىغا خىتاي 
ائپام قازا قىلدى، ائكام ھىالل بەلگىسىنى قەبرە تٻشىدىن ېئلىۋەتتى. كەنتتىكى ئەمەلدارالر �نى شۇنداق قىلىشقا مەجبۇر قىلغان ىئدى»، 

 ... دٻدى ائبزال.127 «مٻنىڭ خىزمىتىمنىڭ بىر قىسمى مۇسۇلمانالرنىڭ قەبرىستانلىقىدىن ھىالل ائي بەلگىلىرىنى ېئلىپ تاشالش ىئدى 
... مەن تۇغقانلىرىمنىڭ قەبرە تاشلىرىنىمۇ بويىدىم» دٻدى مەھمەت.128 قەبرىلەر �ستىدىكى ئەرەبچە خەتلەرنى بوياش ىئشلىرىنى قىالتتىم 

مۇكەممەل نازارەت قىلىش دۆلىتى    3.2
شىنجاڭدا ياشايدىغان مۇسۇلمانالر دۇنيادىكى ئەڭ قاتتىق نازارەت ائستىغا ېئلىنغان خەلق بولۇشى مۇمكىن. خىتاي ھۆكۈمىتى غايەت زور مەبلەغ سەرپ 

قىلىپ، بۇ توپلۇمنىڭ ھاياتىغا ائىئت ناھايىتى كۆپلىگەن تەپسىلىي �چۇرالرنى توپلىماقتا. بۇ سىستٻمىالشقان نازارەت قىلىش سىستٻمىسى كىشىلەرنىڭ 
شەخسىيىتى، يۇرۇش ئەركىنلىكى ۋە �زىنى ىئپادىلەش ئەركىنلىكىگە دەخلى تەرۇز قىلىدىغان سىياسەتلەرنى ىئجرا قىلىش ائرقىلىق ئەمەلگە ائشۇرۇلدى.

65 نەپەر ائز سانلىق مىللەت كىشىلىرىنى زىيارەت قىلغان  خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى2017-2021- يىلى ائرىسىدا شىنجاڭدا ياشىغان 
قانداقلىقىنى بٻشىدىن كەچۈرگەن كەچۈرمىشلىرى ائرقىلىق  ياشاشنىڭ  نازارەت قىلىش سىستٻمىسىدا  بىرى ھۆكۈمەتنىڭ  بولۇپ، �الرنىڭ ھەر 

تەسۋىرلىگەن. خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى يەنە شىنجاڭغا بارغان ۋە � يەردىكى نازارەت قىلىش سىستٻمىلىرىنى كۆزەتكەن بىر خىتاينىمۇ 
نازارەت قىلىش سىستٻمىسى كەڭ كۆلەملىك، تاجاۋۇزچىلىق  (خەن) زىيارەت قىلغان.129 بۇ كىشىلەرنىڭ سۆزلىرىگە قارىغاندا، شىنجاڭدىكى 

خاراكـتٻرىدىكى ائدەم ائرقىلىق ۋە ېئلٻكـترونلۇق نازارەت قىلىشالر بولۇپ، �الر تۆۋەندىكى تۈرلەرنى ىئچىگە ائلىدۇ.

 كۆز قارىچۇقىنى ۋە يۈز شەكلىنى سىكانٻرالشنى �ز ىئچىگە ائلغان بىئولوگىيىلىك سانلىق مەلۇمات توپالش؛
 بىلەن سۆھبەت ېئلىپ بٻرىش؛ پاراكەندىچىلىك سٻلىش �سۇللىرى  ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى تەرىپىدىن تۇيۇقسىز ھالدا 
 ھەمىشە بىخەتەرلىك خادىملىرىنىڭ داىئملىق ائختۇرۇشى ۋە سوراق قىلىشىغا �چراش؛
 ھۆكۈمەت خادىملىرى ۋە كادىرالر نىڭ ائز سانلىق مىللەت ائىئلىلىرى بىلەن بىللە تۇرۇشقا تەقسىم قىلىنىشى؛
 چىراي پەرقلەندۈرۈش كامٻراسىنى �ز ىئچىگە ائلغان ئەزەلدىن بار بولغان كۆزىتىش ائپپاراتلىرى تورى؛
 قۇاليلىق ساقچى پونكىتى» دەپ ائتالغان كەڭ تەكشۈرۈش پونكىتلىرى تورى؛ ۋە»
 .تارىخىغا) توسالغۇسىز ېئرىشىش كىشىلەرنىڭ شەخسىي ائالقە �سكۈنىلىرىگە ۋە مالىيە ھٻساباتىغا (پۇل كىرىم - چىقىم 

تەكشۈرگۈچىلەرنىڭ  باشقا  ۋە  تەتقىقاتچىالر  ژورنالىستالر،  بىلەن  تەمىنلىگەن �چۇرلىرى  تەشكىالتىغا گۇۋاھچىالرنىڭ  خەلقائرا كەچۈرۈم 
بۇ  بىردەكلىككە ىئگە.130  بىلەن  توغرىسىدا ائشكارىلىغانلىرى  قىلىش سىستٻمىسى  نازارەت  ھۆكۈمەتنىڭ شىنجاڭدىكى كەڭ كۆلەملىك 

126 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

127 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

128 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
129 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ زىيارىتى: شىنجاڭدىكى بىر خىتاينىڭ تەمىنلىگەن باشقىچە پاكىتى، خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى تور بٻكىتىدىكى «كەمسىتىشكە شاھىتلىق: شىنجاڭدىن كەلگەن 

www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/witness-to- discrimination-confessions-of-a-han-chinese-from-XUAR/ .خىتاينىڭ ىئقرارى» غا قاراڭ، 2021-يىل، 6-ىئيۇن
130 شىنجاڭدىكى نازارەت قىلىش ھەققىدىكى باشقا ماقالە ۋە دوكالتالر �چۈن پول موزۇر ۋە ائرون كىرولىكنڭ نيۇيورك ۋاقت گٻزىتىسىدىكى «خىتاي شەھەرلىرىنى قاپالپ نازارەت قىلىش تورى، 

ساقچىغا زور ھوقۇق بەردى: داىئرىلەر تٻلٻفونىڭىزنى سىكانٻرالش، يۈز شەكلىڭىزنى ىئز قوغالش ائرقىلىق �يىڭىزدىن ائيرىلغىنڭزدا بىلەلەيدۇ. دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ نورمال كىشىلەرگە قارىتىلغان 
www.nytimes.com/2019/12/17/technology/china- surveillance.htmlجاسۇسلۇق تورىنىڭ بىرى بولۇپ، ھٻچكىم �نى توسىيالمايدۇ». 2019-يىل17-دٻكابىر؛

ياٻل گراۇٻر (Yael Grauer) توسۇۋٻلىش، «دەرىجىدىن تاشقىرى خىتاي ساقچى �رگانلىرىنىڭ �چۇر ائمبىرى ائشكارالندى - ساقچىنىڭ مىليۇنلىغان ھۆججەتلىرى خىتاينىڭ �يغۇر ائزسانلىق مىللىتىنى 
Noema ،؛داررٻن بەيلٻرtheintercept.com/2021/01/29/china-uyghur-muslim-surveillance-police/ قاتتىق نازارەت قىلغانلىقىنىڭ تەپسىالتىنى سىرتقا ائشكارلىدى»، 2021-يىلى 29-يانۋار

(Darren Byler) گٻزىتى، «شىنجاڭ سانلىق مەلۇمات ساقچىسى: غەربى خىتايدا، ھۆكۈمەت ائساسلىقى ياشالردىن تەركىپ تاپقان قوشۇننى ۋەكىل قىلىش ائرقىلىق مەھەللىدىكى كىشىلەرنىڭ رەقەملىك ۋە 
كۈندىلىك ھاياتىنى نازارەت قىلدى». 2020-يىل 8-�كـتەبىر. /www.noemamag.com/the-XUAR-data-police؛ داررٻن بەيلٻر، Prospect گٻزىتى، «چوڭ ائكا بىلەن خىتايدىكى �يغۇرالر: �زلۈكسىز 

نازارەت قىلىش، مەدىنىيەتى باستۇرۇلۇش ۋە `قايتا تەربىيەلەش` بولسا خىتايدىكى مۇسۇلمان ائز سانلىق مىللەتلەرنىڭ كۈندىلىك رٻائللىقى ۋە بۇنى مۇمكىن قىلغان تٻخنىكا ماگنٻتلىرى بىزگە 
�يلىغىنىمىزدىن يٻقىن. 2020-يىلى 28- ائۋغۇست. www.prospectmagazine.co.uk/magazine/big-brother-vs-chinas-uighurs؛ كىشىلىك ھوقۇقنى كۈزىتىش تەشكىالتى، «خىتاينىڭ 

باستۇرۇش ائلگورىزىملىرى: شىنجاڭ ساقچىلىرىنىڭ كەڭ كۆلەملىك نازارەت قىلىش دٻتالىنى يٻشىپ چىقىش». 2019-يىلى 1- ماي. 
www.hrw.org/report/2019/05/01/chinas-algorithms-repression/reverse-engineering-xinjiang- police-mass؛ مٻگا راجاگوپاالن، BuzzFeed ائگٻنتلىقى، «بۇ 21-ئەسىردىكى ساقچى 
جوش چىن ۋە كلەمەت  ;www.buzzfeednews.com/article/meghara/the-police-state-of-the-future-is-already-here.kxxwXj8MMB دۆلىتىنىڭ ھەقىقەتلىرى»، 2017-يىلى 17-�كـتەبىر

بٻرىگ، ۋال كوچىسى گٻزىتى، «شىنجاڭدىكى 12 كۈن؛ خىتاينىڭ نازارەت قىلىشى دۆلىتى كىشىلەرنىڭ ھاياتىنى قانداق باستۇردى»، 2017-يىلى 19-دٻكابىر
www. wsj.com/articles/twelve-days-in-XUAR-how-chinas-surveillance-state-overwhelms-daily-life-1513700355
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سىستٻما ھۆكۈمەتنى غايەت زور شەخسىي �چۇرالر بىلەن تەمىنلەشتىن سىرت، 
داىئرىلەرنىڭ شىنجاڭدىكى ائز سانلىق مىللەت ائممىسىنىڭ ائالقە، يۈرۈش-

تۇرۇش، ھەرىكەت ۋە مۇائمىلىلىرىنىمۇ ھەر زامان، ئەتراپلىق ىئز قوغلىشىغا 
شاراىئت ھازىرالپ بٻرىدۇ.131

ىئگىلىنىشچە، ھۆكۈمەتنىڭ كەڭ كۆلەملىك نازارەت قىلىشى نەتىجىسىدە توپالنغان 
�چۇرالرغا ائساسەن «بىرلەشمە مەشغۇالت سۇپىسى» [IJOP] دەپ ائتىلىدىغان 

چوڭ سانلىق مەلۇمات توپالش سىستٻمىسىغا يۈكلىنىدۇ ۋە بۇ يەردە داۋاملىق 
توپلىنىپ ائنالىز قىلىنىدۇ.132 كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتىنىڭ تەتقىقاتىغا 
قارىغاندا، ساقچى ۋە باشقا ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى IJOP ائرقىلىق زور مىقداردىكى 

شەخسىي �چۇرالرنى توپلىغان، شۇنداقال «ىئش - ھەرىكەتلىرى ۋە ئەھۋالى 
گۇمانلىق دەپ قارالغان كىشىلەرگە مەزكۇر سىستٻمىدا «مەسىلە بار» دەپ بەلگە 

قويغان ۋە بۇ خىل كىشىلەرنى تەكشۈرگەن. «گۇمانلىق» دەپ قارالغان ھەرىكەتلەر 
بولسا تىنچ ىئبادەت قىلىش، رەسمىي بولمىغان (ھۆكۈمەت بەلگىلەپ بەرگەن 

يۇمشاق دٻتالدىن باشقا) خەۋەرلىشىش يۇمشاق دٻتاللىرىنى ىئشلىتىش ۋە نورمالسىز 
دەپ قارالغان مىقداردا بٻنزىن سٻتىۋٻلىش ياكى ياكى توك ىئشلىتىش قاتارلىق 

ىئشالرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ.133 خەۋەر قىلىنىشىچە IJOP ىئز قوغالپ تەكشۈرگەن 
ۋە «گۇمانلىق» دەپ بەلگە قۇيغان نۇرغۇنلىغان ھەرىكەتلەرنىڭ «سەۋەبلىرى» 

بولسا، خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا الگٻر تۇتقۇنلىرى 
ېئيتقان، يەنى نٻمە �چۈن �الرنىڭ الگٻرالرغا ئەۋەتىلگەنلىكلىرى بىلەن �خشاش. 

(3.1 بۆلۈمىگە قاراڭ) 

بىر  ھۆكۈمەتتە ىئشلىگەن ۋە سانلىق مەلۇمات توپالش سىستٻمىسىنىڭ 
قىسىم بۆلەكلىرىنى پىششىق بىلىدىغان ائزات دٻگەن كىشى خەلقائرا كەچۈرۈم 

تەشكىالتىغا ھۆكۈمەت ىئز قوغالپ تەكشۈرىدىغان بىر قىسىم ھەرىكەتلەر ۋە 
ائالقىالرنى دەپ بەردى:

2017-يىلى… ھەممە نەرسە سىستٻمىغا كىرگۈزۈلەتتى… بارلىق 
بىلەن  كىم  بارغانلىقىڭىز،  قەيەرگە  سىزنىڭ  يەنى  ۇئچۇرالر 
ائمبىرىغا  مەلۇمات  سانلىق  ھەممىسى  پاراڭالشقانلىقىڭىز، 
ۇئچۇرالرنى  ائىئت  تۈرگە  چوڭ  ۈئچ  بىز  كىرگۈزۈلەتتى… 
قەيەردە   ، قىلغانلىقى  ساياھەت  بىللە  بىلەن  كىم  توپاليتتۇق: 
سىز  ەئگەر   … پاراڭالشقانلىقى  بىلەن  كىم  ۋە  ۇئخلىغانلىقى 
قىلغان  تٻلٻفۇن  - ۇئالرغا  بولسىڭىز  باغلىنشلىق  بىلەن  بىرەرسى 
ياكى  بولسىڭىز  قىلغان  ساياھەت  بىللە  بىلەن  ۇئالر  بولسىڭىز، 
ۇئنداقتا  بولسىڭىز-  وئرتاقالشقان  مٻھمانخانىنى  بىلەن  ۇئالر 
ھۆكۈمەت  دەرىجىلىك  ھەر  ۋە  كىرىدۇ  تىزىملىككە  [ىئسمىڭىز] 

تارماقلىرىغا ەئۋەتىلىدۇ.134

131 پول موزۇر ۋە ائرون كىرولىكنڭ نيۇيورك ۋاقتىدىكى «خىتاي شەھەرلىرىنى قاپالپ نازارەت قىلىش تورى، ساقچىغا زور ھوقۇق بەردى: داىئرىلەر تٻلٻفونىڭىزنى سكاننٻرالش، يۈز شەكلىڭىزنى ىئز 
قوغالش ائرقىلىق �يىڭىزدىن ائيرىلغىنىڭىزدا بىلەلەيدۇ. دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ نورمال كىشىلەرگە قارىتىلغان جاسۇسلۇق تورنىڭ بىرى بولۇپ، ھٻچكىم �نى توسىيالمايدۇ. 2019-يىل 17-دٻكابىر

www. nytimes.com/2019/12/17/technology/china-surveillance.html
132 كىشىلىك ھوقۇقنى كۈ زىتىش تەشكىالتى، «خىتاي: چوڭ كۆلەملىك سانلىق مەلۇمات ائمبىرى ائز سانلىق مىللەتلەر رايونىدىكى زەربە بٻرىشنى كۈچلەندۈرىدۇ». 2018-يىل 26-فىۋرال. 

www.hrw.org/news/2018/02/26/china-big-data-fuels-crackdown-minority-region
133 كىشىلىك ھوقۇقنى كۈزىتىش تەشكىالتى، «خىتاينىڭ باستۇرۇش ائلگورىزىملىرى: شىنجاڭ ساقچىلىرىنىڭ كەڭ كۆلەملىك نازارەت قىلىش دٻتالىنى يٻشىپ چىقىش». 2019-يىل 1-ماي. 

www.hrw.org/report/2019/05/01/chinas-algorithms-repression/reverse-engineering-xinjiang-police-mass
134 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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خەلقائرا قانۇندىكى شەخسىي مەخپىيەتلىك ھوقۇقى ۋە كىشىلىك
 ھوقۇققا دەخلى تەرۇز قىلىدىغان كەڭ كۆلەملىك نازارەت قىلىش

شەخسى مەخپىيەتلىك ھوقۇقى بولسا، �نۋٻرسال كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى، پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىياسىي ھوقۇقالر خەلقائرا ئەھدىنامىسى 
بەلگىلىمىسىگە ائساسەن، ھٻچكىمنىڭ  ئەھدىنامىسىنىڭ   ICCPR135.قانۇنالر ائستىدا قوغدىلىدىغان كىشىلىك ھودۇقتۇر باشقا  ۋە  [ICCPR]
شەخسىي مەخپىيەتلىكى، ائىئلىسى، �يــى ۋە خەت ائالقىسىگە خالىغانچە ياكى قانۇنسىز دەخلى- تەرۇز قىلىشىغا بولمايدۇ. ھەر قانداق شەخسىي 

مەخپىيەتلىككە ائرىلىشىش قانۇنلۇق، زۆرۈر ۋە مۇۋاپىق بولۇشى كٻرەك. ھەر بىر كىشىنىڭ قانۇنلۇق، زۆرۈر ياكى مۇۋاپىق بولمىغان ائرىلىشىشقا 
قارشى �زىنى قوغداش ھوقۇقى بار. ۋە ھەر بىر كىشىنىڭ قانۇنلۇق، زۆرۈر ياكى مۇۋاپىق بولمىغان دەخلى-تەرۇزدىن قانۇن بويىچە باراۋەر 

بار.  قوغدىنىش ھوقۇقى 
كەڭ كۆلەملىك نازارەت قىلىش بولسا كەڭ كۆلەمدە كونترول قىلىش، توسقۇنلۇق قىلىش، يىغىش، ساقالش، تەھلىل قىلىش ياكى باشقا 

ائالقىلىشىش ۋاستىلىرىنى ىئشلىتىدۇ. �الر مەلۇم شەخس ياكى مەلۇم گۇرۇپپا ياكى �رۇننى نىشان قىلمايدۇ، كۆرسەتكەن گۇمانلىرىمۇ ائساسسىز.136
نازارەت قىلىش- قانۇنلۇق مەقسەتلەرنى ئەمەلگە ائشۇرۇشتا مۇۋاپىق ۋە ىئنتايىن زۆرۈر بولغان شاراىئتتا قوللۇنۇلمىسا، � شەخسىي مەخپىيەتلىك 

ھوقۇقىغا دەخلى-تەرۇز ېئلىپ كٻلىدۇ. خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى كەڭ كۆلەملىك نازارەت قىلىش قىلمىشلىرىنى ھەرگىزمۇ كىشىلىك ھوقۇق ۋە پىكىر 
ئەركىنلىكىگە مۇۋاپىق كٻلىدىغان مۇداخىلە دەپ قارايدۇ.137

قانۇنلۇق بولۇش �چۈن، ھەر قانداق ائالقىلىشىشىنى نازارەت قىلىش چوقۇم دۆلەت قانۇنىغا ائساسەن ائممىغا �چۇق- ائشكارا بولۇشى كٻرەك. 
بۇ قانۇن- ائالقىدار نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش مەقسىتى �چۈن بٻرىلگەن شاراىئت ۋە ئەھۋالالرنى ېئنىق كۆرسىتىپ بٻرىشى كٻرەك. ائالقە ۋاستىلىرىنى 

نازارەت قىلىش ھەققىدە قانۇن (ائرقىلىق) خەلققە ھۆكۈمەتنىڭ قانداق بىر شاراىئتتا مۇشۇنداق تەدبىرلەرنى قوللىنىشقا باشلىغانلىقى ھەققىدە ائلدىدىن 
مۇۋاپىق شەكىلدە ىئزاھات بٻرىشى كٻرەك. بۇ خىل نازارەت قىلىش سىستٻمىسىنى سۇيىئىستٻمال قىلىشقا قارشى تۇرۇشنىڭ �نۈملۈك تەدبىرلىرى 

بولسا، نازارەتنىڭ خاراكـتٻرى، داىئرىسى، يۈز بٻرىشى مۇمكىن بولغان كۆزىتىش تەدبىرلىرىنىڭ مۇددىتى؛ بۇيرۇق بٻرىلىشىنىڭ تىگىشلىك دەلىلىرى؛ 
ىئجازەت بٻرىش، ىئجرا قىلىش ۋە نازارەت قىلىشقا مەسۇئل �رگانالر; ھەمدە تەمىنلىگەن ھەل قىلىش چارىسى چوقۇم قانۇندا ېئنىق بەلگىلەنگەن 

بولۇشى كٻرەك. 
چىراي پەرقلەندۈرۈش تٻخنىكىسى (FRT) نى كىملىك پەرقلەندۈرۈشتە - يەنى شەخسنىڭ كىم بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ېئنىقالشتا (بىر 

ائدەمنىڭ چىراي سۈرىتىنى � ائدەمنىڭ تىزىمغا ائلدۇرغان يۈز رەسىمىگە سٻلىشتۇرۇش ياكى دەلىللەش ائرقىلىق كونكرٻت ائدەم شۇ كىشى ياكى 
ئەمەسلىكنى دەلىلەشنىڭ ئەكسىچە) ئشلىتىش كەڭ كۆلەملىك كۆزىتىشنىڭ بىر خىل شەكلى. بۇنداق بولغاندا، � شەخسىي مەخپىيەتلىك ۋە باشقا 

كىشىلىك ھوقۇققا دەخلى-تەرۇز قىلغانلىق بولىدۇ.138 يۈز قىسمىدىكى بارلىق ىئزاالرنى سىكانٻرالش، سانلىق مەلۇماتالرنى توپالشتا قوللىنىلغان چىراي 
پەرقلەندۈرۈش تٻخنىكىسى قاتارلىقالر ھەر قانداق ئەھۋال ائستىدا قوللۇنۇش ھەم زۆرۈر ئەمەس ھەم مۇۋاپىق ئەمەس.139

چىراي پەرقلەندۈرۈش تٻخنىكىسى (FRT) تىنچ يىغىلىش ۋە پىكىر ئەركىنلىكى ھوقۇقىغا كۆرۈنەرلىك دەخلى قىلىدۇ. ھەرقايسى دۆلەتلەر 
ائممىۋى سورۇنالرنى نازارەت قىلىش �چۈن (FRT) قۇللىنىشقا يۈزلىنىۋاتىدۇ. بۇ تىنچ يىغىلىش ھوقۇقى، توپلىنىش ئەركىنلىكى ۋە پىكىر بايان قىلىش 

ھوقۇقىغا ائرىلىشىش بولۇپال قالماستىن � يەنە يامان تەسىر پەيدا قىلىپ، تىنچلىق بىلەن قارشى پىكىردە بولۇش ۋە نورمال جەمئىيەت ھاياتىغا 
قاتنىشىش ھوقوقلىرىغا ېئغىر دەرىجىدە توسقۇنلۇق قىلىدۇ. 

چىراي پەرقلەندۈرۈش تٻخنىكىسى (FRT) چەتكە قٻقىلغان گۇرۇپپىالرغا ېئغىر دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىدىغان بولۇپ، باراۋەرلىك ۋە كەمسىتىلمەسلىك 
ھوقۇقىغا زىيان يەتكۈزىدۇ. بۇ تٻخنىكا ھەرقايسى دۆلەتلەر تەرىپىدىن مەقسەتلىك ھالدا مەلۇم شەخس ياكى كىشىلەر توپىنى  مىللەت، ىئرق ۋە جىنس 

ائالھىدىلىكلىرىگە ائساسەن نىشانالش �چۇن ىئشلىتەلەيدۇ ۋە ىئشلىتىۋاتىدۇ. گەرچە زامانىۋى تٻخنىكىنىڭ ھەقىقىي قوللىنىش مەقسىتى بۇ بولمىسىمۇ، ئەمما 
� يەنىال كەمسىتىلىش خاراكـتٻرىدىكى تەسىرى زور بولغان خەتەرلەرنى ېئلىپ كٻلىدۇ. بۇ تٻخنىكا  ائللىبۇرۇن چەتكە قٻقىلغان كىشىلەر توپىنىڭ مەۋجۇت 

ىئجتىماىئي توسالغۇلىرىنى تٻخىمۇ ېئغىرالشتۇرۇۋٻتىدۇ ۋە �الرنى تٻخىمۇ ائجىزالشتۇرىدۇ. 

135 شەخسىي مەخپىيەتلىك ھوقۇقى بوسا، خىتاي ىئمزا قويغان �نۋٻرسال كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى 12-ماددىسىدا ۋە «خەلقائرا پۇقراالر ۋە سىياسىي ھوقۇق ئەھدىنامىسى» نىڭ 17-ماددىسىدا 
بەلگىلەنگەن.

136 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، «كەڭ كۆلەملىك نازارەت قىلىشتىكى ائددىي يٻتەكچى»، 2015-يىلى 3-ائينىڭ 18-كۈنى. 
www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/03/easy-guide-to-mass-surveillance/

137 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، «خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى يۈز تۇنۇش تٻخنىكىسىنى كەڭ كۆلەملىك نازارەت قىلىشتا قوللىنىشنى چەكلەشكە چاقىردى»، 2020-يىلى 6-ائينىڭ 11- كۈنى. 
www.amnesty.org/en/latest/research/2020/06/amnesty-international-calls-for-ban-on-the-use-of-facial-recognition-technology-for-mass-surveillance/

138 يۈز يۈز تۇنۇش تٻخنىكىسى كىشىلەرنى �الرنىڭ يۈزىگە ائساسەن پەرقلەندۈرۈش �چۈن قوللىنىلىدۇ، نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ائرىسىدىن �الرنى سانداندىكى كىشىلەرنىڭ يۈز رەسىملىرى بىلەن 
سٻلىشتۇرۇش ائرقىلىق ماس كٻلىپ - كەلمەيدىغانلىقىنى بايقايدۇ. بۇ سىستٻما قانۇن ىئجرا قىلغۇچىالر تەرىپىدىن كۆزىتىش تىزىملىكىدىكى شەخسلەرنى پەرقلەندۈرۈش �چۈن ىئشلىتىلىدۇ. شەخسلەر 

ائدەتتە بۇ جەريانغا قاتناشمايدۇ، بولۇپمۇ بو جەرياندا كىملىك �چۇرلىرىنى ائلدىدىن تىزىمغا ائلدۇرۇشى كٻرەك ئەمەس. ئەكسىچە، يۈز تۇنۇش سىستٻمىسى ائرقىلىق يۈزنى سىكانٻراليدۇ ۋە رەسىملەرنى 
سانداندىكى مەۋجۇت رەسىملەر بىلەن سٻلىشتۇرۇپ چىقىدۇ. بۇ سىستٻمىالر بىناالرغا كىرىش ياكى ائيرودرومالردا چٻگرا كونترول قىلىش قاتارلىق ىئشالردا ىئشلىتىلىدۇ. شەخسلەر ائدەتتە، تىزىمالتقاندا يۈز 

سۈرىتىنى خاتىرىگە ائلدۇرۇش جەريانغا قاتنىشىدۇ.
139 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، «خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى يۈز تۇنۇش تٻخنىكىسىنى كەڭ كۆلەملىك نازارەت قىلىشتا قوللىنىشنى چەكلەشكە چاقىرىدۇ»، 2020-يىلى 6-ائينىڭ 11-كۈنى. 

www.amnesty.org/en/latest/research/2020/06/amnesty-international-calls-for-ban-on-the-use-of-facial-recognition-technology-for-mass-surveillance
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كۈزىتىلىش تەرىپىدىن  يەرلىك ھۆكۈمەت خادىملىرى 
شىنجاڭدىكى يەرلىك ھۆكۈمەت خادىملىرى ائز سانلىق مىللەت ائىئلىلىرى ھەققىدە زور مىقداردىكى شەخسىي �چۇرالرنى توپالشقا مەسۇئل 

بولۇپ، بۇ �چۇرالرنىڭ زور بىر قىسمى ھۆكۈمەت ىئشخانىلىرىدا ۋە كىشىلەرنىڭ �يلىرىدە، �الرنىڭ �ز رايىغا قارشى قوپاللىق بىلەن ېئلىپ 
توپالنغان. بٻرىلغان سۆھبەتلەر ائساسىدا 

ائيمان، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا يەرلىك ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنىڭ ائىئلىلەرنى «نىشانلىق» (ائدەتتە يىغىۋٻلىش الگٻرالردا ائىئلە ئەزالىرى 
بولغانالر)، «ىئشەنچلىك» (ائدەتتە ھۆكۈمەت خادىملىرى) ۋە «ائدەتتىكىلەر» (باشقىالر) دىن ىئبارەت �چ تۈرگە ائيرىلىدىغانلىقىنى ېئيتتى. 

«نىشانلىق» ائىئلىلەر بولسا ائدەم ائرقىلىق ھەم ېئلٻكـترونلۇق نازارەت قىلىشالرغا �چرىغان.140

توپلىغانلىقىنى  قىلغانلىقىنى ۋە �چۇر  زىيارەت  قانداق  يەنە كەچۈرۈم تەشكىالتىغا ھۆكۈمەت كادىرلىرىنىڭ كىشىلەرنىڭ �يلىرىنى  ائيمان 
سۆزلەپ بەردى: 

بىز ائىئلىلەرنىڭ  كٻرەك ىئدى...  توپلىشىم  توغرىسىدا ۇئچۇر  قانچە وئن ائىئلە]  بىر  [رايونىمىزدىكى  مەن 
وئخشاش  قويغان-قويمىغانلىقىغا  ىئسىم  ىئسالمچە  بالىلىرىغا  ۇئالرنىڭ  تۇغقانلىرى،  چەتەئلدىكى 
قانداق  ۇئچۇرالرنىڭ  بۇ  مەن  ىئدى.  كٻرەك  توپلىشىمىز  ۇئچۇرالرنى  توغرىسىدىكى  ىئشالر  نۇرغۇنلىغان 
ائۋال  بىز   ... توپلىمايتتۇق]  قٻتىمدىال  بىر  ۇئچۇرالرنى  بارلىق  [بىز  بىلمەيمەن…  ىئشلىتىلگەنلىكىنى 
ھەممە  بىز  2016-يىلى  دٻگەندەك...  يىغىۋٻلىش  پاسپورتىنى  بٻرىپ  مەسىلەن،  ائالتتۇق.  بۇيرۇق 
بىرەرسىنىڭ  ائرقىلىق  قىلىش  مۇشۇنداق  بىز  چۈنكى  يىغىىۋالدۇق...  پاسپورتىنى  ائدەملەرنىڭ 
ياكى  وئقۇيدىغان  ناماز  ياكى  بارغان-بارمىغانلىقىنى  ساياھەتكە  قازاقىستانغا  [ائىئلىسىدىن] 
ياكى  وئقۇيدىغان  ناماز  پەقەت  ۇئالردىن  بىز  ىئدى.  كٻرەك  چىقىشىمىز  تٻپىپ  وئقۇمايدىغانلىقىنى 
نٻمىگە  ۇئچۇرالرنىڭ  بۇ  دەسلەپتە  ۇئالر  سورىدۇق...  [2017-2016-يىللىرى]  توغرىسىدا  وئقۇمايدىغانلىقى 

بىلمىدى.141 ىئشلىتىلىدىغانلىقىنى 

ھۆكۈمەتتە ىئشلىگەن مەھمەتمۇ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زى خىزمەت قىلغان شەھەردىكى ائىئلىلەر ھەققىدە تەپسىلىي �چۇر توپالشقا 
قانداق مەسۇئل بولغانلىقىنى سۆزلەپ بەردى.

دۆلەتلەرنى  باشقا  ۇئالرنىڭ  كىشىلەردىن  بىز  قىالتتۇق...  زىيارەت  ۆئيلەرنى  بىلەن  ساقچى  ياردەمچى  بىز 
زىيارەت قىلغان-قىلمىغانلىقىنى، تٻلٻفوندا ۋاتسەئپ ياكى چەكلەنگەن يۇمشاق دىتالالرنىڭ بار-يوقلۇقىنى 
كىشىلەرنىڭ  بىلەن  ۈئسكۈنە  بۇ  كٻلەتتى،  ېئلىپ  ۈئسكۈنىنى  بىر  ساقچى]  [ياردەمچى  سورايتتۇق... 
چەكلەنگەن  باشقا  ياكى  بار-يوقلۇقىنى  ناخشىلىرىنىڭ  قازاق  ياكى  مەزمۇنالرنىڭ  دىنىي  تٻلٻفونىدا 
بىر  كىچىك  وئخشاش  تەمىنلىگۈچىگە  ېئقىم  ياكى  كومپىيوتىرى  خاتىرە  ۇئالر  تەكشۈرەيتتى.  نەرسىلەرنى 
ۋە  رەسىملىرى  زىيارەت›  ‹ائىئلە  ىئزى،  بارماق  يەنە  بىز  كٻلەتتى.   ېئلىپ  ۈئسكۈنىلەرنى  ېئلٻكـترونلۇق 

ائۋازلىق خاتىرىلەرنى ېئلىش ۈئچۈن ائالھىدە قەغەز ېئلىپ كٻلەتتۇق.  

قازاق نوپۇسى كۆرۈنەرلىك ساننى ىئگىلەيدىغان بىر شەھەردە ىئشلىگەن مەھمەتمۇ، � ىئشلىگەن شەھەردە قازاقالر كۆپ بولغانلىقى �چۈن 
تىزىملىكى  تٻمىالرنىڭ  يەنە �نىڭغا تەكشۈرۈش �چۈن قازاق مەدەنىيىتىگە خاس  بٻرىلگەنلىكىنى ېئيتتى. مەھمەت  تىزىملىك  بىر  �نىڭغا 

بٻرىلگەنلىكىنى ېئيتتى. �نىڭ سۆزىگە قارىغاندا، ئەگەر كىشىلەردە ھەر قانداق بىر چەكلەنگەن ماتٻرىيالالر تٻپىلسا، �الر شۇ سەۋەبتىن 
ئەۋەتىلىشى مۇمكىن ىئكەن.142 الگٻرغا 

ھۆكۈمەت  بىرى  �سۇلالرنىڭ  قەبىھ  ئەڭ  قولالنغان  قىلىشتا  نازارەت  ائھالىلىرىنى  مىللەت  سانلىق  ائز  شىنجاڭدىكى  كادىرلىرىنىڭ  ھۆكۈمەت 
سانلىق  ائز  كادىرالرنى  ھۆكۈمەت،  باشالپ،  يىلدىن   -2014 ىئدى.  قىلمىشى  قوپۇش»  يٻتىپ  بىلەن  مىللەتلەر  سانلىق  «ائز  كادىرلىرىنىڭ 
كٻڭەيتىلگەن  2017-يىلى  پروگرامما  بۇ  قىلغان.  تەقسىم  قىلىشقا  نازارەت  پاائلىيىتىنى  �الرنىڭ  ۋە  تۇرۇشقا  �يىدە  ائھالىلىرىنىڭ  مىللەت 

ىئچىگە  �ز  كادىرالرنى  ائرتۇق  مىليوندىن   1 قوپىدىغان   - يٻتىپ  بىللە  كۈن  نەچچە  بىر  ائيدا  ائىئلىلىرىدە  مىللەت  سانلىق  ائز  بولۇپ، 
كىشىلەرنىڭ  كادىرالرغا،  بۇ  تەشكىللەنگەن  مىللىتىدىن  -خەن  خىتاي  ائساسلىقى  ۋە  ائتالغان  دەپ  «تۇغقانالر»  بولغان.  مەلۇم  ائلغانلىقى 

140 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

141 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

142 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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دوكالت  ئەھۋالالرنى  بۇ  ۋە  قىلىش  نازارەت  قىلمىشلىرىنى  گۇمانلىق  قاراشالردىكى  كۆز  سىياسىي  ياكى  ېئتىقادى  دىنىي  �الرنىڭ  ائىئلىرىدە، 
پروگرامما  بۇ  ائساسالنغاندا،  بايانلىرىغا  ھۆكۈمەتنىڭ  بٻرىلگەن.143  ۋەزىپىلەر  قاتارلىق  سىڭدۈرۈش  ىئدىيىلەر  سىياسىي  �الرغا  ھەم  قىلىش 

دٻيىلگەن.144 سۈرۈش»  ىئلگىرى  كۆرسىتىشنى  تەسىر  �ز-ائرا  ۋە  ائالقە  �تتۇرىسىدىكى  مىللەتلەر  �خشىمىغان  «شىنجاڭدىكى 

كۈن  بەش  ائيدا  بىلەن  «تۇغقانلىرى»  �الرنىڭ  ائىئلىلەردە،  بولغان  مەسۇئل  �زى  كادىرالردىن  ائساسالنغاندا،  سۆزىگە  مەھمەتنىڭ 
كادىرالرنى  ھالدا  قەرەللىك  كٻلىپ،  كٻچىدە  يٻرىم  ئەمەلدارلىرى  ھۆكۈمەت  «باشقا  دٻدى:  مۇنداق   � قىلىنغان.  تەلەپ  تۇرۇشى  بىللە 

«تۇغقانلىرى»  خادىملىرىنىڭ  ھۆكۈمەت  كىشىلەرمۇ،  باشقا  جەزملەشتۈرەتتى».145  تۇرغان-تۇرمىغانلىقىنى  �يدە  �الرنىڭ  تەكشۈرۈپ، 
سۆزىگە  ائيماننىڭ  ېئيتتى.146  تۇرىدىغانلىقىنى  قىلىنىپ  نازارەت  داىئم  �الرنىڭ  �چۈن،  قىلىش  ىئگە  كاپالەتكە  تۇرغانلىقىنى  بىللە  بىلەن 

قىلىنغان.147 تەلەپ  قونۇشى  كٻچە  بىر  قٻتىم  �چ  ھەپتىدە  كادىرلىرىنىڭ  ھۆكۈمەت  ائىئلىلەردە،  «نىشانلىق»  بارلىق  ائساسالنغاندا، 
كٻيىن،  بٻرىلگەندىن  قويۇپ  تۈرمىدىن  �زلىرىنىڭ  تۇتقۇنلىرى  گٻر  ال سابىق  نۇرغۇن  قىلغان  قوبۇل  زىيارەتنى  تەشكىالتىنىڭ  كەچۈرۈم 

سابىق  ېئيتتى.148  قىلغانلىقىنى  تەلەپ  كۈتۈۋٻلىشى  �يىدە  كٻچە  نەچچە  بىر  ىئچىدە  ائي  ياكى  بىر  ھەپتىدە  كادىرلىرىنى  ھۆكۈمەت 
تەلەپ  تۇرۇشى  بىللە  بىلەن  كادىرلىرى  ھۆكۈمەت  تاۋابىائتلىرىدىن  ائىئلە-  �الرنىڭ  مەزگىلدە،  قامالغان  گٻرغا  ال �الر  تۇتقۇنالرمۇ 

كٻچىلىرى  ئەمما  تەكشۈرگەنلىكىنى،  �الرنى  كۈندۈزى  كادىرالرنىڭ  بولسا  تۇتقۇنالر،  سابىق  بەزى  قىلدى.149  مەلۇم  ئەھۋاللىرىنى  قىلغانلىق 
قىلدى.150 مەلۇم  قونمىغانلىقىنى 

كادىرالر �الرنى ۋە �الرنىڭ ائىئلە تاۋابىائتلىرىنى رەسىمگە تارتاتتى، �الرنىڭ يورۇش-تۇرۇشلىرىنى نازارەت قىلىپ، �الرغا «توغرا» ىئدىيىنى 
تاپشۇرۇقلىرىنى  قاتناشتۇرۇلغان تىل ۋە ىئدٻئولوگىيە دەرسىنىڭ  تىرىشاتتى.151 كادىرالر يەنە ائز سانلىق مىللەتلەر مەجبۇرى  �گىتىشكە 

تەكشۈرەتتى.152 گۆھەر كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زىنىڭ جازا الگٻردىن قويۇپ بٻرىلگەندىن كٻيىن، ھەر كۈنى كادىرالرنىڭ كٻلىپ �نىڭ 
تەكشۈرۈپ  تاپشۇرۇقلىرىنى  بەرگەن  مەكـتەپتىن  تەكشۈرۈپ، �يىدە ىئكەنلىكىنى جەزملەشتۈرىدىغانلىقىنى، ھەمدە گۆھەرنىڭ كەچلىك  �يىنى 

تۇرىدىغانلىقىنى ېئيتتى. � مۇنداق دٻدى: «ئەگەر سىز �الرنىڭ تاپشۇرۇق سىنىقىدىن �تسىڭىز �الر �يىڭىزدىن كٻتىدۇ، بولمىسا سىزنىڭ 
تۈنەيدۇ».153 ياردەم قىلىش �چۈن �يىڭىزدە  تاپشۇرۇقالرنى ىئشلىشىڭىزگە 

پاتىمە كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، دادىسى الگٻرغا ئەۋەتىلگەندە، � ائپىسى بىلەن يۇرتىغا قايتىشقا، ھۆكۈمەت كادىرى بىلەن بىللە تۇرۇشقا 
قىلغانلىقلىرىنى  نٻمىلەرنى  تۇرۇشى جەريانىدا  بىللە  بىلەن  كادىرىنىڭ ائىئلىسىدىكىلەر  بىزگە ھۆكۈمەت  مەجبۇرالنغانلىقىنى ېئيتتى. � 

بەردى:  تەسۋىرلەپ 

ۇئ (ائيال كىشى) بىز بىلەن بىللە تاماق يەيتتى. بىزنىڭ گەپلىرىمىزنى ائڭاليتتى. بىزگە سىياسەت ھەققىدە، 
تاشقى  مۇنداق دەيتتى:] «چەتەئلگە چىقماڭ.  ، [ۇئ  ‹جىنايىتىمىز› ھەققىدە سۆزلەيتتى. مەسىلەن  بىزنىڭ 
دۇنيا بىلەن ائالقىالشماڭ. ھۆكۈمەتتىن مىننەتدار بولۇڭ، دادىڭىزنىڭ جىنايەت ۆئتكۈزگەنلىكىنى ېئتىراپ 
قىلىڭ» ... ۇئ بىر كٻچە قوندى… ۇئ مەن بىلەن بىر ۆئيدە قالدى… ۇئ بىزنى سۈرەتكە تارتتى، ۇئ يەنە بىزنىڭ 

ېئيتتى.154 قاتنىشىشىمىزنى  دەرسكە 

143 داررٻن بايلٻر، تاشقى سىياسەت ،«خىتاينىڭ ائىئلىلەردە تۇرۇشى ھەركىتى كەلتۇرگەن قاباھەتلىك چۈش: شىنجاڭدا خاالنمىغان خىتاي مٻھمانالر �يغۇرالرنىڭ �يلىرىنى 7 كۈن 24 سائەت نازارەت 
foreignpolicy.com/2018/10/26/china-nightmare-homestay-XUAR-uighur-monitor .قىلىپ تۇرىدۇ»، 2018-يىلى 26-�كـتەبىر

كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى: «خىتاي: زىيارەتچى خادىمالر مۇسۇلمانالر رايونىدىكى ائھالىلەرنىڭ �يلىرىنى ىئگەللىۋالدى» 2018-يىلى13-ماي
www.hrw.org/news/2018/05/13/china-visiting-officials-occupy-homes-muslim-region; foreignpolicy.com/2018/10/26/china-nightmare-homestay-XUAR-uighur-monitor;

س ن ن مۇخبىرى ستٻۋٻن جياڭ: «خىتايدىكى �يغۇرالر كوممۇنىستىك پارتىيىنى �يىدە قارشى ېئلىشقا مەجبۇر قىلدى»،   ;www.cnn.com/2018/05/14/asia/china-XUAR-home-stays-intl
2018-يىلى14-ماي. ائدرىائن زٻنز، سىياسىي خەتەر ژۇرنىلى، «�الرنىڭ يىلتىزىنى قۇرۇتۇش: خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى ائيرىمچىلىق ھەرىكىتىنىڭ ىئسپاتى»، 2019-يىل 7-ائي.

www.jpolrisk.com/break-their-roots-evidence-for-chinas-parent-child-separation-campaign-in-xinjiang/
144 جى يۈچىياۋ ، يەرشارى ۋاقىت گٻزىتى،«شىنجاڭدىكى 1 مىليون 100 مىڭ مەمۇر ائز سانلىق مىللەت ائھالىلىرى بىلەن بىرلىشىپ ىئتتىپاقلىقنى ياخشىاليدۇ»، 2018-يىلى 7-نويابىر.

www.globaltimes.cn/content/1126378.shtml
145 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
146 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
147 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
148 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
149 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
150 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
151 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
152 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

153 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى .
154 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.



«بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»40
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى

Amnesty International

باشقا كىشىلىك  يٻتىپ-قوپۇش قىلمىشلىرى مۇخبىرالر ۋە  بىللە  نازارەت قىلىش مەقسىتىدە  مۇشۇنىڭغا �خشاش كادىرالرنىڭ ائىئلىلەردە قىلىپ 
ھوقۇق تەشكىالتلىرى تەرىپىدىن كەڭ كۆلەمدە خەۋەر قىلىنغان.155 باشقا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرى كادىرالرنىڭ ائىئلىلەردە يٻتىپ-

قوپۇپ نازارەت قىلىش ھەرىكـتى جەريانىدا جىنسىي زوراۋانلىق ۋەقەلىرىنىڭ يۈز بەرگەنلىكىنى دوكالت قىلغان.156

شەخسىيەت ۋە پىكىر ەئركىنلىك ھوقۇقلىرىغا قويۇلغان چەكلىمىلەر
ھۆكۈمەت �ندىدارنى �ز ىئچىگە ائلغان بارلىق شەخسىي رەقەملىك ائالقە ئەپلىرى ۋە سۇپىلىرىنى چەكلەشكە �رۇنغان.157 مۇخبىرالر يەنە 
يانفونلىرىغا  بۇ ائرقىلىق كىشىلەرنىڭ  ئەپنى قاچىالتقۇزغانلىقىنى ۋە  بىر  ناملىق  تور قوغدىغۇچ`  يانفونلىغا `ساپ  ھۆكۈمەتنىڭ كىشىلەرنىڭ 

قىلدى.158 تۇرىدىغانلىقىنى خەۋەر  قىلىپ  كىرەلەيدىغانلىقىنى ھەم «نامۇۋاپىق» مەزمۇنالر كۆرۈلگەندە مەلۇم 

بىلەن  نومۇرى  ھٻسابات  ائالقە  ىئجتىماىئي  ۋە  نومۇرى  تٻلٻفون  �زلىرىنىڭ  ھۆكۈمەتنىڭ  تەشكىالتىغا،  كەچۈرۈم  تۇتقۇنالر  سابىق 
مەھەللە  [بىزنىڭ  «كىشىلەر  دٻدى:  مۇنداق  تەشكىالتىغا  كەچۈرۈم  خەلقائرا  كۈنسۇلۇ،  ېئيتتى.159  قىلغانلىقىنى  تەلەپ  تەمىنلىشىنى 

�چۇرلىرىمىزنىڭ  ائالقە  ىئجتىماىئي  ۋە  كىملىكىمىزنى]  [ھٻسابات  �ندىدار  بىزنىڭ  �الرنىڭ  كىردى،  ائىئلىگە  بىر  ھەر  كومىتٻتىدىكى] 
160. ېئلىۋالدى»  ھەممىسىنى 

كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارەت قىلغان كۆپ ساندىكى سابىق تۇتقۇنالرنىڭ بەرگەن مەلۇماتلىرىغا ائساسالنغاندا، ۋاتسئەپ ئەپلىرىگە �خشاش 
پاروللۇق �چۇرلىشىش سۇپىلىرى، ۋ پ ن ۋە باشقا مەخپىي شىفىرلىق �چۇر يولالش يۇمشاق دٻتال ئەپلىرىنىڭ بىرەرسىنىڭ يانفونىغا 

چۈشۈرۈلۈشى، شۇ كىشىنىڭ تۇتقۇن قىلىنىش ۋە يىغىۋٻلىش الگٻرىغا ئەۋەتىلىشى �چۈن يٻتەرلىك سەۋەبلەر بوالاليدىكەن (3.1- قىسىمغا 
كارتىسى  تاشلىۋٻتىشى، سىم  كارتىسىنى  يانفون سىم  يانفون ىئشلەتمىگەن كىشىنىڭ  ئەقىللىق  قىلىشىچە،  قاراڭ). مۇخبىرالرنىڭ خەۋەر 

قاتارلىق ىئشالرمۇ  تٻلٻفون ىئشلەتمەسلىكى  ئەقىللىق  كارتىنى ائكـتىپالشتۈررۈشى ۋەياكى  بىردىن كۆپ  يىلدا  بىر  ياكى  بولسىمۇ ىئشلەتمەسلىكى 
گۇمانلىق ھەركەت دەپ قارىلىدىكەن.161

سابىق تۇتقۇن قىلىنغانالرنىڭ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا ېئيتىپ بٻرىشىچە، ھۆكۈمەت خادىملىرى �الرغا بەزى تور بەتلىرىگە، بولۇپمۇ ىئسالم 
ياكى تۈرك-مۇسۇلمان مەدەنىيەتلىرىگە مۇناسىۋەتلىك تور بەتلەرگە كىرمەسلىكنى ېئيتقان. كۈنسۇلۇ مۇنداق دٻدى: «بىزنىڭ بىر قىسىم تور 

بەتلەرگە كىرىشىمىز مەنئىي قىلىنغان... شۇنداقال سىز يانفونىڭىزدا قۇرائن ياكى ائلالھقا مۇناسىۋەتلىك ھٻچ نٻمە يازالمايسىز ۋە بەزى 
يازالمايسىز».162 قەھرىمانالر ھەققىدە ھٻچنٻمە  قازاق  كەلىمىلەر چەكلەنگەن. 

تەشكىالتىغا  تۇتقۇنالرنىڭ كەچۈرۈم  تەكشۈرىدىكەن. سابىق  قەرەللىك ھالدا  يانفۇنلىرىنى  ھۆكۈمەت ائالھىدە خادىملىرى مۇسۇلمانالرنىڭ 
قاراڭ). مۇخبىرالرنىڭ  بۆلۈمگە  ئەۋەتىلگەنلىكىنى ېئيتقان (2.3-  بولغانلىقى �چۈن الگٻرغا  تٻلٻفونلىرىدا دىنىي مەزمۇن  ېئيتىشىچە، �الرنىڭ 
ئەيىبلەنگەن كىشىلەرمۇ  توپلىرىغا قوشۇلغانلىقى سەۋەبىدىن  مەلۇم �ندىدار  قارىغاندا،  زىيارىتىگە ۋە ائشكارىالنغان ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرىگە 

ئەۋەتىلگەن.163 الگٻرالرغا 

155 داررٻن بايلٻر، تاشقى سىياسەت، «خىتاينىڭ ائىئلىلەردە تۇرۇشى ھەركىتى كەلتۇرگەن قاباھەتلىك چۈش : شىنجاڭدا خاالنمىغان خىتاي مٻھمانالر �يغۇرالرنىڭ �يلىرىنى 7 كۈن 24 سائەت نازارەت 
قىلىپ تۇرىدۇ»، 2018-يىلى 26-�كـتەبىر. foreignpolicy.com/2018/10/26/china-nightmare-homestay-XUAR-uighur-monitor; كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى: «خىتاي: زىيارەتچى 

خادىمالر مۇسۇلمانالر رايونىدىكى ائھالىلەرنىڭ �يلىرىنى ىئگەللىۋالدى» 2018- يىلى13-ماي
www.hrw.org/news/2018/05/13/china-visiting-officials-occupy-homes-muslim-region; foreignpolicy.com/2018/10/26/china-nightmare-homestay-XUAR-uighur-monitor;

www.cnn.com/2018/05/14/asia/china-XUAR-home-stays-intl; س ن ن مۇخبىرى ستٻۋٻن جياڭ: «خىتايدىكى �يغۇرالر كوممۇنىستىك پارتىيىنى �يىدە قارشى ېئلىشقا مەجبۇر قىلدى». 
http://www.cnn.com/2018/05/14/asia/china-xinjiang-home-stays-intl .2018-يىلى14-ماي

156 داررٻن بايلٻر، تاشقى سىياسەت، «خىتاينىڭ ائىئلىلەردە تۇرۇشى ھەركىتى كەلتۇرگەن قاباھەتلىك چۈش : شىنجاڭدا خاالنمىغان خىتاي مٻھمانالر �يغۇرالرنىڭ �يلىرىنى 7 كۈن 24 سائەت نازارەت 
foreignpolicy.com/2018/10/26/china-nightmare-homestay-XUAR-uighur-monitor; .قىلىپ تۇرىدۇ»، 2018-يىلى 26-�كـتەبىر

كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى: «خىتاي: زىيارەتچى خادىمالر مۇسۇلمانالر رايونىدىكى ائھالىلەرنىڭ �يلىرىنى ىئگەللىۋالدى» 2018- يىلى13-ماي
www.hrw.org/news/2018/05/13/china-visiting-officials-occupy-homes-muslim-region

157 كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى،«خىتاي: چوڭ سانلىق مەلۇمات پروگراممىسىنىڭ شىنجاڭنى نىشانغا ېئلىشى- ائشكارىالنغان تىزىملىكـتىكى 2000 دىن ائرتۇق تۇتقۇنالرنىڭ قاتتىق 
;www.hrw.org/news/2020/12/09/china-big-data-program-targets-XUARs-muslims;،زۇلۇمغا �چرىغانلىقىنى دەلىللەيدۇ»، 2020-يىلى 9-دٻكابىر

 داررٻن بايلٻر،The Guardian گٻزىتى، «خىتاينىڭ مۇسۇلمان ائز سانلىقالرغا يۈرگۈزىۋاتقان يۇقىرى تٻخنىكا �رۇشى: ئەقىللىق تٻلٻفونالر ۋە تورالر �يغۇرالرغا �ز كىملىكىنى ھٻس قىلدۇرغان، بىراق ھازىر 
خىتاي ھۆكۈمىتى تٻخنىكىدىن پايدىلىنىپ �نى تارتىۋلماقتا»، 2019-يىلى 11-ائپرىل،

www.theguardian.com/news/2019/apr/11/china-hi-tech-war-on-muslim-minority-xinjiang-uighurs-surveillance-face-recognition
158 ۋىلائم درەكلسٻل، �يغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلىشى، «زورالنغان قەشقەر: �يغۇر مەدەنىيىتى بۆشۈكىدە مەجبۇرى قايتا قۇرۇش، ېئكسىپىالتاتسىيە ۋە قاتتىق نازارەت»، 2020-ىئيۇن،

uhrp.org/press-release/uhrp-report%E2%80%94kashgar-coerced-forced-reconstruction-exploitation-and-surveillance-cradle;
مەگا، راجاگوپاالن، BuzzFeed خەۋىرى، خىتاي پۇقراالرنى «خەتەرلىك» رەسىملەرنى يۇيۇۋٻتىشنى ېئيتىپ بٻرىدىغان بىر يۇمشاق دٻتالنى چۈشۈرۈشكە مەجبۇرلىغان: ئەسلى خەت تەرجىمىسى «تور 
تازىالش» دەپ ائتالغان نازارەت قىلىش �چۈن ىئشلىتىلىدىغان بۇ يۇمشاق دٻتال، كىشىلەرنىڭ رەسىم ۋە سىنلىرىنى سكاننٻرالپ، پۈتۈن �چۇرالرنى بىر مەخپىي سىرتقى مۇالزىمٻتىرغا ئەۋەتىدىكەن»، 

https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/china-surveillance-app ،2018-يىل 9- ائپرٻل
159 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
160 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

161 �يغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى، «�يغۇرالرنى كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش: ‹بىزنى ىئنساندەك ھۆرمەت قىلسىكەن دەيمىز. بۇنى تەلەپ قىلىش بەك ائرتۇقچىمۇ؟›» 
docs.uhrp.org/pdf/MassDetention_of_Uyghurs.pdf

162 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
163 يەېئل گراۋٻر، The Intercept خەۋىرى، «خىتاينىڭ غايەت زور ساقچى سانلىق مەلۇمات ائمبىرىنىڭ ائشكارلىنىپ كٻتىشى - مىليونلىغان ائشكارىالنغان ساقچى ھۈججەتلىرى خىتاينىڭ �يغۇر 

/theintercept.com/2021/01/29/china-uyghur-muslim-surveillance-police ،ائزسانلىق مىللىتىنى تۇنجۇقتۇرىدىغان نازارىتىنى تەپسىلىي بايان قىلغان»، 2021-يىل 29-يانۋار
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Amnesty International

يورۇش ەئركىنلىكىگە قويۇلغان چەكلىمىلەر
شىنجاڭدا ياشايدىغان مۇسۇلمانالر ئەركىن يۈرەلمەيدۇ. ھۆكۈمەت �الرنىڭ ھەم شىنجاڭ ىئچىدىكى ھەمدە شىنجاڭ بىلەن ىئچكىرى �لكىلەر 

�تتۇرىسىدا سەپەر قىلىشىنى چەكلىگەن.164 بەزى يورۇش چەكلىمىلىرى پۈتۈن مۇسۇلمانالرغا تەسىر كۆرسەتكەن، بولۇپمۇ ىئلگىرى تۇتقۇن 
قىلىنغانالر بىلەن �الرنىڭ ائىئلىلىرىگە ۋە باشقا نۇقتىلىق كىشىلەرگە تٻخىمۇ قاتتىق بولغان يورۇش - تۇرۇشىنى چەكلەش تەدبىرلىنى 

قولالنغان.

قويۇپ بٻرىلىپ بىر قانچە ائي ىئچىدە، سابىق الگٻر تۇتقۇنلىرىنىڭ ھەممىسى دٻگۈدەك �خشاش شەكىلدە �يدە ياكى «مەھەللە نازارىتى» 
ائستىدا تەقىب قىلىنغان. بۇ سابىق تۇتقۇنالرنىڭ كەمدىن كەم �يلىرىدىن (ياكى �الر نازارەت ائستىدا تۇرۇۋاتقان جايدىن) سىرىتقا چىقىشى 

�چۈن، ائلدى ھۆكۈمەتتىن يازما شەكىلدە رۇخسەت خٻتى ېئلىپ كٻلىشى تەلەپ قىلىنغان.

خەلقائرالىق قانۇندىكى يورۇش ەئركىنلىكى 

يورۇش ئەركىنلىكى �نىۋٻرسال كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى بىلەن پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىياسىي ھوقۇقالر خەلقائرا ئەھدىنامىسىدىكى ئەڭ مۇھىم 
ھوقۇالرنىڭ بىرىدۇر.165 ب د ت نىڭ ىئنسان ھەقلىرى كومىتٻتى «يورۇش ئەركىنلىكى بولسا كىشىلەرنىڭ ئەركىن تەرەققىي قىلىشىدا كەم بولسا بولمايدىغان 
شەرت» دەپ قارايدۇ.166 پرىنسىپ جەھەتتىن ېئيتقاندا يورۇش ئەركىنلىكى، ھەر بىر كىشىنىڭ ئەركىن ھەرىكەت قىلىش ھوقۇقى ۋە بىر دۆلەتنىڭ زٻمىنىدا 

تۇرار جاينى تالالش ھوقۇقىنىڭ بارلىقىنى، بۇنىڭ بىلەن بىللە يەنە �الرنىڭ �ز دۆلىتى ۋە باشقا ھەر قانداق بىر دۆلەتتىن ائيرىلىشتا ئەركىن ىئكەنلىكىنى 
كۆرسىتىدۇ.167

ئەگەر دۆلەتلەرنىڭ كىشىلەرنىڭ يۈرۈشىگە قارىتا قويۇلغان چەكلىمىلىرى ېئنىق قانۇنلۇق سەۋەبلەر ۋە مەجبۇرىيەتلەرگە ائساسالنغان، بەلگىلىك 
قانۇنلۇق مەقسەتلەرنى قوغداشقا ۋە كىشىلىك ھوقۇق پرىنسىپلىرى بىلەن بىردەك ماسالشقان بولسا، مۇنداق ئەھۋالالردا خەلقائرا قانۇن دۆلەتلەرنىڭ 

يورۇش ئەركىنلىكىنى چەكلىشىگە ناھايىتى چەكلىك داىئرىدىكى ۋەزىيەتتە رۇخسەت بٻرىدۇ.168 «پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىياسىي ھوقۇقالر خەلقائرا 
ئەھدىنامىسى» (ICCPR) نىڭ 12- ماددىسى 3-تارمىقىغا ائساسالنغاندا، بۇ خىلدىكى چەكلەشلەر پەقەت «قانۇن بەلگىلىگەن چەكلىمىلەر ائساسىدا، 

دۆلەتنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداش، ائممىۋىي تەرتىپنى ساقالش، خەلق ساغالملىقى، ئەخالق، باشقىالرنىڭ ھوقۇقى ۋە ئەركىنلىكىنى قوغداشتا زۆرۈر 
بولغان چەكلىمىلەر بولۇپ، بۇ چەكلەشلەر چوقۇم ئەھدىنامىدا تونۇشتۇرغان باشقا كىشىلىك ھوقۇقالرغا ھۆرمەت قىلىش تەلەپلىرى بىلەن بىردەك بولۇشى 
كٻرەك ھەم بۇنىڭدىن باشقا ھٻچقانداق چەكلىمىلەرگە �چرىماسلىق كٻرەك».  ب د ت ىئنسان ھەقلىرى كومىتٻتىنىڭ باياناتى شۇنى ېئنىق كۆرسىتىدىكى، 

كىشىلەرنىڭ يورۇش ئەركىنلىكىگە قويۇلغان ھەرقانداق چەكلىمە ائالھىدە ئەھۋال ائستىدا بولۇشى، ېئنىق قٻلىپالشتۇرۇلغان بولۇشى، ىئمكانقەدەر 
دەخلىسىز بولۇشى ۋە كەمسىتىشكە �چرىمىغان بولىشى كٻرەك.169

ائز سانلىقالر توپىغا قارىتىلغان يورۇش ئەركىنلىكىگە قويۇلغان چەكلىمىلەر بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىق ھالدا كەمسىتىلىشنى شەكىللەندۈرىدۇ. 
بۇخىل كەمسىتىش بولسا باراۋەرلىك ۋە كەمسىتىلمەسلىك ھەققىدىكى �مۇمىي خەلقائرا قانۇن �لچەملىرىگە ۋە بارلىق ىئرقىي كەمسىتىلىشنى يوقۇتۇش 

ئەھدىنامىسىغا خىالپلىق قىلغانلىق.

بۇ باسقۇچتىن كٻيىن �الرنىڭ يورۇش ئەركىنلىكىگە قويۇلغان بەزى چەكلىمىلەر ائستا - ائستا ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان. (سابىق الگٻر 
6.3- بۆلۈمگە قاراڭ) تۇتقۇنلىرىنىڭ يورۇش ئەركىنلىكىگە قويۇلغان چەكلىمىلەر توغرىسىدا تٻخىمۇ كۆپ مەلۇمات �چۈن 

يورۇشى �خشاشال ېئغىر  ئەۋەتىلمىگەن كىشىلەرمۇ شىنجاڭنىڭ ىئچىدە  يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىغا ھٻچ  ائز سانلىق مىللەت ائھالىلىرىدىن 
چەكلىمىگە �چرىماقتا. شىنجاڭدا ياشىغان سابىق ائھالىلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، �الر ۋە �الرنىڭ ائىئلە ئەزالىرىنىڭ رۇخسەتسىز ھالدا 

چەكلەنگەن.170 چىقىشىمۇ  سىرتىغا  مەھەللە 

بٻرىش  يٻزىدىكى دوستىنى كۆرگىلى  باشقا  قايتۇرۇۋٻتىلگەندە،  يۇرتىغا  2018-يىلى  بولۇپ،  ياشىغان  رەيھانگۈل ىئلگىرى شىنجاڭنىڭ سىرتىدا 
�چۈن يەرلىك ھۆكۈمەت خادىملىرىدىن رۇخسەت قەغىزى ېئلىشى كٻرەكلىكىنى بىلگەن. �نىڭ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا ېئيتىشىچە، يورۇش 

www.theguardian.com/world/2017/ jun/23/in- ،گٻزىتى، «خىتاينىڭ يىراق غەربىدە ‹مۇكەممەل ساقچى دۆلىتى› پەيدا بولماقتا»،2017-يىلى 22-ىئيۇن The Guardian ،164 توم فىلىپس
chinas-far-west-experts-fear-a-ticking-timebomb-religious؛

كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىالتى، « ىئدٻئولوگىيىلىك ۋىرۇسالرنى يوقىتىش: خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارشى باستۇرۇش ھەرىكىتى»، 2018-يىلى 9-سٻنتەبىر،
www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating-ideological-viruses/chinas- campaign-repression-against-xinjiangs

165 «�نىۋٻرسال كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى» ماددا 3(1)؛ «�نىۋٻرسال كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى» 12- ماددا 1-تارماق
166 «پۇقراالر ۋە سىياسىي ھوقۇق خەلقائرا ئەھدىنامىسى» 27-نومۇرلۇق �مۇمىي ىئزاھات: 12-ماددا 1-تارماق

167 يورۇش ئەركىنلىكى �ز دۆلىتىگە كىرىش ھوقۇقىنىمۇ كاپالەتكە ىئگە قىلىدۇ، كىشىلەر بۇ ھوقۇقتىن خالىغانچە مەھرۇم قىلىنمايدۇ («پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىياسىي ھوقۇقالر خەلقائرا ئەھدىنامىسى» 
نىڭ 12-ماددىسى 4- تارمىقىغا قاراڭ)

 8-12 E/CN.4/1984/4 (1984)،168 «پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىياسىي ھوقۇقالر خەلقائرا ئەھدىنامىسى» دىكى چەكلەش ۋە ائزايتىش ماددىلىرى ھەققىدىكى سىراكۇسا پرىنسىپـى»، ب د ت ھۆججىتى
ائبزاس، مەزكۇر مەزمۇن مۇنۇالرنى بايان قىلغان: (1) ھوقۇققا قويۇلغان ھەرقانداق بىر چەكلىمە كەمسىتىش تۈسىنى ائلماسلىقى كٻرەك؛ (2) ھەر قانداق چەكلىمىلەر چوقۇم جىددىي ائممىۋى ياكى 

ىئجتىماىئي ېئھتىياجغا قارىتا بولۇشى، قانۇنلۇق نىشاننى قوغلىشىشى ۋە بۇ نىشانغا ماس كٻلىشى كٻرەك؛ (3) ھەر قايسى دۆلەتلەر چەكلەش مەقسىتىگە يٻتىش �چۈن تەلەپ قىلىنغاندىن ائرتۇق چەكلەش 
ۋاسىتىلىرىنى قولالنماسلىقى كٻرەك؛ (4) قويۇلغان چەكلىمە تەدبىرلىرىنى ائقالش مەسۇئلىيىتى دۆلەتتە؛ (5) قويۇلغان ھەر بىر چەكلىمىدە چوقۇم �نىڭ سۇيىئىستٻمال قىلىنىشىغا قارشى تۇرااليدىغان ۋە 

مۇمكىن بولغان تۈزىتىش ىئقتىدارلىرى بولۇشى كٻرەك.
169 «پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىياسىي ھوقۇقالر خەلقائرا ئەھدىنامىسى» 27-نومۇرلۇق �مۇمىي ىئزاھات: 12-ماددا (ھەرىكەت ئەركىنلىكى) (1999) ، ب د ت ھۈججىتى

CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 18-11 - ائبزاس
170 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.



«بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»42
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى

Amnesty International

چەكلىمىلىرى �نىڭ ائىئلىسى ۋە مەھەللىسىگىمۇ تەسىر كۆرسەتكەن. � مۇنداق دٻدى: «كىشىلەر [مەھەللىمىزنىڭ سىرتىدىكى] ھٻچقانداق 
بىر يەرگە بارالمايتتى. مٻنىڭ �يۈمدىكىلەرمۇ ھٻچ يەرگە بارالمايتتى. �الر ئەمەلىيەتتە �يىگە ۋە ىئشىغا باغلىنىپال قالغان ىئدى».171

زىيارەت قىلىنغۇچىالرنىڭ ېئيتىشىچە، بۇ خىل رۇخسەت بەزى شەھەرلەردىكى مەلۇم �يغۇر مەھەللىسىگە كىرىش �چۈن زۆرۈر ىئكەن.172
ىئسماىئل مۇنداق دٻدى: «2016-يىلىدىن بٻرى، �رۈمچىدە پۈتۈنلەي ېئتىۋٻتىلگەن بەزى �يغۇر مەھەللىلىرى بار ىئدى. ئەگەر مەن مۇشۇ 

يەرلەرگە بارماقچى بولسام، ساقچىغا كىملىكىمنى بٻرىشىم، نەدىن كەلگەنلىكىمنى ۋە قانچىلىك تۇرىدىغانلىقىمنى ېئيتىپ بٻرىشىم كٻرەك».173
مەريەمگۈلنىڭ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا ېئيتىپ بٻرىشىچە، �نىڭ يٻزىسىدىكى �يغۇرالرنىڭ يورۇش-تۇرۇشى چەكلەنگەن. مەريەمگۈل چەتئەلگە 

ساياھەت چىققانلىقى �چۈن �نىڭ يۆتكىلىشى تٻخىمۇ چەكلەنگەن: 

بىز  كەلسە،  توغرا  بٻرىشىمىزغا  يٻزىغا  بىر  باشقا  يٻزىدىن  بىر  بىزنىڭ  ەئگەر  بار.  چەكلىمىسى  يۈرۈش 
ۇئ  سىزنىڭ  ۋە  تىزىملىتىشى  مٻھمانالرمۇ  كەلگەن  ىئدى...  كٻرەك  ېئلىشىمىز  رۇخسەت  [ھۆكۈمەتتىن] 
بىر ائگاھالندۇرۇش  بٻرىشىڭىز الزىم... مەن چەتەئلگە چىققانلىقىم ۈئچۈن كىملىكىمدە  مٻھمانغا كاپالەت 
مٻنىڭ  ۇئالر  ىئدى.  بار  پونكىتى  تەكشۈرۈش  بىر  يەردە  ۇئ  چٻغىمدا،  بارغان  يٻزىغا]  [ۇئ  مەن  ىئدى...  بار 
كٻيىن]  [شۇنىڭدىن  كىرىشىمنى ېئيتتى.  تۇتۇلغان ۆئيگە  كىشىلەر  گۇمانلىق  ماڭا  تەكشۈرۈپ،  كىملىكىمنى 

بولدۇم.174 قورقىدىغان  كىملىكىمنى ىئشلىتىشتىن  مەن 

قويۇلغانلىقىنى  نٻمە سەۋەبتىن  بۇنىڭ  بولۇپ،  قويۇلغان  كىملىكلىرىگە «بەلگە»  بىلدۈرۈشىچە، �الرنىڭ  تۇرغانالرنىڭ  ىئلگىرى شىنجاڭدا 
بىلمەيدىكەن، نەتىجىدە �الرنىڭ مەلۇم رايونالرغا بٻرىشى ياكى مەلۇم بىناالرغا كىرىشى مەنئىي قىلىنغان. «ئەگەر تەكشۈرۈش پونكىتى سىزگە 
بۇنداق بەلگىنى بٻرىپ قويسا، بۇ بەلگە سىز بىلەن قالىدۇ... ماڭا بەلگە قويۇلغاچقا، ائپتوبۇسقا �لتۇرۇشتىن ۋە دوختۇرخانىغا كىرىشىمدىن 

چەكلەندىم».175

يورۇش چەكلىمىلىرى ھەممىال يەرگە تارقالغان ېئلىكـترونلۇق نازارەت تورى ائرقىلىق ىئجرا قىلىنىدىكەن. ائز سانلىق مىللەت ائھالىلىرى ھەر 
قانداق بىر ۋاقىتتا شىنجاڭنىڭ ىئچىدە يۈرسە، �الرنىڭ ھەرىكەتلىرىنى كوچا بۇلۇڭلىرىدىكى ۋە چىراق �رنىدا �رنىتىلغان ئەڭ ىئلغار كۆزىتىش 
كامٻرا تورلىرى ائرقىلىق كۆزىتىپ تۇرىدىكەن ھەم تٻلٻفون ائرقىلىق ھەر ۋاقىت ىئزنى قوغاليدىكەن. �الرنىڭ كۆپىنچىسى چىراي پەرقلەندۈرۈش 

ىئقتىدارىغا ىئگە ىئكەن.176

مۇخبىرالرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، چىراي پەرقلەندۈرۈش تٻخنىكىسى مەخسۇس «�يغۇرالرنى بايقاش، ىئز قوغالش ۋە نازارەت قىلىش» �چۈن 
ائالھىدە پروگراممىلىنىپ اليىھىلەنگەن.177 ىئسماىئل مۇنداق دٻدى: «ھەر بىر ساقچى پونكىتىنىڭ �گزىسىدە ياكى تەكشۈرۈش توساقلىرىدا 

كامٻراالر بار. ھەربىر بۇلۇڭدا، ھەربىر قىزىل چىراغدا نۇرغۇن كامٻراالر باركى، ساناپ بواللمايسىز. شۇنچىلىك كۆپ... �الر �يغۇرالر توپلىنىپ 
ياشايدىغان ھەممە جايالرنىڭ ھەر بىر كىرىش ېئغىزلىرىدا بار».178 ىئبراھىمنىڭ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا ېئيتىشىچە، � الگٻردىن قويۇپ 

بٻرىلگەندىن كٻيىن، �نىڭ �يىنىڭ سىرتىغا بىر كامٻرا �رنىتىلغان.179 يەركىنبەكنىڭ ېئيتىشىچە، خادىمالر �نى سوراق قىلغان ۋە �نىڭ 
بىر كامٻرا �رنىتىدىغانلىقى ھەققىدە تەھدىت سالغان.180 ھۆكۈمەتتە ىئشلىگەن ىئككى  ھەرىكىتىنى شۈبھىلىك دەپ ئەيىبلەپ، ىئش �رنىغا 

كامٻرا �رناتقان.181 قىلىنغان ائىئلىلەرنىڭ �يلىرىنىڭ سىرتىغا  نازارەت  تەشكىالتىغا ېئيتىشىچە، ھۆكۈمەت خادىملىرى  شەخىسنىڭ كەچۈرۈم 
ائيمان مۇنداق دٻدى: «[نازارەت قىلىش �چۈن] نۇقتىلىق ائىئلىلەرنىڭ دەرۋازىلىرىغا كامٻراالر �رنىتىلغان... مەن �نى ھەممە يەردە 

كۆردۇم».182

171 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

172 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

173 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

174 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

175 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
176 توم فىلىپس،`مۇھاپىزەتچىلەر` گٻزىتى، «خىتاي يۈز تونۇش نازارەت سىستٻمىنى شىنجاڭدا سىناق قىلىۋاتىدۇ؛ دوكالت: نازارەت قىلىش تىزىملىكـتىكى گۇماندار �يىدىن ياكى ىئش �رنىدىن 

ائيرىلغاندا، سىستٻما داىئرىلەرگە سىگنال بٻرىدىكەن»، 2018-يىلى 18-يانۋار، 
www.theguardian.com/world/2018/jan/18/china-testing-facial-recognition-surveillance-system-in-XUAR-report;

پاۋل موزٻر ۋە ائرون كرولىك، نيۇيورك ۋاقتى گٻزىتى، «بىر نازارەت قىلىش تورى خىتاي شەھەرلىرىنى قاپلىغان، ساقچىغا ئەڭ كۆپ ھوقۇقالر بەرگەن: داىئرىلەر سىزنىڭ تٻلٻفونىڭىزنى سكاننٻرلىيااليدىكەن، 
يۈزىڭىزنى تەكشۈرۈپ ىئز قوغالش ائرقىلىق، سىزنىڭ �يىڭىزدىن قاچان ائيرىلغانلىقىڭىزنى بىلەلەيدىكەن. دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ جاسۇسلۇق تورلىرىدىن بىرى نورمال كىشىلەرنى نىشان قىلغان ۋە ھٻچكىم 

www.nytimes.com/2019/12/17/technology/china-surveillance.html،بۇنى توسۇپ قااللمايدىكەن»، 2019-يىلى 17- دٻكابىر
پاۋل موزٻر، «بىر ائيدا 500 مىڭ قٻتىم يۈز سكاننٻرالش: خىتاي قانداق قىلىپ سۈنئىي ئەقلىي ىئقتىدار ائرقىلىق بىر ائزسانلىق مىللەتنىڭ سىرتقى شەكلىنى سىزىپ چىقماقتا: تٻخنىكا دۇنياسىدىكى بىر چوڭ 

ئەخالقىي ھالقىش، خىتاي ىئگىلىك تىكلىگۈچىلىرى، ھۆكۈمەت كۆپ ساندىكى مۇسۇلمان ائز سانلىق مىللەت ئەزالىرىنى ىئز قوغالشقا ىئشلىتىدىغان ائلگورىزىمنى بەرپا قىلغان»، 2019-يىلى 14-ائپرٻل،
www.nytimes.com/2019/04/14/technology/china-surveillance-artificial-intelligence-racial-profiling.html

177 ائۋى ائشەر شاپىرو، رىيۇتٻرس خەۋەر ائگٻنتلىقى، «خىتاينىڭ �يغۇرالرنى تەكشۈرۈپ ىئز قوغلىيااليدىغان تٻخنىكا پاتٻنت قوراللىرى»، 2021-يىلى 13-يانۋار؛
www.reuters.com/article/us-china-tech-uighurs/chinese-tech-patents-tools-that-can-detect-track-uighurs-idUSKBN29I300

178 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

179 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

180 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

181 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

182 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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ھەممىال يەردىكى كامٻراالرنىڭ نازارەتلىرىدىن سىرت، �يغۇر ائھالىلىرى نۇرغۇنلىغان بىخەتەرلىك قىسىملىرى تەرىپىدىن نازارەت قىلىنىدۇ. �الرنىڭ 
كىملىك كٻنىشكىلىرى داىئم تەكشۈرۈلىدۇ، كوچىدىكى كىشىلەرنىڭ تٻلٻفونلىرىنى تەكشۈرىدۇ. مىڭلىغان «قواليلىق ساقچى پونكىتلىرى» ۋە باشقا 

تەكشۈرۈش پونكىتلىرى شىنجاڭنىڭ ھەممە يەرلىرىگە جايالشقان.183 نۇرغۇنلىغان ائھالىلەر كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، كوچىالردىكى ساقچى سانىنىڭ 
ېئشىپ بٻرىۋاتقانلىقىنى ېئيتقان. ئەزھەر مۇنداق دٻدى: «ياردەمچى ساقچىالرنىڭ سانى كۆپەيدى. �الر ھەممە يەردە بولۇپ، بەلكىم سىز بىر 

كوچىدا بىر قانچە يەردە تەكشۈرۈلىشىڭىز مۇمكىن. سىز يەنە بىر قانچە قٻتىمالپ سوائل - سوراقالرغا �چۇرشىڭىز مۇمكىن».184

مەردان مۇنداق دٻدى: «[2016- يىلىدا ۋە 2017- يىلىنىڭ باشلىرىدا] ساقچىالر ھەممىال يەرنى قاپلىغان ىئدى. �الرنىڭ گۈدۈك ائۋازىنى 
تٻلٻفونىنى خالىغانچە تەكشۈرۈشكە  بارلىق كىشىلەرنىڭ  ھەر ۋاقىت ائڭالپ تۇراتتىڭىز».185 يەركىنبەك مۇنداق دٻدى: «ياردەمچى ساقچىالر 

بۇرۇن  كٻتىلىۋاتاتتى... مەن شەھەرگە كىرىشتىن  نەرسىلەر چىققان كىشىلەرنىڭ ھەممىسىنى الگٻرغا ېئلىپ  تٻلٻفونىدا چەكلەنگەن  باشلىدى... 
قورقۇنچلۇق ىئدى...»186 ىئنتايىن  ئەھۋال  تازلىۋٻتەتتىم...  تٻلٻفونۇمنى 

نۇرغۇنلىغان ائھالىلەر 2017- يىلىدا ناھايىتى كۆپ بىخەتەرلىك تەكشۈرۈش پونكىتلىرىنىڭ �الرنىڭ يٻزا ۋە مەھەللىلىرىگە قانداق سٻلىنغانلىقىنى 
كەچۈرۈم تەشكىالتىغا ائڭالتتى.187 ھەسەنئٻلى مۇنداق دٻدى: «چٻن چۇئەنگو [شىنجاڭغا پارتكوم سٻكرٻتارى بولۇپ] كەلگەندىن كٻيىن، � 

كوچىالردا مىڭلىغان ساقچى تەكشۈرۈش قاراۋۇلخانىلىرىنى قۇردى. ھەربىرىنىڭ ائرىلىقى 200-300 مٻتىرچە. مەن �رۈمچىدە بۇنى ھەر كۈنى 
كۆرۈپ تۇردۇم. مٻنىڭ �يۈم كوچىنىڭ يٻنىدا ىئدى. ناھايىتى قىسقا ۋاقىت ىئچىدە بىر - ىئككى كىلومٻتىر كٻلىدىغان بۇ كوچىغا 5-6 [قواليلىق] 

ساقچى پونكىتلىرى قۇرۇلدى».188 كۈنسۇلۇ 2017- يىلىدىن كٻيىن، �زى ياشايدىغان يەردە بىخەتەرلىك قىسىملىرىنىڭ قانداق قىلىپ زور 
دەرىجىدە كۆپەيگەنلىكىنى ۋە شۇنداقال تەكشۈرۈش پونكىتلىرىدىن �تۈشنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى مۇنداق تەسۋىرلىدى:

ۋاقىتلىق  كوچىدا  بىر  ھەر  كەتتى…  ېئشىپ  سانىدىن  ائدەملەرنىڭ  سانى  ساقچىالرنىڭ  كوچىالردا 
كىملىكىڭىزنى  ۇئالر  ىئدى.  ەئمەس  مۇمكىن  كىرىش  كىملىكسىز  بازىرىغا  تالال  ىئدى...  بار  ساقچىخانا 
ساقچىخانىالردا…  ۋاقىتلىق   ... كىرگۈزىدۇ  كٻيىن  بولغاندىن  ائختۇرۇپ  بٻشىڭىزنى  ۈئستى  ۋە  تەكشۈرۈپ 
كىملىك  ائندىن  ۆئتىسىز،  ائپپاراتىدىن  پەرقلەندۈرۈش  چىراي  ۋە  ۈئسكۈنىسىدىن  تەكشۈرۈش  مٻتال 
كارتىڭىزنى سكاننٻراليسىز. ەئگەر مەسىلە بولمىسا، ۆئتۈپ كٻتىسىز. ەئگەر ۇئنداق بولمىسا، بۇ ۆئي ىئككى 
بولسا،  بىلەن ەئينەك ائرقىلىق ائيرىلىدۇ. ەئگەر خاتالىق  تەرەپتىكى ساقچىالر  قارشى  ۋە  خانىغا ائيرىلىدۇ 

سىزدىن [قارشى تەرەپتىن] سوائل سورايدۇ.189

قارىچۇقىنى  كۆز  كىملىكىنى، چىرايىنى،  پونكىتلىرىدا، �الرنىڭ  تەكشۈرۈش  دٻيىشىچە،  تەشكىالتىغا  ائھالىلەرنىڭ خەلقائرا كەچۈرۈم 
قىلغانالرنىڭ ېئيتىشىچە،  قوبۇل  زىيارەتنى  يەنە  قىلىنىدىكەن.190  تەلەپ  تەكشۈرگۈزۈشى  بەزىدە �ستى-بٻشىنى  ۋە  تٻلٻفونىنى  سكاننٻرلىشى، 

�الر قاسساپ دۇكىنىدىن ياكى ماي قاچىالش پونكىتىدىن نەرسە - كٻرەك سٻتىۋالغاندا سكاننٻرالش تەلەپ قىلىنىدىكەن. پىچاقتەك ھەرقانداق 
بىرەر شۈبھىلىك نەرسە سٻتىۋالغاندا، �ستىدە QR كودى بولۇشى كٻرەك ىئكەن.191 رەيھانگۈل مۇنداق دٻدى: «مەن نەرسە - كٻرەك 

سٻتىۋٻلىش �چۈن بازارغا باردىم ۋە تىككۈچىنىڭ يٻنىغا كىردىم. تىككۈچىنىڭ قايچىسىدا تاياقچە كود بار بولۇپ، �الر زەنجىر بىلەن تامغا 
باغالغلىق ىئدى... ساقچىالر ھەر ۋاقىت دۇكانالرنى تەكشۈرۈپ تۇراتتى. ھەتتا ھور دەزمالمۇ تامغا 

باغالغلىق ىئدى».192 ائزات مۇنداق دٻدى: «2017- يىلى ھەر بىر سودا سارىيــى، ھەتتا كىچىك كىيىم 
كٻچەك دۇكىنىدىن تارتىپ، كىرگەن خٻرىدارالرنى تىزىمالشنى تەلەپ قىلغان ۋە شۇنداق قىلغاندا، 

كٻيىن �الرنى ساقچىالر سۈرۈشتۈرۈشتە قىالاليدىكەن».193

يەنە  بىرگە  بىلەن  يورۇش چەكلىمىلىرى  كىشىلەر  شىنجاڭنىڭ ىئلگىرىكى ائھالىلىرىنىڭ ېئيتىشىچە، 
پەقەت  قىلغۇچىالرنىڭ ېئيتىشىچە، ساقچىالر كوچىدا  قوبۇل  زىيارەتنى  ىئرقچىلىققىمۇ �چرىغان. 

183 شىنا چەستنات گرٻيتٻنز،ميۇنخى لى، ئەمىر يازىجى، «تٻررورلۇققا قارشى تۇرۇش ۋە مۇداپىئە خاراكـتٻرلىك باستۇرۇش: خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى �زگەرتىش ىئستراتٻگىيىسى»، خەلقائرا 
ائدرىيان زەنز ۋە جٻيمٻس لٻيبولد،جٻيمٻستوۋن فوندى جەمئىيىتى ،«چٻن چۇئەنگو:  doi.org/10.1162/ISEC_a_00368 ،47- بەتلەر بىخەتەرلىك، 44- توم، 3-سان (20\2019 قىش)،9-47

بٻيجىڭنىڭ تىبەت بىلەن شىنجاڭدىكى بىخەتەرلىك ىئستراتٻگىيىسىنىڭ ائرقىسىدىكى نەيرەڭۋاز ائدەم»، خىتاي ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات، 17-توم، 12-سان،
jamestown.org/program/chen-quanguo-the-strongman-behind-beijings-securitization-strategy-in-tibet-and-XUAR/

184 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

185 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

186 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

187 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

188 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

189 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

190 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
20-دٻكابىر  191 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى؛ بۇ مەنبەنى كۆرۈڭ، ستٻۋٻن مٻلٻندٻز، «ېئتىۋٻتىلگەن شىنجاڭ، خىتاي ائشخانا پىچاقلىرىنى شىفىر كودى ائرقىلىق ىئز تەكشۈرگەن»، 

Fast Company, www.fastcompany.com/40510238/in-xinjiang-china-some-knives-branded-with-owners-qr-codes،2017-يىلى
192 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
193 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

كٻيىنكى بەت: شىنجاڭ �رۈمچى پويىز 
ائلدىدىكى  ىئستانسىسىنىڭ 

مىللىتى  پونكىتلىرى. خىتاي خەن  تەكشۈرۈش 
ۋە كۆپ سانلىقنى تەشكىل قىلىدىغان 

مۇسۇلمانالر ائيرىم – ائيرىم تەكشۈرۈش 
ناھايىتىمۇ  مۇسۇلمانالر  �تىدۇ.  پونكىتلىرىدىن 

تەكشۈرۈلىدۇ.  قاتتىق 
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Amnesty International

ېئتنىك ائز سانلىق مىللەتلەرنىال توسۇپ كىملىك تەكشۈرگەن.194 ھۆكۈمەت تەكشۈرۈش پونكىتىدا ىئشلەيدىغان ىئككى كىشىنى �ز ىئچىگە 
ائلغان گۇۋاچىالرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتايالرنىڭ تەكشۈرۈش پونكىتلىرىدىن �تۈشى ھاجەتسىز ىئكەن. �الرنىڭ �ستى بٻشى ياكى 

تٻلٻفونلىرى ائختۇرۇلماستىن ۋە سۇائلمۇ سورالماستىن قوللىرىنى پۇالڭلىتىپال �تۈپ كٻتىدىكەن.195 ائيشە مۇنداق دٻدى: «پەقەت �يغۇرالر 
تەكشۈرۈش پونكىتىدىن �تىشى كٻرەك».196 ائيدار مۇنداق دٻدى: «شىنجاڭدىن سەپەر قىلىدىغانالرنىڭ ائيرودروم تەكشۈرۈشىدىن �تۈشى 

�چۈن قوشۇمچە باسقۇچلىرى بار بولۇپ، �الر ېئكس نۇر بىلەن بەدىنىمىزنى ىئككى قٻتىم سكاننٻراليتتى». كۈنسۇلۇ مۇنداق دٻدى: «�رۈمچى 
2017-2016-يىللىرىدا  نۇقتىلىرىدىن �تۈشى كٻرەك ىئدى.  2016-يىلىغىچە، پەقەت �يغۇرالرنىڭال تەكشۈرۈش  ۋەقەسىدىن كٻيىن 

بولسا قازاقالرنىمۇ تەكشۈرۈشكە باشلىدى. مەن ماشىنىدا ىئدىم ۋە [ماشىنىدىن چۈشۈپ تەكشۈرۈش پونكىتىدىن] �تمىسەممۇ بولىدۇ دەپ 
بىلگەندىن كٻيىن، ماشىنىدىن چۈشۈشكە مەجبۇر  قازاق ىئكەنلىكىمنى  تەكشۈرۈپ،  ياردەمچى ساقچى كىملىكىمنى  ئەمما  �يالپتىمەن. 

بولدۇم. خىتايالر �نىڭدىن �تىمىسىمۇ بولىدۇ».197 سەقٻنمۇ ېئتنىك ائز سانلىق مىللەتلەرنىڭ قەرەللىك ھالدا ائپتۇبۇسالردىن چۈشۈرۈلۈپ 
تەكشۈرۈلىدىغانلىقىنى، ئەمما خىتايالرغا بولسا �نداق ىئشالرنىڭ يوقلىغىنى بىلدۈردى.198 دارىگا مۇنداق دەيدۇ: «سودا سارايلىرىدا ياكى 

دوختۇرخانىالردا... [ھەممە ائدەم كىملىك كارتىسىنى ماشىنىغا سۈركىشى كٻرەك] ... بىراق كوچىالردا پەقەت مۇسۇلمانالر شۇنداق قىلىشى 
كٻرەك، خىتايالر �نداق قىلمايدۇ. ئەگەر بىر خىتاي كىملىك كارتىسىنى بىللە ېئلىپ يۈرۈشنى �نتۇپ قالغان بولسىمۇ، �نى �تكىلى 

قويىدۇ».199

بىر قانچىلىغان گۇۋاھلىق بەرگۈچىلەرنىڭ ېئيتىشىچە، ائيروپورت ۋە پويىز ىئستانسىسىدا خىتايالر ۋە ائز سانلىق مىللەتلەر ائيرىم - ائيرىم 
2019-يىلى �رۈمچىگە باردىم... مەن يولغا چىقىشتىن بۇرۇن [پويىزغا  �تىدىغان يولالر بٻكىتىلگەن.200 سەقٻن مۇنداق دەيدۇ «مەن 

ناھايىتىمۇ قاتتىق تەكشۈرىدىغان تەكشۈرۈش ېئغىزلىرىدىن �تتۇم. �الر خىتايالرنى پويىزدا بىر تەرەپكە، مۇسۇلمانالرنى  �لتۇرۇشتىن بۇرۇن]، 
يەنە بىر تەرەپكە ائيرىلىپ تۇرۇشىنى بۇيرۇغان ۋاقىتتا مەن پويىزدىن �زۈم چۈشۈپ قالدىم... [مۇسۇلمانالر] باشقا بىر تەكشۈرۈش ېئغىزىدا 

تەكشۈرۈشتىن �تىشى [خىتايالر �نداق قىلمايتتى] كٻرەك ىئدى» .201

يىن، مىللىتى خىتاي بولۇپ، � شىنجاڭنى زىيارەت قىلغان. سەپەر جەريانىدا �زىنىڭ كەمسىتىلىشكە شاھىد بولغانلىقىنى ېئيتىپ مۇنداق 
دٻدى: 

مەن  ىئدى.  ائشكارە  وئچۇق  قەدەر  شۇ  كەمسىتىلىش  ىئدى...  قاپلىغان  يەرنى  ھەممە  كامٻرالىرى  كۈزىتىش 
تەرىپىدە وئلتۇرغان ۇئيغۇرالرنىڭ  قارشى  مٻنىڭ  بىراق  مٻنى ھٻچقانداق تەكشۇرمىدى  پويىزغا چىقتىم، ۇئالر 
يەردە ىئككى  ۋاقتىمدا، ۇئ  تۇرغان  پويىز ىئستانسىسىدا  تەكشۈردى... مەن  يانفونلىرىنى  ۋە  بٻلەتلىرىنى  پويىز 
بولسا  سەپ  بىر  يەنە  ۈئچۈن،  ۇئيغۇرالر  بولسا  سەپ  بىر  ۈئچۈن]،  تەكشۈرۈش  [بىخەتەرلىكنى  بارتى  سەپ 
نەرسىلەرنى  مٻتاللىق  پەقەتال  ىئدى،  يوق  ەئسلىھەلىرى  تونۇش  چىراي  سەپتە  ۇئ  بولۇپ،  ۈئچۈن  خىتايالر 
بايقاش ماشىنىسىدىنال ۆئتەتتى. ۇئيغۇرالر تۇرغان سەپ بولسا ناھايىتى ۇئزۇن ىئدى... مەن يەر ائستى تونىلىغا 
[بۇ بولسا چوڭ شەھەر ىئدى] قاراپ يورۇپ كەتتىم بىراق ۇئيغۇرالر بولسا، مەيلى ياشانغان كىشىلەر بولسۇن، 
ھەممىسىنىڭ پۈتۈن بەدىنى مٻتال تەكشۈرۈشتىن ۆئتىشى كٻرەك ىئدى. ۇئالرنى تونىلنىڭ ھەر ىئككىال كىرىش 
ېئغىزلىرىدا تەكشۈرەتتى. مەن ۆئزۈم بىلەن بىللە بىر سەپەر سومكىسى ېئلىپ ماڭغان ىئدىم، ھٻچكىم مٻنىڭ 
سومكامنى تەكشۈرمىدى. مەن بىخەتەرلىك [تەكشۈرۈش] ېئشىكىدىن ۆئتتۇم، بىراق ھىچ كىم مٻنى تەكشۈرۈش 
قول ەئسۋابى بىلەن تەكشۈرمىدى... چۈنكى مٻنىڭ مىللىتىم خىتاي ىئدى، شۇڭا مەن تەكشۈرۈلمىدىم... مەن 
بىرسىدىن [ھۆكۈمەتتە ىئشلەيدىغان خادىمدىن] بۇ ھەقتە سورۇدۇم، ۇئ مۇنداق دٻدى «ۇئيغۇرالرغا چوقۇم 

باشقىچە مۇائمىلە قىلىش كٻرەك چۈنكى ۇئ يەردە خىتاي تٻرورىستلىرى يوق».202

ۋە  قىلىش  زاكاز  مٻھمانخانا  بارغاندا  ساياھەتكە  سىرتىغا  يۇرتىنىڭ  �زلىرىنىڭ  تەشكىالتىغا،  كەچۈرۈم  ائھالىلىرى  مىللەت  سانلىق  ائز 
ېئلىشنى  تىزىمغا  مٻھمانخانىغا  بىزنى  مٻھمانخانا  قىلغان  زاكاز  توردا  بىز  «بٻيجىڭدا،  ېئيتتى.203  قىينىلىدىغانلىقىنى  ېئلىشتا  ىئجارە  �ي 

�الر  مەن،  چۈشەندۈردى…  دەپ  بولغانلىقى  شىنجاڭدىن  ھۆججەتلىرىمىزنىڭ  بىزنىڭ  سەۋەبىنى  بۇنىڭ  �الر  قىلدى…  رەت 

194 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

195 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

196 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

197 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

198 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

199 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

200 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

201 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

202 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

203 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.



47 «بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى
Amnesty International

ھٻس  پۇقرادەك  دەرىجىلىك  �چىنچى  خۇددى  �زۈمنى  مەن  �يلىدىم…  دەپ  قىلدى  رەت  بىزنى  ئەنسىرەپ  كٻلىشىدىن  ساقچىالرنىڭ 
كۈتكۈچى  مٻھمانخانىالردىكى  قٻتىم،  ھەر  �چرايمىز.  قىلىنىشقا  رەت  تەرىپىدىن  مٻھمانخانىالر  داىئم  «بىز  ائيدار.204  دٻدى  قىلدىم» 

بولغان  قىلىپ  زاكاز  توردا  مٻھمانخانىنى  بىز  ېئيتىدۇ…  يوقلىقىنى  ياتاق  بوش  ياكى  قىاللمايدىغانلىقىنى  قوبۇل  بىزنى  بىزگە،  خادىمالر 
ياتاققا]  تۇرغان  [بىز  ھەمىشە  ساقچىالر  تەقدىردىمۇ،  قىلغان  قوبۇل  بىزنى  �الر  قالدۇرۇلىدۇ.  ئەمەلدىن  زاكازىمىز  بەزىدە  بولساقمۇ، 

زەينەپگۈل.205 دٻدى  كٻلىدۇ»  ىئزدەپ 

خىتايدىن چىقىش ياكى كىرىشكە قويۇلغان چەكلىمىلەر
ھۆكۈمەت ائز سانلىق مىللەت ئەزالىرىنىڭ، بولۇپمۇ �يغۇرالرنىڭ چەتئەلگە چىقىشىنى ائدەتتىن تاشقىرى قىيىنالشتۇرۇۋەتتى، ھەتتا �نى مۇمكىن 
ئەمەس ھالغا چۈشۈرۈپ قويدى.206 بۇنىڭ �چۈن، شىنجاڭدىكى ائز سانلىق مىللەتلەر ائھالىلىرى  2016- ۋە 2017-يىللىرى 207قوللىرىدىكى 

پاسپورتىنى ھۆكۈمەتكە تاپشۇرۇشقا مەجبۇرالندى، شۇنىڭدىن كٻيىن كىشىلەر ائساسەن پاسپورتلىرىنى قوللىرىغا قايتۇرۇپ ائاللمىدى.208

2017-يىلدىن كٻيىن ناھايىتى ائز ساندىكى �يغۇرالر ۋە قازاق بولمىغان مىللەتلەر شىنجاڭدىن چىقالىغان بولۇپ، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا 
مەلۇم بولغان ئەھۋالالر شۇنى كۆرسىتىدىكى، �الرنىڭ ھەممىسى دٻگۈدەك چەتئەللەر بىلەن كۈچلۈك دەرىجىدە ائىئلە مۇناسىۋىتى بارالر 

ياكى پارا بەرگەن ۋەياكى ھۆكۈمەتنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى بىلەن ائالھىدە كۈچلۈك مۇناسىۋەتلىرى بار بولغان كىشىلەردۇر.209
بولغان ېئركىنبٻك، كەچۈرۈم  بارالىغان قازاق مىللىتىدىن  قايتۇرۇۋٻلىپ قازاقىستانغا  پاسپورتىنى  «ۋاسىتىچى» گە پۇل خەجلەش ائرقىلىق 

تەشكىالتىغا، �زىنىڭ بىر �يغۇر دوستىنىڭ �خشاش «ۋاسىتىچى» غا �خشاش ىئشنى قىلىشقا يول ماڭغانلىقىنى، ئەمما داىئرىلەر �نىڭ 
ئەمەسلىكىنى ېئيتقانلىقىنى دٻدى.210 مۇمكىن  قايتۇرۇۋٻلىشنىڭ  پاسپورتىنى  بولغانلىقى �چۈن  دوستىغا، �نىڭ �يغۇر 

2017-يىلدىن بۇرۇن شىنجاڭدىن �قۇشقا چىققان ائيدار كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زى خىتايدا تۇرۇۋاتقان ۋاقىتتا پاسپورتىنى يەرلىك 
داىئرىلەرگە تاپشۇرۇشى كٻرەكلىكىنى ېئيتتى. � چەتئەلگە چىقىش �چۈن پاسپورتىنى قايتۇرۇپ ائلماقچى بولغاندا، داىئرىلەر �نىڭغا، �نىڭ 

پاسپورتىمنى  مٻنىڭ  قىلىنمايدىغانلىقىنى ېئيتقان. �: «ائىئلەمدىكىلەر  پاسپورت ېئلىشىغا رۇخسەت  بولغانلىقى �چۈن  مىللەتتىن  ائز سانلىق 
2017-يىلىنىڭ بٻشىدا شىنجاڭدىن ائيرىلغان ىئسماىئل، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنى  ېئلىش �چۈن پارا بٻرىشى كٻرەك ىئدى» دٻدى.211

چەتئەلگە چىقالىغان ئەڭ ائخىرقى بىر �يغۇر دەپ قارايدىغانلىقىنى ېئيتتى:

كۆپەيتىپ  پەقەت  ېئلىۋٻلىپ،  پاسپورتىمىزنى  ىئشخانا]  [مەمۇرىي  كومىتٻتى  ائھالىلەر  2-ائيدا،  2017-يىلى 
گۇمانالنغان  قايتۇرۇۋاالاليدىغانلىقىمدىن  پاسپورتىمنى  مەن  ېئيتتى…  بٻرىدىغانلىقىنى  قايتۇرۇپ  بولۇپال 
5-ائيدا،  2017-يىلى  مەن  ائيرىلدىم].  دۆلەتتىن  [ائندىن  ېئلىۋالدىم  قايتۇرۇپ  پاسپورتىمنى  ەئمما  ىئدىم، 
قايتۇرۇۋااللماپتۇ.  ھٻچقايسى  ۇئالرنىڭ  ائڭلىدىم.  يىغىۋالغانلىقىنى  يەنە  پاسپورتىنى  ائدەملەرنىڭ  ھەممە 
مەن كەتكەندىن كٻيىن چەتەئلگە چىقالىغان ۇئيغۇرالر ائساسەن يوق. مەن ەئڭ ائخىرىدا چىقالىغانالرنىڭ 

بىرى.212

�ندىن باشقا، كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان سابىق تۇتقۇنالرنىڭ سۆزلىرى، شۇنىڭدەك مۇخبىرالرنىڭ دوكالتلىرى ۋە 
ائشكارىالنغان ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرىگە ائساسالنغاندا، چەتئەلگە ساياھەتكە چىقىش، چەتئەلگە ساياھەتكە چىقىشقا يول مٻڭىش ياكى 

چەتئەلدىكى كىشىلەر بىلەن ائالقە قىلىش قاتارلىق ىئشالر تۇتۇلۇش ۋە يىغىۋٻلىش الگٻرىغا ئەۋەتىلىشنىڭ ائساسى بولغان (3.1-بۆلەككە قاراڭ). 

204 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

205 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
206 كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتىنىڭ «بىر پاسپورت، ىئككى سىستٻما: خىتاينىڭ تىبەتلەر ۋە باشقىالرنىڭ چەتئەل ساياھىتىنى چەكلىشى» ناملىق ماقالىسىگە قاراڭ، 2015-يىلى 7-ائينىڭ 

www.hrw.org/report/2015/07/13/one-passport-two-systems/chinas-restrictions-foreign-travel-tibetans-and-others;،13-كۈنى
docs.uhrp.org/pdf/Weaponized_Passports.pdf ،يغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى: «قورالغا ائيالندۇرۇلغان پاسپورت - �يغۇرالرنىڭ دۆلەتسىزلىك كرىزىسى»، 2020-يىلى 4-ائي�

207 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى؛ شۇنداقال كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتىنىڭ «خىتاي: شىنجاڭدا پاسپورت خالىغانچە يىغىۋٻلىنىدۇ» ناملىق دوكالتىغا قاراڭ، 2016-يىلى 
www.hrw.org/news/2016/11/22/china-passports-arbitrarily-recalled-XUAR ،11-ائينىڭ 21-كۈنى

 �يغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى: «قورالغا ائيالندۇرۇلغان پاسپورت - �يغۇرالرنىڭ دۆلەتسىزلىك كرىزىسى»، 2020-يىل 4-ائي، docs.uhrp.org/pdf/Weaponized_Passports.pdf; ېئدۋارد ۋوڭ، 
نيۇ يورك ۋاقىت گٻزىتى، «ساقچىالر خىتاينىڭ غەربىدىكى شىنجاڭنىڭ قىسمەن جايلىرىدا پاسپورتنى يىغىۋالدى»، 2016-يىل 12-ائينىڭ 1-كۈنى،

www.nytimes.com/2016/12/01/world/asia/passports-confiscated-XUAR-china-uighur.html
Catherine Putz, The Diplomat - كاتٻرىن پۇتز: «قازاقىستان، شىنجاڭدىكى قايتا تەربىيەلەش الگٻرىدىكى قازاقالر �چۈن خىتاي بىلەن ېئھتىياتچانلىق بىلەن قارشىالشتى: ائستانە ھەتتا  208

شىنجاڭ قايتا تەربىيەلەش الگٻرىغا قامالغان �ز پۇقرالىرىغا ۋاكالىتەن بٻيجىڭغا بٻسىم قىلىشقا قۇربى يەتمەيدۇ»، «دىپلومات» ژۇرنىلى، 2018-يىلى 6-ائينىڭ 14-كۈنى،
thediplomat.com/2018/06/carefully-kazakhstan-confronts-china-about-kazakhs-in-xinjiang-re-education-camps

209 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى؛ شۇنداقال �يغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى (UHRP) نىڭ «�يغۇرالر خىتايغا: ‹تۇغقانلىرىمىزنىڭ پاسپورتىنى قايتۇرۇپ بەر!›» ناملىق دوكالتىغا قاراڭ، 
2020-يىلى 8-ائي،/uhrp.org/report/uhrp-briefing-uyghurs-china-return-our-relatives-passports-html; �يغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى (UHRP): «قورالغا ائيالندۇرۇلغان پاسپورت - 

docs.uhrp.org/pdf/Weaponized_Passports.pdf،يغۇرالرنىڭ دۆلەتسىزلىك كرىزىسى» ، 2020-يىلى 1-ائپرٻل�
210 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
211 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
212 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.



«بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»48
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى

Amnesty International

خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش  3

  «مەن شۇ يەردە ىئدىم… ۇئالرنىڭ قوللىرى كەينىگە قايرىلىپ، كويزا سٻلىنغان بولۇپ، ۇئالرنىڭ 
ائرىسىدا ائيالالرمۇ بار ىئدى… ساقچىالر كىشىلەرنى ۆئيلىرىدىن ېئلىپ چىقىپ كٻتىۋاتاتتى... 
ھەمدە ۇئالرنىڭ باشلىرىغا قارا خالتا كىيدۈرۈلگەن ىئدى… شۇ كۈنى كەچتە بىز 60 ائدەمنى 

تۇتۇپ كەلدۇق». 

يٻركىنبٻك، شىنجاڭدىكى كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىشقا قاتناشقان ھۆكۈمەت كادىرى.

خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش    1.3
2017-يىلىنىڭ باشلىرىدىن باشالپ، شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرنى ائساس قىلغان غايەت زور ساندىكى ئەر-ائيالالر تۇتقۇن قىلىنغان.213 بۇ 

تۇتقۇن قىلىش تۈرمىلەرگە سوالنغان كەم دٻگەندە نەچچە يۈز مىڭ كىشىلەرنى ۋە شۇنىڭدەك يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىغا سوالنغان نەچچە يۈز 
1 مىليون ياكى �نىڭدىنمۇ كۆپ كىشىلەرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ.214 مىڭ، بەلكىم 

2017-يىلى، كۆپلىگەن يىغىۋٻلىش الگٻرلىرى، تۇتقۇنالرنى تۇتۇپ تۇرۇش ياكى �الرنىڭ قٻچىپ كٻتىشىنىڭ ائلدىنى ېئلىش �چۈن قاتتىق 
2018-يىللىرى،  215 بىنالىرى بولغان �رۇنالرنى ىئشلەتكەن ىئدى.  ياكى ھۆكۈمەت  بىخەتەرلىك سىستٻمىلىرى �رنىتىلغان ىئلگىرى مەكـتەپ 

دەسلەپكى الگٻرالردىكى تۇتقۇنالر مەخسۇس تۇتۇپ تۇرۇش �رنى قىلىپ ياسالغان چوڭراق �رۇنالرغا كۆپلەپ يۆتكەلدى. (الگٻرالرنىڭ 
بىلمەكچى  تٻخىمۇ كۆپ �چۇرالرنى  توغرىسىدا  يىغىۋٻلىش الگٻرى سىستٻمىسىنىڭ قۇرۇلۇش �ل ئەسلىھەلىرىنىڭ ھالىتى  تاقىلىشى ۋە 

تٻكىست  ناملىق  قىلىش سىستٻمىسى»  تۇتقۇن  كۆلەملىك  ۋە شىنجاڭدىكى كەڭ  تەرەققىياتى  «يىغىۋٻلىش الگٻرى سىستٻمىسىنىڭ  بولسىڭىز، 
قاراڭ). رامكىسىغا 

خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدا بىر مەزگىل تۇرغان، كٻيىن قويۇپ بٻرىلگەن 55 نەپەر ائدەم (39 ئەر ۋە 16 ائيال) 
نى زىيارەت قىلدى. بۇ سابىق تۇتقۇنالرنىڭ ھەممىسىگە بارلىق مۇۋاپىق �لچەملەر بويىچە قارىغاندا، �الر پۈتۈنلەي قانۇنلۇق قىلمىشالردەك 
كۆرۈنىدىغان ىئشالر سەۋەبىدىن، يەنى خەلقائرادا ېئتىراپ قىلىنغان ھٻچقانداق جىنايــى ىئشالر سادىر قىلمىغان بولسىمۇ خالىغانچە تۇتۇپ 

نٻگىزلىك قاىئدىلىرىگە خىالپ  قانۇنىنىڭ نۇرغۇن  تۇتۇپ تۇرۇلۇشى، خەلقائرا كىشىلىك ھوقۇق  يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدا  كٻتىلگەن. �الرنىڭ 

213 نيۇ يورك ۋاقتى گٻزىتى: «خىتايدىكى تۈرمىلەر مۇسۇلمان تۇتقۇنالر بىلەن تولۇپ تاشتى: شىنجاڭدا تۇتقۇن قىلىش، سوتالش ۋە تۈرمە جازالىرى بٻرىش ھەددىدىن زىيادە كۆپەيدى، �يغۇر ۋە 
قازاقالرمۇ قايتا تەربىيىلەشكە دۇچ كەلدى»، 2019-يىلى 8 - ائينىڭ 31-كۈنى،www.nytimes.com/2019/08/31/world/asia/xinjiang-china-uighurs-prisons.html; كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش 

تەشكىالتى: «خىتاي: شىنجاڭدا ائساسسىز قاماش كۆپەيدى - �يغۇرالر ۋە باشقا مۇسۇلمانالرغا قارىتا قاتتىق، ناھەق جازاالر»، 2021-يىلى 2-ائينىڭ 24-كۈنى،
www.hrw.org/news/2021/02/24/china-baseless-imprisonments-surge-xinjiang#

214 شىنجاڭدىكى تۇتقۇن قىلىنغانالرنىڭ سانى توغرىسىدىكى مۆلچەرگە قارىتا، كۋارتزنىڭ پاترىك دٻخاننىڭ (Patrick deHahn, Quartz) ماقالىسىگە قاراڭ: «خىتايدا 1 مىليوندىن ائرتۇق مۇسۇلمان 
;qz.com/1599393/how-researchers-estimate-1-million-uyghurs-are-detained-in-xinjiang/ amp/ ،تۇتقۇن قىلىندى، ئەمما بىز بۇ سانغا قانداق ېئرىشتۇق؟»، 2019-يىل 7-ائينىڭ 4-كۈنى

جەسسىكا باتكې (Jessica Batke): «شىنجاڭدىكى الگٻرالرغا سوالنغانالر بىر مىليون دٻگەن سان نەدىن كەلگەن؟»، 2019-يىل 8-يانۋار،
 ;www.chinafile.com/reporting-opinion/features/where-did-one-million-figure-detentions-xinjiangs-camps-come

خىتاي كىشىلىك ھوقۇقنى قوغدىغۇچىالر (CHRD) ۋە باراۋەر ھوقۇق تەشەببۇسى (ERI)، «خىتاي: زور ساندىكى �يغۇرالر ۋە باشقا ائز سانلىق مىللەتلەر قايتا تەربىيەلەش پىروگراممىسىغا زورالندى»، 
www.nchrd.org/2018/08/chinamassive-numbers-of-uyghurs-other-ethnic-minorities-forced-into-re-education-programs;،2018-يىل 8-ائينىڭ 3-كۈنى

خىتاي كىشىلىك ھوقۇق قوغدىغۇچىلىرىCHRD» :(CHRD) تەخمىنەن بىر مىليون �يغۇرالر تۇتقۇن قىلىندى دٻگەن قاراشتا چىڭ تۇرىدۇ»، 2020-يىلى 8-ائينىڭ 3-كۈنى،
www.nchrd. org/2020/08/chrd-stands-firmly-by-estimate-of-one-million-uyghurs-detained/;

 ائدرىيان زٻنز (Adrian Zenz) : «خىتاينىڭ شىنجاڭ �يغۇر ائپتونوم رايونى (XUAR) دىكى سىياسىي قايتا تەربىيەلەش ھەرىكىتىنىڭ يٻڭى ىئسپاتى»، «خىتاي قىسقىچە مەلۇماتالر»، 18-توپالم، 10-
jamestown.org/program/evidence-for-chinas-political-re-education-campaign-in-XUAR ،سان، 2018-يىلى 5-ائينىڭ 15-كۈنى

ائدرىيان زٻنز (Adrian Zenz)، «سىياسىي خەتەر» ژۇرنىلى، «`مٻڭە يۇيۇش، قەلبلەرنى تازىالش`: شىنجاڭنىڭ قانۇندىن ھالقىغان قاماش ھەرىكىتىنىڭ خاراكـتٻرى ۋە داىئرىسى توغرىسىدا خىتاي 
www.jpolrisk.com/wash-brains-cleanse-hearts،ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرىدىن ىئسپاتالر»، 2019-يىلى 11-ائي

215 نايتٻن رۇسٻر (Nathan Ruser)، ائۋسترالىيە ىئستراتٻگىيەلىك سىياسى تەتقىقاتى ىئنستىتۇتى: «شىنجاڭنىڭ تۇتۇپ تۇرۇش سىستٻمىسى �ستىدە ىئزدىنىش: دۇنيادىكى ئەڭ ئەتراپلىق سانلىق 
xjdp.aspi.org.au/explainers/exploring-xinjiangs-detention-facilities/ «مەلۇمات ائمبىرى - 380 دىن ائرتۇق �رۇنالر



49 «بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى
Amnesty International

قانۇندا بەلگىلەنگەن دەۋا رەسمىيىتى رەت  تۇتۇلغاندىن كٻيىن  كٻلىدۇ. تۇتقۇن قىلىنغانالرنىڭ ھەممىسىنىڭ دەسلەپكى تۇتۇلۇش جەريانىدا ۋە 
قىلىش  تۇتقۇن  ياكى كىشىلەرنى  بٻرىش  بۇيرۇقى  تۇتۇش  قىلىنمىغان.  قانۇن مەسلىھەتچىسى ىئشلىتىشىگە رۇخسەت  قىلىنغان. ھٻچكىمنىڭ 
ئەيىبلەشلەرنى �ز  قانداق ىئشەنچلىك  قىلىنىدىغان جىنايــى ىئشالر جىنايىتىگە ائىئت ھٻچ  بويىچە ېئتىراپ  قانۇن  قىلمىشلىرىنىڭ خەلقائرا 

بٻرىلمىگەن.216 ىئچىگە ائلغان سەۋەبلەر 

ياكى دۆلەتنىڭ باشقا مۇناسىۋەتلىك ىئچكى قانۇن  كىشىلەرنى يىغىۋٻلىش الگٻرىدا تۇتۇپ تۇرۇش، خىتاي جىنايــى ىئشالر ئەدلىيە سىستٻمىسى 
باياناتلىرىغا ائساسالنغاندا،  ئەمەلدارلىرىنىڭ  ۋە ھۆكۈمەت  كۆرۈنىدۇ. ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرى  بٻرىلىۋاتقانلىقى  داىئرىسىنىڭ سىرتىدا ېئلىپ 
الگٻرالر قانۇنىي تۇتۇپ تۇرۇش �رنى ئەمەس، الگٻردىكى كىشىلەر �ز «ىئختىيارى» بىلەن كەلگەن، �الر جىنايەتچى ئەمەس، شۇڭالشقا 

جىنايــى ىئشالر قانۇن مىزانلىرىنى قوللىنىش مۇۋاپىق بولمايدۇ. ھۆكۈمەت ائشكارا ھالدا بۇ كەسپىي �رۇنالرنىڭ (ھۆكۈمەت بۇالرنى «كەسپىي 
تەربىيىلەش مەركىزى» ياكى «تەربىيىلەش ائرقىلىق �زگەرتىش مەركىزى» دەپ ائتايدۇ) دۆلەتنىڭ نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش پىالنى ياكى 

قامالغان  كادىرلىرىغا، الگٻرالرغا  قۇرۇلغانلىقىنى جاكارلىغان ىئدى. ھۆكۈمەت  قىسمى سۈپىتىدە  بىر  پروگراممىسىنىڭ  تۈگىتىش  رادىكاللىقنى 
3-ائيدا، شىنجاڭ  -يىلى   2019 تاۋابىائتلىرىغا تۇتقۇنالرنىڭ جىنايەتچى ئەمەسلىكىنى �قتۇرۇش بۇيرۇلغان ىئدى.217 كىشىلەرنىڭ ائىئلە 
12-ائيدا الگٻرالرغا  2019-يىلى  �يغۇر ائپتونوم رايونىنىڭ باشلىقى شۆھرەت زاكىر الگٻرالرنى «ياتاقلىق مەكـتەپ» دەپ تەسۋىرلىگەن ۋە 

بولىدۇ» دەپ  ياكى چٻكىنسە  قاتناشسا  پروگراممىغا  بۇ  ۋاقىتتا  بولىدىغانلىقى، «قاتناشقۇچىالر خالىغان  بىلەن  قاتنىشىشنىڭ �ز ىئختىيارلىقى 
ېئيتقان.218

ئەۋەتىلگەن كىشىلەرنىڭ «جازاالنغانلىقى»  بۇ �رۇنالرغا  ئەكسىچە، ائشكارىالنغان ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرى  باياناتىنىڭ  ھۆكۈمەتنىڭ ائشكارا 
نى كۆرسەتتى.219 تۆۋەندىكى گۇۋاھلىق ۋە باشقا دەلىل-ىئسپاتالردا كۆرسىتىلگەندەك، الگٻرالردا تۇرۇش ىئختىيارىي بولغان ئەمەس، شۇنداقال 

تاجاۋۇزچىلىقدۇر. قىلىنغان  ىئززەت-ھۆرمىتىگە  ىئنسانلىق  كىشىلەرنىڭ  شاراىئت  الگٻرالردىكى 

دەسلەپكى تۇتقۇن قىلىنىش
خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان سابىق يىغىۋٻلىش الگٻرى تۇتقۇنلىرى ائگاھالندۇرۇلمايال تۇتقۇن قىلىنغان. نۇرغۇن كىشىلەر 

يٻرىم كٻچىدە �يلىرىدىن ېئلىپ كٻتىلگەن.220 يەنە بەزىلىرى ساقچىالر ياكى �الرنىڭ كەنت باشقۇرۇش ىئدارىسى تەرىپىدىن چاقىرتىلىپ، ساقچىخانىغا 
�زلىرىنى مەلۇم قىلىشى بۇيرۇلغان، كۆپىنچە ھالالردا �الرنىڭ پاسپورتلىرىنى تاپشۇرۇپ بٻرىشىنى تەلەپ قىلىنغان بولۇپ، �الر كەلگەن ھامان تۇتقۇن 

قىلىنغان.221 چەتئەلدە ىئشلەيدىغان، �قۇيدىغان ياكى ياشايدىغان نۇرغۇنلىغان كىشىلەر نەچچىلىگەن ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى ياكى ىئش �رۇنلىرىدىكى 
خوجايىنلىرى تەرىپىدىن قايتىپ كٻلىشى �چۈن بٻسىم قىلىنغان ھەم �الر قايتىپ كٻلىشىگىال، ائيروپورت ۋە قۇرۇقلۇق چٻگرالىرىدا قولغا ېئلىنغان.222

2017-يىلىنىڭ  بىر ھۆكۈمەت كادىرى، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا  قاتناشقان ائيمان ىئسىملىك  تۇتقۇن قىلىشقا  شىنجاڭدىكى كەڭ كۆلەملىك 
ائخىرىدا ساقچىالرنىڭ ائگاھالندۇرۇش بەرمەيال كىشىلەرنى �يىدىن قانداق ېئلىپ كەتكەنلىكى، تۇتۇلغان كىشىلەرنىڭ ائىئلە ئەزالىرىنىڭ بۇ 

ىئشقا قانداق ىئنكاس قايتۇرغانلىقى ۋە ھۆكۈمەت كادىرلىرىنىڭ بۇ جەرياندا قانداق رول �ينىغانلىقىنى ېئيتىپ مۇنداق دٻدى:

قوللىرى  ۇئالرنىڭ  كٻتىۋاتاتتى…  چىقىپ  ېئلىپ  ۆئيىدىن  كىشىلەرنى  ساقچىالر  ىئدىم…  يەردە  شۇ  مەن 
كەينىگە قايرىلىپ، كويزا سٻلىنغان بولۇپ، ۇئالرنىڭ ائرىسىدا ائيالالرمۇ بار ىئدى… ۇئالرنىڭ باشلىرىغا قارا 
بار ىئدى… ھٻچكىم  تىزىملىك  كىشىلەر]  تٻگىشلىك  [تۇتۇشقا  قولىدا  كىيدۈرۈلگەن… ساقچىالرنىڭ  خالتا 

توپ  بىر  تۇيۇقسىز  بٻقىڭ.  قىلىپ  تەسەۋۋۇر  كۆرسىتەلمەيتتى.  قارشىلىق 
[ساقچىالر] ۆئيىڭىزگە باستۇرۇپ كىرىدۇ، قولىڭىزغا كويزا سالىدۇ، بٻشىڭىزغا 
تاۋابىائتلىرى]  ائىئلە  كىشىلەرنىڭ  [تۇتۇلغان  كىيدۈرىدۇ…  خالتا]  [قارا 
بىللە  بولۇپ  ھەمراھ  [ساقچىالرغا]  بىز  سورايدۇ…  دەپ  تۇتىسىلەر  نٻمىشقا 

216 كىشىلىك ھوقۇقنى كۈزىتىش تەشكىالتىنىڭ «شىنجاڭدىكى `سىياسىي تەربىيە` نىڭ تۇتقۇنلىرى ائزات قىلىنسۇن: مۇسۇلمان ائز سانلىق مىللەتلەر ائيالرچە قانۇنسىز �رۇنالردا تۇتۇپ تۇرۇلماقتا» 
ناملىق دوكالتقا قاراڭ، 2017-يىلى 10-سٻنتەبىر. www.hrw.org/news/2017/09/10/china-free-xinjiang-political-education-detainees; خىتاي كىشىلىك ھوقۇقنى قوغدىغۇچىالر «شىنجاڭدا 

جىنايــى ىئشالر بىلەن تۇتقۇن قىلىنغانالرنىڭ نىسبىتى خىتاي بويىچە %21 نى ىئگىلىدى: خىتاينىڭ تٻررورىزمغا قارشى تۇرۇش ھەرىكـتى، شىنجاڭدىكى ېئتنىك ۋە دىنىي ائز سانلىق مىللەتلەرنىڭ 
www.nchrd.org/2018/07/criminal-arrests-in-xinjiang-account-for-21-of-chinas-total-in-2017/ ،ھەممىسىگە قارا-قويۇق زەربە بٻرىشنى نىشان قىلغان»، 2018-يىلى 25-ىئيۇل

217 «شىنجاڭ ھۆججەتلىرى»: �ستىن رامزىي ۋە ۆرىس باكلٻي، «`قەتئىي مٻھرى-شەپقەت قىلماسلىق`: ائشكارىالنغان ھۆججەتلەر خىتاينىڭ مۇسۇلمانالرنى قانداق ۋاسىتىلەر بىلەن كەڭ كۆلەمدە 
تۇتقۇن قىلغانلىقىنىڭ ماھىيىتىنى كۆرسەتتى: خىتاينىڭ 400 بەتلىك ىئچكى ھۆججىتى، شىنجاڭدىكى ائز سانلىق مىللەتلەرگە قارىتا ېئلىپ بٻرىلىۋاتقان مىسلى كۆرۈلمىگەن باستۇرۇشنىڭ ئەسلى ماھىيىتىنى 

www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/asia/china-xinjiang-documents.html .ائشكارە قىلدى» نىيو يورك ۋاقتى، 16-نويابىر 2019-يىلى
218 شىنخۇا ائگٻنتلىقى، «شىنجاڭدىكى تەربىيلەنگۈچىلەر تەربىيلەش پروگراممىلىرى بويىچە رەسمىي �قۇشىنى پۈتتۇردى» ، 2019-يىلى 9-دٻكابىر،

www.xinhuanet.com/english/-201912/09/c_138617314.htm
219 نىيو يورك ۋاقتى، �ستىن رامزىي ۋە ۆرىس باكلٻي، «ھۆججەت: خىتاي ھۆكۈمەت خادىملىرى ائتا-ائنىلىرى يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىغا تۇتقۇن قىلىنغان �سمۈرلەرگە نٻمىالرنى ېئيتتى»، 16-نويابىر 

www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/asia/china-detention-directive.html ،2019-يىلى
220 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
221 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
222 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

كٻيىنكى بەتتە: بىر ائنا بالىسى بىلەن 
بىللە يولدىشىنىڭ �ز �يىدىن 

يىغىۋٻلىش الگٻرىغا ېئلىپ كٻتىلگەن ۋاقىتتىكى 
ائزاب ىئچىدە قاراپ تۇرغان كۆرۈنىشى.
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خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى

Amnesty International

ۋەزىپىمىز  ائساسلىق  بىزنىڭ  قىلمىدى.  ىئشلىرىنى  تۇتۇش  كىشىلەرنى  يەردە  ۇئ  كادىرالر  باردۇق، 
ۋاقىت  ھەر  ىئشالرنىڭ  بۇ  ۇئالرغا  ۋە  بٻرىش  تەسەللى  تىنچالندۇرۇش،  تۇغقانلىرىنى  [تۇتۇلغانالرنىڭ] 
كٻچىدە  كۈنى  شۇ  يىغلىۋەتتىم…  مەن  [كٻيىن]  ېئچىنىشلىق…  بەك  بۇ  ېئيتىش...  تۇرىدىغانلىقىنى  بولۇپ 
پەقەت  ىئچىدىكى]  رايونالر  قىلىنىۋاتقان  تۇتقۇن  كىشىلەر  [نۇرغۇن  بۇ  كەلدۇق…  تۇتۇپ  ائدەمنى   60 بىز 

بىرال جاي ىئدى… ۇئالر ھەر كۈنى ناھايىتى كۆپ كىشىلەرنى تۇتاتتى.223

تۇتقۇن مەزگىلىدە، ھۆكۈمەتتە ىئشلىگەن مەريەمگۈلمۇ كۆرگەنلىرىنى كەچۈرۈم تەشكىالتىغا مۇنداق تەسۋىرلەپ بەردى:  كەڭ كۆلەملىك 
«نۇرغۇن ائىئلىلەردە پەقەت ائيالالرال قالدى. بەزى �يلەردە ىئشىك قۇلۇپالقلىق چۈنكى ائتا-ائنا ھەر ىئككىلىسى يوق بولۇپ، بالىالر ياتاقلىق 

كٻتىلدى». ېئلىپ  مەكـتەپكە 

ھۆكۈمەتتە ىئشلىگەن ىئلياس، 2017-يىلى شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ئەمەلدارالر بىلەن ېئلىپ بٻرىلغان تٻلٻفون ائالقىللىرىغا 
قاتناشقان. تٻلٻفوندا ئەمەلدارالر داىئم �زلىرى تۇرۇشلۇق رايوندىن الگٻرالرغا ئەۋەتىلگەنلەرنىڭ سانىنى دوكالت قىلىشنى تەلەپ قىلغان. ىئلياس 

كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، كۆپ قٻتىملىق تٻلٻفون ائالقىلىرىدە مىڭلىغان كىشىلەرنىڭ الگٻرالرغا ئەۋەتىلگەنلىكىنى مەلۇم قىلىنغانلىقىنى ېئيتتى.

خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش ۋە خەلقائرالىق قانۇنالردىكى
 مەجبۇرىي غايىب قىلىۋٻتىش

خەلقائرا كىشىلىك ھوقۇق قانۇنىغا ائساسەن، ھەممە ائدەمنىڭ �زىنىڭ ئەركىنلىكىدىن بەھرىمەن بولۇش ھوقۇقى بار.224 قولغا ېئلىش ياكى سوالپ قويۇش 
پەقەت مەلۇم سەۋەبلەر ھەمدە قانۇن بويىچە بٻكىتىلگەن رەسمىيەت بويىچە ېئلىپ بٻرىلىدۇ.225 قولغا ېئلىش ۋە سوالپ قويۇشقا رۇخسەت قىلغان ھەمدە 
�نىڭ ائساسى ۋە رەسمىيىتى بەلگىلەنگەن ىئچكى قانۇن چوقۇم خەلقائرا �لچەمگە �يغۇن بولىشى كٻرەك.226 جىنايــى جاۋابكارلىق داىئرىسىنىڭ سىرتىدا 

كىشىلەرنى ھەرقانداق بىر ئەركىنلىكـتىن مەھرۇم قىلىش، مۇۋاپىق قوغداش بولمىغان شاراىئتتا جىنايــى جازاغا باراۋەر كٻلىدىغان جازا بٻرىش قىلمىشلىرى بولسا 
جىنايــى ىئشالر ئەدلىيە سىستٻمىسىنى تەتبىقالشنى ائجىزلىتىدۇ .227

ب د ت نىڭ خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ مىزانىغا ائساسالنغاندا، خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش تۆۋەندىكىلەرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ:
 ېئنىق قانۇنىي ائساس بولماي تۇرۇپ شەخسنىڭ ئەركىنلىكىنى مەھرۇم قىلىدىغان ئەھۋالالر؛
  كىشىلەرنىڭ ھەرىكەت ئەركىنلىكى ياكى پىكىر ئەركىنلىكى، ۋىجدان ۋە دىن ئەركىنلىكى قاتارلىق بەزى ھوقۇقلىرىنى تىنچ 

يۈرگۈزگەنلىكى �چۈنال قولغا ېئلىنغان ئەھۋالالر؛
 ائدىل سوتلىنىش ھوقۇقىغا پۈتۈنلەي رىائيە قىلماسلىق ياكى يٻتەرلىك دەرىجىدە دەخلى-تەرۇز قىلىش دٻلولىرى؛ ھەمدە
  ېئتنىك كٻلىپ چىقىشى، تىلى، دىنى ياكى كۆز قارىشى قاتارلىقالر سەۋەبىدىن كٻلىپ چىققان كەمسىتىلىش ۋە �الرنىڭ كىشىلىك 

ئەركىنلىكنىڭ مەھرۇم قىلىنىشى قاتارلىق خەلقائرا قانۇنغا خىالپ قىلمىشالر.228
دۆلەت ىئچكى قانۇنىدا، ائللىقاچان قانۇنسىز دەپ قارىلىدىغان خالىغانچە قولغا ېئلىش ياكى تۇتۇپ تۇرۇش �خشاشال خەلقائرالىق قانۇنالر ۋە 

�لچەملەر بويىچە ھەر ۋاقىت مەنىئ قىلىنىدۇ.229 خالىغانچە تۇتقۇن قىلىشنىڭ مىساللىرى بولسا ئەيىبلەشمۇ، سوتالشمۇ يوق مەخپىي ھالدا �زۇن مۇددەت 
تۇتۇپ تۇرۇش، دٻلوغا قاراپ چىقمىغان ھالدا �زۇن مۇددەت قاماش ياكى مۇددەتسىز تۇتۇپ تۇرۇش، ھەمدە تۇتۇپ تۇرۇشنى داۋامالشتۇرۇشنىڭ 
سەۋەبىنى قەرەللىك ھالدا قايتا باھالىمىغان ھەر قانداق شەكىلدىكى تۇتۇپ تۇرۇشالرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ.230 ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كومىتٻتى، 

ھٻچقانداق بىر خاتا ىئش قىلمىغان ئەمما جىنايــى ىئشالر بىلەن ئەيىبلىنىپ تۇتقۇن قىلىنغان ائىئلە ئەزالىرىنىڭ «خاتا ھالدا خالىغانچە تۇتقۇن قىلىنىشنىڭ 
قورقۇنۇچلۇق مىساللىرى» ۋە مەجبۇرى غايىب قىلىۋٻتىشتىكى «خالىغانچە تۇتقۇن قىلىشنىڭ ائالھىدە ېئغىر شەكلى» دەپ قارايدۇ.231 مەقسىتىگە �يغۇن 

كەلمەيدىغان نامۇۋاپىق ھالدا سوالپ قويۇشمۇ خالىغانچە تۇتقۇن قىلىشنى شەكىللەندۈرىدىغان بولۇپ، تۇتقۇنالرنىڭ ائدۋوكات ۋە ائىئلە تاۋابىائتلىرى بىلەن 
كۆرۈشۈش تەلىپىنى رەت قىلىش، ئەركىنلىك ھوقۇققا دەخلى-تەرۇز قىلىش قىلمىشلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.232

223 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
224 �نۋٻرسال كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى (UDHR)، 3-ماددا؛ پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىياسىي ھوقۇقالر خەلقائرا ئەھدىنامىسى 9 ،(ICCPR)-ماددا (1).

.(a) (2) 17-ماددا (CERD) ، 9-ماددا (1)، بارلىق شەكىلدىكى ىئرقىي كەمسىتىشنى تۈگىتىش خەلقائرا ئەھدىنامىسى ،(ICCPR) 225 پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىياسىي ھوقۇقالر خەلقائرا ئەھدىنامىسى
www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014en.pdf،226 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، «ائدىل سوتالش قولالنمىسى»، 2014-يىل

227 كىشىلىك ھوقۇق پاائلىيىتى تەشكىالتى (HRC)، �مۇمىي باھا 35-باب 14-پاراگراف.
228 خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش مەسىلىلىرى خىزمەت گۇرۇپپىسى، خەلقائرا قاىئدىلەر قانۇن بويىچە ئەركىنلىكـتىن خالىغانچە مەھرۇم قىلىنىشنىڭ ېئنىقلىمىسى ۋە داىئرىسى توغرىسىدىكى 9-نومۇرلۇق 

UN doc. A/HRC/22/44 .كٻڭەش
229 �نۋٻرسال كىشىلىك ھوقۇق  خىتابنامىسىنىڭ 9-ماددىسى، پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىياسىي ھوقۇقالر خەلقائرا ئەھدىنامىسى (ICCPR) نىڭ 9-ماددىسى 1-تارمىقى؛ كىشىلىك ھوقۇق كومىتٻتى، 

خەلقائرالىق ھەر تۈرلۈك ىئرقىي كەمسىتىشنى يوقىتىش ئەھدىنامىسىنىڭ 9-ماددىسى 1-تارمىقىدىكى «خالىغانچە» دٻگەن ائتالغۇنى نامۇۋاپىقلىق، ائدالەتسىزلىك، ائلدىدىن پەرەز قىلىشنىڭ كەملىكى ۋە 
تٻگىشلىك قانۇنىي رەسمىيەتلەرنىڭ ىئجرا قىلىنىشى، شۇنداقال مۇۋاپىقلىق، زۆرۈرىيەتلىك ۋە نىسبىتىنىڭ مۇۋاپىق بولۇشى قاتارلىق ائمىللىرىنى �ز ىئچىگە ائلغان ھالدا كەڭ مەنىدە چۈشۈشنىڭ 

زۆرۈرلىكى، ھەمدە «2-ماددىنىڭ 1-تارمىقى، 3- ياكى 26-ماددىسىدىكى بەلگىلىمىلەرگە خىالپلىق قىلىدىغان كەمسىتىش سەۋەبىدىن تۇتقۇن قىلىش [قولغا ېئلىش] پرىنسىپ جەھەتتىن خالىغانچە تۇتقۇن 
17؛ كىشىلىك ھوقۇق كومىتٻتىنىڭ �مۇمىي ىئزاھاتى 36، §61 گە قاراڭ. قانۇندىن ھالقىش، توپالپ  قىلىش بولىدۇ» دٻگەننى �تتۇرىغا قويدى. كىشىلىك ھوقۇق كومىتٻتى �مۇمىي ىئزاھاتى 35، §§12،

ېئتىپ �لتۈرۇش ياكى خالىغانچە �لۇم جازاسى بٻرىش توغرىسىدا ائالھىدە دوكالتچىنىڭ بەرگەن دوكالتى، ب د ت �مۇمىي مەجلىسىگە دوكالت، A / 69/265، 47-پاراگراف، ۋە كىشىلىك ھوقۇق 
كٻڭىشىگە دوكالت، A / HRC / 26/36، 74-پاراگراف.

230 كىشىلىك ھوقوق كٻڭىشى �مۇمىي ىئزاھاتى 35، 11-، 12-پاراگراف.

231 كىشىلىك ھوقوق كٻڭىشى �مۇمىي ىئزاھاتى 35، 16-، 17-پاراگراف.
232 كىشىلىك ھوقوق كٻڭىشى �مۇمىي ىئزاھاتى 35، 59-پاراگراف.



53 «بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى
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خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش بولسا قىيناش ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەرنى، مەجبۇرىي غايىب قىلىۋٻتىش ۋە تۈرلۈك خورالش قاتارلىق قىلمىشالرنى 
�ز ىئچىگە ائلىدۇ. بۇ خىلدىكى خورالش قىلمىشلىرىنىڭ ائلدىنى ېئلىشنىڭ مۇھىم ۋاسىتىسى بولسا، ئەركىنلىكـتىن مەھرۇم قىلىنىشنىڭ كٻلىپ چىقىش 

ائساسلىرى ۋە ىئجرا قىلىنىش جەريانلىرىنى ھەر ۋاقىت خەلقائرالىق �لچەملەر بويىچە ېئلىپ بٻرىلىش مەۋقەسىدە مۇستەھكەم تۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىشتۇر.
ىئرقىي ياكى ېئتنىك ائرقا كۆرۈنۈشىگە ائساسەن قولغا ېئلىش ۋە سوالپ قويۇشقا يول قويىدىغان سىياسەت ياكى قىلمىشالر قەتئىي مەنىئ قىلىنىدۇ.233

بىر ېئتنىك گۇرۇپپىنى نىشان قىلغان تٻررورلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنى كەمسىتىش خاراكـتٻرلىك بولۇپ، مۇنداق بىر قانۇننىڭ قوللىنىلىشىغا قەتئىي رۇخسەت 
قىلىنمايدۇ. خالىغانچە تۇتقۇن قىلىشنى چەكلەشمۇ خەلقائرالىق ائدەتكە ائيالنغان قانۇن قاىئدىلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، ب د ت نىڭ خالىغانچە تۇتقۇن قىلىشقا 
مۇناسىۋەتلىك خىزمەت گۇرۇپپىسى - بۇ چەكلەشنىڭ خەلقائرالىق قانۇنالردىكى نورمال رىائيە قىلىشقا تٻگىشلىك مەجبۇرىيەت ىئكەنلىكىنى �تتۇرىغا قويدى. 

يەنى بۇ دٻگەنلىك، چەكلەش- مەزكۇر كٻلىشىمنىڭ بەزى ماددىلىرىنى قوبۇل قىلماسلىق ياكى �نى ائجىزالشتۇرۇپ قوللىنىشقا بولمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. 
بۇ چەكلەش قاىئدىلىرىغا ھەر ۋاقىت رىائيە قىلىشى كٻرەك، بۇ ھەتتا �رۇش مەزگىلى ياكى باشقا پەۋقۇلائددە ىئجتىماىئي ۋەزىيەتلەرنىمۇ �ز ىئچىگە ائلىدۇ.234

ھەر قانداق كىشى قولغا ېئلىنغاندا ياكى سوالپ قويۇلغاندا، �الرنىڭ قولغا ېئلىنىشى ياكى سوالپ قويۇلۇشىدىكى سەۋەبلەر ۋە �الرنىڭ ائدۋوكات 
ىئشلىتىش ھوقۇقى قاتارلىق ھوقۇق-مەنپەئەتلىرى �قتۇرۇلۇشى كٻرەك. 235 شۇنىڭدەك �الرغا قىلىنغان ئەيىبلەشلەرمۇ دەرھال �قتۇرۇلۇشى كٻرەك.236 بۇ 

�چۇرالر كىشىلەرنىڭ قولغا ېئلىنىش ياكى سوالپ قويۇلۇشىنىڭ قانۇنلۇقلىقىغا ېئتىراز بىلدۈرۈش ىئمكانىيىتىگە ىئگە قىلىشتا ىئنتايىن مۇھىمدۇر.
خەلقائرا �لچەملەر تۇتۇلغان ياكى سوالپ قويۇلغان ھەر قانداق كىشىنىڭ �زىنىڭ ھوقۇقىدىن خەۋەردار بولۇشىنى ۋە �الرنىڭ بۇ ھوقۇقالردىن 

قانداق پايدىلىنىدىغانلىقى ھەققىدە چۈشەنچە بٻرىلىشىنى تەلەپ قىلىدۇ. بۇ �لچەملەر �چىنچى كىشىگە �قتۇرۇش قىلىش، قانۇن مەسلىھەتچىسى ېئلىش، 
داۋاالش ياردىمى ېئلىش، سوالپ قويۇلۇشنىڭ قانۇنلىقلىقىغا قارىتا ېئتىراز بىلدۈرۈش، �زىنى ئەيىبلىمەسلىك (سۈكۈتتە تۇرۇش ھوقۇقىنى ىئچىگە ائلىدۇ)، 

شۇنداقال ناچار مۇائمىلە ياكى شاراىئتالر ھەققىدە شىكايەت قىلىش ۋە ياردەم تەلەپ قىلىش قاتارلىق ھوقۇقلىرىنىڭ بارلىقىنى �قتۇرۇش �ز ىئچىگە ائلىدۇ.237
مەجبۇرىي غايىب قىلىۋٻتىش: بارلىق كىشىلەرنى مەجبۇرىي غايىب قىلىشتىن قوغداش ئەھدىنامىسى (CPED) بولسا، بۇ جىنايەتنى «دۆلەتنىڭ 

ۋاكالەتچىلىرى ياكى دۆلەتنىڭ ھوقۇق بٻرىشى، قوللىشى ياكى سۈكۈتتە يول قويۇشى ائرقىلىق ھەرىكەت ېئلىپ بارىدىغان شەخس ياكى كىشىلەر 
ئەركىنلىكنىڭ مەھرۇم  توپـى تەرىپىدىن قولغا ېئلىش، قاماش، ائلداپ ېئلىپ قٻچىش ياكى باشقا شەكىلدىكى ئەركىنلىكـتىن مەھرۇم قىلىش، شۇنداقال 

قىلىنغانلىقىنى ېئتىراپ قىلىشنى رەت قىلىش ياكى غايىب بولغان كىشىنىڭ تەقدىرىنى ۋەياكى ىئز-دٻرىكىنى يوشۇرۇش ائرقىلىق بۇ خىل كىشىلەرنى قانۇننىڭ 
قوغدىشى سىرتىدا قالدۇرۇش» دەپ ېئنىقلىما بٻرىدۇ. 238 دۆلەت �رگانلىرىدىن مەجبۇرىي غايىب قىلىشنىڭ ائلدىنى ېئلىش �چۈن يٻتەرلىك تەدبىر 

قوللىنىشى، ھەمدە ائالقىدار كىشىلەرنىڭ تەقدىرى ۋە ىئز-دٻرىكىنى ېئنىقالش �چۈن تٻز ۋە �نۈملۈك تەكشۈرۈشى ېئلىپ بٻرىشى تەلەپ قىلىنىدۇ. شۇ 
كىشىنىڭ ياكى �الرنىڭ جەسىتى ياكى ىئز-دٻرىكىنىڭ قەيەردە  ىئكەنلىكى ېئنىقالنمايدىكەن، مەجبۇرىي غايىب قىلىش داۋامالشقان بولۇپ ھٻسابلىنىدۇ. 

239 مەلۇم ۋاقىتتا بىر ائدەمنىڭ قايتا پەيدا بولۇشىدىن ىئبارەت پاكىت، �نىڭ غايىب بولغان مەزگىلدىكى تەكشۈرۈش نەتىجىسىنى چەتكە قاقمايدۇ. ئەگەر 

داىئرىلەر بۇ كىشىلەرنىڭ سوالپ قويۇلۇشىنى ېئتىراپ قىلىشنى رەت قىلسا ياكى ېئتىراپ قىلسىمۇ، ئەمما تۇتقۇنالرنىڭ قەيەردىلىكى توغرىسىدىكى �چۇرالرنى 
ائشكارىالشنى رەت قىلسا ھەمدە �الرنى قانۇننىڭ قوغدىشىدىن مەھرۇم قالدۇرۇش �نۈمى بىلەن �الرنىڭ تاشقى دۇنيا بىلەن ائالقىلىشىشىنى رەت قىلسا، 

� ھالدا سوالپ قويۇش مەزگىلىدىكى مەلۇم ۋاقىت ياكى پۈتكۈل جەريان مەجبۇرىي غايىب قىلىش دەپ قارىلىدۇ. ائالھىدە ئەھۋالالردا، بۇ جىنايەت 
ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەت بولۇپ ھٻسابلىنىدۇ (7.1-بۆلەككە قاراڭ). 240 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى مەجبۇرىي غايىب قىلىۋٻتىش قىلمىشىنى 

چەكلەشنى بولسا، �مۇمىي خەلقائرا قانۇننىڭ بىر مەجبۇرىي يولغا قويۇلىدىغان قانۇنى مىزان (jus cogens) دەپ قارايدۇ.
مەجبۇرىي غايىب قىلىشنىڭ زىيانكەشلىكىگە �چرىغانالر غايىب بولغان ائدەمنىال ئەمەس، بەلكى مەجبۇرىي غايىب قىلىشنىڭ بىۋاسىتە زىيىنىغا 

�چرىغان ھەر قانداق شەخسنىمۇ �ز ىئچىگە ائلىدۇ.241 غايىب بولغانالرنىڭ ائىئلە تاۋابىائتلىرىنىڭ تەكشۈرۈشكە تولۇق تۆھپە قوشۇش ھوقۇقى بار بولۇپ، 
ھەل قىلىش چارىسى توغرىسىدىكى قارارالردا �الرنىڭ ھوقۇقى تولۇق ھۆرمەت قىلىنىشى كٻرەك. �ندىن باشقا، مەجبۇرىي غايىب قىلىشنىڭ زىيانكەشلىكىگە 

�چرىغانالرنىڭ ىئز-دٻرىكىنى بىلىش ھوقۇقىنى رەت قىلىش بولسا، �ز نۆۋىتىدە يٻقىن تۇغقانلىرىغا قىلىنغان رەھىمسىز ۋە قەبىھ مۇائمىلە قىلىش شەكلى 
بولۇپ ھٻسابلىنىدۇ.242

233 قانۇن ىئجرا قىلغۇچىالرنىڭ ىئرقىي ائيرىمچىلىق قىلمىشلىرىنىڭ ائلدىنى ېئلىش ۋە �نىڭغا قارشى تۇرۇش توغرىسىدىكى ىئرقىي كەمسىتىشنى تۈگىتىش كومىتٻتىنىڭ (CERD) �مۇمىي تەۋسىيىسى 
36 (2020-يىلى)، CERD/C/GC/36 40- ۋە 53-پاراگراف.

HRC �مۇمىي  234 كىشىلىك ھوقۇق كٻڭىشىگە دوكالت قىلىش، خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش مەسىلىلىرى خىزمەت گۇرۇپپىسى، ب د ت. A / HRC / 22/44 (2012) 76-37-،پاراگرافالر. يەنە 4
ىئزاھاتى 24، 8-پاراگراف، HRC �مۇمىي ىئزاھاتى 29، 11-پاراگراف.

9-ماددا (2). (ICCPR) 235 خەلقائرالىق ھەر تۈرلۈك ىئرقىي كەمسىتىشنى يوقىتىش ئەھدىنامىسى
9-ماددىنىڭ 2-تارمىقى ۋە 14-ماددىسىنىڭ 3-تارمىقى. (ICCPR) 236 خەلقائرالىق ھەر تۈرلۈك ىئرقىي كەمسىتىشنى يوقىتىش ئەھدىنامىسى

237 ب د ت نىڭ بارلىق كىشىلەرنى ھەرقانداق شەكىلدىكى تۇتقۇن قىلىنىش ياكى تۈرمىگە سولىنىشتىن قوغداشقا مەسۇئل �رگىنى، گ. res. 43/173، (1988) ،13 ۋە 14 پرىنسىپالر؛ قانۇن 
(i) 43§ 3 ۋە (c) 42§ 2 ياردىمى پرىنسىپلىرى كۆرسەتمىسى

238 بارلىق كىشىلەرنى مەجبۇرى يوقىتىۋٻتىشتىن قوغداش خەلقائرالىق ئەھدىنامىسى (CPED) نىڭ 2-ماددىسى؛ گەرچە خىتاي CPED غا قاتناشمىغان بولسىمۇ، ئەمما � خەلقائرا قانۇن ۋە قىيناشقا 
قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسى قاتارلىق كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىسى بويىچە مەجبۇرىي غايىب بولۇشنى چەكلىشى كٻرەك، �نىڭدىن باشقا، مەجبۇرىي يوقىتىۋٻتىش بولسا خەلقائرا قانۇنالرنىڭ 

مەجبۇرىيەتكە ائيالنغان نورمال قاىئدىلىرى (jus cogens) بولۇپ، بۇ قانۇنالر بارلىق دۆلەتلەرنىڭ قانۇنىي يوسۇندا بويسۇنۇشى تەلەپ قىلىنىدۇ.
.(b) (1) 239 بارلىق كىشىلەرنى مەجبۇرى يوقىتىۋٻتىشتىن قوغداش خەلقائرالىق ئەھدىنامىسى، 8-ماددا

240 بارلىق كىشىلەرنى مەجبۇرى يوقىتىۋٻتىشتىن قوغداش خەلقائرالىق ئەھدىنامىسى، (5-ماددا) مەجبۇرىي غايىب قىلىۋٻتىش ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەت شەكىللەندۈرىدۇ.
CPED، 24-ماددا (1). 241

242 كىشىلىك ھوقۇق كومىتٻتى، ېئدرىس ېئل خاسسى لىۋىيە ئەرەب جاماھىرىيە بىلەن 2005/1422 نومۇرلۇق ائالقە 6.11; شۇنىڭدەك مەجبۇرىي ياكى ىئختىيارسىز يوقىتىۋٻتىش مەسىلىلىرى 
خىزمەت گۇرۇپپىسى، مەجبۇرىي يوقىتىۋٻتىش مۇناسىۋىتىدىكى ھەقىقەتنىڭ �مۇمىي ىئزاھاتى، A/HRC/16/48، 4-پاراگرافقا قاراڭ.
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تۇتقۇن قىلىش سەۋەبلىرى
زىيارەتنى قوبۇل قىلغان بىر قىسىم سابىق تۇتقۇنالر، دەسلەپكى تۇتۇلغان ۋاقىتتا �الرغا تۇتۇلۇشنىڭ سەۋەبى چۈشەندۈرۈلگەن بولسىمۇ، 
نۇرغۇن كىشىلەر يىغىۋٻلىش الگٻرىغا ئەۋەتىلگەنگە قەدەر ھٻچقانداق سەۋەب چۈشەندۈرۈلمىگەن، ھەمدە �الر قويۇپ بٻرىلىشتىن سەل 

بۇرۇن «جىنايەت» نى «ىئقرار قىلىش» قا مەجبۇرالنغانغا قەدەر ھٻچقانداق سەۋەبى چۈشەندۈرۈلمىگەن.243 بىر قانچە كىشى تۇتۇلغاندا 
�الرنىڭ تۇتقۇن قىلىنىش سەۋەبى چۈشەندۈرۈلگەن، ائندىن �الر قويۇپ بٻرىلگەندە باشقىچە سەۋەب چۈشەندۈرۈلگەن.244 بەزىلىرىگە 

بٻرىلمىگەن.245 مەنسۇر ھەسرەتلىنىپ مۇنداق دٻدى: «بۈگۈنگە قەدەر، �زۈمنىڭ نٻمىشقا الگٻرغا تۇرغانلىقىمنى  بولسا ھٻچقانداق سەۋەب 
بىلمەيمەن».246

سابىق تۇتقۇنالرنىڭ خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا ېئيتىشىچە، �الرنىڭ تۇتۇلۇشىدىكى سەۋەبلەر كۆپىنچە ھالدا كونكرٻت ھەرىكەتلەر بىلەن 
مۇناسىۋىتى يوق ىئكەن. تۇتقۇنالرغا �الرنىڭ «گۇمانلىق»، «ىئشەنچسىز» ياكى «تٻررورچى» ياكى «ائشقۇن» دٻگەن تۈرگە ائيرىلغانلىقى �چۈن 

تۇتۇلغانلىقى �قتۇرۇلغان. 247 بۇنداق تۈرگە ائيرىشنىڭ ېئنىق �لچىمى مەلۇم ئەمەس.   ۋاھالەنكى، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنداق ائتالغۇالرنى، بولۇپمۇ 
«تٻررورچى» ۋە «ائشقۇن» دٻگەن ائتالغۇالرنى تٻررورلۇققا قارشى تۇرۇشنى قانۇنالشتۇرۇش ساھەلىرىدە ھەددىدىن زىيادە كەڭ مەنىدە قولالنغان.248

كونكرٻت ھەرىكەتلەر تىلغا ېئلىنغاندا، �الر ائدەتتە بىر قانچە چوڭ كاتٻگورىيەگە ائيرىلىدىكەن. بىر كاتٻگورىيە بولسا چەتئەللەرگە مۇناسىۋەتلىك 
جىنايەتلەرنى �ز ىئچىگە ائلغان. نۇرغۇنلىغان سابىق تۇتقۇنالر چەتئەلدە ياشىغانلىقى، چەتئەلگە ساياھەت چىققانلىقى ياكى چەتئەلدىكىلەر بىلەن ائالقە 

قىلغانلىقى سەۋەبىدىن تۇتۇپ كٻتىلگەن.249 كۆپىنچىلىرى ھەتتا پەقەت چەتئەلدە ياشىغان، ساياھەت قىلغان، �قۇغان ياكى چەتئەلدىكىلەر بىلەن 
ائالقە قىلغان كىشىلەر بىلەن «باغلىنىشى» بولغانلىقى �چۈنال تۇتۇپ كٻتىلگەن.250

مۇناسىۋەتلىك جىنايەتلەر  تٻخنىكىسىنى ىئشلىتىشكە  ياكى رەقەملىك ائالقە  دٻتال  يۇمشاق  كاتٻگورىيىسى، رۇخسەتسىز  بىر  يەنە  تۇتقۇنالرنىڭ 
بولغانلىقى  پروگراممىلىرىنىڭ  يۇمشاق دٻتال  تٻلٻفونلىرىدا چەكلەنگەن  تۇتقۇنالر  تۇتۇلغانالرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ. كۆپلىگەن سابىق  سەۋەبلىك 

(WhatsApp) ائالقە دٻتالىنى ىئشلەتكەنلىكى سەۋەبىدىن تۇتۇلغان.251 ياكى شۇنداق دٻتالالرنى ىئشلەتكەنلىكى، بولۇپمۇ ۋاتسئەپ 

يەنە بىر �رتاق كاتٻگورىيە بولسا دىنغا مۇناسىۋەتلىك ىئشالرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ. سابىق تۇتقۇنالر مەسچىتتە ىئشلەش، ناماز �قۇش، 
�يىدە جايناماز بولۇش، دىنىي تٻمىدىكى رەسىم ياكى ۋىدىيوالرنى ساقالش قاتارلىق ىئسالمىي ېئتىقاد ياكى ىئبادەتكە مۇناسىۋەتلىك 

تۇتۇلغان.252 سەۋەبلەردىن 

ياكى خىتاينىڭ قاتتىق ىئجرا قىلىنىدىغان پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىگە  بالىلىق بولغانلىقى �چۈن  باشقا سابىق تۇتقۇنالر بولسا، كۆپ 
تۇتۇلغانلىقىنى  تارتقانلىقى �چۈن  تۇتقۇن، �زىنىڭ ھۆكۈمەتتە ىئشلەشتىن باش  بىر سابىق  تۇتۇلغان.253  خىالپلىق قىلغانلىقى �چۈن 

تاپشۇرۇش تەلەپ قىلىنغان، «ىئقرارنامە» جەدۋىلىنى  باشقا نۇرغۇن كامٻرداشلىرىنىڭ «جىنايەتلىرى» نى  ېئيتتى.254 قاماق جەريانىدا 
تولدۇرۇشقا ياردەم بەرگەن ئەلنارا، �نىڭ كۆزىتىشىدىكى ئەڭ كۆپ �چرايدىغان سەۋەبلەرنىڭ بىرى «كۆپ نوپۇسقا ائلدۇرۇش» ىئكەنلىكىنى، 

4.3-بۆلەككە  تٻخىمۇ كۆپ مەزمۇنالر �چۈن  قانۇنىدا چەكلەنگەنلىكىنى ېئيتتى.255 (ىئقرارنامە جەدۋىلىگە مۇناسىۋەتلىك  بۇنىڭ خىتاي 
قاراڭ). قويۇپ بٻرىلىشتىن سەل بۇرۇنال، مۇشۇنداق جىنايەت بىلەن ئەيىبلەنگەن بىر سابىق تۇتقۇن كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ 

بىلمەيدىغانلىقىنى ېئيتتى. �نىڭ  بارلىقىنىمۇ  بولغان ائىئلىدە نوپۇسىنىڭ  قانۇنسىز ىئكەنلىكىنى ۋە �زى چوڭ  كۆپ نوپۇسقا ائلدۇرۇشنىڭ 
باھانە قىلىپ ىئشلىتىۋاتىدۇ، دەپ قارايدىكەن.256 بىر  ېئيتىشىچە، ھۆكۈمەتنىڭ بۇ ھەرىكـتى كىشىلەرنى خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش �چۈن 

بىر قانچە سابىق تۇتقۇنالرنىڭ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا ېئيتىشىچە، �الرنىڭ تۇتۇلىشىغا سەۋەب بولغان 
ىئشالر بولسا، �الر شۇنداق ىئشالرنى قىلىشقا داىئرلەردىن ېئنىق رۇخسەت ائلغان بولسىمۇ ائقىۋەتتە 
تۇتقۇن قىلىنغان. ائيبٻك كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زىنىڭ ھەتتا دۆلەت ىئچىدە سەپەر قىلىش �چۈن 

مۇناسىۋەتلىك داىئرىلەرنىڭ تەستىقىنى ائلغان بولسىمۇ، كٻيىن يەنىال تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى ېئيتتى.257

243 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

244 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

245 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

246 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

247 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
248 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، «خىتاي: كەڭ داىئرىدىكى تٻررورلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنى كىشىلىك ھوقۇققا قىلىنغان ھۇجۇم»، 2015-يىلى 4-مارت،

www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/china-draconian-anti-terror-law/
249 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
250 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
251 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
252 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
253 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
254 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
255 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
256 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
257 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

قارشى تەرەپتىكى بەت: تۇتقۇنالر 
كٻتىۋاتماقتا. قاراپ  الگٻرىغا  يىغىۋٻلىش 
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بوالت كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زىنىڭ ھەتتا ھەر ىئككى قٻتىمدا مۇناسىۋەتلىك داىئرىلەرنىڭ رۇخسىتىنى ېئلىپ سەپەرگە چىققان تۇرۇپمۇ ھەر 
ىئككى قٻتىمدا تۇتۇلغانلىقىنى ېئيتتى.

ۇئ  سورىدىم.  تۇتقانلىقىنى]  مٻنى  [نٻمىشقا  باشلىقىدىن  يٻزا  كٻيىن]  تۇتۇلغاندىن  قٻتىم  [ىئككىنچى  مەن 
مۇنداق دٻدى: «بىز بۇيرۇلغان ىئشنى قىلىۋاتىمىز. بۇنىڭ سەۋەبىنى بىزمۇ بىلمەيمىز. چەتەئلگە ساياھەتكە 
ۇئ  سورىسىڭىز،  دەپ  نٻمىشقا  يوق.  ھوقۇقىڭىز  سوراش  سوائل  كىرىدۇ.  الگٻرغا  ھەممىسى  چىققانالرنىڭ 
قارشىلىق دەپ قارىلىدۇ. بۇ سىز ۈئچۈن ياخشى ەئمەس. الگٻرغا بارغاندا شۇ يەردە جاۋابقا ېئرىشىسىز».258

سابىق تۇتقۇنالرنىڭ خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا تەمىنلەنگەن تۇتۇلۇشىدىكى سەۋەبلەر ژۇرنالىستالر ۋە باشقا كىشىلىك ھوقۇق 
تەكشۈرگۈچىلىرى توپلىغان گۇۋاھلىقالر ھەم ھۆججەتلىك ىئسپاتالر بىلەن بىردەك بولغان.259 ئەڭ مۇھىمى، بۇ يەردە بايان قىلىنغان سەۋەبلەر 

بىلەن قاراقاش ۋە ائقسۇ تىزىملىكىدە بٻرىلگەن كىشىلەرنى تۇتۇش ۋە قاماشتىكى رەسمىي سەۋەبلەر بىلەن كەڭ داىئرىدە بىردەك بولغان.260

 (Integrated Joint Operations Platform- IJOP)`ائقسۇ تىزىملىكىدە بولسا`ھەممە ساھە بىرلەشتۈرۈلگەن باشقۇرۇش سۇپىسى
تەرىپىدىن بەلگە �رۇلغاندىن كٻيىن، بۇ ۋىاليەتتىكى 2000 دىن ائرتۇق كىشىنىڭ تۇتۇلغانلىقى ۋە قامالغانلىقى توغرىسىدىكى ھۆكۈمەت خاتىرىلىرى 

بار. بۇ تىزىملىككە قارىغاندا، تۇتۇلۇش ۋە سوالپ قويۇلۇشقا داىئم سەۋەب بولىدىغان «گۇمانلىق» قىلمىشالرنىڭ قۇرائن �قۇش ياكى دىنىي كىيىملەرنى 
كىيىش قاتارلىق داىئملىق دىنىي پاائلىيەتلەردىن ىئبرەت؛ خىتاينىڭ سىياسىتىدە رۇخسەت قىلىنغان ساندىن كۆپ بالىلىق بولۇش؛ Skype ياكى 

VPN غا �خشاش بەزى ائالقە يۇمشاق دٻتاللىرىنى ىئشلىتىش؛ چەتئەلگە ساياھەتكە چىقىش ياكى رۇخسەتسىز ھالدا دۆلەت ىئچىدە ساياھەت 
قىلىش؛ «ائشقۇن ىئدىيە» بولۇش؛ ىئشەنچسىز بولۇش ياكى ياش بولۇش قاتارلىقالرنى �ز ىئچىگە ائلىدىغانلىقى ائشكارىالندى.261

3000 دىن ائرتۇق كىشىنىڭ ھۆكۈمەت خاتىرىسىنى �ز ىئچىگە ائلىدىغان بولۇپ، بۇ خاتىرىلەردە كىشىلەرنىڭ  قاراقاش تىزىملىكى بولسا 
كۆپىنچىسىنىڭ تۇتۇلۇشى ۋە تۇتۇپ تۇرۇلىشىدىكى رەسمىي سەۋەبلەردىن باشقا، يەنە بەزى تۇتقۇنالرنىڭ الگٻردىن قويۇپ بٻرىلىشى ياكى 

قويۇپ بٻرىلمەسلىكىدىكى سەۋەبلەرمۇ بار. ھۆججەتتە يەنە ھۆكۈمەتنىڭ تۇتقۇنالرنىڭ ائىئلە ئەزالىرى ۋە ىئجتىماىئي ائالقە تورىغا ائىئت 
نەتىجىسىدە، �الرنىڭ  توپلىغانلىقى توغرىسىدىكى مۇھىم �چۇرالر ائشكارىالندى.262 سەۋەبلەرنى ائنالىز قىلىش  قانداق  تەپسىلىي �چۇرالرنى 

كاتٻگورىيەگە  قاقمايدىغان سەككىز  قاتارلىق �زائرا چەتكە  ىئشەنچسىزلىك، دىنغا مۇناسىۋەتلىك ىئشالر، چەتئەلگە چٻتىشلىق ىئشالر 
پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىگە خىالپلىق قىلىش  بولسا، خىتاينىڭ  تۇتۇلۇشتا ئەڭ كۆپ �چرايدىغان سەۋەب  ائيرىلىدىغانلىقى ائشكارىالندى. 

بولدى.263 ىئكەنلىكى مەلۇم 

ائشكارىالنغان يەنە بىر ىئچكى ھۆججەت، يەنى ائتالمىش «خىتاي تٻلٻگراممىلىرى» (China Cables) غا ائساسالنغاندا، نەچچە يۈز مىڭلىغان 
كىشىلەر مەلۇم كۆچمە تٻلٻفون ئەپلىرىنى ىئشلەتكەنلىكى �چۈن تۇتۇلغان. ھۆججەتلەردە يەنە ھۆكۈمەت �رگانلىرىغا چەتئەل ۋەتەنداشلىقىنى 

ائلغان �يغۇرالرنى تۇتۇش ۋە چەتئەلدە ياشايدىغانالرنى خىتايغا قايتۇرۇش �چۈن خىزمەت ىئشلەش توغرىسىدا ېئنىق يوليورۇق بٻرىلگەن.264
ژۇرنالىستالر ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنىڭ ائدەم تۇرۇش ۋەزىپە نورمىسىنى �رۇندىشى تەلەپ قىلىنىدىغانلىقى ۋە بەزىدە كىشىلەرنىڭ ماھىيەتتە 

خالىغانچە تۇتقۇن قىلىنىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلدى.265

258 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
259 «تاشقى سىياسەت» ژۇرنىلى، خىتاينىڭ جازا الگٻرىغا ئەۋەتىلىشنىڭ 48 خىل �سۇلى: شىنجاڭدا بىر قىسىم قورقۇنۇچلۇق ىئشالر يۈز بٻرىۋاتىدۇ» 2018-يىلى 3-سٻنتەبىر،

https://foreignpolicy.com/2018/09/13/48-ways-to-get-sent-to-a-chinese-concentration-camp/
;www.jpolrisk.com/karakax ،260 ائدرىيان زٻنز، «سىياسىي خەتەر» ژۇرنىلى، «قاراقاش تىزىملىكى: بٻيجىڭنىڭ شىنجاڭدىكى تۇتۇپ تۇرۇش ائناتومىيەسىنى ائنالىز قىلىش»، 2020-يىل 2-ائي

كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى: «خىتاي: چوڭ سانلىق مەلۇمات پروگراممىسى نىشانلىغان شىنجاڭ مۇسۇلمانلىرى - ائشكارىالنغان 2000 دىن ائرتۇق تۇتقۇنالرنىڭ تىزىملىكى ائپتوماتىك 
www.hrw.org/news/2020/12/09/china-big-data-program-targets-XUARs-muslims#،«باستۇرۇشنى نامايان قىلدى

261 كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى: «خىتاي: چوڭ سانلىق مەلۇمات پروگراممىسى نىشانلىغان شىنجاڭ مۇسۇلمانلىرى - ائشكارىالنغان 2000 دىن ائرتۇق تۇتقۇنالرنىڭ تىزىملىكى ائپتوماتىك 
www.hrw.org/news/2020/12/09/china-big-data-program-targets-XUARs-muslims# ،«باستۇرۇشنى نامايان قىلدى

262 ىئۋان ۋاتسون ۋە بٻن ۋٻستكوت (Ivan Watson and Ben Westcott) : «كۆزىتىلگەن، باھاالنغان، قولغا ېئلىنغان: ائشكارىالنغان خىتاينىڭ ھۆكۈمەت خاتىرىسىدە �يغۇر ائىئلىلىرىنىڭ نازارەت 
قىلىنغانلىق تەپسىالتلىرى ۋە بٻيجىڭنىڭ كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىشىنىڭ يوللۇقلىقى توغرىسىدىكى تەپسىلىي دوكالتى ائشكارىالندى».

www.cnn.com/interactive/2020/02/asia/xinjiang-china-karakax-document-intl-hnk/;
ۋايىس خەۋەرلىرى، «خىتاي مۇسۇلمانالرنى `قايتا تەربىيەلىمەكـتە` ۋە �الرنىڭ ائىئلە تاۋابىائتلىرى �ستىدىن جاسۇسلۇق قىلماقتا: مۇتلەق كۆپ  Isobel Yeung and Nicole Bozorgmir, Vice News

ساندىكى كىشىلەر ھىجابلىنىش، «قويۇق ساقال» �ستۈرۈش، چەتئەل تور بٻتىنى زىيارەت قىلىش ياكى پاسپورتقا ىئلتىماس قىلىشتەك ائدەتتىكى ىئشالر بىلەن تۇتقۇن قىلىنغان، 2020-يىلى 2-ائينىڭ 
;www.vice.com/en/article/epgadw/leak-secret-documents-show-how-china-targets-muslims-for-re-education-camps-and-spies-on-their-families ،17-كۈنى

كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى،(Maya Wang) مايا ۋاڭ: «خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى دەھشەتلىك زىيانكەشلىكلىرىنىڭ تٻخىمۇ كۆپ ىئسپاتى»، 2020-يىلى 2-ائينىڭ 20-كۈنى، 
www.hrw.org/news/2020/02/20/more-evidence-chinas-horrific-abuses-xinjiang

www.jpolrisk.com/karakax ،263 ائدرىيان زٻنز، «سىياسىي خەتەر» ژۇرنىلى، «قاراقاش تىزىملىكى: بٻيجىڭنىڭ شىنجاڭدىكى تۇتۇپ تۇرۇش ائناتومىيەسىنى ائنالىز قىلىش»، 2020-يىل 2-ائي
264 «خىتاي تٻلٻگراممىلىرى»: بەيتانىيا ائللٻن-ىئبراھىميان (Bethany Allen-Ebrahimian)، خەلقائرالىق تەھقىقلىگۈچى ژۇرنالىستالر بىرلەشمىسى، «ائشكارىالندى: خىتاينىڭ كەڭ كۆلەملىك 

تۇتقۇن قىلىش ۋە ائلگورىزىم (ھٻسابالش قاىئدىسى) بويىچە قولغا ېئلىش مەشغۇالت قولالنمىسى. خىتاينىڭ يٻڭىدىن ائشكارىالنغان مەخپـى ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرىدە شىنجاڭدىكى كەڭ -كۆلەملىك تۇتقۇن 
قىلىش الگٻرالر باشقۇرۇش قولالنمىسى ھەم رايوندا ېئلىپ بٻرىلىۋاتقان كەڭ داىئرىدىكى كۆزىتىش سىستٻمىلىرىنىڭ مٻخانىزملىرى ائشكارالندى». 2019-يىلى 11-ائينىڭ 24-كۈنى،

www.icij.org/investigations/china-cables/exposed-chinas-operating-manuals-for-mass-internment-and-arrest-by-algorithm/
265 بەلگىلەنگەن سان توغرىسىدىكى دوكالت �چۈن، كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتىنىڭ دوكالتىغا قاراڭ: «خىتاي: چوڭ سانلىق مەلۇمات پروگراممىسى نىشانلىغان شىنجاڭ مۇسۇلمانلىرى - 

www.hrw.org/news/2020/12/09/china-big-data-program-targets-XUARs-muslims# ،ائشكارىالنغان 2000 دىن ائرتۇق تۇتقۇنالرنىڭ تىزىملىكى ائپتوماتىك باستۇرۇشنى نامايان قىلدى
ئەركىن ائسىيا رادىئوسى: «شىنجاڭنىڭ خوتەندىكى �يغۇرالرنىڭ تەڭ يٻرىمى دٻگۈدەك قايتا تەربىيىلەش الگٻرلىرىغا نىشانالندى»، 2017-يىلى 10-ائينىڭ 9-كۈنى،

www.rfa.org/english/ news/uyghur/camps-10092017164000.html
ئەركىن ائسىيا رادىئوسى: «شىنجاڭ داىئرىلىرى غۇلجا شەھىرىنىڭ �يغۇرالر ائساسلىق ياشايدىغان رايونلىرىدا تۇتقۇن قىلىشنى كۆپەيتكەن»، 2018-يىلى 19-مارت،

www.rfa.org/english/news/uyghur/detentions-03192018151252.html



57 «بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى
Amnesty International

تاۋابىائتلىرى ۋە  تۇتقۇنلىرى، �الرنىڭ ائىئلە  يىغىۋٻلىش الگٻرى  شىنجاڭ زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالر سانلىق مەلۇمات ائمبىرىدا سابىق 
بارلىق كىشىلەرگە  بۇ پىروجٻكت توپلىغان سانلىق مەلۇماتالر تۇتۇلغان  باشقا گۇۋاھچىالرنىڭ گۇۋاھلىق سۆزى خاتىرىلەنگەن.266 گەرچە 

قىلىشقا كۆرسىتىلگەن ئەڭ كۆپ سەۋەبلەر-  تۇتقۇن  قىلغاندا،  ئەمما نەچچە مىڭلىغان گۇۋاھلىق سۆزلىرىنى تەھلىل  ۋەكىللىك قىاللمىسىمۇ، 
بىلەن  تۇغقانلىرىنىڭ ھەرىكىتى  تۇتقۇنالرنىڭ  بىلەن ائالقىلىشىش ۋە  تاشقى دۇنيا  دىنغا مۇناسىۋەتلىك ائمىلالر، چەتئەلگە چىقىش، 

1500 دىن ائرتۇق ائدەمنىڭ تۇتۇلۇشىدىكى رەسمىي سەۋەبلەرنى تەھلىل  مۇناسىۋەتلىك ىئكەنلىكىنى ىئسپاتاليدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، 
قىلغاندا، باشقا كۆپ �چرايدىغان سەۋەبلەر بولسا «بۆلگۈنچىلىك»، پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىگە خىالپلىق قىلىش ۋە «ائشقۇنلۇق» بىلەن 

گۇمان قىلىنىش ھەم شۇنداقال ىئشەنچسىزلىك ياكى جەمئىيەت تەرتىپنى قااليمىقانالشتۇرۇش دٻگەندەك مۈجمەل سەۋەبلەرنى �ز ىئچىگە 
بٻرىدۇ.267 كۆرسىتىپ  ائلىدىغانلىقىنى 

ائىئلە تاۋابىائتلىرىغا باغالپ گۇناھكار قىلىش 
باياناتلق ىئسپاتلىرى بىلەن بىللە ائنالىز قىلىش ائرقىلىق،  ائقسۇ ۋە قارىقاش تىزىملىكى ۋە باشقا ژورنىلىسىتالرنىڭ يىغقان گۇۋاھلىق ۋە 

خەلقائرالىق كەچۈرۈم تەشكىالتى يىغقان گۇۋاھلىقالر شۇنى كۆرسىتىدىكى، كۆپ قىسم شىنجاڭدىكى ائز-سانلىق مىللەتلەر پەقەتال «ائىئلە 
تاۋابىائتلىرىغا باغالپ گۇناھكار قىلىش» تۈپەيلىدىن تۇتقۇن قىلىنغان. كۆپ قىسىملىرى پەقەت �الرنىڭ ائتالمىش دوستلۇق ۋە �رۇق- 
تۇغقانلىق، تونۇشلۇق مۇناسىۋەتلىرى سەۋەبلىكال تۇتقۇن قىلىنغان بۇلۇپ، �الرنىڭ �زى بولسا خەلقائرا بويىچە ېئتىراپ قىلىندىغان 

ياكى ىئشەنچىسىز دەپ  تەرىپىدىن گۇمانلىق  كۆپىنچىلىرى ھۆكۈمەت  قىلىنغانالرنىڭ  تۇتقۇن  ھٻچقانداق جىنايەت �تكۈزمىگەن. ىئلگىركى 
قارالغان تۇغقانلىرى بولغانلىقى �چۈن، ۋە ياكى «رادىكال» «بۆلگۈنچى» «تٻرورىسىت» دەپ ئەيىبلەنگەن �رۇق-تۇغقانلىرى ۋە مۇشۇنداق 

تۇتۇلغان.268 بىلەن ىئلگىرى ائالقىالشقانلىقى �چۈن  ائدەملەر 

خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى ىئلگىرى شىنجاڭدا تۇرغان ۋە �زىنىڭ ىئش پاائلىيەتلىرى ائىئلە ئەزالىرىنىڭ تۇتۇلۇپ كٻتىشىگە سەۋەبچى بولدى 
دەپ قارىغان كىشىلەرنى زىيارەت قىلدى. شامىل چەتئەلگە چىقىپ ۋاقتىدا قايتالمىغان بۇلۇپ، � كەچۈرۈم تەشكىالتىغا دادىسىنى مۇشۇ 

سەۋەبتىن الگٻرغا كىرىپ كەتتى دەپ قارايدىغانلىقىنى ېئيتتى.269 قۇناشمۇ چەتئەلگە چىقىپ ۋاقتىدا قايتالمىغان بۇلۇپ، ساقچى �نىڭ 
خىتايدىكى �ز �يىدىن تٻلٻفون قىلغان بولۇپ، �نىڭ �غلى ئ ۆزىدىن چەتئەلدىن دەرھال قايتىپ كٻلىشى كٻرەكلىكىنى، ئەگەر كەلمىسە 
بالىلىرىمنىڭ  «مەن  قىاللمىغان.  بىلەن ائالقە  كٻيىنال � ائىئلىدىكىلىرى  ېئيتقان. شۇنىڭدىن  ائىئلىسىدىكىلەرنىڭ الگٻرغا سولىنىدىغانلىقىنى 

نەدىلىكىنى بىلمەيمەن» دٻدى قۇناش.270 ئەزھەر الگٻردىن قۇيۇپ بٻرىلگەن بۇلۇپ، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زىنىڭ قۇيۇپ بٻرىلگەندىن 
كىيىنال دادىسىنىڭ، �نى چەتئەلگە چىقىرىۋەتكەنلىكى �چۈن الگٻرغا سوالنغانلىقىنى دٻدى. � :«دادام سولىنىپ كٻتىش ائلدىدا، ساقچى 

قۇيۋٻتىدىغانلىقىنى ېئيتتى».271 كٻلىشىمنى، ھەمدە كەلسەمال دادامنى  قايتىپ]  قىلىپ، دەرھال [خىتايغا  تٻلٻفون  ماڭا 

شىنجاڭ  قىلىش،  گۇناھكار  باغالپ  تاۋابىائتلىرىغا  ائىئلە  يەنە،  سىرت  بولۇشتىن  سەۋەبلەر  يٻتەرلىك  داىئم  �چۈن  قىلىش  تۇتقۇن 
ائھالىلىرىگە  شىنجاڭ  ھاكىمىيىتىنىڭ  خىتاي  بولۇپ،  تٻما  بىر  كىرگەن  سىڭىپ  كەڭ-كۆلەملىك  ھاياتىغا  مىللەتلىرىنىڭ  سانلىق  ائز 

بۇ  چۈشەندۈرۈلگەندەك،  تەرەپلىمە  ھەر  ائخىرى  باشتىن  دوكالتتا  بۇ  قالغان.  بۇلۇپ  قورالى  بىر  كونتىروللىقىنىڭ  ىئجتىماىئي  يۈرگۈزگەن 
مىللەتكە  پۈتۈن  بىر  ھەتتاكى  جەمئىيىتىگە،  ائىئلىسىگە،  �الرنىڭ  پاائلىيەتلىرى  ىئش  بىر  ھەر  ئەزالىرىنىڭ  مىللەتلەر  ېئتنىك  ائز-سانلىق 
�زگەرتىشكە  ۋە  قىلىشقا  كونترول  ىئش-پاائلىيەتلىرىنى  �الرنىڭ  تەھدىت،  ېئغىر  بۇنداق  قارىتىلغان  ائىئلىسىگە  �الرنىڭ  قىلىدۇ.  تەسىر 

 . ۇ ىئشلىتىلىد

ساقچىخاندىكى سوراقالر   2.3
كۆپ ساندىكى خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارەت قىلغان الگٻرغا تۇتقۇن قىلىنغانالر، تۇتۇلۇشتىن بۇرۇن ساقچىخانىدا قاتتىق سوراق قىلىنغان. 

272 ائز قىسىملىرى سوراق قىلىنماي �دۇلال الگٻرغا تۇتۇلۇپ كٻتىلگەن. بۇ سوراقالرنىڭ كۆپىنچىلىرى تۇتقۇن قىلىنغۇچىنىڭ نٻمە سەۋەبتىن 

تۇتۇلغانلىقىنى شەرھلەشكە مەركەز قىلىنغان. بۇ سوراقالر ائدەتتە نەچچە سائەت داۋامالشقان. بىر قانچە تۇتقۇن قىلىنغانالر سوراق جەريانىدا 
بۇالنغانلىقىنى ېئيتقان بۇلۇپ، سوراق قىلغۇچىالر �الرغا پارا بەرسىال الگٻرغا سوالنمايدىغانلىقىنى ېئيتقان.273

https://shahit.biz/eng/#home ،266 شىنجاڭ زىيانكەشلىككە �چۇرغۇچىالر �چۇر ائمبىرى
https://shahit.biz/eng/#stats ،267 شىنجاڭ زىيانكەشلىككە �چۇرغۇچىالر �چۇر ائمبىرى

268 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

269 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

270 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

271 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

272 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

273 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى

Amnesty International

بۇ سوراق قىلىشنىڭ مەزمۇنى ىئلگىرى تۇتقۇن قىلىنغان كىشلەرنىڭ الگٻر ىئچىدە ۋە قۇيۇپ بٻرىلگەندىن 
كٻيىن �چرىغان سۇائل-سوراق قىلىش بىلەن جەريانلىرى ناھايىتى �خشاش بولغان. نۇرغۇنلىغان  سابىق 

تۇتقۇن قىلىنغانالر سوالقتا تۇرغان ۋاقىتتىكى ائيالر ۋە يىلالر جەريانىدا، �زلىرىدىن �خشاش بولغان 
سوائلالر �خشىمىغان ھۆكۈمەت خادىملىرى تەرىپىدىن تەكرار- تەكرار سورالغانلىقلىرىنى ېئيتقان.274

275 نۇرغۇنلىغان تۇتقۇنالر الگٻرالرغا يۆتكىلىشتىن بۇرۇن سوراق قىلىنىش جەريانىدا قىيناشالرغا ۋە ھەر خىل خورلۇقالرغا �چرىغان. 
سوراقالر ۋە قىيناشالرنى ائدەتتە الگٻر ىئچىدىكى بىخەتەرلىكنى قوغداش ساقچىلىرى، يەنى «گوباۋ» دەپ ائتىلدىىغان ساقچىالر تەرىپىدىن 

ېئلىپ بٻرىلغان.276 بەزىدە بۇنداق قىلمىشالر يەرلىك ساقچىالر تەرىپىدىنمۇ ېئلىپ بٻرىلغان. سابىق تۇتقۇن قىلىنغانالر« يولۋاس �رۇندۇق» 
دەپ ائتىلدىىغان �رۇندۇقتا سوراق قىلىنغان. بۇنداق �رۇندۇقتا پاچاقتىن كىشەنلەيدىغان تۆمۈر ۋە بەدەننى ىئنتايىن ائغرىتىدىغان ھالەتتە 

سٻلىنىدىغان كويزا بار بولۇپ، ائغرىق سەۋەبىدىن بەدىنىنى مىدىرلىتىشمۇ مۇمكىن ئەمەس ىئكەن.277 بەزىلىرى سوراق جەريانىدا �ستى 
بٻشىغا خالتا كىيگۈزۈلۇپ، زەنجىر بىلەن كىشەنلەنگەن.278 قازاقىستانغا بارغانلىقى �چۈن بىر يىل الگٻردا تۇتۇلغان قانات �زىنىڭ سائەت-

سائەتلەپ يولۋاس �رۇندۇقتا سوراق قىلىنغانلىقىنى ېئيتقان. �: «مەن بىر مٻتال �رۇندۇقتا �لتۇردۇم، قوللىرىم ۋە پۇتلىرىم كىشەن ۋە 
كويزىالر بىلەن باغالنغان ھالەتتە سوراق قىلىندىم. � �رۇندۇق ائلدىدا قولىڭىز كويزۇالنغاندىن كىيىن قويىدىغان بىر تاختاي بار. ائستىدا 

3 كىچە داۋاملىشاتتى» دٻدى.279 پۈتىڭىزنى كىرگۈزىدىغان تومۇر قٻلىپ بار، [سوراق يٻرىم كٻچىدە باشلىنىپ] كەچ سائەت 

274 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

275 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
276 دۆلەت بىخەتەرلىكىنى قوغداش قىسمى، بۇ قىسىم دۆلەت ىئچىدىكى سىياسىي تەھدىتلەرگە قارشى تۇرۇشقا مەسۇئل مەخپىي قىسىمدۇر. 

277 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

278 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

279 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

بۇ ائدەم يىغىۋٻلىش الگٻرىغا قامىلىشتىن 
بۇرۇن، ساقچىخانىدا سوراق قىلىنماقتا.
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خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى
Amnesty International

نۇرغۇن سابىق تۇتقۇنالر خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، الگٻرغا يۆتكىلىشتىن بۇرۇن ىئنتايىن قىستا - قىستاڭ شاراىئتتا تۇرغانلىقىنى 
50 ېئيتقان. نۇرساالم الگٻرغا يۆتكىلىشتىن بۇرۇن تۇتۇپ280 تۇرۇش مەركىزىدە �چ ھەپتە تۇرغان. � بۇ جەرياندا كىچىك بىر كامٻردا باشقا 

بىر-بىرىمىزگە  بىز �خلىغاندا بەدەنلىرىمىز  بىز كالىالرنىمۇ مۇنداق شاراىئتقا قويمايمىز،  بىللە تۇرۇشقا مەجبۇرالنغان. «  بىلەن  كامٻرداشالر 
تٻگىشىپ تۇراتتى» دٻدى نۇرساالم.281

سەقٻنمۇ الگٻرغا يۆتكىلىشتىن بۇرۇن تۇتۇپ تۇرۇش مەركىزىدە بىر قانچە ھەپتە تۇرغانلىقىنى ېئيتقان. � كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زى ياتقان 
30 كۋادرات كٻلىدىغان بىر  كۆنەكنىڭ ھەددىدىن زىيادە سوغاق ۋە قىستا- قىستاڭ ىئكەنلىكىنى بايان قىلغان. �نىڭ پەرەز قىلىنىشچە، 

كامٻردا 60 كە يٻقىن ائدەم تۇرغان.

يٻتەرلىك  بىراق  وئلتۇراتتى.  بۇرجىكىدە  كارۋاتنىڭ  ائدەملەر  ىئچىدىكى  بولۇپ،  كارۋات  چوڭ  بىر  كامٻردا 
ۋە  وئلتۇرىدىغان  قالغانلىرىمىزغا  وئلتۇرغۇزاتتۇق.  ائدەملەرنى  چوڭراق  ياشقا  بولمىغانلىقتىن  بوشلۇق 
ۇئخاليدىغان جاي بولمىغانلىقتىن، دەملىشىپ وئخاليتتۇق. يەر بەك سوغاق ۋە نەم، مەن پاالز ۋە كۆرپە 
بولمىغان داق يەردە نەچچە ھەپتە ۇئخلىدىم. ۇئ ۋاقىتالر قىش مەزگىلى بۇلۇپ بىزنىڭ كىيىملىرىمىز بەك 

نىپىز ىئدى. بەكال توڭاليتتۇق. كۆنەكنىڭ ىئچى ھەم بەك سٻسىق پۇرايتتى.  

يٻرىم  تۇتقۇن قىلىنغۇچىنىڭ  يەنە كەچۈرۈم تەشكىالتىغا ېئيتىشىچە، � تۇرغان كامٻرىنىڭ �ستى قەۋىتىدىكى كامٻرىدىن ائيال  سەقٻننىڭ 
بىزمۇ  يىغلىغان ائۋازلىرىنى ائڭلىغاندىن كىيىن،  يىغلىغان ائۋازلىرىنى ائڭلىغانلىقىنى ېئيتىپ مۇنداق دٻدى: « �الرنىڭ  كٻچىدە چىقىرىغان، 

يىغالپ كٻتەتتۇق، �الردىن بەكال ئەنسىرىدۇق».282

ژورنىلىسىتالر ۋە باشقا �رگانالر تەخمىنەن �ن نەچچىلىگەن مۇشۇنداق �خشىشىپ كٻتىدىغان دەلىللەرنى، ساقچىخانا ۋە تۇتۇپ تۇرۇش 
مەركەزلىرىدە تۇتقۇنالرنىڭ تەن جازاسىغا �چراش، قىستاڭ ياشاش شاراىئتلىرى ھەم �يقۇدىن مەھرۇم قىلىش قاتارلىقالرنى �ز ىئچىگە ائلغان 

قىيناشالر ۋە ھەر خىل شەكىلدىكى خورالش ئەھۋاللىرىنى دوكالت قىلغان.283

تىببىي تەكشۈرۈش ۋە بىوئلوگىيىلىك ۇئچۇر يىغىش   3.3
الگٻرغا يۆتكىلىشتىن بۇرۇن ھەممە تۇتقۇن قىلىنغۇچىالر تىببىي تەكشۈرۈشتىن �تكەن. سابىق تۇتقۇن باقٻت بىر دوختۇر ىئدى. �، الگٻرغا 

قىلىنغۇچىالرنىڭ دوختۇرخانىغا  تۇتقۇن  نۇرغۇن  بولۇپ،  بارغان دوختۇرخانىدا ىئشلىگە  بۇرۇنقى تەكشۈرۈلگەن ائدەملەر  ېئلىپ كٻتىلىشتىن 
بولغان.  تەكشۈرۈش جەريانلىرىنىڭ شاھىدى  تىببىي  ۋە  ائپىرىلغانلىقىنىڭ 

مەن تۇرغان شەھەردە تۆت دوختۇرخانا بار، يۇقۇملۇق دوختۇرخانىسى، ھەربى دوختۇرخانىسى، ەئنەئنىۋى 
ھەممىسى  دوختۇرخانىالرنىڭ  بۇ  باشالپ  2017-يىلدىن  دوختۇرخانىالر.  ائدەتتىكى  ۋە  دوختۇرخانا 
قايتىدىن تەربىيىلەش الگٻرلىرغا ەئۋەتىلىدىغان ائدەملەر ۈئچۈن ىئشلىتىلگەن. باشتا ائساسلىقى ۇئيغۇرالر 
بىراق ساقچىالر ۇئالرغا ېئغىر  . ۇئالر ائدەتتىكى گۇناھسىز ائدەملەر ىئدى،  تۇڭگانالر ېئلىپ كٻلىنەتتى  ۋە 
جىنايەت ۆئتكۈزگەن جىنايەتچىلەرگە وئخشاش مۇائمىلە قىالتتى. [تىببىي تەكشۈرۈشكە ېئلىپ كٻلىنگەن] 
خالتا  [بٻشىغا  ېئتىلگەن  كۆزلىرى  ۇئالرنىڭ  قىالتتى.  نازارەت  مۇۋاپىزەتچىلەر  ائلتە  كىشىنى  بىر 
تىببىي  بارلىق  كٻلىنەتتى.  ېئلىپ  [دوختۇرخانىغا]  ھالدا  سٻلىنغان  كۆيزا  قوللىرىغا  كىيگۈزۈلگەن]، 
ۇئالرنىڭ  خادىمالر]  ىئشلەيدىغان  [دوختۇرخانىدا  بٻرىلغان...  ېئلىپ  مەخپىي  قەتئىي  تەكشۈرۈشلەر 

280 تۇتقۇن قىلىنغانالر ائساسلىقى ساقچىخانىالردا تۇتۇپ تۇرۇلىدىغان بولۇپ، �الر الگٻر ۋە تۇتۇپ تۇرۇش مەركەزلىرىگە ائپىرىپ سولىنىشتىن بۇرۇن، � يەرلەردە ناھايىتى ائز ساندا تۇتقۇنالر تۇراتتى.
281 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
282 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

283 كىشلىك ھوقوقنى كۈزۈتۈش تەشكىالتىنىڭ دوكالتىنى كۆرۈڭ، «ىئدىلوگىيەلىك ۋىرۇسالرنى يوقۇتۇش: خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارشى يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇش ھەركىتى»، 
;www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating-ideological-viruses/chinas-campaign-repression-against-xinjiangs،2018-يىلى 9-سٻنتەبىر

;shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=7075 «يەنە شىنجاڭ زىيانكەشلىككە �چۇرغۇچىالر �چۇر ائمبىرىنىڭ مەلۇماتلىرىنى كۆرۈڭ: «باقىيتالى نۇر
;shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=12952 «مەردان غاپپار» ;shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=453 «ئەرباقىت �رتاباي
«�مەت بەكرى» shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=3623 ؛ ;shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=277 «تۇرسۇنبەك قابى»

;shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=10553 «ائبدۇخەبىر رەجەپ» ;shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=4616 «ائبدۇۋٻلى ائيۇپ»
;shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=5419 «قەستەر مۇساخان» ;shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=5279 «كوڭ يۇئەنفٻىڭ»

;shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=1725 «رۇنبٻك كۆكسەبەك�» ;shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=2110 «مٻھرىگۈل تۇرسۇن»
shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=5282 «مەمەتتۇرسۇن �مەر»
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خىتاي ھۆكۈمىتى تۇتقۇنالرنى يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىغا  ائپىرىپ 
سوالشتىن بۇرۇن، �الرنىڭ بىئولوگىيىلىك �چۇرلىرىنى يىغقان. 

بۇ �چۇرالر بولسا سۈرەتكە ېئلىش، بارماق ىئزلىرىنى ېئلىش ۋە كۆز 
قارچۇقلىرىنى سىكاننٻرالشالردىن ىئبارەت.
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قٻنىنى  ۇئالرنىڭ  [دوختۇرالر]  ىئدى.  كٻرەك  جەزملەشتۈرۈلىشى  ىئكەنلىكى  ساغالم  جەھەتتىن  جىسمانى 
ېئلىپ تەكشۈرۈپ، ساغالملىقىدا مەسىلە يوق ىئكەنلىكىنى جەزىملەشتۈرۈشى كٻرەك. ۇئالرنىڭ ھەممىسى 
ىئشلىگەن  مەن  مەزگىللەردە  (شۇ  ياردەملەشكەن.  چٻقىۋٻتىلگەن)  يەر  (بۇ  يەردە...  ۇئ  مەن  ياشالر، 
ياش  كەلگەن  پۈتتۈرۈپ  يٻڭى وئقۇش  [چەتەئلدە]  تەكشۈرگەن ائدەملەر ائساسلىقى  مەن  دوختۇرخانىدا) 

تۇڭگانالر ىئدى.284

باشقا يەنە، �الر  باشتىن �تكۈزگەندىن  تىببىي تەكشۈرۈشنى  تۇتقۇن قىلىنغانالرنىڭ ھەممىسى خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا  ىئلگىرى 
بۇ �چۇرالر  قىلىنغانلىقىنى ېئيتقان.  مەجبۇر  قۇيۇشىغا  يول  يىغىۋٻلىشقا  بىئولوگىيىلىك �چۇرلىرىنى  ھۆكۈمەت خادىملىرىنىڭ، �زلىرىنىڭ 

ائساسلىقى بىر قانچە سۈرەتلەر، بارماق ىئزى، كۆز قارچۇغى سىكاننٻرى، ائۋاز لٻنتىسى، قوليازما �سلۇبلىرى قاتارلىقالرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ. 
ېئيتقان.  ېئلىنغانلىقىنى  نۇسخىسىنىڭمۇ  قان  قىلىنغانالر،  تۇتقۇن  يىغۋٻلىندۇ. ىئلگىرى  بىئولوگىيىلىك �چۇرالر ائدەتتە ساقچىخانىدا  بۇنداق 

باقٻت كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، تۇتۇلغاندىن كىيىن يۈز بەرگەن ىئشالرنى تەسۋىرلەپ بەرگەندە مۇنداق دىدى: « ائندىن بىز ساخچىخانىغا 
ېئلىپ بٻرىلدۇق، بىلىشىمچە بىزدىن د ن ائ  نۇسخىسىنى ېئلىش �چۈن ىئدى. �الر بىزنىڭ قٻنىمىزنى ېئلىپ، بىر نەرسىنىڭ ىئچىگە سٻلىپ 

يۆگىدى».285 بىلەن  پالستىك 

باشقا جايالردا زىيارەت قىلىنغان سابىق تۇتقۇنالرنىڭ  بىئولوگىيىلىك �چۇرالرنى يىغىۋٻلىشقا ائىئت مەلۇماتالر،  ساالمەتلىك تەكشۈرۈش ۋە 
بەرگەن گۇۋاھلىقلىرى بىلەن بىردەك چىققان ۋە بۇنداق بىئولوگىيىلىك �چۇرالرنى يىغىش كەڭ- كۆلەملىك تەشكىللەنگەن ھەرىكەت بۇلۇپ، 

بارلىق ائھالىلەر نىشان قىلىنغان.286 الگٻرالرغا تۇتۇلغان كىشىلەرال ئەمەس بەلكى يەنە شىنجاڭدىكى 

ئەكٻتىلگەن.  يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىغا  قىلىنغانالر  تۇتقۇن  بارلىق  كىيىن،  يىغىلغاندىن  بىئولوگىيىلىك �چۇر  تەكشۈرۈشتىن �تۈپ  تىببىي 
پۇتلىرى زەنجىرلەنگەن.287 ېئلنارە مۇنداق دٻدى: «بٻشىڭىزغا  بٻشىغا خالتا كىيدۈرۈلگەن،  يۆتكىلىش جەريانىدا كۆيزا سٻلىنغان،  نۇرغۇنلىرىغا 

تەنلىرىم  قورقۇپ  بارغىنىمنى �يالپ  ئەكىتىلىپ  نەگە  بىلەلمەيسىز...  نەدىلىكىڭىزنى  كۆرەلمەيسىز،  ھٻچنىمىنى  خالتىدىن  كىيگۈزۈلگەن 
كٻتەتتى».288 شۈركۈنۈپ 

بىللە ائپىرىلغان.289 بىلەن نۇرغۇنلىغان تۇتقۇن قىلىنغۇچىالر  ياكى ائبتوبۇسالر  كۆپ ساندىكى تۇتقۇنالر الگٻرالرغا كىچىك يۈك ماشىنىلىرى 
قازاقىستانغا بارغانلىقى �چۈن تۇتۇلغان قاينا، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا الگٻرغا يۆتكىلىش جەريانىنى سۆزلىگەندە مۇنداق دٻدى: «�الر بىزنىڭ 

كامٻرلىرىمىزغا ئەتىگەندە كىرىدۇ، بىر ساقچى بىزنىڭ تۇرغان كامٻرغا كىردى (ساقچىخانىدىكى كامٻر) ۋە بىر قارا خالتىنى (بٻشىمغا) كىيگۈزدى. 
قۇلۇمغا كۆيزا سالدى، ائندىن ائپتوبۇسقا سۆرەپ ېئلىپ چىقىرىپ، بىزنى الگٻرىغا ئەكەلدى».290 زەينەپگۈل ىئسىملىك ياشقا چوڭ ائيال ناماز 
�تىگىنى �چۈن الگٻرغا سوالنغان بۇلۇپ، � كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زىنىڭ يٻرىم كٻچىدە ساقچىخانىدىن ېئلىپ كٻتىلگەنلىكىنى ۋە قولىغا 
20 دەك باشقا تۇتقۇن قىلىنغۇچىالر بىلەن بىللە �زىنىڭ يٻزىسىدىن يۈك ماشىنىسى  يەنە بىر ائيال بىلەن بىللە كۆيزا سٻلىنغان ھالەتتە يەنە 

ېئيتقان.291 بٻرىلغانلىقىنى  الگٻرغا ېئلىپ  بىلەن 

284 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى؛ �الر نٻمىنى كۆردى: سابىق تۇتقۇنالرنىڭ خىتاينىڭ يغىۋٻلىش الگٻرىلىردىكى قورقۇنۇچلۇق ئەھۋاللىرى، 2020-يىلى 27-ائۋغۇست،
www.buzzfeednews.com/article/alison_killing/china-ex-prisoners-horrors-xinjiang-camps-uighurs

285 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
286 ىئنسان ھەقلىرىنى كۈزىتىش تەشكىالتى، خىتاي: ائز سانلىق مىللەت رايونلىرىدا مىليۇنلىغان كىشىلەرنىڭ د ن ائ نۇسخىللىرى يىغىلماقتا، ساقچىالر بولسا `ائممىۋىي ساغلملىق پروگراممىسى` 

نامىنى سۇىئستىمال قىلىپ كىشىلەرنىڭ خۇسۇسىي �چۇرلىرىنى توپلىماقتا، www.hrw.org/news/2017/12/13/china-minority-region-collects-dna-millions; نىيۇ يورك ۋاقىت گٻزىتى، خىتاي 
www.nytimes.com/2019/02/21/business/china-XUAR-uighur-dna-thermo ،كىشىلەرنى ىئز قوغالپ تەكشۇرۇش �چۈن د ن ائ �چۇرلىرىنى ىئشلەتمەكـتە. 2019-يىلى 21-فٻۋىرال

287 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

288 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

289 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

290 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

291 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى

Amnesty International

خەلقائرالىق قانۇندىكى تۇتۇپ تۇرۇشنىڭ شەرتلىرى

ئەركىنلىكى مەھرۇم قىلىنغان ھەرقانداق بىر ائدەمنىڭ ىئنسانلىق بىلەن ۋە ائدىمىي قەدەر - قىممەت �لچەملىرى بىلەن مۇائمىلە قىلىنىشقا ېئرىشى 
ھوقۇقى بار.292 ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كومىتٻتى، بۇ ھوقۇقنىڭ بىر نٻگىزلىك ۋە بارلىق خەلقائرالىق قانۇنالردا بىردەك �نۋٻرسال قوللىنىلىدىغان قانۇن 

ىئكەنلىكىنى، بۇ قانۇننىڭ ىئشلىتىشىنى مەيلى جىددى ئەھۋالالردا بولسۇن، ھەر قانداق ۋاقىت ۋە شاراىئتالردا ائجىزلشتۇرماسلىقنى تەكىتلەيدۇ.293 بۇ 
ھوقۇقنى يەنىمۇ تەپسىلى شەرھىلەپ شۇنداق مۇئەييەنلەشتۇردىكى، ئەركىنلىكـتىن مەھرۇم قىلىنغان كىشىلەر «ئەركىنلىكى مەھرۇم قىلغاندىن باشقا، �الر 

ھىچ قانداق ېئغىر ئەھۋالالرغا ياكى باشقا تۈرلۈك چەكلىمىلەرگە �چرىماسلىقى، �الرنىڭ ىئززەت ۋە غۇرۇرى خۇددى ئەركىن ئەدەملەرگە �خشاش ھۆرمەت 
قىلىنىشى ۋە قوغدىلىشى كٻرەك».294 بۇ ھوقۇقالر يەنىمۇ ېئنىق بايان قىلىنىپ، كىشىلەر چوقۇم ھۆكۈمەت تەرىپىدىن رەسمىي ېئتىراپ قىلىنىدىغان تۇتۇپ 
تۇرۇش �رۇنلىرىدا تۇتۇپ تۇرۇلىشى ۋە دۆلەتنىڭ ھەر قانداق بىر كىشىنىڭ مەخپىي تۈرمىلەردە تۇتۇپ تۇرۇلماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىشىنى تەكىتلەيدۇ.295

دۆلەتلەر تۇتقۇنالرنىڭ دىنىي ىئبادەت قىلىشىغا ۋە چەتئەلنىمۇ �ز ىئچىگە ائلغان بارلىق كىشىلەر بىلەن ائالقىلىشىشىغا كاپالەتلىك قىلىش مەجبۇرىيىتى بار. 
خىتاي ھۆكۈمىتىمۇ تەستىقلىغان خەلقائرالىق ىئقتىسادىي، ىئجتىماىئي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقلىرى ئەھدىنامىسى بويىچە، تۇتۇپ تۇرۇش شاراىئتلىرى 

چوقۇم بىر دۆلەتنىڭ �ز �ستىگە ائلغان كىشىلىك ھوقۇق مەجبۇرىيەتلىرى بىلەن بىردەك بولۇشى كٻرەك. تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان (سوالقتىكى)  ائدملەرنىمۇ �ز 
ىئچىگە ائلغان ھەر قانداق بىر ائدەمنىڭ، ېئرىشەلەيدىغان ئەڭ يوقىرى �لچەمدىكى جىسمانى ۋە روھى ساغالملىققا ېئرىشىش ھوقۇقى بار.296 خەلقائرالىق 

كىشىلىك ھوقۇق �لچىمىدە، دۆلەتلەر چوقۇم تۈرمىدىكى ائدەملەرنىڭ جەمئىيەتتىكى باشقا ائھالىلەرگە �خشاش، ساغالملىق مۇالزىمەتلىرى بىلەن 
تەمىنلىنىشىگە ېئرىشىش ھوقۇقلىرى كاپالەتكە ىئگە قىلىنىشى كٻرەك دەپ بايان قىلغان. ھۆكۈمەت چوقۇم سولىنىپ تۇرۇۋاتقان كىشىلەرنىڭ، شۇ تۇتۇپ 

تۇرۇش مەزگىللىرىدىكى ۋاقتىدا مۇۋاپىق ساالمەتلىكىنى تەكشۈرتۈش، داۋالىنىش ھەمدە يٻتەرلىك ساغالملىق مۇالزىمەتلىرىگە دەل ۋاقتىدا ۋە قەرەللىك 
ېئرىشىشى كاپالەتكە ىئگە قىلىنىشى كٻرەك.297

ساغالملىق ھوقۇقى قەرەللىك ۋە يٻتەرلىك ساغالملىق مۇالزىمىتىنى �ز ىئچىگە ېئلىپال قالماي، يەنە ئەڭ ائساسى تۈپكى ساغالملىق �لچىمى، 
يەنى يٻتەرلىك، تولۇق ۋە مۇۋاپىق يىمەكلىك، سۇ، پاكىزاليدىغان تازلىق ئەسلىھەلىرى، 298 كارىۋات، ساپ ھاۋا، تەبىئىي يورۇقلۇق ھەم مەلۇم تۈردىكى 

بەدەن چٻنىقتۇرۇش قاتارلىقالرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ.299 ھۆكۈمەت داىئرلىرى چوقۇم ھەممە تۈرمە شاراىئتىدا يٻتەرلىك ۋە �نۈملۈك تازلىق ئەسۋابلىرى 
ۋە ئەسلىھەلىرىنىڭ بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىشى كٻرەك، ھەمدە بۇنداق ئەسلىھەلەر ۋە مۇالزىمەتلەر شەخسىيەتلىكنى ۋە ىئجتىماىئي، مەدەنىيەت كۆز 

قاراشلىرىنى كۆزدە تۇتقان بولىشى كٻرەك. تار، قىستا-قىستاڭ، مەينەت تۇرالغۇ جاي ۋە تۈرمىدىكى شەخسىيەتلىك كەمچىل بولۇش، ائدىمىيلىككە يات 
مۇائمىلە ياكى خورالشقا تەۋە بولۇپ، دۆلەتنىڭ تەمىنلىشىگە تىگىشلىك ساغالملىق مۇالزىمەتلىرى بىلەن تەمىنلىيەلمەسلىك بولۇپ ھٻسابلىنىدۇ.300 قانۇننى 

ىئجرا قىلغۇچى خادىمالر ۋە تۈرمە داىئرلىرى، تۇتۇپ تۇرىۋاتقان ائدەملەرنىڭ ساغالملىقىنى قوغداشقا مەسۇئل بولۇشى كٻرەك.301
تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان كىشىلەرنىڭ تاشقى دۇنيا بىلەن ائالقىلىشىش ۋە يوقالشنى قۇبۇل قىلىش ھوقۇقى بار. بۇ كىشىلىك ھوقۇق بۇزغۇنچىلىقنىڭ ائلدىنى 

ېئلىش چارىسى ھٻسابلىنىدۇ ئەمما چەكلىمىلەر چوقۇم مۇۋاپىق شاراىئتتىكى قانۇننى مەقسەتكە ماس كٻلىدىغان بولۇشى كٻرەك.302 تاشقى دۇنيا بىلەن 
ائالقىسى �زۈلگەن [ھەرقانداق بىر كىشى بىلەن ائالقە قىلىشى چەكلەنگەن] ھالەتتە تۇتۇپ تۇرۇش- خارالش ۋە قىيناشالرغا، مەجبۇرى غايىب قىلىۋٻتىش 

قاتارلىق قىلمىشالرغا پۇرسەت يارىتىپ بٻرىدۇ، ھەمدە بۇنىڭ �زىال جىنايەت شەكىللەندۈرىدۇ.303 تاشقى دۇنيا بىلەن ائالقىسى �زۈلگەن ھالەتتە تۇتۇپ 
تۇرۇش، ائىئلە ئەزالىرىغا ىئگە بولۇش ھوقۇقىغا خىالپلىق قىلغانلىق بولىدۇ.304 خالىغانچە تۇتقۇن قىلىشقا مۇناسىۋەتلىك خىزمەت گۇرۇپپىسى شۇنى ېئنىق 

قٻيىت قىلىدۇكى، تۇتقۇنالرنىڭ ھەر قانداق شاراىئت ائستىدا، ھەتتاكى جىددى ئەھۋال ائستىدىمۇ تاشقى دۇنيا بىلەن ائالقىسى �زۈلگەن، ھەرىكەتلىرى 
چەكلەنگەن ھالەتتە �زۇن مەزگىل تۇتۇپ تۇرۇلىشىغا قەتئىي يول قۇيۇلمايدۇ.305

292 خەلقائرالىق ىئقتىسادىي، ىئجتىماىئي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقلىرى ئەھدىنامىسى، 10- ماددا
§؛ 4 §؛ كىشلىك ھوقوق كومٻتتىتى �مۇمىي چۈشەنچە 29، (ائ) 13 293 كىشىلىك ھوقۇق كومىتٻتى �مۇمىي چۈشەنچە 21،

§؛ 294 كىشىلىك ھوقۇق كومىتٻتى �مۇمىي چۈشەنچە 21، 3
295 خەلقائرالىق بارلىق ىئرقىي كەمسىتىلىشنى يوقۇتۇش ئەھدىنامىسى، 17-ماددا.

296 خەلقائرالىق ىئقتىسادىي، ىئجتىماىئي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقلىرى كومىتٻتى �مۇمىي چۈشەنچە 14 § ، 34 §،4،11، 43 ۋە 44.
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4  يىغىۋٻلىش الگٻرلىرى ىئچىدىكى 
ھايات

   «مەنچە تەربىيىلەشنىڭ (دەرسلەرنىڭ) ائساسى مەقسىتى بىزنىڭ دىنىمىزنى يوقىتىپ، 
بىزنى ائسسىمىلياتسىيە قىلىۋٻتىش...  ۇئالر جۈمەگە  بارساڭالر بولمايدۇ، سىلەرگە ھەممە 

نەرسىنى ائلالھىڭالر بەرمىگەن، شىجىنپىڭ بەرگەن دەيتتى».

يىرۇالن �زىنىڭ نىمىشقا يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدىكى تەربىيىلەشنىڭ پىالنلىق ھالدا، تۇتقۇن قىلىنغۇچىالرنىڭ دىنغا ىئشىنىشى ۋە دىنى پاائلىيەتلەر 

بىلەن شۇغۇللىنىشىنى چەكلەش �چۈن يولغا قويغانلىقىغا ىئشىنىدىغانلىقىنى تەسۋىرلەپ شۇنداق دٻگەن.

خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى جەمىئ 55 ائدەمنى زىيارەت قىلغان، �الردىن 39 نەپىرى ئەر، 16 نەپىرى ائيال بولۇپ، �الر 2017- 
بىزنى  قانداقلىقى توغرىسىدا  تۇتقۇنالر الگٻرالر ىئچىدىكى ھاياتنىڭ  بۇ  يىلدىن باشالپ شىنجاڭدىكى يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدا تۇتۇپ تۇرۇلغان. 
18 ائيغىچە تۇتۇپ تۇرۇلغان ۋە كۆپىنچىلىرى ىئككىدىن  9 ائيدىن  ئەتراپلىق مەلۇماتالر بىلەن تەمىنلىدى. بۇالرنىڭ كۆپىنچىسى الگٻرالردا 

ائرتۇق الگٻرالردا تۇتۇپ تۇرۇلغان. 

پايدىلىنىش ائرقىلىق،  تارتىلغان سۈرەتلەردىن  خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، ېئنىقلىق دەرىجىسى يۈكسەك بولغان سۈنىئ ھەمراھ ائرقىلىق 
2016-يىلدىكى  سابىق تۇتقۇنالر مەلۇم قىلغان الگٻرالرنىڭ �رنىنى تٻپىپ چىقىپ، �الرنىڭ بەرگەن گۇۋاھلىقلىرىنى دەلىللىدى. 

5-ائيغىچە بولغان ائرلىقتا يۈزبەرگەن �زگىرىشلەر بىلەن  2021-يىل  2017-يىلدىن  سۈرەتلەرنى ائساس قىلىپ تۇرۇپ ۋە بۇ سۈرەتلەرنى 
22 الگٻرنىڭ جۇغراپىيىلىك جايلىشىش �رنىنى تولۇق  18 سابىق تۇتقۇن تۇتۇپ تۇرۇلغان  سٻلىشتۇرۇلدى. كەچۈرۈم تەشكىالتى جەمىئ 

تارتىلغان سۈنىئ ھەمراھ سۈرەتلىك كۆرۈنۈشلىرى ائرقىلىق،  جەزملەشتۈردى. سابىق تۇتقۇنالرنىڭ تەسۋىرلەپ بەرگىنىدەك، شۇ �رۇنالردىن 
� يەرلەردىكى ىئچكى رٻشاتكا، تٻشىدىكى ېئگىز تامالر، مۇھاپىزەت مۇنارلىرى، مۇۋاپىزەتچىلەر قاراۋۇلخانىلىرى، بىر توپ ائدەمالرنىڭ 

تىزىلغان ھالەتتە تۇرۇشى، نۇرغۇنلىغان ماشىنا ۋە ائپتوبۇسالر ۋە باشقا يٻڭىدىن قۇرۇلغان ۋاقىتلىق قۇرۇلۇشالرنى �ز ىئچىگە ائلغان 
6.5- تارمىقىغا قاراڭ.) كۆرۈنۈشلەرنى كۆرگىلى بۇالتتى. (يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىنىڭ باشقا سۈنىئ ھەمراھ كۆرۈنۈشلىرىنى كۆرۈش �چۈن 

تۇتۇپ تۇرۇش شاراىئتلىرى   1.4
تۇتقۇنالر الگىٻالرغا ېئلىپ كٻلىنگەندىن باشالپال، �الرنىڭ ھاياتى ناھايىتى قاتتىق تۈزۈم ائستىدا، ىئنسانىي ىئززىتى ھاقارەت قىلىنغان 

شاراىئتتا ياشايدۇ. �الرنىڭ تۇرمۇشىدىكى ھەر بىر ىئشلىرى �الر �چۈن بەلگىلىنىپ بٻرىلىدىغان بولۇپ، �الر �زلىرىنىڭ كىشىلىك 
بەرگەن ھەرىكەت قولالنمىسىغا ائزراقال خىالپلىق  بەلگىلەپ  باشقۇرغۇچىالر  قىلىنغان. الگٻر ىئچىدىكى  پۈتۈنلەي مەھرۇم  ئەركىنلىكىدىن 

قىلغان تۇتقۇنالر، گەرچە قارىماققا � ىئش ىئنتايىن كىچىك، زىيانسىز ىئش بولسىمۇ، كامٻردىكى باشقا ئەزاالر بىلەن تەڭ تەنبىھ ۋە تەن 
بٻرىلەتتى. جازاسى 

تۇتقۇنالرنىڭ ھٻچقانداق شەخسىيىتى يوق. مەيلى �الر تاماق يٻگەندە، �خلىغاندا، ھەتتا ھاجەتخانىدا بولسۇن، �الر ھەر ۋاقىت نازارەت 
باشقۇرغۇچىلىرىغا، مۇئەللىملىرىگە گەپ قىلىشى رۇخسەت  بىر-بىرىگە ئەركىن گەپ قىلىشىمۇ چەكلەنگەن. �الر  تۇراتتى. �الرنىڭ  ائستىدا 

ياشقا چوڭالر  بولۇپمۇ،  تۇتقۇن قىلىنغۇچىالر ىئچىدىكى كۆپىنچىلىرى  تىلىدا گەپ قىلىشى تەلەپ قىلىناتتى.  قىلىنغاندا، �الرنىڭ چوقۇم خىتاي 
تىلىنى ياخشى سۆزلىيەلمەيتتى ۋە چۈشەنمەيتتى.  يٻزىالردىن كەلگەنلەر خىتاي  ۋە 
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306بەزىلەر خىتاي تىلىدىن باشقا تىلنى سۆزلىگەنلىكى �چۈن تەن جازاسىغا �چرىغان.307 بۇ الگٻر ىئچىدە ھٻچقانداق دىنى ىئبادەت قىلغىلى 

بولمايدىغان بولۇپ، ىئلگىرى تۇتقۇن قىلىنغانالر ھەر قانداق شەكىلدىكى دىنى ىئبادەتلەر �چۈن قاتتىق جازالىنىدىغانلىقىنى ېئيتقان ئەزىزبەگ بۇ 
توغرۇلۇق بۇنداق دەيدۇ: «بىز قورقۇپ يۈزىمىزنىمۇ تۇتالمايتتۇق، چۈنكى �الر بىزنى دۇائ �قۇۋاتىدۇ دەپ گۇمان قىلىشىدىن قورقاتتۇق».308

قىلىنغانالرنىڭ ېئيتىشىچە ھەم ائشكارلىنىپ كەتكەن «تٻلٻگرام» دەپ  تۇتقۇن  تۇراتتى. ىئلگىرى  باھالىنىپ  قىلىنغۇچىالر �زلۈكسىز  تۇتقۇن 
بۇ نومۇرالر �الرنىڭ «ىئدىلوگيىلىك  تۇتقۇن قىلىنغۇچىالرغا داۋاملىق نومۇر قۇيۇلغان ۋە  ائتىلدىىغان ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرىدىن كۆرىلىشىچە، 

ئەھۋاللىرىنى كۆرسەتكەن. �الرنىڭ ىئش-ھەرىكەتلىرى  قاتارلىق  تۈزۈملەرگە بوي سۇنۇشى»  تەربىيىلىنىشنى،  �زگىرىشى، �گىنىش ۋە 
يەنى مۇكاپاتلىنىش، جازالىنىش، ائىئلىسىنىڭ  بەلگىلەيدۇ،  قانداق مۇائمىلىگە �چرىشىشىنى  نومۇرى الگٻردا  تەسىر كۆرسىتىدۇ،  نۇمۇرىغا 

يوقالش پۇرسىتى ۋە قويۇپ بٻرىلىش ۋاقتى قاتارلىقالر.309

تٻلٻگىرامغا ائساسالنغاندا، تۇتقۇن قىلىنغۇچىالر �يدىكىلىرى بىلەن قەرەللىك ھالدا ائالقە قىاللىشى كٻرەك ىئدى.310 بەزەن ىئلگىرى تۇتقۇن 
تٻلٻفون قىاللىغان.311 ائز قىسىملىرى بولسا تۇتۇلۇپ تۇرۇش  ياكى ائيدا بىرەر قٻتىم �يدىكىلىرىگە  قىلىنغۇچىالر ھەقىقەتەنمۇ ھەپتىدە 

جەريانىدا ائىئلە ئەزالىرى بىلەن بىر نەچچە قٻتىم كۆرۈشەلىگەن.312 بىراق بەزىلىرى �چۈن �يدىكىلىرىگە تٻلٻفون قىلىش ياكى كۆرۈشۈش 
قەتئىي مۇمكىن بولمىغان.313 بارلىق تٻلٻفون ۋە ائالقىلەر نازارەت قىلىنغان ۋە ائۋازغا ېئلىنغان.314 الگٻر خىزمەتچىلىرى تۇتقۇنالرنىڭ ائىئلە 

كٻرەكلىكى �گىتىلگەن.315 دٻيىشى  نٻمە  ئەزالىرىغا 

كەچۈرۈم تەشكىالتى يىغقان بارلىق سابىق الگٻر تۇتقۇنلىرىنىڭ گۇۋاھلىقلىرى، ھەم ژورنالىسىتالر ۋە باشقا �رگانالرنىڭ دوكالتلىرى، سابىق 
بولغان.316 بىردەك  بىلەن  تۇتقۇنالرنىڭ ېئيتقان كەچۈرمىشلىرى 

الگٻرالرغا يٻتىپ كٻلىش
الگٻرالرغا يٻتىپ كٻلىش بىلەنال تۇتقۇن قىلىنغۇچىالر بٻشىدىن ائيىغىغىچە ائختۇرىلىدۇ، �الرنىڭ بارلىق شەخسى بۇيۇملىرى مۇسادىرە قىلىنىدۇ ۋە 
�الرنىڭ كىيىملىرىدىكى ھەر قانداق قورال قىلىپ ىئشلەتكىلى بولىدىغان ياكى �زىگە زىيانكەشلىق قىلىدىغانغا ىئشلەتكىلى بولىدىغان ائياغ يىپـى، 

ىئشتان تاسمىسى، تۈگمە قاتارلىق نەرسىلەر ېئلىۋٻتىلىندۇ. ائدەتتە مەھبۇسالر مۇشۇ �سۇل بىلەن قارشىلىق بىلدۇرەتتى.317 بەزەن ائيال تۇتقۇن 
قىلىنغۇچىالر الگٻرغا كەلگەندىن كىيىنال چٻچى كٻسىۋٻتىلگەن، بەزەن ئەرلەرنىڭ چٻچى ۋە ساقاللىرى چۈشۈرۈۋٻتىلگەن.318

20 گىچە ائدەم پاتىدىغان  8 دىن  ائختۇرۇلۇپ بولغاندىن كىيىنال، تۇتقۇنالر كامٻرالرغا ئەكىرىلدۇ. الگٻرالردىكى كامٻرالر ائدەتتە تەخمىنەن 
كىچىك �يلەر بۇلۇپ، ائيالالر بىلەن ئەرلەرنىڭ كامٻرلىرى ائيرىۋٻتىلگەن. بۇ كۆنەكلەر ىئچىدە ائدەتتە ىئككى ياكى �چ قەۋەتلىك �القلىق 

كارىۋات ۋە يۆلەنگۈچى يوق كىچىك �رۇندۇقالر بار. كۆپىنچىلىرى ائيرىم كارىۋاتتا ياتقان، بەزەنلىرى باشقا تۇتقۇن قىلىنغۇچىالر بىلەن 
بىللە ياتقان. بىر قانچە سابىق تۇتقۇنالرنىڭ ېئيتىشىچە، �الر تۇرغان كامٻردا «كاڭ» دەپ ائتىلىدىغان بىر يەر بولۇپ، تۇتقۇنالر مۈرىلىرى 

تۇتقۇنالرنىڭ ېئيتىشىچە،  قانچىلىغان سابىق  بىر  ياتقان.  تٻگىشكەن ھالەتتە قىستىلىپ  بىرلىرىگە   - بىر 
كامٻردىكى ائدەم سانى كارىۋاتتىن كۆپ بولغان ۋاقىتتا، بەزىلىرى يەردە �خالشقا مەجبۇر بولغان. 

بايرىقى ېئسىلغان.  تامدا خىتاينىڭ  تٻلٻۋىزور،  بىر  كامٻردا ائدەتتە 

306 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

307 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

308 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
309 تٻلٻگرام (بۇرۇن قەيىت قىلىنغان) ، 2-پاراگراف.

310 تٻلٻگرام (بۇرۇن قەيىت قىلىنغان) ، 13-پاراگراف.
311 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
312 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
313 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
314 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
315 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

316  يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدىكى باشقا تۇتقۇنالرنىڭ ېئيتقانلىرى، مەنبەدىن كۆرۈڭ- Killing and Megha Rajagopalan, BuzzFeed News, �الر نٻمىنى كۆردى: سابىق مەھبۇسالرنىڭ خىتاينىڭ 
;www.buzzfeednews.com/article/alison_killing/china-ex-prisoners-horrors-xinjiang-camps-uighurs ،تۇتۇپ تۇرۇش الگٻرىلىردىكى قورقۇنۇچلۇق ئەھۋاللىرى، 2020-يىلى 27-ائۋغۇست

نىيۇ يورۇكلىقالر، شىنجاڭنىڭ تۈرمە دۆلىتىدە: خىتاينىڭ جازاالشلىرىدىن ھايات قالغان تۇتقۇنالر قاباھەتلىك قىسمەتلەرنى ائشكارىلىدى. 2021- يىلى 26- فٻۋرال،
www.newyorker.com/news/a-reporter-at-large/china-xinjiang-prison-state-uighur-detention-camps-prisoner-testimony; لوس-ائجٻلىس ۋاقتى، `�الر بىزنى ياشىغىلى قويامدۇ؟` 

شىنجاڭنىڭ ىئچكى ئەھۋاللىرى - خىتاينىڭ يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدىن ائمان قالغانالرنىڭ ېئيتقانلىرى، 17-دٻكابىر 2020- يىلى،
www.latimes.com/world-nation/story/-20-201217/china-xinjiang-uighurs-muslim-minority-camps;

ېئتىقاد قىلغۇچىالر، ھاۋارايــى مەلۇماتى: شىنجاڭدىن كەلگەن چۇقان - خىتاينىڭ گۇالگ تۈرمىللىرىدىن كەلگەن ېئيتىلمىغان ھٻكايىلەر، 1- �كـتەبىر 2019- يىلى.
Globe ەۋ believermag.com/weather-reports-voices-from-xinjiang/, Nathan Vanderklippe، Mail; «`مەن �زۈمنى قۇلدەك ھٻس قىلدىم`: خىتاينىڭ ىئچىدە ېئلىپ بٻرىلىۋاتقان ائز سانلىق 

مىللەتلەرنى �مۇمىي يۈزلۈك تۇتقۇن قىلىش ۋە كونترول قىلىش سىستٻمىلىرى – سابىق تۇتقۇن قازاقىستاندا �زىنىڭ سىياسىي مٻڭە يۇيۇش، مەجبۇرى ئەمگەك قىلىش ۋە تەقىبلىنىش قاتارلىق ناھايىتى 
;www.theglobeandmail.com/world/article-i-felt-like-a-slave-inside-chinas-complex-system-of-incarceration/ .قەبىھ مۇائمىلىلەرگە �چۇرغانلىقىنى ېئيتتى»، 31- مارت 2019- يىلى

شىنجاڭ زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالر �چۇر ائمبىرى، «زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالر – شىنجاڭ �يغۇر ائپتونوم رايونىدا كەڭ-كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىنىش ۋە ناھايىتى ېئغىر كىشىلىك ھوقۇق 
دەپسەندىچىلىكى يۈز بٻرىۋاتقانلىقىنى دەسلەپتىكى قەدەمدە ىئسپاتلىماقتا»، 2021-يىلى 9-ماي. www.shatit.biz/eng/#home; تٻخىمۇ كۆپ مەنبەلەرنى شىنجاڭ ھۆججەتلىرى پروجٻكـتىدىن كۆرۈڭ، 

xinjiang.sppga.ubc.ca/lived-experiences/primary-accounts/ ،جانلىق شاھىد: دەسلەپتىكى گۇۋاھلىقالر
317 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
318 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

يىغىۋٻلىش  بەت:  تەرەپتىكى  قارشى 
تۇتقۇن. بىر  الگٻرىدىكى 







«بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»68
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى

Amnesty International

ئەگەر كامٻردا دٻرىزە بۇلۇپ قالسا تۆمۈر رٻشاتكا بىلەن توسۇپ پۈتۈنلەي ېئتىۋٻتىلگەن. ھەر بىر كۆنەكـتە بىردىن كاناي بۇلۇپ، الگٻردا 
ىئشلەيدىغانالر تۇتقۇنالرغا شۇ كاناي ائرقىلىق سۆزلەيتتى. ھەر بىر كامٻرغا ائدەتتە تۆتتىن سىملىق تٻلٻۋىزور كامىرالىرى �رنىتىلغان. كامٻرنىڭ 
تاملىرىدا ائدەتتە بىر قاتار كامٻر نىزامنامىسى ۋە «جىنايەت» كە ياتىدىغان ىئش ۋە بەلگىلىمىلەر چاپالنغان. كۆپىنچە تۇتقۇن قىلىنغانالر كامٻر 

چىرىغىنىڭ كٻچە-كۈندۈز يٻنىق تۇرىدىغانلىقىنى دٻگەن.

كامٻرنىڭ ىئشىكلىرىدە ائدەتتە ىئككى تۆشۈك بار، بىرى كارىدوردىكى مۇھاپىزەت قىلىۋاتقانالرنىڭ ھەر قانداق ۋاقىتتا كۆزىتىپ تۇرۇشى �چۈن، 
يەنە بىرى تاماق سۇنۇپ بٻرىش �چۈن ىئشلىتىلىدۇ. كامٻر ىئشىكى يٻنىدىكى باشقا كامٻرالرنى كۆرەلمەيدىغان قىلىپ اليىھىلىگەن. كامٻرغا 

كىرىدىغان ىئشىك تامغا زەنجىر بىلەن �رنىتىلغان .319 نۇرىساالم خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ ھەر قٻتىم كامٻردىن كىرىپ- چىققاندا، 
زەنجىر ائستىدىن �تىشىنى نەقەدەر نومۇسلۇق ھٻس قىلغانلىقىنى ېئيتىپ مۇنداق دٻگەن: « � ىئشىك يٻرىم ېئچىقلىق بولۇپ، زەنجىر بىلەن تامغا 

�القلىق، بىز خۇددى ىئتتەك زەنجىر ائستىدىن �مىلەپ �تەتتۇق».320

تۇتقۇنالرنىڭ دەرىجىگە ائيرىلىشى
ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرىگە ۋە ىئلگىرى تۇتقۇن قىلىنغانالرنىڭ گۇۋاھلىق سۆزىگە ائساسالنغاندا، تۇتقۇن قىلىنغۇچىالر �چ دەرىجىنىڭ بىرىگە ائيرىلغان: 
«نورمال باشقۇرۇش»، «قاتتىق باشقۇرۇش» ۋە «دەرىجىدىن تاشقىرى قاتتىق باشقۇرۇش».321 �خشىمىغان دەرىجىگە ائيرىلغان تۇتقۇن قىلىنغۇچىالر 

بىر الگٻر ىئچىدە تۇتۇپ تۇرۇلغان، لٻكىن �خشاش دەرىجىگە ائيرىلغان تۇتقۇنالر بىر كامٻر ىئچىدە تۇرغان. 322 �الرغا ائيرىلغان دەرىجىسىگە قاراپ 
�خشىمايدىغان فورما كەيدۇرۇلگەن. كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارەت قىلغان سابىق تۇتقۇنالرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ بەرگەن مەلۇماتلىرىغا ائساسالنغاندا، 

«نورمال باشقۇرۇش» كاتٻگورىيىسىگە ائيرىلغان تۇتقۇن قىلىنغۇچىالر كۆك فورما كىيگەن، «قاتتىق باشقۇرۇش» كاتٻگورىيىسىگە ائيرىلغان تۇتقۇنالر سٻرىق 
فورما كىيگەن، «دەرىجىدىن تاشقىرى قاتتىق باشقۇرۇش» كاتىگورىيەسىدىكىلەر قىزىل فورما كىيگەن.323 تۇتقۇن قىلىنغۇچىنىڭ دەرىجىسى �الرنىڭ 
ىئپادىسى ۋە ېئرىشكەن نومۇرىغا قاراپ ائلمىشىپ تۇرغان.324 ائشكارلىنىپ كەتكەن ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرىگە ائساسالنغاندا، «نورمال باشقۇرۇش» 

گۇرۇپپىسىغا كىرىش، الگٻردىن چىقىشنىڭ بىردىنبىر يولى ىئكەن ( الگىردىن قويۇپ بٻرىلىش شەرتلىرى توغرىسىدا، 6.1   قىسىمغا قاراڭ) .325

بىراق كەچۈرۈم تەشكىالتى  بولمىغان،  تۇتقۇنالرغا ائنچە ېئنىق  كاتٻگورىيەگە ائيرىلىشىنىڭ سەۋەبلىرى سابىق  قايسى  قىلىنغۇچىالرنىڭ  تۇتقۇن 
زىيارەت قىلغان سابىق تۇتقۇنالر بۇ توغرىسىدا بىر �رتاق چۈشەنچىدە بولغان، يەنى دىنغا مۇناسىۋەتلىك ھەر قانداق سەۋەب بىلەن تۇتقۇن 

باققان  باشقۇرۇلدىغان گۇرۇپپىغا ائيرىلىش مۇمكىنچىلىكى ئەڭ يوقىرى ىئكەن.326 بۇرۇن الگٻردا ىئشلەپ  قاتتىقراق  قىلىنغانالرنىڭ ىئككى 
تٻلٻفونغا  لەرنى �تكۈزگەن، مەسىلەن  كاتٻگورىيەسىدىكىلەر «ائدەتتىكى جىنايەت»  باشقۇرۇش  نورمال  تۇتقۇن ېئيتىشىچە،  بىر سابىق 

مۇناسىۋەتلىك «جىنايەتچىلەر»،  دىنغا  بولسا  كاتٻگورىيەسىدىكىلەر  باشقۇرۇش  قاتتىق  دٻتالى چۈشۈرۈشكە �خشاش.  يۇمشاق  چەكلەنگەن 
دەرىجىدىن قاتتىق باشقۇرۇلىدىغانالر بولسا ىئمامالر ۋە بۇرۇن ېئغىر جىنايەتلەرنى �تكۈزگەن ائدەملەر ىئكەن.327 بەزى ىئلگىرى تۇتقۇن 

مۇناسىۋەتلىك ىئكەنلىكىگە  بىلەن  مىللىتى  قىلىنغۇچىالرنىڭ  تۇتقۇن  دەرىجىدە  مەلۇم  ائيرىلىشى، سٻستٻمىسىنىڭ  دەرىجىگە  بۇ  قىلىنغانالرنىڭ 
نىسبىتى چوڭ ىئكەن.328 باشقۇرۇلدىغان گۇرۇپپىالرغا ائيرىلىش  قاتتىق  ىئشىنىدىغانلىقىنى ېئيتقان چۈنكى �يغۇرالرنىڭ 

ئەيسا  بايقىغان.  مۇائمىلىلەرگە �چرىغانلىقىنى  تۇتقۇنالرنىڭ �خشىمىغان  ائيرىلغان  گۇرۇپپىغا  قىلىنغۇچىالر �خشىمىغان  تۇتقۇن  ىئلگىرى 
مۇنداق دەيدۇ:329 «مەن بىر قاتتىق باشقۇرۇلدىغان گۇرۇپپىدىكى ئەرلەرنى كۆرۈپ قالغانتىم، �الرنىڭ چىرايــى بەكال قورقۇنۇچلۇق بولۇپ 

كٻتىپتۇ... مەن پۇتىنىڭ تىرناقلىرى تارتىپ ېئلىۋىتىلگەن بەزى ائدەملەرنى كۆردۇم». مەلۇم ۋاقىت الگٻردا پراكـتىكا قىلىپ ىئشلەپ باققان 
ائرنۇر، تۇتقۇنالرنىڭ بىر-بىرلىرىدىن پەرقلىق مۇائمىلىلەرگە �چرىشى بولسا �الرنىڭ الگٻر ىئچىدىكى يورۇش - تۇرۇشى ۋە ائىئلىسىدىكىلەر 

بەرگەن. تەسۋىرلەپ  قاتارلىق ىئشالر ائرقىلىق ىئپادىلىنىدىغانلىقىنى  بولۇشى  قىلىش ىئمكانىيەتلىرىنىڭ  بىلەن ائالقە 

قاتتىق باشقۇرۇلدىغان گۇرۇپپىدىكى كۆپىنچە ائدەملەر، دىنىي تەقۋادارالر بولغانلىقى ۈئچۈن ياكى مەلۇم دىنى ىئشالر 
بىلەن شۇغۇلالنغانلىقى ۈئچۈن تۇتۇلغان. مەن ىئشلىگەن الگٻردىكى خىزمەتچىلەرنىڭ ىئشخانىسىدا (تۇتقۇن 

319 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

320 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
321 ژۇرنالىستالرنىڭ ماقالىلىرى �چۈن گٻرري شىھ، بىرلەشمە ائگٻنتلىق، «خىتاينىڭ كەڭ – كۆلەملىك مٻڭە يۇيۇش الگٻرلىرى مەدەنىيەت زور ىئنقىالبىنى ئەسلىتىدۇ»، 2018-يىلى 17-ماي،

apnews.com/article/kazakhstan-ap-top-news-international-news-china-china-clamps-down-6e151296fb194f85ba69a8babd972e4b; Alison Killing and Megha
Rajagopalan, BuzzFeed News, �الر نٻمىنى كۆردى: سابىق مەھبۇسالرنىڭ خىتاينىڭ تۇتۇپ تۇرۇش الگٻرىلىردىكى قورقۇنۇچلۇق ئەھۋاللىرى، 2020-يىلى 27-ائۋغۇست،
www.buzzfeednews.com/article/alison_killing/china-ex-prisoners-horrors-xinjiang-camps-uighurs; تٻلٻگرام (بۇرۇن قەيت قىلىنغان)، 14-پاراگراف نى كۆرۈڭ.

322 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

323 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
324 تٻلٻگرام (بۇرۇن قەيت قىلىنغان)، 14-پاراگراف.

325 باشقا «باھاالشالر» ھەققىدىكى دوكالت- بىرلەشمە ائگٻنتلىق، «خىتاينىڭ كەڭ - كۆلەملىك مٻڭە يۇيۇش الگٻرلىرى مەدەنىيەت زور ىئنقىالبىنى ئەسلىتىدۇ»، 2018-يىلى 17-ماي،
apnews.com/article/kazakhstan-ap-top-news-international-news-china-china-clamps-down-6e151296fb194f85ba69a8babd972e4b;

326 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

327 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

328 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

329 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.



69 «بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى
Amnesty International

قىلىنغۇچىالر) سوراق قىلىناتتى [مەنمۇ شۇ يەردە ىئدىم] ... نورمال باشقۇرۇلدىغان گۇرۇپپىدىكىلەر خىتاي تىلى 
ۆئگىنەتتى ۋە ائرقا مەيداندا مٻڭىپ يۈرۈشىگە رۇخسەت قىلىناتتى. قاتتىق باشقۇرۇلدىغانالر كارۋاتلىرىدا [بەزى 
چاغالردا] وئلتۇراتتى [رۇخسەت قىلىناتتى]، دەرىجىدىن تاشقىرى قاتتىق باشقۇرۇلدىغانالر كامٻرلىرىنىڭ ىئچىدە 
نورمال  نەپەس ائاللمايتتى...  ھاۋادىن  قىلىنمايتتى، ساپ  [كامٻردىن] سىرىتقا چىقىشىغا رۇخسەت  ۆئگىنەتتى، 
باشقۇرۇلدىغانالرغا ھەپتىدە بىر قٻتىم تٻلٻفۇن قىلىشىغا يول قۇيۇالتتى، قاتتىق باشقۇرۇلدىغانالر ىئككى ھەپتىدە بىر 
قٻتىم تٻلٻفۇن قىالاليتتى ۋە ائيدا بىر قٻتىم يوقالپ كەلگەنلەر بىلەن كۆرۈشەلەيتتى... دەرىجىدىن تاشقىرى قاتتىق 

باشقۇرۇلدىغانالرنىڭ بولسا ھٻچكىم بىلەن كۆرۈشۈشىگە ۋە ائالقە قىلىشىغا رۇخسەت قىلىنمايتتى.330

كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارەت قىلغان ىئككى ائدەمدىن باشقىلىرى الگٻرغا يٻڭى كەلگەندە نورمال باشقۇرۇلدىغان گۇرۇپپىغا ائيرىلغان. 
331 نەتىجىدە، بۇ دوكالتتىن چىقارغان خۇالسە شۇكى، ژورنالىستالر ۋە باشقا �رگانالرنىڭ الگٻرالر توغرىسىدا يىغقان بارلىق ىئسپات ۋە 

گۇۋاھلىقلىرى نورمال باشقۇرۇش كاتٻگورىيەسىگە تەۋە بولغان سابىق تۇتقۇنالر تەرىپىدىن تەمىنلەنگەن. بىراق، ىئككى قاتتىقراق باشقۇرۇلدىغان 
گۇرۇپپىدىكىالرنىڭ كەچۈرمىشلىرىنىڭ گۇۋاھچىسى بولغان، سابىق تۇتقۇنالر ۋە قاتتىق باشقۇرۇلدىغان گۇرۇپپىغا مەسۇئل بۇلۇپ ىئشلىگەن 

خىزمەتچىنىڭ كۆرگەنلىرىگە ائساسالنغاندا، قاتتىق باشقۇرۇلدىغان گۇرۇپپىدىكى تۇتقۇن قىلىنغۇچىالر ىئنتايىن ناچار مۇائمىلىلەرگە �چرىغان ۋە 
الگٻردىن چىقىش مۇمكىنچىلىكىمۇ ىئنتايىن تۆۋەن بۇلۇپ، �الر كۆپ ھالالردا الگٻردا داۋاملىق تۇتۇپ تۇرۇلغان ياكى تۈرمىلەرگە ېئلىپ كٻتىلگەن. 

باۋۇرجان، خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى پاراڭالشقان ىئككى قاتتىق باشقۇرۇش گۇرۇپپىسىدا تۇرغان سابىق تۇتقۇنالرنىڭ بىرسى بۇلۇپ، 
�نىڭغا شۇ ۋاقىتتا سٻرىق فورما كىيدۈرۈلگەن. �نىڭ جىنايىتى دىنغا مۇناسىۋەتلىك ىئدى. � �زىنىڭ الگٻردىكى ۋاقىتلىرىدا، قاتتىق 

تۇتقۇنالرنىڭ  باشقۇرۇلغان  نورمال  قارىماققا  مۇائمىلىلەر  قىلىنغان  ائيرىلغانلىقىنى ېئيتقان. �نىڭغا الگٻردا  كاتٻگورىيەگە  باشقۇرۇلدىغان 
بىر قٻتىممۇ �يدىكىلىرىگە  بىلگىلى بوالتتى. � ىئككى يىل سۇالنغان بولۇپ،  كەچۈرمىشلىرىدىن نەچچە ھەسسە ناچار بولغانلىقىنى ائسانال 

ياتقان كامٻردىن سىرىتقا  تٻلٻفۇن قىاللىغان. �نىڭ �زى  تٻلٻفون قىاللمىغان، بىراق دىنى سەۋەبتىن تۇتۇلمىغان باشقا تۇتقۇنالر ائىئلىسىگە 
چىقىشىغا يول قۇيۇلمىغان. �نىڭ پۇتى بىر نەچچە ائي كىشەنلەنگەن ھالەتتە تۇرغان. باۋۇرخان كەچۈرۈم تەشكىالتىغا مۇنداق دٻدى: 

«�تكەنكى ىئككى يىلدا �يدىكىلىرىم مىنىڭ ھايات ياكى �لگەنلىكىدىن خەۋەرسىز يۇردى».332

كۈندىلىك ھايات تەرتىپلىرى   2.4
ناچار ىئكەنلىكى  قاتتىق باشقۇرۇش ائستىدا بولۇپ، �الرنىڭ ئەھۋالى خىتاينىڭ تۈرمىللىرىدىنمۇ �تەر  تۇتقۇنلىرىنىڭ ھاياتى ىئنتايىن  الگٻر 

2017- يىلىدىن بۇيان الگٻرالرغا قانداق سوالنغانلىقى ۋە  كۆپ تەرەپلەردىن مەلۇم. ائز بىر قىسىم سابىق تۇتقۇنالردىن باشقىلىرى، �زلىرىنىڭ 
بٻكىتىلگەنلىكى  قارىشى  تۇرغۇزۇلغانلىقى، قەيەرگە  قايسى شەكىلدە �لتۇرغۇزۇلغانلىقى ۋە  ياشىغانلىقى، كامٻرالرنىڭ ىئچىدە  قانداق  يەردە   �
ۋە بۇ ىئشالرنىڭ ھەممىسى الگٻردا ھەر كۈنى بولۇپ تۇرىدىغانلىقى قاتارلىق ئەھۋالالرنى تەپسىلى بايان قىلدى.333 . قاىئنە �زىنىڭ يانفۇنىدا 
ۋە جىسمانى جەھەتتىن چىدىغۇسىز  قاتتىقلىقى  كۈنتەرتىپنىڭ ىئنتايىن  قولغا ېئلىنغانلىقىنى، الگٻردىكى  بولغانلىقى �چۈن  دٻتالى  ۋاتسئەپ 

ىئكەنلىكى قاتارلىق ئەھۋالالرنى خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا ېئيتىپ مۇنداق دٻدى:

ۇئ يەر تۈرمە ھاياتىغا وئخشايدۇ... [ھەر كۈنى] ەئتتىگەن ساەئت بەشتە وئرنىمىزدىن تۇرىشىمىز ۋە كارۋىتىمىزنى 
رەتلىشىمىز كٻرەك. كارۋاتالر مۇكەممەل شەكىلدە رەتلىنىشى كٻرەك. كٻيىن بايراق چىقىرىش ۋە قەسەم بٻرىش 
مۇراسىمى بار. بۇ ىئشتىن كٻيىن ناشتا قىلىش ۈئچۈن تاماق زالىغا بارىمىز. ۇئنىڭدىن كٻيىن دەرسكە كىرىمىز، 
ائندىن چۈشلۈك تاماققا بارىمىز ۋە ائرقىسىدىن دەرسكە كىرىمىز.  چۈشتىن كٻيىنلىك دەرستىن كٻيىن كەچلىك 
بٻرىپ دەرس وئقۇيمىز ۋە بۇ ىئشالر تۈگىگەندىن كٻيىن ۇئخاليمىز. ھەر كۈنى  يەنە سىنىپقا  تاماق ۋە كٻيىن 
ۇئخالش ۋاقتىدا ىئككى كىشى [باشقا تۇتقۇنالرنى نازارەت قىلىش ۈئچۈن] ىئككى ساەئتتىن نۆۋەتچىلىك قىلىدۇ. 

پۈتۈن بىر كۈندە ۆئزىڭىز ۈئچۈن بىر مىنۇتمۇ بوش ۋاقتىڭىز بولمايدۇ. بىز ناھايىتى كۆپ چارچايمىز.334

قالپىقى كيگۈزىلگەنلىكى  تٻررورچى  بارغانلىقىنى ۋە دىنى مەكـتەپتە �قۇغانلىقى �چۈن  قازاقىستانغا  ائيتوغان �زىنىڭ ساياھەت قىلىش �چۈن 
2017- يىلىنىڭ  2017- يىلنىڭ بٻشىدا قولغا ېئلىنغانلىقىنى خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا سۆزلەپ بەردى. ائيتوغاننىڭ ېئيتىشىچە،  ۋە 

330 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

331 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

332 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

333 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

334 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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يىغىۋٻلىش  تۇتقۇنالرنى  قاراۋۇلالر   
ماڭماقتا. ېئلىپ  الگٻرىغا 
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ناھايىتى قاتتىق بولۇپ كەتكەن بولۇپ، ھەتتا كىشىلەرنىڭ قانداق ائرام ېئلىشىدىن  ائخىرلىرىغا كەلگەندە يىغىۋٻلىش �رنىدىكى باشقۇرۇش 
قاتتىق كونترول قىلىنغان:  بولغان ھەرىكەتلىرى  تارتىپ، قەيەرگە قاراپ تۇرۇشىغىچە 

يٻيىش  تاماق  بىز  قىالاليتتۇق.  ھٻس  ەئركىن  بولسىمۇ  بىرائز  سىنىپالردا  بۇرۇن،  ۆئكـتەبىردىن  2017-يىلى 
ۆئكـتەبىردە  2017-يىلى  لٻكىن  وئلتۇرااليتتۇق.  راھەت  سىنىپتا  ۋە  بارااليتتۇق  ۆئزىمىز  زالىغا  تاماق  ۈئچۈن 
كەتتى.  بولۇپ  چىدىغۇسىز  بەكال  ھاياتى  الگٻر  كىيىن،  يىغىنىدىن  بىخەتەرلىك  دۆلەتلىك  ۆئتكۈزۈلگەن 
بولدۇق.  چىقىلىدىغان  ېئلىپ  يالالپ  ائشخانىغىمۇ  قىلىدىغان،  نازارەتچىلىك  كٻچىدە  بىز  كٻيىن  شۇنىڭدىن 
كٻرەك،  وئلتۇرۇشىمىز  مىدىرماستىن  ۋاقتىمىزدا  وئلتۇرغان  بىز  ۈئزۈلدى...  ائالقىمىز  بولغان  بىلەن  ائىئلىمىز 
ھەتتا تٻلٻۋىزور كۆرگەندىمۇ بٻشىمىزنى باشقا تەرەپكە بۇرىيالمايمىز. [باشقۇرۇش تۈزۈملىرى قاتتىقالشقاندىن 
كٻيىن] بىز ەئتتىگەندە ساەئت بەشتە وئرنىمىزدىن تۇرۇشقا باشلىدۇق، ۋە ساەئت يەتتىدە ناشتىلىق قىلىمىز 
قاپالنغان ىئككى  بىلەن  تۆمۈر  قاتنىشىش ۈئچۈن سىنىپقا ۈئستى  باشلىنىدۇ. دەرسكە  ۋە دەرس سەككىزدە 
مٻتىرلىق رٻىشاتكىالردىن [مٻڭىپ] ۆئتىشىمىز كٻرەك، بۇ تۆمۈر رٻشاتكا خۇددى بىر قەپەسكىال وئخشايتتى، 
بىزنى سىنىپقا قوللىرىدا كالتەك تۇتقان ىئككى الگٻر مۇھاپىزەتچى [يالالپ] ېئلىپ ماڭاتتى. سىنىپنىڭ ائرقا 
تەرىپىگە [كىچىك تەرەت قىلىش ۈئچۈن ىئشلىتىدىغان] بىر چٻلەك قۇيۇلغان ىئدى. تەرەت [چوڭ تەرەت] 
قىلىشىمىز ۈئچۈنمۇ رۇخسەت ېئلىشىمىز كٻرەك. كٻيىنىكى ۋاقىتالر [چۈشلۈك تاماقتىن كٻيىن] ائرام ېئلىشمۇ 
مەجبۇرى، ائرام ائلغان ۋاقتىڭىزدا ىئككى ساەئت بٻشىڭىزنى چوقۇم ۈئستەلنىڭ ۇئستىگە قۇيىشىڭىز كٻرەك، 

ەئگەر بٻشىڭىزنى كۆتۈرسىڭىز جازالىنىسىز.335

مىدىر- سىدىر قىلماستىن وئلتۇرۇش 
قاتنىشىشتىن  تەربىيىلەش دەرسىگە  كٻيىن،  كٻلىنگەندىن  يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىغا ېئلىپ  تۇتقۇنالرنىڭ ېئيتىشىچە، �الر  نۇرغۇنلىغان سابىق 
بۇرۇن بىر نەچچە كۈن ياكى بىر قانچە ھەپتىلەپ، بەزىدە بىر نەچچە ائيالر تۇتقۇنالرنىڭ ھٻچ بىر ىئش قىلىشىغا يول قويۇلماي، پەقەت ۋە 

پەقەت �لتۇرغان �رنىدا مىدىر-سىدىر قىلماستىن كۈن بويــى �لتۇرۇشىغا مەجبۇر قىلىنغان. �الر �چۈن بىردىن- بىر ائرام ېئلىش بولسا، 
تاماق يٻيىش ۋە �خالش بولغان. سابىق تۇتقۇنالرنىڭ ھەممىسى دٻگۈدەك سائەتلەپ �لتۇرۇشقا ياكى تىزلىنىپ �لتۇرۇشقا مەجبۇرالنغان. 

336 دۆلەت، �زىنىڭ الگٻردىكى كەچۈرمىشى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ «بىزگە يۆلەنچۈكى يوق �رۇندۇقالر بٻرىلدى، بىزنى ىئككى قۇرغا تىزدى 

ۋە دۇمبىمىزنى تىك تۇتۇپ، قوللىرىمىزنى تىزمىزغا قويۇلغان ھالدا پۈتۈن كۈن �لتۇرۇشىمىزغا زورلىدى. ئەگەر [كامٻردا] ائرىمىزدىكى بىرەرسى 
مىدىرالپ كەتسە، الگٻر تۈرمىلىرنىڭ سىرتىدا ساقالپ تۇرغان قاراۋۇلالر كالتەكلىرى بىلەن كامٻر ىئشىكىنى �رۇپ ۋارقىرىشاتتى».337

نۇرغۇنلىغان سابىق تۇتقۇنالرنىڭ ېئيتىشىچە، �الر بۇ خىل شەكىلدە �لتۇرغاندىن كٻيىن پۈت - قوللىرى ۋە بەدىنىنىڭ باشقا ئەزالىرى قاتتىق 
ائغرىغان. بىر قىسىم تۇتقۇنالر گٻمورروي ۋە باشقا ئەگەشمە كٻسەللىكلەرگە گىرىپتار بولغان.338 مەرىيەمگۈل مۇنداق دٻدى: «بىز مىدىر- 

سىدىر قىلماستىن تۈز �لتۇرۇشىمىز كٻرەك، بىرنىڭ ائرىمىزدا ياشانغان ائيالالرمۇ بار ىئدى، �الرنىڭ پۈت ۋە قوللىرى ىئششىپ كٻتەتتى».339
ياكى �لتۇرۇشنى رەت قىلغانلىقى �چۈن جىسمانى جازاالشقا  بىزگە مەلۇم قىلىشىچە، الگٻردىكى نۇرغۇنلىغان تۇتقۇنالر تۈز �لتۇرمىغانلىقى 
�چرىغان.340 �الرنىڭ ېئيتىشىچە، تۇتقۇنالر پەقەت ائلدىغىال قاراپ �لتۇرۇشقا مەجبۇرالنغان بولۇپ، باشقا يەرلەرگە قارىشىغا رۇخسەت 

كالپۇكلىرىنىڭ  �الرنىڭ  كۆزىتىۋاتقاندا،  ائپپاراتلىرىدىن  كۈزىتىش  تۇتقۇنالرنى  نازارەتچىلەر  ئەگەر  ېئيتىشىچە،  مەريەمگۈلنىڭ  قىلىنمىغان.341 
تارتىلىدىكەن.342 نومۇرى  تۇتقۇنالرنىڭ  قالسىمۇ، شۇ سەۋەپتىن  مىدىرلىغىنىنى كۆرۈپ 

سابىق تۇتقۇنالر داىئم خىتاي كومپارتىيىسى ۋە خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنى مەدھىيىلەيدىغان «قىزىل» ناخشىالرنى ۋە باشقا ىئنقىالبى ناخشىالرنى 
ېئيتىشى كٻرەكلىكىنى، ۋەياكى تۇتقۇنالر تۈپ-تۈز �لتۇرۇشقا زورالنغان ۋاقىتتا خىتايچە ائددى سۆزلەرنى يادىاليدىغانلىقىنى، يەنە بەزىلىرىنىڭ 

بولسا مىدىرلىماي جىمجىت تۈرۈپ، خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ تەشۋىقات فىلىملىرىنى كۈرۈشكە مەجبۇرالنغانلىقىنى بىلدۈردى. يەنە قىسىم 
تۇتقۇنالرنىڭ كىچىك �رۇندۇقالردا ياكى كامٻردا مىدىر-سىدىر قىلماستىن تىك �لتۇرۇشتىن باشقا بىر ىئش قىلمايدىغانلىقىنى بىلدۈرمەكـتە.343

335 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

336 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

337 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

338 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

339 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

340 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

341 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

342 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

343 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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ئەلدىيار ىئسىملىك بىر سابىق الگٻر تۇتقۇنى الگٻر ھاياتىنى ئەسلەپ مۇنداق دٻدى: «مەن ئەتىگەندىن كەچ سائەت 11 گىچە جەمىئ �چ ائي 
يۆلەنچۈكى يوق كىچىك �رۇندۇقتا �لتۇردۇم، مٻنى دەرسكىمۇ كىرگۈزمىدى، �لتۇرۇشتىن باشقا ھٻچقانداق بىر ىئش قىلمىدىم.»344

تەرىپىدىن دەرسكە ېئلىپ كىرىلىشىدىن  نازارەتچىلىرى  قىلغانلىقىنى �چۈن الگٻرىغا سۇالنغان ىئبراھىم، �زىنىڭ الگٻر  قازاقىستاننى زىيارەت 
بۇرۇن بىر نەچچە ائي الگٻردا �لتۇرغۇزۇلغانلىقى ھەققىدە خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا مۇنداق سۆزلەپ بەردى:

ھەر كۈنى كۈندۈزى دەرس [باشالش] تىن بۇرۇن [كۈن بويــى] كىچىك وئرۇندۇقتا وئلتۇرىشىمىز كٻرەك. بىر 
دە   6 ساەئت  ەئتىگەندە  بىز  وئلتۇرىمىز.  قويۇپ  ۈئستىگە  تىزىمىزنىڭ  قولىمىزنى  ىئككى  ساەئت   16 كۈندە 
تاماققىچە  چۈشلۈك  يەنە  قىلىمىز...  ناشتىلىق  كٻيىن  وئلتۇرىمىز  وئرۇندۇقتا  كٻيىن  ائندىن  تۇرىمىز، 
كىشىلەرگە  باشقا  بىز  بٻرىدۇ.  كىتاپ  ۈئچۈن]  [ۆئگىنىشىمىز  بىزگە  ۋاقىتالردا  بەزى  وئلتۇرىمىز.  وئرۇندۇقتا 
گەپ قىاللمايمىز. بىز چۈشلۈك تامىقىمىزنى شۇ وئرۇندۇقتا وئلتۇرۇپ يەيمىز. چۈشلۈك تاماق ۋاقتىدا بىز 
ۇئنىڭدىن  ۇئخلىيالمايمىز...  ۋاقىتتا  بەزى  ۇئخلىۋالىمىز،  ائزراق  ۋاقىت  ائز  ۇئنىڭدىنمۇ  ياكى  ساەئت  بىر 

345 كٻيىن بىز تاكى قاراڭغۇ چۈشكىچە داۋاملىق شۇ وئرۇندۇقتا وئلتۇرىمىز. 

بٻرىلغاندىن كٻيىنكى دەسلەپتىكى ىئككى ائي  رامىزانمۇ قازاقىستاننى زىيارەت قىلغانلىقىنى �چۈن الگٻرىغا سۇالنغان بولۇپ، الگٻرغا ېئلىپ 
ىئچىدە، �زىنىڭ ھەر كۈنى بىر قانچە سائەتلەپ راھەتسىز شەكىلدە، جىمجىت �لتۇرۇشقا مەجبۇرالنغانلىقىنى ېئيتىپ مۇنداق دٻدى: 

گەۋدىمىزنى  ائندىن  قويۇپ،  ۈئستىگە  تىزىمىزنىڭ  قوللىرىمىزنى  كارۋاتتا  بىز  كٻيىن  ناشتىدىن  ەئتىگەنلىك 
كۆتۈرۈپ، تۈز ھالەتتە وئلتۇرىشىمىز كٻرەك. ەئگەر بىز وئلتۇرالماي مىدىرالپ كەتسەك، كامٻرالردىكى كانايدىن 
الگٻر كۆزەتكۈچىلەر «مىدرلىما» دەپ ۋارقىرايدۇ. ۇئنىڭدىن كٻيىن ساەئت 11:30 ياكى ساەئت 12 لەردە، ۇئالر 
بىز  ىئككىگىچە  دىن   12:30 ساەئت  چىقىدۇ.  ېئلىپ  تاماقخانىسىغا  الگٻر  ۈئچۈن  تاماق  چۈشلۈك  بىزنى 
تەكرار ەئتىگەنكى وئلتۇرۇش  بىزنى  باشالپ ۇئالر  كٻرەك ىئدى. ساەئت ىئككىدىن  يٻتىشىمىز  [كارۋىتىمىزدا] 
شەكىلدە وئلتۇرۇشىمىزنى ېئيتىدۇ. بىز شۇ وئلتۇرغىنىمىزچە تاكى كەچلىك تاماققىچە وئلتۇرىمىز. ۇئالر بەزىدە 
بەش  ۈئچۈن  قىلىشىمىز  تەرەت  كىچىك  ياكى  يٻتىۋىلىشىمىز  قىلىشىمىز،  ھەرىكەت  بىزنىڭ  ائرقىلىق  كارناي 
[تەلەپ  بىز  كٻيىن  يەيمىز،  تاقاق  كەچلىك  بىز  يەتتىلەردە  ساەئت  بىلدۇرىدۇ...  بەرگەنلىكىنى  ۋاقىت  مىنۇت 
بىزنى  ۇئالر  توققۇزالردا  ساەئت  كەچ  كۆرىمىز...  تٻلٻۋىزور  تۇرۇپ]  وئلتۇرۇپ  شەكلىدە  وئلتۇرۇش  قىلىنغان 
ۇئخالشقا بۇيرۇق قىلىدۇ. ۇئالر بىزنى كۈندۈزلىرى تاھارەت قىلىشقا سىرىتقا ېئلىپ چىققاندىن باشقا ۋاقىتالردا، 
كۈندە  بىزنى  ۇئالر  ۆئتكۈزدۇق.  چىقماي  سىرىتقا  كامٻرداىن  ائينى  ىئككى  دەسلەپتىكى  سوالنغان  الگٻرغا  بىز 

ىئككى قٻتىم ھاجەت قىلىشقا ېئلىپ چىقاتتى... بىز الگٻرنىڭ سىرتىغا پەقەت چىقىپ باقمىدۇق.346

بىر ىئش  تۇتقۇنالرنى ھٻچ  ياكى  تۇتقۇنالرنى مىدىر-سىدىر قىلماستىن �لتۇرغۇزۇش  تۇتقۇننىڭ گۇۋاھلىقغا ائساسالنغاندا،  سابىق 
تۇتقۇنالرنىڭ روھىنى چۈشكۈنلەشتۈرۈش  يىڭى كەلگەن  ياكى الگٻرغا  تۇتقۇنالرنى خۇنۈكلەشتۈرۈش  بىلەن  قىلدۇرماسلىق- قەستەنلىك 

بٻكىتىلمىگەنلىكى  كۆرسەتمىلىرى  باشقۇرۇش  تٻخى رەسمىي شەكىلدىكى  ۋاقىتتا  قۇرغان  يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىنى  ۋەياكى ھۆكۈمەت  مەقسىتىدە 
سەۋەبىدىن مۇشۇنداق بولدىمۇ، بۇ ىئشالر ېئنىق ئەمەس ئەمما شۇنى كۆرۈۋٻلىشقا بولىدىكى، داىئرلەرنىڭ بۇ خىل قىلمىشلىرى بەزى 

الگٻرالردا قەستەنلىك بىلەن ېئلىپ بٻرىلغان بولسا، يەنە بىر قىسىم الگٻرالردا �نداق تۈزۈم ۋە ىئشالر بولمىغان.

تازىلىقىنىڭ نامۇۋاپىق بولۇشى، كىچىك ۋە چوڭ تاھارەت قىلىشقا چەك قويۇلىشى، يٻتەرلىك 
تاماق ۋە سۇ بٻرىلمەسلىك

تۇتقۇنالر ائدەتتە سائەت بەش ياكى ائلتىلەردە يۇقىرى ائۋازلىق كاناي ياكى ىئشىكلەرنىڭ قاتتىق چٻكىلىشى بىلەن �يغۇتۇلغان. �الردىن تىزلىك 
بىلەن كارىۋاتتىن تۇرۇشى، يوتقانلىرىنى رەتلىشى، چىشلىرىنى چوتكىلىشى ۋە يۈزلىرىنى يۇيۇشى تەلەپ قىلىنغان. كامٻرالرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىدا 

يۈز يۇيۇش كۆلچىكى بولمىغان. تۇتقۇنالر كامٻر ىئشىكىدىن تامغا تارتىلغان زەنجىرنىڭ ائستىدىن �مىلەپ 
�تۈشكە مەجبۇر قىلىنغان ۋە قاراۋۇلنىڭ ھەمراھلىقىدا تازلىق �يىگە ېئلىپ كىرىلگەن.347 تۇتقۇنالرنىڭ 

344 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
345 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى..
346 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
347 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

تۇتقۇنالر كامٻرلىرىدا  ئەر  كٻيىنكى بەت: 
تٻنچ �لتۇرماقتا. تىپ 
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يۇيۇنىشىغا ائساسى جەھەتتىن يول قويۇلمىغان. بەزى تۇتقۇنالر ھەپتىدە بىر قٻتىم يۇيۇنغان. بەزىلىرى كامٻرغا كەلگەندىن كٻيىن ھەپتىلەپ ياكى 
ائيالپ يۇيىنالمىغان.348 بىر قانچە تۇتقۇنالرنىڭ كامٻردا يۇيۇنغانلىقى ۋە يۇيۇنۇش جەريانىدا كامٻرا بىلەن كۆزىتىلگەنلىكى مەلۇم بولدى.349 «يىڭى 

كامٻردا ھاجەتخانىنىڭ يٻنىدا مۇنچا ۋە يۈز يۇيۇش كۆلچىكى بار ىئدى. مۇنچىنىڭ ئەتراپـى ائنچە ېئگىز بولمىغان پاكار توسۇق بىلەن توسۇلغان. 
ئەگەر سىز مۇنچىنىڭ ىئچىدە �رە تۇرۇپ يۇيۇنسىڭىز، �الر سىزنى كامٻرادىن كۆرەلەيدۇ» دٻدى ائ�لبەك.350

تۇتقۇنالر ھاجەتخانىنى ىئشلىتىش �چۈن رۇخسەت ېئلىشى تەلەپ قىلىنغان.351 بەزى كامٻرالرنىڭ ىئچىدە �لتۇرۇپ تەرەت قىلىدىغان 
ھاجەتخانا، بەزىلىرىنىڭكىدە چٻلەك بار ىئدى. «ھەتتا چٻلەككە [كامٻر ىئچىگە قويۇلغان] كىچىك تەرەت قىلىش �چۈنمۇ، ائۋال 

بىلەن كۆزىتىلىپ  كامٻرا  تۇتقۇنالر ھاجەتخانىنى ىئشلىتىۋاتقاندا  مۇھاپىزەتچىلەردىن رۇخسەت ېئلىشىمىز كٻرەك ىئدى» دٻدى ىئبراھىم.352 
تۇرغان. ئەگەر تۇتقۇنالر تىزلىك بىلەن تازلىق �يىگە كىرمىسە، قاراۋۇلالر داىئم �الرغا ۋارقىرىغان.353  سۇقراپ مۇنداق دٻدى: «�الر بىزگە 

[چٻلەككە] تەرەت قىلىشىمىز �چۈن بىر مىنۇت ۋاقىت بٻرەتتى، كٻچىكىپ قالساق بىزگە ۋارقىرايتتى».354

سابىق تۇتقۇن ائيبەك كامٻرالردا ھاجەتخانىنى پەقەت بەزى ۋاقىتالردا ىئشلىتىشكە يول قويۇلىدىغانلىقىنى ۋە �زىنىڭ كامٻردا �زۇن ۋاقىت 
دەيدۇ: مۇنداق  ېئيتىپ  بارالمىغانلىقىنى  ھاجەتخانىغا 

بىرلەپ يۈزىمىزنى يۇيۇشىمىزغا ۋە ھاجەتخانىنى ئشلىتىشىمىزگە  بىر-  بىزنى ەئتىگەن ساەئت ائلتىدە،  ۇئالر 
يول قوياتتى. كامٻردا بىر چٻلەك بار ىئدى... ھەتتا ەئتىگەنلىرى [ھاجەتخانىغا كىرىپ] تەرەت قىلىشىمىزمۇ 
كاپالەتكە ىئگە ەئمەس ىئدى. بەزى ۋاقىتالردا بىزنىڭ ھاجەتخانىغا بٻرىشىمىزگە رۇخسەت قىلىنمىغانلىقى 
سىز  ەئگەردە  كٻتىدۇ.  توشۇپ  بىلەن]  تەرەت  [كىچىك  چٻلەك  ۆئتكۈزۈۋٻتەتتۇق...  ساەئتنى   24 ۈئچۈن 
قاراۋۇلنى  ىئككى  ۇئالر  ائندىن  ىئشلىتىسىز،  تٻلٻفوننى  ىئچكى  كامٻر  بولسىڭىز  قىلماقچى  تەرەت]  [چوڭ 
ۋاقتىڭىزدا]  چىقىدىغان  [كامٻردىن  سىز  ۆئتىسىز.  توساقالردىن  زەنجىرلەنگەن  كٻيىن  ەئۋەتىدۇ... 
قوللىرىڭىزنى بٻشىڭىزغا قويۇپ زوڭزىيىپ تۇرۇشىڭىز كٻرەك... بۇ جەريانالر ەئينەن تۈرمىگە وئخشايدۇ.355

تۇتقۇنالر ھاجەتخانىغا بٻرىپ يۈز كۆزىنى يۇغاندىن كٻيىن، يا كامٻردا ياكى الگٻر ائشخانىسىدا ناشتا قىلغان. تۇتقۇنالرنىڭ ناشتا قىلىش �چۈن بەك قىسقا 
ۋاقىت بىرىلگەن. كۆپلىگەن كىشىلەر تاماق يٻيىش ۋاقتىنىڭ بەك قىسقا ىئكەنلىكىنى مەلۇم قىلغان.356 ائلىيە، خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا مۇنداق 
دٻدى «�الر بىزگە كٻچىلىرى ىئچىدىغان سۇ بەرمەيتتى. مەن ھەمىشە �سساپ كٻتەتتىم. تاماق ۋاقتىدا بىزگە پەقەت يىرىم ىئستاكان سۇ بٻرىلەتتى».357

بىزگە داىئم تاماقتىن بۇرۇن ۋە كۆپۈنچە ۋاقىتالردا كۈنبويــى دٻگەندەك«قىزىل» ناخشا ېئيتقۇزاتتى (بٻرىلگەن مەنبەگە قاراڭ).358 ئەتىگەنلىك ناشتىدىن 
كٻيىن تۇتقۇنالر بايراق چىقىرىش مۇراسىمىغا قاتناشقان.359 بۇ مۇراسىم جەريانىدا، تۇتقۇنالر دىققەتتە تۇرغان ۋە دۆلەت شٻئىرى �قۇغان.360

يٻتەرسىز ھەركەت، ساپ ھاۋا ۋە قۇياش نۇرى
بىنادا بولغان ۋاقىتالردا، كامٻردىن سىنىپقا چىققان ۋاقىتالردىن باشقا، سىرتقا چىقىشقا ائساسى  باشقا  كۆپلىگەن سابىق تۇتقۇنالر سىنىپلىرى 

جەھەتتىن يول قويۇلمايدىغانلىقىنى مەلۇم قىلدى.361 ائز بىرقىسىم تۇتقۇنالرغا «ھەربى مەشىق» قىلىش �چۈن ھەر كۈنى قىسقا ۋاقىت 
بىرقانچە ائيغىچە كامٻرنىڭ سىرتىغا چىقىشىغا يول قويۇلمىغان. كٻيىن �الرغا كامٻر  تۇتقۇنالرنىڭ  يىغىۋٻلىش الگٻردا بەزى  بٻرىلگەن.362 

ھاياتىنىڭ ائخىرقى ۋاقىتلىرىدا بىرقانچە مىنۇت سىرتقا چىقىشىغا يول قويۇلغان.363 بەزى تۇتقۇنالرغا ھەر ىئككى ھەپتىدە بىر قٻتىم سىرتقا 
چىقىشقا يول قويۇلغان.364 سابىق تۇتقۇن ۋە يىغىۋٻلىش الگٻر قاراۋۇلى ائناربەك، يىڭى تۇتقۇنالرغا دەسلەپكى ۋاقىتالردا �چ ائيغىچە 
تۇتقۇن  365 سىياسى  بٻرىلگەنلىكىنى ېئيتتى.  يىرىم سائەت ۋاقىت  سىرىتقا چىقىشقا يول قويۇلمايدىغانلىقىنى، كٻيىنكى ۋاقىتالردا كۈندە 

348 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

349 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

350 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

351 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

352 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

353 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

354 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

355 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

356 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

357 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

358 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

359 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

360 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

361 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

362 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

363 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

364 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

365 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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يىلىدا، سىرتقا چىقىشىغا  يٻرىم  تۇتقۇن جەريانىنىڭ دەسلەپكى  تالگات، خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ 
قويغانلىقىنى ېئيتتى. يول  يىلىدا  يٻرىم  كٻيىنكى  ئەمما  قويۇلمىغانلىقىنى  يول 

پەقەت  تۇراتتۇق.  كامٻرىمىزدا  ھەمىشە  بىز  كۆرمىدۇق.  نۇرىنى  قۇياش  ھىچ  بىز  ائيدا]  ائلتە  [دەسلەپكى 
سوراق جەريانىدا [كامٻردىن ائيرىالتتۇق]. كامٻرنىڭ بىر بۇلۇڭىدا بىر دٻرىزە بار ىئدى ەئمما ۇئ بىر قارا تور 
ائرقىلىق توسۇۋٻتىلگەن. بىز پەقەت ائسماننىڭ كىچىكىنە بىر پارچىسىنال كۆرەلمەيتتۇق... بىز پۈتۈن كۈن 
ھاجەتخانىنىڭ  ىئدى.  ۆئيدە  بىرال  ھەممىسى  كارۋاتالرنىڭ  يەيتتۇق...  تاماق  كامٻردا  تۇراتتۇق.  مىدىرلىماي 
تور  تۆمۈر  يٻرىمىز]  ائلىدىغان  [ھاۋا  بارىئدى،  ىئشىك  بىر  چىقىدىغان]  ۈئچۈن  ېئلىش  ھاۋا  [ساپ  يٻنىدا 
بىلەن قورشالغان كىچىك بىر يەر ىئدى. بۇ يەردە [توساقالرنىڭ سىرتىدا] بىز بىر ساەئت تۇراتتۇق. 2018-
2018- يىلىدىن كٻيىنمۇ مىدىرلىماي وئلتۇردۇق ەئمما بۇ ھاۋا  يىلىدىن بۇرۇن بىز مىدىرلىماي وئلتۇراتتۇق. 

ائلدىغان يەرگە چىقىشىمىزغا يول قويۇلدى.366

366 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

ائيال تۇتقۇنالر ىئشىك بىلەن تامغا 
ائستىدىن  زەنجىرلەرنىڭ  �رنىتىلغان 

چىقماقتا. كامٻرالردىن  �مىلەپ 
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باشقا بىنادىكى دەرسكە مٻڭىپ چىقىدىغان تۇتقۇنالر �چۈن، بۇ كامٻردىن ائيرىلىدىغان بىردىن بىر ۋاقىت ىئدى367. مەريەمگۈل «ىئككىنچى 
جازا الگٻرى تىخىمۇ ناچار ىئدى. چۈنكى [دەرسلەرنى كامٻرىمىزدا �قۇيتتۇق] دەرسكە مٻڭىپ چىقىش پۇرسىتىمىز يوقتى، شۇڭالشقا ھىچ 

سىرىتقا چىقمايتتۇق» دٻدى.368 بىر قانچە سابىق تۇتقۇنالر �زلىرىنىڭ بىردىن - بىر سىرىتقا چىقىدىغان ۋاقتىنىڭ، كىچىك تەرەت چٻلىكىنى 
بىلدۈرگەن  يىغىۋٻلىش الگٻرىغا سوالنغانلىقىنى  بولغانلىقى �چۈن  ۋاتىسئەپ  تٻلٻفۇنىدا  ۋاقىت ىئكەنلىكىنى ېئيتتى.369  تۆككىلى چىقىدىغان 

جاينا، چٻنىقىش �چۈن، قۇياش نۇرى ېئلىش �چۈن ياكى ساپ ھاۋا ېئلىش �چۈن ھٻچ سىرتقا چىقىپ باقمىغانلىقىنى ېئيتتى.

پۇرسىتىمىز  بىر  بىردىن  توسۇقلۇق. سىرىتقا چىقىدىغان  دٻرىزىلەر  يوق،  نۇرى  قۇياش  يوق،  كامٻردا ساپ ھاۋا 
ەئخلەت تۆككىلى چىقىش ىئدى. كامٻردا دەسلەپكى ۋاقىتالردىكى بىرقانچە كىشى تۇرغان ۋاقتىمىزدىن باشقا، بىز 
ھىچ سىرىتقا چىقىپ باقمىدۇق. ۇئنىڭ ۈئستىگە تىخىمۇ كۆپ تۇتقۇنالر كەلدى. تۇتقۇنالرنىڭ سانى كۆپەيگەچكە، 

ۇئالر بىزنى ائشخانىغا ېئلىپ بٻرىشنى توختاتتى ۋە كامٻرىمىزغا تاماق ەئكٻلىپ بٻرىدىغان بولدى.370

دىنى سەۋەپتىن تۇتقۇن قىلىنغان ائۋۇلبەك، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، تۇتقۇن قىلىنغان �چ ائي جەريانىدا بىردىن - بىر سىرتقا چىققان 
ۋاقتىنىڭ «يەر تەۋرەش مەشىقى» قىلىش جەريانى ىئكەنلىكىنى ېئيتتى. «بىز الگٻرى قورۇسىغا چىققان ۋاقتىمىزدا، خۇددى �رۇشتىكى 

تۇرغانلىقىنى كۆردۇق» دٻدى.371 تەڭلەپ  بىزگە قوراللىرىنى  نۇرغۇنلىغان ساقچىالرنىڭ  دۈشمەنلەردەك، 

تۇتقۇنالر كامٻرلىرىنىڭ سوغۇق ىئكەنلىكىنى مەلۇم قىلدى.372 شىنجاڭنىڭ سوغۇق قىسمىغا جايالشقان الگٻرىغا سوالنغان ائبزال،  سابىق 
كەچۈرۈم تەشكىالتىغا قىشنىڭ بىر قىسمىنى پار يوق كامٻردا �تكۈزگەنلىكىنى، بەرگەن ائياغالرنىڭ بەك نىپىز ىئكەنلىكىنى ۋە پۇتىنى 

ىئسسىق تۇتمايدىغانلىقىنى ېئيتتى. � « كامٻر بەك سوغۇق ىئدى» دٻدى.373

كۆپلىگەن سابىق تۇتقۇنالر، كامٻرالردا قۇياش نۇرىنىڭ ھىچ يوقلىقىنى مەلۇم قىلدى.374 «كامٻرالردا ائدەتتە دٻرىزە يوقتى ياكى توسۇۋٻتىلگەن 
كىچىك بىر دٻرىزە بارىئدى.375 دٻرىزىنىڭ �ستىدە تۆمۈر تور بولغاچقا بارماقلرىمىزنى دەرىزىگە تەككۈزەلمەيتتۇق ۋە دٻرىزە [ سىياسى] شوائر 

بىلەن توسۇۋٻتىلگەن ىئدى. سىرتنى كۆرەلمەيتتۇق. دٻكابردىن- ائپرٻل غىچە پۈتۈن كۈن �رۇندۇقتا �لتۇراتتۇق. بۇ تۆت ائي جەريانىدا بىز 
ھٻچ قۇياش نۇرى كۆرمىدۇق» دٻدى ائيبەك.376

كٻچىدىكى مەجبۇرىيەت 
كٻچە سائەت توققۇز ياكى �ن ئەتراپىدا، تۇتقۇنالرنىڭ يۈز-كۆزلىرىنى يۇيۇۋٻلىشى ۋە ھاجەتخانىغا كىرىۋٻلىشى �چۈن ناھايىتى ائز 

ۋاقىت بٻرىلگەن ۋە شۇنىڭدىن كىيىن �الر �خلىغان. كٻچىدە �الرنىڭ گەپ قىلىشى چەكلەنگەن. سابىق تۇتقۇنالرنىڭ بەزىلىرىنىڭ 
ېئيتىشىچە، كٻچىدە �الرنىڭ �ز-ائرا پاراڭلىشىشنى توسۇش �چۈن، �الرنى بىر- بىرلىرىنىڭ بٻشىغا پۇتىنى توغرىالپ �خالتقۇزغان.377

پاراڭلىشالمايسىز. �الر بىزنىڭ قانداق يٻتىشىمىزنى [�خلىغاندا قايسى تەرەپكە قاراپ يٻتىشىمىزنى] �رۇنالشتۇرغان، شۇڭا بىز  « سىز 
بولىشى كٻرەك» دەپ ېئيتتى زەرىنە خەلقائرا كەچۈرۈم  يٻقىن [قويۇلغان]  پۇتىغا  يٻنىڭىزدىكى بىرسىنىڭ  پاراڭلىشالمايتۇق. سىزنىڭ بٻشىڭىز 

تەشكىالتىغا.378

ھەممە تۇتقۇنالردىن كٻچىدە بىر ياكى ىئككى سائەت كامٻرداشلىرىنى نۆۋەت بىلەن كۆزىتىشى تەلەپ قىلىنغان.379 بۇ نۆۋەتچىلىك 
تۇتقۇنالرنىڭ  ياكى كارىۋاتنىڭ قىرغىقىدا جىمجىت �لتۇرغان. سابىق  قىلىش بولسا، داۋاملىق كامٻرنىڭ ىئچىدە ائلدى-كەينىگە ماڭغان 

ېئيتىشىچە، ئەگەر تۇتقۇنالرنىڭ بىرەرسىنىڭ �خلىغان ۋاقىتتا يۈزى �چۇق قالغان بولسا 
بولسا، شۇ كىشىگە بٻشىنى توغرىلىشى كٻرەكلىكىنى ېئيتىپ  ياكى كامٻراغا قاراپ �خلىمىغان 

تۇرغان.380 بەزى سابىق تۇتقۇنالرنىڭ، بۇ تۈزۈمنىڭ �الرنىڭ �زلىرىنى �لتۈرۈۋالماسلىقى �چۈن 
نۆۋەتچىلىككە  مۇشۇنداق  نٻمە �چۈن �زلىرىنىڭ  بەزىلىرىنىڭ  يەنە  ېئيتتى.381  بٻكىتىلگەنلىكىنى 

ېئيتتى.  بىلمەيدىغانلىقىنى  سەۋەبلىرىنى  �رۇنالشتۇرۇلغانلىقىنىڭ 

367 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

368 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

369 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

370 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

371 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

372 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

373 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

374 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

375 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

376 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

377 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

378 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

379 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

380 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

381 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

قارشى تەرەپتىكى بەت: ىئككى ائيال 
بولۇپ،  تۇتقۇن«ۋەزىپە» �تەۋاتقان 

كامٻراداشلىرى �خالۋاتقاندا، �الرنى نازارەت 
قىلىۋاتاتتى. 
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ائيداي، � خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زىنىڭ دۆلەت ىئچىدە ساياھەت قىلىش رۇخسىتى ائلمىغانلىقى �چۈن قولغا ېئلىنغانلىقىنى 
يۈزلىرىنىڭ كۈزىتىش ائپپاراتلىرىدا  نازارەت قىلىپ تۇرۇشىنىڭ سەۋەبى بولسا، كامٻردا �الرنىڭ  بىر-بىرلىرىنى  تۇتقۇنالرنىڭ كٻچىدە  ېئيتىپ، 

كۆرۈنۈپ تۇرىشىغا كاپالەتلىك قىلىش �چۈن ىئكەنلىكىنى قەيت قىلىپ مۇنداق دٻدى:

بوالتتۇق.  يٻتىپ  كارىۋاتتا  بىز  10 دا  تۇراتتى. كەچ ساەئت  يٻنىقلىق  [كامٻر ىئچىدىكى] ھەمىشە  چىراغالر 
ىئككى تۇتقۇن كٻچىدە بىزگە قارايتتى. ساەئت 10 دىن 12 گىچە،12 دىن 2 گىچە، 2 دىن 4 كىچە، 4 تىن 
تۇراتتى. ۇئالرنىڭ خىزمىتى  مٻڭىپ  بىلەن ىئشىك ائرىسىدا  دٻرىزە  ... شۇ ىئككى كىشى[ھەمىشە]  6 گىچە 
ۇئخالشقا  ېئتىۋالماي  يۈزىمىزنى  توغرىالپ،  بٻشىمىزنى  كامٻراغا  كٻچىدە  بىز  ىئدى.  كۆزىتىش  بىزنى  بولسا 

مەجبۇر قىلىنانتۇق. ەئگەر ۇئنداق قىلمىساق، ۇئالر بىزنى وئيغىتاتتى ۋە بىزنىڭ وئرنىمىزنى توغىراليتى.382

نۆۋەتچىلىك قىلمىغان ۋاقتىدىمۇ �خلىيالمىغان چۈنكى كامٻردا كانايدىن داىئم ائۋاز ائڭلىنىپ تۇرغان، يەنە �نىڭ �ستىگە، كامٻر ىئچىدىكى 
يىغىۋٻلىش الگٻردا كٻچىلىرى ىئنتايىن ائز �خلىغانلىقىنى  ياندۇرۇپ قويۇلغان.383 سەقٻن كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ  چىراغالر داۋاملىق 

ېئيتىپ مۇنداق دٻدى: 

ىئككى  كٻچە  ھەر  يەنە  بىز  ۇئخاليىمىز.  كىچە   5 ساەئت  ەئتىگەن  دىن   10 ساەئت  كەچ  بىز  ائدەتتە، 
يٻرىم  قٻتىم  قانچە  بىر  [ھەپتىدە  كامٻراغا  بىزنىڭ  بىلەن ساقچىالر  كادىر  قىلىمىز...  كۆزەتچىلىك  ساەئتتىن 
چىراغالرمۇ  كامٻردىكى  بۇيرۇيدۇ...  يٻزىشقا  تەكشۈرۈشنامىسى  تونۇش  گۇناھلىرىمىزنى  كٻلىپ،  كٻچىدە] 
بىزنىڭ  بولغاچقا  كۈچلۈك  ىئنتايىن  نۇرى  چىراغالرنىڭ  بۇ  تۇرىدۇ.  يورۇق  كۈندۈز  ۋە  كٻچە  ۋاقىت  ھەر 
ۇئيقۇمىزنى بۇزۇۋٻتىدۇ. بىز ھىچ بىر ۋاقىت قانغۇدەك ۇئخلىيالمايمىز... ۇئالر بۇ يەرنى شۇنداق [مەكـتەپ] 

دەپ ائتايدۇ... بىراق ۇئالر سىزنى ۇئخالتمىسا، سىز قانداقمۇ بىر نەرسە ۆئگۈنەلەيسىز؟384

يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدىكى ‹ تەربىيىلەش›    3.4
الگٻرىغا كٻلىپ مەلۇم بىر ۋاقىت �تكەندىن كىيىن، بارلىق تۇتقۇنالرنىڭ ھەممىسى دٻگۈدەك قاتتىق باشقۇرۇش تۈزۈمى ائستىدىكى 

يۈزتۇرانە ياكى سىن ائرقىلىق ۋەياكى ھەر ىئككىال خىل شەكىلدىكى دەرسلەرگە قاتنىشىشقا مەجبۇرالنغان. بۇ دەرسلەرنىڭ كۆپىنچىسى خىتاي 
تىلى، تارىخ، قانۇن ۋە «ىئدٻئولوگىيە» ائىئت. بەزى تۇتقۇنالرغا قىزىل ناخشىالرنى ئەسلەتكۈزگەن ۋە يادىالتقۇزغان. كۆپۈنچە ئەھۋالالردا 
ئەتىگەنلىك ناشتىدىن كىيىن �چ ياكى تۆت سائەت دەرس �رۇنالشتۇرۇلغان. �نىڭدىن كٻيىن تۇتقۇنالر چۈشلۈك تاماق يٻگەن. �الرغا 

قىسقا «ائرام ېئلىش» ۋاقتى بٻرىلگەن. بۇ ائرام ېئلىش بولسا تۇتقۇنالرنىڭ كىچىك �رۇندۇقتا مىدىرلىماي �لتۇرۇشى ياكى بٻشىنى پارتا �ستىگە 
قويۇش قاتارلىق �سۇلالردا بولغان.385 چۈشلۈك تاماقتىن كٻيىن يەنە �چ ياكى تۆت سائەتلىك دەرس بار بولۇپ، �نىڭدىن كٻيىن كەچلىك 
تاماق بٻرىلگەن؛ كٻيىن تۇتقۇنالر بىر قانچە سائەتلەپ �لتۇرۇپ ياكى تىزلىنىپ �لتۇرۇپ تۇرۇپ، ۋەياكى �رۇندۇقتا �لتۇرۇپ، شۇ كۈنلۈك 
دەرسلەرنى �ن - تىنسىز «تەكرارلىغان» ياكى « تەربىيىۋى» سىن فىلىملىرىنى كۆرگەن.386 دەرسكە قاتناشقان ۋاقىتتا تۇتقۇنالرنىڭ ھەر ۋاقىت 

دٻگۈدەك بٻشىنى كۆتۈرۈپ، ائلدىغا قاراپ تۈپ-تۈز تۇرۇشى ۋە سىنىپداشلىرى بىلەن �ز ائرا سۆزلەشمەسلىكى تەلەپ قىلىنغان.

50 ئەتراپىدىكى ائدەملەر  دەرسلەر ھەمىشە كامٻر سىرتىدا �تۈلەتتى. ائدەتتە ىئككى ياكى �نىڭدىن ائرتۇق كامٻالردىكى تۇتقۇنالر يىغىلغان 
بىلدۈرگەن. تۇتقۇنالر �زلىرىنىڭ كامٻرلىرىدا دەرس �تۇلىدىغانلىقىنى  يەنە سابىق  توپلىناتتى.  بىر چوڭ سىنىپقا 

ئەتىگەندە كامٻردىن دەرسخانىغا بٻرىش �چۈن، تۇتقۇنالر داىئم دٻگۈدەك سائەتلەپ �چىرەتتە تۇرغان ياكى �زلىرىنىڭ دەرسخانىغا 
ائپىرىلىشىنى كۈتۈپ �لتۇرغان. چۈنكى مىڭلىغان ائدەملەرنى بىرال ۋاقىتتا دەرسكە ېئلىپ بٻرىش قاتارلىق ائرقا سەپ خىزمىتى قيىن بولغان، 
بولۇپمۇ تۇتقۇنالرنىڭ كامٻرلىرى جايالشقان بىنادىن دەرسخانىالر �رۇنالشتۇرۇلغان بىناغا بٻرىشى �چۈن، �الر تار تۆمۈر رٻشاتكىالر بىلەن 

قورشاۋلىق سٻپىلەردىن �تۈشكە مەجبۇر بولغان.387 ائيبەك كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زىنىڭ بىر كۈننىڭ كۆپ قىسىمنىڭ دەرسكە ائپىرىلىش 
6 دىن باشالپ ھەركەت  بىلەن �تكەنلىكىنى ېئيتىپ مۇنداق دٻدى: «دەرسكە بٻرىشىمىز باشالنغاندىن كٻيىن، بىز ئەتىگەن سائەت 

1 كىلومٻتىر  قىالتتۇق. ھەممە كامٻرداشالرنىڭ دەرسكە ېئلىپ بٻرىلىشى �چۈن ىئككى - �چ سائەت ۋاقىت كٻتەتتى. بۇ دەرسخانىالر 

382 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

383 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

384 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

385 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

386 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

387 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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يىراقلىقتا ىئدى. ھەر بىر ائدەمنىڭ دەرسكە بٻرىشى �چۈن ىئككى - �چ سائەت ۋاقىت كٻتىدىغان بولۇپ، سىم- تورلۇق يول ياتاقتىن 
[باشلىنىپ] دەرسخانىغىچە باراتتى. بۇ يول بەك تار بولغاچقا، �نىڭدا پەقەت بىرال ائدەم ماڭااليتتى».388

دەرسكە بٻرىش ياكى الگٻرنىڭ ھەرقانداق بىر يٻرىگە بٻرىش بولسۇن، تۇتقۇنالرنىڭ يەرگە سىزىلغان سٻرىق سىزىقنىڭ ىئچىدە مٻڭىشى كٻرەك 
ىئدى .389 ئەگەر ھەرقانداق بىر تۇتقۇن شۇ سىزىققا دەسسىسە ياكى �نىڭ �ستىدىن ائتالپ �تسە، جىسمانىي جەھەتتىن جازالىنىشقا 

�چرايتتى. مەريەمگۈل ھۆكۈمەتكە ىئشلەشنى رەت قىلغانلىقى �چۈن الگٻرغا سوالنغان. مەريەمگۈل كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، بىر ھۆكۈمەت 
خادىمىنىڭ الگٻردىكى ىئككى سٻرىق سىزىق ھەققىدە سۆزلىگەنلىكىنى ېئيتتى. قاراۋۇل خادىم مۇنداق دٻگەن «سىلەر يولنىڭ سىرتىغا چىقىپ 

كەتتىڭالر، شۇڭا بۇ يەردە يولنىڭ ىئچىدە قانداق مٻڭىشنى �گىنىسلەر».390

تۇتقۇنالرنى دەرسكە قوغدىغۇچى قاراۋۇلالر يالالپ ائپارغان. بەزى قاراۋۇلالر قالقان كىيگەن ۋە قولىدا توك كالتىكى تۇتقان.391 تۇتقۇنالر 
كامٻردىن دەرسخانىغا بٻرىش يولىدا بەزى ۋاقىتالردا باشقا بىناالرنىڭ ائلدىدىن �تكەن بولۇپ، � يەرلەرمۇ �خشاشال تۆمۈر رٻشاتكىالر 

بىلەن توسۇۋٻتىلگەن. «ياتاقتىن دەرسخانىغا بارىدىغان يولالر سىم توساقالر بىلەن قورشالغان بولۇپ، � يەردىكى قۇراللىق قاراۋۇلالر 
خۇددى سىزنى ېئتىپ تاشالشقا ھازىر بولغان بىر ھالەتتە تۇراتتى» دٻدى ائيبەك.392 تۇتقۇنالرنىڭ داىئم دەرسخانىغا بٻرىش يولىدا، �الرنىڭ 

.393 مەريەمگۈلنىڭ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا ېئيتىشىچە، كامٻرداشلىرىنىڭ  تەلەپ قىلىنغان  توۋلىشى  ھەربىيچە مٻڭىشى ۋە قىزىل شۇائرالرنى 
سىنىپقا ائپرىلىش يولىدا «ئەسكەرلەرگە �خشاش» قەدەملەپ مٻڭىشىنى، ھەم «تىرىشىپ �گىنىش، �زىنى باھاالش، بۆلگۈنچى كۈچلەرنى 

يوقىتىش، شىجىنپىڭ �زۇن ياشىسۇن! » دٻگەندەك شۇائرالرنى توۋلىشىنى تەلەپ قىلغان.394

دەرسخانىغا �قۇتقۇچى ۋە قوغدىغۇچىالر بىر ىئشىكـتىن، تۇتقۇنالر بولسا باشقا ىئشىكـتىن كىرگەن، بۇ كىرىش ىئشىكى كامٻرنىڭ ىئشىكىگە 
�خشاش بولۇپ، ىئشىك زەنجىر بىلەن تامغا باغالنغان. دەرس �قۇتقۇچىنىڭ مٻھنىتىگە رەھمەت ېئيتىش بىلەن باشلىنىپ، رەھمەت 

بىر مٻتىردىن ېئگىزلىكـتىكى  بىلەن �قۇتقۇچىالرنىڭ ائرىلىقى ھەمىشە ائيرىۋٻتىلگەن. دەرسخانىالر  بىلەن ائخىرالشقان.395 �قۇغۇچىالر  ېئيتىش 
.396 ائيرىلغان  قاتتىق پالستىك تاختايالر، ياغاچ ياكى مٻتال توساقالر ائرقىلىق �قۇغۇچىالر �قۇتقۇچى ۋە قوغدىغۇچىالردىن ائيرىۋٻتىلگەن 

يەرلەرنىڭ �ستى سىم توسۇق ياكى مٻتال تاختايالر بىلەن قاپالنغان. بىر سابىق تۇتقۇننىڭ ۋە الگٻردا قوغدىغۇچى بولۇپ ىئشلىگەن بىر 
.397 « [مٻنىڭ سىنىپىمدا] �قۇتقۇچىنىڭ يٻنىدا �چ  كىشىنىڭ ېئتىشىچە، دەرسخانا ىئچىدە ھەمىشە بىر قانچە مۇھاپىزەتچى كۈزەتتە تۇرغان 
قوغدىغۇچى بىللە تۇردى . �الرنىڭ �ستىدە ساقچى كىيىمى بار ىئدى... ساقچىالر �ق �تمەس جىلىتكىسى كىيگەن. �الرنىڭ ېئگىزلىكى بىر 

مىتٻر كٻلىدىغان تۆمۈر قالقانلىرى ۋە �زۇن نەيزىلىرى بار ىئدى» .398

دەرسخانىدىكى �ستەل ۋە �رۇندۇقالر داىئم بىر - بىرلىرىگە چٻتىۋٻتىلگەن بولۇپ، بەزىدە زەنجىر بىلەن باغلىۋٻتىلگەن .399 سابىق 
تۇتقۇنالردىن مەلۇم بولۇشىچە، تۇتقۇنالرنىڭ خەت يٻزىشى �چۈن قىسقا قٻرىنداش قەلەم، قەلەم سىياسىنىڭ پالستىك چوكىسى ياكى 
بىر قٻتىمال ىئشلەتكىلى بولىدىغان قەلەملەر بٻرىلگەن چۈنكى ئەگەر نورمال قەلەملەر بٻرىلسە، �الرنىڭ بىر قۇرال سۈپىتىدە ىئشلىتىپ 

قٻلىشىدىن ئەنسىرىگەن.400 قانات دەرسخانىدا �زىنىڭ بۇ ھەقتە كۆرگەنلىرىنى ېئيتىپ مۇنداق دٻدى: 

كۈنلىرىمىز ھەر كۈنى ائساسى جەھەتتىن وئخشاش ۆئتەتتى... بىز 17 ساەئت مىدىرلىماي وئلتۇرۇشىمىز كٻرەك 
بولغان يەرگە ېئلىپ كٻلىنگەن ىئدۇق. ۇئ وئخشاش بىنادىكى باشقا بىر ۆئي ىئدى. [سىنىپتا] بەش ياكى ائلتە 
قوراللىق قاراۋۇل ۋە بىر وئقۇتقۇچى بار ىئدى. سىنىپقا بارىدىغان ىئشىكمۇ زەنجىرلەنگەن بولۇپ، سىنىپقا ۆئمىلەپ 
ۇئالرنى  تۇراتتى.  ائرقىسىدا  توسۇقنىڭ  كٻلىدىغان  بوينىمىزغىچە  تەخمىنەن  وئقۇتقۇچى  كٻرەك...  كىرىشىمىز 
كۇڭزىنىڭ  بىزگە  ۇئالر  ىئدى.  تەرەپتە  وئقۇتقۇچى  قاراۋۇلالر  كۆرەلەيتتۇق.  توسۇقتىن  ەئمما  كۆرەلمەيتتۇق، 
سۆزلىرىنى ۆئگىتەتتى. بىز چوقۇم ۇئ سۆزلەرنى يۇقىرى ائۋازدا وئقۇشىمىز ۋە نەچچە يۈز قٻتىم تەكرارلىشىمىز 

كٻرەك ىئدى. سىنىپتا يەنە يۇقىرى ائۋازلىق كانايالر بار ىئدى. بىر نەچچە قٻتىم 
تٻخىمۇ قاتتىق بٻسىم قىلىنسۇن` دٻگەن ائۋازنى ائڭلىغان ىئدىم.401 [كانايدىن]̀ 

388 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

389 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

390 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

391 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

392 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

393 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

394 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

395 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

396 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

397 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

398 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

399 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

400 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

401 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

يىغىۋٻلىش  تۇتقۇنالر  بەت:  كٻيىنىكى 
الگٻرىدىكى «سىنىپ» الردا. 
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تۇتقۇنالرنى پارتىلىرىدا تامامەن تۈز �لتۇرغۇزاتتى. سابىق تۇتقۇنالر، ئەگەر تۇتقۇنالر تۈز �لتۇرمىسا ياكى ائلدىغا قارىمىسا، ېئلىپ چىقىپ كٻتىلىپ 
�رۇلغانلىقىنى ياكى جازاالنغانلىقىنى مەلۇم قىلغان.402 مەريەمگۈل خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، پارتىدا تۈز �لتۇرالماسلىق، تۇتقۇنالرنىڭ 

نومۇرىغا تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى بايان قىلغان. «بىز دەرس ۋاقتىدا چوقۇم قوللىرىمىزنى ائرقىغا قىلىپ، تۈز �لتۇرۇشىمىز كٻرەك ىئدى. 
سىنىپىمىزدا ياشانغان ائيالالرمۇ بار ىئدى. �الرنىڭ قوللىرى ۋە پۇتلىرى ىئششىپ كٻتەتتى. ئەگەر �يىمىزنى سٻغىنساق، يىغلىساق �الر نومۇر 

تارتاتتى، �الر ھەممىمىزگە نومۇر قوياتتى ۋە بىزنىڭ ىئدىيىمىزدە تٻخىچە مەسىلە بارلىقىنى ۋە ىئدىيىمىزنىڭ �زگەرمىگەنلىكىنى ېئيتاتتى» .403

تىل ۆئگىنىش
خىتاي تىلى �گىتىش بولسا يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدىكى تۇتقۇنالرنىڭ چوقۇم قوبۇل قىلىشى كٻرەك بولغان ائساسلىق «ماائرىپ» �بيٻكـتىدىن 
ىئبارەت بولغان. باشقا ھەرقانداق بىر تىلدا پاراڭلىشىش چەكلەنگەن بولۇپ، جازاالشقا تٻگىشلىك بىر جىنايەت ھٻسابالنغان. تىل دەرسلىرى 

بىر كۈننىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىنى ىئگىلىگەن. سابىق تۇتقۇنالرنىڭ ھەممىسى دٻگۈدەك، قويۇپ بٻرىلىشتىن بۇرۇن قەرەللىك ھالدا تىل 
ئمتىھانلىرغا قاتناشتۇرغانلىقى ۋە ائدەتتە 3000 غا يٻقىن خىتايچە خەت �گىنىشى تەلەپ قىلغانلىقى مەلۇم قىلىنغان.404 بۇ قەرەللىك ىئمتىھانالر 
ائشكارىالنغان ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرى بىلەن بىردەك بولۇپ، ىئمتىھان نەتىجىلىرىنىڭ تەربىيىلەش ۋە ماائرىپ �نۈمىنى باھااليدىغان، �گىنىش 
نەتىجىلىرىنى جەملەيدىغان ۋە تۇتقۇنالرنىڭ (كۇرسلىرىنى)  تامامالپ ياكى تاماملىيالمىغانلىقىنى بەلگىلەيدىغان ائساسلىق ائمىل ىئكەنلىكى بايان 

قىلىنغان.405 خىتايچە سۆزلۈكلەرنى ۋە ناخشىالرنى ېئسىدە تۇتالمىغان تۇتقۇنالر داىئم جىسمانى جازاالرغا �چرىغان.406

تىلىنى راۋان سۆزلەيدىغان سابىق تۇتقۇنالرنىڭ ائدەتتىكى  قابىلىيىتىگە قاراپ ائيرىۋٻتىلگەن. نۇرغۇنلىغان خىتاي  بەزى ۋاقىتالردا تۇتقۇنالر تىل 
سىنىپالردا �لتۇرۇپ دەرس �گىنىشىگە، ھەم سىنىپتا بىر نەچچە ائيالرغىچە ھىچ نەرسىنى چۈشىنەلمىگەن باشقا نۇرغۇنلىغان خىتاي 

قىلغان.  مەلۇم  قاتنىشىشىغا زورالنغانلىقىنى  تۇتقۇنالرنىڭ، �خشاشال سىنىپتا �لتۇرۇپ دەرسكە  پەقەت سۆزلىيەلمەيدىغان سابىق  تىلىنى 
407 ئەركىن، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا مۇنداق دٻدى «دەرسلەر ائساسى جەھەتتىن خىتاي تىلىدا بولسىمۇ، ھىچ ياردىمى بولمايتتى. ھەر كۈنى 

�الر پەقەتال يۈزلەرچە سۆزلۈكلەرنى دوسكىغا يازاتتى. بىز كۆچۈرەتتۇق. ھٻچكىم چۈشەندۈرمەيتتى» .408 ائيتوغان، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا 
3000 سۆز �گىنىشكە بىسىم قىالتتى. نۇرغۇنلىغان ىئمتىھانالر بار ىئدى. مەن ائرانال تولۇق �تتۇرا مەكـتەپنى  تۆۋەندىكىلەرنى ېئيتتى «بىزگە 

پۈتتۈرگەن بولغاچقا ماڭا بەك ېئغىر كەلگەن ىئدى. دەرسلەر ياشانغانالر ۋە دٻھقانالر �چۈن تٻخىمۇ قىيىن ىئدى».409

قازاقىستاننى زىيارەت قىلغانلىقى ۋە دىنى پاائلىيەت بىلەن شۇغۇلالنغانلىقى �چۈن، الگٻردا بىر يىل ياتقان دۆلەت، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا 
يادىاليدىغانلىقىنى ېئيتىپ مۇنداق دٻدى:  الگٻرىدا دەرسلەرنى 

دەرس جەريانىدا سۆزلۈكلەرنى بىر خىتاي وئقۇتقۇچى دوسكىغا يازاتتى ۋە بىز ۇئ سۆزلۈكلەرنىڭ مەنىسىنى 
يول  قىلىشقا  گەپ  ۇئيغۇرچە  جەريانىدا  دەرس  ىئدى...  يٻزىقال  شۇ  پەقەت  بۇ  كۆچۈرەتتۇق...  بىلمەستىن 
يولۋاس  بىز  قالساق، جازالىناتتۇق.  قىلىپ  تىلدا گەپ  باشقا  تىلىدىن]  بىز [خىتاي  قويۇلمايتتى. ەئگەر دە 

وئرۇندۇق بار بولغان ۆئيگە ېئلىپ كٻتىلەتتۇق... مەن ىئككى قٻتىم ۇئ ۆئيگە ېئلىپ كٻتىلدىم.410

`سىياسى تەربىيە`
كۆپ ساندىكى سابىق تۇتقۇنالر تارىخ، قانۇن ۋە سىياسى ائڭ دەرسلىرىگە قاتناشقانلىقىنى ۋە بۇ دەرسلەرنى باشقا سابىق تۇتقۇنالر «سىياسىي 

تەربىيە» دەپ ائتايدىغانلىقىنى مەلۇم قىلدى. بۇ دەرسلەر تۇتقۇنالرغا كەڭ-كۆلەملىك ھالدا ىئسالم دىنىنىڭ «زىيانلىق» دىن ىئكەنلىكىنى 
نەقەدەر  پارتىيىسىنىڭ ۋە شى جىنپڭنىڭ  قۇدرەتلىك ىئكەنلىكىنى، خىتاي كوممۇنىستىك  قىلغانلىقىنى،  تەرەققى  قانچىلىك  ۋە خىتاينىڭ 

«مٻھرىبان» ىئكەنلىكىنى زورالپ سىڭدۈرۈشنى مەقسەت قىلغان.411 بۇ دەرسلەر ائدەتتە ھۆكۈمەت مەمۇرلىرىنىڭ ۋە دۆلەت تەرىپىدىن 
تەيىنلەنگەن ىئمامالرنىڭ دىن ھەققىدىكى نۇتۇقلىرى ۋەياكى سوتچىالر ۋە ائدۋۇكاتالرنىڭ «تٻرورلوق»، «ائشقۇنلۇق» ۋە «بۆلگۈنچىلىك» 

نىڭ دۆلەت تەرىپىدىن قانداق بٻكىتىلىدىغانلىقىغا ائىئت ۋىدىئولۇق سۆزلىرى ۋە نوتۇقلىرى قويۇپ بٻرىلگەن. بۇ ۋىدىئوالرنىڭ كۆپ قىسمى، 
قالغانلىقى  قانداق قىلىپ «تٻررورچى» غا ائيلىنىپ  ياكى ائىئلىلەرنىڭ  نۇتۇقلىرى ۋە  ياكى شى جىنپىڭنىڭ  يىغىنلىرى  پارتىيىنىڭ  كوممۇنىستىك 
ياكى شى  پارتىيىسى  توغرىسىدىكى تەشۋىقات فىلىملىرىنى �ز ىئچىگە ائلغان دەرسلەرنىڭ كۆرۈنەرلىك قىسمى خىتاي، خىتاي كوممونىستىك 

402 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

403 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

404 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
405 تىلگىرام (ىئلگىرى قەيت ېئلىنغان) 10- پاراگىراف

406 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

407 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

408 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

409 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

410 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

411 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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ناخشا  تۇتقۇنالرغا كٻكىردەكىلىرى ائغرىپ كەتكۈچە سائەتلەپ  بەزى  بٻغىشالنغان.412  ناخشىالرغا  قىزىل  توغرىسىدىكى  جىنپىڭنىڭ �لۇغلۇقى 
ناخشىنى خاتا ېئيتقانلىقلىرى �چۈن جازاالنغان.414 ياكى  ناخشا ېئيتمىغانلىقى  تۇتقۇنالر  ېئيتقۇزغان.413 

ۋاتسئەپ چۈشۈرگەنلىكى ۋە قانۇنسىز سىم كارتىسى سٻتىۋالغانلىقى �چۈن تۇتقۇن قىلىنغان يەرۇالن، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا بۇ دەرسلەرنىڭ 
تۇتقۇنالرنى دىنى پاائلىيەتلەر بىلەن شۇغۇللىنىشتىن توسۇپ قٻلىش �چۈن ېئلىپ بٻرىلىۋاتقانلىقىغا ىئشىنىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دٻدى: 

مەنچە [دەرسلەرنىڭ] مەقسىتى دىنىمىزنى يوق قىلىۋٻتىش ۋە بىزنى ائسسىمىلياتسىيە قىلىش...  بىز «ەئسساالمۇ 
ەئلەيكۇم» دىيەلمەيىتتۇق ۋە قايسى مىللەت ىئكەنلىكىمىزنى سورىغاندا «خىتاي» دٻيىشىمىز كٻرەك ىئدى...   ۇئالر 
جۈمە نامىزىغا بارمايسەن دەيتتى...  ۋە ساڭا ھەممە نەرسىنى ائلالھ بەرگەن ەئمەس شى جىنپىڭ بەرگەن. سەن 

ھەممە نەرسە ۈئچۈن ائلالھقا ەئمەس شى جىنپىڭغا رەھمەت ېئيتىشىڭ كٻرەك دەيتتى.415

«گۇمانلىق» كىشى بىلەن ائالقە قىلغانلىقى �چۈن تۇتقۇن قىلىنغان ئەھمەت، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، ىئسالم دىنىدىن ۋە چەتئەلگە 
بەزى �رتاق ىئجتىماىئي ائدەتلەرنى �گىنىشكە  بٻرىدىغان  تۇيغۇسىنى  مىللىتى  يىراقالشتۇرىدىغان، كىشىلەرگە «خىتاي»  قىلىشتىن  ساياھەت 

قىلدى. قاتناشقانلىقىنى مەلۇم  قىلغان دەرسلەرگە  قىستاشنى ائساسى مەقسەت 

چىقىشنىڭ  چەتەئلگە  ۆئگىتەتتى.  قٻلىشنى  خىتايدا  قىلماسلىقنى،  زىيارەت  دۆلەتلەرنى  باشقا  بىزگە،  ۇئالر 
خاتا «ىئدىيە» ېئلىپ كٻلىشى مۇمكىن دەيتتى. ۇئالر بىزگە تاماكا چٻكىشنى ۋە ھاراق ىئچىشنى تەشەببۇس 
قارىالتتى.  بولۇشنىڭ ائالمىتى دەپ  دىندار  بۇ  تاماكا چەكمىسىڭىز،  ۋە  ھاراق ىئچمىسىڭىز  قىالتتى. ەئگەر 
[تۈرمىدە]  يىل   20 يەنە  قىلمىش  بۇ  قىالتتى.  شەرت  بارماسلىقنى  مەسچىتلەرگە  بىزگە  بٻرىلگەندە  قويۇپ 
ساالم  تىلىدا  خىتاي  پەقەت  بىلەن  كىشىلەر  بىزگە  ۇئالر  ېئيتتى.  بولىدىغانلىقىنى  سەۋەپ  يىتىشىمىزغا 

ېئيتاتتى.416 كۆرسىتىشىمىزنى  قانالالرنى  تٻلٻۋىزور  خىتايچە  پەقەت  بالىلىرىمىزغا  قىلىشنى، 

دىنغا مۇناسىۋەتلىك سەۋەبلەر بىلەن الگٻرغا ئەۋەتىلگەن ائنار، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �نىڭ دەرسلىرىنىڭ ىئسالمدىكى پەرز قىلىنغان 
قىلدى.  بايان  مەركەزلەشكەنلىكىنى  گە  «مەسىلىلەر» 

بىز دۆلەتنىڭ قانۇنىغا قانداق ەئمەل قىلىشىمىز كٻرەكلىكى توغرىسىدا رەسمىي بىر دىنىي زاتنىڭ سىنلىرىنى 
كۆرەتتۇق…  بىز قايتا-قايتا كۆرگەن ۈئچ-تۆت سىن بار ىئدى...  سىنائلغۇدا ۇئ مۇنداق دەيتتى: «جىھات دٻگەن 
نەرسە يوق، تٻرورلوق ىئدىيىسىگە ەئگەشمەڭ، ۆئلتۈرۈش ياكى زوراۋانلىق قىلىش قانۇنسىز». بىز وئخشاش 

بىر فىلىمنى كۈندە تۆت ساەئت ياكى تەكشۈرۈش بولغان ۋاقىتالردا بولسا پۈتۈن بىر كۈن كۆرەتتۇق.417

تٻلٻفونغا ھۆكۈمەت تەرىپىدىن چەكلەنگەن �چۇر يولالش دٻتالىنى قاچىلىغانلىقى �چۈن تۇتقۇن قىلىنغان كاىئينا، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، 
چۈشتىن كٻيىنلىرى خىتاينىڭ �لۇغلۇقى توغرىسىدىكى تەشۋىقات دەپ تەسۋىرلىگەن دەرسلەرنى �گىنىش بىلەن �تىدىغانلىقىنى مەلۇم قىلدى. 

الگٻردا «قانۇن» دەرسلىرى بار ىئدى، ەئمما ۇئ ەئمەلىيەتتە قانۇن ەئمەس بەلكى ىئدٻوئلوگىيە دەرسلىرى ىئدى. 
بىر دۆلەتنىڭ قانداق قىلىپ بىرال خىل تىل قوللىنىشى كٻرەكلىكى… خىتاينىڭ قانداق ۇئلۇغ ۋە قالتىس دۆلەت 
قۇرغان  خىتاي  بىزگە  ۇئالر  ھەمدە  ىئدى.  دەرسلەر  ھەققىدىكى  ناچارلىقى  قانداق  قازاقىستاننىڭ  ىئكەنلىكى، 
تەربىيىلەش]  [قايتا  ۋە  سۆزلەيتتى  ۇئرۇشلىرىنى  تۇرۇش  قارشى  تٻررورلۇققا  ۋە  كۆرسىتەتتى  كۆۋرۈكنى  چوڭ 
ائتىسى،  خىتاينىڭ  جىنپىڭ  بىزنى«شى  |ۇئالر  ېئيتاتتى...  ىئكەنلىكىنى  تٻررورچى  كىشىلەرنىڭ  الگٻرلىرىدىكى 

دۇنيانىڭ ائتىسى» دٻگەندەك ناخشا ېئيتىقۇزاتتى.418

 نۇرغۇنلىغان الگٻرالرغا ئەۋەتىلگەن كۇائنىش، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، بىرىنچى الگٻردا �نىڭغا ھۆكۈمەتنىڭ 
نامراتالرغا ياردەم بٻرىش �چۈن قىلغان بارلىق ىئشلىرى ۋە كىشىلەرنىڭ ىئككىنچى دۇنيا �رۇشىدا خىتاي 

�چۈن قىلغان بارلىق پىداكارلىقلىرى توغرىسىدىكى سىنالرنى كۆرسەتكەنلىكىنى مەلۇم قىلغان.

412 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

413 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

414 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

415 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

416 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

417 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

418 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

كٻيىنكى بەت: بىر �قۇتقۇچى ۋە 
يىغىۋٻلىش  قاراۋۇلالر  قوراللىق  ىئككى 

تۇتقۇنالرنىڭ  الگٻرى «سىنىپ» دىكى 
تۇراتتى.  ائرقىسىدا  توسۇقنىڭ  قارشىسىدىكى 
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ۇئالر بىزگە يەنە: «يٻڭى خىتاي دۆلىتىنى قۇرۇش ۈئچۈن 39 مىليون ائدەم ۆئلدى، سىلەر ۇئيغۇرالر ائران 16
كۈنۈڭالردىن  كۆرگەن  نٻمىشقا  ىئزدەيسىلەر؟  قىلىشنى  ىئش  يامان  ۇئيغۇرالر  سىلەر  نٻمىشقا  مىليون... 
تەسۋىرلەنگەن  ۇئرۇشالر  وئتتۇرىسىدىكى  ياپونىيە  بىلەن  خىتاي  بىزگە،  ۇئالر  دەيتتى.  ھۇزۇرالنمايسىىلەر؟» 
فىلىملەرنى كۆرسىتەتتى. ۇئالر بىزنىڭ بۇ فىلىملەرگە قانداق قارايدىغانلىقىمىز ۋە قانداق ھٻس قىلغانلىقىمىز، 
يٻڭى خىتاي قۇرۇش ۈئچۈن ۆئلگەن مىليونلىغان ائدەم ھەققىدە نٻمىلەرنى وئيلىغانلىقىمىز ھەققىدە ماقالە 
تاماق بەرگەن  بىزگە  بىزگە،  تەكراراليتتى. ۇئالر  يازغۇزاتتى. ۇئالر ھەر كۈنى وئخشاش كىنوالرنى كۆرسىتىشنى 
بىز  دەيتتى.  كٻرەكلىكىنى  تۈكۈرمەسلىكىمىز  ۆئزىمىز  سۇغا  ىئچىۋاتقان  ۆئزىمىز  چىشلىمەسلىكىمىزنى،  قولنى 
گەپ  مۇشۇنداق  بىزگە  سىلەرنىڭ  «ھازىر  ۇئالر  سورايتتۇق.  ىئكەنلىكىنى  نٻمە  جىنايىتىمىزنىڭ  ۆئزىمىزنىڭ 

قىلىشىڭالرنىڭ ۆئزى بىر جىنايەت، سىلەر سۆزلىمەسلىكىڭالر كٻرەك» دەيتتى . بىز جىمجىت وئلتۇراتتۇق.

قانۇنالرنى  شۇائرالرنى،  [سىياسىي]  بىزگە  ۇئالر  ۆئتەتتى.  دەرس  بىزگە  كٻلىپ  ائدەم  تۆت  ياكى  ۈئچ  كۈندۈزى 
يادىالتقۇزاتتى ۋە كومپارتىيىنىڭ  ياخشى ىئكەنلىكىنى ېئيتاتتى. بىزنىڭ وئلتۇرۇپ ائڭالىشىمىز ۋە يادىلىشىمىز تەلەپ 
ۇئيغۇرالرنىڭ  كەتكەن  پاكىستانغا  ۋە  ۆئزبٻكىستان  ائفغانىستان،  بىزگە  ۇئالر  الگٻردا،  ىئككىنچى  قىلىناتتى...  
سۈرىتىنى كۆرسىتەتتى ھەمدە «بۇ ائدەم مانچە يىل تۈرمىگە تاشالندى، بۇ ائدەم مانچە يىل... » دەيتتى. ۇئالر: ەئگەر 

[چەتەئلگە] چىقساڭ، بىز سٻنى تۇتۇپ ەئكىلىمىز ۋە تۈرمىگە تاشاليمىز...  ۇئالر كۈنىنى مۇشۇنداق ۆئتكۈزىدۇ.419

باشقا كىشىلىك ھوقۇق  تۇتقۇنالرنىڭ ژۇرنالىست ۋە  باشقا سابىق  بايانلىرى  تەلىم-تەربىيە سىنىپىدىكى  تۇتقۇنالرنىڭ سىياسىي  بۇ سابىق 
بىردەك ىئدى.420 بىلەن  بەرگەن گۇۋاھلىقلىرى  تەكشۈرگۈچىلىرگە 

سوراق قىلىش، مەجبۇرى `ىئقرار` قىلدۇرۇش ۋە `ۆئزىنى تەنقىد قىلىش`
تۇتقۇنالردىن قەرەللىك ھالدا سوائل سورىالتتى ياكى سوراق قىلىناتتى. سوراق قىلىنىشنىڭ �سۇللىرى ۋە قٻتىم سانى بولسا الگٻردىن- 

الگٻرالرغىچە، بىر ائدەمدىن يەنە بىر ائدەمگىچە كۆرۈنەرلىك پەرقلىنەتتى...  بەزى سابىق تۇتقۇنالر �زلىرىنىڭ الگٻردا تۇرۇش جەريانىدا بىر ياكى 
ىئككى قٻتىم سوراق قىلىنغانلىقىنى مەلۇم قىلدى. باشقا تۇتقۇنالر �زلىرىنىڭ ھەپتىدە بىر قٻتىم سوراق قىلىنغانلىقىنى ېئيتتى. ساقچىخانىالردا 

سوراق قىلىنغانغا �خشاش، الگٻرالردىكى سوراقالر تۇتقۇنالرنىڭ دىنىي ىئبادەت ئەھۋاللىرى، چەتئەل بىلەن بولغان ائالقىلىرى ۋە «گۇمانلىق» 
كىشىلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىرى قاتارلىق ىئشالرغا مەركەزلەشكەن.421 نۇرغۇنلىغان سابىق تۇتقۇنالر، �زلىرىنىڭ سوراق قىلىنىش جەريانىدا 
«جىنايىتىنى» «ېئتىراپ قىلىشقا» مەجبۇرالنغانلىقىنى مەلۇم قىلدى. بەزى تۇتقۇنالر كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زلىرى ئەيىبلىنىۋاتقان قىلمىشالرنىڭ 

بەزىلىرىنى ئەمەلىيەتتە قىلغانلىقىنى ېئيتتى (مەسىلەن: ۋاتىسئەپ دٻتالىنى چۈشۈرۈش ياكى چەتئەلگە ساياھەتكە چىقىش دٻگەندەك ىئشالر) . 
شۇڭا �الر بۇ قىلمىشلىرىنى جىنايــى قىلمىش دەپ قارىمىسىمۇ، ئەمما بەرگەن ىئقرارنامىسىنى سەمىمىي دەپ قارايدىغانلىقىنى ېئيتقان.422

دارىگا، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، تۇتقۇنالرغا قەرەللىك ھالدا تۆت خىل دوكالت يٻزىشنى بۇيرۇغانلىقنى ېئيتقان: 

بىزنىڭ «قانداق ھٻس قىلغانلىقىمىز» ھەققىدە دوكالت يٻزىشىمىز كٻرەك ىئدى، يەنى بۇالر ائساسلىقى شى 
جىنپىڭنىڭ نۇتۇقلىرى، 19-پارتىيە قۇرۇلتىيــى ياكى باشقا سىياسىي تەشۋىقات فىلىملىرىنى كۆرگەندىن كٻيىنكى 
تەسىراتىمىزغا مۇناسىۋەتلىك تەسىراتالر ىئدى. يەنە بىر دوكالت بولسا «تۆۋە قىلىش باياناتى» دەپ ائتىالتتى. 
بىز بۇ دوكالتتا، بۇ خاتالىقالرنى سادىر قىلغانلىقىمىزغا قانداق پۇشايمان قىلىدىغانلىقىمىزنى يازاتتۇق. مىنىڭ 
مۇمكىنچىلىكى  يەتكۈزۈش  زىيان  بىخەتەرلىكىگە  دۆلەتنىڭ  ۋە  پارتىيىنىڭ  كوممۇنىستىك  بولسا  قىلمىشىم 
بولغان ۋاتىسەئپنى دٻتدلىنى قاچىالش ىئدى. بىز يەنە كەچۈرۈم سوراش ۋە كاپالەت خٻتى يازاتتۇق. بۇ خەتتە، 
بىز قىلغان ىئشلىرىمىزنىڭ خاتا ىئكەنلىكىنى ېئتىراپ قىالتتۇق ۋە الگٻردىن قويۇپ بٻرىلىشىمىزنىڭ شەرتلىرىگە 

تۈپتىن كاپالەتلىك قىالتتۇق، ھەمدە الگٻرالر ھەققىدە ھٻچ نەرسە سۆزلىمەيمىز دەپ ۋەدە بٻرەتتۇق.423

419 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
420 خەۋەرلىرى، BuzzFree, Alison Killing and Megha Rajagopalan , سابىق مەھبۇسالر، خىتاينىڭ يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدىكى قورقۇنچلۇق ئەھۋالالرنى تەپسىلىي بايان قىلدى ناملىق 
خەۋەرلەرگە قاراڭ. 2020-يىلى 27-ائۋغۇست, www.buzzfeednews.com/article/alison_killing/china-ex-prisoners-horrors-xinjiang-camps-uighurs; كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش 

تەشكىالتى، «ىئدىيۋى ۋىرۇسالرنى يوقىتىش: خىتاينىڭ شىنجاڭ مۇسۇلمانلىرىغا قارشى باستۇرۇش ھەرىكىتى» ، 2018-يىل 9-سٻنتەبىر
www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating-ideological-viruses/chinas-campaign-repression-against-xinjiangs

421 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

422 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

423 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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نۇرغۇنلىغان سوراقالر ھۆكۈمەت ئەمەلدارىنىڭ ىئشخانىسىدا ىئلىپ بٻرىلغان ۋە �چۇق-ائشكارە ناچار مۇائمىلىگە �چرىمىغان بولسا، يەنە 
نۇرغۇنلىغان تۇتقۇنالر جازالىنىدىغان سوراق �يلىرىگە ېئلىپ بٻرىلغان. بۇ �يلەر الگٻرنىڭ يەر ائستى خانىلىرى بولۇپ، تۇتقۇنالر � يەردە 

ناچار مۇائمىلىلەرگە �چرىغان. قازاقىستاندا ىئشلىگەندىن كٻيىن تۇتقۇن قىلىنغان ئەلدىيار، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا،  باشقا  ھەمدە قىيناش ۋە 
�زىنىڭ جازا الگٻرىنىڭ يەر ائستىدىكى بىر �يدە قانداق سوراق قىلىنغانلىقى مەلۇم قىلغان: 

[مٻنى [بىخەتەرلىك خادىملىرى] يەر ائستى ۆئيىگە ېئلىپ باردى ۋە پۇتلىرىمنى تۆمۈر بالداققا قويدى. قولۇم 
وئرۇندۇققا كىشەنلەنگەن ىئدى. ۇئالر مەندىن تەرجىمىھالىمنى سورىدى يەنى مٻنىڭ قەيەردە تۇغۇلغانلىقىمنى، 
نٻمىلەرنى  بارغانلىقىمنى،  نەگە  كٻيىن  مەكـتەپتىن  وئتتۇرا  تولۇق  باشلىغانلىقىمنى،  قاچان  مەكـتەپنى 
ۇئالر  ېئيتتىم.  بارغانلىقىمنى  قازاقىستانغا  ۇئالرغا  مەن  سورىدى.  سوائلالرنى  وئخشاش  ۆئگەنگەنلىكىمگە 
مەندىن قازاقىستاننى قانچە قٻتىم زىيارەت قىلغانلىقىمنى، قەيەرگە بارغانلىقىمنى ۋە قەيەردە تۇرغانلىقىمنى 
سورىدى. ۇئالر مٻنىڭ تۇغقانلىرىمنىڭ ىئسمىنى، [تۇغقانلىرىمنىڭ] نٻمە قىلىدىغانلىقىنى ۋە ناماز وئقۇيدىغان 
ياكى وئقومايدىغانلىقىنى سورىدى... ۇئالر مەندىن قازاقىستاننىڭ قايسى شەھەرلىرىنى زىيارەت قىلغانلىقىمنى، 
توغرىسىدا سوائل سورىدى.  قٻرىنداشلىرىم  يەنە  بارغانلىقىمنى سورىدى. ۇئالر  دۆلەتلەرگە  قايسى  يەنە  باشقا 

ۇئالر: «سەن قازاقىستاندا تۇرغان ۋاقتىڭدا نامازنى قانداق وئقۇشنى ۆئگەندىڭمۇ؟» دەپ سورىدى.424

تۇتقۇنالردىن يەنە �زلىرىنىڭ «جىنايىتى» نى ېئتىراپ قىلغان «ىئقرارنامە» ياكى «�زىنى تەنقىد قىلىش» خٻتى يٻزىشى تەلەپ قىلىنغان. بەزى 
سابىق تۇتقۇنالر تۇتقۇن جەريانىدا بىر ياكى ىئككى قٻتىم �زىنى تەنقىد قىلىش خٻتى يٻزىشى كٻرەكلىكىنى مەلۇم قىلدى. يەنە باشقا تۇتقۇنالر 

بۇنى ھەپتىلىك ياكى ىئككى ھەپتىدە بىر قٻتىم قىلىدىغان پاائلىيەت بولغان دەپ مەلۇم قىلدى.425 سابىق تۇتقۇنالر، �زلىرىگە بۇنىڭ 
75 ىئچىدىن ىئككى خىل جىنايەتنى تالالپ «ىئقرار قىلىشى» �چۈن بىر «جىنايەت» تىزىملىكى يەنى ائدەتتە ائشقۇنلۇق ھەرىكەتلەرنىڭ 

تۇتقۇنالر كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زلىرىنىڭ، مەلۇم جىنايىتىنى  قىلغان.426 سابىق  بٻرىلگەنلىكىنى مەلۇم  تىزىملىكى  تاشقى كۆرۈنۈش  خىل 
بٻرىلگەنلىكىگە  تۇتقۇنالرغا تۈرمە جازاسى  ياكى ېئتىراپ قىلدۇرۇلغان  بولغان جىنايىتىنى ېئتىراپ قىلغان  بىلەن مۇناسىۋەتلىك  بولۇپمۇ دىن 

ېئيتقان.427 ىئشىنىدىغانلىقىنى 

بٻرىلگەن  يازما شەكىلدە تەسۋىرلەپ،  باشقا يەنە خاتا قىلمىشلىرىنى  بىر تۇتقۇننىڭ «جىنايىتى» نى ىئقرار قىلغانلىقىدىن  �زىنى تەنقىد قىلىش، 
تەربىيە �الرنىڭ خاتالىقىنى تۈزەتكەنلىكى ۋە ىئدىيىسىنىڭ «�زگەرگەنلىكىنى» چۈشەندۈرۈپ بەرگەن ۋە بۇ تەربىيىلەش �چۈن ھۆكۈمەتكە 

بار كىشىلەر بىلەن ائالقە  بولغان مىننەتدارلىقىنى ىئپادىلىگەن، ھەمدە كونا ائدىتىگە قايتماسلىققا ۋەدە بٻرىلگەن.428 «ائشقۇن» ىئدىيىسى 
قىلغانلىقى �چۈن الگٻرغا سوالنغان ئەلنارا، �زىنىڭ «جىنايىتى» نى ېئتىراپ قىلىشقا مەجبۇرالنغان. ئەگەر ىئقرار قىلمىسا، جازا �يىگە 
ئەۋەتىلىدىغانلىقى ېئيتقان.429 ىئبراھىم، خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا «ائيدا بىر قٻتىم �ز-�زىنى باھاالش ېئلىپ بٻرىلىدۇ، سىزنىڭ 

جىنايەت �تكۈزگەنلىكىڭىز ۋە ياخشى ائدەم ئەمەسلىكىنى ېئتىراپ قىلدۇرىدۇ» دەپ ېئيتتى.430 ىئبراھىم يەنە، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ 
تالالشقا مەجبۇرالنغانلىقىنى ېئيتىپ مۇنداق دٻدى: 75 تۈرلۈك جىنايەت تىزىملىكىدىن ىئككىنى  ىئقرار قىلىشى �چۈن 

ىئسمىمىزنى،  بىز  باشلىدى…  ۆئگىتىشكە  قىلمىشالرنى  جىنايــى  تۈرلۈك   75 تەخمىنەن  بىزگە  ۇئالر 
كۆپ  قانچە  ىئدى.  كٻرەك  تاللىشىمىز  جىنايەتنى  ىئككى  دٻگەندە  كەم  ۋە  يٻزىشىمىز  كىملىكلىرىمىزنى 
چەكمەسلىكمۇ  تاماكا  ۋە  ىئچمەسلىك  ھاراق  شۇكى،  وئقۇغىنىم  بوالتتى...  ياخشى  شۇنچە  تاللىساق 
بولۇپ كەتسىمۇ جىنايەت ھٻسابلىناتتى.  توم  باغاليدىغان ائرغامچا  پاخال  جىنايەت ھٻسابلىناتتى. ھەمدە 
قٻتىمدىال  بىر  ۆئيىڭىزگە  ەئگەر  مەسىلەن:  ىئدى.  كٻرەك  تاللىشىمىز  جىنايەتلەرنى  بولغان  بار  ۆئزىمىزدە 
بىر  بۇالرمۇ  قىلسىڭىز،  زىيارەت  مەسچىتنى  ناھىيىدىكى  باشقا  ەئگەر  ەئكەلسىڭىز…  يٻمەكلىك  كۆپ  بەك 
مەسچىتكە  بىر  ناھىيىدىكى  باشقا  ۈئچۈن  قاتنىشىش  مۇراسىمىغا  دەپنە  مەن  ھٻسابلىناتتى.  جىنايەت 

بارغان ىئدىم. شۇڭا، مەن ىئككى جىنايەتنى تالالپ، ۇئنىڭغا بارماق ىئزىمنى باستىم.431

424 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى
425 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى

426 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى؛ 
تۆۋەندىكى ماقالىغا قاراڭ: سەي چى، يەر شارى ۋاقىت گٻزىتى، شىنجاڭدىكى ناھىيىلەر دىنىي ائشقۇنلۇقنىڭ 75 تۈرلۈك شەكلىنى ېئنىقالپ چىقتى. 2014-يىل 25-دٻكابىر

www.globaltimes.cn/content/898563.shtml
427 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
428 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
429 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
430 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
431 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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بىر يىل الگٻردا تۇرغان ائنارا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، يىغىۋٻلىش الگٻرى سىرتىدا ياشايدىغان مەمۇرالرنىڭ سوراق قىلىشقا كٻلىدىغانلىقىنى 
ېئيتتى ۋە �، بۇ مەمۇرالرنى دٻلو باشقۇرغۇچىالرغا �خشاتقان ىئدى. � ھەمدە بۇ ىئشالرنى «�زىنى باھاالش ۋە ىئقرار قىلىش» دەپ تىلغا 
ائلغان. تۇتقۇنالرنىڭ جىنايىتىنى ىئقرار قىلىشى تەلەپ قىلىنغان بۇ سوائل- سوراقالر، �الرنىڭ «ىئلگىرىلىشى» نى ئەكىس ئەتتۈرگەن ۋە 

شۇنداقال بۇ سوائل- سوراقالردا داىئم ىئسالم دىنىنى ىئنكار قىلدۇرۇش توغرىسىدا بولغان.

دٻتالى  ۋاتىسەئپ  «مەن  سىز  كٻيىن  ۇئنىڭدىن  بٻرىدۇ.  ېئيتىپ  جىنايىتىڭىزنى  [مەمۇرالر]  دەسلىپىدە 
كونترول  مٻڭەمنى  ۋاتىسەئپ  بىلمەيتتىم.  سالىدىغانلىقىنى  زىيان  پارتىيىگە  كوممۇنىستىك  قاچىالشنىڭ 
قىلىۋالغان ىئدى، بۇ تەربىيىدىن كٻيىن مەن ھازىر ساقايدىم. بۇنىڭدىن كٻيىن مەن ھەرگىزمۇ تٻلٻفۇنۇمغا 
يٻزىشىڭىز  دەپ  بٻرىش]  قازاقىستانغا  جىنايىتىم  بىر  باشقا  [مىنىڭ  قاچىلىمايمەن...  دٻتالى  ۋاتىسەئپ 
كٻرەك ىئدى. مەن ۆئزۈمنىڭ ىئقرارنامىسىنى تۆۋەندىكىدەك يٻزىشىم تەلەپ قىلىناتتى [مەن قازاقىستاندىكى 
تالالپ  دىنىنى  ھالدا ىئسالم  بىز خاتا  ھازىر ساقايدىم.  يۇقۇمالنغان ىئدىم.  بىلەن  ۋاقتىمدا ائشقۇن ىئدىيە 
بىر-  قاراتقان  خىتايغا  مۇسۇلمانالرنىڭ  يەنە  يەردە  بۇ   .[ تاللىمايمىز...  قايتا  ەئمدى  دىننى  بۇ  بىز  قالدۇق. 
بۇ  قىلىش دٻگەندەك. شۇڭا ۆئزىمىزنىڭ  ناماز  بۇرۇن  بارلىقىنى، مەسلەن، ۇئخالشتىن  قاتار«خاتالىقلىرى» 

كٻرەك ىئدى. يٻزىشىمىز  قىلمايدىغانلىقىمىزنى  قايتا  ۋە  قىلغانلىقىمىزنى  پۇشايمان  ىئشلىردىن 

ائنارا، خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زىدىن ھەپتىدە بىر قٻتىم �زىنى باھاالش تەلەپ قىلىنغانلىقىنى ېئيتىپ «سىز �زىڭىزنىڭ خىتاي تىلى 
�گىنىشىدە بەزى ىئلگىرىلەشلەرنىڭ بولغانلىقىنى ېئتىراپ قىلىغانلىقىڭىزدىن باشقا، بۇ ىئشالر ھەر ھەپتىدە �خشاش ېئلىپ بٻرىالتتى» دٻدى.432

ساقلىق ھوقۇقلىرى ۋە رازىلىق مەسىلىسى 

خەلقائرالىق ىئقتىسادىي، ىئجتىماىئي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقلىرى ئەھدىنامىسىنىڭ 12- ماددىسىدا ئەسكەرتىلگەن ساقلىق ھوقۇقى- كىشىنىڭ �ز 
ساقلىقىغا، بەدىنىگە ىئگە چىقىش ئەركىنلىكى بىلەن قىيناش، رازىلىقسىز تىببىي داۋاالش ياكى تىببىي تەجرىبەلەردىن خالىي بۇلۇش ھەقلىرىنىمۇ �ز ىئچىگە 

ائلىدۇ. 433 تۈرمىدىكىلەرنىمۇ �ز ىئچىگە ائلغان ھالدا بارلىق كىشىلەرنىڭ تىببىي داۋاالش ۋە تەجىربىلەردىن خەۋەردار بولۇش، رازىلىق بىلدۈرۈش ھەققى 
بار. داىئرىلەر بۇ كىشىلەرنىڭ ساقلىق ھوقۇقلىرىنى ائكـتىپ قوللىنىشىغا ۋە ساقلىق خىزمەتلىرىدىن مەخپىيلىك، �ز ىئختىيارىلىق ۋە خەۋەردار قىلىنىش 

پٻرىنسىپلىرىنىمۇ �ز ىئچىگە ائلغان تىببىي ئەخالققا �يغۇن شەكىلدە بەھرىمان بواللىشىغا كاپالەتلىك قىلىشى كٻرەك. داىئرىلەر تۇتۇپ تۇرۇش �رۇنلىرىدا 
تىببىي خادىمالردىن كەسپىي ھۆكۈم ۋە تىببىي ئەخالققا خىالپ ھەر قانداق بىر ىئشنى قىلىشىنى تەلەپ قىلماسلىقى كٻرەك.434 خەۋەردار بولۇش ۋە رازىلىق 

بىلدۈرۈش بولسا ىئختىيارىلىق ۋە يٻتەرلىك دەرىجىدە خەۋەردار بولغاندىن كٻيىن قارار چىقىرىشىنى ۋە داۋاالشنى رەت قىلىش ھوقۇقىنىمۇ � ز ىئچىگە 
ائلىدۇ.435 رازىلىقسىز دوختۇرخانىغا ياتقۇزۇش ئەركىنلىكـتىن مەھرۇم قىلىشنىڭ بىر خىل شەكلى ۋە خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش بولۇپ ھٻسابلىنىدۇ.436
خەلقائرالىق ىئقتىسادىي، ىئجتىماىئي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقلىرى ئەھدىنامىسىنىڭ 12- ماددىسىدا، قىيناش ۋە ھەر خىل خورالشالرنى قەتئىي 

چەكلەشنىڭ «ھٻچكىمنى �ز رازىلىقسىز تىببىي ۋە ىئلمىي تەجرىبىلەرگە ېئلىشقا بولمايدىغانلىق» پىرىنسىپىنىمۇ �ز ىئچىگە ائلىدىغانلىقى ئەسكەرتىلگەن.437
ساقلىقنى ساقالش �رگانلىرىدا مەجبۇرى تۇغماس قىلىش ياكى مەجبۇرى باال ائلدۇرۇشقا �خشاش يامان غەرەزلىك ىئشالرمۇ438 ۋە بىرلىرىنى قەستەن تىببىي 

كۈتۈنۈشتىن مەھرۇم قويۇشمۇ،439 �خشاشال خورالش ياكى قىيناش قىلمىشلىرى بولۇپ ھٻسابلىنىدۇ. قىيناشقا قارشى ائالھىدە دوكالتچىسى «دەخلى 
بٻرىدىغان ۋە ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولمايدىغان تىببىي تەدبىرلەرمۇ، شىپا مەقسىتى بولمىسا، مۇناسىۋەتلىك كىشىنى خەۋەرلەندۈرمەي ۋە رازىلىقىنى ائلماي 

تۇرۇپ ېئلىپ بٻرىلسا، قىيناش ۋە خورالش جىنايىتى شەكىللىنىدىغانلىقىنى» ئەسكەرتكەن.  بولۇپمۇ بۇ تۈر تەدبىرلىرى، چەتكە قٻقىلغان گۇرۇپالردىكى 
ائغرىقالرغا قارىتا ېئلىپ بٻرىلسا كەمسىتىلىش خاھىشىنى شەكىللەندۈرگەن بولىدۇ.440 قىيناش ۋە بارلىق خورالشالرنىڭ ائلدىنى ېئلىش، پەقەت دۆلەت 

كادىرلىرىغىالر قارىتىلغان بولماستىن بەلكى يەنە دۆلەت تەۋەلىكىدىكى دوختۇرخانىالردا، خۇسۇسىي شىپاخانىالردا ھەم تۇتۇپ تۇرۇش �رۇنلىرىدا 
ىئشلەيدىغان دوختۇرالر ۋە باشقا تىببىي خادىمالرغىمۇ قارىتىلغان.441

432 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
433 ىئقتىسادىي ۋە ىئجتىماىئي ھوقۇقالر �مۇمىي پىكىر 14، §8

434  ىئستانبۇل كٻلىشىمنامىسىگە قاراڭ: «دوختۇرالر خىزمەتلىرىدە خورالش قىلمىشلىرى، ناتوغرا داۋاالش ۋەياكى باشقا خىلدىكى بىمارالرنىڭ ساالمەتلىكىگە خەۋپ كەلتۈرۈدىغان ىئشالرنى �ز 
خىزمەتلىرى داۋامىدا كۆزىتىش ۋە مەلۇم قىلىش مەجبۇرىيەتلىرى بار»؛ كىشىلىك ھوقۇق ائلىي كٻڭىشى ىئشخانىسى، قىيناش ۋە ھەر خىل خورالش، ىئنسان قٻلىپىدىن چىققان كەمسىتىدىغان مۇائمىلە ۋە 

.HR/P/PT/8/Rev.1, para. 67 ،(ىئستانبۇل كٻلىشىمنامىسى) جازاالرنىڭ جىددىي تەكشۈرۈلىشى ۋە ىئسپات تۇرغۇزۇلۇشى ھەققىدىكى كىتابچە
435 ساقلىق ھوقۇقى ائالھىدە دوكالتچىسى، روھىي ساغالملىق دوكالتى A/HRC/35/21 (2017), para 63؛ قىيناشقا قارشى ائالھىدە دوكالتىچىنىڭ يىللىق دوكالتى؛

. UN Doc. A7HRC/22/53 (2013) §28
436 كىشىلىك ھوقۇق كٻڭىشى �مۇمى پىكرى 35، §§5، 19

437 مٻيىپلەر ئەھدىنامىسىنىڭ 15-ماددىسىنىڭ 1-تارمىقىغا؛ بىئوتٻخنىكا ۋە كىشىلىك ھوقۇق توغرىسىدىكى �مۇمىي خىتابنامىسى 6-ماددىسىغا؛ كەمسىتىشكە قارشى قوغداشنى جىددىي 
25 (2020) گە قاراڭ. مەجبۇرىيەت دەپ تونىغان ىئقتىسادىي ۋە ىئجتىماىئي ھوقۇقالر مەركىزىنىڭ �مۇمىي پىكرى

438 كىشىلىك ھوقۇق كٻڭىشى �مۇمى پىكرى 28، §11
:para 34 ,(2000) 4/2000/UN Doc. E/C.12 ،(12. ماددا) 439 ىئقتىسادىي ۋە ىئجتىماىئي ھوقۇقالر، 14. نومۇرلۇق �مۇمى پىكرى، ئەڭ يۇقىرى ساغالملىق �لچىمىگە ېئرىشىش ھوقۇقى

«دۆلەتلەر جازا تەدبىرى سۈپىتىدە... ساقلىق خىزمەتلىرىدىن بەھرىمان بولۇشنى چەكلەپ قويماسلىقى كٻرەك».
.3§ (2013) 53/UN Doc. A/HRC/22 ،440 قىيناشقا قارشى ائالھىدە دوكالتچىنىڭ يىللىق دوكالتى

.24§ (2013) 53/UN Doc. A/HRC/22 ،441 قىيناشقا قارشى ائالھىدە دوكالتچىنىڭ يىللىق دوكالتى



91 «بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى
Amnesty International

رازىلىقسىز ېئلىپ بٻرىلغان ساقلىقنى- ساقالش خىزمەتلىرى   4.4
بارلىق سابىق تۇتقۇنالرنىڭ ھەممىسى، رازىلىقى يوق تۇرۇپ تۈرلۈك ساغلىققا مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەرنىڭ �بىيٻكـتى بولۇپ قالغان. بۇالر 

ھەم يٻڭى قولغا ېئلىنغاندىكى ساغالملىق تەكشۈرۈشلەر جەريانىدا ھەمدە الگٻرالردىكى ۋاقىتالردا تەكرارالنغان. سابىق تۇتقۇنالرنىڭ ھەممىسى 
دٻگۈدەك �كۇل �رۇلغانلىقىنى ۋە قان ېئلىنغانلىقى ېئيتتى.442 �الرنىڭ دٻيىشىچە، �كۇلنىڭ نٻمىشقا �رۇلغانلىقى ۋە قان �رنەكلىرىنىڭ 

قارشىلىق  ئەگەر  دٻيىشىچە،  بٻرىلمىگەن. ائرسالننىڭ  بولسىمۇ ھٻچقايسىغا چۈشەندۈرۈش  نٻمىگە ىئشلىتىلىدىغانلىقى ھەققىدە �الر سورىغان 
كۆرسەتسە، �الر- �نى «ېئغىر جازا بٻرىلىدىغانالر» ائرىسىغا قوشىۋٻتىدىغانلىقىنى ېئيتىپ تەھدىت سالغان.443 بىر نەچچە كىشى، �رۇلغان 

ياكى باشقا تۈر ۋاكسىنىلەر ىئكەنلىكى ېئيتقان.444 �كۇلالرنىڭ بەزىلىرىنىڭ زۇكامغا قارشى 

تۇتقۇنالرنىڭ كۆپىنچىسى �كۇلالر ئەستە تۇتۇشنى ائجىزلىتىش ياكى �الرنى تۇغماس قىلىش �چۈن �رۇلغان دەپ قارايدۇ.445 خەلقائرا 
كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ بۇ گۇمانالر ھەققىدە ھۆكۈم چىقىرىشى �چۈن نەق دەلىل يوق.

تۇتقۇنالرنىڭ دٻگىنىدەك �كۇل  بايانالر بولسىمۇ، بەزى  تۇتقۇنالرغا ۋاكسىن ئەملەشنى تەلەپ قىلغانلىقى ھەققىدە  ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرىدە 
�رۇلۇش قٻتىم سانىنىڭ كۆپ بولىشى گۇمان تۇغدۇرىدۇ.446 بۇرۇنقى تۇتقۇنالردىن بىر نەچچىسى - �الرغا ىئككى ھەپتىدە بىر قٻتىم �كۇل 

�رۇلغانلىقىنى ۋە دورا بٻرىلگەنلىكىنى ېئيتتى. ائبزال: «[�كۇلنىڭ قانچە كۈندە بىر قٻتىم �رۇلغانلىقى] ېئنىق ېئسىمدە يوق ئەمما تەخمىنەن 
10-15 كۈندە بىر قٻتىم �رۇالتتى» دەپ ېئيتتى.447 مەريەمگۈل كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ زىيارىتىدە «الگٻردا قەرەللىك ھالدا دورا بٻرەتتى. 

2-3 ھەپتىدە بىر قٻتىم بٻرەتتى. يا قٻپـى، يا چۈشەندۈرۈشى يوقتى، نٻمە دورا ىئكەنلىكىنى بىلگىلى بولمايدىغان كۆك رەڭلىك دورىالر  بەزىدە 
ىئدى. دورا ھەممەيلەنگە بٻرىلەتتى... بۇ دورىالرنىڭ بالىلىق بولۇشنىڭ ائلدىنى ائلىدىغان دورىالر ىئكەنلىكىنى ائڭلىدىم» دٻدى.448

سابىق تۇتقۇنالر، �زلىرىگە �كۇل �رۇلغاندىن كٻيىن «راھەت» ۋە مەستەك ھٻس قىلغانلىقىنى ئەسكەرتتى.449 پاتىگۈل كەچۈرۈم 
تەشكىالتىغا، «[الگٻرغا قامىلىشتىن ائۋۋال] ھەممىمىزگە �كۇل �رۇلدى ۋە بۇنىڭ زۇكامنىڭ ائلدىنى ائلىدىغانلىقىنى دٻگەنىدى. نٻمە 

بىلمەيمەن بۇ زۇكام ۋاكسىنىسىدىن كٻيىن كىشىلەر خوشال بولۇپ قاالتتى» دٻدى.450 نۇرغۇنلىغان مۇخبىرالرمۇ  سەۋەبتىن ىئكەنلىكىنى 
تۇتقۇنالرغا ھٻچقانداق چۈشەندۈرۈش بٻرىلمەستىن تەكرار- تەكرار �كۇل �رۇلغانلىقى ھەققىدە خەۋەرلەر بەرگەن ىئدى.451

كۆپ ساندىكى سابىق تۇتقۇنالرنىڭ، الگٻرالردىكى ۋاقىتلىرىدا كٻسەلچان بولۇپ قالغانلىقى ۋە بەكال ائجىزالپ كەتكەنلىكىنى بايان قىلدى. 
كۆپىنچىسى ساقلىقنى ساقالش مۇالزىمەتلىرىدىن مەھرۇم ىئكەنلىكى، بىرمۇنچىسى سوزۇلما خاراكـتٻرلىك كٻسەللىكلەرگە گىرىپتار بولغانلىقىنى 

ېئيتىشتى.452 يەنە كۆپىنچە كىشىلەر الگٻردىن چىققاندىن كٻيىن، ائغرىقتىن �زۇن ۋاقىت �لتۇرالمىغانلىقىنى بايان قىلىشتى.453 بەزى كىشىلەر 
الگٻردىن ائيرىلغاندىن كٻيىن، �الردا �نتۇغاقلىق ۋە �يقۇسىزلىق مەسىلىلىرىنىڭ داۋام قىلغانلىقىنى ېئيتتى.454 بىر قىسىم كىشىلەر، كۆرۈش 

قۇۋۋىتىنىڭ ائجىزالپ كەتكىنىنى ېئيتتى. ائلىخان «كامٻرالردا ھەر كۈن 24 سائەت توك يٻنىق تۇرىدۇ، ئەمما كىتاب �قۇغىلى بولىدىغان دەرىجىدە 
يورۇق ئەمەس [ئەمما بىزنىڭ ماتٻرىيال �قۇشىمىز تەلەپ قىلىنىدۇ]. بۇ كۆرۈش قۇۋۋىتىمىزنى ائجىزالشتۇرىۋەتتى» دٻدى.455 سابىق تۇتقۇن 

ئەرلەرنىڭ بەزىلىرى الگٻردىن چىققاندىن كٻيىن جىنسىي ائالقە قىلىش ىئقتىدارىنىڭ يوقالغانلىقىنى ېئيتتى.456

`دوختۇرخانىالر` دىكى تۇتقۇنالر
سابىق تۆت نەپەر تۇتقۇنالر، خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زلىرىنىڭ رەسمى يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدا ئەمەس، كۆپىنچە ۋاقىتلىرىنى 

دوختۇرخانىدا تۇتقۇندا �تكۈزگەنلىكىنى ېئيتىشتى.457 بۇالردىن �چى ياشانغانالر بولۇپ، �الر �زلىرىنىڭ بىر يىلغا يٻقىن ۋاقىت دوختۇرخانا 
قىلىشتى.  بايان  ساقلىغانلىقىنى  بىكارغا  ائيلەرچە  بولسىمۇ،  ېئيتىلغان  خىتايچە �گىنىدىغانلىقىنى  تۇرۇلغانلىقىنى، �الرغا  تۇتۇلۇپ  بالنىتسىدا 

442 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

443 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

444 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

445 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

446 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

447 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

448 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

449 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

450 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
 ;www.bbc.com/news/av/world-asia-51097159 451 ب ب س خەۋىرى «خىتاينىڭ الگٻرلىرىدا قامالغان قازاق مۇسۇلمانالر» 2020.01.15

فىرانسىيە ائخبارات ائگىنتلىقى، «خىتاي شىنجاڭدىكى ائز سانلىق مىللەت ائياللىرىنى تۇغماسالشتۇرىدۇ، دوكالتتا «�يغۇرالرغا توغۇت چەكلەش يۈرگۈزىلىۋاتىدۇ ۋە نورمىدىن ائرتۇق تۇغقانالر 
www.theguardian.com/world/2020/jun/29/china-sterilising-ethnic-minority-women-in-xinjiang-report-says ،2020.6.29 .جازاالندۇرىلىدۇ» دٻيىلگەن

452 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

453 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

454 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

455 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

456 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

457 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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بالنىستا، ھٻچقايسىسىنىڭ  بىر  كۆپىنچىسىنىڭ  ۋاقىتلىرىنىڭ  تۇتۇلغان  تەشكىالتىغا،  ئەراسىل، كەچۈرۈم  بىر ائيال  قالغان  ياشىنىپ 
بايان قىلدى. بىلەن قانداق �تكۈزگەنلىكىنى  ياشانغان ائيالالر  باشقا  كارىدورغىمۇ چىقىشىغا رۇخسەت قىلىنمىغان ھالدا، 

ىئدى  قەۋىتى  ۈئست  ەئڭ  دوختۇرخانىنىڭ  بىر  نورمال  ۆئتكۈزدۈم...  دوختۇرخانىدا  پۈتۈنلەي  يازنى  بىر 
ېئتىۋٻتىلگەن.  بىلەن  رٻشاتكا  دٻرىزىلەرمۇ  قىلىۋٻتىلگەن،  بولمايدىغان  ۆئتكىلى  قەۋەتلەرگە  باشقا  ەئمما 
قامالغان  بىللە  بىلەن  ائيالالر  ياشانغان  ائلتە  بالنٻستا  بىر  مەن  چىقااليتتى...  كىرىپ  دوختۇرالرال  پەقەت 
قىسمىنى  مۇتلەق كۆپ  كۈننىڭ  بىر  بىز  بٻرىلمەيتتى...  بالنٻستىن سىرىتقا چىقىشىمىزغا رۇخسەت  ىئدىم... 
ۋە  ائڭالش  مٻنىڭ  ەئمما  ىئدى،  بار  دەرسلىرىمىز  ۆئتكۈزەتتۇق...  بىلەن  وئلتۇرۇش  كارۋىتىمىزدە  ياتاقتا 
خىتايچە  ىئسمىمنى  پەقەت  ۇئالر  كەتمىدى.  زورالپ  بەك  مٻنى  ۇئالر  بولغاچقا،  ناچار  قۇۋۋىتىم  كۆرۈش 

يٻزىشمنى تەلەپ قىلدى... ھەمدە ھەممىمىزنى قىزىل ناخشا ۆئگىنىشكە ۋە ېئيتىشقا مەجبۇرلىدى.458

ياشىنىپ قالغان ائيال رەھىمەمۇ �خشاشال دوختۇرخانا بالنىتسىدا باشقا ائيالالر بىلەن بىرگە بىر نەچچە ائي تۇتۇپ تۇرۇلغان بولۇپ، � 
كەچۈرۈم تەشكىالتىغا � يەردە �تكۈزگەن كۈنلىرى ھەققىدە سۆزلەپ بەردى. 

كىتاب  مەن  بٻرىلەتتى.  كىتابالر  ۋە  قەغەز  بىزگە  قىالتتۇق.  ناشتىلىق  ياتىقىمىزدا  قوپۇپ  [ەئتىگىنى 
كۈنىمىزنى ۆئگىنىۋاتقان  بىز ھەر  كىرىۋاالتتىم ەئمما ھٻچنىمىنى چۈشەنمەيتتىم.  قىياپەتكە  وئقۇۋاتقاندەك 
بىر قىياپەتتە ۆئتكۈزەتتۇق. ائندىن كٻيىن بىز تامىقىمىزنى يەپ ۇئخاليتتۇق. ۇئالر بىزگە قىزىل ناخشىالرنى 
رۇخسەت  چىقىشىمىزغا  سىرتقا  بىزنىڭ  مەجبۇراليتتى.  ۆئگىنىشكە  خەتلەرنى  خىتايچە  بىزنى  ۆئگىتەتتى. 
بٻرىپ  ھاجەتخانىغا  پەقەت  بىزگە  ۇئالر  قىالتتۇق.  ائرزۇ  بٻرىلىشىمىزنىال  قويۇپ  بىز  بٻرىلمەيتتى. 

ياتاقتا ۆئتەتتى.459 پۈتۈنلەي  ۋاقتلىرىمىز  باشقا  بٻرەتتى. ۇئنىڭدىن  كٻلىشىمىزگىال رۇخسەت 

70 ياشلىق بىرى دوختۇرخانىدا تۇتۇپ تۇرۇلغان ۋە �نى يوقالپ بارغان بىر كىشى، كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ زىيارىتىنى  ائىئلىسىدىن 
قوبۇل قىلغاندا مۇنداق دٻدى: «� دوختۇرخانا خۇددى بىر تۈرمىگە �خشايتتى. (دەسلەپتە) پاچاقلىرى (تۇغقىنىمنىڭ) ئەدىيال بىلەن 

بىلەن كارىۋاتقا باغالپ قويۇلغانلىقىنى كۆردۈم. �نى پاچاقلىرى باغالنغان ھالەتتە  يۆگەلگەنىدى... ئەمما كٻيىنچە �نىڭ پۇتىنىڭ زەنجىر 
كۆرۈش بەك ائزابلىق ىئدى».460

`تەربىيىلەش ائرقىلىق ۆئزگەرتىش`

يىغىنچاقلىغاندا، بۇ دوكالتتا بايان قىلىنغان ۋە خىتاي داىئرىلىرى تەرىپىدىن «تەربىيىلەش ائرقىلىق �زگەرتىش» دەپ ائتالغان تۇتۇپ تۇرۇش 
ۋە «تەربىيىلەش» تۈزۈمى، ھەم تۇتقۇنالرنى بەزى يورۇش تۇرۇشلىرى �چۈن جازاالندۇرىدىغان ھەم �الرنى قايتا شەكىللەندۈرۈش ائرقىلىق، «نورمال» 

جەمئىيەت ئەزاسى قىلىپ �زگەرتىپ «ئەسلىگە كەلتۈرۈش» كە ېئلىپ بارىدىغان تۇتۇپ تۇرۇش خاراكـتٻرىدىكى بىر سىستٻمىدۇر. بۇ سىستٻمىنىڭ 
نۇرغۇن ائالھىدىلىكلىرى، نەچچە �ن يىلدىن بٻرى يۈرگۈزۈلۈۋاتقان خىتاي جازا تەدبىرلىرىدىن كۆچۈرۈپ ېئلىنغان. سابىق تۇتقۇنالر بايان قىلغان 

ىئنسان ھەقلىرى دەپسەندىچىلىكلىرىنىڭ كۆپىنچىسى، باشقا تۇتۇپ تۇرۇش سىستٻمىلىرىدا كەڭ-كۆلەمدە قوللىنىلىۋاتقان قىلمىشالردۇر. 
خىتايدا، سىياسىي جەھەتتە «ىئشەنچسىز» ياكى ىئجتىماىئي مۇقىملىققا تەھدىت دەپ قارالغان شەخس ياكى گۇرۇپپىالرنى مەجبۇرىي قايتا 

تەربىيىلەشنىڭ �خشىمىغان شەكىللىرى 1949-يىلدىن باشالپال مەۋجۇت ىئدى. 1950-يىلالرنىڭ ائخىرىدا، «ئەمگەك بىلەن �زگەرتىش» دەپ 
ائتالغان يٻڭى بىر تۇتۇپ تۇرۇپ قايتا تەربىيىلەش سىستٻمىسى «ائز ساندىكى ئەكسىلئىنقىالبچىالر» ۋە «�ڭچىال» نى بىر تەرەپ قىلىش �چۈن 

�تتۇرىغا چىقىرىلغانىدى. 80- يىلالردا، بۇ سىستٻمىنىڭ مۇھىم نۇقتىسى زەھەرلىك چٻكىملىك چٻكىش، پاھىشىۋازلىق ۋە قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ 
جىنايەت �تكۈزۈشى قاتارلىق مەسىلىلەرگە قارىتىلغان.461

458 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

459 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

460 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
www.jstor.org/stable/20192540?seq=1 461 فۇ خۇلىڭ، «ئەمگەك ائرقىلىق قايتا تەربىيىلەشنىڭ تارىخىي نۇقتىدىن ائنالىزى» ، خىتاي پەسىللىك ژۇرنىلى 184 (2005): 811-30-بەتلەر
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ئەمگەك بىلەن �زگەرتىش، ساقچىالر تەرىپىدىن جىنايــى جاۋابكارلىققا تارتىش �چۈن يٻنىك دەپ قارالغان، كۆپ كۆرۈلىدىغان ھەرخىل 
قانۇنسىز قىلمىشالرغا قارىتا كىشىلەرنى بىر يىلدىن �چ يىلغىچە (بىر يىل �زارتىلىش ېئھتىماللىقى بار)، سوتلىماي تۇرۇپال قاماپ قويۇلىشى �چۈن 
ىئمكانىيەت يارىتىپ بەردى. مىليونلىغان كىشىلەر تۈرمىلەردىن پەرقلەنمەيدىغان، ھەتتا بەزىدە �نىڭدىنمۇ ناچارراق شاراىئتالردا قاماپ قويۇلدى. 

سىستٻمىالشتۇرۇلغان بەلگىلىمە ۋە رەسمىي ىئسپات ائڭالش جەريانلىرى، بۇ �رگانغا خۇددى قانۇنلۇقتەك بىر كۆرۈنۈش شەكىللەندۈرگەن بولسىمۇ، 
ئەمما ئەدلىيە سوتنىڭ ياكى كۆپىنچە ئەھۋالالردا قانۇنىي ۋەكىللىك ھوقۇقىنىڭ بولماسلىقى، بۇ ئەمگەك بىلەن �زگەرتىش مەركەزلىرىدە، كىشىلەرنىڭ 

ئەركىنلىكىدىن مەھرۇم قىلىنىشىنىڭ خەلقائرا قانۇن بويىچە بىۋاستە خالىغانچە تۇتۇپ تۇرۇش دەپ قارىلىشى �چۈن يٻتەرلىكـتۇر. �نىڭدىن باشقا، 
ئەمگەك بىلەن �زگەرتىش ھەمىشە رەھىمسىزچە ۋە نومۇسسىزچە ىئجرا قىلىندى. ئەمگەك بىلەن �زگەرتىش مەركەزلىرى مەجبۇرىي ئەمگەك، قىيناش 

ۋە باشقا خورالشنى �ز ىئچىگە ائلغان كىشىلىك ھوقۇققا دەخلى- تەرۇز قىلىنىدىغان قىلمىشالر يۈز بٻرىدىغان �رۇنالردۇر.462
گەرچە ئەمگەك بىلەن �زگەرتىش مەركەزلىرى نەچچە �ن يىلدىن بۇيان يەرلىك داىئرىلەرنىڭ مۇقىملىقنى ساقالش قورالنىڭ مۇھىم تەركىبىي 

قىسمى بولسىمۇ، ئەمما �نىڭ «قانۇن بويىچە ىئدارە قىلىش» ھەققىدىكى بايانلىرى ۋە كىشىلىك ھوقۇق ۋەدىلىرىگە زىت بولىشى، �نى خىتاي قانۇن 
ىئسالھاتچىلىرىنىڭ تەنقىت �بيٻكـتىغا ائيالندۇرۇپ قويدى. قانۇن ىئسالھاتچىلىرى 2013-يىلى 12-ائيدا داىئرلەرنىڭ ئەمگەك بىلەن �زگەرتىش 

سىستٻمىسىنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرغانلىقىنى �زلىرىنىڭ غەلىبىسى دەپ بىلگەن بولسىمۇ ئەمما بۇ سىستٻما خىتايدا شەخسلەرنى «تەربىيىلەش» نامىدا 
ئەركىنلىكىدىن مەھرۇم قىلىش ائدىتى بولۇپ، شۇنىڭدىن باشالپ �خشىمىغان شەكىللەردە �زۇن مۇددەت داۋاملىشىپ كەلمەكـتە.

مەسىلەن، 2013- يىلىدىن ىئلگىرى، پۈتۈن مەملىكەت مىقياسىدا داىئرىلەر «قانۇن تەربىيىسى سىنىپـى» نامى بىلەن كىشىلەرنى نەچچە ائي 
تۇتۇپ تۇرغان. شىنجاڭدا قىلغانلىرىغا �خشاش (فالۇنگۇڭچىالرغا قارشى ئەمگەك بىلەن �زگەرتىش مەركەزلىرىدىكىدەك كەڭ كۆلەمدە ىئشلىتىلگەن) بۇ 

تۇتۇپ تۇرۇش مەركەزلىرىدە «دەرس» ياكى «تەربىيىلەش» ېئلىپ بٻرىلىۋاتقانلىقىنى بايان قىلىشقان. ئەمەلىيەتتە �الر، بۇ مەركەزلىرىنىڭ ىئشلىتىلىشى 
ۋە باشقۇرۇلىشىنى ياكى شەخسلەرنىڭ � يەردە قانداق ۋە نٻمە ائساسالر بىلەن قامالغانلىقىنى چۈشەندۈرىدىغان ېئنىق بەلگىلىمە، قانۇن ۋەياكى باشقا 

ائممىۋى كۆرسەتمىلىرنى �تتۇرىغا چىقارماستىن ىئجرالىرىنى داۋام قىلىۋەرگەن.463
شىنجاڭدىكى الگٻرالرغا بىۋاستە ائپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيــى داىئمىي كومىتٻتى 2017-يىلى 29-مارت يولغا قويغان «ئەسەبىيلىكنى 
يوقىتىش نىزامى» نىڭ 14-ماددىسىنى ائساس قىلغاندەك كۆرۈنىدۇ. بۇ بەلگىلىمىدە «تەربىيىلەش ائرقىلىق �زگەرتىش» نىڭ بىر قانچە تەركىبلىرى 

يۈزەكى ھالدا ىئجابىي بايان قىلىنىدۇ:

ائشقۇنلۇقنى تۈگىتىش ۈئچۈن ماائرىپ ائرقىلىق ۆئزگەرتىش خىزمىتىنى ياخشى ىئشلەش؛ شەخسىي ماائرىپ بىلەن 
كەسپىي تەربىيىلەش مەركەزلىرى ماائرىپىنى؛ قانۇن تەربىيىسى بىلەن «ياردەم ۋە تەربىيە» خىزمىتىنى؛  ىئدٻوئلوگىيە 
تەربىيىسى، پىسخىكىلىق مەسلىھەت ۋە يورۇش تۇرۇشنى ۆئزگەرتىش بىلەن دۆلەتنىڭ ۆئلچەملىك تىل- يٻزىقى، قانۇن 
تەربىيىلەش  بىرلەشتۈرۈپ،  غەمخورلۇقى  بىلەن ىئنسانىي  ائرقىلىق ۆئزگەرتىش  تەربىيىلەش  تٻخنىكا ۆئگىنىشنى؛  ۋە 

ائرقىلىق ۆئزگەرتىش خىزمىتىنىڭ ۈئنۈمىنى ۆئستۈرۈش الزىم.

قانداق بولىشىدىن قەتئىي نەزەر، بۇ بەلگىلىمە خىتاي قانۇنلىرى بويىچە بولغاندىمۇ، ىئنسانالرنى ئەركىنلىكـتىن مەھرۇم قىلىشنىڭ ائساسى 
بواللمايدۇ. خىتاينىڭ قانۇن چىقىرىش قانۇنىنىڭ 7-ماددىسىدا، ئەركىنلىكـتىن مەھرۇم قىلىش پەقەت دۆلەتلىك خەلق قۇرۇلتىيــى ياكى داىئمىي كومىتٻتى 

ماقۇللىغان قانۇنالر ائساسىدىال مۇمكىن بوالاليدۇ، دەپ ېئنىق �تتۇرىغا قويۇلغان. گەرچە بۇ بەلگىلىمىدە تەربىيىلەش ائرقىلىق �زگەرتىشنىڭ خىتاي 
خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ تٻررورلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنىنىڭ 29-ماددىسىدىكى ھوقۇق بٻرىلگەن «ياردەم ۋە تەربىيە» نىڭ بىر خىل شەكلى دەپ ېئنىق 

كۆرسىتىلگەن بولسىمۇ، ئەمما شىنجاڭدىكى تەربىيىلەش مەركەزلىرى ائرقىلىق �زگەرتىشكە ائالقىدار ئەركىنلىكـتىن پۈتۈنلەي مەھرۇم قىلىش قىلمىشلىرىنى 
كۆرۈنۈشتە «ياردەم ۋە تەربىيە» خىزمىتى داىئرىسىدىكى جەمئىيەتنى ائساس قىلغان تەربىيىلەش، كۆزىتىش ۋە قولالشقا باغالپ ائقالشنىڭ ھٻچقانداق 

ائساسى يوق.464

462 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، «خىتاينىڭ ئەمگەك ائرقىلىق قايتا تەربىيىلەشنى بىكار قىلىشى `دورىسىنى ائلماشتۇرماي شورپىسىنى ائلماشتۇرغانلىقمۇ؟`» 2013- يىل 12- ائينىڭ 17- كۈنى،
www.amnesty.org/download/Documents/12000/asa170422013en.pdf

463 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، «خىتاينىڭ ئەمگەك ائرقىلىق قايتا تەربىيىلەشنى بىكار قىلىشى `دورىسىنى ائلماشتۇرماي شورپىسىنى ائلماشتۇرغانلىقمۇ؟`» 2013- يىل 12- ائينىڭ 17- كۈنى،
www.amnesty.org/download/Documents/12000/asa170422013en.pdf

464 ساراھ بىدۇلف، «خالىغانچە تۇتۇپ تۇرۇش»، بىدولف ۋە ج. روسٻنزۋٻيگنىڭ تەھرىرلىكىدىكى خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق قولالنمىسى، ئەنگلىيە، ېئدۋارد ېئلگار نەشرىياتى ، 384-385-بەتلەر.
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بىناسىدىن سىنىپقا بٻرىش �چۈن، سىم  تۇتقۇنالر كامٻر 
تورالر بىلەن قورشالغان (قەپەسگە �خشاش) تار بىر 

كارىدوردىن �تىدۇ.
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يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدىكى قىيناش  5

  «ۇئ 11 تال باغلىنىش نۇقتىسى بولغان بىر مٻتال زەنجىر ىئدى. ىئككى ۇئچى بولتا بىلەن 
پۇتۇمغا وئرنىتىغلىق ىئدى. [ېئغىرلىقى تەخمىنەن] 3 كىلوگرام كٻلەتتى. بىز ائرانال 20

سانتىمٻتىر ياكى ۇئنىڭدىن بىر قانچە قەدەم كۆپ باسااليتتۇق. مٻنىڭ مٻڭىشىم مۇمكىن 
ەئمەس ىئدى. بۇ مٻتال زەنجىر 7 كۈن ۋە 24 ساەئت ھەر ۋاقىت پۇتۇمغا سٻلىقلىق تۇراتتى».

بارۇزخان الگٻردا تۇرغان تۇنجى يىلى �نىڭ پۇتى كىشەنلەنگەن. 

خەلقائرالىق قانۇنالردىكى قىيناش ۋە باشقا شەكىللەردىكى خورالشالر ھەققىدە

ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ، تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان كىشىلەرگە ىئنسانىي ۋە ىئززەت-ھۆرمەت بىلەن مۇائمىلە قىلىش قانۇنىي مەجبۇرىيىتى بار.465 بۇنىڭدىن 
باشقا، خەلقائرا قانۇنغا ائساسەن، قىيىن-قىستاق ۋە باشقا رەھىمسىز، ناىئنسانىي ياكى پەسكەش مۇائمىلىلەر ۋە جازاالر پۈتۈنلەي مەنىئ قىلىنىدۇ ۋە بۇ 

قىلمىشالرنى ھەر قانداق ئەھۋالدا يوللۇق دەپ قاراشقا بولمايدۇ. �نۋٻرسال كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى 5-ماددىسىدا ۋە پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىياسىي 
ھوقۇقالر خەلقائرا ئەھدىنامىسىنىڭ 7-ماددىسىدا بەلگىلەنگەن بۇ چەكلەش، خەلقائرالىق قانۇننىڭ بويسۇنىدىغان قاىئدىسىگە ائيالندى. ناۋادا دۆلەتلەر 

بۇ مۇناسىۋەتلىك كىشىلىك ھوقۇق شەرتنامىلىرىنى تەستىقلىمىغان تەقدىردىمۇ، ھۆكۈمەتلەرنى چەكلەش كۈچىگە ىئگە. � ھٻچقانداق شۈبھىلىنىشكە ۋە 
كەمسىتىشكە يول قويۇلمايدىغان مەجبۇرالش خاراكـتٻرلىك قانۇن �لچەمدۇر.466 ھەمدە بۇ خەلقائرالىق قانۇنالردىكى قىيناش ۋە باشقا شەكىللەردىكى 

خورالشالرنى پەقەتال چەكلەپ قويۇش بىلەنال كۇپايە قىلمايدۇ. دۆلەتلەر چوقۇم بىر قاتار تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، كىشىلەرنى بۇ خىل خورالشتىن ساقالش ۋە 
بۇ قىلمىشالرنىڭ يۈز بٻرىشىنىڭ ائلدىنى ېئلىشى كٻرەك.467 بەزى ئەھۋالالردا، قىيناش جىنايىتى ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ھٻسابلىنىدۇ (7-بابقا قاراڭ). 

بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ قىيناش، خورالش، رەھىمسىزلەرچە ناىئنسانىي مۇائمىلىلەر ۋە جازاالش قىلمىشلىرىغا قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسى خىتاي 
دۆلىتىنىمۇ �ز ىئچىگە ائلغان ھالدا، قانۇنلۇق بىر دۆلەت سۈپىتىدە بويسۇنۇشىنى ۋە ىئجرا قىلىشىنى تەلەپ قىلىدىغان ب د ت نىڭ مەخسۇس قىيناش 

ۋە باشقا خورالش قىلمىشلىرىنى چەكلەشنى مەقسەت قىلىدىغان ئەھدىنامەدۇر.468 قىيناش، خورالش، رەھىمسىزلەرچە ناىئنسانىي مۇائمىلىلەر ۋە جازاالش 
قىلمىشلىرىغا قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسىنىڭ 1- ماددىسىدا قىيناش (تەن جازاسى بٻرىش) قىلمىشلىرىنى تۆۋەندىكىدەك ىئزاھاليدۇ:

ھالدا  مەقسەتلىك  كىشىگە  ائزاب-وئقۇبەتلەر  ياكى  ائزاب  قاتتىق  بولسۇن،  جەھەتتىن  روھىي  ۋە  جىسمانىي 
قىلىنغان بولىدۇ. ۇئنىڭ ياكى ۈئچىنچى بىر كىشىنىڭ ۇئچۇرلىرىغا ېئرىشىش مەقسىتىدە ىئقرار قىلدۇرۇش، ۇئ ياكى 
قىلغان  سادىر  جىنايەت  كىشىنى  ۈئچىنچى  ياكى  ۇئنى  جازاالش،  ۈئچۈن  قىلمىش  قىلغان  سادىر  كىشى  ۈئچىنچى 
ۈئچىنچى   ياكى  ۇئنى  ھالدا  قىلغان  ائساس  كەمسىتىشنى  بىلەن  سەۋەب  قانداق  ھەر  ياكى  قىلىش،  گۇمان  دەپ 
خادىملىرى  ھۆكۈمەت  قىيناشالر  ياكى  ائزاب  خىل  بۇ  قىلمىشالر.  قاتارلىق  زورالش  ياكى  قورقۇتۇش  كىشىنى 

ياكى ماقوللىقى بىلەن  ياكى رەسمىي ساالھىيەت بىلەن ىئشلەيدىغان باشقا كىشىلەرنىڭ رازىلىقى  تەرىپىدىن 

A/RES/45/111 .465 �نۋٻرسال كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى 10-ماددىسىنىڭ 1-تارمىقىغا قاراڭ. 1991-يىلى 28-مارت �مۇمىي يىغىندا ماقۇلالنغان قارار، مەھبۇسالرنى داۋاالشنىڭ ائساسلىق پرىنسىپلىرى
www.refworld.org/docid/48abd5740.html

45-61-بەتلەر،  (POL 466 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، قىيىن-قىستاققا قارشى تۇرۇش ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەرگە قارشى تۇرۇش: ھەرىكەت قولالنمىسى.  (كۆرسەتكۈچ: 30/4036/2016
www.amnesty.org/download/Documents/POL3040362016ENGLISH.PDF

POL)، 45-61-بەتلەر، 3 - بۆلۈم 467 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، قىيىن-قىستاققا قارشى تۇرۇش ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەرگە قارشى تۇرۇش: ھەرىكەت قولالنمىسى. (كۆرسەتكۈچ: 30/4036/2016
www.amnesty.org/download/Documents/POL3040362016ENGLISH.PDF

468 قىيناشقا قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسىغا �خشىمايدىغىنى، «قەبىھ، رەھىمسىزلىك، ناىئنسانىي مۇائمىلىلەر ۋە جازاالش قىلمىشلىرى» غا قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسى خەلقائرا شەرتنامىلەردە ېئنىق 
بٻكىتىلمىگەن. بۇ جۈملە ئەسلى �نۋٻرسال كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىدە بار بولۇپ، قىيناش، خورالش، رەھىمسىزلەرچە ناىئنسانىي مۇائمىلىلەر ۋە جازاالش قىلمىشلىرىغا قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسىغا 

�زگەرتىلمەي �زلەشتۈرۈلگەن. خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى بۇ ھەقتە پرىنسىپ بويىچە مۇنداق دەپ قارايدۇ «[�] رەھىمسىز، ناىئنسانىي، پەسكەش مۇائمىلە ياكى جازاالش قىلمىشلىرىنى ىئزاھلىشى ۋە �نى 
مۇمكىن قەدەر مەزكۇر خورالش قىلمىشلىرىنىڭ ائلدىنى ېئلىش �چۈن قوللىنىشى كٻرەكلىكىنى تەشەببۇس قىلىدۇ ». خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى خەلقائرا ۋە رايونلۇق كىشىلىك ھوقۇقنى نازارەت قىلىش �رگانلىرىنىڭ 
نۇرغۇن قانۇنشۇناسلىق ىئلىمگە ماس ھالدا، رەھىمسىزلەرچە، ىئنسان قٻلىپىدىن چىققان ياكى پەسكەش مۇائمىلىلەرنى ياكى جازاالرنى، قىيناشالرنى سەلبىي تەسۋىرلەشكە بولىدۇ دەپ قارايدۇ. يەنى، «قىيىن-قىستاققا 
ېئلىنمايدىغان» ناچار مۇائمىلىگە �خشاش. پەقەتال تەن جازاسىدىن كۆرە، جازاالش قىلمىشلىرى ۋە ھەر قانداق شەكىلدىكى خورالش ۋە ناچار مۇائمىلىلەر �ز نۆۋىتىدە قەبىھ، تۈرلۈك شەكىلدىكى ناىئنسانىي خورالش 
ياكى جازاالش قىلمىشلىرىنى شەكىللەندۈرىدۇ ئەگەر �نىڭدا 1) تەلەپ قىلىنغان نىشانى كەمچىل بولسا. 2) مەقسەت ېئنىق بولمىسا (يەنى كەمسىتىلىش)، 3) شۇ سەۋەپتىن تارتىلغان ائزاب ۋە �قۇبەت «ېئغىر» دەپ 

قارالمىسا. خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، قىيىن-قىستاققا قارشى تۇرۇش ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەرگە قارشى تۇرۇش: ھەرىكەت قولالنمىسى. (كۆرسەتكۈچ: POL30/4036/2016)، 74-75 بەتلەر.
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داۋاملىشىپ  تەبئىي  ياكى  بولغان  قىيىن  ساقلىنىشتىن  پەقەت  ۇئ  بٻرىلىدۇ.  ېئلىپ  ائرقىلىق  كۈشكۈرتىلىش 
كٻلىۋاتقان قانۇنىي جازا بٻرىشكە خاس بولغان ائزاب ۋە وئقۇبەتلەرنى ۆئز ىئچىگە ائلمايدۇ.469

پسىخولوگىيىلىك ياكى روھىي جەھەتتىكى زىيان زەخمەت، جىسمانى جەھەتتىن ائزابالنغانغا �خشاش قىيناشنى شەكىللەندۈرىدۇ. سوت 
مەھكىمىسى، قىيىن-قىستاققا ېئلىشنىڭ زۆرۈر فىزىكىلىق ېئلٻمىنتىنىڭ يوقلىقىنى تونۇپ يەتتى.470 پىسخىكىلىق قىيناش تۆۋەندىكىلەرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ:

  يالغۇز قالدۇرۇش
  تەھدىت
  خورالش
  قورقۇتۇش
  يقۇ ياكى سەزگۈرلۈكـتىن مەھرۇم قالدۇرۇش�
  ائالقىدىن مەھرۇم قالدۇرۇش
  توختىماي نۇر بىلەن �چراشتۇرۇش
  چەكلەنگەن زىيارەت ۋاقتى
  باشقىالرنىڭ قىيىن-قىستاققا ېئلىنغانلىقىغا شاھىت بولۇش

تۇتقۇنالرغا قارىتا �الرنىڭ �ز مۇھىتىغا بولغان كونتروللۇقنى يوقىتۋٻتىشقا �رۇنۇش (يەنى «كۆندۈرۈلگەن چارىسىزلىقنى» يارىتىش) - بۇ 
قىلمىشالرمۇ تەن جازاسى بٻرىش بولۇپ ھٻسابلىنىدۇ.

خەلقائرا قانۇن بويىچە قولغا ېئلىنغانالرغا مۇائمىلە قىلىش قاتتىق قٻلىپالشقان.471 قىيناش ۋە باشقا شەكىللەردىكى خورالشالرنى چەكلەش، خەلقائرا 
كىشىلىك ھوقۇق قانۇنىدا تەن جازاسىنىڭ چەكلىنىشىنمۇ �ز ىئچىگە ائلىدۇ.472 زۆرۈر تٻپىلغاندا ۋە ېئرىشكىلى بولىدىغان قانۇنلۇق مەقسەتكە يىتىش 

�چۈنال، كۇچ قوللىنىشنى پەقەت تۇتۇپ تۇرۇش تەرتىپلىرىدە ىئشلىتىش كٻرەك.473
چەكلەنگەن سوراق قىلىش تٻخنىكىسى، بەدەننىڭ مەلۇم قىسمىغا بٻسىم قىلىش ياكى زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىنى ىئنتايىن راھەتسىز ھالەتتە 

تۇرغۇزۇشنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ.474 كۆزنى ېئتىش ۋە بٻشىغا خالتا كىيدۈرۈش شۇنىڭدەك �زۇن مۇددەت �يقۇسىز قويۇش، تەھدىت سٻلىش (قىيناش ۋە 
�لۈم تەھدىتى قاتارلىقالرنى �ز ىئچىگە ائلغان) ، سوغۇق ھاۋادا قاماقتىكىلەرنى توڭالتقۇزۇش، توكـقا سوقتۇرۇش ۋە �رۇش قاتارلىقالرغا �خشاش قىلمىشالر 

چەكلىنىشى كٻرەك.475 يەنە باشقا شەكىللەردىكى مەجبۇرالش قىلمىشلىرىنى يەنى خۇسۇسىي، مەدەنىيەت ياكى دىنىي سەزگۈرلىكىگە دەخلى تەرز قىلىش 
�چۈن اليىھىلەنگەن سوراق قىلىش تٻخنىكىلىرىنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ.476 �زۇن مۇددەت سىرت بىلەن ائالقىسىنى �زۈۋٻتىش ۋە مەخپىي تۇتۇپ تۇرۇش، 

قىيناش ۋە باشقا شەكىللەردىكى خورالشالر، خەلقائرا قانۇندىكى چەكلەش بۇيرۇقىغا خىالپ بولۇپ، بۇ خىلدىكى جازا شەكىللىرىمۇ مەنىئ قىلىنىدۇ.477
تۇتقۇنالرنىڭ ھوقۇقىغا دەخلى-تەرۇز قىلىشتا قوللۇنىلىدىغان باشقا �سۇلالر، يەنى كىيىم-كٻچەك ياكى تازىلىق مەھسۇالتلىرىنى بەرمەسلىك، كامٻردا 
چىراغنى �چۈرمەسلىك ۋە سەزگۈرلىكـتىن مەھرۇم قويۇش قاتارلىق قىلمىشالرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ.478 قەستەن باشقىالرنى يٻمەكلىك، سۇ ياكى داۋاالشتىن 

مەھرۇم قىلىشمۇ قىيناش قىلمىشىنى شەكىللەندۈرىدۇ.479
قىيناش ياكى باشقا شەكىللەردىكى خورالشالر ائرقىلىق «ىئقرار» قىلدۇرۇش، ېئغىر بولغان كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى بولۇپ، قىيىن-

قىستاقنىڭ ائلدىنى ېئلىش ۋە چەكلەشنىڭ - دۆلەت ىئچىدىكى قانۇنىي چەكلىمىلەرنى خەلقائرا قانۇن ۋە �لچەمگە، بولۇپمۇ قىيناشقا قارشى تۇرۇش ۋە 
�نىڭ ائلدىنى ېئلىش ئەھدىنامىسىغا ماسالشتۇرۇشى كٻرەك، بولۇپمۇ تەن جازاسىغا قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسىغا رىائيە قىلىش كٻرەك. قىيىن-قىستاق 

ياكى باشقا مەجبۇرالش ۋاسىتىلىرى ائرقىلىق ېئرىشكەن ىئسپاتالرنى، قىيناش جىنايىتى بىلەن ئەيىبلەنگەن كىشىگە قارىتا ىئشلەتكەندىن باشقا، 
ھەرقانداق دەۋادا دەلىل-ىئسپات سۈپىتىدە ىئشلىتىشكە بولمايدۇ.

تۈزىتىلگەندىن كٻيىنكى ب د ت نىڭ مەھبۇسالرغا مۇائمىلە قىلىشتىكى ئەڭ تۆۋەن �لچىمى (نٻلسون ماندىال قاىئدىسى)  دە رۇخسەت قىلىنغان 
چەكلەش �سۇللىرى پەقەت قاتتىق زۆرۈر بولغان ئەھۋال ائستىدىال، شەخسنىڭ ھەركىتىنى چەكلەش ياكى باشقىالرغا زىيان يەتكۈزۈشنىڭ ائلدىنى ېئلىش 

469 ب د ت �مۇمىي مەجلىسى، قىيىن-قىستاققا قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسى ۋە باشقا رەھىمسىز، ناىئنسانى ياكى پەسكەش مۇائمىلە ياكى جازاالر، 1984-يىل 10-دٻكابىر. ائستىدىكى تور بەتتىن 
www.refworld.org/docid/3ae6b3a94.html :كۆرۈڭ

470 خٻرنان رٻيٻسنىڭ «قىزىل كرٻست جەمئىيىتنىڭ خەلقائرالىق �بزورىغا قاراڭ: «كۆڭۇلدىكى ئەڭ ېئغىر جاراھەتلەر: پىسخىكىلىق قىيناش»، 2007-يىل سٻنتەبىر
www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc-867-reyes.pdf

471 ب د ت ۋە باشقا ھۆكۈمەتلەر كىشىلىك ھوقۇق شەرتنامىسىدىكى مەزمۇنالرنى تۈزگەندىن باشقا، كۆپ يىلالردىن بۇيان تۇتۇپ تۇرۇش شاراىئتى، نٻلسون ماندىال قاىئدىسى ۋە بانكوك قاىئدىسى 
قاتارلىق ئەتراپلىق �لچەملەرنىمۇ تۈزدى.

POL)، 88-84-بەتلەر، 472 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، قىيىن-قىستاققا قارشى تۇرۇش ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەرگە قارشى تۇرۇش: ھەرىكەت قولالنمىسى.  (كۆرسەتكۈچ: 30/4036/2016
www.amnesty.org/download/Documents/POL3040362016ENGLISH.PDF

POL)، 5-بۆلۈم، 473 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، قىيىن-قىستاققا قارشى تۇرۇش ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەرگە قارشى تۇرۇش: ھەرىكەت قولالنمىسى.  (كۆرسەتكۈچ: 30/4036/2016
www.amnesty.org/download/Documents/POL3040362016ENGLISH.PDF

CAT / C / USA / CO / 2  ائستىدىكى تور بەتتىن كۆرۈڭ: 474 ب د ت نىڭ قىيناشقا قارشى تۇرۇش كومىتٻتى: (CAT) خۇالسە ۋە تەۋسىيە،ائمٻرىكا قوشما شتاتلىرى. 2006- يىلى7-ائينىڭ 24-كۈنى،
www.refworld.org/docid/453776c60.html

A/56/156 (2001) §39(f); CPT Standards, CPT/Inf (2002) 15 §38 475 ب د ت نىڭ قىيناش ھەققىدىكى ائالھىدە دوكالتچىنىڭ دوكالتىغا قاراڭ،  �لچىمى، 12-�مۇمىي دوكالت
  E / CN.4 / 2006/120،476 ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كومىتٻتى، گۈەنتانامو قولتۇقىدىكى قولغا ېئلىنغانالرنىڭ ئەھۋالى، 60- پاراگراف. 2006- يىلى 2-ائينىڭ 27-كۈنى

www.refworld.org/docid/45377b0b0.html
477 ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كٻڭىشى، ائالھىدە دوكالتچىنىڭ مەخپىي تۇتۇپ تۇرۇشقا ائىئت قىيىن-قىستاق ۋە باشقا رەھىمسىز، ناىئنسانىي ياكى پەسكەش مۇائمىلە ۋە جازاالر توغرىسىدىكى 

بىرلەشمە تەتقىقات دوكالتى، ائالھىدە دوكالتچىنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش ۋە تەشەببۇس قىلىش ھەم تٻررورلۇققا قارشى تۇرۇش جەريانىدا، كىشىلىك ھوقۇق ۋە تۈپ ئەركىنلىكنى ىئلگىرى سۈرۈش 
A/HRC/13/42 ھەققىدىكى دوكالتى، خالىغانچە تۇتۇپ تۇرۇش ۋە مەجبۇرىي ياكى ىئختىيارسىز غايىب قىلىۋٻتىشكە ائىئت خىزمەت گۇرۇپپىسى. 2010-يىلى 2-ائينىڭ 19-كۈنى، كۈنى، 27-28 پاراگرافالر

www.refworld.org/docid/4bbef04d2.html
hrlibrary.umn.edu/cases/1998/peru53-98.html, Asencios Lindo et al v Peru, 11.182, 1998 478 دٻلو

479 ن.رودلٻي ۋە م.پولالرد: «قىيناشنى جىنايەتلەشتۈرۈش: بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ قىيناش ۋە باشقا رەھىمسىزلەرچە، ناىئنسانىي ياكى پەسكەش مۇائمىلىگە ياكى جازاغا قارشى تۇرۇش 
ئەھدىنامىسىدىكى دۆلەتلەرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرى» ، ياۋروپا كىشىلىك ھوقۇق قانۇنى �بزورى (2006) 120- بەت.
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ياكى يۆتكەش جەريانىدا، قٻچىشنىڭ ائلدىنى ېئلىش �چۈن مۇۋاپىق ھالدا قوللىنىلىشى ئەمما بۇ �سۇلالرنى جازاالش سۈپىتىدە ىئشلەتمەسلىكى كٻرەك.480
بۇ قاىئدە-تۈزۈملەر يەنە زەنجىر ياكى كىشەنلەر ىئشلىتىشنى ياكى باشقا شەكىلدىكى چەكلەش ۋاستىلىرىنى قوللىنىشنى مەنىئ قىلىدۇ.481

قاماقتا تۇتۇپ تۇرۇلغانالرنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي ساغالملىقىغا كاپالەتلىك قىلىدىغان شاراىئتتا تۇتۇپ تۇرۇش ىئنتايىن مۇھىم. �الرنى ھەددىدىن 
زىيادە قىستاڭچىلىق، ىئسسىق ياكى سوغۇق كامٻرالردا تۇتۇپ تۇرۇشقا بولمايدۇ. �الر چوقۇم چٻنىقىش، كۆڭۈل ېئچىش، دىنىي ۋە باشقا پاائلىيەت ۋە 

ئەسلىھەلىرىدىن، ھەم تەبئىي يورۇقلۇق ۋە ساپ ھاۋادىن بەھرىمان بولۇشى كٻرەك.482 «ماندىال قاىئدىسى» نىڭ 44 - قاىئدىسى، يالغۇز كىشىلىك قاماش 
« مەھبۇسالرنى ىئنسانالر بىلەن ائالقىسى �زۈۋٻتىلگەن ھالدا كۈندە 22 سائەت ياكى �نىڭدىن ائرتۇق ۋاقىت قاماپ قويۇش» دەپ ېئنىقلىما بەردى. 

خەلقائرالىق �لچەملەرگە ائساسالنغاندا ۋە مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قارىشىچە، جازاالش سۈپىتىدە چەكلىمە قوللىنىش قىلمىشلىرىنى، بولۇپمۇ مەھبۇسالرنى 
يالغۇز قاماپ قويۇشنى تامامەن ئەمەلدىن قالدۇرۇشنى ائالھىدە تەشەببۇس قىلىدۇ.483 قوللىنىلىشىنىڭ كونكرٻت سەۋەبى، شاراىئتى، مۇددىتى، تەسىرى ۋە 

باشقا ئەھۋالالرغا ائساسەن، يالغۇز سوالپ قويۇش قىيىن-قىستاق ياكى باشقا شەكىلدىكى خورالشالرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ دەپ قارىلىدۇ.484
گەرچە 1988-يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى قىيناش، خورالش، رەھىمسىزلەرچە ناىئنسانىي مۇائمىلىلەر ۋە جازاالش قىلمىشلىرىغا قارشى تۇرۇش 

ئەھدىنامىسىنى (CAT) تەستىقلىغان بولسىمۇ، ئەمما دۆلەت ىئچىدىكى قانۇنالرنى شەرتنامىنىڭ مەجبۇرىيەتلىرى بىلەن بىردەك ماسالشتۇرالمىدى. ب د 
ت مۇتەخەسسىسلەر �رگىنى تەن جازاسى بٻرىلىشكە قارشى تۇرۇش كومىتٻتى بۇ كٻلىشىمنىڭ ىئجرا قىلىنىشىنى نازارەت قىلىشقا مەسۇئل �رۇن بولۇپ، 

خىتايدىكى مەۋجۇت بولۇۋاتقان بىر قاتار مەسىلىلەرگە قارىتا ئەندىشىسىنى كۆپ قٻتىم �تتۇرىغا قويدى ۋە �الر تۆۋەندىكىلەرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ:
 تەن جازاسى بٻرىلىش ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەرگە �چراش ېئھتىماللىقى يۇقىرى بولغان خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش؛
 كىشىلىك ھوقۇقنى قوغدىغۇچىالرغا قارىتا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان قىيىن-قىستاق ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەر؛
  دۆلەت ىئچىدىكى قانۇنالردا قىيناش، خورالش، رەھىمسىزلەرچە ناىئنسانىي مۇائمىلىلەر ۋە جازاالش قىلمىشلىرىغا قارشى تۇرۇش 

ئەھدىنامىسىغا ماس كٻلىدىغان تەن جازاسى بٻرىلىش ېئنىقلىمىسىنىڭ كەمچىل بولۇشى؛
 قىيىن- قىستاق ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەر ائرقىلىق ېئلىنغان ىئسپاتالرنىڭ سوتتا ىئشلىتىشىنى �نۈملۈك چەكلىمەسلىك؛
 485سوتچىالر ۋە ائدۋوكاتالرنىڭ مۇستەقىل ىئش قىلىشىنىڭ كەمچىل بولىشى؛

يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدىكى قىيناش ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەر  1.5
 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ھەر بىر سابىق تۇتقۇن قىيىن- قىستاققا ېئلىنغان ياكى باشقا رەھىمسىز، ناىئنسانىي، 

پەسكەش مۇائمىلىگە ياكى باشقا جازاالرغا �چرىغان (بۇ دوكالتتا قىيناش ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەر دەپ تىلغا ېئلىنىدۇ). قىيناش ۋە باشقا 
ناچار مۇائمىلىلەر الگٻرالردىكى ھاياتنىڭ تەركىبىي قىسمى بولۇپ، تۇتقۇنالرنىڭ الگٻردىكى قىيناش ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەرگە �چۇراش 

بۆلىنىدۇ.  كەچۈرمىشلىرى ىئككى چوڭ تۈرگە 

بىرىنچى تۈر بولسا، الگٻرالردىكى تۇتقۇنالر كۈندىلىك تۇرمۇش جەريانىدا باشتىن كەچۈرگەن جىسمانىي ۋە روھى جەھەتتىن (يەنى روھىي ياكى 
پسىخولوگىيىلىك) قىيناش ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ ۋە بۇالر تۆۋەندىكىلەرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ: 

  .ھەر كۈنى سائەتلەرچە �لتۇرغۇزۇش، تىزالندۇرۇش ياكى بەدەننىڭ مەلۇم بىر قىسمىغا بٻسىم چۈشۈرۈپ، �رنىدا تۇرغۇزۇپ قويۇش 
 ۋە �يقۇسىزلىق 
  يىمەكلىك، سۇ، چٻنىقىش، ساقلىقنى ساقالش، تازىلىق ۋە تازىلىق شاراىئتى، ساپ ھاۋا ۋە تەبىئىي يورۇقلۇقنىڭ يٻتەرلىك 

بولماسلىقى.

بۇ تۈر يەنە ھەر خىل پىسخىكىلىق خورالشنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ، �الر:

  تەربىيىلەش»؛ «قايتا  تەھدىتى ائستىدىكى  ېئغىر جازالىنىش 
 بىلمەسلىك؛ ائخىرلىشىدىغانلىقىنى  قاچان  تۇرۇلۇشنىڭ  تۇتۇپ 

480 نٻلسون ماندىال قاىئدىلىرى، 43 (2) ، 47-قاىئدىلەر. ب د ت نىڭ قىيناشقا قارشى تۇرۇش كومىتٻتى، ب د ت نىڭ ئەڭ تۆۋەن رىائيە قىلىش قاىئدىسى، ماقالە، 36 ۋە 37 گە قاراڭ. («بۇ 
تەدبىرلەرنى تۇتقۇننى كونترول قىلىشتىكى باشقا چارىلەر مەغلۇپ بولغاندا ۋە ئەڭ ائخىرقى ۋاسىتە سۈپىتىدە ئەڭ قىسقا مۇددەتتە، ئەڭ تۆۋەن چەككە چۈشۈرۈپ ىئشلىتىش ۋەياكى ائمال بار 

ىئشلەتمەسلىك كٻرەك. باغالپ، ھەركە قىاللمايدىغان قىلىپ قويۇشنى پەقەت ائخىرقى چارە قىلىپ، شەخس ياكى باشقىالرغا زىيان يەتكۈزۈش خەۋپنىڭ ائلدىنى ېئلىش �چۈن ىئشلىتىش كٻرەك»). 
بەتلەر، 3- بۆلۈم  -57-58 (POL خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، قىيىن-قىستاققا قارشى تۇرۇش ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەرگە قارشى تۇرۇش: ھەرىكەت قولالنمىسى. (كۆرسەتكۈچ: 30/4036/2016

www.amnesty.org/download/Documents/POL3040362016ENGLISH.PDF
www.achpr.org/public/Document/file/Any/rig_practical_use_book.pdf :روببٻن ائرىلى كۆرسەتمىسى، 2018- يىلى

481 �لچەملىك ئەڭ تۆۋەن قاىئدىنىڭ 47 ، 48-ماددىلىرى.
CPT ،لچىمى� CPT .482 نٻلسون ماندىال قاىئدىلىرى ، 13،14،23 /(2002) نەشرى 2015- يىلى تەكرار نەشرى 25- بەت30- پاراگراف

www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/175
POL) , 5.5.4- بۆلۈم, 483 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، قىيىن-قىستاققا قارشى تۇرۇش ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەرگە قارشى تۇرۇش: ھەرىكەت قولالنمىسى. (كۆرسەتكۈچ :30/4036/2016

www.amnesty.org/download/Documents/POL3040362016ENGLISH.PDF
A/66/268 (2011)484 قىيناش توغرىسىدىكى ائالھىدە دوكالتچىنىڭ دوكالتى ، ب د ت .  ھۆججەت 80-ائبزاس

485 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، خىتايدىكى تۈگمەس قىيناش ۋە مەجبۇرىي ىئقرار قىلدۇرۇش، 2015- يىلى
www.amnesty.org/download/Documents/ASA1727302015ENGLISH.PDF

قارشى تەرەپتىكى بەت: بىر تۇتقۇن 
يولۋاس �رۇندۇققا باغالقلىق ھالدا  

�رۇلماقتا. تەرىپىدىن  قوغدىغۇچىلىرى  الگٻر 
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 ئەركىن ائالقە قىاللماسلىق؛ بىلەن  ياكى الگٻر سىرتىدىكى كىشىلەر  ائىئلىسىدىكىلەر 
 سۆزلىيەلمەسلىك؛ تىلىدا  ائنا 
 داۋاملىق زوراۋانلىق ۋە باشقا خورلۇقالرنىڭ تەھدىتى ائستىدا ياشاش؛ ۋە
 .باشقا خورالشقا �چۇرغانلىقىنى كۆرسىتىش ۋە ائڭالتقۇزۇش ياكى  قىيىن- قىستاققا ېئلىنغانلىقى  تۇتقۇنالرنىڭ  باشقا 

نەتىجىسىدە، الگٻرالردىكى كونتروللۇق ۋە شەخسىيەتكە تەۋە  بىرلەشتۈرۈلىشى  بۇ خىلدىكى جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىكى تەدبىرلەرنىڭ 
باشقا تۈرلۈك رەھىمسىز،  يوقىتىلىشى سەۋەبلىك، روھىي ۋە جىسمانىي جەھەتتىكى ېئغىر ائزاب-�قۇبەتلەرنى ۋە  پۈتۈنلەي  ئەركىنلىكنىڭ 

بىلەن ائزابلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن.  ياكى پەسكەش مۇائمىلىلەر  ناىئنسانىي 

ئەمەلىيەتتە الگٻرالر بۇ خىل قىيىن-قىستاق ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەر ھەر بىر تۇتقۇن �چۈن كۈندىلىك تۇرمۇشنىڭ قٻچىپ قۇتۇلغىلى بولمايدىغان 
بىر تەرىپـى بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش �چۈن اليىھىلەنگەن. الگٻرالرىدىكى �مۇمىي مۇھىت ۋە �رۇنالشتۇرۇش قىيىن- قىستاققا ياكى باشقا ناچار 
مۇائمىلىلەرگە قارشى ھٻچقانداق كاپالەتنىڭ يوقلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنىڭ �زى شۇ دۆلەت ئەركىنلىكلىرىدىن مەھرۇم قىلىنغان كىشىلەرنى 
قوغداش ۋە خەلقائرالىق كىشىلىك ھوقۇق قانۇنىدا بەلگىلەنگەن كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش قانۇنلىرىغا خىالپلىق قىلغانلىق بولۇپ ھٻسابلىنىدۇ. 

ىئككىنچى تۈردىكى قىيناش ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەر سوراق قىلىنىش جەريانىدا يۈز بەرگەن جىسمانىي قىيناش ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەرنى ياكى 
بىر قىسىم تۇتقۇنالرنىڭ قاىئدىگە خىالپلىق قىلغانلىقى �چۈن جازا سۈپىتىدە قوللىنىلغان قىيىن- قىستاقالرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ (بۇ خىل قىيناش 

5.2-بۆلەكـتە تەپسىلىي بايان قىلىنغان). سوراق جەريانىدا قوللىنىلىدىغان قىيناش �سۇللىرى �رۇش، توك كالتىكى ىئشلىتىش، بەدەننىڭ بىر 
قىسمىغا ېئغىرلىق چۈشۈرۈپ تۇرغۇزۇپ قويۇش، چەكلەش تەدبىرلىرىنى قانۇنسىز ىئشلىتىش (يولۋاس �رۇندۇققا باغالپ قويۇش قاتارلىقالرنى 

�ز ىئچىگە ائلىدۇ)، �يقۇدىن مەھرۇم قىلىش، تامغا ېئسىپ قويۇلۇش، قاتتىق سوغۇققا دۇچار قىلىش ۋە يالغۇز قاماپ قويۇش قاتارلىقالرنى �ز 
ىئچىگە ائلىدۇ. خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى الگٻردا قىيناش سەۋەبىدىن قازا قىلغان بىر كىشىنىڭ ائرخىپىنى خاتىرىلىدى. 

خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى الگٻرالرىدىكى سوراق ياكى جازاالش جەريانىدا قىيىن-قىستاققا ېئلىنغان ياكى باشقا ناچار مۇائمىلىگە �چرىغان نۇرغۇن 
سابىق تۇتقۇنالرنى زىيارەت قىلدى. كەچۈرۈم تەشكىالتى يەنە تەن جازالىرىغا ۋە تۈرلۈك ناچار مۇائمىلىلەرگە �چرىغان تۇتقۇنالرنىڭ كەچۈرمىشلىرىگە 

شاھىت بولغان ياكى �الر بىلەن سۆزلەشكەن سابىق تۇتقۇنالرنى زىيارەت قىلدى. بۇ شاھىدالر �الرنىڭ كامٻرداشلىرى بولۇپ، �الرغا سوراق قىلىنىش 
جەريانىدا جازاالش سۈپىتىدە قىيىن-قىستاققا ېئلىنغانلىقى ياكى باشقىچە خورالش مۇائمىلىلىرىگە �چرىغانلىقىنى بايان قىلدى.

سابىق تۇتقۇنالر ۋە گۇۋاھچىالر، الگٻردىكى خىزمەتچىلەر ۋە ئەمەلدارالرنىڭ تۇتقۇنالرغا تۇتقان مۇائمىلىسىنى كەڭ داىئرىدە تەسۋىرلەپ 
بەردى. بۇ خىلدىكى تەن جازاسى بٻرىلىش ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەرنى قوللىنىش �سۇللىرى خىتاي بىخەتەرلىك قىسىملىرىنىڭ شىنجاڭدا 
ۋە خىتاينىڭ باشقا جايلىرىدا نەچچە �ن يىلدىن بۇيان ېئلىپ بارغان قىيىن- قىستاق ۋە خورالش قاتارلىق قىلمىشلىرىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ، 

مەسىلەن قاتتىق �رۇش، مەجبۇرىي «ىئقرار قىلدۇرۇش»، كىشەنلەش ياكى �زۇن مۇددەت باغالپ قويۇش، ھەمدە يولۋاس �رۇندۇققا 
�لتۇرغۇزۇپ جازاالش قاتارلىقالر.486 سابىق تۇتقۇنالرنىڭ سۆزىگە ائساسالنغاندا، قىيناش ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەر ھەم الگٻر قاراۋۇللىرى 
تەرىپىدىن ھەم تۇتقۇنالرنى سوراق قىلىش مەقسىتىدە الگٻرغا كەلگەن دۆلەت بىخەتەرلىك ساقچىلىرى (گوباۋ) تەرىپىدىن ېئلىپ بٻرىلغان.487

بۇ دوكالتتا بايان قىلىنغان الگٻرالردىكى تۇتقۇنالرنى سوراق قىلىش ۋە جازاالش قىلمىشلىرى خەلقائرالىق قانۇنالردىكى قىيناش ۋە باشقا 
. قاراڭ)  قىيناش جىنايىتىنى شەكىللەندۈرىدۇ (7.1-بۆلەككە  يەنە ىئنسانىيەتكە قارشى  بۇ قىلمىش  خورالش قىلمىشلىرىنى شەكىللەندۈرىدۇ. 

ائمان قالغۇچىالرنىڭ تەن جازاسى ۋە باشقا   2.5
 خورلۇقالر ھەققىدە ېئيتقانلىرى

 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى سوراق جەريانىدا قىيىن-قىستاققا ېئلىنغان ياكى باشقا جازاالش قاتارلىق ناچار مۇائمىلىگە �چرىغان 
نۇرغۇنلىغان سابىق الگٻر تۇتقۇنلىرىنى زىيارەت قىلدى.488 بۇ خىل خورالشالر ائساسەن سوراق قىلىش ياكى جازاالش �يىدە يۈز بەرگەن. 

بۇ �يلەر ائدەتتە دٻرىزىسىز بولۇپ، كەم دٻگەندە بىر يولۋاس �رۇندۇق سوراق قىلىشتا ىئشلىتىلگەن. ىئلگىرىكى �چ تۇتقۇن يولۋاس 

486 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، خىتايدىكى تۈگمەس قىيناش ۋە مەجبۇرىي ىئقرار قىلدۇرۇش قىلمىشلىرى، 2015-يىل.
www.amnesty.org/download/Documents/ASA1727302015ENGLISH.PDF

كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى، يولۋاس �رۇندۇقالر ۋە كامٻر خوجايىنلىرى: ساقچىالرنىڭ خىتايدىكى جىنايەت گۇماندارلىرىنى قىينىشى 2015.
www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/china0515_web.pdf

ب د ت نىڭ قىيناشقا قارشى تۇرۇش كومىتٻتى، خىتايغا بولغان كۆزىتىش ۋە تەۋسىيە خۇالسىسى، /48A (SUPP) 44 پاراگىراف. 387-429 ، 1993-يىل 1-يانۋار
ب د ت نىڭ قىيناشقا قارشى تۇرۇش كومىتٻتى، خىتايغا بولغان كۆزىتىش ۋە تەۋسىيە خۇالسىسى. /51A (SUPP) 44 پاراگىراف. 150-138 ، 1996-يىل 1-يانۋار
ب د ت نىڭ قىيناشقا قارشى تۇرۇش كومىتٻتى، خىتايغا بولغان كۆزىتىش ۋە تەۋسىيە خۇالسىسى. /55A (SUPP) 44 پاراگىراف. 130-123 ، 1996-يىل 1-يانۋار

ب د ت نىڭ قىيناشقا قارشى تۇرۇش كومىتٻتى، خىتايغا بولغان كۆزىتىش ۋە تەۋسىيە خۇالسىسى. CAT / C / CHN / CO / 4, 2008-يىل 12-دٻكابىر
487 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
488 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.



101 «بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى
Amnesty International

�رۇندۇقالرنىڭ �الرنىڭ كامٻرىغا ېئلىپ كٻلىنگەنلىكىنى خەۋەر قىلغان.489 باشقا سابىق �چ تۇتقۇنالر يولۋاس �رۇندۇقالر بار �يلەردە 
ېئيتقان.490 جازاالنغانلىقى 

17 نەپەر سابىق تۇتقۇنالر، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا يولۋاس �رۇندۇق ياكى باشقا مٻتال �رۇندۇقتا سوراق قىلىنغانلىقىنى ياكى 
جازاالنغانلىقىنى ېئيتتى.491 سوراش قىلىنىش ائدەتتە بىر سائەت ياكى �نىڭدىنمۇ كۆپرەك داۋامالشقان ئەمما جازاالش ۋاقتى كۆپىنچە �زاق 

24 سائەت ياكى �نىڭدىنمۇ �زۇن ۋاقىت جازاالنغانلىقىنى مەلۇم قىلدى.492 بولغان. بىر قانچە كىشى يولۋاس �رۇندۇقتا 

ىئسالم دىنىغا مۇناسىۋەتلىك جىنايەت بىلەن تۇتقۇن قىلىنغان دۆلەت، خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا مۇنداق دٻدى، بىر يىل جەريانىدا 
� بىرال الگٻرىدا ياتقان بولۇپ، � ىئككى قٻتىم جازاخانىغا ائپىرىلغان. � يەردە، � يولۋاس �رۇندۇققا باغلىنىپ، مىدىرلىيالماس قىلىپ 

قويۇلغان. بۇ جازاالرنىڭ سەۋەبى بولسا، بىر قٻتىم ئەتىگەندە يوتقىنىنى بالدۇر يىغقانلىقى سەۋەب بولغان. ىئككىنچى قٻتىملىقى بولسا، � بىر 
قازاقچە سۆزلىگەنلىكى �چۈن �الرنىڭ ھەممىسى كوللٻكـتىپ جازاالنغان.  بىلەن  قانچە كامٻرداشلىرى 

بىللە «كٻچىلىك نۆۋەتچىلىك»  بىلەن  ياشانغان تۇڭگان  بىر  بارغاندا،  مٻنى [تۇنجى قٻتىم] ۇئ يەرگە ېئلىپ 
وئيالپ،  دەپ  كەلدى  ۋاقتىمىز  يىغىدىغان  يوتقانلىرىمىزنى  بىزنىڭ  ىئدى.  ەئتىگەن  ۋاقىت  ۇئ  ىئدىم.  تە 
ۋاقىت  يىغىدىغان  يوتقاننى  قىلىپ،  گەپ  بىرى  ياڭراتقۇدا،  ائندىن،  ىئدۇق.  يىغىۋەتكەن  يوتقانلىرىمىزنى 
كەلمىدى دٻدى. ائندىن كٻيىن ۇئالر [ىئككى قاراۋۇل] كامٻرغا كىرىپ كەلدى ۋە [ۋەزىپە ىئجرا قىلىۋاتقان 
ىئككىمىزنى] شۇ [جازا] ۆئيىگە ېئلىپ باردى. ۇئ يەردە سەككىز تال [يولۋاس] وئرۇندۇقالر بارىئدى. بىز ۇئ 
يوق  ھاجەتخانىمۇ  يوق،  يٻمەكلىك  يەردە  ۇئ  بٻرىلمىدى.  سۇ  بىزگە  تۇردۇق.  ساەئتچە  بەش  بەلكىم  يەردە 
تۇردۇق.  ھالدا  باغالقلىق  وئرۇندۇققا  بىز  ىئدى.  سوغۇق  بەك  يەر  ۇئ  ېئچىۋەتتى،  دٻرىزىنى  ۇئالر  ىئدى. 
كىشەنلەنگەن  پۇتلىرىمىز  ۋە  باغلىغان  چىقىرىپ  سىرتقا  قوللىرىمىزنى  بىزنىڭ  بولۇپ،  مٻتال  وئرۇندۇق 
ۇئنىڭدىن،  قاراۋۇلالر  ىئدى.  بار  باال  بىر  سۆزلەيدىغان  قازاقچە  كامٻرىمدا  مٻنىڭ  قٻتىم،  ىئككىنچى  ىئدى. 
ائندىن  بەردى.  «ياق» دەپ جاۋاپ  ياكى سۆزلىمىگەنلىكىنى سورىدى. ۇئ  قازاقچە سۆزلىگەنلىكىنى  ۇئنىڭ 

كٻيىن ۇئالر [كامٻردىكى] ھەممەيلەننى يولۋاس وئرۇندۇققا وئلتۇرغۇزۇش ۈئچۈن ېئلىپ كەتتى.493

الگٻردا بىر يىل تۇرغان ياشانغان ائيال ۋە �نىڭ تۇتۇپ تۇرۇلۇشىغا ېئنىق سەۋەب بٻرىلمىگەن ائسسەل، تىل- ھاقارەتكە �چرىغان باشقا بىر پاڭ ائيالنى 
قوغداپ تاالش- تارتىش قىلغانلىقى �چۈن جازا �يىگە ېئلىپ كٻتىلگەن. � ىئككى ائيال قوغدىغۇچى تەرىپىدىن الگٻرنىڭ يەر ائستى �يىدىكى كىچىك، 

قاراڭغۇ، سوغۇق ۋە دٻرىزىسىز �يگە ېئلىپ كٻتىلگەنلىكىنى تەسۋىرلىدى. � يەردە كىشەنلەنگەن ھالدا تۆمۈر �رۇندۇقتا نەچچە كۈن �لتۇرغۇزغان. 

وئرۇندۇقتا  تۆمۈر  ماڭا  ۇئالر  تۇتتى.  بىلىكىمدىن  مٻنى  ۇئالر  كىردى.  ېئلىپ  ۆئيىگە  جازا  مٻنى  ائيال  ىئككى 
وئلتۇرۇشۇمنى ېئيتتى… [ۇئالر] قول ۋە پۇتلىرىمنى كىشەنلەپ قويدى… قوللىرىم وئرۇندۇققا ەئمەس ، بىر- 
بىرىگە كىشەنلەپ قويۇلغان ىئدى. [مٻنى ېئلىپ كەتتى، چۈنكى] ۇئ يەردە [مەن تۇرىدىغان كامٻردا] ياخشى 
ائڭلىيالمايدىغان بىر ائيال بار ىئدى. ىئسمىنى ائتاپ چاقىرىلىدىغان يەنە بىر ۇئيغۇر ائيالمۇ بار ىئدى. مەن [ۇئ 
ۇئيغۇر ائيالغا] شۇنداق دٻدىم - «نٻمىشقا ۇئنىڭدىن پايدىلىنىسىز؟ بۇنداق قىلماسلىقىڭىز كٻرەك! ». [ائندىن 
تاالش-تارتىش باشلىنىپ كەتتى] ، كٻيىن قاراۋۇلالر [كامٻرغا] كٻلىپ بىزدىن نٻمە ىئش بولغانلىقىنى سورىدى، 
ۇئالر مٻنى بىر ۆئيگە ېئلىپ باردى... ۇئ بىر قاراڭغۇ ۆئي ىئدى، ۇئ يەردە ھاجەتخانا يوق بولۇپ پەقەت بىر 
چٻلەك بار ىئدى... كارىۋات يوق، پەقەت بىر وئرۇندۇقالر بار. ۇئالر ماڭا بىر پارچە نان ۋە سۇ ېئلىپ كەلدى. 
مەن بەك مۇزالپ كەتكەن ىئدىم. مەن زۇكام بولۇپ قٻلىپ ۋارقىراشقا باشلىدىم ... قول ۋە پۇتۇم [وئرۇندۇققا] 
كىشەنلەگلىك ىئدى... ۇئالر ماڭا بۇ يەردە بەش كۈن تۇرىدىغانلىقىمنى ېئيتتى. [ەئمما] ەئتىسى ۇئالر مٻنىڭ 
كىشەنلىرىمنى ېئلىۋەتتى ۋە ماڭا يٻمەكلىك ەئكىلىپ بەردى. [قاراۋۇل] ىئشىكـتىن قاراپ ماڭا تاماق يٻيىشنى 

ېئيتتى. ەئمما ماڭا سوغۇق ۆئتۈپ كەتكەن ىئدى، تاماقنى يٻيەلمىدىم... مەن ۇئ يەردە ۈئچ كۈن تۇردۇم.494

489 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

490 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

491 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

492 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

493 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

494 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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ئەۋەتىلگەنلىكىنى ېئيتتى. مەنسۇر ىئسىملىك  قولغا ېئلىنغانالر خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زلىرىنىڭ كۆپ قٻتىم جازاالش �يىگە 
بىر دٻھقان كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زىنىڭ الگٻردا تۇتۇپ تۇرۇلغان ۋاقتىدا قانداق سوراق قىلىنغانلىقى، كۆپ قٻتم قىيىن-قىستاق ۋە 

جازاالشالرغا �چىرغانلىق قاتارلىق ئەھۋالىنى سۆزلەپ بەدى. � �زىنىڭ سوراق قىلنىش جەريانلىرىنى تەسۋىرلەپ مۇنداق دٻدى:

تامدىكى  قولۇمنى  مەن  ېئيتتى.  قىلىدىغانلىقىنى  سوراق  مىنى  ۇئالر  كەلدى.  قاراۋۇل  ىئككى  كامٻرغا  كۈنى  ۇئ 
[ىئشىك] تۆشۈكـتىن چىقاردىم، ۇئالر مٻنى [ىئشىكنىڭ ۇئ تەرىپىدىن) كىشەنلىدى... مۇھاپىزەتچىنىڭ سىمسىز 
تٻلفۇندا «دۆلەت بىخەتەرلىك خادىملىرى ساقالۋاتىدۇ» دٻگىنىنى [ائڭلىيااليتىم]. ىئككى قاراۋۇل مٻنى كامٻردىن 
ېئلىپ چىقىپ كەتتى ۋە مٻنى باشقا بىر [سوراق قىلىدىغان] ۆئيگە ېئلىپ كىردى. ىئچىدە ىئككى كىشى بار ىئدى. 
ۇئالر ىئشىكنى ىئچىدىن قۇلۇپلىدى. قاراۋۇلالر فورما كىيگەن بولسىمۇ، ەئمما مٻنى ائدەتتىكى كىيىم كەيگەن 
[دۆلەت بىخەتەرلىك خادىملىرى] سوراق قىلدى. ۇئالر مٻنىڭ شەخسىي ۇئچۇرۇم، مىللىتىم، تۇغۇلغان كۈنۈم 
ۋە قازاقىستاندىكى كەسپىم ھەققىدە سوراشقا باشلىدى... ۇئالر مەندىن «ۇئ يەردە ناماز وئقودۇڭمۇ؟ ائتا-ائناڭ 
نٻمە ىئش قىلىدۇ؟» دەپ سورىدى. مەن پەقەت ۆئيدىكىلەر بىلەن بىللە تۇردۇم، چارۋا باقتىم، قانۇنسىز ىئش 
قىلمىدىم دٻدىم. ۇئالر مەندىن مەسچىت ۋە ناماز توغرىسىدا سورىدى... ەئگەر مەن ۇئالرغا ناماز وئقىغانلىقىمنى 
ېئيتسام، 20 ياكى 25 يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىدىغانلىقىمنى ائڭلىغان ىئدىم. شۇڭا مەن ۇئالرغا 
ەئزەلدىن ناماز وئقىمىغانلىقىمنى ېئيتتىم. كٻيىن ۇئالر خاپا بولۇپ كٻتىشتى. ۇئالر: «داىئم چارۋا مالالر بىلەن 
بىللە تۇرۇپ سەنمۇ ھايۋانغا ائيلىنىپ كٻتىپسەن!» دٻدى. ائندىن ۇئالر مٻنى وئرۇندۇق بىلەن تاكى وئرۇندۇق 
يەنە  مٻنى  ائندىن ۇئالر  كەتكەن ىئدىم...  مەن ھوشىمدىن  يىقىلدىم.  يەرگە  مەن  كەتكۈچە ۇئردى…  سۇنۇپ 
وئرۇندۇققا وئلتۇرغۇزدى. ۇئالر: «بۇ ەئبلەخ تٻخى ۆئزگەرمەپتۇ، ۇئ الگٻردا ۇئزۇنراق تۇرۇشى كٻرەك» دٻدى... 

ائندىن ۇئالر قاراۋۇلالرنى سىمسىز تىلفۇن بىلەن چاقىردى، ۇئالر مىنى كامٻرغا ېئلىپ كەلدى.495

مەنسۇرمۇ خىالپلىق قىلغان كىچىك ىئشالر �چۈن ىئككى جازا �يىگە كۆپ قٻتىم ائپرىلغان.

[مٻنى تۇنجى قٻتىم بىرىنچى الگٻرغا ېئلىپ كٻلىشىنىڭ] سەۋەبى بولسا، مٻنىڭ دٻرىزىدىن سىرتقا قارىماقچى 
بولغانلىقىم ىئدى. ۇئ يەردە [مەن تۇرغان كامٻردا] پەشتاقلىق بىر پەنجٻرە بار ىئدى. بىزنىڭ سىرتقا قارىشىمىزغا 
رۇخسەت قىلىنمايٻتتى... كٻينكىسىنىڭ [مٻنىڭ تۈنجى قٻتىم ىئككىنچى الگٻرغا ەئۋەتىلىشىمنىڭ] سەۋەبى 
[كامٻرىمىزنى  ۇئالر  تەكشۈرەيتتى.  كامٻرنى  رەھبەرلەر  ىئدى.  قىلغان  مەسۇئل  كامٻرغا  مٻنى  ۇئالر  بولسا، 
بىزنىڭ  ەئمما  ىئدى،  كٻرەك  بىلدۇرىشىمىز  ھۆرمەت  تۇرۇپ  وئرنىمىزدىن  كىرگەندە،  ۈئچۈن]  تەكشۈرۈش 
مٻنى  قٻتىم  [ىئككىنچى  ەئۋەتتى...  ۆئيىگە  جازا  مٻنى  ۇئالر  بىلەن  شۇنىڭ  قىلمىدى.  ۇئنداق  كامٻردىكىلەر 
ىئككىنچى الگٻردىكى جازا ۆئيىگە ەئۋەتكەن ۋاقىت] بۇ ىئش، مەن قويۇپ بٻرىلىشتىن بىر كۈن بۇرۇن بولغان 

ىئدى. بۇنىڭ سەۋەبى بولسا، مٻنىڭ دەرسخانىدا جىم وئلتۇرمىغانلىقىمدىن بولغان ىئدى.

مەنسۇر ھەر ىئككىال الگٻردا قىيىن- قىستاققا ېئلىنغان. � كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زىنىڭ «قايتا قىالمسە - قىلمامسە» دەپ سورالغاندا، 
�نىڭغا قايتا-قايتا توك سوقتۇرغانلىقىنى ېئيتتى. � مۇنداق دٻدى: «مەن خاتالىق �تكۈزدۈم، ئەمدى قايتا قىلمايمەن [شۇنداق دٻيىشىم 

24 سائەت تاماقسىز ۋە سۇسىز �رۇندۇققا باغالپ قويدى… ىئككىنچى قٻتىم  كٻرەك ىئكەن]، �الر باشتا ماڭا توك سوقتۇردى، كٻيىن مٻنى 
�الر مٻنى [تامغا] باغلىدى». � يەنە كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زىنىڭ كۆپ قٻتىم يولۋاس �رۇندۇققا باغالنغانلىقىنى، �ينىڭ بەك سوغۇق 

ىئكەنلىكىنى ېئيتىپ مۇنداق دٻدى: «�الر قىش كۈنلىرى دٻرىزىنى ېئچىۋىتەتتى».496

20 تال يولۋاس �رۇندۇق بارلىقىنى ېئيتتى.  مەنسۇر يەنە ىئككى جازا �يىنى تەسۋىرلەپ بەردى. بۇ جازاالش �يلىرىنىڭ بىرىدە 

يولۋاس وئرۇندۇقنى يان تەرەپتىن ەئمەس ۇئدۇلدىن كۆرەلەيسىز چۈنكى كامٻردا [ تورۇسقا تۇتىشىدىغان 
ياغاچ] بۆلگۈچلەر بار. ھەر بىر يولۋاس وئرۇندۇقنىڭ ۈئستىدە كامٻرا، مىكروفون ۋە كىچىك ائق چىراغ بار. 
چىراغ تورۇسقا ېئسغلىق. چىراغ نۇرى غۇۋا. ۇئ يەردە بىر دٻرىزە بار، ەئمما يورۇق كىرمەيدۇ، دٻرىزە تورۇسقا 
بىز  ۇئ  يٻڭى.  ھەممىسى  كۆرۈنەتتى.  ائق  نەرسە  ھەممە  ۆئگزە  يەر،  تام،  كىچىك…  ىئنتايىن  ۇئ  يٻقىن، 

495 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

496 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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تۇرۇۋاتقان يەر ائستى ۆئيدە باشقا بىر قانچە ائدەم بار ىئدى ەئمما مەن ۇئالرنى [كۆپىنچىسىنى] كۆرەلمىدىم. 
ائلدىمدا بىر ائدەم بار ىئدى. مەن ۇئنى كۆرەلەيتتىم. يەنە بىر ائدەم [مٻنىڭ ائلدىمدىكى] ائنا تىلى- قازاقچە 

گەپ قىلغانلىقى ۈئچۈن جازاالندى... بىز ۆئز-ائرا پاراڭالشقاندا خىتايچە سۆزلىشىمىز كٻرەك.497

ائۋېئلبٻكمۇ �زىنىڭ جازاالنغانلىقىنى ۋە نۇرغۇنلىغان يولۋاس �رۇندۇقلىرى بار جايغا ېئلىپ بٻرىلغانلقىنى تەسۋىرلەپ بەردى. بۇ قىتىم �الر 
الگٻردىكى بىر بىنانىڭ كارىدورىدا ىئدى:

مەن بىر قٻتىم جازاالندىم چۈنكى سىنىپتا قولۇمنى كۆتۈردۈم ۋە بىر سوائل سورىدۇم. كٻيىن [وئقۇتقۇچى] 
ماڭا پالستىك سىزغۇچنى ائتتى ۋە «نٻمىشقا سۆزلەيسەن؟» دٻدى. ائندىن كٻيىن [وئقۇتقۇچى] قاراۋۇلالرغا، 
وئرۇندۇققا  پۇتلىرىمنى  ۋە  قول  ۇئالر  ېئيتتى...  وئلتۇرغۇزۇلۇشىمنى  ائپىرىپ  وئرۇندۇققا  يولۋاس  مٻنى 
باغلىدى... تەلىيىمگە [ ۇئ يەردە بەك] ۇئزۇن تۇرمۇدۇم... ۇئ يەردە 10-15 وئرۇندۇق بارىئدى. ۇئ يەر ائيرىم 
ۆئي ەئمەس بەلكى كارىدورنىڭ بىر قىسمى ىئدى. ۇئ يەر ائممىۋى ھاجەتخانىغا وئخشاش، وئرۇندۇقالرنى 
يٻنىڭىزدىكى وئرۇندۇقنى كۆرەلمەيسىز... ۇئ  بار ىئدى. سىز  نەرسىلەر  توساققا وئخشاش  تۇرىدىغان  بۆلۈپ 
مەن  كەتكەندە،  قاراۋۇل  كۆرەلەيىتتىم]...  ۇئنى  [مەن  ىئدى  بار  ائدەم  بىر  يەنە  ائلدىمدا  مٻنىڭ  يەردە 

24 ساەئت دٻدى.498 ائلدىمدىكى كىشىدىن ۇئنىڭ قانچىلىك ۋاقىت تۇرغانلىقىنى سورىدىم. ۇئ 

الگٻرالردا يالغۇز قاماش، جازاالشنىڭ بىر خىل شەكلى سۈپىتىدە قوللۇنۇلغان. بەزى ئەھۋالالردا بۇ خىل جازاالش بولسا تۇتقۇننى يولۋاس 
�رۇندۇققا باغالپ يالغۇز سوالپ قويۇشنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ، تۇتقۇن �رۇندۇققا باغلىنىپ مىدىرليالمايدىغان ھالەتتە بىر كۈن ياكى 

�نىڭدىنمۇ �زۇن ۋاقىت يالغۇز قالدۇرلىدۇ . يەنە بىر تۇتقۇننىڭ ېئيتىشىچە، � �زى قامالغان الگٻرنىڭ ىئچى «قاراڭغۇ» بولۇپ، شەكلى 
قەبرىگە �خشايدىغان �يــى ىئكەنلىكىنى، بۇ خىل �يلەر دٻرىزىسىز ۋە قاراڭغۇ بولۇپ، �نىڭ چوڭلىقى تەخمىنەن ىئككى مٻتىردىن بىر 
مٻتىر ئەتراپىدا ىئكەنلىكى، ئەگەر تۇتقۇنالر قاىئدىگە خىالپلىق قىلسا، مۇشۇنداق �يگە سولىنىلىدىغانلىقىنى مەلۇم قىلدى. � كەچۈرۈم 

تەشكىالتىغا، �زىنىڭ بۇ �يگە ىئككى كۈن سوالنغانلىقىنى ېئيتىپ مۇنداق دٻدى:

ۇئ كۈنى 70 ياشلىق بىر موماي بىزنىڭ كامٻرىمىزدا ائنا تىلى، ۇئيغۇرچە سۆزلىدى... قاراۋۇلالر ۇئنى يولۋاس 
ۆئزگەرمىگەنلىكىمنى  مٻنىڭ  ۇئالر  مۇنازىرىلەشتىم...  بىلەن  ۇئالر  مەن  بولدى.  بارماقچى  ېئلىپ  وئرۇندۇققا 
ۋە تٻخىچە ائشقۇن خىياللىرىم بارلىقىنى ېئيتشتى، شۇنىڭ بىلەن ۇئالر مٻنى قاراڭغۇ ۆئيگە سوالپ قويدى... 
تەرەپكە  بىر  [بٻشىڭىزنى  ياتقان ىئدىم. ۇئخلىغاندا  يەردە  پەقەت  مەن  كىشلىك ۆئي ىئدى.  بىر  پەقەت  بۇ 

قويسىڭىز] ، پۇتىڭىز تامغا تٻگىپ قاالتتى. ۆئيدە ھاجەتخانىدىن باشقا ھٻچ نەرسە يوق ىئدى.499

الگٻرالردا سوراق قىلىش ۋە «رەسمىي» جازاالشتىن باشقا جىسمانىي جەھەتتىن ناچار مۇائمىلىلەر قوللۇنۇلغان بولۇپ، تۇتقۇنالرنى كۆپىنچە 
�رۇش ۋە قىزىلمۇچ پۈركەش ائرقىلىق چەكلىگەن. قاراۋۇلالر داىئم «قاىئدىگە خىالپلىق قىلغان» تۇتقۇنالرنى، ھەتتا �الر كىچككىنە بىر 

ىئشالرغا خىالپلىق قىلغان بولسىمۇ �رغان. كەچۈرۈم تەشكىالتى تۇتۇپ تۇرۇلۇش جەريانىدا تاياق زەربىسىگە �چۇرغانلىقىنى مەلۇم قىلغان 
نۇرغۇن كىشىلەرنى زىيارەت قىلدى.500 كىشىلەر داىئم توك كالتەكلەر بىلەن توكـقا سوقتۇرۇلغان ۋە �رۇلغان.501

مەدى، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، الگٻرغا كەلگەندىن كٻيىنال �زۇن �تمەي قاراۋۇلالرنىڭ ائختۇرۇشىغا قارشى تۇرغاندا، قاتتىق �رۇلغانلىقىنى 
سۆزلەپ بەردى. 

مەن ىئچ كىيمىمنى سالمايمەن دٻسەم، ۇئالر مٻنى كالتەك بىلەن ۇئردى. ائندىن مەن يىقىلىپ چۇشتۇم. ۇئالر 
كىيىملىرىمنى سالدۇرۋەتتى،  مٻنىڭ  كەلگىنىمدە، ۇئالر  توك سوقتۇردى... مەن ھوشۇمغا  ماڭا  مٻنى ۇئردى، 

مٻنى ائختۇردى، قوللىرىمنى قايرىپ بوينىمنىڭ ائرقىسىدىن باغلىدى، بۇ بەك ائزابلىق ىئدى.502

497 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

498 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

499 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

500 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

501 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

502 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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ائمىر، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، مىلتىق بىلەن �رغان قاراۋۇلغا قارشى �رۇشقاندىن كٻيىن قاتتىق تاياق يٻگەنلىكىنى ېئيتپ مۇنداق دٻدى:

«زوڭزىيىپ وئلتۇرۇپ قولۇڭنى بٻشىڭنىڭ كەينىگە قوي!» دٻدى [قاراۋۇلالرنىڭ بىرى]. مەن نٻمىشقا دەپ 
بىلەن ۇئردى. مەن ۆئزۈمنى قوغداش ۈئچۈن ۇئنى  مىلتىقنىڭ دەستىسى  مٻنى  كٻيىن ساقچىالر  سورىدىم. 
مٻنى  ۇئردى.  بىرلىشىپ  مٻنى  كٻلىپ  ھەممىسى  ساقچىالرنىڭ  باشقا  ائندىن  چۈشتى.  يٻقىلىپ  ۇئ  ۇئردۇم، 
ۇئرۋاتقان ۋاقىتتا، بىرىنىڭ «ۇئنى بىر پاي وئق بىلەن ائخىرالشتۇر»... دٻگەن ائۋازىنى ائڭلىدىم. مەن ۆئلۈپ 
ۋاقىرىدىم... ائندىن  ۋە  دٻدىم  كٻتىشنى خالىمايمەن  كٻتىدىغان وئخشايمەن دەپ وئيلىدۇم... مەن ۆئلۈپ 
ۇئالر مٻنىڭ كۆزۈمگە بىر نەرسە پۈركۈدى، مە كۆزۈمنى ائچالمىدىم. كٻيىن مٻنى سۆرەپ [كامٻرغا] ېئلىپ 

كٻتىشى.503

قىلغان.504 پۇتلىرىنىڭ كىشەنلەنگەنلىكىنى مەلۇم  تۇرۇلۇۋاتقان مەزگىلدە  تۇتۇپ  تۇتقۇندا  تۇتقۇنالردىن ىئككى كىشى، �زلىرىنىڭ  سابىق 
بارۇزخان  15 كۈن كىشەنلەنگەنلىكىنى ېئيتتى.505  رۇستەم كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زىنىڭ قولغا ېئلىنغان دەسلەپكى مەزگىلدە، پۇتىنىڭ 

پۇتىنىڭ كىشەنلەنگەنلىكىنى ېئيتتى.  يىلى  بىرىنچى  تۇرغان  تەشكىالتىغا، �زىنىڭ الگٻردا  كەچۈرۈم 

بولتىالغلىق  پۇتۇمغا  بىلەن  بولتا  ۇئچى  ىئككى  ۇئنىڭ  ىئدى.  زەنجىر  مٻتال  بار  ھالقىسى   11 بولسا  ۇئ 
قەدەم  ائرتۇق  ۇئنىڭدىىن  ياكى  سانتىمٻتىر   20 بىز  كٻلەتتى].  كٻلوگىرام   3 تەخمىنەن  [ېئغىرلىقى 
باسالمايتتۇق. مەن ماڭالمايتتىم. بۇ كىشەن زەنجىرى ھەر كۈنى يەنى 24 ساەئت ۋە ھەپتە بويىچە پۇتۇمغا 
ۇئنىڭ  ۋە  تۇراتتى  تەكشۈرۈپ  زەنجىرنى  قٻتىم  بىر  ھەپتىدە  ىئككى  ھەر  قاراۋۇلالر  ىئدى.  سٻلىغلىق 
كٻيىن]  ائيدىن  نەچچە  بىر  كٻلىپ  الگٻرغا  [مەن  چىڭىتاتتى.  قٻتىم  بىر  ھەپتىدە  ىئككى  ھەر  بولتىلىرىنى 
ۇئالر ماڭا يۇيۇنۇش ۈئچۈن سۇ بەردى ەئمما زەنجىر بىلەن باغالغلىق ھالدا يۇيۇندۇم. كونا تۇتقۇنالر بىزگە 
بوشلۇقتىن  ائرىسىدىكى  پاچىقىمىز  بىلەن  زەنجىر  ىئشتاننى  بىز  كۆرسەتتى.  سٻلٻشنى  قانداق  ىئشتاننى 

چىقىراتتۇق ەئمما بۇنىڭغا ھەقىقەتەن ۇئزۇن ۋاقىت كٻتەتتى.506

سابىق �چ تۇتقۇن، خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، الگٻردىكى چٻغىدا �الرغا بىر نەرسە پۈركۈلگەنلىكىنى، بەلكىم قىزىلمۇچ بولۇشى 
بىر  ېئھتىماللىقىنى ېئيتتى.507 ائمىر، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زىنىڭ يولۋاس �رۇندۇقتا ىئككى قٻتىم سوراق قىلىنىۋاتقان ۋاقتتا، �نىڭغا 

نەرسە پۈركۈلگەنلىكىنى ېئيتتى. «مٻنى [كامٻرىمدىن] باشقا �يگە ېئلىپ باردى ۋە يولۋاس �رۇندۇققا �لتۇرغۇزدى... �الر مەندىن ھٻچ نەرسە 
سورىمىدى. �الر ھاۋاغا بىر نەرسە پۈركۈپ، نەپەس ېئلىشىمنى قىيىنالشتۇرۇۋەتتى. [پۈركۈگۈچ] بىر بوتۇلكا دورىنىڭ چوڭلۇقىغا �خشاش 
كىچىك ىئدى. �نى يانچۇقىڭىزغا سٻلىپ ېئلىپ يۈرەلەيسىز» دٻدى.508 مادى، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، قاراۋۇلال قىزىلمۇچ پۈركۈش دەپ 

بىر نەچچە قٻتىم پۈركۈپ، كٻكىردەكلىرىنى ائغرىتىپ، نەپەس ېئلىشنى قىيىنالشتۇرۇۋەتكەنلىكىنى  قارىغان ائق ماددىنى داىئم كامٻرغا كۈندە 
ېئيتتى.509

ژۇرنالىستالر ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرى، شىنجاڭدىكى الگٻرالردا قىيىن-قىستاق ۋە باشقا تۈرلۈك خارالش مۇائمىلىلەر ھەققىدە �ندىن 
ائرتۇق بىرىنچى قول دوكالتنى ېئالن قىلدى.510 ژۇرنالىستال بولسا يىغۋٻلىش الگٻرلىرىدىكى �لۇش ئەھۋاللىرىنى خەۋەر قىلدى.511

503 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

504 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

505 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

506 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

507 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

508 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

509 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
510 تەن جازاسى بٻرىلىش ۋە تۈرلۈك ناچار مۇائمىلىلەر توغرىسىدا تۆۋەندىكى مەنبەلەرگە قاراڭ: كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى، «ىئدىيەۋى ۋىرۇسالرنى يوقىتىش: خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى 

www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating-ideological-viruses/chinas-campaign-repression-against-xinjiangs .مۇسۇلمانالرغا قارشى باستۇرۇش ھەرىكىتى» ، 2018-يىل 9-سٻنتەبىر
. روبىن شىمىتز: «سابىق تۇتقۇنالر خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى قايتا تەربىيىلەش الگٻرىدىكى قىيناش ئەھۋاللىرىنى تەسۋىرلەيدۇ»، 13-نويابىر

www.npr.org/2018/11/13/666287509/ex-detainee-describes-torture-in-chinas-XUAR-re-education-camp?t=1614247394971;
كرىستوفىر كوننٻل، ائمٻرىكىنى ھەمبەھىرلەش: « خىتاينىڭ يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدا �يغۇرالرغا يۈرگۈزگەن قىيناش ھەققىدىكى ۋەقەلەر».

share.america.gov/tale-of-torture-in-chinese-internment-camp-for-uyghurs; ستٻۋ چاۋ ، ئەلجەزىرە، «ائشكارلىنىش: خىتاينىڭ مۇسۇلمان �يغۇرالرىنى نازارەت قىلىشى». 
www.aljazeera.com/features/2019/2/1/exposed-chinas-surveillance-of-muslim-uighurs; شىنجاڭ زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالر سانلىق مەلۇمات ائمبىرىدىكى مەلۇماتالرنى كۆرۈڭ:

;shahit.biz/eng/yiewentry.2hp?entrynp=2110 «مىھرىگۇل تۇرسۇن»  ;shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=1540 «قەيرەت سەمەرقان»
;shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=4616 «ائبدۇۋەلى ائيۇپ» shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=3623 «مەر بەكرى�»

;shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=10553 «ائبدۇخەبىر رەجەپ» ;shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=1725 «رنبەك كۆك سەبەك�»
;shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=4616« «ائبدۇۋەلى ائيۇ» ;shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=124 «ئەرغالى ئەرمەك»

;shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=5419 «قاستەر موساخان» ;shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=65 «جارقىنبەك �تان»
;shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=2322 «تۇرسىناي زىياۋۇدۇن» ;shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=1723 «گۈلزىرە ائلخان»

511 شۆھرەت ھوشۇر، ئەركىن ائسىيا رادىئوسى، «ئەڭ ائز بولغاندا 150 تۇتقۇن شىنجازا الگٻردا قازا قىلدى: ساقچى»، 29-2019-يىلى 29 �كـتەبىر.
www.rfa.org/english/news/uyghur/deaths-10292019181322.html
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شاھىتالرنىڭ قىيناش ۋە باشقا قەبىھ مۇائمىلىلەر   3.5
 ھەققىدىكى ىئسپاتلىرى

 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى تۇتقۇنالر �چرىغان قىيناش ياكى باشقا ناچار مۇائمىلىگە شاھىت بولغان نۇرغۇن ائيالالر ۋە ئەرلەرنى زىيارەت قىلدى.512

بىر كامٻردىشى �چرىغان قىيناشقا شاھىت بولغانلىقىنى ۋە � كىشىنىڭ قىيناشنىڭ تەسىرىدىن  مادى، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ 
يولۋاس �رۇندۇققا �لتۇرغۇزۇلغان.  كامٻرنىڭ �تتۇرىسىدىكى  ئەر  بۇ  مادىنىڭ دٻيىشىچە،  بىلگەنلىكىنى ېئيتتى.  قالغانلىقىنى كٻيىن  �لۈپ 

كامٻرداشالر �نىڭ بۇ يەردە مىدىر-سىدىر قىلماي �چ كۈن �لتۇرۇشىنى كۆرۈشكە مەجبۇرالنغان ۋە �نىڭغا ياردەم قىلىشنى چەكلىگەن.

ۇئ [مىللەت كىملىكى بٻرىلمىدى] ىئدى. ۇئنىڭ ىئسمىنى ەئسلىيەلمەيمەن. [الگٻردىن چىققاندىن بۇيان] نۇرغۇن 
ۇئنى  ائندىن  تۇرغان،  ۋاقىت  كۆپرەك  ائيدىن  ىئككى  كامٻردا  بىزنىڭ  كىشى]  [ۇئ  ەئسلىيەلمىدىم…  ىئشالرنى 
سەۋەبىدىن  كەتكەنلىكى  ھوشىدىن  بىلەن  بٻسىم  قان  يۇقىرى  ۇئ  مٻنىڭچە  كەتتى.  ېئلىپ  دوختۇرخانىغا 
مەجبۇرالندى.  وئلتۇرۇشقا  وئرۇندۇقتا  يولۋاس  كٻلىپال  قايتىپ  [كامٻرغا]  ۇئ  ەئكٻتىلگەنىدى...  دوختۇرخانىغا 
[مٻنىڭچە ۇئ كىشى قاراۋۇلنى ىئتتىرىۋەتكەنلىكى ۈئچۈن جازالىنىۋاتاتتى]… ۇئالر وئرۇندۇقنى كامٻرغا ەئكىردى… 
وئرۇندۇقتا  شۇ  بىزنىڭمۇ  قىلساق  ياردەم  ۇئنىڭغا  بىز  ەئگەر  بىزگە،  ۇئالر  كۆرۈۋاتاتتۇق.  بىز  شۇنداق، 
وئلتۇرغۇزۇلىدىغانلىقىمىزنى دٻدى...  بۇ بىر تۆمۈر وئرۇندۇق ىئدى...  ۇئنىڭ قوللىرىغا كويزا سٻلىنغان بولۇپ 
زەنجىر بىلەن باغالنغان ىئدى. پۇتىمۇ زەنجىر بىلەن باغالنغان ىئدى. ۇئنىڭ بەدىنى وئرۇندۇقنىڭ كەينى تەرىپىگە 
ۈئچۈن  وئلتۇرغۇزۇش  تىك  ائدەمنى  ىئدى…  سٻلىنغان  [كويزا]  ىئككى  پۇتىغا  ۋە  بٻغىشى  ىئدى…  باغالنغان 
قاالتتى. ۇئ  ۋاقىتالردا ۇئنىڭ ۇئرۇقدانلىرى كۆرۈنۈپ  بەزى  نەرسە چاپالنغان…  بىر  قوۋۇرغىسىغا كاۋچۇكـتەك 
وئرۇندۇقتىال [چوڭ ۋە كىچىك تەرىتىنى قىالتتى]. ۇئ ۈئچ كٻچە شۇ وئرۇندۇقتا وئلتۇرغۇزۇلدى… ۇئ [كامٻردىن 
بىزنىڭ  ۇئ  بىلدۇق…  ائرقىلىق  [كىشىلەر]  كامٻردىكى  بۇنى  بىز  كٻتىپتۇ.  ۆئلۈپ  كٻيىن]  كٻتىلگەندىن  ېئلىپ 
كۆزىمىزنىڭ ائلدىدا ۆئلمىدى. 72 ساەئتتىن كٻيىن، ۇئ [چوڭ ۋە كىچىك تەرەت قىلدى]. بىز قاراۋۇلالرغا ېئيتتۇق. 
ۇئالر بىزگە ۇئنى تازىالشنى بۇيرۇدى. ۇئنىڭ كاسىسى يارىالنغان ىئدى. ۇئنىڭ كۆزلىرى ھوشسىز كۆرۈنەتتى… 

ائندىن [قاراۋۇلالر] ۇئنى [كامٻردىن ېئلىپ چىقىپ كەتتى].513

يولۋاس �رۇندۇقتا �زۇن ۋاقىت مىدىر-سىدىر قىلماي �لتۇرغۇزۇلغانلىقىغا  تىمۇر كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ ىئككى كامٻردىشىنىڭ 
شاھىت بولغانلىقىنى ېئيتتى. � ۋە باشقا كامٻرداشالر شۇ ھالەتنى كۆرۈشكە مەجبۇرالنغان ھەمدە باشقىالرنىڭ ياردەم بٻرىشى مەنىئ قىلىنغان:

ۇئالر كىشىلەرنى يولۋاس وئرۇندۇقتا نەچچە ساەئتلەپ وئلتۇرغۇزاتتى. مەن بۇنى ۆئز كۆزۈم بىلەن كۆردۈم. 
بويسۇنمىسا  بىرەرى  ۇئالر،  وئلتۇرغۇزاتتى.  وئرۇندۇقتا  يولۋاس  ائلدىمىزدا  كۆز  بىزنىڭ  كىشىلەرنى  ۇئالر 
24 يىگىت  بىر  قٻتىم  بىرىنچى  بەردى.  يۈز  قٻتىم  كامٻرغا ەئكىرەتتى… ۇئنداق ەئھۋال ىئككى  وئرۇندۇقنى 

قٻتىم  ۇئ ىئككى  قىلىنمىدى.  رۇخسەت  يٻيىشىگە، ىئچىشىگە  نەرسە  بىر  ۇئنىڭ  [وئلتۇرغۇزۇلدى].  ساەئت 
ھاجەتخانىغا ېئلىپ چىقىلدى… ىئككىنچى قٻتىم بىر يىگىت ائلتە ساەئت وئلتۇرغۇزۇلدى.514

يولۋاس �رۇندۇقتا �لتۇرۇشىنى كۆرۈشكە مەجبۇرالنغانلىقىنى،  باشقىالرنىڭ  زاينا خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ ۋە كامٻرداشلىرىنىڭ 
32 سائەت �لتۇرۇشقا مەجبۇرالنغاندىن كٻيىن �رنىغا تەرەت قىلغانلىقىنى ېئيتتى: «بىر ائيال  بۇنىڭ ىئچىدە بىرسىنىڭ يولۋاس �رۇندۇقتا 

قاراۋۇل بىزنى [الگٻردىكى باشقا بىر �يگە] ېئلىپ بٻرىپ، كىشىلەرنىڭ قانداق قىينىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسەتتى… � �ي ئەسلىدە ھايۋانالرنى 
بٻقىش �چۈن سٻلىنغان، تۆمۈر رٻشاتكا بىلەن قورشالغان �ي بولۇپ، �نىڭ ىئچى ىئنتايىن مەينەت ىئدى… � بىر قاماقخانىغا �خشايتتى. 

� �ي خىشتىن ياسالغان بولۇپ، تۆمۈر �گزىسى بار ىئدى... مەن �الرنىڭ �رۇندۇقتا �لتۇرغانلىقىنى كۆردۈم».515

ائيبٻك كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زىنىڭ كامٻردىن الگٻردىكى ساالمەتلىك تەكشۈرتۈش �رنىغا بٻرىش جەريانىدا كىشىلەرنى ھەرىكەت 
قانداق  [باشقا كىشىلەرنى]  قىينىغانلىقىنى كۆرگەنلىكىنى ېئيتتى: «�الرنىڭ  تۇرغۇزۇش ائرقىلىق  باغالپ قويۇپ، سوغۇقتا  قىلىپ  قىاللمايدىغان 

512 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

513 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

514 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

515 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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قىينىغانلىقىنى كۆردۈم. بىر قٻتىم �الر بىر ياش ائيالنى [يانۋار ېئيىدا] نٻپىز كىيىملەر بىلەن سىرتتا مٻتال �رۇندۇققا �لتۇرغۇزدى… مەن يەتتە 
باغالنغانلىقىنى كۆردۈم».516 بىلەن  پۇتلىرىنىڭمۇ زەنجىر  باغالنغانلىقىنى ۋە ائياغ يوق  مٻتال رٻشاتكىغا  قوللىرىنىڭ  �يغۇرنىڭ سىرتتا 

بولغانلىقىنى  كىشەنلەنگەنلىكىگە شاھىت  تۇتقۇنالرنىڭ  باشقا  تەشكىالتىغا �زلىرىنىڭ  كەچۈرۈم  تۇتقۇنالر خەلقائرا  سابىق 
قاتتىق  قاتتىق باشقۇرۇش ۋە ىئنتايىن  ېئيتتى.517يىغىۋٻلىش الگٻرىدا ىئشلىگەن مەدىنەمۇ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زى ىئشلىگەن الگٻردىكى 

ېئيتتى.518 كىشەنلىنىدىغانلىقىنى  ۋاقىت  ھەر  تۇتقۇنالرنىڭ  بارلىق  كاتٻگورىيىسىدىكى  باشقۇرۇش 

نۇرغۇنلىغان سابىق تۇتقۇنالر باشقىالرنىڭ �رۇلغانلىقىغا شاھىت بولغان، بۇنىڭ ىئچىدە ياشانغان تۇتقۇنالرمۇ بار ىئكەن.519 �رۇش 
- مىدىرلىماي �لتۇرۇش تەلەپ قىلىنغاندا مىدىرالپ قٻلىش، خىتاي تىلىدا سۆزلىمەسلىك ياكى دەرس ۋاقتىدا ياخشى �گەنمەسلىك 

بىر جازا ىئكەن. سەقٻن كىچىككىنە ھەرىكەتلەر سەۋەبىدىن كامٻردىكىلەرنىڭ داىئم �رۇلىدىغانلىقىنى كەچۈرۈم  بٻرىلگەن  قاتارلىقالر �چۈن 
بەردى.  تەشكىالتىغا سۆزلەپ 

بۇ  بولغاچقا  سوغۇق  بەك  ەئمما  بۇيرۇيدۇ،  وئلتۇرۇشقا  جىم  مىدىرلىماي  مىدىرلىماسلىققا،  بىزنى  ۇئالر 
بىلەن  سەۋەب  قانداق  ھەر  ۇئرىدۇ…  سىزنى  ۇئالر  قالسىڭىز،  مىدىرالپ  ائزراقال  ىئدى...  ەئمەس  مۇمكىن 
كىشىنىڭ  بۇ  [قاراۋۇلغا]  سىز  ھەمدە  قالسا  قىلىپ  ھەرىكەت  بىرى  ەئگەر  يەيسىز…  تاياق  سىز  بولسۇن 
مەن  ھەتتا  يەيسىز...  تاياق  سىزمۇ  ۋاقىتتا  ۇئ  بولسىڭىز،  چۈشەندۈرمەكچى  ىئكەنلىكىنى  گۇناھسىز 
ۆئزۈمنىڭ [نەچچە قٻتىمالپ] كاچاتالنغانلىقىمنى ۋە مۇشت بىلەن ۇئرۇلغانلىقىمنى ساناپ بٻرەلمەيمەن… 
مەن  ىئدى…  بار  ۆئي  بىر  يوق  كامٻرا  بارىدۇ…  ېئلىپ  ۆئيگە  ائستى  يەر  ۇئرىدۇ،  كىشىلەرنى  كٻچىدە  ۇئالر 
سۆرەپ  كامٻرغا)  ۇئدۇلىمىزدىكى  بىزنىڭ  ۋە  كامٻرىمىزغا  [بىزنىڭ  كىشىلەرنى  تۇرغان  جىم  قاراۋۇلالرنىڭ 
روھىي  ۇئنىڭ  كەتكۈزۈۋٻتىلدى.  ھوشىدىن  ۇئرۇپ  يىگىت  بىر  كامٻردىكى  بىزنىڭ  كۆردۈم…  ماڭغاننى 

كٻسىلى بار ىئدى… ۇئالر [ۇئنى كامٻردىن ېئلىپ چىقىپ] تٻرىسى تىتىلىپ كەتكۈچە ۇئرۇپتۇ.520

بىر ئەرنىڭ ناخشىنى  يەرۇالن كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، دەرسكە ماڭغاندا قاراۋۇلالرنىڭ كىشىلەرنى داىئم �رىدىغانلىقىنى، �نىڭ سىنىپىدىكى 
ياخشى ېئيتمىغانلىقى �چۈن دەرستىن ېئلىپ چىقىلىپ �رۇلغانلىقىنى ېئيتتى:

ۇئ [ىئسىمى ۆئزگەرتىلدى] ۇئرۇلدى، ۇئ ۆئزبٻك ىئدى. بىر خىتاي [قاراۋۇل] ۇئنى ۇئرۇپ، 24 ساەئت ائيرىم 
[قاراۋۇل]  ىئدىم.  كامٻردا  بىر  بىلەن  ۇئنىڭ  مەن  كەلدى.  قايتىپ  بىلەن  ىئزلىرى  يارا  ۇئ  قويدى.  سوالپ 
قولىنى  كىشى  چاقىرىلغان  [ائندىن  چاقىرىدۇ  كىشىلەرنى  وئقۇيالمايدىغان  مەزمۇنالرنى  خىتايچە  ىئشىككە 
كالتەك  توك  ۇئالرنى  ۋە  قۇلۇپاليدۇ  ىئشىككە  قولىنى  ۇئالرنىڭ  ائندىن  چىقىرىدۇ]،  تۆشۈكىدىن  ىئشىكنىڭ 
بىلەن ۇئرىدۇ… مەن كىشىلەرنىڭ ۇئرۇلغانلىقىنى ىئككى-ۈئچ قٻتىم كۆردۈم... مەن زالدا [كىشىلەرگە توك 

ائڭلىدىم.521 قٻتىم  كۆپ  سوقتۇرىدىغانلىقىنى] 

الگٻردا ىئشلىگەن جٻننىس، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، تۇتقۇنالرنىڭ الگٻردا داىئم �رۇلىدىغانلىقىنى ېئيتتى. � مۇنداق دٻدى: «ھەر كۈنى 
بىرەيلەن [سىنىپتىن] ېئلىپ چىقىلىپ، قول، پۇتلىرى قورال ۋە كالتەك بىلەن �رۇلىدۇ».522

نۇرغۇنلىغان سابىق تۇتقۇنالر ۋە باشقا گۇۋاھچىالر خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زى بٻشىدىن كەچۈرگەن قىيناش ۋە باشقا قەبىھ 
مۇائمىلىلەر ھەققىدە ىئسپات بىلەن تەمىنلىدى. بۇ ىئككىنچى قول ىئسپاتالر باشقا سابىق تۇتقۇنالرنىڭ ائدەتتە �الرنىڭ كامٻرداشلىرى سوراق 

جەريانىدا �چرىغان قىيناش ۋە جازا سۈپىتىدە بٻرىلگەن قەبىھ مۇائمىلىلەر بىلەن مۇناسىۋەتلىك.523 سابىق تۇتقۇنالر كامٻرداشلىرىنىڭ جازا 
�يىگە ېئلىپ كٻتىلىپ يولۋاس �رۇندۇققا بىرقانچە كۈن باغالپ قويۇلۇپ، سوراق جەريانىدا �رۇلغانلىقىنى تەسۋىرلىدى.524 نۇرغۇن كىشىلەر 

كۆز بىلەن كۆرگىلى بولىدىغان يارا ىئزلىرى ۋە قىيناش قانداق بولغانلىقى ھەققىدىكى ۋەقەلىكلەر بىلەن قايتىپ كەلگەن.

516 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

517 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

518 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

519 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

520 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

521 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

522 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

523 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

524 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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جاينا، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �نىڭ كامٻرىدىكى ائيالالرنىڭ نەچچە سائەتلەپ مىدىرلىماي �رە تۇرغۇزۇلۇپ تامغا قاراش ائرقىلىق جازالىنىدىغانلىقىنى 
ېئيتتى.525 ائيتوغان كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �نىڭ كامٻرىدىكى باشقا تۇتقۇنالرنىڭ �نىڭغا �زلىرىنىڭ جازا �يىگە ېئلىپ چىقىلىپ پۇتى يەرگە 

تەگكۈزۈلمىگەن شەكىلدە تامغا ېئسىلغانلىقىنى ېئيتىپ بەرگەنلىكىنى دٻدى.526 دارىگا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ بىر ئەر سابىق تۇتقۇن بىلەن 
پاراڭالشقانلىقىنى، � تۇتقۇننىڭ �نىڭغا كامٻرىدىكى ھەممە كىشىنىڭ يولۋاس �رۇندۇققا �لتۇرغۇزۇلغانلىقىنى ېئيتىپ بەرگەنلىكىنى ائڭالتتى.527

تاجىگۈل كەچۈرۈم تەشكىالتىغا باشقا تۇتقۇنالرنىڭ كامٻردىن ېئلىپ كٻتىلىپ، جىسمانىي جەھەتتىن زەخىملەنگەن ھالدا قايتىپ كٻلىدىغانلىقىنى ېئيتتى:

يارا ىئزلىرى  بەدىنى  پۈتۈن  بولسا  كەلگەندە  قايتىپ  كٻتەتتى. ۇئالر  يوقاپ  نەچچە كۈن  بىر  بەزى كىشىلەر 
يوقاپ  ۇئ  ىئدى.  يٻنىمدا  مٻنىڭ  كارىۋىتى  ۇئنىڭ  چۈنكى  بىلىمەن،  بىرىنى  مەن  ىئدى...  تولغان  بىلەن 
كەتتى... قايتىپ كەلگەندە بولسا قوللىرى ىئششىپ كەتكەن ىئدى... ۇئ: ماڭا گەپ قىلما، چۈنكى كامٻردا 
ۇئنىڭ  بەردى.  ېئيتىپ  قىينىغانلىقىنى  ساقچىنىڭ  ىئككى  ۆئزىنى  ماڭا  كٻيىن  ەئمما  دٻدى...  بار،  كامٻرا 

دٻيىشىچە ساقچىالر ۇئنى ۇئرۇپتۇ، ساقچىالر ۇئنىڭ پۇت ائلقىنىغىمۇ ۇئرۇپتۇ.528

ناھايىتى �ششاق-چۈششەك خاتالىقالر سەۋەبىدىن جازالىنىدىكەن. ىئبراھىم  كامٻرداشلىرى  دٻيىشىچە، �الرنىڭ  تۇتقۇنالرنىڭ  نۇرغۇن 
كەچۈرۈم تەشكىالتىغا مۇنداق دٻگەن: «ىئككىنچى يەردە بىزگە دەرس يوق ىئدى... بىز مىدىرلىماي تىك �لتۇرۇشىمىز كٻرەك... ھەتتا يان 

تەرەپكە قاراشقىمۇ بولمايدۇ… بىر ائدەم [يان تەرەپكە قاراپ قالغانلىقى �چۈن] ېئلىپ كٻتىلىپ، پۇتى ۋە پاچاقلىرى ىئششىغان ھالدا قايتىپ 
كەلدى. �نىڭ دٻيىشىچە، �نى كارىۋاتقا باغالپ قويۇپ �رۇپتۇ».529

ژۇرنالىستالر ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرى قىيناش ۋە باشقا قەبىھ مۇائمىلىلەر ھەققىدە يەنە باشقا شاھىتالرنىڭ تەمىللىگەن 
قىلدى.530 مەلۇم  ىئسپاتلىرىنى 

جىنسىي زوراۋانلىق ۋە تۇغۇش ھوقۇقىغا دەخلى-تەرۇز قىلىش ھەققىدىكى ەئيىبلەشلەر

ژۇرنالىستالر ۋە باشقا تەشكىالتالر يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدىكى باسقۇنچىلىق ۋە باشقا جىنسىي زوراۋانلىقالر ھەققىدە بىر قانچىلىغان ىئسپاتالرنى مەلۇم  
قىلدى.531 سابىق ىئككى تۇتقۇن - بىر ائيال ۋە بىر ئەر، �الرنىڭ الگٻردا باسقۇنچىلىققا �چرىغانلىقى خەۋەر قىلىنغان.532 الگٻردا تۇرغان بىر سابىق 

�قۇتقۇچى باشقا تۇتقۇنالرنىڭ الگٻردىكى ساقچىالر تەرىپىدىن باسقۇنچىلىققا �چرىغانلىقىغا شاھىت بولغانلىقىنى دوكالت قىلغان. 533 يەنە بىر 
سابىق �قۇتقۇچىنىڭ ېئيتىشىچە، الگٻر قاراۋۇللىرى- تۇتقۇنالرنىڭ الگٻردىكى ئەمەلدارالر تەرىپىدىن كۆپ قٻتىم باسقۇنچىلىققا �چرىغانلىقى، ھەمدە 

كوللٻكـتىپ ھالدا باسقۇنچىلىققا �چرىغانلىقى توغرىسىدا ېئيقانلىرىنى ائڭلىغان. 534 يەنە بىر سابىق تۇتقۇننىڭ الگٻردا باسقۇنچىلىققا �چرىغانلىقى 
توغرىسىدىكى گۇۋاھلىقىنى كىشىلىك ھوقۇق تەكشۈرگۈچىسى دوكالت قىلدى. 535 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى باسقۇنچىلىق ھەققىدە بىرىنچى قول 

ىئسپاتنى ائڭلىمىغان بولسىمۇ، ئەمما رازىيە، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ بىر دوستى بىلەن پاراڭالشقانلىقىنى، � دوستىنىڭ يىغىۋٻلىش الگٻرى 
قاراۋۇللىرى تەرىپىدىن قايتا-قايتا باسقۇنچىلىققا �چرىغانلىقىنى ائڭلىغانلىقىنى ېئيتتى.

ۆئزۈمنىڭ الگٻرغا ەئۋەتىلىدىغانلىقىمنى بىلگىنىمدە ىئنتايىن قورقۇپ كەتتىم، چۈنكى 20 نەچچە ياشالردىكى بىر قوشنام 
ۆئزىنىڭ  ۇئ  بەردى.  دەپ  مەخپىيەتلىكىنى  ۆئزىنىڭ  ماڭا  ۇئ  ىئچكەندە،  ھاراق  بىللە  ىئككىمىز  ىئدى.  تۇرغان  الگٻردا 
باسقۇنچىلىققا ۇئچرىغانلىقىنى ۋە باال چۈشۈرۈشكە مەجبۇرالنغانلىقىنى ېئيتتى… ۇئ ماڭا بىر قانچە خىتاينىڭ ۇئنىڭغا 

525 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

526 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

527 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

528 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

529 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
530 جون سۇدۋورت ، ب ب س خەۋەرلىرىگە قاراڭ: «خىتاي شىنجاڭدىكى �يغۇر مودٻلنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشىنى ائقلىدى»، 2020-يىلى 18-ائۋغۇست، 

www.bbc.com/news/world-asia-china-53809345;
ستٻفىن گىببس ، «كۈندىلىك پوچتا گٻزىتى»، «توپلىشىپ باسقۇنچىلىق، قىيناش ۋە قورقۇنچلۇق قىزىل X: خىتاينىڭ ھازىرقى زامان جازا الگٻرلىرىدىن ھايات قالغانالر تامنىڭ ائرقىسىدىكى دەھشەتلەرنى 

ۋە كىشىلەرنى قورقۇتۇشنىڭ ھەقىقىي مەقسىتنى ائشكارىلىدى» 2021-يىلى 22-ماي
www.dailymail.co.uk/news/article-9573113/Survivor-Chinas-modern-day-concentration-camps-reveals-horrors-walls.html

531 ائمى فٻررىس-روتمان ، «ۋاشىنگـتون پوچتىسى»، «باال چۈشۈرۈش، تۇغۇت چەكلەش �زۈكى (IUDs) ۋە جىنسىي ھاقارەت: خىتايدىن قازاقىستانغا قٻچىپ چىققان مۇسۇلمان ائيالالر 
ائزاب-�قۇبەتلەرنى سۆزلەپ بەردى».

www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/abortions-iuds-and-sexual-humiliation-muslim-women-who-fled-china-for-kazakhstan-recount-
ordeals/2019/10/04/551c2658-cfd2-11e9-a620-0a91656d7db6_story.html%20

ھوقۇقنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش، «كۆرۈنمەس ائزاب: شىنجاڭدىكى جىنسىي ۋە جىنسىيەتنى ائساس قىلغان زوراۋانلىق» ، 2020-يىلى 11-ائي ،
www.rightspractice.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=475641a4-18f3-481f-9286-96f830c0a5ce

532 ماتتىۋ خىل، دەيۋىد كامپانالە، جوېئل گۇنتٻر،BBC خەۋىرى، «`�الرنىڭ مەقسىتى ھەممەيلەننى يوقىتىش` : الگٻردىكى �يغۇر تۇتقۇنالرنىڭ سىستٻمىلىق باسقۇنچىلىققا �چرىغانلىقىنى 
بىلدۈردى»، 2020 يىلى 2-فٻۋرال, www.bbc.com/news/world-asia-china-55794071; ستٻۋ چاۋ ، ئەلجەزىرە ، «ائشكارالش: خىتاينىڭ مۇسۇلمان �يغۇرالرنى نازارەت قىلىشى» ، 2019-يىل 

www.aljazeera.com/features/2019/2/1/exposed-chinas-surveillance-of-muslim-uighurs 1-فٻۋرال
533 داۋىد ستاۋروۋ، خارٻتز، «بىر مىليون كىشى خىتاينىڭ الگٻرىغا قامالغان. مەن قاچالىدىم. ئ ۇنىڭ ىئچىدە ھەقىقىي بولۇۋاتقان ىئشالر: باسقۇنچىلىق، قىيناش ۋە ائدەملەرنى تەجرىبە قىلىش. 

سايراگۈل ساۋۇتباي شىنجاڭدىكى «قايتا تەربىيەلەش الگٻرى» ھەققىدە �زىنىڭ گۇۋاھلىقىنى بەردى»، 2019-يىل 17-�كـتەبىر،
www.haaretz.com/world-news/.premium.MAGAZINE-a-million-people-are-jailed-at-china-s-gulags-i-escaped-here-s-what-goes-on-inside-1.7994216

thediplomat.com/2020/08/confessions-of-a-xinjiang-camp-teacher/ ،534 رۇت ىئنگرام ، «دىپلومات» ژۇرنىلى، «شىنجاڭ الگٻرى �قۇتقۇچىسىنىڭ ىئقرارنامىسى»، 2020-يىلى 17-ائۋغۇست
535 كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى، «`�الرنىڭ يىلتىزىنى قومۇرۇپ، نەسەبىنى قۇرۇتۇش`: �يغۇر ۋە باشقا تۈركىي مۇسۇلمانالرنى نىشان قىلغان ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەت»، 

www.hrw.org/report/2021/04/19/break-their-lineage-break-their-roots/chinas-crimes-against-humanity-targeting#_ftn232 ،2021-يىل 19-ائپرٻل
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Amnesty International

باسقۇنچىلىق  ماڭا  بىرى  تۇتتى،  پۇتۇمنى  ىئككىسى  تۇتتى،  قولۇمنى  «ىئككىسى  دٻدى،  قىلغانلىقىنى  باسقۇنچىلىق 
قىلدى» دٻدى.536

باشقا دوكالتالردا، جىنسىي ۋە تۇغۇش ھوقۇقىغا دەخلى-تەرۇز قىلىش شەكلىدىكى جىنسىي زوراۋانلىق تەسۋىرلەنگەن.537 خىتاي داىئرىلىرىنىڭ �يغۇر 
ۋە باشقا ائز سانلىق مىللەت ائياللىرىنىڭ، شۇنداقال خىتاي ائياللىرىنىڭ باال تۇغۇشنى تاللىشىغا ائرىلىشىشى ناھايىتى تەپسىلى ھۆججەتلەشتۇرۇلگەن.538
ژۇرنالىستالرنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، شىنجاڭدىكى ائز سانلىق مىللەت ائياللىرى تۇغۇت چەكلەش مەقسىتىدە قەرەللىك ھالدا ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش 

�سكۈنىسى سٻلىش، ھامىلىدارلىق تەكشۈرۈشى، تۇغماسلىق �پٻراتسىيەسى قىلدۇرۇش ۋە باال چۈشۈرۈشكە مەجبۇرلىنىدىكەن. 539
سابىق تۇتقۇن كۇائنىش خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زىنىڭ الگٻرغا ېئلىپ كٻتىلىشىدىن تەخمىنەن بىر يىل ىئلگىرى ائيالىنىڭ مەجبۇرىي باال 

ائلدۇرۇۋەتكەنلىكىنى ېئيتتى:

ائيالىم ھامىلىدار بولغىنىغا يەتتە ائيلىق بولغان ىئدى… قانۇندا ەئگەر ىئككىدىن ائرتۇق بالىڭىز بولسا، ۇئنداقتا سىز 
جەرىمانىنى  ۇئالرغا  مەن  كىرىسىز…  تۈرمىگە  تۆلىيەلمىسىڭىز  ەئگەر  ىئدى،  كٻرەك  تۆلىشىڭىز  جەرىمانە  چوقۇم 
بالىنى چۈشۈرۈۋٻتىمىز، دٻدى. شۇنداق قىلىپ  تۆلىيەلەيدىغانلىقىمنى ېئيتتىم. ۇئالر ۇئنىمىدى، بىز ەئڭ ياخشىسى 
ۇئالر ائيالىمنى دوختۇرخانىغا ېئلىپ بٻرىپ بالىنى چۈشۈرۈۋەتتى. ۇئالر جەسەتنى سۇلياۋ خالتىغا سٻلىپ قويدى... 

مەن وئغۇللىرىمنى ېئلىپ، ۇئنى كۆمۈپ قويدۇق.540

دارخان كەچۈرۈم تەشكىالتىغا مۇنداق دٻدى: 2017-يىلى �الر، باشقا ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى ۋە بىخەتەرلىك خادىملىرى بىلەن بىرلىكـتە 
پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىگە خىالپلىق قىلغان ائيالالرغا بٻسىم قىلىپ، �الرنى قورقۇتۇپ باال چۈشۈرۈش �پٻراتسىيەسى قىلدۇرغان:

وئرگىنىدىكى]   تۇغۇت  [پىالنلىق  ائندىن  قىلىنىدۇ...  مۇزاكىرە  يوشۇرغانلىقى  ھامىلىدارلىقىنى  ائيالنىڭ  بىر  يىغىندا 
بىر  باردى. ەئگەر  بٻرىپ ۇئلترا ائۋاز دولقۇنى ائرقىلىق تەكشۈرۈشى ېئلىپ  كادىرالر ۇئ ائيالنى دوختۇرخانىغا ېئلىپ 
8-7 ياردەمچى ساقچى ۋە كادىرالر…  بارىمىز...  بىز ۇئنىڭ ۆئيىگە  ائيالنىڭ ھامىلىدار ىئكەنلىكى جەزملەشتۈرۈلسە، 

ېئيتىمىز…  ۇئچرايدىغانلىقىنى  جازاغا  ۇئالرنىڭ  چۈشۈرۈۋەتمىسە]  بالىسىنى  ۇئالر  [ەئگەر  [ائيالالرغا]  بىز  ائدەم… 
راستىنى ېئيتقاندا، بىز ۇئالرغا تەھدىت سالىمىز… ۇئالرنىڭ ھەممىسى بوۋاقلىرىنى ساقالپ قٻلىشنى خااليدۇ… ائندىن 
بىز  قىلمىسىڭىز]، ۇئنداقتا  [باال چۈشۈرۈش وئپٻراتسىيەسى  قورقۇتىمىز… ساقچىالر ەئگەر سىز قوشۇلمىسىڭىز  بىز 
سىزنى تۈرمىگە سواليمىز دەيدۇ. [ۇئ ائيالالرنىڭ ھەممىسى] يىغاليدۇ…. بىز ۇئالرنى زورلىدۇق… مەن دوختۇرخانىغا 
بارمىدىم، ەئمما ۇئالرنىڭ ۆئيلىرىگە باردىم. بىز ائىئلىدە تۇرۇپ ۇئالرغا تەسەللى بٻرەتتۇق... بىز ۇئالرنىڭ غەزەپلەنگەن 

ياكى غەزەپلەنمىگەنلىكىنى بىلىش ۈئچۈن كٻيىن زىيارەت قىالتتۇق.

دارخان كەچۈرۈم تەشكىالتىغا پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنىڭ �زۇندىن بۇيان يولغا قويۇلغانلىقىنى، ئەمما چٻن چۈەنگو شىنجاڭغا پارتىيە سٻكرٻتارى 
بولغاندىن كٻيىن، �الر بۇ سىياسەتنى باشقىچە قاتتىق ىئجرا قىلغانلىقىنى ېئيتتى. � مۇنداق دٻدى: «بۇرۇن باال چۈشۈرۈشكە مەجبۇرالنمايتتى، جەرىمانە 

تۆلىسىال بوالتتى» .541
مۇخبىرالرنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان بىر قىسىم سابىق تۇتقۇنالرنىڭ سۆزلىرىگە قارىغاندا، يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىغا قامالغان ائيالالر پىالنلىق 

تۇغۇت سىنىپىغا قاتناشتۇرۇلغان، ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىسى ىئچكۈزۈلگەن، ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش �كۇلى �رۇلغان ياكى بالىياتقۇسىغا 
ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش �سكۈنىسى مەجبۇرىي سٻلىنغان.542 ېئلنارا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا يولدىشىنىڭ يىغىۋٻلىش الگٻرىغا مەجبۇرىي ئەر-ائيال 

زىيارىتىگە ائپىرىلغانلىقىنى، زىيارەتتىن كٻيىن �نىڭغا ھامىلىدارلىقنىڭ ائلدىنى ائلىدىغان دورا ىئچكۈزۈلگەنلىكىنى ېئيتتى.543

536 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
537 ائمىي چىن، «نيۇ-يورك ۋاقىت ۋاقتى» گٻزىتى، «خىتاي شىنجاڭدىكى تۇغۇلۇشنى كٻمەيتىش �چۈن مۇسۇلمان ائيالالرنى نىشانلىدى: خىتاينىڭ كۆپ قىسىم جايلىرىدا، چۈشۈۋاتقان تۇغۇش 

نىسبىتىنى توسۇش �چۈن ائيالالرنىڭ كۆپىرەك بالىلىق بولۇشى تەلەپ قىلىندى،ئەمما �الر شىنجاڭدا تٻخىمۇ ائز تۇغۇشقا مەجبۇرالندى»، 2021-يىل 12-ماي،
www.nytimes.com/2021/05/10/world/asia/china-xinjiang-women-births.html

538 ھوقۇقنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش، «كۆرۈنمەس ائزاب: شىنجاڭدىكى جىنسىي ۋە جىنسىيەتنى ائساس قىلغان زوراۋانلىق»، 2020-يىلى 11-ائي ،
www.rights-practice.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=475641a4-18f3-481f-9286-96f830c0a5ce

539 ائمٻرىكا بىرلەشمە ائگٻنتلىقى: «خىتاي �يغۇرالرنىڭ تۇغۇلۇشىنى تۇغۇت چەكلەش �زۈكى، باال چۈشۈرۈش، تۇغماسلىق �پٻراتسىيەسى قىلدۇرۇش بىلەن ائزايتىۋاتىدۇ»، 2020-يىل 6-ائينىڭ 29-كۈنى،
apnews.com/article/269b3de1af34e17c1941a514f78d764c; سىمىنا مىسترٻائنۇ ۋە روشى پوپ، «مۇستەقىللىق گٻزىتى»، «ائزاب يوقالمىدى: شىنجاڭ ائياللىرى خىتاينىڭ رەھىمسىزلەرچە 

مەجبۇرىي باال چۈشۈرۈش ۋە تۈرمىگە تاشالشتەك ۋەھشىيلىكلىرىنى ائشكارىلىدى»، 2020-يىل 16-�كـتەبىر،
www.independent.co.uk/news/world/asia/china-uighur-xinjiang-forced-abortion-imprisonment-beijing-xi-kazakhstan-b1072127.html

540 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

541 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
542 ائمى فٻررىس-روتمان ، «ۋاشىنگـتون پوچتىسى» ، «باال چۈشۈرۈش، تۇغۇت چەكلەش �زۈكى (IUDs) ۋە جىنسىي ھاقارەت: خىتايدىن قازاقىستانغا قٻچىپ چىققان مۇسۇلمان ائيالالر 

ائزاب-�قۇبەتلىرنى سۆزلەپ بەردى»، 2019-يىل 5-�كـتەبىر،
www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/abortions-iuds-and-sexual-humiliation-muslim-women-who-fled-china-for-kazakhstan-recount-

ordeals/2019/10/04/551c2658-cfd2-11e9-a620-0a91656d7db6_story.html%20;
«ائسىيا خەۋەرلىرى»، 2019-يىلى 1-نويابىر، «ش � ائ ر دىكى �يغۇرالرغا قارىتىلغان ‹ياتاقلىق مەكـتەپ‹ لەردە باسقۇنچىلىق، خورالش ۋە مەجبۇرىي تۇغماسلىق �پٻراتسىيەسى قىلدۇرۇش»

www.asianews.it/news-en/Rape,-abuse-and-sterilisation-in-XUARs-boarding-schools-for-Uyghurs-48429.html
543 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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6  يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدىن
 كٻيىنكى ھايات

  «مەن [قويۇپ بٻرىلىشتىن بۇرۇن]، ۆئزۈمى ۋىدىيوغا ېئلىپ، خىتاي كومپارتىيەسى ھەققىدە 
ۋە ۇئالرنىڭ ماڭا قىلغان ياخشىلىقلىرى توغرىسىدا، ھەم دۆلەتنىڭ نەقەدەر كۈچلۈك 
ىئكەنلىكى، تٻررورلۇق ھەرىكەتلىرىنى [چەتەئلدىكى ۇئيغۇر تەشكىالتى]  قىلغانلىقى 

توغرىسىدا سۆزلىشىم كٻرەك ىئدى». 

تاجىگۈل يىغىۋٻلىش الگٻرىدىن قويۇپ بٻرىلىش �چۈن ۋىدىيودا يالغان سۆزلىشى تەلەپ قىلىنغانلىقىنى ېئيتقان.

يىغىۋٻلىش الگٻرىدىن قويۇپ بٻرىلىش جەريانى   1.6
 تۇتقۇنالرنىڭ الگٻرالردىن قويۇپ بٻرىلىش ياكى قويۇپ بٻرىلمەسلىكىنى قارار قىلىش جەريانى ېئنىق ئەمەس بولۇپ، بۇنى سابىق تۇتقۇنالرمۇ 

بىلمەيدۇ. دەسلەپكى تۇتقۇن قىلىش ۋە يىغىۋٻلىش الگٻرىغا يۆتكەش جەريانلىرىغا �خشاش تەرتىپلەر، تۇتقۇنالرنىڭ الگٻرالردىن قويۇپ 
قانۇنلىرىنىڭ  مۇناسىۋەتلىك ىئچى  باشقا  ياكى دۆلەتنىڭ  ئەدلىيە سىستٻمىسى  كۆپىنچىسى خىتاي جىنايــى ىئشالر  بٻرىلىش جەريانىنىڭ 

سىرتىدا ېئلىپ بٻرىلىۋاتقانلىقى كۆرۈنۇپ تۇرىدۇ. بۇ يەردە ھٻچقانداق ېئنىق بىر �لچەم ياكى قانۇنىي ائساس ۋەياكى قوغداش تەدبىرلىرى 
تەلەپ  بىلەن  بولغان ھىچقانداق سەۋەبلەرنىڭ كۆرسىتىلمىگەنلىكى، ائدىللىق  تۈرۈتكە  بٻرىلىشگە  تۇتقۇنالرنىڭ قويۇپ  پۈتۈنلەي يوق. سابىق 

بٻرىدۇ كۆرسىتىپ  ېئغىرلىقىنى  قانچىلىك  مەسىلىنىڭ  بەلگىلەشتە  تەقدىرىنى  شەخىسنىڭ  بىر  بٻجىرىلىشى-  رەسمىيەتلەرنىڭ  قىلىنىدىغان 

پىالنلىغانلىقى ھەققىدە ائز  قانداق  بٻرىش جەريانىنى  تٻلٻگرامما، ھۆكۈمەتنىڭ قويۇپ  بولۇپمۇ  ائشكارىالنغان خىتاي ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرى، 
بىلگەنلىرىمىزگە  تٻلٻگرام مەنبەلىرىدىن  تۇتقۇنالر ۋە گۇۋاھچىالرنىڭ گۇۋاھلىقلىرغا ھەمدە  .544 سابىق  بٻرىدۇ  نۇقتىدا چۈشەنچە  بىر  دٻگەندە 

ائساسالنغاندا، بىراۋنى قويۇپ بٻرىش ياكى باشقا يەرگە يۆتكەش قارارى بولسا ، بىر شەخسكە، � دەسلىپتە تۇتۇلغان ۋاقىتتىدا بٻرىلىشى 
زۆرۇر بولغان باشلىنىش جەرياننىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىسىدۇر. ئەنە شۇ پەيتتىن باشالپ داىئمىي نازارەت قىلىش ۋە باھاالش جەريانى مەۋجۇت 

بولۇپ، شۇ ائرقىلىق كىشىلەرگە نومۇر قويۇلىدۇ. مەلۇماتالرغا قارىغاندا، تۇتقۇن قىلىنغان كىشىنىڭ ھەرىكەتلىرى �نىڭ نومۇرىغا تەسىر 
بٻرىلىشىنى بەلگىلەيدىغان ائمىلالرغا ائيلىنىدۇ. كۆرسىتىدۇ، بۇ دەل �نىڭ قويۇپ 

بٻكىتىش  بولىدىغانلىقىنى  ھازىر  بٻرىلىشكە  قويۇپ  كٻيىن، الگٻردىن  كەلگەندىن  يىغىۋٻلىش الگٻرىغا  تۇتقۇن  بىر  تٻلٻگراممىغا ائساسالنغاندا، 
�چۈن يٻتىشى كٻرەك بولغان بەش چوڭ �لچەم بار ىئكەن. تۇتقۇن چوقۇم:

 باشقۇرۇش گۇرۇپپىسىغا �رۇنالشتۇرۇلغان بولۇشى كٻرەك؛ نورمال 
 الگٻردا كەم دٻگەندە بىر يىل تۇرغان بولۇشى كٻرەك؛
 الگٻرغا كەلگەندىن كٻيىن، �زلىرىنىڭ «مەسىلىسى» گە قارىتا مەلۇم دەرىجىدىكى ياخشىلىنىشالرنى نامايان قىلغان بولۇشى كٻرەك؛ 
 ىئدىيەۋى �زگىرىش، ىئلمىي نەتىجە، ماسلىشىش ۋە ىئنتىزام» قاتارلىقالردا يٻتەرلىك نومۇرغا ېئرىشكەن بولۇشى كٻرەك، ھەمدە»
 .بولماسلىقى كٻرەك ئەھۋالالر»  باشقا  تەسىر كۆرسىتىدىغان  «تامامالشقا 

544 تٻلٻگرامما (ىئلگىرى نەقىل ېئلىنغان) ، 17-پاراگراف.



«بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»112
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى

Amnesty International

قوشۇمچە  قانچە  بىر  بٻرىلىدىغان  ېئلىپ  تەرپىدىن  ئەمەلدارلىرى  ھۆكۈمەت  باشقا  ۋە  گٻر  ال تۇتقۇن  كٻيىن،  يەتكەندىن  �لچەملەرگە  بۇ 
نازارەت  تەرىپىدىن  سٻكرٻتارى  تەشكىالتى  «پارتىيە  بىلەن،  ائلدى  �تىدۇ.  باھاالشالردىن  دەسلەپكى  ئەڭ  ىئچىدىكى  باھاالشنىڭ 

سۇپىسى  ھەرىكەت  بىرلەشمە  ائندىن  بارىدۇ،  ېئلىپ  باھاالش  «دەسلەپكى»  بولسا  گۇرۇپپىسى»  باھاالش  �قۇغۇچىالر  قىلىنىدىغان 
قويۇلغان- بەلگە  بىلەن  تەكشۈرۈپ، �نىڭدا «يٻڭى مەسىلىلەر»  نى   (Integrated Joint Operations Platform)

ئەھۋال  بۇ  بولمىغاندا،  مەسىلىلەر  يٻڭى  قويۇلغان  بەلگە  تەرىپىدىن  سۇپىسى  ھەرىكەت  بىرلەشمە  ائندىن  تەكشۈرىدۇ.  قويۇلمىغانلىقىنى 
(ۋىاليەتلىك  «يەرلىك  ائخىرىدا  ئەڭ  بولۇپ،  قىلىنىدىغان  دوكالت  «قاتالممۇ-قاتالم»  گۇرۇپپىسىغا  كادىرالر  ھۆكۈمەت  �چ  �خشىمىغان 

بىلەن  ئەزالىرى»  كومىتٻت  [پارتىيە]  «يەرلىك  بولسا  ىئدارىسى»  مۇالزىمەت  تەلىم-تەربىيە  ماھارەت  كەسپىي  شەھەرلىك)  ياكى 
توغرىسىدا  ئەمەسلىكى  ياكى  ىئكەنلىكى  تەييار  بٻرىلىشكە  قويۇپ  ھالدا  ىئلگىرىلىگەن  يەنىمۇ  كە،  «پۈتتۈرۈش»  تۇتقۇننىڭ  ھەمكارلىشىپ، 

چىقىرىدۇ.545 قارارنى  ائخىرقى  ئەڭ 

قىلغانلىقىنىمۇ كۆرگىلى  بىلەن مۇناسىۋەتسىز ائمىلالرنى ائساس  قىلىنغان �لچەملەر  بايان  تٻلٻگراممىدا  قارارى  بٻرىش  تۇتقۇنالرنى قويۇپ 
باشقا تەشكىالتالرنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان سابىق تۇتقۇنالرنىڭ بەرگەن مەلۇماتلىرىغا ائساسالنغاندا،  بولىدۇ. كەچۈرۈم تەشكىالتى ۋە 

تٻلٻگراممىدىكى �لچەملەرگە داىئم ئەمەل قىلىنمىغان. مەسىلەن، بىر تۈركۈم تۇتقۇنالر الگٻردا بىر يىل تۇرمايال قويۇپ بٻرىلگەن.546

ائساس  ھالدا  قىسمەن  ھەرىكىتىنىمۇ  ائىئلىسىدىكىلەرنىڭ  سىرتىدىكى  گٻر  ال تۇتقۇننىڭ  يەنە  قارارى  بٻرىش  قويۇپ  تۇتقۇننى  بىر 
تۇغقانلىرىنىڭ  كىرگۈزۈلگەن.  نومۇرىغا  تۇتقۇننىڭ  ۋە  باھاالنغان  قىلىنغان،  نازارەت  ائىئلىسىدىكىلەرمۇ  تۇتقۇنالرنىڭ  بولۇپ،  قىلىدىغان 

چىقارغان  2017-يىل  توغرىسىدا  بٻرىش  جاۋاب  قانداق  سوائللىرىغا  �قۇغۇچىلىرىنىڭ  مىللەت  سانلىق  ائز  بىلەلمەيۋاتقان  قەيەردىلىكىنى 
ېئيتىشى  يەتكۈزىدىغانلىقىنى  زىيان  نومۇرىغا  تۇغقانلىرىنىڭ  ھەرىكىتىنىڭ  �الرنىڭ   - �قۇغۇچىالرغا  كادىرالر  يوليورۇقىدا،  ھۆكۈمەت 

سوراق  دوستلىرىنىڭ  ۋە  ائىئلىسىدىكىلەر  بۇرۇن  بٻرىلىشتىن  قويۇپ  �الر  ېئيتىشىچە،  يەنە  تۇتقۇنالرنىڭ  سابىق  كۆرسىتىلگەن.547 
قويۇپ  �زلىرى  بولغانلىقىنى  مەجبۇر  تولدۇرۇشقا  جەدۋىلىنى  تەكشۈرۈش  �زۇن  بىر  ئەزالىرى  ائىئلە  �الرنىڭ  ھەمدە  قىلىنغانلىقىنى 

بىلگەن.548 كٻيىن  بٻرىلگەندىن 

يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدىكى  �ز كەنتىدىكى ائىئلىلەرگە نومۇر قويغان ھۆكۈمەت كادىرى ائيماننىڭ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا ېئيىشىچە، كادىرالر 
كىشىلەرنىڭ ائىئلە ئەزالىرىغىمۇ نومۇر قويىدىكەن. ئەگەر ائىئلە ئەزالىرى مەلۇم زاۋۇتالرغا ىئشلەشكە بارسا ياكى خىتاي تىلى دەرسىگە 

تۇتقۇنالرنىڭ  ياخشى ھەرىكەتلىرى سەۋەبىدىن  تاۋابىائتلىرىنىڭ  تۇتقۇنالرىنىڭ، ائىئلە  نومۇرىمۇ ائشىدىكەن. گەرچە ائيمان  قاتناشسا �الرنىڭ 
بۇيرۇلغان. �نىڭ  بولىدىغانلىقىنى �قتۇرۇشقا  تۇتقۇنالرنىڭ ائىئلىلىرىگە ائشۇنداق  قارىسىمۇ،  بىلەن  بٻرىلىدىغانلىقىغا گۇمان  قويۇپ  بالدۇر 
�ستىگە، ائيماننىڭ سۆزلىرىگە ائساسالنغاندا، ئەرلەر الگٻرالرغا ئەۋەتىلگەندە، ھۆكۈمەت �الرنىڭ ائياللىرىغا بٻسىم ىئشلىتىپ، �الرنى 

مەجبۇراليدىكەن: زاۋۇتالردا ىئشلەشكە 

ەئگەر [بىر ائيال] بۇنىڭدىن باش تارتسا، ۇئنداقتا ۇئالرغا ېئرىنىڭ ەئھۋالىنىڭ تٻخىمۇ ناچارلىشىدىغانلىقىنى 
كٻلىنگەنلەر  ېئلىپ  زاۋۇتالرغا  وئخشاش  مۇشۇنىڭغا  نازارىتىمدە  مٻنىڭ  سٻلىنىدۇ...  تەھدىت  بىلدۈرۈپ 
[نەچچە وئن ائيال] بار ىئدى. ۇئالرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ باشقا تاللىشى يوق، چۈنكى ۇئالر پۇلغا ېئھتىياجلىق 

ىئدى [يولدىشى الگٻرىغا ەئۋەتىلگەندىن كٻيىن ائىئلىسىنىڭ كىرىمى ۈئزۈلۈپ قاالتتى].549

پاتىمە كەچۈرۈم  كەنت باشقۇرۇش ىئشخانىسىدا ىئشلىگەن ۋە الگٻرالرغا ئەۋەتىلگەن كىشىلەرنىڭ ائرخىپىنى تەكشۈرۈشكە مەسۇئل بولغان 
ئەزالىرىنىڭ ھەرىكىتى  بولىدىغانلىقى ۋە ائىئلە  قانداق مەسۇئل  ئەزالىرىنىڭ ھەرىكىتىگە  تۇتقۇنالرنىڭ الگٻر سىرتىدىكى ائىئلە  تەشكىالتىغا، 

بٻرىش كٻرەكلىكىنى  بولسا ھۆكۈمەتنىڭ كىمنى قويۇپ  بۇ ۋاستىلەر  تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى،  قانداق سەلىبىي  نومۇرىغا  تۇتقۇنالرنىڭ 
چۈشەندۇردى: قوللىنىدىغانلىقىنى  قىلىپ  �لچىم  بەلگىلەيدىغان 

ەئگەر بىرەيلەن [الگٻرغا ەئۋەتىلگەن]   بولسا، بۇ ۇئنىڭ ائىئلىسىنىڭ ۈئچ ەئۋالدىغا تەسىرى بولىدۇ. مەسىلەن، 
ەئگەر ائتا-ائنىسى الگٻرغا ەئۋەتىلگەن بولسا، بۇ شۇ ائتا-ائنىنىڭ وئغلىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ، يەنى ۇئ ھۆكۈمەت 
ائىئلە  كىشىلەرنىڭ  [الگٻردىكى  ۇئالر-  مەسىلەن،  يەنە  قىلىنمايدۇ...  قوبۇل  خىزمەتكە  ساقچىخانىدا  ياكى 
ياكى وئقۇمىغانلىقىنى  ناماز وئقۇغان  تۇرغان] كادىرالر، شۇ ائىئلىدىكىلەرنىڭ  تاۋابىائتلىرىنىڭ ۆئيىدە كٻچىدە 

545 تٻلٻگرامما (ىئلگىرى نەقىل ېئلىنغان) ، 18-پاراگراف .
shahit.biz/eng/ ،546 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ زىيارىتى؛ شىنجاڭ زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالر سانلىق مەلۇمات ائمبىرىغمۇ قاراڭ

547 «شىنجاڭ ھۆججىتى» : �ستىن رامزى ۋە كىرىس باكلٻي، «‹قەتئىي رەھىم-شەپقەت قىلماسلىق› : ائشكارىالنغان ھۆججەتلەر خىتاينىڭ مۇسۇلمانالرنى كەڭ كۆلەملىك تۇتۇپ تۇرۇشنى قانداق 
تەشكىللىگەنلىكىنى ائشكارىلىدى: خىتاينىڭ 400 بەتتىن ائرتۇق ىئچكى ھۆججلىرىدە شىنجاڭدىكى ائز سانلىق مىللەتلەرگە قارىتىلغان باستۇرۇشتىكى كۆرۈلۈپ باقمىغان ىئچكى ئەھۋالالنى ائشكارىالندى»، 

www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/asia/china-xinnang-،نيۇ-يورك ۋاقىت گٻزىتى، 2019-يىل 16-نويابىر
548 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
549 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى
Amnesty International

كەنت كومىتٻتىغا دوكالت قىلىشى كٻرەك. ەئگەر ۇئالر بۇنى بايقاپ قالغان بولسا، ۇئ ھالدا بۇ ىئش [الگٻردىكى 
ۇئنىڭ  بولسا،  ەئۋەتىلگەن  الگٻرىغا  تەربىيىلەش  قايتا  بىرى  ەئگەر  تۆۋەنلىتىلىدۇ...  نومۇرىنى  كىشىنىڭ] 
نومۇرغا  ياخشى  ائىئلە  ۇئ  بولسا،  قاتناشقان  ۇئالر  ەئگەر  بولمايدۇ.  قاتناشمىسا  دەرسلەرگە  ائىئلىسىدىكىلەر 
ېئرىشىدۇ ۋە الگٻردىكى ائدەم بالدۇرراق قويۇپ بٻرىلىدۇ، ەئكسىچە بولغاندىمۇ شۇنداق بولىدۇ. بىز ھەر ھەپتە 

ېئرىشكەن نومۇرالرنى توپالپ، قايتا تەربىيىلەش الگٻرلىرىغا ەئۋەتتۇق.550

بٻسىمى  بەلكىم خەلقائرانىڭ  بۇ  بولغانلىقى كۆرسىتىدۇ،  بٻرىلىشلەر ھۆكۈمەت سىياسىتىنىڭ �زگىرىشى سەۋەبلىك  كۆرۈلگەن بەزى قويۇپ 
سەۋەبىدىن بولغان بولۇشىمۇ مۇمكىن. �نىڭدىن باشقا، پەقەت مەلۇم ائز سانلىق مىللەتلەرگىال قارىتا سىياسىتىنى �زگەرتىشى سەۋەبىدىن، 

بولمايدۇ. سابىق  قىلىشقا  نەزەردىن ساقىت  بٻرىلگەنلىك ېئھتىماللىقىنىمۇ  قويۇپ  تۇتقۇنالرنىڭ  كۆپلىگەن  قارىتا،  مىللىتىگە  قازاق  بولۇپمۇ 
تاۋابىائتلىرىنىڭ گۇۋاھلىقى شۇنى ىئسپاتاليدۇكى، الگٻرالردا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان قازاقالرنىڭ كۆپ قىسمى، بولۇپمۇ  تۇتقۇنالرنىڭ ائىئلە 

بٻرىلگەن.551 كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ زىيارىتىنى  بولغانالر قويۇپ  بىلەن ائىئلە مۇناسىۋىتى  ياكى قازاقىستان  بولغانالر  قازاقىستان پۇقراسى 
قوبۇل قىلغان نۇرغۇنلىغان سابىق تۇتقۇنالر، �الر تۇرغان الگٻردىكى باشقا كۆپلىگەن قازاق تۇتقۇنالرىنىڭ �زى قويۇپ بٻرىلگەن ۋاقىت 

بىلەن ائساسەن �خشاش بىر ۋاقىتتا قويۇپ بٻرىلگەنلىكىنى ېئيتقان. دىنغا چٻتىشلىق ئەيىبلەش بىلەن تۇتقۇن قىلىنغان دۆلەت، كەچۈرۈم 
تەشكىالتىغا � �زى تۇرغان الگٻردىكى بارلىق قازاق تۇتقۇنالرنىڭ ائساسەن ھەممىسى دٻگۈدەك قويۇپ بٻرىلگەنلىكىنى ېئيتتى: «مەن الگٻردا 

تۇرۇۋاتقان ئەڭ ائخىرقى قازاقالرنىڭ بىرى ىئدىم».552 كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان سابىق تۇتقۇنالرنىڭ كۆپىنچىسى 
خىتاي ھۆكۈمىتىگە چۈشكەن بىر قىسىم قازاق تۇتقۇنالرنى قويۇپ بٻرىشنى تەلەپ قىلغان جەمئىيەت بٻسىمى سەۋەبىدىن �الر قويۇپ 

قازاقالرنى  قوللىنىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ  دىپلوماتىيە  يٻپىق  قازاقىستان ھۆكۈمىتىمۇ  قىلىنىشىچە،  قارايدىكەن.553 خەۋەر  بٻرىلگەن دەپ 
الگٻردىن قويۇپ بٻرىشى �چۈن خىتايغا بٻسىم ىئشلەتكەن.554

توغرىسىدىكى گۇۋاھلىق  بٻرىلمىگەنلىكى  ياكى  بٻرىلگەن  قويۇپ  نىسبەتتە  بولۇپمۇ �يغۇرالرنىڭ �خشاش  ئەزالىرىنىڭ،  مىللەت  باشقا 
ىئسپاتلىرى ناھايىتى كەم. ئەمما بۇ، �يغۇرالرنىڭ قويۇپ بٻرىلمەسلىكى سەۋەبىدىن بولغانمۇ ياكى ناھايىتى ائز ساندىكى ئەھۋالنى ھٻسابقا 

بىر قەدەر ئەركىن سۆزلىيەلەيدىغان دۆلەتلەرگە چىقالمىغانلىقى سەۋەبىدىن  تۇتۇپ تۇرۇلۇشى ھەققىدە  ائلمىغاندا، �الرنىڭ �زلىرىنىڭ 
نامەلۇم. كەچۈرۈم  بولغانمۇ ۋە ياكى قويۇپ بٻرىلىشكە مۇناسىۋەتلىك �چۇرالرنى باشقىالرغا دٻيەلمىگەنلىكى سەۋەبىدىن بولغانمۇ، بۇ تٻخى 
تەشكىالتىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان بىر نەچچە سابىق قازاق تۇتقۇنالر، گەرچە كۆپلىگەن الگٻرغا تۇتۇلغانالرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىنى 

�يغۇرالر تەشكىل قىلىدىغان بولسىمۇ، لٻكىن قويۇپ بٻرىلگەن �يغۇرالر قازاقالرغا قارىغاندا ائز ىئكەنلىكى، �الر بىلىدىغان الگٻرالردىن 
قازاقالر ىئكەنلىكىنى ېئيتتى.555 بٻرىلگەن كىشىلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىنىڭ  قويۇپ 

سابىق تۇتقۇنالرنىڭ ۆئيلىرىگە قايتۇرۇلۇشتىن بۇرۇنقى قويۇپ    2.6
بٻرىلىش جەريانىدىكى كەچۈرمىشلىرى

تۇتقۇنالر ھۆكۈمەتنىڭ قويۇپ بٻرىش �لچىمىدىن ېئنىق خەۋەردار بولمىسىمۇ، ئەمما �الر ائدەتتە �زلىرىنىڭ ھەرىكىتىنىڭ داىئم 
باھالىنىدىغانلىقىنى بىلىدۇ. نۇرغۇن كىشىلەرگە �الرنىڭ قويۇپ بٻرىلىشى �الرنىڭ مەلۇم نىشانغا يەتكەنلىكىدىن، مەسىلەن مەلۇم مىقداردا 

خىتايچە خەت �گەنگەنلىكىدىن بولغانلىقى �قتۇرۇلغان.556 نۇرغۇن كىشىلەر الگٻر قاىئدىسىگە خىالپلىق قىلىشنىڭ �زلىرىنىڭ تۇتۇپ 
تۇرۇلۇشىنى �زارتىدىغانلىقىنى بىلگەن.

550 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
551 جٻنې بۇنىن، «تاشقى سىياسەت» ژۇرنىلى، 2019-يىلى 18-يانۋار، «تۇتقۇنالر شىنجاڭنىڭ الگٻرلىرىدىن بىر-بىرلەپ ېئقىپ چىقىۋاتىدۇ: ھازىرغا قەدەر قويۇپ بٻرىلگەنلەرنىڭ كۆپىنچىسىنى �يدە 

نەزەربەند قىلىش ياكى مەجبۇرىي ئەمگەك ساقالۋاتىدۇ، بۇ بەلكىم ائممىۋى مۇناسىۋەت تاكـتىكىسى بولۇشى مۇمكىن».
foreignpolicy.com/2019/01/18/detainees-are-trickling-out-of-XUARs-camps/

552 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ زىيارىتى.
553 شۇنداقال قاراڭ: رٻئىد ستاندىش، ائيگٻرىم تولٻۇئخانوۋا، «تاشقى سىياسەت» ژۇرنىلى، «قازاقالر خىتاينىڭ يىغىۋٻلىش الگٻرلىرى ھەققىدە سۈكۈت قىلمايدۇ: شىنجاڭدا قامالغانالر �چۈن گەرچە 

�ز ھۆكۈمىتى ياقتۇرمىسىمۇ، پاائلىيەتچىلەر سۆزلەيدۇ»، 2019-يىلى 4-مارت،
foreignpolicy.com/2019/03/04/961387-concentrationcamps-china-XUAR-internment-kazakh-muslim/

554 كاتٻرىن پۇتزنىڭ ماقالىسىگە قاراڭ، «دىپلومات» ژۇرنىلى، «قازاقىستان، شىنجاڭدىكى قايتا تەربىيەلەش الگٻرىدىكى قازاقالر ھەققىدە خىتاي بىلەن ېئھتىياتچانلىق بىلەن قارشىالشتى: ائستانە 
شىنجاڭ قايتا تەربىيەلەش الگٻرىغا قامالغان �ز پۇقرالىرىغا ۋاكالىتەن بٻيجىڭغا بٻسىم قىلىشقا قۇربى يەتمەيدۇ»، 2018-يىلى 14-ىئيۇن،
thediplomat.com/2018/06/carefully-kazakhstan-confronts-china-about-kazakhs-in-xinjiang-re-education-camps/;

برۇس پاننىئٻر، ئەركىن ياۋروپا رادىيوسى، «قازاقىستان مەجبۇرىي غايىب بولۇش ۋەقەسىدە خىتاي بىلەن قارشىالشتى»،2018-يىلى 1-ىئيۇن،
https://www.rferl.org/a/qishloq-ovozi-kazakhstan-confronts-china-over-disappearances/29266456.html;

«قازاق ۋاقتى گٻزىتى»، «خىتايدىكى قازاق دىائسپوراسىنىڭ مەسىلىسى توغرىسىدىكى مەسلىھەتلىشىش داۋامالشماقتا»، 2017-يىلى 17-نويابىر،
qazaqtimes.com/en/article/28539

555 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ زىيارىتى.

556 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ زىيارىتى.
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2017-يىلىدىن  قەشقەردىكى قارقى دەرۋازا جامىئەسى، 
شىنجاڭ. ىئلگىرىكى 
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 قارقى دەرۋازا جامىئەسىنىڭ دىنىي تۈسى ائياغ ائستى 
قىلىنغان ۋە يٻڭى شەكىلگە كىرگۈزۈلگەن.  شىنجاڭنىڭ 

ھەرقايسى جايلىرىدا مەسچىت ۋە باشقا دىنىي سورۇنالر 
مۇقەددەسلىكى ائياغ  دىنىي جەھەتتىكى  ياكى  چٻقىۋٻتىلگەن 

قىلىنغان. ائستى 
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بىلەن  ياكى قىلمىغان ھەر قانداق ىئش  بٻرىلىشىنى الگٻرالردا قىلغان  بىلسىمۇ، ئەمما قويۇپ  باھالىنىدىغانلىقىنى  گەرچە �زلىرىنىڭ 
بولغانلىقى ۋە  بٻرىلىشىنى قازاق مىللىتى  ناھايىتى ائز. كۆپىنچىسى �زلىرىنىڭ قويۇپ  تۇتقۇنالر  باغلىنىشلىق دەپ قارايدىغان سابىق 

ھۆكۈمەتنىڭ قازاقالرنى الگٻردىن قويۇپ بٻرىشنى قارار قىلىشى دٻگەندەك كۆپىنچە ھالدا ياكى پۈتۈنلەي �زلىرىنىڭ كونتروللۇقىدا بولمىغان 
ائمىلالرغا باغاليدۇ.557 بەزىلەر �الرنىڭ چەتئەلدە ياشايدىغان ائىئلە ئەزالىرى �الرنىڭ قويۇپ بٻرىلىشىنى مۇراجىئەت قىلغانلىقى �چۈن 
قويۇپ بٻرىلگەن دەپ قارايدۇ.558 يەنە باشقىالر �زىنىڭ نٻمە �چۈن قويۇپ بٻرىلگەنلىكىنى بىلمەيدۇ.559 ائسىلبٻك خەلقائرا كەچۈرۈم 

تەشكىالتىغا مۇنداق دٻدى: «مەن قويۇپ بٻرىلگەن كۈنى �الر 12 ائدەمنى قويۇپ بەردى... �الر: `ۋاقتىڭ توشتى، ئەمدى �يۈڭگە قايتساڭ 
بولىدۇ` دٻدى. �الر بۇنىڭ سەۋەبىنى ېئيتمىدى. �الر تۇڭگان ياكى �يغۇرالرنى ئەمەس، بەلكى قازاقالرنىال قويۇپ بەردى».560

مەلۇم  قارىغان.  دەپ  مۇناسىۋەتلىك  بىلەن  سەۋەب  تۇتۇلغاندىكى  دەسلەپتە  بٻرىلىشىنى  قويۇپ  �زلىرىنىڭ  تۇتقۇنالر  سابىق  بەزى 
ىئنتايىن  ېئھتىماللىقى  بٻرىلىش  قويۇپ  تۇتۇلغانالرنىڭ  سەۋەبىدىن  جىنايەتلەر  مۇناسىۋەتلىك  دىنغا  بولۇپمۇ  سەۋەبىدىن،  «جىنايەتلەر» 

تۈرلۇرلۇك  قانچە  بىر  باشقا  سىستٻمىسى  گٻرى  ال يىغىۋٻلىش  ۋە  ھەرىكىتى  قىلىش  تۇتقۇن  كۆلەملىك  كەڭ  بۇ   561 قارالغان.  دەپ  تۆۋەن 
قاتتىق»  «ىئنتايىن  ياكى  «قاتتىق»  ائدەتتە  سوالنغانالر  گٻرالرغا  ال تۈپەيلىدىن  سەۋەبلەر  دىنىي  چۈنكى  ىئگە  بىردەكلىككە  بىلەن  سەۋەبلەر 

شۇكى،  سەۋەبلەر  يەردىكى  بۇ  ېئيتىلغاندەك  ھۆججەتلىرىدە  تٻلٻگراممىغا  ائشكارالنغان  باشقۇرۇلىدۇ.  قويۇلۇپ  كاتٻگورىيەگە  باشقۇرۇش 
ھازىرلىشىغا  شەرتلىرىنى  بٻرىلىش  قويۇپ  ھەم   يۆتكىلىش  كاتٻگورىيەسىگە  باشقۇرۇلۇش  «نورمال»  كاتٻگورىيەدىن   قويۇلغان  �چۈن-  �الر 

قىلىنىدۇ.  تەلەپ  ۋاقىت  �زاق  ناھايىتى 

تٻلٻگراممىدا  باسقۇچلىرى  تەرتىپ  باشقا  ۋە  سۆھبەت  بٻرىلغان  ېئلىپ  بىلەن  �الر  ىئلگىرى  بٻرىلىشتىن  قويۇپ  تۇتقۇنالر  سابىق 
باشقا  ۋە  گٻر  ال بۇرۇن  بٻرىلىشتىن  قويۇپ  كۆپىنچىسى  تۇتقۇنالرنىڭ  سابىق  بولغان.  بىردەك  ائساسەن  بىلەن  جەريان  قىلىنغان  بايان 

گۇرۇپپا  قانچە  بىر  �رگانلىرىدىكى  ھۆكۈمەت  �خشىمىغان  ئەھۋالالردا  كۆپىنچە  قىلىنغان،  سوراق  تەرىپىدىن  خادىملىرى  ھۆكۈمەت 
ېئيتقان  قىلىنغانلىقىنى  تۇتقۇن  سەۋەبىدىن  بارلىقى   (WhatsApp) ۋاتسئەپ  تٻلٻفونىدا  قىلىنغان.562  سوراق  تەرىپىدىن  ئەمەلدارالر 

«بۇ  ىئكەن.  باغلىنىشلىق  ئەمەلدارلىرىغا  ھۆكۈمەت  دەرىجىلىك  قانچە  بىر  جەريانى  بٻرىش  قويۇپ  قارىغاندا،  سۆزىگە  نۇرگۈلنىڭ 
ياخشىالنغان-  مەندىن  �الر  تەكشۈردى،  ھۆججەتلىرىمنى  مٻنىڭ  �الر  كەلدى.  گٻرغا  ال مەمۇرالر  �خشايدۇ.  بٻرىلگەنگە  قويۇپ  شەرتلىك 

سىزنىڭ  قوشنىلىرىڭىزدىن  ۋە  دوستلىرىڭىز  �الر  سورىدى.  قىلمىغانلىقىنى  ياكى  قىلغان  ئەمەل  ائىئلەمدىكىلەرنىڭ  ياخشىالنمىغانلىقىمنى، 
دٻدى.563 سورايدۇ»  ئەمەسلىكىڭىزنى  ياكى  ىئشەنچلىك 

قويۇپ بٻرىشتىن بۇرۇنقى سۆھبەتلەردە سورالغان سوائلالرمۇ �خشاش مەزمۇندا بولغان. تۇتقۇنالردىن �الرنىڭ دىنىي پاائلىيەتلىرى، 
چەتئەلدىكى ائالقىلىرى ۋە تۇتۇپ تۇرۇلغان جەرياندا قايتا-قايتا سورالغان تٻمىالر تەكرار سورالغان. تۇتقۇنالرنىڭ ھەممىسىدىن دٻگۈدەك 

قىلىش،  قىلمىشلىرىنىڭ خاتا ىئكەنلىكىنى ېئتىراپ  قىلىش»، �زلىرىنىڭ ىئلگىرىكى  نى «ىئقرار  قىلمىشلىرى»  �زلىرىنىڭ «جىنايــى 
كٻيىن  بۇندىن  قانداق �زگەرگەنلىكىنى چۈشەندۈرۈش،  بىلدۈرۈش، ىئدىيەسىنىڭ  بولغانلىقىنى  مىننەتدار  ىئنتايىن  قاتناشقىنىغا  تەربىيەلەشكە 
قايتا �نداق قىلماسلىققا قەسەم قىلىش ھەمدە ىئسالم دىنىي ېئتىقادىدىن ۋاز كٻچىش ھەمىشە تەلەپ قىلىنغان. شۇنىڭدەك تۇتقۇنالردىن يەنە 

قىلىنغان.564 تەلەپ  بولغانلىقىنى چۈشەندۈرۈش  قىلماقچى  نٻمە  كٻيىن  بٻرىلگەندىن  قويۇپ 

سوائلالرغا  سورالغان  بارلىق  �چۈن،  بٻرىلىشى  قويۇپ  �زلىرىنىڭ  تۇتقۇنالر  سابىق  قەتئىينەزەر،  بولۇشىدىن  قانداق  ئەھۋالنىڭ  ھەقىقىي 
قويۇپ  ېئيىشىچە،  تەشكىالتىغا  كەچۈرۈم  ائيتۇغاننىڭ  قارىغان.  دەپ  زۆرۈر  بٻرىش  جاۋاب  كۈتكىنىدەك  ئەمەلدارلىرىنىڭ  ھۆكۈمەت 

ناھىيە  دەرىجىلىك)،  گٻر  ال (يەنى  دەرىجىلىك  «مەكـتەپ»  يەنى  گۇرۇپپا،  تۆت  �خشىمىغان   � ىئلگىرى،  ھەپتە  قانچە  بىر  بٻرىلىشتىن 
�الرنىڭ  بولۇپ،  قىلغان  قوبۇل  زىيارىتىنى  ئەمەلدارلىرىنىڭ  ھۆكۈمەت  دەرىجىلىك  رايون  ائپتونوم  ۋە  دەرىجىلىك  ۋىاليەت  دەرىجىلىك، 

دەپ  قىلىنىدۇ  تەلەپ  بٻرىش  جاۋابالرنى  بەلگىلەنگەن  چوقۇم  سوائلالرغا  بۇ   � ھەمدە  سورىغان،  سوائلالرنى  �خشاش  �نىڭدىن  ھەممىسى 
قارىغان:

ىئدىيەڭىزدە  ۆئگەندىڭىز؟  «نٻمىنى  بىزدىن:  ۇئالر  ىئدى.  وئخشاش  [زىيارەتلەر]  ھەممىسى  ۇئالرنىڭ 
قىلىشنى  ىئش  نٻمە  كٻيىن  بٻرىلگەندىن  قويۇپ  كۆرەمسىز؟  ياخشى  دۆلىتىنى  خىتاي  بولدىمۇ؟  ۆئزگىرىش 
وئيالۋاتىسىز؟ قايتا تەربىيە ائلغىنىڭىزغا رەھمەت ېئيتامسىز؟» دٻگەندەك سوائلالرنى سورىدى. بىز بارلىق 
بۇنى  بىز  تاشلىنىمىز.  تۈرمىگە  بولمىسا  كٻرەك ىئدى، ەئگەر ۇئنداق  بٻرىشىمىز  سوائلالرغا ىئجابىي جاۋاب 

557 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

558 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

559 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

560 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

561 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

562 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
563 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى .
564 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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30 بولۇپ،  ائرىلىقىدا  ھەپتە  ىئككى  ھەپتىدىن  بىر  بىرى]  ھەر  زىيارەتنىڭ  قٻتىملىق  [تۆت  بىلىمىز... 
بولساقمۇ،  قىلمىغان  ىئشنى  بىر  ۇئنداق  بىز  تۇتقاندا،  بىزنى  ۇئالر  داۋامالشتى…  مىنۇتقىچە   60 مىنۇتتىن 
بٻرىلىشتىن  [قويۇپ  سىز   … ىئدى  چىقققان  ياساپ  سەۋەبنى  بىر  شۇنداق  ۈئچۈن]  تۇتۇلۇشىمىز  [بىزنىڭ 
باشاليسىز.  بىلەن  سەۋەبى  بٻرىلىشنىڭ  قويۇپ  [يازغانلىرىڭىزنى]  كٻرەك.  يٻزىشىڭىز  نەرسە  بىر  بۇرۇن] 
ائندىن سىز ناماز وئقۇمايمەن، مەسچىتكە بارمايمەن ھەمدە خىتاينىڭ بارلىق قانۇنلىرىغا ەئمەل قىلىمەن 

دٻگەن بىر جەدۋەلنى كۆچۈرۈپ يازىسىز.565

زىيارەت جەريانى ائخىرلىشىشقا ائز قالغاندا، تۇتقۇنالرغا بىر نەچچە پارچە خەت يازغۇزۇلغان ۋە ىئمزا قويغۇزۇلغان ھەمدە «ىئقرار قىلىش» 
خٻتى، «مىننەتدارلىق بىلدۈرۈش» خٻتى قاتارلىق بىر قانچە رەسمىي ھۆججەتكە، ھەمدە كەم دٻگەندە بىر پارچە، �الرنىڭ الگٻردىكى 

تۇتۇپ تۇرۇلۇشى ھەققىدە ھٻچنٻمە ائشكارىلىماسلىق، ھەتتا �الرنىڭ ائىئلىسىدىكىلەرنى �ز ىئچىگە ائلغان ھەر قانداق كىشىگە، بولۇپمۇ 
بٻرىلىشتىن  قويۇپ  تۇتقۇنالرنىڭ ېئيتىشىچە، �الر  قويغۇزۇلغان.566 سابىق  قىلىنغان ھۆججەتكە ىئمزا  بايان  چەتئەللىكلەرگە ائشكارىلىماسلىق 

19 پارچە ھۆججەتكە  ىئلگىرى نۇرغۇن ھۆججەتلەرگە ىئمزا قويۇشى كٻرەك ىئكەن. دۆلەت مۇنداق دٻدى: «مەن قويۇپ بٻرىلىشىم �چۈن 
ىئمزا قويۇشۇم كٻرەك ىئدى».567

قىلىنغانلىقىنى ېئيتقان نۇرگۈل خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، �زىنىڭ قويۇپ  تۇتقۇن  بارغانلىقى �چۈن  قازاقىستانغا ساياھەتكە  �زىنىڭ 
بٻرىلىشتىن بۇرۇن �چ پارچە خەت يازدۇرۇلغانلىقى ۋە ىئمزا قويدۇرۇلغانلىقىنى بىلدۈردى.

بىزگە  ۇئالرنىڭ  يٻزىپ،  خٻتى  بىلدۈرۈش  مىننەتدارلىق  پارتىيەگە  ىئلگىرى،  بٻرىلىشتىن  قويۇپ  مەن 
قازاقىستانغا  مەن  ھەمدە  ىئدى،  كٻرەك  ېئيتىشىم  رەھمەت  تەربىيەلىگەنلىكىگە  ۋە  بەرگەنلىكى  تاماق 
ۈئچ  ۈئچۈن  بٻرىلىش  قويۇپ  ىئدى…  كٻرەك  يٻزىشىم  خٻتى  ىئقرار  دەپ  ۆئتكۈزدۈم  خاتالىق  بٻرىپ 
ھٻچنٻمە  ھەققىدە  كەچۈرمىشلىرىمىز  گٻردىكى  ال [بىزنىڭ]  خەتتە  [ۈئچىنچى]  ىئدى.  الزىم  خەت  پارچە 
دەپ  قوشۇلىمەن  قايتۇرۇلۇشقا  گٻرغا  ال سوتلىنىپ  قىلسام  خىالپلىق  ەئگەر  بولمايتتى.  دٻيىشىمىزگە 

يازدىم.568

تۈرمىگە  ياكى  تۇتۇلىدىغانلىقى  قايتا  توغرىسىدىكى �چۇرالرنى ائشكارىلىسا، �الرنىڭ  ئەگەر الگٻرالر  تۇتقۇنالرنىڭ ھەممىسىگە، 
ئەۋەتىلىدىغانلىقى ېئيتىلغان.  ئەزالىرىنىڭمۇ الگٻرالرغا  تۇتقۇنالرغا �الرنىڭ ائىئلە  باشقا سابىق  يەنە  سولىنىدىغانلىقى ھەققىدە ېئنىق ېئيتىلغان. 

زور تۈركۈمدىكى قازاق تۇتقۇنالر بىلەن بىللە قويۇپ بٻرىلگەن نۇرىئسالم خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زلىرىنىڭ الگٻر خادىملىرى 
تەرپىدىن قويۇپ بٻرىلىشتىن بۇرۇن، گۈرۈپپىدىكى ھەممىيلەنگە- ئەگەر �الر الگٻرالر ھەققىدە بىرەر نەرسىنى ائشكارلىسا، � ھالدا �الرنى 

پارتىيەگە  بٻرىلىشتىن بۇرۇن  قامايدىغانلىقىنى ېئيتقان.569 ائيدار كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ قويۇپ  قايتىدىن  بىللە الگٻرغا  بىلەن  ائياللىرى 
بٻرىش شەرتى ائستىدا، الگٻر ھەققىدە ھٻچنٻمىنى ائشكارىلىماسلىققا  ئەۋەتىلىش جازاسى  يٻزىشى ھەم ائىئلىسىگە الگٻرغا  مىننەتدارلىق خٻتى 

ېئيتقان: قىلىنغانلىقىنى  تەلەپ  قىلىشى  قەسەم 

بارغان  مەن  قىلىنغىنىمدا]،  سوراق  الگٻردا  قٻتىم  [ائخىرقى  ىئلگىرى  كۈن  قانچە  بىر  بٻرىلىشتىن  قويۇپ 
ۋە  كوممۇنىزم  ىئدى.  كٻرەك  يٻزىشىم  ىئشالرنى  بارلىق  كەلگەن  بٻشىمغا  چەتەئللەردە  قىلغان]  [زىيارەت 
كٻرەكلىكىنى  تىللىشىم  دٻموكراتىيەنى  مەدھىيەلەپ،  كوممۇنىزمنى  مەن  يازدۇردى.  ھەققىدە  دٻموكراتىيە 
ائتا- سۆزلىسەم،  ىئشالرنى  بەرگەن  يۈز  الگٻردا  مەن  ەئگەر  قىلدىم.  شۇنداق  مەن  بولغاچقا،  بىلىدىغان 

ائنامغا جازا بٻرىلىدىغانلىقىنى يٻزىشىم كٻرەك. ائندىن مەن قەغەزگە ىئمزا قويۇپ، بارماق ىئزىمنى بٻسىشقا 
بولدۇم.570 مەجبۇر 

565 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
566 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ زىيارىتى؛ ھەم بۇ خەۋەرگە قاراڭ: ائلىسون كىلىڭ ۋە مٻگا راجاگوپاالن، BuzzFeed خەۋەرلىرى، «�الرنىڭ كۆرگەنلىرى: سابىق تۇتقۇنالر خىتاينىڭ تۇتۇپ 

تۇرۇش الگٻرلىرىنىڭ دەھشەتلىرىنى تەپسىلىي بايان قىلدى»، 2020-يىلى 27-ائۋغۇست، 
www.buzzfeednews.com/article/alison_killing/china-ex-prisoners-horrors-xinjiang-camps-uighurs;

ېئمىلىي راۋخاال ۋە ائننا فىفىلد، «ۋاشىنگـتون پوچتىسى» گٻزىتى، «� خىتاينىڭ يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدىن قۇتۇلۇپ ۋىرجىنىيەگە باردى. ائمٻرىكا �نى تۇرغىلى قويامدۇ؟»، 2019-يىلى 11-ائينىڭ 17-كۈنى،
www.washingtonpost.com/world/2019/11/17/she-survived-chinese-internment-camp-made-it-virginia-will-us-let-her-stay/?arc404=true

567 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

568 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

569 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
570 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ زىيارىتى.
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بەزى سابىق تۇتقۇنالرغا �زلىرىنىڭ الگٻردا تۇرغانلىقىنى ىئنكار قىلىشى بۇيرۇلغان.571 بىر قانچە كىشىلەرنىڭ دٻيىشىچە، �الر قويۇپ 
تاجىگۈل خەلقائرا كەچۈرۈم  تەربىيەلەنگەن.572  نٻمە دٻيىشى كٻرەكلىكى ھەققىدە  تۇغقانلىرىغا  بٻرىلگەندىن كٻيىن دوستلىرى ۋە 

تاماق  بٻرىلغانلىقىنى، �الر � يەردە، �نىڭغا گىرىم قىلدۇرغانلىقى ۋە  بٻرىلىشتىن ىئلگىرى ساقچىخانىغا ېئلىپ  تەشكىالتىغا، �زىنىڭ قويۇپ 
بەرگەنلىكىنى ېئيتتى. بىر ھەپتە جەريانىدا � قايتا-قايتا سوراق قىلىنغان، بۇ جەرياندا �الر يەنە �نىڭغا ىئشلەتكۈزمەكچى بولغان ۋىدىيو 

�چۈن نٻمە قىلىش كٻرەكلىكى ھەققىدە كۆرسەتمە بەرگەن: «[مەن قويۇپ بٻرىلىشتىن بۇرۇن] كومپارتىيەنى ماختايدىغان ۋە �الرنىڭ ماڭا 
تٻررورلۇق ھەرىكەتلىرى [چەتئەلدىكى �يغۇر  نەقەدەر كۈچلۈك ىئكەنلىكى،  قىلىدىغان، دۆلەتنىڭ  ياخشى گەپلەرنى  قىلغانلىرى ھەققىدە 

بولدۇم».573 مەجبۇر  ۋىدىيو ىئشلەشكە  ھەققىدە  قىلىۋاتقانلىقى  تەشكىالتىنىڭ] 

كەلگەنلىكى،  بىلەن  ىئختىيارلىقى  �ز  گٻرغا  ال �زىنىڭ  �چۈن،  ېئلىش  رۇخسەت  قايتىشغا  قازاقىستانغا  تەشكىالتىغا،  كەچۈرۈم  دارىگا 
ھەققىدە،  �گەنگەنلىكى  نەرسىلەرنى  ئەھمىيەتلىك  نۇرغۇن  جەريانىدا  تۇرۇش  گٻردا  ال ۋە  �چرىغانلىقى  مۇائمىلىگە  ياخشى  گٻردا  ال

مۇنداق   � ېئيتقان.  كٻرەكلىكىنى  ىئشلىشى  ۋىدىيو  بىر  تەپسىلىي  ناھايىتى  ائلغان  ىئچىگە  �ز  ىئكەنلىكىنى  ناچار  نٻمىشقا  دىننىڭ  شۇنداقال 
مەجبۇر  دٻيىشكە  بۇالرنى  ىئالجسىزلىقتىن  �چۈن  كۆرۈشۈش  بىلەن  بالىلىرىم  ئەمما  بولساممۇ،  خالىمىغان  دٻيىشنى  بۇالرنى  «مەن  دٻدى: 

بولدۇم».574

تۇتۇلىدىغانلىقى   توغرىسىدا سۆزلىسە، �الرنىڭمۇ  بارغانلىقى  تاۋابىائتلىرىنىڭ الگٻرغا  ئەگەر �ز ائىئلە  تاۋابىائتلىرىغا،  تۇتقۇنالرنىڭ ائىئلە 
بٻرىلىش ائلدىدا تۇرغان  باتىمانىڭ سۆزىگە قارىغاندا، قويۇپ  ېئيتىلىپ تەھدىت سٻلىنغان. كەنت باشقۇرۇش ىئشخانىسىدا ىئشلىگەن 

تۇرغانلىقىنى  تۇغقانلىرىنىڭ الگٻردا  بولۇپ، �الرغا  تاپشۇرۇۋالغان  تٻلٻفونىنى  ئەمەلدارلىرىنىڭ  تاۋابىائتلىرى ھۆكۈمەت  تۇتقۇنالرنىڭ ائىئلە 
تەھدىت  تۈرمىگە سولىنىدىغانلىقى ېئيتىلىپ  قالسا، �الرنىڭمۇ  بىلىپ  نەرسە  بىر  توغرىسىدا  بۇ  ئەگەر مۇخبىرالر  ائشكارىلىماسلىقىنى، 

سٻلىنغان.575

تۇتقۇنالر زۆرۈر شەرتلەرنى ھازىرلىغاندىن كٻيىن، �الرنىڭ �يلىرىگە قايتىشىغا رۇخسەت قىلىنغان بولسىمۇ، ئەمما �الر �زلىرىنىڭ يورۇش – 
تۇرۇشنى ۋە كىشىلىك ائالقىلىرىنى قاتتىق چەكلىگەن ھالدا ياشاشقا مەجبۇر بولغان.576

سابىق تۇتقۇنالر يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدىن قويۇپ بٻرىلگەندىن   3.6
كٻيىن ۇئچرىغان مۇائمىلىلەر

بولۇپمۇ يورۇش  قايتىپ كەلگەندىن كٻيىن، �الرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى،  بٻرىلىپ �يلىرىگە  تۇتقۇنالر يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدىن قويۇپ  سابىق 
بارلىق ائز سانلىق مىللەتلەرگە  بولسا شىنجاڭدا ىئجىرا قىلىنىۋاتقان  بۇ چەكلىمىلەر  قاتتىق چەكلىمىلەرگە دۇچ كەلگەن.  تٻخىمۇ  ئەركىنلىكى 

قاراڭ) بۆلەككە   3.2) تەركىۋىگە قوشۇلغان.  قارىتىلغان كەمسىتىش سىياسەتلىرىنىڭ 

نازارەت  بىۋاسىتە  تەرپىدىن  ائدەملەر  ۋە  ېئلٻكـتىرونلۇق  تۇتقۇنالر  سابىق  بارلىق  قىلغان  قوبۇل  زىيارىتىنى  تەشكىالتىنىڭ  كەچۈرۈم  خەلقائرا 
گٻرالردىن  ال ېئيتتى.  تۇرىدىغانلىقىنى  تەكشۈرۈپ  قەرەللىك  �الرنى  كادىرالرنىڭ  ۋە  خىزمەتچىلىرى  ھۆكۈمەت  ھەمدە  ېئلىنغانلىقى  ائستىغا 

ئەمەلدارلىرى  ھۆكۈمەت  تەشكىالتىغا  كەچۈرۈم  يٻركىنبٻك  ىئشلىگەن  بىللە  بىلەن  تۇتقۇنالر  سابىق  قانچە  بىر  كٻيىن،  بٻرىلگەندىن  قويۇپ 
ھەققىدە سوائل سوراپ  پوزىتسىيەسى  خىزمەتداشلىرىدىن �الرنىڭ  بٻرىپ،  داىئم  بٻرىلگەنلەرنىڭ ىئش �رنىغا  قويۇپ  گٻردىن  ال

تۇرىدىغانلىقىنى ېئيتتى.577

تۇتقۇنالرغا نىسبەتەن �الرنىڭ شىنجاڭدىكى تۇرمۇشىغا ئەڭ چوڭ دەخلى-تەرۇز قىلىدىغان  2-بابتا مۇالھىزە قىلىنغىنىدەك، سابىق 
بٻرىشىچە، �الر  تۇتقۇنالرنىڭ ھەممىسىنىڭ دٻگۈدەك ېئيتىپ  نازارەتچىلىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقىدۇر. سابىق  بىرى ھۆكۈمەت  تەرەپلەرنىڭ 

الگٻردىن قويۇپ بٻرىلگەندىن كٻيىن، ھۆكۈمەت خىزمەتچىلىرى ياكى كادىرالر ھەر ائيدا بىر نەچچە كٻچە �الرنىڭ �يىدە بىللە تۇرۇشى 
تەلەپ قىلىنىدىكەن.578 يەنە بىر نەچچە سابىق تۇتقۇنالرنىڭ دٻيىشىچە، �الر الگٻردىكى چاغالردا ھۆكۈمەت خادىملىرى �الرنىڭ ائىئلە 

تاۋابىائتلىرى بىلەن بىللە �الرنىڭ �يىدە تۇرغان.579

571 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

572 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

573 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

574 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

575 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

576 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

577 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

578 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

579 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى
Amnesty International

تۇتقۇنالرنىڭ ائىئلە ئەزالىرىمۇ يەنە �الرنىڭ تۇتۇلغان تۇغقانلىرى الگٻردىكى ۋاقىتالردا ۋە الگٻردىن قويۇپ بٻرىلگەندىن كٻيىنمۇ ھەر 
تۈرلۈك چەكلىمىلەرگە دۇچ كەلگەن. بۇ چەكلىمىلەر قوشۇمچە نازارەت ائستىغا ېئلىنىش، �يلىرىنىڭ ائختۇرۇلىشى ۋە �الرنىڭ يورۇش 

- تۇرىشلىرىنىڭ تٻخىمۇ ائزايتىلىشى قاتارلىقالرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ.580 ىئبراھىم كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زى الگٻردىكى ۋاقىتتا ائىئلە 
ياشاۋاتىدۇ،  ئەركىن  ۋاقتىمدا ائىئلىدىكىلىرىم  بىلدۈرۈپ مۇنداق دٻدى: «مەن الگٻردىكى  قانداق چەكلەنگەنلىكىنى  ئەركىنلىكىنىڭ  ئەزالىرىنىڭ 

دەپ �يلىغان ىئدىم، لٻكىن �الرنىڭ �يگە نەزەربەند قىلىنغانلىقىنى بىلدىم. �الر بىرەر يەرگە بارماقچى بولسا رۇخسەت سورىمىسا 
بولمايدىكەن… بىر كادىر �يىمىزگە داىئم كٻلىپ تۇرىدىكەن. (�ينىڭ ائلدىدىكى) يولدا كامٻرا بار ىئكەن.581

بٻرىلگەندىن كٻيىن دوستلىرى، ائىئلىسىدىكىلەر ۋە جامائەتلىرى  بىلدۈرۈشىچە، �الر الگٻردىن قويۇپ  تۇتقۇنالرنىڭ  يەنە كۆپلىگەن سابىق 
پاتىگۈل كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ ائخىرىدا خىتايدىن ائيرىلىشىدىكى ئەڭ مۇھىم سەۋەبلەرنىڭ بىرى  تەرىپىدىن چەتكە قٻقىلغان.582 

قٻقىلىش ىئكەنلىكىنى ېئيتىپ مۇنداق دٻدى: ىئجتىماىئي چەتكە 

مٻنىڭ (قازاقىستانغا) قايتىشنى قارار قىلىشىمدىكى سەۋەب، مەن «خەتەرلىك ائدەم» دەپ بٻكىتىلگەندىن 
ىئجتىماىئي  ھەتتا  مٻنى  كۆپچىلىك  قاچۇردى.  ۆئزىنى  مەندىن  ائىئلەمدىكىلەرمۇ  ھەتتا  دوستلىرىم  كٻيىن، 
سوراپ  سوائل  مەندىن  داىئم  خادىملىرى  بىخەتەرلىك  بولۇشتى…  چىقىرىۋەتمەكچى  يىغىلىشالردىنمۇ 
تۇردى. مەن ىئشلەۋاتقان وئرۇننىڭ باشلىقىمۇ داىئم مٻنى سوراققا تارتىپ تۇردى… گەرچە مەن ەئزەلدىن 

بىرەر جىنايەت ۆئتكۈزۈپ باقمىغان بولساممۇ، ۇئالر مٻنى جىنايەتچى دەپ قارىدى.583

تاۋابىائتلىرىنىڭ ئەھۋالى ھەققىدە كەچۈرۈم تەشكىالتىغا تەمىنلىگەن دەلىل-  قويۇپ بٻرىلگەندىن كٻيىن سابىق تۇتقۇنالر ۋە �الرنىڭ ائىئلە 
ىئسپاتالر-  مۇخبىرالر ۋە باشقا تەكشۈرگۈچىلەر ېئرىشكەن دەلىل-ىئسپاتالر بىلەن، شۇنداقال الگٻردىن قويۇپ بٻرىلگەندىن كٻيىنكى بىر 

نەچچە ائيدا سابىق تۇتقۇنالرغا قانداق مۇائمىلە قىلىش ھەققىدىكى ائشكارىالنغان ھۆكۈمەتنىڭ ھۆججەتلىرى بىلەن بىردەك بولۇپ چىقتى. 
بۇ ىئسپاتالر بولسا تٻلٻگراممىدىكى بىر بۇيرۇقتا كۆرسۇتىلگەن بولۇپ، �نىڭدا ھەر بىر سابىق تۇتقۇن الگٻردىن قويۇپ بٻرىلگەندىن كٻيىن 

باھالىنىپ تۇرۇشى ۋە كونترول قىلىنىشى ھەمدە الگٻردىن ائيرىلغاندىن كٻيىنكى«بىر يىل كۆرۈش سىزىقىدىن  نازارەت قىلىنىشى،  قاتتىق 
قىلىنغان.584 تەلەپ  قاتارلىق ىئشالر  ائيرىماسلىقى» 

تەربىيەلەش داۋام قىلغان 
بٻرىلگەندىن كٻيىنمۇ  بارلىق الگٻر شاھىتلىرىنىڭ ھەممىسىدىن دٻگۈدەك قويۇپ  قىلغان  زىيارىتىنى قوبۇل  خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ 

مىللەت كىشىلىرىنىڭمۇ  قىلىنمىغان ائز سانلىق  تۇتقۇن  قىلىنغان.585  تەلەپ  قاتنىشىش  تىلى ۋە سىياسىي ىئدٻئولوگىيە دەرسلىرىگە  خىتاي 
داىئم دەرسكە قاتنىشىشى تەلەپ قىلىنغان. سابىق تۇتقۇنالرنىڭ دەرىسكە قاتنىشىشى تٻخىمۇ كۆپرەك بولۇپ، �الر ائدەتتە ھەر كۈنى ىئككى 

ياكى �چ سائەت تەربىيەلەشكە قاتناشتۇرۇلغان.586 بەزى تۇتقۇنالرنىڭ ائىئلە ئەزالىرىمۇ كۈندە نەچچە سائەت تەربىيەلەشكە 
تەربىيەلەش دەرسىدە داۋاملىق «ىئقرار  قاتناشتۇرۇلغان  بٻرىلگەندىن كٻيىن  تۇتقۇنالرنىڭ دٻيىشىچە، �الر قويۇپ  قاتناشتۇرۇلغان.587 سابىق 

قىلىش ۋە �زىنى تەنقىدلەش» خٻتى يٻزىپ، شۇ يەردىكى كادىرالرنىڭ باھالىشىغا تاپشۇرۇشى تەلەپ قىلىنغان.588 بىر سابىق تۇتقۇننىڭ 
ېئيتىشىچە، �الرنىڭ يٻزىسىدىكى قازاقالر بىلەن �يغۇرالرنىڭ ائيرىم-ائيرىم ھالدا دەرسلەرگە قاتنىشىشى تەلەپ قىلىنغان.589 يەنە بىر نەچچە 

قىلىنمىغان.590 تەلەپ  قاتنىشىشى  بۇ دەرسلەرگە  بىلدۈرۈشىچە، خىتايالرنىڭ  تۇتقۇنالرنىڭ 

خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان نۇرغۇن الگٻر شاھىتلىرى، ائز سانلىق مىللەت كىشىلىرىنىڭ ھەممىسى ھەر 
تۇتقۇنالر �زلىرىنىڭ  بۇ مۇراسىمالردا سابىق  قاتنىشىش كٻرەكلىكىنى ېئيتقان.591  بايراق چىقىرىش مۇراسىمىغا  ئەتىگەندە  دۈشەنبە كۈنى 

جىنايەتلىرىنى ائشكارا «ىئقرار قىلىش»، ائشقۇنلۇققا قارشى تۇرۇش، ائشقۇن بولغانلىقى �چۈن كەچۈرۈم سوراش ۋە �الر ائلغان تەربىيەنىڭ 
بايراق  كەنتنىڭ  تەشكىالتىغا ېئيتىشىچە،  تۇتقۇنالرنىڭ كەچۈرۈم  بٻرىلغان.592 سابىق  پاائلىيەتلەر ېئلىپ  قاتارلىق  ېئسىللىكىنى مەدھىيەلەش 

پاائلىيەتلەرگە  بۇ خىل  قارىغاندا،  قىلىنغان. مەريەمگۈلنىڭ سۆزىگە  تەلەپ  قاتنىشىشى  چىقىرىش مۇراسىمىغا پەقەت ائز سانلىق مىللەتلەرنىڭال 

580 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

581 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

582 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

583 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
584 پاراگراف17-تٻلٻگرامما (ىئلگىرى نەقىل ېئلىنغان).

585 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

586 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

587 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

588 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

589 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

590 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

591 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

592 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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«بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»122
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى

Amnesty International

قاتنىشىشقا مەجبۇرالنغان. مەريەمگۈل  بٻرىشى تەلەپ قىلىنغان، ئەمما پەقەت ائز سانلىق مىللەتلەرال  ئەزالىرىنىڭمۇ  الگٻرغا كىرمىگەن كەنت 
مۇنداق دٻدى: «پەقەت �يغۇرالرال بارىدۇ. خىتايالر بىزنى مەسخىرە قىلىشىدۇ».593

دارىگا الگٻردا بىر يىلدىن كۆپرەك يٻتىپ چىققاندىن كٻيىن �زۇن �تمەي، خىتاي كومپارتىيەسىنى مەدھىيەلەيدىغان ماقالە يٻزىپ، �نى 
بۇيرۇلغانلىقىنى ېئيتتى: باشقىالرنى دىنغا ېئتىقاد قىلماسلىققا دەۋەت قىلىشقا  بايراق چىقىرىش مۇراسىمىدا �قۇش ۋە 

ۇئالر ماڭا: «مٻنىڭ ىئسمىم دارىگا، ... نىڭ قىزى، مەن الگٻرغا باردىم... چۈنكى مەن خاتالىق ۆئتكۈزدۈم، 
غەمخورلۇقىدا  پارتىيەنىڭ  مەن  ھازىر  تۈزەتتىم...  خاتالىقىمنى  ائرقىلىق  ېئيتىش  رەھمەت  پارتىيەگە  ھازىر 
دىندار  يەنە  مەن  ېئيتتى.  كٻرەكلىكىنى  دٻيىشىم  سالدى»  يولغا  توغرا  مٻنى  ياشاۋاتىمەن. ۇئالر  يولدا  توغرا 
ىئبادەت  بىز  بولدۇم.  مەجبۇر  دٻيىشكە  ىئكەنلىكىنىمۇ  خاتا  بۇنىڭ  كٻرەكلىكىنى،  بولماسلىقىمىز 

پارتىيەگە ەئگىشىشىمىز كٻرەك. بىز ھەر ۋاقىت  قىلماسلىقىمىز كٻرەك. 

تۇتقۇنالرنىڭ ائىئلە ەئزالىرىمۇ بايراق چىقىرىش مۇراسىمىدا سۆز قىلىشقا بۇيرۇلغان. بوالت خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا بايراق 
چىقىرىش مۇراسىمىدا ائكىسىنىڭ ۆئزى ھەققىدە سۆزلەشكە مەجبۇرالنغانلىقىنى ېئيتقان. ۇئ مۇنداق دٻگەن: «[مٻنىڭ] ىئنىم ‹كٻسەل› 

يۇقتۇرۋالغان، مەن ۇئنىڭدىن نومۇس قىلىمەن ۋە بۇنىڭ ۈئچۈن مەن كەچۈرۈم سورايمەن».594

سابىق تۇتقۇنالرنىڭ خىتاينىڭ ىئچىدىكى يورۇش ەئركىنلىكىنىڭ چەكلىنىشى
بارلىق سابىق تۇتقۇنالر الگٻردىن قويۇپ بٻرىلگەندىن كٻيىن يورۇش ئەركىنلىكى زور چەكلىمىلەرگە دۇچ كەلگەن. ھەممىسىنىڭ دٻگۈدەك 
�الر تۇرۇۋاتقان يٻزا ياكى ناھىيەدىن چىقىشى چەكلەنگەن. چىقىشقا رۇخسەت قىلىنسىمۇ، �الر ائلدى بىلەن ھۆكۈمەتتىن يازما رۇخسەت 

پارتىيە كومىتٻتى قاتارلىق  ېئلىشى كٻرەك ىئكەن.595 بىر سابىق تۇتقۇن تەمىنلىگەن ھۆججەتكە قارىغاندا، رۇخسەت ىئلتىماسى ساقچىخانا ۋە 
تۆت �خشىمىغان يەرلىك ھۆكۈمەت �رگىنىنىڭ تەستىقىدىن �تۈشى كٻرەك ىئكەن.

بەزى سابىق تۇتقۇنالر يەنە بىر نەچچە ائي �يىدە نەزەربەند قىلىنغان. نۇرغۇن كىشىلەردىن ھەر كۈنى ساقچى ياكى يٻزا باشلىقلىرىغا دوكالت 
قىلىپ تۇرۇش تەلەپ قىلىنغان. بەزى تۇتقۇنالر ھەتتا كەنت باشقۇرۇش ىئشخانىسى ياكى ساقچىخانىدا بىر نەچچە ھەپتە ياكى بىر نەچچە ائي 

مەجبۇرالنغان.596 تۇرۇشقا 

ائيتوغان كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ ھەرىكىتىنىڭ قانداق چەكلەنگەنلىكىنى سۆزلەپ مۇنداق دٻگەن: «مەن بەش ائي نازارەت ائستىدا 
ياشىدىم. مەن پەقەت �زۈمنىڭ يٻزىسىدىال تۇردۇم، رۇخسەتسىز ھٻچيەرگە بارالمايمەن. مەن ھەر كۈنى ئەتىگەندە كەنت ىئشخانىسىغا 

دوكالت قىلىشىم كٻرەك. يٻزىدىن باشقا يەرگە بٻرىش �چۈن كەنت باشلىقىدىن رۇخسەت ائلمىسام بولمايتتى».597

نۇرغۇنلىغان سابىق تۇتقۇنالرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، �الر الگٻردىن قويۇپ بٻرىلگەندىن كٻيىن بىر نەچچە ائي ىئچىدە �الرنىڭ كىملىكلىرى، 
�الر ھەر بىر تەكشۈرۈش پونكىتىدىن �تكەندە ياكى كەنتىدىن ائيرىلغاندا ائگاھالندۇرۇش سىگنالى بٻرىدىغان قىلىپ پىروگراممىالنغان. 

598 كىملىك ائگاھالندۇرۇش سىگنالى بٻرىلگەندىن كٻيىن، �الردىن دەسلەپكى تۇتۇلغان چاغدىكى ۋە الگٻردىكى مەزگىلدىكىگە �خشاش 

سوائلالر سورىلىپ، داىئم سوراق قىلىنىپ تۇرغان.599 قازاقىستاننى زىيارەت قىلغانلىقى �چۈن بىر يىل تۇتۇپ تۇرۇلغان ماخاببات خەلقائرا 
قانداق چەكلەنگەنلىكى توغرىسىدا مۇنداق دٻگەن: بٻرىلگەندىن كٻيىن �نىڭ ھەرىكىتىنىڭ  كەچۈرۈم تەشكىالتىغا الگٻردىن قويۇپ 

سىكانٻرلىغاندا  كىملىكىمنى  قٻتىم  ھەر  قىلىندىم.  نەزەربەند  ۆئيدە  كٻيىن  بٻرىلگەندىن...  قويۇپ  مەن 
كىملىكىم ۆئتمەيدۇ... مٻنىڭ باشقا شەھەرگە بٻرىشىمغا رۇخسەت قىلىنمىدى. ھەتتا كوچىالردا ماڭساممۇ 
تۇرغان›  الگٻردا  ‹مەن  بارساممۇ  سٻتىۋالغىلى  يٻمەك-ىئچمەك  بولىمەن…  تۇيغۇدا  ماڭغاندەك  الگٻردا 
دٻگەن جەدۋەلنى تولدۇرمىسام بولمايتتى. نومۇس قىالتتىم… مٻنىڭ قىزىم باشقا بىر يٻزىدا تۇراتتى، ەئمما 
ساقچىالرنىڭ  ەئتراپىڭىزنى  ماڭغىنىڭىزدا،  كوچىدا  قٻتىم  ھەر  سىز  يوقلىيالمىدىم.  ۇئنى  سەۋەبتىن  مۇشۇ 

تۇرغىنىنى تەسەۋۋۇر قىالالمسىز؟600 قورشاپ 

593 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

594 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

595 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

596 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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ائسىم  ىئمام  كٻيىنكى  چٻقىۋٻتىلگەندىن 
ھەرقايسى  شىنجاڭنىڭ  مازىرى. 
جايلىرىدىكى مازارالر ۋە باشقا دىنىي ۋە 

ياكى  چٻقىۋٻتىلگەن  مەدەنىيەت �رۇنلىرى 
خۇنۇكلەشتۇرۇلگەن.
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بىر مەزگىل  بٻرىلگەندىن كٻيىن كىملىكلىرى  بىلدۈرۈشىچە، �الر قويۇپ  باشقا سابىق تۇتقۇنالرنىڭ خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا 
باشقا ۋاقىتتا] �يدىن مىدىرلىماسلىقىم كٻرەك، چۈنكى  قاتنىشىشتىن  بايراق چىقىرىش مۇراسىمىغا  ياكى  مۇسادىرە قىلىنغان. «مەن [دەرسكە 

تەكشۈرگۈچى تۇيۇقسىز كٻلىپ تەكشۈرەتتى». ائيسانالى كەچۈرۈم تەشكىالتىغا مۇنداق دٻدى: «مەن ھەر ۋاقىت مۇشۇ جايالرنىڭ بىرىدە 
بولۇشۇم كٻرەك. مٻنىڭ كىملىكىمنى ېئلىۋالدى. مەن ئەركىن ھەرىكەت قىاللمىدىم».601

بىر نەچچە ائيدىن كٻيىن بىر قىسىم يورۇش چەكلىمىلىرى بوشاشقا باشلىغان. كۆپلىگەن سابىق تۇتقۇنالرنىڭ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا 
بىلدۈرۈشىچە، بەزى چەكلىمىلەر ائلتە ائيدىن كٻيىن بىكار قىلىنغان.602 يەنە باشقا سابىق تۇتقۇنالرنىڭ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا بىلدۈرۈشىچە، 

�الرنىڭ يورۇش- تۇرۇشىغا قويۇلغان چەكلىمىلەر بىر يىلغىچە داۋامالشقان.603 بىر سابىق تۇتقۇننىڭ بىلدۈرۈشىچە، �نىڭ يورۇشىگە 
بىلەن تەڭ ېئلىۋٻتىلگەن.604 بٻرىلگەنلەر  بىلەن �خشاش ۋاقىتتا قويۇپ  قويۇلغان چەكلىمىلەر �نىڭ 

سابىق تۇتقۇنالرنىڭ ائىئلە - تاۋاباتلىرىغىمۇ، �الرنىڭ ائىئلە ئەزالىرى الگٻردا تۇرغان مەزگىلدە �الرنىڭ ھەرىكىتىگە قاتتىق چەكلىمىلەر 
قويۇلغان. سابىق تۇتقۇنالرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، �الرنىڭ ائىئلە ئەزالىرى �ز كەنتىدىن باشقا يەرگە بٻرىش �چۈن يەرلىك ئەمەلدارالرنىڭ 

رۇخسىتىنى ېئلىشى كٻرەك ىئكەن.605

سابىق تۇتقۇنالرنىڭ چەتەئلگە چىقىش ەئركىنلىكىنىڭ چەكلىنىشى
بىلدۈرۈشىچە، �الر �زلىرىنىڭ ئەركىن يورۇش ھوقۇقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش،  كۆپلىگەن سابىق تۇتقۇنالرنىڭ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا 

چەتئەلگە چىقىپ ساياھەت قىلىش، ئەڭ ائددىيسى �زىنىڭ شەھىرىدىن ائيرىلىپ خىتاينىڭ ىئچىدە ساياھەت قىلىش �چۈن بىر ياكى 
بىر نەچچە كىشىنىڭ �زىگە كٻپىل بولۇشى، شۇنداقال ئەگەر كٻپىل بولغۇچى �زلىرى كٻپىللىك قىلىۋاتقان كىشىنىڭ يىغىۋٻلىش الگٻرى 

يٻزىشىنى  ياتىدىغانلىقى ھەققىدە كٻپىلنامە  بۇ ھەقتە مەلۇمار بەرسە، �زلىرىنىڭ الگٻردا  باشقىالرغا  ياكى  توغرىسىدا سۆزلىسە  سىستٻمىسى 
ائلدىنقى شەرت قىلغان.606 بىر ياشانغان ائيالنىڭ ېئيتىشىچە، � خىتايدىن ائيرىلىش �چۈن نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ كٻپىللىكىگە موھتاج 

بولغان.607

2015 ۋە  �زۇن يىلالردىن بٻرى شىنجاڭدىكى ائز سانلىق مىللەتلەرنىڭ چەتئەلگە چىقىشى ىئنتايىن قىيىنالشقان.608 بۇ چەكلىمىلەر 
تاپشۇرۇش تەلەپ قىلىنغان.  يىللىرى تٻخىمۇ كۈچەيگەن، ائز سانلىق مىللەت ائھالىلىرى قوللىرىدىكى پاسپورتىنى ھۆكۈمەتكە   -2016

2017-يىلدىن باشالپ، �يغۇرالرنىڭ خىتايدىن ائيرىلىشى ائساسەن مۇمكىن بولمىغان. (چەتئەلگە چىقماقچى بولغان ائز سانلىق مىللەت 
2.3-بۆلەككە قاراڭ).609 ئەزالىرى دۇچ كەلگەن قىيىنچىلىقالر توغرىسىدا تٻخىمۇ كۆپ مەلۇماتالر �چۈن 

بار ياكى قازاقىستان بىلەن كۈچلۈك ائىئلە  قازاقالرنىڭ سەپەر قىلىشىمۇ چەكلەنگەن بولسىمۇ، قانداقال بولمىسۇن قازاقىستان پۇقرالىقى 
ئەمەلدارلىرىنىڭ  قازاقىستان  قازاقالر خىتايدىن چىقالىغان. بەزى كۆزەتكۈچىلەرنىڭ �تتۇرىغا قويۇشىچە،  بىر قىسىم  بولغان  بار  مۇناسىۋىتى 

بٻرىلگەن  قويۇپ  قازاقالرنىڭ  تىرىشچانلىقلىرى سەۋەبىدىن  تەشكىالتلىرىنىڭ  ھوقۇق  كىشىلىك  قازاقىستاندىكى  ياكى  ائرىلىشىشى  دىپلوماتىك 
بولۇشى مۇمكىن ىئكەن.

خىتايدىن چىقىشتىن بۇرۇن، كىشىلەر پاسپورتىنى قايتۇرۇپ ېئلىش �چۈن چوقۇم بىر توقاي بيۇروكرات جەريانالرنى باشتىن �تكۈزۈشى 
كٻرەك.610 سابىق تۇتقۇنالر بىخەتەرلىك خادىملىرى تەرىپىدىن يەنە بىر قٻتىم سوراققا تارتىلىدۇ، �الر چوقۇم الگٻردا تۇرغانلىقى توغرىسىدا 

قويۇشى  توغرىسىدا قوشۇمچە ھۆججەتلەرگە ىئمزا  ئەۋەتىلىدىغانلىقى  ئەزالىرىنىڭ الگٻرغا  بولمىسا �الرنىڭ ائىئلە  ھٻچنٻمە ېئيتماسلىقى، 
كٻرەك.

بٻرىش رۇخسىتىگە  قازاقىستانغا ساياھەتكە  بٻرىشكە مەجبۇرالنغان.  بۇرۇن ۋىدىيولۇق ىئسپات  تۇتقۇنالر خىتايدىن ائيرىلىشتىن  قانچە  بىر 
ېئرىشىش �چۈن بىر قانچە ائي ۋاقىت يول ماڭغان ئەلدىيارنىڭ خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا بىلدۈرۈشىچە، قازاقىستانغا بٻرىشقا رۇخسەت 

بىر ۋىدىيو ىئشلەشكە مەجبۇر قىلىنغان. پايدىلىرىنى مەدھىيەلەيدىغان  تەربىيەنىڭ  قىلىنىشتىن بۇرۇن، � الگٻردا ائلغان 

601 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

602 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

603 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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605 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

606 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

607 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
608 كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتىنىڭ «بىر پاسپورت، ىئككى سىستٻما: خىتاينىڭ تىبەتلەر ۋە باشقىالرنىڭ چەتئەل ساياھىتىنى چەكلىشى» ناملىق ماقالىسىگە قاراڭ، 2015-يىلى 

www.hrw.org/report/2015/07/13/one-passport-two-systems/chinas-restrictions-foreign-travel-tibetans-and-others ،13-ىئيۇل
609 ېئدۋارد ۋوڭ، نيۇ يورك ۋاقىت گٻزىتى، «ساقچىالر خىتاينىڭ غەربىدىكى شىنجاڭنىڭ بىر قىسىم جايلىرىدا پاسپورتالرنى مۇسادىرە قىلدى»، 2016-يىل 1-دٻكابىر،

www.nytimes.com/2016/12/01/world/asia/passports-confiscated-XUAR-china-uighur.html;
كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتىنىڭ «خىتاي: شىنجاڭدا پاسپورت خالىغانچە يىغىۋٻلىنىدۇ» ناملىق دوكالتىغا قاراڭ، 2016-يىلى 21-نويابىر،

www.hrw.org/news/2016/11/22/china-passports-arbitrarily-recalled-XUAR;
docs.uhrp.org/pdf/Weaponized_Passports.pdf ،يغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى: «قورالغا ائيالندۇرۇلغان پاسپورت - �يغۇرالرنىڭ دۆلەتسىزلىك كرىزىسى»، 2020-يىل 4-ائي�

610 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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بىر ھەپتىدىن كٻيىن (پاسپورتۇمنى قايتۇرۇۋالغاندىن كٻيىن)، ساقچىالر مٻنى يەنە چاقىردى. ائندىن ۇئالر 
ۇئالردا  قويغۇچە  ىئمزا  ەئمەلدار  دەرىجىلىك  ناھىيە  [جەدۋەلگە]  ېئلىۋٻلىپ،  يەنە  پاسپورتۇمنى  مٻنىڭ 
مەخپىيەتلىكى  جۇمھۇرىيىتىنىڭ  خەلق  خىتاي  ياكى  الگٻر  ماڭا  ۇئالر  ائندىن  ېئيتتى.  تۇرىدىغانلىقىنى 
بىر پارچە قەغەزنى بەردى، مەن ائشكارىلىمايمەن  يٻزىلغان  توغرىسىدا ھٻچنەرسە ائشكارىلىمايمەن، دەپ 
دەپ قەسەم بەردىم، مەن ۇئنىڭغا ىئمزا قويدۇم… مەن ىئمزا قويغاندىن كٻيىن، ۈئچ-تۆت نەپەر كادىرالر 
بىلەن كەلگەن ىئدى. مٻنى سۈرەتكە ېئلىشنى باشالشتىن بۇرۇن، ۇئالر ماڭا  ۆئيۈمگە كەلدى. ۇئالر كامٻرا 
نٻمە دٻيىشىمنى، يەنى مٻنىڭ مەكـتەپكە بارغانلىقىمنى ۋە بىلىمگە ېئرىشكەنلىكىمنى، ھۆكۈمەتتىن ۋە ماڭا 
كامٻرا  مەن  ېئيتتى...  دٻيىشىمنى  بولغانلىقىمنىى  مەمنۇن  بەرگەنلىكىدىن  يارتىپ  پۇرسىتى  ىئگىلەش  بىلىم 
ياردەم  كىشىلەرگە  نامرات  ھۆكۈمەتنىڭ  قىلغانلىقى،  غەمخورلۇق  ياخشى  ماڭا  پارتىيەنىڭ  ائلدىدا 
قىلىۋاتقانلىقى... ۋە مەكـتەپتە وئقۇۋاتقان يەتتە-سەككىز ائي ىئچىدە وئقۇتقۇچى ۋە باشقىالرنىڭ دوستانە 
مۇائمىلىدە بولغانلىقى ھەمدە ماڭا ياخشى ۆئگەتكەنلىكى… قاتارلىقالرنى دٻيىشنى ۆئگەتتى. مەن شۇنداق 
دٻدىم. ۇئالر مٻنى لٻنتىغا ائلدى. ۇئالر ماڭا ھەرگىز يامان گەپ قىلماسلىقنى قايتا-قايتا تەكرارلىدى. ائندىن 
(شۇنىڭدىن  بەردى.  قايتۇرۇپ  پاسپورتۇمنى  مٻنىڭ  ۇئالر  ائندىن  قويدۇم.  ىئمزا  يەرگە  دٻگەن  قوي،  ىئمزا 

كٻيىن مەن ۋەتەندىن ائيرىلدىم).611

قانچە  بىر  بولغاندا  پاسپورت ائلماقچى  بٻرىشى �چۈن  قازاقىستانغا  بىلدۈرۈشىچە، � ائىئلىسىدىكىلەرنىڭ  ىئبراھىمنىڭ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا 
قايتا- بولمايدىغانلىقىنى  يۈز بەرگەن ىئشالر توغرىسىدا ھٻچنٻمە دٻيىشكە  بىخەتەرلىك خادىملىرى �نىڭغا، الگٻرالردا  قىلىنغان.  قٻتىم سوراق 
قىلىش كٻرەكلىكىنى ېئيتقان. �نىڭ  توغرىسىدا ھٻچنٻمىنى ائشكارىلىمايدىغانلىقىغا قەسەم  ئەھۋال  بۇ  تەكىتلىگەن ۋە ۋىدىيودا �زىنىڭ  قايتا 
ائتا-ائنىسىدىنمۇ كٻپىللىك خٻتىگە ىئمزا قويۇشى تەلەپ قىلىنغان. � كەچۈرۈم تەشكىالتىغا مۇنداق دٻدى: «ائتا-ائنام `ئەگەر مٻنىڭ �غلۇم 
چەتئەل تاراتقۇلىرىغا سۆز قىلسا ۋە الگٻردا يۈز بەرگەن ىئشالرنى ائشكارىلىسا، مٻنى الگٻرغا ېئلىپ كٻتىشكە قوشۇلىمەن` دٻيىشكە مەجبۇر 

بٻرىلگەن.612 بىر نەچچە ائيدىن كٻيىن، �نىڭ ائىئلىسىدىكىلەرگە پاسپورت  قىلدى». 

بىر ائمالالر بىلەن چەتئەلگە چىقالىغان سابىق تۇتقۇنالرغا، ئەگەر �الر ۋاقتىدا قايتىپ كەلمىسە جازاغا �چرايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ 
توختىماستىن  ئەمەلدارلىرىنىڭ  قازاقىستانغا كەلگەندىن كٻيىن ھۆكۈمەت  داىئم تەھدىت سالغان.613 خەينا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ 

ياشىيااليمەن، دەپ �يلىغان  بارالىسامال، مەن ئەركىن  پاراكەندىچىلىك سٻلىشىغا �چرىغانلىقىنى ېئيتقان. � مۇنداق دٻگەن: «قازاقىستانغا 
ياشىغىلى قويمايدىغانلىقىنى  تٻلٻفون قىلىۋەردى. مەن �الرنىڭ مٻنى ھەرگىز خاتىرجەم  ىئدىم… ئەمما [ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى] توختىماي 

بىلدۇرۇشىچە، �الر چەتئەلگە چىقىپ كەتكەنلىكى سەۋەبتىن، داىئرىلەر  تۇتقۇنالرنىڭ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا  ھٻس قىلدىم».614 سابىق 
�الرنىڭ ۋەتىنىدە قالغان ائىئلە -تاۋاباتلىرىنى الگٻرالرغا ېئلىپ كەتكەن دەپ قارايدىكەن.615

سابىق تۇتقۇنالرنىڭ دٻيىشىچە، ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى �الرغا تٻلٻفون قىلىپ، ئەگەر �الر قايتىپ كەلمىسە ياكى الگٻر ھەققىدە بىر 
نٻمە دٻسە، �الرنىڭ ائىئلىسىدىكىلەرنىڭ الگٻرالرغا ئەۋەتىلىدىغانلىقىنى ېئيتىپ تەھدىت سالغان. مەردان، كەچۈرۈم تەشكىالتىغا، � 

قايتىپ كەلمىگەندىن  ئەۋەتىلىدىغانلىقىنى ېئيتقان. � ۋاقتىدا  يەنە الگٻرغا  قايتىپ كەلمىسە، كٻيىن  ئەگەر ۋاقتىدا  شىنجاڭدىن ائيرىلغاندا، 
بىلدۇرگەن.616 قايتىپ كەلمىسە دادىسى ۋە قٻيىائتىسىنى الگٻرغا ائپىرىدىغانلىقىنى  تٻلٻفون قىلىپ، ئەگەر �  كٻيىن، ساقچىالر �نىڭغا 

نۆۋەتتە چەتئەلدە ياشاۋاتقان سابىق تۇتقۇنالر، شىنجاڭدىكى ائىئلە ئەزالىرى تەرىپىدىن ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى يٻنىدا تۇرۇپ تٻلٻفون 
قىلمىسا،  ئەگەر �نداق  قىلغانلىقىنى،  تەلەپ  كٻلىشىنى  قايتىپ  تٻلٻفوندا �زلىرىنىڭ  قىلىپ، �الرنىڭ ائىئلىسىدىكىلەر  بايان  قىلغانلىقىنى 

بىلەن  بىلدۈرۈشىچە، ساقچىالر �نىڭ �غلى  تەشكىالتىغا  قۇۋانىشنىڭ كەچۈرۈم  ئەۋەتىلىدىغانلىقىنى ېئيتقان.  ئەزالىرىنىڭ الگٻرغا  ائىئلە 
تٻلٻفوندىن  تٻلٻفون قىلغان. �غلى �نىڭغا، ئەگەر � قايتىپ كەلمىسە �زىنى تۇتۇپ كٻتىدىغانلىقىنى ېئيتقان.617 شۇ قٻتىملىق  بىللە �نىڭغا 

مٻنىڭ �الردىن  بىلمەيمەن.  قەيەردىلىكىنى  مۇنداق دٻدى«بالىلىرىمنىڭ  بىلەن سۆزلىشەلمىگەن. �  قۇۋانىش ائىئلىسىدىكىلەر  كٻيىن، 
ھٻچقانداق خەۋىرىم يوق».

611 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

612 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

613 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

614 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

615 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

616 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

617 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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الگٻردىن ەئمگەككىچە   4.6
سابىق تۇتقۇنالرنىڭ گۇۋاھلىقى شۇنى كۆرسىتىپ بٻرىدۇكى، كۆپىنچىلىرى �چۈن، مەجبۇرىي ئەمگەك شىنجاڭدىكى �يغۇر، قازاق قاتارلىق ېئتنىك 

ائز سانلىق مىللەتلەر نىشانغا ېئلىنغان تۇتۇپ تۇرۇش ۋە «تەربىيىلەش ائرقىلىق �زگەرتىش» سىستٻمىسىنىڭ ېئنىق بىر تەركىبىي قىسمىدۇر. بۇ 
تەركىبىي قىسىم «تٻلٻگرامما» دىمۇ بايان قىلىنغان بولۇپ، ئەگەر بىر تۇتقۇننىڭ قويۇپ بٻرىلىشكە تەييار ىئكەنلىكى بٻكىتىلگەن بولسا، ائخىرقى 
باھاالشنى ېئلىپ بارىدىغان گۇرۇپپا،  بۇ تۇتقۇننى قويۇپ بٻرىشتىن بۇرۇن كەسپىي ماھارەت �ستۈرۈش سىنىپىغا مەركەزلىك تەربىيىلەش �چۈن 

كىرىش- كىرمەسلىكىنى بەلگىلەيدىكەن.618

خىتاي داىئرىلىرى بۇنى كەسپىي ماھارەت بويىچە « ىئختىيارىي» تەربىيىلەش ۋە خىزمەتكە �رۇنالشتۇرۇش پروگراممىسى دەپ تەسۋىرلىگەن 
ىئدى. كەچۈرۈم تەشكىالتى بىلەن سۆھبەتلەشكەن بىر قىسىم تۇتقۇنالرنىڭ ېئيتىشىچە، �الرغا بٻرىلگەن خىزمەت ۋە كەسپىي تەربىيىلەشنىڭ 

�رۇنالشتۇرۇشلىرىنى قوبۇل قىلىشتىن باشقا �الرنىڭ ائساسەن ياكى پۈتۈنلەي تالالش ۋە كونترول قىلىش ھوقۇقى يوق ىئكەن. بۇ خىزمەتلەر ئەڭ تۆۋەن 
ىئش ھەققى، ناچار خىزمەت شاراىئتى ۋە كەمسىتىش خاراكـتٻرلىك خىزمەت مۇھىتى بىلەن بىللە، داۋاملىق جازا تەھدىتى ائستىدا ىئشچىالرنىڭ ھەرىكەت 

ئەركىنلىكىنى چەكلەيدىكەن. شۇڭا بۇ خىزمەتكە �رۇنالشتۇرۇشالرنى، مەجبۇرىي ياكى زورلۇق ائستىدىكى ئەمگەك داىئرىسىدە �يلىشىش كٻرەك.619

مەجبۇرىي ياكى زورلۇق ائستىدىكى ەئمگەك 

خەلقائرا ئەمگەكچىلەر تەشكىالتىنىڭ 29- ئەھدىنامىسىدا « مەجبۇرىي ياكى زورلۇق ائستىدىكى ئەمگەك » نى، «ھەرقانداق كىشىگە ھەر قانداق جازانى 
تەھدىت قىلىش ائرقىلىق زورلۇق ىئشلەتكەن ۋە مەزكۇر كىشىنىڭ �ز ىئختىيارلىقى بولمىغان بارلىق خىزمەت ياكى مۇالزىمەت » دەپ بەلگىلىگەن.620

ئەمەلىي ئەھۋالدا مەجبۇرىي ئەمگەكنى پەرق ېئتىش �چۈن تۆۋەندىكى ائمىلالرنى ىئشلىتىشكە بولىدۇ:
  تەھدىتنى �ز ىئچىگە ائلغان جازاالش ۋە �نىڭ ئەمەلىيەتتە قوللىنىلىشى تۆۋەندىكىلەردىن ىئبارەت، يەنى ىئقتىسادىي جازاالر 

( ىئش ھەققىنى بەرمەسلىككە �خشاش) ؛ ھوقۇقىدىن ياكى ىئمتىيازلىرىدىن مەھرۇم قالدۇرۇش؛ داىئرىلەرگە مەلۇم قىلىش ۋە 
�زى تۇرغان يەردىن باشقا يەرلەرگە قوغالپ چىقىرىش؛ كەلگۈسىدە ىئشقا �رۇنلىشىش ىئمتىيازىدىن مەھرۇم قالدۇرۇش؛ يٻمەك - 

ىئچمەك، پاناھلىنىش ياكى باشقا ېئھتىياجالردىن مەھرۇم قالدۇرۇش قاتارلىقالر. 
  ىئش �رنىدا ھەرىكەت ئەركىنلىكىنىڭ چەكلىنىشى ياكى جىسمانى چەكلىنىش؛ پىسخىكىلىق بٻسىم؛ ىئش ھەققىنى تۇتۇپ قٻلىش 

ۋە بەرمەسلىك؛ كىملىك ھۆججەتلىرىنى مۇسادىرە قىلىش.621 بۇ ھەقتە خەلقائرا ئەمگەكچىلەر تەشكىالتى كومىتٻتى بۇ جازا 
«جىنايــى جازا شەكلىدە ئەمەس،بەلكى ھوقۇق ياكى ىئمتىيازدىن مەھرۇم قٻلىش شەكلىدە بولۇشىمۇ مۇمكىن» دەپ قارايدۇ.622

  » ىئختىيارىي» �قۇمى ائنچە ېئنىق بٻكىتىلمىگەن بولسىمۇ، خەلقائرا ئەمگەكچىلەر تەشكىالتى مۇتەخەسسىسلەر كومىتٻتى » 
�ز ىئختىيارلىقى بىلەن خىزمەت ياكى مۇالزىمەت قىلىش ئەركىنلىكىنى �يالشقاندا، بۇ ئەركىنلىككە كاپالەتلىك قىلىدىغان ياكى 

چەكلەيدىغان قانۇن چىقىرىش رامكىسى ۋە ئەمەلىي رامكىنىڭ نەزەرگە ېئلىنىشى كٻرەكلىكىنى تەكىتلىدى. بىر خىزمەتچىنىڭ 
�ز ىئختىيارلىقى بىلەن ىئشلەش ئەركىنلىكىگە دەخلى يەتكۈزىدىغان تاشقى چەكلىمىلەر ياكى ۋاسىتىلىق مەجبۇرالش، قانۇنىي 

بەلگىلىمىگە �خشاش داىئرىلەرنىڭ ھەرىكىتىدىنال ئەمەس، بەلكى ائدەم ىئشلەتكۈچى �رۇننىڭ ىئجراسىدىنمۇ كٻلىپ چىقىشى 
مۇمكىن. مەسىلەن، كۆچمەن ىئشلەمچىلەر ھىيلە، يالغان ۋەدىلەر ۋە كىملىك ھۆججەتلىرىنىڭ ساقلىنىپ قٻلىشى ائرقىلىق 

قايمۇقتۇرلىدۇ ياكى خوجايىنىغا داۋاملىق بويسۇنۇشقا مەجبۇر بولىدۇ؛ بۇنىڭغا �خشاش قىلمىشالر ئەھدىنامىگە �چۇق- ائشكارە 
خىالپلىق قىلغانلىق بولىدۇ».623

خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى الگٻردىن قويۇپ بٻرىلگەندىن كٻيىن بىر- بىرىگە �خشىمىغان ئەمگەككە يۆتكەلگەن 11 نەپەر سابىق تۇتقۇننى 
زىيارەت قىلغان بولۇپ، �الرنىڭ ىئچىدە �چ كىشى زاۋۇتقا ىئشلەشكە ئەۋەتىلگەن.624 بىر نەچچىسى كەنت باشقۇرۇش ىئشخانىلىرى، 

ساقچىخانىالر ياكى باشقا ھۆكۈمەت بىنالىرىغا ىئشلەشكە ئەۋەتىلگەن بولۇپ، �الر بۇ يەرلەردە داىئم ناچار ىئشالرنى قىلغان.625 بىر كىشى دۆلەت 

618 « تٻلٻگرامما» (ىئلگىرى ىئزاھات بٻرىلگەن)، 18- ائبزاس.
619 خەلقائرا ئەمگەكچىلەر تەشكىالتى، يالغۇز ياكى باشقىالر بىلەن بىرلىشىپ، مەجبۇرىي ئەمگەك قىلىش مۇمكىنچىلىكىنى كۆرسىتىپ بٻرىدىغان 11 «كۆرسەتكۈچ» نى بەلگىلىدى : ائجىزلىقىدىن 

قااليمىقان پايدىلىنىش؛ ائلداش؛ ھەرىكىتىنى چەكلەش؛ يالغۇز قويۇش؛ جىسمانىي ۋە جىنسىي زوراۋانلىق؛ قورقۇتۇش ۋە تەھدىت سٻلىش؛ كىملىك ھۆججەتلىرىنى ساقالش؛ ىئش ھەققىنى تۇتۇپ 
قٻلىش؛ قەرزگە بوغۇپ قويۇش؛ ناچار بولغان خىزمەت ۋە تۇرمۇش شاراىئتى؛ ھەددىدىن زىيادە ىئسمٻنا قوشۇپ ىئشلىتىش؛ خەلقائرا ئەمگەكچىلەر تەشكىالتى، « خەلقائرا ئەمگەكچىلەر تەشكىالتى 

www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_203832/lang--en/index.htm ،«مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ كۆرسەتكۈچلىرى
620 خەلقائرا ئەمگەكچىلەر تەشكىالتىنىڭ مەجبۇرىي ياكى زورلۇق ائستىدىكى ئەمگەك ھەققىدىكى 29- ئەھدىنامىسى(1930)، 2-ماددا 1-تارماق؛ بۇ ئەھدىنامە خەلقائرا ئەمگەكچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ 

باشقۇرۇش �رگىنى تەرىپىدىن بٻكىتىلگەن، خىزمەتتىكى ائساسلىق پرىنسىپالر ۋە ھوقۇق - مەنپەئەتلەرنى �ز ىئچىگە ائلغان ۋە خەلقائرالىق ئەمگەكنىڭ يادرولۇق �لچەملىرىنى بەلگىلىگەن سەككىز 
«ائساسلىق» ئەھدىنامىدىن بىرى بولۇپ، خىتاي تەرىپىدىن تەستىقالنمىغان. خىتاي خەلقائرا ئەمگەكچىلەر تەشكىالتىغا ئەزا بولۇش سۈپىتى بىلەن، ئەھدىنامىنى تەستىقلىمىغان بولسىمۇ يەنىال 

بەلگىلىمىلىرىگە ئەمەل قىلىش مەجبۇرىيىتى بار. خىتاي، خەلقائرا ئەمگەكچىلەر تەشكىالتىغا ئەزا 187 دۆلەت ىئچىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ئەھدىنامىسىنى تەستىقلىمىغان سەككىز دۆلەتنىڭ بىرى. 
«پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىياسىي ھوقۇقالر خەلقائرا ئەھدىنامىسى» نىڭ 8- ماددىسى 3- تارمىقىغا قاراڭ، بۇ تارماق ھەرقانداق كىشىدىن مەجبۇرىي ياكى زورلۇق ائستىدا ئەمگەك تەلەپ قىلىشنى مەنئىي قىلىدۇ.

621 خەلقائرا ئەمگەك ىئشخانىسى، مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى تۇرىدىغان بىر يەرشارى خاراكـتٻرلىق ىئتتىپاق: خەلقائرا ئەمگەكچىلەر تەشكىالتىنىڭ «ىئش �رنىدىكى ائساسلىق پرىنسىپالر ۋە 
ھوقۇقالر خىتابنامىسى» دىن كٻيىنكى «دۇنياۋى خاراكـتٻرلىك دوكالتى»، 2005-يىل، 6- بەت ۋە 14- بەت.

622 خەلقائرا ئەمگەك يىغىنى،1930- يىل «مەجبۇرىي ئەمگەك ئەھدىنامىسى» (29-نومۇر) ۋە 1957- يىل«مەجبۇرىي ئەمگەك ئەھدىنامىسىنىڭ بىكار قىلىنىشى» (105-نومۇر) توغرىسىدىكى 1979- 
يىل «دوكالتالرنىڭ �مۇمىي بايانى»، «مۇتەخەسسىسلەر كومىتٻتىنىڭ ئەھدىنامە ۋە تەۋسىيەلەرنى يولغا قويۇش دوكالتى»، 65- قٻتىملىق يىغىن، جەنۋە، 1979- يىل، �چىنچى دوكالت، 21- ائبزاس.

623 خەلقائرا ئەمگەكچىلەر يىغىنى، 1930- يىل « مەجبۇرىي ئەمگەك ئەھدىنامىسى» (29- نومۇر) ۋە 1957- يىل«مەجبۇرىي ئەمگەك ئەھدىنامىسىنىڭ بىكار قىلىنىشى» (105- نومۇر) توغرىسىدىكى 2007-
يىل«دوكالتالرنىڭ �مۇمىي بايانى»، «مۇتەخەسسىسلەر كومىتٻتىنىڭ ئەھدىنامە ۋە تەۋسىيەلەرنى يولغا قويۇش دوكالتى»، 96- قٻتىملىق يىغىن، جەنۋە، 2007- يىل، �چىنچى دوكالت ، 38- 40 ائبزاس.

624 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

625 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.



127 «بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى
Amnesty International

ىئگىدارچىلىقىدىكى دٻھقانچىلىق مەيدانىغا ىئشلەشكە ئەۋەتىلگەن، يەنە بىر كىشى كادىرالر تەرىپىدىن كەنتتىكى بىر خىتاي ئەرنىڭ �ي ىئشلىرىنى 
قىلىشقا �رۇنالشتۇرۇلغان.626 بىر كىشى قولغا ېئلىنغاندىن كٻيىن، بىر يىغىۋٻلىش الگٻرىدا مۇھاپىزەتچى بولۇپ ىئشلىتىلگەن. ائناربٻك مۇنداق 

دٻدى: «�الر ماڭا الگٻردا مۇھاپىزەتچى بولۇپ ىئشلىسەم ئەركىنلىككە ېئرىشەلەيدىغانلىقىمنى ېئيتتى».627

بۇ يەردە زاۋۇتقا ئەۋەتىشكە  ائرزۇ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ بىر الگٻردا ائلتە ائي تۇرغاندىن كٻيىن باشقا الگٻرغا يۆتكەلگەنلىكىنى، 
تەييارلىق قىلىش �چۈن �نىڭغا تىككۈچىلىكنى �گەتكەنلىكىنى ېئيتتى. كٻيىن �نىڭدىن بىر نەچچە ائي زاۋۇتتا يٻتىپ- قوپۇپ ھۆكۈمەت 

قىلغان. تەلەپ  فورمىسى ىئشلەشنى 

كۈندۈزى [ىئككىنچى الگٻردا] پىالستىك وئرۇندۇقتا وئلتۇراتتۇق. بىر وئقۇتقۇچى بىزگە تىل ۋە كىيىم تىكىشنى 
21 كۈن ىئچىدە [بىز ىئككىنچى الگٻردا ۆئتكۈزدۇق] ىئككى ياكى ۈئچ قٻتىم دەرسكە باردۇق،  ۆئگەتتى. بۇ 
باشقا ۋاقىتتا بىز كامٻردا بولدۇق… ېئكراندىكى وئقۇتقۇچىالر [باشقا] بىر دەرستە ىئدى. تٻلٻۋىزوردا ۇئالر بىزگە 
قانداق كىيىم تىكىشنى ۆئگىتەتتى. بەزىلىرى بۇ الگٻردا ىئككى يىل تۇرغان بولسىمۇ ھٻچقاچان بىر ماشىنىنى 
تۇتۇپ باقمىدى... كٻيىن زاۋۇتقا ەئۋەتىلىدىغان كىشىلەرنىڭ تىزىملىكى چىقتى. قازاق، قىرغىز ۋە ۆئزبەك بار، 
ەئمما ۇئيغۇر يوق... ائندىن مەن بىر زاۋۇتقا بەش ائي ھۆكۈمەتنىڭ خىزمەت فورمىسى تىكىشكە ەئۋەتىلدىم. 
ۇئنىڭدىن كٻيىن بىز كىيىم تىكىشكە باشلىدۇق. مەن بىر كۈندە يەتتە ساەئت ىئشلەيتتىم. ھويلىدا بىر ساەئت 
چٻنىقاتتىم... ائىئلەمگە ۋە دوستلىرىمغا تٻلٻفون قىلىشقا رۇخسەت قىالتتى، ەئمما چەتەئلدىكىلەرگە تٻلٻفون 
ۋە  بٻرىلدى  تٻلٻفون  بىزگە  ەئمما  يوق،  تەكشۈرۈش  فىزىكىلىق  ھٻچقانداق  قىلمايتتى...  رۇخسەت  قىلىشقا 
ساقچى دٻتالى وئرنىتىشنى تەلەپ قىلدى... بىز بىر ھەپتىدە بەش كۈن ىئشلەيتتۇق. مۇائش ائيدا 1.620 يۈەئن 
[253 دولالر]... بىزنىڭ ھەقىقەتەن رولىمىز يوق ىئدى. بىز قانداق قىلىشنى بىلمەيتتۇق. ۇئالرنىڭ ىئچىدىكى 

بەزى خىتاي ائيالالر بىر ھەپتە يٻنىمىزغا كٻلىپ بىزگە ۆئگەتتى.628

ئەلدىيار �زىنىڭ الگٻردىن قويۇپ بٻرىلگەندىن كٻيىن تۆۋەن ىئش ھەققى بىلەن بىر زاۋۇتتا �چ ائي ىئشلىگەنلىكىنى كەچۈرۈم تەشكىالتىغا 
ېئيتىپ بەرگەن. ىئشچىالرنىڭ ھەممىسى ائز سانلىق مىللەتلەردىن بولۇپ يۇقىرى دەرىجىلىك باشقۇرغۇچىالر بولسا خىتايالر (خەن) ىئكەن:

ائيرىلماسلىققا  كۈنگىچە ۆئيۈمدىن   10 مٻنى  كٻيىن] ۇئالر  بٻرىلگەندىن  قويۇپ  [مەن الگٻردىن  مٻنى  ۇئالر 
تۇرۇپ  الگٻردا  بۇرۇن  بۇنىڭدىن  ۋە  تىزىملىدى  چاقىرىپ  مٻنى  ۇئالر  كٻيىن  ھەپتىدىن  بىر  بۇيرۇدى… 
بىزنى  كٻيىن  يىغقاندىن  كىشىلەرنى  بارلىق  تىزىملىكـتىكى  ائندىن ۇئالر  تىزىملىكىنى چىقاردى.  باققانالرنىڭ 
مۇائش  ىئدى...  يوق  تاللىشىمىز  باشقا  بٻرىشتىن  يەرگە  بۇ  بىرنىڭ  باردى.  ېئلىپ  زاۋۇتىغا  -كٻچەك  كىيىم 
200 يۈەئن  بەك تۆۋەن بولۇپ، بۇ مۇائش بىلەن ائىئلەمنى قامداش مۇمكىن ەئمەس ىئدى. بىرىنچى ائيدا 
تۇڭگان  ۋە  قازاق  ۇئيغۇر،  پەقەت  ىئدى.  چٻتىدا  مەركىزىنىڭ  ناھىيە  زاۋۇت  بۇ  بەردى...  ھەق  دوالر)   31)
باشلىقلىرى ىئدى...  زاۋۇتنىڭ  بۇ  [پەقەتال] خىتايالر  زاۋۇتتا ىئشلەيتتى.  بۇ  مىللەتلەرال  قاتارلىق ائز سانلىق 

بۇ زاۋۇت كىيىم-كٻچەك، پەلەي ۋە سومكا ىئشلەپ چىقىراتتى.629

بٻرىلگەندىن كٻيىن زاۋۇتقا ىئشلەشكە ئەۋەتىلگەنلىكى ھەققىدىكى ئەھۋالالرنى كەچۈرۈم تەشكىالتىغا ېئيتىپ بەرگەن �چ  الگٻردىن قويۇپ 
سابىق تۇتقۇننىڭ ئەڭ ائخىرىدا بۇ زاۋۇتالردىن ائيرىاللىشى مۇمكىن بولغان. بۇنىڭ سەۋەبى بىر سىياسەت بار بولۇپ، زاۋۇت ىئشچىلىرى 
باشقا بىر خىزمەتكە كاپالەتلىك قىاللىسا ۋە �الرنىڭ يٻڭى خوجايىنى �الر �چۈن مەسۇئلىيەتنى �ستىگە ېئلىش خٻتىگە ىئمزا قويۇشنى 

خالىسا، زاۋۇت ىئشچىلىرىنىڭ �يىگە قايتىشىغا رۇخسەت قىلىدىكەن. باشقا كىشىلەرنىڭ � يەردە تۇرۇشى تەلەپ قىلىنغان بولسىمۇ، 
ئەلدىيار يٻقىن ئەتراپتا تۇرغاچقا، كٻچىدە زاۋۇتتىن ائيرىلىشقا رۇخسەت قىلىنغان. ئەلدىيار ھەر ھەپتە �زىنىڭ قىلغان ىئشلىرى توغرىسىدا 

[يٻزا باشقۇرۇش ىئشخانىسىغا] يازما دوكالت سۇنغان.

مەن زاۋۇتتا تۇرۇۋاتقىلى ۈئچ ائي بولغان ىئدى. ۈئچ ائيدىن كٻيىن بۇرۇنقى كەسپىمنى قىالاليدىغانلىقىمنى 
سورىدىم. ۇئالر: «بولىدۇ، ەئمما ۇئالرنىڭ سىزگە مەسۇئل بولىدىغانلىقى ۋە خىزمەت وئرنىدىكى باشلىقنىڭ 

626 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

627 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

628 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

629 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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[ىئمزا  ائلدىم  تاپشۇرۇپ  قەغەزنى  مەن  دٻدى.  كٻرەك»  كٻلىشىڭىز  ېئلىپ  خەت  بىر  يٻزىلغان  ائدرٻسى 
قايتىپ  يٻرىمگە]  [ىئشلەۋاتقان  ائندىن  كٻيىن،  پۈتتۈرگەندىن  مەكـتەپنى  وئتتۇرا]  [تولۇق  قويدۇم]، 

باردىم.630

يٻتىپ قوپۇپ  فابرىكىسىدا ىئككى ھەپتە  بىر توقۇمىچىلىق  ىئبراھىم كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ الگٻردىن چىققاندىن كىيىن 
باشقا ائىئلە  باشقا ىئشچىالرنىڭ بەزىلىرى الگٻرالردىن ئەۋەتىلمىگەن ىئدى، �الرنىڭ  فابرىكىدا ىئشلەيدىغان  ىئشلىگەنلىكىنى ېئيتقان. � 

قىلىنغان.  فابرىكىدا ىئشلەشكە مەجبۇر  كىيىن  ئەكىتىلگەندىن  ئەزالىرى الگٻرغا 

ۈئچىنچى  مەن  ىئكەن.  بار  ائدەملەر  ۋە  بىناالر  نۇرغۇن  يەردە  ۇئ  كەتتى...  ېئلىپ  [فابرىكىغا]  بىزنى  ۇئالر 
مەن شۇ  ۋاقتىدا  تاماق  بىر چۈشلۈك  تىكىشنى ۆئگەتتى.  قانداق  كىيىمنى  بىزگە  قەۋەتكە چىقاتتىم... ۇئالر 
قىزلىرنىڭ  ۋە  يولدىشىنى  قالدىم ۋە ۇئ ائيالالرنىڭ  پاراڭلىشىپ  بىلەن  قىزالر ۋە ائيالالر  يەردە ىئشلەيدىغان 
ىئكەن.  ەئكەلگەن  يەرگە  بۇ  ۇئالرنى  سەۋەپتىن  مۇشۇ  بىلدىم.  ەئكىتىلگەنلىكىنى  الگٻرغا  دادىلىرىنى 
مۇشۇنداق  سىز  بولسا،  سوالنغان  الگٻرغا  بىرەرسى  ەئزالىرى]  [ائىئلە  ائىئلىڭىزدىن  ەئگەر  بىلىشىمچە 
فابرىكىدا ىئشلىسىڭىز، سوالنغان يولدىشىڭىز ياكى دادىڭىز تٻزراق الگٻردىن چىقااليدىكەن... مەن ۇئ يەردە 
[بىر قانچە] كۈن ىئشلىدىم. مەن بۇرۇن تىجارەت قىالتتىم. مەن ۇئالرغا ەئھۋالىمنى چۈشەندۇردۇم ۋە ۇئالر 
مىنى قويىۋەتتى...  ۇئ فابرىكىنىڭ ىئسمى (ىئسمى چىقىرۋٻتىلدى) ... ۇئ يەر بىر ناھىيىنىڭ ىئچىدىكى بازاردا... 

ۇئ كاناب رەخىت فابرىكىسى ىئدى... بىز ۇئ يەردە كىيىم-كٻچەك  ىئشلەپ چىقىراتتۇق.631

تەمىنلىدى.632 بىلەن  ئەۋەتىلگەن ائدەملەر توغرىسىدا ۋاستىلىق دەلىللەر  فابرىكغا ىئشلەشكە  تۇتقۇن قىلىنغانالر الگٻردىن  باشقا سابىق 

بۇ گۇۋاھلىق سۆزلىرىدىن، شىنجاڭ داىئرلىرىنىڭ قارىماققا �يغۇرالر ۋە باشقا ائز سانلىق مىللەتلەرنىڭ مۇشۇنداق شەكىلدىكى جىسمانى 
بىر قانچە تەرەپلەردىن كۆرۈۋالغىلى بۇالتتى. بۇنداق ئەمگەكلەر  بىلەن تەشەببۇس قىلىۋاتقانلىقىنى  بىلەن شۇغۇللىنىشىنى زور كۈچ  ئەمگەك 
بەزىدە الگٻرالردا قۇبۇل قىلغان «تەربىيىلەش» نىڭ �زارتىلغان بىر شەكلى سۈپىتىدە ېئلىپ بٻرىالتتى. بۇ دوكالتتا كۆرسىتىلگەن ىئسپاتالرغا 

ئەمگەك  قىلىنغانالرنىڭ كەچۈرمىشلىرىنىڭ خەلقائرا مەجبۇرى  تۇتقۇن  بەزى سابىق  ائساسالنغاندا، كەچۈرۈم تەشكىالتى شىنجاڭدىكى 
29-ماددىسىنىڭ ىئزاھاتلىرىغا �يغۇن كٻلىدۇ. بۇ يەردە �ز رازىلىقى بىلەن بٻرىشنى تالالىش رايــى يوق بولۇپال قالماي، يەنە باش  ئەھدىنامىسى 

بىر قىسىم جايالردىكى خىزمەت مۇھىتىنىڭ ىئنتايىن  ئەگمەسلىك دەپ قارىلىپ، تۇتقۇن قىلىنىش تەھدىتلىرى بولغان. بۇنىڭدىن باشقا يەنە 
ناچارلىقى ۋە خورلۇق ىئچىدە ىئشلەش ئەھۋاللىرى ھەققىدە يەنى ىئنتايىن ائز ماائش بٻرىش، يالغۇز قالدۇرۇلۇش، ھەرىكەتلىرىنى چەكلەش، 

قورقۇتۇش ۋە تەھدىت سٻلىش قاتارلىق قىلمىشالر ھەققىدە ىئسپاتالر بار. بۇ ىئسپاتالرغا ائساسلىنىپ تۇرۇپ، مۇستەقىل ۋە ائدىل بولغان 
بٻرىلىشى كٻرەك.  تەكشۇرۇش ېئلىپ 

باشلىقى جايلىرىدىكى  ژورنالىستالر ۋە ائكادٻمىكالر، الگٻر ىئچى ھەم تٻشىدىكى نۇرغۇنلىغان تۇتقۇن قىلىنغۇچىالرنىڭ شىنجاڭ ۋە دۆلەتنىڭ 
زىيانكەشلىككە  قىلغان.633 شىنجاڭدىكى  ئەۋەتىلگەنلىكىنى دۆكالت  تەسۋىرلەنگەن خىزمەت �رۇنلىرىغا  ئەمگەك دەپ  مەجبۇرى 

96 ائدەمنىڭ الگىردىن �دۇلال مەجبۇرى ياكى زورالنغان ئەمگەك رايونلىرىغا ئەۋەتىلگەنلىكى  �چرىغۇچىالرنىڭ سانلىق مەلۇمات ائمبىرى 
فابرىكىللىرى،  بٻرىلگەندىن كىيىن كىيىم كٻچەك  تۇتقۇنالر �زلىرىنىڭ سوالقتىن قويۇپ  بۇ سابىق  ھەققىدىكى دەلىللەرنى �تتۇرىغا قويغان. 

يىپەك زاۋۇتلىرى،توقۇمىچىلىق زاۋۇتلىرى، چاي زاۋۇتلىرى، ېئلىكـترونلۇق موتور قۇراشتۇرۇش كارخانىلىرى، ائياغ زاۋۇتلىرى ۋە تەييار 
ياكى  باشقىلىرى بولسا ائمانلىق ساقلىغۇچى  قاتارلىق يەرلەردە ىئشلەشكە مەجبۇرالنغانلىقىنى تەسۋىرلەپ بەرگەن.  چۆپ ىئشلەش زاۋۇتلىرى 

تەربىيىلىگۈچى �قۇتقۇچى بولۇشقا مەجبۇرالنغان.634 ژۇرنالىستالر يەنە كۆپلىگەن �يغۇرالر ۋە باشقا ائز سانلىق مىللەتلەرنىڭ خىتاينىڭ باشقا 

630 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

631 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

632 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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634 شىنجاڭدىكى زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالرنىڭ سانلىق مەلۇمات ائمبىرى.



129 «بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»
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Amnesty International

جايلىرىغا مەجبۇرالپ يۆتكەلگەنلىكىنى ۋە بۇالرنىڭ ىئچىدىكى بەزىلىرى �دۇلال الگٻردىن يۆتكەلگەنلىكى ھەققىدە خەۋەر بەرگەن ىئدى.635
دۆكالتالر يەنە بىر-قانچە داڭلىق خەلقائرالىق ماركىالنىڭ تەمىنلەش مەنبەسىگە سۇائل قويدى.636

` الگٻىردىن تۈرمىگە`    5.6
بەزى تۇتقۇنالر يىغىۋٻلىش الگٻرالرىدىن تۈرمىگە يۆتكەلگەن. سوالقتىن قۇيۇپ بٻرىلىپ �يگە قايتىش جەريانغا �خشاش، قارىماققا 

بولمىغان، ھەتتا  قىلىنىش جەريانى ھٻچكىمگە چۈشىنىشلىك  تۈرمە جازاسىغا ھۆكۈم  قىلىنغۇچىالرنىڭ  تۇتقۇن  بولغان الگٻرغا  مۇناسىۋەتلىك 
شۇ جەرياننى بٻشىدىن �تكۈزۈپ باققان سابىق تۇتقۇنالرغىمۇ ېئنىق بولمىغان. سوالقتىن قويۇلۇپ بٻرىش جەريانى بىلەن تۈرمە جازاسىغا 

بارلىقىمۇ ېئنىق ئەمەس. بولۇپمۇ الگٻر ىئچىدىن تۈرمە جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىش  ھۆكۈم قىلىنىش جەريانى �تتۇرىسىدا نٻمە باغلىنىش 
جەريانى، الگٻر تٻشىدىكى رەسمىي قانۇنلۇق شەكىلدە تۈرمە جازاسى ھۆكۈمى بٻرىش جەريانلىرى بىلەن بىرلەشتۈرگەنمۇ، قىسقىسى، قانداق 

بولمىغان. بٻرىلغانلىقى ھٻچكىمگە ېئنىق  �سۇلدا جازاالش ېئلىپ 

2017-يىلدىن باشالپ شىنجاڭدا تۈرمە جازاسى بٻرىلىش سانىنىڭ شىددەت بىلەن كۆپىيىشى 
2017-يىلدىن باشالپ، شىنجاڭدىكى كۆپلىگەن ائز سانلىق مىللەتتىن بولغان كىشلەر تۈرمىلەرگە سوالنغان.637 نيۇ -يورك ۋاقتى ژورنالىستلىرى، 
ۋە 2018 - يىلدىكى تۈرمىگە سولىنىش نىسبىتىنىڭ  پۈتۈنلەي خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەمىنلىگەن ستاتىستىكىغا ائساسلىنىپ، شىنجاڭدا 2017

زور دەرىجىدە كۆپەيگەنلىكىنى ىئسپاتلىغان. نورمالدىن تاشقىرى يۈزلىگەن، مىڭلىغان ائدەملەرنىڭ تۈرمىگە سوالنغانلىقىنى ۋە بۇ ساننىڭ ائلدىنقى 
يىلالردىن 10 ھەسسە كۆپ بولغانلىقىنى كۆرسەتكەن. بۇ سانلىق مەلۇمات تۈرمە جازاسىغا ھۆكۈم قىلىش ۋە باشقا شەكىلدىكى جازانى كٻچىكـتۈرۈپ 

ىئجرا قىلىش ھەم �يدە نەزەربەند قىلىش جازالىرىنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ.638 نيو-يورك ۋاقتىنىڭ تەكشۈرۈشىدىن كىيىن، ھۆكۈمەت شىنجاڭدىكى 
تۈرمىگە سولىنىش نىسبىتى توغرىسىدا باشقا ھٻچقانداق سانلىق مەلۇماتالرنى ېئالن قىلمىغان. 

دەسلەپتە يىغىۋٻلىش الگٻرلىرغا قامالغان قانچىلىك كىشىلەرنىڭ ھۆكۈمەت ستاتىستىكىسىغا كىرگۈزۈلگەنلىكى، ياكى كٻيىن �الرغا قاماق جازاسى 
بٻرىلىپ، تۈرمىلەرگە يۆتكىۋٻتىلگەنلىكى قاتارلىق ئەھۋالالر نامەلۇم. ېئھتىمال ناھايىتى كۆپ ساندىكى ائدەملەر الگٻرالردىن �دۇلال تۈرمىلەرگە ياكى باشقا 

تۇتۇپ تۇرۇش مەركەزلىرىگە ئەۋەتىۋٻتىلگەن بولۇشى مۇمكىن ھەم بۇ ھەققىدە ىئسپاتالر بار.639
كىشىلىك ھوقۇقنى كۈزىتىش تەشكىالتى تەييارلىغان يەنە بىر دوكالتقا ھەم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىتاتىسكىسىغا ائساسالنغاندا، 2017-يىلى 

شىنجاڭدا سوت مەھكىمىلىرى تەرىپىدىن �زۇن مۇددەتلىك تۈرمە جازاسى بٻرىلگەنلەرنىڭ سانى غايەت زور دەرىجىدە ائشقان. 2017-يىلدىن بۇرۇن،
5 يىلدىن ائرتۇق تۈرمە جازاسىغا كٻسىلگەنلەرنىڭ نىسبىتى بارلىق تۈرمە جازاسىغا كٻسىلگەنلەرنىڭ %11 پىرسەنتىگە توغرا كٻلدىغان بولۇپ، بۇ نىسبەت 

2017-يىلىدا، %87 پىرسەنتى 5 يىلدىن ائرتۇق قاماق جازاسى بٻرىلگەنلەر ىئگەنلىگەن .640

635 «خىتاينىڭ مۇسۇلمانالرنى ائسسىمىلياتسىيە قىلىش ھەرىكىتى سەۋەبلىك مىڭلىغان �يغۇر ىئشلەمچىلەر باشقا جايالرغا يۆتكەلگەن: شىنجاڭدىكى مۇسۇلمان ائز سانلىق مىللەتلەر نەچچە مىڭ 
كىلومٻتىر يىراقتىكى فابرىكىالرغا مەجبۇرى يۆتكىلىپ، �الرنىڭ ائىئلىسى بىلەن بولغان ائالقىسىنى �زگەن ۋە �الرنىڭ مەدەنىيەت ېئڭىنى ائجىزالشتۇرغان. ىئچكى دوكالتالر ۋە خىتايلىق تەتقىقاتچىالر 

ائرقىلىق ائشكارىالندى» ناملىق مەنبەگە قاراڭ. 2021-يىل 2-مارت. 
,Eva Dou, Jeanne Whalen, and Alicia Chen  www.theglobeandmail.com/world/article-thousands-of-uyghur-workers-in-china-are-being-relocated-in-an-effort/;

ۋاشىڭگـتون پوست مٻدىياسى،«ائمٻركا خىتاينىڭ شىنجاڭ پاختىسىنى ىئشلەتكەن بارلىق تەمىنلەش مەنبەلىرى ۋە شۆبە سانائەت تارماقلىرىنىڭ چەكلىدى» 2021 يىل 22-فٻۋرال. 
www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/china-cotton-sanctions-xinjiang-uighurs/2021/02/21/a8a4b128-70ee-11eb-93be-c10813e358a2_story.html;

 ,Vicky Xiuzhong Xu, Danielle Cave, Dr James Leibold, Kelsey Munro & Nathan Ruser, Australian Strategic Policy Institute
 ائۋسترالىيە ىئستراتٻگىيىلىك سىياسى تەتقىقات ىئنستىتۇتى، «�يغۇرالرنى سٻتىش: `قايتىدىن تەربىيىلەش`، مەجبۇرى ئەمگەك ۋە شىنجاڭدىكى قاتتىق نازارەت» 2020-يىل مارت 1، 

www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale
 ,Laura T. Murphy and Nyrola Elima, Sheffield  Sheffield Hallam University Helena Kennedy Centre for International Justice  :636 تۆۋەندىكى مەنبەگە قاراڭ

«كۈپ- كۈندۈزىدە: �يغۇر مەجبۇرى ئەمگەك ۋە يەر شارى خارەكـتىرلىك قۇياش ىئنىرگىيسى بىلەن تەمىنلەش» 2021-يىل، 
,Alexandra Stevenson، New York Times  ;www.shu.ac.uk/helena-kennedy-centre-international-justice/research-and-projects/all-projects/in-broad-daylight

نيۇ- يورك ۋاقتى، «خىتاينىڭ مەجبۇرى ئەمگەك سٻستىمىسىغا قارشى كۈچلۈك ىئنكاسالر N.BA نى �زى خالىمايدىغان ئ ورۇنغا چۈشۈرۈپ قويدى: خىتاينىڭ شىنجاڭ پاختىلىرىنى ىئشلەتكەن 
تەنھەركەت ماركىلىرىنى ىئقتىسادى جەھەتتىن قولالپ قۇۋەتلەش بىرلەشمە كۆماندىلىرىنى ۋە تەنھەركەتچىلەرىنى يەنە باشقا بىر رايون خارەكـتٻرلىك سىياسىي ائپەتنىڭ ىئچىگە ېئلىپ كىردى» 2021-يىلى 

Vicky Xiuzhong Xu, Danielle Cave, Dr James  ;www.nytimes.com/2021/04/09/business/china-nba-anta-xinjiang.html ،9-ائپرٻل
ائۋسترالىيە ىئستراتٻگىيىلىك سىياسى تەتقىقات ىئنستىتۇتى، «�يغۇرالرنى سٻتىش: `قايتىدىن تەربىيلەش`، مەجبۇرى ئەمگەك ۋە شىنجاڭدىكى قاتتىق نازارەت» 2020-يىل مارت 1، 

www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale
637 خىتاي كىشلىك ھوقۇق قوغدۇغۇچىلىرى، «2017-يىلدا شىنجاڭدىكى جىنايــى ىئشالر تۇتقۇنلىرى پۈتۈن خىتايدىكى تۇتقۇن قىلىشنىڭ %20 پىرسەنتىگە توغرا كىلىدۇ: خىتاينىڭ تٻرورىزىمغا 

قارشى تۇرۇش ھەركەت �مۇمىيۈزلۇك ھالدا شىنجاڭدىكى ېئرقى ۋە دىنى ائز سانلىق مىللەتلەرگە زەربە بٻرىشنى نىشان قىلغان» 2018-يىل 25-ىئيۇل. 
/www.nchrd.org/2018/07/criminal-arrests-in-xinjiang-account-for-21-of-chinas-total-in-2017; خىتاي �تتۇرا ائسىياسىدىكى ھاياتلىق سەنئىتى. شىنجاڭ �يغۇر ائپتونۇم رايونىدىكى بۇ 

پىل: 2. پۈتۈنلەي يٻڭى تۈرمىلەر، كونا تۈرمىلەرنى كٻڭەيتىش& يۈزلىگەن، مىڭلىغان يٻڭى تۇتقۇنالر، Gene A. Bunin، -2021يىل 4-يانۋار. 
livingotherwise.com/2021/01/04/the-elephant-in-the-xuar-ii-brand-new-prisons-expanding-old-prisons-and-hundreds-of-thousands-new-inmates/

638 نىيۇ-يورك ۋاقتى، خىتاينىڭ تۈرمىلىرى مۇسۇلمان تۇتقۇنالر بىلەن توشۇپ، دٻڭىز تاشقىندەك تاشتى: تۇتقۇن قىلىشالر، سوتالشالر ۋە تۈرمە ھۆكۈملىرى شىنجاڭدا دولقۇنسىمان ئەۋىج ائلماقتا. 
ئ ۇيغۇرالر ۋە قازاقالر قايتا تەربىيلەشكە يۈزلەندى. 2019-يىل 13-ائۋغۇست،  www.nytimes.com/2019/08/31/world/asia/xinjiang-china-uighurs-prisons.html;  خىتاي كىشلىك ھوقۇق 

, www.nchrd.org/2018/07/criminal-arrests-in-xinjiang-account-for-21-of-chinas-total-in-2017 ،قوغدۇغۇچىلىرى، 2018-يىل 25-ىئيۇل
639 شۆھرەت ھوشۇر، ئەركىن ائسىيا رادىئوسى، شىنجاڭ ھۆكۈمىتى �يغۇر تۇتقۇنالرنى مەخپـى ھالدا خىتاينىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى تۈرمىلەرگە يۆتكىدى، 2018-يىل2-�كـتەبىر، 

www.rfa.org/english/news/uyghur/transfer-10022018171100.html; Holly Robertson, ABC News
« دۆكالت قىلىنىشىچە، خىتاي �يغۇر تۇتقۇنالرنى شىنجاڭدىن دۆلەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى تۈرمىلەرگە كۆپلەپ يۆتكەشنى باشلىغان». 2018-يىل 9-�كـتەبىر، 

www.abc.net.au/news/-201810-10/is-china-transferring-uighur-detainees-to-far-flung-prisons/10356406
خىتاي �تتۇرا ائسىياسىدىكى ھاياتلىق سەنئىتى، «الگٻرالردىن تۈرمىلەرگىچە: شىنجاڭدا يۈزبٻرىدىغان ئەڭ چوڭ كىشلىك ھوقۇق پاجىئەسى» 2019-يىل 5-�كـتەبىر

livingotherwise.com/2019/10/05/from-camps-to-prisons-xiniiangs-next-great-human-rights-catastrophe-by-gene-a-bunin/
640 كىشلىك ھوقۇقنى كۈزىتىش تەشكىالتى، خىتايدىكى ائساسسىز تۇتقۇن قىلىش ھەركەتلىرى شىنجاڭغا شىددەت بىلەن كىردى- �يغۇرالرنى ۋە باشقا مۇسۇلمانالرنى ېئچىنىشلىق، ائدالەتسىز 

www.hrw.org/news/2021/02/24/china-baseless-imprisonments-surge-xinjiang#،تۈرمىگە قاماش، 2021-يىل 24-فٻۋرال
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خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى

Amnesty International

دوكالت قىلىنىشىچە، ھٻچقانداق رەسىمىي قانۇنىي جەريانالرنى بٻسىپ �تمەيال يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىغا سوالنغان كىشلەرگە �خشىمايدىغان يٻرى، 
تۈرمىگە ئەۋەتىلگەن كىشىلەر بولسا رەسمىي قانۇنلۇق رەسمىيەتلەر بويىچە سوراق قىلىنىپ تۈرمىگە سوالنغان.641 بىراق بۇ قانۇنى جەريانالر خەلقائرالىق 
كىشىلىك ھوقۇق قانۇنى ۋە ائدىل سوتلىنىش �لچەملىرىگە نۇرغۇن تەرەپلەردىن خىالپلىق قىلىنغان. بىر ائكادٻمىكنىڭ تەتقىقات ائنالىزغا ائساسالنغاندا، 

داىئرىلەر 2018-يىلى شىنجاڭدىكى ائران %10 جىنايەت ھۆكۈملىرىنى ائممىغا �چۇق ېئالن قىلغان بۇلۇپ، بۇ سان دۆلەتنىڭ باشقا �لكىلىرىدىن 
زور دەرىجىدە ائز.642 شۇنىڭ بىلەن بىللە، ھەيران قاالرلىق يٻرى، شۇ ائممىۋىي ېئالن قىلىنغانالرنىڭ كۆپىنچىسى زوراۋانلىق، �ي-مۈلۈك، ىئقتىسادقا 

مۇناسىۋەتلىك «جىنايەتلە»ر بىلەن كٻسىلگەنلەر بولۇپ، %1 تىن ائز قىسمىنى شىنجاڭدىكى ائز سانلىق مىللەتلەر تەشكىل قىلغان، (مەسىلەن، �الر 
تٻررورىزم، رادىكاللىق، ېئرىقى �چمەنلىككە قۇترىتىش، ىئجتىماىئي تەرتىپ ۋە ائمانلىقنى بۇزۇش قاتارلىق جىنايەتلەر بىلەن جازاالنغان). كىشىلىك ھوقۇقنى 

كۈزىتىش تەشكىالتى ائنالىز قىلغان 60 ائممىۋى ھۆكۈم قىلىنىش «شۇنى كۆرسىتىدىكى نۇرغۇنلىغان كىشىلەر ھٻچقانداق جىنايەت �تكۈزمىگەن بولسىمۇ 
جىنايــى جاۋابكارلىققا تارتىلغان ۋە تۈرمىگە سوالنغان».643

خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، بۇ دوكالت �چۈن زىيارەت قىلغان بارلىق سابىق تۇتقۇنالر تۈرمىلەردە ئەمەس، الگٻرالرغا تۇتقۇن قىلىنغان. 
2017-يىلدىن باشالپ، رەسمىي قاماق جازاسى بٻرىلىپ، تۈرمىگە سوالنغان ھٻچقانداق بىر كىشى، �زىنىڭ كەچۈرمىشلىرى توغرىسىدا �چۇق ائشكارە 

سۆزلەپ باقمىغان. 

خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى الگٻر ىئچىدە قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىپ، تۈرمىگە يۆتكەلگەن ھٻچقانداق ائدەمنى زىيارەت قىاللمىدى. 
قىلىنغانلىقىنى ېئيتقان سابىق  بولغاندىن كىيىن «كەچۈرۈم»  قىلىنىپ  قاماق جازاسىغا ھۆكۈم  ۋاقىتتا  كەچۈرۈم تەشكىالتىغا الگٻردىكى 

تۇتقۇنالرنى زىيارەت قىلدى.644 كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارەت قىلغان بەزى سابىق تۇتقۇنالر �زلىرىنىڭ الگٻردا تۇرغان ۋاقتىدا سىنىپىدىكى بىر 
20 يىل  15 يىل ياكى  ياكى بىر نەچچە كىشىلەرنىڭ تۈرمە جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىق ئەھۋالالرنى ېئيتقان. بۇ كىشىلەرنىڭ بەزىلىرى 

كٻسىلگەن بۇلۇپ، كۆپىنچىسى رەسمىي ېئتىراپ قىلىندىغان ھەر تۈرلۈك جىنايەتلەر645 �چۈن ئەمەس بەلكى تۇرمۇشتىكى كىچىك خاتا ىئش-
تونۇيدۇ.646 ئەتراپىدىكى تۈرمە جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ائدەملەرنى  تۇتقۇنالرنىڭ كۆپىنچىسى ائدەتتە  پاائلىيەتلەر �چۈن كٻسىلگەن. سابىق 

بولۇپمۇ دىنغا  تۇتقۇنالرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ،  بۇلۇپ، � كەچۈرۈم تەشكىالتىغا الگٻرالدىكى  ياشىغان  2020-يىلى شىنجاڭدا  يارقىنبەگ، 
بىلدۈرۈپ  كٻتىلگەنلىكىگە ىئشىنىدىغانلىقىنى  تۈرمىلەرگە ېئلىپ  تۇتۇلغانالرنىڭ  بىلەن جىنايەت �تكۈزگەن دەپ  مۇناسىۋەتلىك ىئشالر 

مۇنداق دٻدى: «2019-يىل سٻنتەبىردە، بىز نۇرغۇن قازاقالرنىڭ الگٻرالردىن قويۇپ بٻرىلگەنلىكىنى ائڭالشقا باشلىدۇق، بىراق بەزىلىرىگە 
13 ائدەمنىڭ [مٻنىڭ مەھەللەمدىن] تۈرمىگە  تۈرمە جازاسى بٻرىلىپ، نۇرغۇن يىللىق كٻسىلگەن ىئكەن ... مەندە، مەن تونۇيدىغان 
كىسىلگەنلىكى ھەققىدە �چۇرلىرى بار. �الرنىڭ كۆپىنچىلىرى ىئمامالر ىئدى. مەن �الرنىڭ بەزىلىرى بىلەن ياخشى تونۇشىمەن» .647

سوالق جەريانىدىكى بىر مەزگىلدە، كۆپىنچە تۇتقۇن قىلىنغۇچىالرغا، �الرنىڭ بىر قاتار«جىنايەت» لەرگە مەھكۇم بولۇش تىزىملىكلىرى كۆرسىتىلگەن 
بولۇپ، بۇ تىزىملىك ائدەتتە تۈرمىگە كٻسىلىشنىمۇ �ز ىئچىگە ائلغان. سابىق تۇتقۇنالرنىڭ ېئيتىشىچە جازا ھۆكۈملىرى ائتالمىش«سوت» دەپ 

ائتالغان بىر جەرياننىڭ ائخىرىدا ائغزاكى ېئالن قىلىنغان. بىراق، خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارەت قىلغان سابىق تۇتقۇنالرنىڭ ھٻچقايسىسى 
بىرەر رەسمىي سوت ھۆكۈمىگە ياكى قانۇنىي رەسمىيەتكە �خشىشىپ كٻتىدىغان جەرياننى بٻسىپ �تمىگەن بۇلۇپ، ائدىل سوتلىنىش ھوقۇقىغا 

كاپالەتلىك قىلىشتىن سۆز ىئچىش مۇمكىن ئەمەس. �الرنىڭ دەسلەپتە الگٻرالرغا تۇتقۇن قىلىنىشىغا �خشاش، �الرنىڭ �زىنى ائقالش (قوغداش)، 
ىئسپاتالنى كۆزدىن كەچۈرۈش، ائدۋوكاتتىن مەسلىھەت سوراش پۇرسىتلىرى بولمىغان. بەزى سابىق تۇتقۇنالر سوتلىنىپ، رەسمى ھۆكۈم ېئالن قىلىش 

جەريانلىرىنىڭ بولغانلىقىنى ېئسىگە ائاللمىغان.648 �زىنىڭ ۋە سىنىپداشلىرىنىڭ جازا ھۆكۈملىرى سىنىپتىال �قۇپ بٻرىلگەن ىئكەن. بەزى سابىق 
تۇتقۇنالر �زلىرىگە بٻرىلگەن جىنايــى جازا ھۆكۈمىنىڭ مۇشۇ الگٻرنىڭ ىئچىدىال ىئجرا قىلىنىدىغانلىقى بۇيرۇلغان. باشقىلىرى بولسا تۈرمە جازاسىغا 

كٻسىلىپ، تۈرمىلەرگە  ئەكٻتىلگەن. 

خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارەت قىلغان سابىق تۇتقۇنالرنىڭ ھەممىسى دىنغا مۇناسىۋەتلىك «جىنايەتلەر» بىلەن تۇتۇلغان كىشلەرگە ئەڭ ائخىردا 
تۈرمە جازاسى بٻرىلىش ېئھتىماللىقىنىڭ يوقىرى ىئكەنلىكىگە ىئشىنەتتى.649 بەزى تۇتقۇن قىلىنغۇچىالر مىللىتىنىڭ قانداق بۇلىشىمۇ تۈرمە جازاسىغا 

كٻسىلىشى بىلەن باغلىنىشلىق ىئكەنلىكىگە ىئشىنەتتى. �يغۇرالرنىڭ باشقا مىللەتلەرگە قارىغاندا تۈرمە جازاسىغا كٻسىلىش مۇمكىنچىلىكى يوقىرى ىئدى.

641 خىتاي �تتۇرا ائسىياسىدىكى ھاياتلىق سەنئىتى. شىنجاڭ �يغۇر ائپتونۇم رايونىدىكى بۇ پىل 3: «قانۇنغا ائساسلىنىش» Gene A. Bunin ،-2021يىل 19-ائپرىل،
livingotherwise.com/2021/04/19/the-elephant-in-the-xuar-iii-in-accordance-with-the-law/

642 خىتاي �تتۇرا ائسىياسىدىكى ھاياتلىق سەنئىتى. شىنجاڭ �يغۇر ائپتونۇم رايونىدىكى بۇ پىل 3: «قانۇنغا ائساسلىنىش» Gene A. Bunin ،-2021يىل 19-ائپرىل،
livingotherwise.com/2021/04/19/the-elephant-in-the-xuar-iii-in-accordance-with-the-law/

643 كىشىلىك ھوقۇقنى كۈزىتىش تەشكىالتى، خىتاي: ائساسسىز تۇتقۇن قىلىشالر شىنجاڭدا شىددەت بىلەن ئەۋج ائلدى- �يغۇرالرنى ۋە باشقا ائز-سانلىق مىللەتلەرنى ېئچىنىشلىق، ائدالەتسىز 
#www.hrw.org/news/2021/02/24/china-baseless-imprisonments-surge-xinjiang،تۈرمىگە سوالش، 2021-يىل 24-فٻۋرال

644 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

645 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

646 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

647 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

648 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
Deutsche Welle (DW) ، خىتاي شىنجاڭدىكى الگٻالردا ساختا سوت ائرقىلىق �يغۇرالرنى جىنايەتكە ھۆكۈم قىلدى. 2020-يىل 8-ىئيۇن.  649

www.dw.com/en/china-convicts-uighurs-in-sham-trials-at-xinjiang-camps/a-53699982
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خەلقائرالىق قانۇندا ائدىل سوتلىنىش كاپالەتكە ىئگە قىلىنىدۇ 

�نۋٻرسال كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىنىڭ 10- ۋە 11- ماددىسىدا قەيت قىلىنغاندەك، شۇنداقال پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىياسىي ھوقۇقالر خەلقائرا 
ئەھدىنامىسىنىڭ 14- ماددىسىدا ۋە باشقا خەلقائرالىق قانۇنالردا تەپسىلى چۈشەندۈرۈلگىنىدەك، بارلىق دۆلەتلەرنىڭ خەلقائرالىق قانۇنغا ائيالنغان ائدىل 

سوت قىلىش ھوقۇقىنى كاپالەتكە ىئگە قىلدۇرۇش بولسا �ز �ستىگە ائلغان قانۇنىي مەجبۇرىيىتدۇر. بىر كىشى دۆلەت ماشىنىسىنىڭ قارشى تەدبىرگە دۇچ 
كەلگەندە، شۇ كىشىنىڭ قانداق مۇائمىلىگە �چرىشى، مەزكۇر دۆلەتنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە شەخىسنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىنى قوغدايدىغانلىقى ۋە قانۇننى 

توغرا ىئجرا قىلىدىغانلىقىنى كونكرٻت ھالدا كۆرسىتىپ بٻرىدۇ. ئەگەر بىر شەخىس جىنايــى جاۋابكارلىق، سوت ۋە ىئمبارگوالرغا دۇچ كەلسە زۆرۈر بولغان 
قوغداش كۈچەيتىلىدۇ (شۇنىڭ بىلەن بىرگە بىر شەخىس جەمئىيەت ائمانلىقىغا تەھدىت بولغان، يەنى تٻررورىزم ھەرىكىتى بىلەن شۇغۇلالنغان، ياكى 

ھۆكۈمەتنىڭ بىخەتەرلىكىگە تەھدىت بولغان دەپ ئەيىبلەنگەن بولسا، بۇ شۇ دۆلەتنىڭ قانۇنىنى ىئجرا قىلىش ىئرادىسىنى تٻخىمۇ روشەن سىنايدۇ).650
جىنايــى جاۋابكارالر ۋە زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالرنىمۇ �ز ىئچىگە ائلغان ھەر قانداق بىر ائدەم باراۋەر ۋە كەمسىتىشتىن خالى ھالدا سوتقا چىقىش 

ھوقۇقى بار. ائدىل سوتلىنىشنىڭ ئەڭ ائساسى پرىنسىپـى ۋە ائلدىنقى شەرتى بولسا دٻلونىڭ ئەڭ ائخىرقى قارارىنى چىقىرىشقا مەسۇئل تەكشۈرۈش سوت 
كوللٻگىيىسى چوقۇم قانۇننى ائساس قىلىشى، مۇستەقىل، �نۈملۈك، ائدىل ېئلىپ بٻرىشى كٻرەك. سوتنىڭ ائممىغا �چۇق بولۇشى سوت جەريانىنىڭ 

ائدىللىقىنى، مۇستەقىللىقىنى ساقالپ قىلىشتا ئەڭ مۇھىم بولغان ائمىل بولۇپال قالماي يەنە خەلقنىڭ قانۇن سىستٻمىسىغا بولغان ىئشەنچىسىنى 
تۇرغۇزۇشتىمۇ مۇھىم رول �ينايدۇ ئەمما پەقەتال چەكلىك ساندىكى يٻپىق ېئچىلىدىغان سوتالرغا يول قويۇلىدۇ. سوتلىنىش ياكى ھۆكۈم بٻرىلىشتىن بۇرۇن، 

ھەرقانداق بىر كىشى ئەركىنلىكىدىن مەھرۇم قىلىنسا: 
  چوقۇم �زى سۆزلەيدىغان تىل بىلەن يازما شەكىلدە ېئنىق، كونكرٻت ھالدا ئەركىنلىكى چەكلىنىشىنىڭ سەۋەبى ېئنىق 

�قتۇرۇلۇشى كٻرەك.
  الرنىڭ بار بولغان ھوقۇقى ۋە �زلىرىنىڭ تۇتۇلۇپ تۇرۇلۇشنىڭ قانۇنلۇق ياكى ئەمەسلىكىنى سوراش پۇرسەتلىرى جانلىق� 

ۋە �نۈملۈك �سۇلدا قانۇننى ىئجرا قىلغۇچى ۋە شۇ تۇتۇپ تۇرۇلغان كىشىنى قويۇپ بٻرىش ھوقۇقىغا ىئگە �رۇنغا ائلدىدىن 
بىلدۈرۈلىشى كٻرەك، يەنە

 651.چوقۇم �زى تاللىغان مۇستەقىل قانۇن مەسلىھەتچىسى تەكلىپ قىلىشىغا ۋاقتىدا يول قۇيۇشى كٻرەك 
ئەگەر بىر شەخىس جىنايــى قىلمىش بىلەن جاۋابكارلىققا تارتىلسا، �نىڭ ائدىل سوتلىنىش ھوقۇقى بار،ھەم بۇ ھوقۇق تاكى شۇ شەخىسنىڭ 

گۇناھكارلىقى ىئسپاتالنغىچە ياكى ىئسپاتلىنىشتىن بۇرۇن گۇناھسىز دەپ قارىلىش ھوقۇقلىرىنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ. بۇ ھوقۇق يەنە شەخسكە جىنايەت 
ائرتماسلىق ياكى جىنايەتنى مەجبۇرى ىئقرار قىلدۇرماسلىق قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك پىرىنسىپالرنىمۇ �ز ىئچىگە ائلىدۇ. ئەگەر بىر ئەيىبلەنگۈچى سوت ىئجرا 

قىلىنىش جەرياندا جىنايىتىنى ىئقرار قىلىشقا ياكى يالغان بايانات بٻرىشكە مەجبۇرالنغانلىقى �چۈن ئەرز قىلغا بولسا، سوتچىنىڭ بۇ ئەرزنى ھەر قانداق 
باسقۇچتا قۇبۇل قىلىش ھوقۇقى بار. بارلىق جىناي جاۋابكارلىق بىلەن ئەيىپلەنگۈچىلەرنىڭ �زىنى ائدۋۇكات ائرقىلىق ياكى مۇستەقىل ھالدا ائقالش ھوقۇقى 

بار. �الرنىڭ �زى تاللىغان ائدۋوكاتتىن ياردەم سوراش ۋە بىر ىئقتىدارلىق ائدۋوكاتنىڭ ياردىمىگە ېئرىشىش ھوقۇقلىرى بار.
دۆلەتلىك ۋە خەلقائرالىق قانۇنىي �لچەملەر بويىچە جىنايەت شەكىللەندۈرمىگەن ھەر قانداق ىئش ھەركەت �چۈن ھٻچكىم جازاغا تارتىلماسلىقى 

كٻرەك.652 بٻرىلىدىغان جازاالر مۇۋاپىق بولۇشى ۋە خەلقائرالىق �لچەملەرگە خىالپ بولماسلىقى كٻرەك.

قايراتبەگ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ يىغىۋٻلىشتا تۇرۇش جەريانىدا بىر «سوت» قا ائپىرىلغانلىقىنى ۋە بۇ سوتتا ىئلگىرى ېئلپ بٻرىلغان 
سوراقالرغا �خشاش سوائلالرغا قايتىدىن جاۋاب بەرگەنلىكىنى ېئيتقان. � تۈرمە جازاسىغا كٻسىلمىگەن، لٻكىن �نىڭ دٻيىشىچە، �نىڭ 
نۇرغۇنلىغان كامىرداشلىرى شۇنداق «سوت» قا قاتناشتۇرۇلۇپ، تۈرمە جازاسى بٻرىلگەن ىئكەن. �، بۇ ىئشالرنى ئەسلەپ مۇنداق دٻدى: 

مىنىڭ قۇيۇپ بٻرىلىشىمدىن بىر ائيالر بۇرۇن، كىشلەر «سوت زالى» غا ائپىرىلىپ، تۈرمە جازاسىغا كٻسىلىپ 
مەن  سورىدى...  قىلغىنىمنى  نىمىلەرنى  مىنىڭ  ۇئالر  ۋاقىتتا)  ائپىرىلغان  سوتقا  (مەن  ىئدى.  كەتكەن 
قازاقىستانغا چىقىپ باققانلىقىمنى دٻدىم... (مٻنىڭ دىلورىمنى باشقۇرۇۋاتقان ائيال) ماڭا، مٻنىڭ [الگٻردا] 
يەنە ۇئزۇنراق تۇرىشىمنىڭ زۆرۈرلۈكىنى ېئيتتى. ۇئ ماڭا جازا ھۆكۈم قىلمىدى...   ەئگەر خاتاالشمىسام، ۇئ ائيال ۇئيغۇر 
پەقەت  يەردە  ۇئ  ىئدىم...  ۇئستا  بٻرىشكە  جاۋاب  مەن  ىئدى...  بار  تىزىملىكى  سوائلالر  بىر  ۇئنىڭدا  ىئدى. 
بار ىئدى...  بارلىق ھۆججەتلىرىم  بۇلۇپ، ۇئيغۇرچە سۆزلەشتۇق... ۇئ ائيالنىڭ ائلدىدا مىنىڭ  بار  ىئككىمىزال 
مەن بىلەن [بىر كامٻردا] بىللە تۇرغانالرنىڭ ھەممىسى سوتقا باردى ۋە ۇئالرنىڭ بىر قىسىملىرى كامٻرغا قايتىپ 
(تۈرمە  ىئدى  وئخشاش  ماڭا  ەئھۋاللىرى  بەزىلىرىنىڭ  دٻدى.  كٻسىلگەنلىكىنى  تۈرمىگە  ۆئزىنىڭ  كەلگەندە 

جازاسىغا كٻسىلمىگەن)... كٻسىلگەنلەر [تۈرمە جازاسىغا] شۇنىڭدىن كٻيىنال كامٻردىن ېئلىپ كٻتىلدى.653

www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014en.pdf ،2014 «650 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، «ائدىل سوتلىنىش قولالنمىسى
651 پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىياسىي ھوقۇقالر خەلقائرا ئەھدىنامىسىنىڭ 9- ماددىسى؛ كىشلىك ھوقۇق كومىتٻتىنىڭ كۈزىتىش خۇالسىسى: سۇدان،

UN Doc. CCPR/C/79/Add.85 (1997) §13; CAT , �مۇمىي باھا2, §13. 
652 �نۋٻرسال كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى ( 2) 11-ماددىسى، پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىياسىي ھوقۇقالر خەلقائرا ئەھدىنامىسىنىڭ 15- ماددىسى، كۆچمەن ىئشچىالر ئەھدىنامىسى ( 1) 19-ماددىسى 

653 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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ائرزۇ، خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارەت قىلغان ساناقلىق سابىق تۇتقۇنالر ىئچىدىكى بىرسى بولۇپ، � دەرىجىدىن تاشقىرى قاتتىق 
باشقۇرۇلدىغان گۇرۇپپىغا ۋاقىتلىق ائيرىلىپ، سٻرىق ىئزنەك بٻرىلگەن . �نىڭ ېئيتىشىچە، الگٻردا ياتقان تەخمىنەن بىر يىل ىئچىدە، �نىڭ بىلەن 

بىرگە تۇرغان بىر قانچە كامٻرداشلىرى سوتقا چىققاندىن كٻيىن تۈرمە جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان. � مۇنداق دٻدى:« �الر تۇتقۇن قىلىنغۇچىالرنى سوتقا 
ائپاردى،بىر قانچە كۈندىن كىيىن (�الر) سوت ھۆكۈمىنى تاپشۇرۇپ ائلدى. بىزنىڭ كامٻرغا مەسۇئل خىزمەتچى كىرىپ ھۆكۈمنى �قۇپ بەردى، 
بىزمۇ ائڭلىدۇق». ائرزۇ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ كامٻرىدىكى ىئككى تۈرمىگە كٻسىلگەن كامٻرداشلىرىنىڭ تولۇق ىئسمىنى دەپ بەردى. بۇ 

ىئككىسىنىڭ بىرى باشقىالر بىلەن يىغىلىپ �لتۇرۇشقا قاتناشقانلىقى ۋە دىن توغرىسىدىكى كىتاب �قۇغانلىقى �چۈن 15 يىل كٻسىلگەن، يەنە 
بىرى ساقچىنى ۋە ھۆكۈمەت باشلىقىنى ھاقارەت قىلغانلىقى �چۈن 5 يىلدىن 7 يىلغىچە كٻسىلگەن.654 بۇ سوت خەلقائرالىق قانۇنالرنىڭ تەلىپـى 

بويىچە �نۈملۈك، مۇستەقىل، ائدىل ۋە قانۇننى ائساسالرغا تايىنىپ ېئلىپ بٻرىلدىمۇ، بۇ تەرىپـى ېئنىق ئەمەس.655

50 كىشىلىك سىنىپقا  بٻيبۇت، �خشىمىغان الگٻرالردا بىر يٻرىم يىل تۇرغان بۇلۇپ، � خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ 
بارلىق  بىلەن تۇڭگان ىئكەنلىكىنى دٻدى. �نىڭ ېئيتىشىچە، سىنىپتىكى  قازاق  يٻرىمى  قالغان  يٻرىمى �يغۇر،  قاتناشقانلىقىنى، بۇالرنىڭ 
�يغۇرالرغا، بەش تۇڭگانغا ۋە ىئككى قازاققا تۈرمە جازاسى بەرگەنىكەن. «�الر بىزگە بٻرىلگەن جازا ھۆكۈمىنى سىنىپتا �قۇپ بٻرەتتى... 

ھاالل ائشخانىغا بارغانلىقى �چۈن (بىر ئەر كىشى) �چ يىللىق كٻسىلگەن. ( يەنە بىر كىشىدە) داال قونىدىغان ئەسلىھەلەر ۋە بوكسىيورلۇق 
بولىسىز».656 تٻررورىزمغا چٻتىشلىق  نەرسىلەرنى ساقلىسىڭىز،  بۇنداق  يىل كٻسىلگەن چۈنكى  يەتتە  بولغانلىقى �چۈن  ئەسۋابلىرى 

جىنايــى جازا ھۆكۈمى بٻرىلگەن ھەممە ائدەملەر تۈرمىلەرگە ئەۋەتىلمىگەن. قارىماققا بەزىلىرى يىغىۋٻلىش الگٻر ىئچىدە جازا مۇددىتىنى �تەش 
10 يىلدىن تۆۋەن كٻسىلگەنلەرنىڭ الگٻر ىئچىدە  �چۈن قٻلىپ قالغان. ىئككى سابىق تۇتقۇن قىلىنغۇچىالر خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا 

بۇ خىل ئەھۋالالرنى مەلۇم قىلغان  يىلدىن ائرتۇق كٻسىلگەنلەر تۈرمىگە ئەۋەتىلىدىغانلىقىنى ېئيتتى.657   10 جازا مۇددىتىنى �تەيدىغانلىقىنى، 
ھۆججەتلەشتۇرگەن.658 ىئشالرنى  كٻتىدىغان  �خشىشىپ  مۇشۇنىڭغا  ژورنالىستالرمۇ 

مەريەمگۈل، ھۆكۈمەت خادىمى بۇلۇپ ىئشلەشنى رەت قىلغانلىقى �چۈن بىر الگٻرغا ئەۋەتىلگەن بۇلۇپ، � خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىغا �زىنىڭ 
الگٻرغا كٻلىپ بىر ىئككى ائي ۋاقىت �تكەندىن كٻيىن، سىنىپىدىكى كىشىلەرنىڭ جىنايــى جازا ھۆكۈملىرىنى تاپشۇرۇپ ېئلىشقا باشلىغانلىقىنى ېئيتتى. 

«[مەن توغرىسىدا] مەن ئەسلى 5 يىلدىن 10 يىلغىچە كٻسىلىشكە تىگىشلىكـتىم، بىراق ھۆكۈمەت ماڭا مٻھرىبانلىق قىلغانلىقى �چۈن مەن تۈرمىگە 
كٻسىلمىدىم... �الرنىڭ دٻيىشىچە مىنىڭ گۇناھىم سەزگۈر دۆلەتلەر تىزىملىكىدىكى دۆلەتكە بارغانلىقىم ۋە ائھالىلەر كومىتٻتى بىلەن ماسالشمىغانلىقىم 

ىئكەن».659 مەريەمگۈل شۇنىڭدىن كٻيىن چەتئەلدىكى بىر تۇغقىنىنىڭ نارازلىق ئەرزى سەۋەبلىك قۇيۇپ بٻرىلگەن ىئكەن. 

سابىق تۇتقۇن قىلىنغۇچىالر تەسۋىرلەپ بەرگەن بەزى جىنايــى جازاغا ھۆكۈم قىلىش جەريانلىرى ئەمەلىيەتتە تۇتقۇن قىلىنغۇچىالرنى قورقۇتۇش ۋە �الرنى 
رايىشلىق بىلەن الگٻردىكى «ماائرىپ» نى قۇبۇل قىلىشقا ىئلھامالندۇرۇش �چۈن قىلىنغان بولۇشى ېئھتىمالغا يٻقىن ىئكەن. خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى 

زىيارەت قىلغان كۆپلىگەن سابىق تۇتقۇنالرغا باشتا گۇناھكارلىق ھۆكۈمى بىرىلگەن،   ائز قىسىملىرى تۈرمە جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان بىراق بۇ ھۆكۈملەر 
ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان.   خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارەت قىلغان سابىق تۇتقۇنالرنىڭ ھٻچقايسىسى تۈرمىگە ئەۋەتىلمىگەن.   خەلقائرا كەچۈرۈم 

تەشكىالتىنىڭ يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدىن تۈرمىگە ئەۋەتىلگەن كىشلەر بىلەن سۆھبەت ېئلىپ بٻرىش پۇرسىتى بولمىدى.     شۇڭا يەنە قانچىلىغان شەخسىلەرنىڭ 
مۇشۇنداق ئەھۋالالرغا دۇچار بولغانلىقى ۋە قانچىسىنىڭ بۇ خىل ئەھۋالغان �خشىمايدىغان كەچۈرمىشلەرنى بٻشىدىن �تكۈزدى،   بۇنى بىلىش قىيىن. 

تۈرمىگە سولىنىش ېئھتىماللىقى  قاراپ،  تاپشۇرۇۋالغان جىنايــى ھۆكۈملەرىگە  تۇتقۇنلىرى �زلىرى  ئەھۋال ېئنىقكى، الگٻر  شۇنداقتىمۇ 
ياكى �نىڭدىن ائرتۇق كٻسىلگەن تۇتقۇنالرنىڭ �دۇلال تۈرمىگە  يىللىق   10 بارلىقىغا ىئشىنەتتى. ائيتوغاننىڭ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا 

ئەۋەتىلگەنلىكىنى، �زىنىڭ سىنىپىدىكى �چ نەپەر تۇتقۇن - ىئككىسى �يغۇر، بىرى قازاق، تۈرمىگە ېئلىپ كٻتىلگەنلىكىنى ېئيتقان. �نىڭ 
ېئيتىشىچە، بۇنى الگٻردا ىئشلەيدىغان بىر خىزمەتچى يوشۇرۇن دەپ بەرگەن ىئكەن . � مۇنداق دٻگەن «10 يىلدىن ائرتۇق كٻسىلگەنلەر 
بىزگە بۇ ىئشنى  تاپشۇرۇپ ائلىدۇ. الگٻردىكى �قۇتقۇچىالرمۇ  �دۇلال تۈرمىگە ئەۋەتىلىدۇ؛ ائىئلىسىدىكىلەر تۈرمىگە كٻسىلگەنلىك ھۆكۈمنى 

ئەۋەتىلۋاتقانلىقىنى]».660 تۈرمىگە  [كىشىلەرنىڭ  بەردى  ېئيتىپ  يوشۇرۇن 

قازىر، مەھەللىسىدىكى مەسچىتكە بارغانلىقى �چۈن الگٻرغا سوالنغان بۇلۇپ، � كەچۈرۈم تەشكىالتىغا سىنىپتىكى ۋاقتىدا، بىر كۈنى 
بىر �يگە چاقىرىپ، �الر �ستىدىن چىقىرىلغان جىنايــى ھۆكۈمنامىلەرنى ېئيتقان: باشقا  بىردىن  بىر-  سىنىپىدىكىلەرنى 

دىندار كىشلەر 2 يىلدىن 10 يىل [ائرىلىقىدا] تۈرمە جازاسىغا كٻسىلىدۇ. بىزنىڭ يٻزىدىكى بىر مەسچىتتىكى ىئمام 
يەتتە يىللىق تۈرمىگە كٻسىلدى... ۇئ ماڭا جازا ھۆكۈمى توغرۇلۇق دەپ بەردى... بىز بىر ۆئيدە ىئدۇق.... باشتا 

654 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
14- ماددىسى. 655 �نۋٻرسال كىشلىك ھوقوق خىتاپنامىسى 10-ماددىسى، پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىياسىي ھوقۇقالر خەلقائرا ئەھدىنامىسىنىڭ ( 1)

656 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

657 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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659 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
660 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
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مەن 3 يىلدىن 5 يىلغىچە كٻسىلگەن ىئدىم، لٻكىن ۇئالر مٻنى كٻيىن كەچۈرۈم قىلدى، شۇنىڭ بىلەن ماڭا 
بۇنىڭ سەۋەبى  مٻنڭچە  قىلغانلىقىنى چۈشەندۈرمىدى.  نىمىشقا شۇنداق  بٻرىلمىدى... ۇئالر  جازاسى  تۈرمە 
بەلكىم بىر تۇققۇنۇم قازاقىستاندىن مىنىڭ قۇيۇپ بٻرىلىشىمنى تەلەپ قىلىپ ەئرز قىلغان بولۇشى مۇمكىن.661

كەچۈرۈم تەشكىالتى بىر سابىق ھۆكۈمەت خادىمىنىمۇ زىيارەت قىلدى. � الگٻرغا تۇتقۇن قىلىنغۇچىالرنىڭ ائىئلە ئەزالىرىغا، �الرغا بەرگەن 
جىنايــى ھۆكۈمنى يەتكۈزۈش ىئشلىرىغا مەسۇئل بولغان ىئكەن. بۇ خادىمنىڭ دٻيىشىچە، سوت مەھكىمىسىگە ۋەكىل بولغانالرنى �ز ىئچىگە 

ائلغان بىر قانچە ھۆكۈمەت كادىرلىرى شۇ تۈرمىگە كٻسىلگەن كىشىلەرنىڭ �يلىرىگە بارىدۇ. ائيمان مۇنداق دەيدۇ: « بىز بىر پارچە قەغەزنى �قۇپ 
بٻرىمىز، �نىڭ �ستىدە ھٻچقانداق رەسمى ھۆكۈمەت تامغىسى، ىئمزا دٻگەنلەر يوق، پەقەتال �تكۈزگەن جىنايىتى يٻزىقلىق... ھەر بىر ائدەم 

�چۈن �خشىمايدىغان جىنايەتلەر. [بەزىدە] قەغەزگە `جىنايىتى بولسا رادىكاللىقنىڭ 75 خىل ىئپادىللىرىنىڭ بىرى` دەپال يٻزىقلىق ىئدى» .662

كەچۈرۈم تەشكىالتىغا بٻرىلگەن تۇتقۇنالرنىڭ قۇيۇپ بٻرىلىش جەريانى ھەققىدىكى قاراشالر باشقا سابىق تۇتقۇنالرنىڭ ژورنالىستالرغا ېئيتقانلىرى 
بىردەك چىققان.663 سابىق تۇتقۇنالر ژورنالىستالرغا «ساختا سوت قىلىش» ھەققىدە گۇۋاھلىقالر بەرگەن بولۇپ، بۇ خىل ساختا سوت قىلىش 
كىشىلەرنى الگٻرالردىن تۈرمىلەرگە يۆتكەشكە تۈرتكە بولغان جەريان ىئدى. بۇ جەرياننىڭ بىر قىسىمى بولسا، تۇتقۇن قىلىنغۇچىالرغا بىر قاتار 

خىالپلىق قىلمىشالرنىڭ تىزىملىكى يەنى 75 تۈرلۈك رادىكاللىقنىڭ ىئپادىلىرى دٻگەنگە  �خشاش جىنايەت تىزىملىكى بٻرىلگەن بۇلۇپ، 
�الر �زلىرىنىڭ الگٻرغا تۇتقۇن قىلىنىشنىڭ سەۋەبى سۈپىتىدە بىرنى دەرھال تاللىشى كٻرەك.  ئەگەر تۇتقۇنالر بۇ تىزىملىكـتىن �ز جىنايىتىنى 

تالالشنى رەت قىلسا، �الرغا مەڭگۈلۈك قاماق جازاسى بٻرىش بىلەن تەھدىت سٻلىنىدىكەن. ژورنالىستالر يەنە الگٻر تۇتقۇنلىرىنىڭ شىنجاڭنىڭ 
سىرتىدىكى خىتاينىڭ باشقا جايلىرىدىكى تۈرمىلەرگە ئەۋەتىلگەنلىكى ھەققىدە خەۋەر بەردى.664

شىنجاڭدىكى يىغىۋٻلىش الگٻر سٻستٻمىسىنىڭ تەدرىجى ۆئزگىرىشى
ۋە كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش سىستٻمىسى ھەققىدە مۇنازىرىلەر

2017-يىلى، نۇرغۇنلىغان يىغىۋٻلىش الگٻرلىرى �چۈن، بۇرۇنقى مەكـتەپلەر ۋە بىخەتەرلىكى كۈچەيتىلگەن ھۆكۈمەت بىنالىرى قاتارلىق قايتىدىن 
�زگەرتىلگەن �رۇنالرنى ىئشلەتكەن بۇلۇپ، � يەرلەردە تۇتقۇنالرنى تۇتۇپ تۇرۇش ۋە �الرنىڭ قٻچىپ كٻتىشىنىڭ ائلدىنى ېئلىشنى مەقسەت قىلغان.665

قايتىدىن �زگەرتىپ ىئشلەتكەن �رۇنالر بولسا، � يەرلەرگە ائدەتتە ىئچكى رٻشاتكىالرنى بٻكىتىش، تاشقى بىخەتەرلىك تاملىرىنى سٻلىش، نازارەت 
قىلىدىغان مۇنارالر ۋە پوستالرنى سٻلىش ۋە باشقا يٻڭى قۇرۇلۇشالردىن تەركىپ تاپقان.  2018-يىلى، ئەڭ دەسلەپتە الگٻرغا تۇتقۇن قىلىنغانالر يٻڭى 

ۋە كۆلىمى چوڭ �رۇنالرغا يەنى ائدەتتە شەھەرنىڭ سىرتىدىكى جايالرغا مەخسۇس الھىيىلەپ سٻلىنغان يٻڭى تۇتۇپ تۇرۇش الگٻرلىرىغا يۆتكەلگەن.666
بۇنىڭ ىئچىدىكى بەزى تۇتۇپ تۇرۇش مەركەزلىرى ئەسلىدە بار تۈرمىلەرگە يانداش قىلىپ سٻلىنغان بۇلۇپ، بەزىلىرىنى ئەسلىدىكى تۈرمىلەرنىڭ كٻڭەيتىلىپ 

سٻلىنىشى دەپ قاراشقا بولىدۇ.667 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى ۋە باشقا تەشكىالتالرنىڭ سۈنىئ ھەمراھ سۈرەتلىرى �ستىدىن قىلغان ائنالىزلىرىغا 
ائساسالنغاندا، 2018-يىل بىلەن 2020-يىلى  �تتۇرىسىدا نۇرغۇنلىغان قايتىدىن �زگەرتكەن تۇتۇپ تۇرۇش الگٻرلىرىدىكى بىخەتەرلىك ئەسلىھەلىرى 

ېئلىۋٻتىلگەن بولۇپ، �نىڭ يٻنىدا، يٻقىنقى مەزگىللەردە، ىئچىدە قۇرۇلۇپ پۈتكەن كۆلىمى چوڭ، يٻڭى قۇرۇلۇش ئەسلىھەلىرى پەيدا بولغان. 
2021 -يىلى مايدا، خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى 29 تۇتۇپ تۇرۇش �رنىنىڭ ېئنىقلىق دەرىجىسى ائالھىدە يۇقىرى سۈنىئ ھەمراھ سۈرەتلىرىنى 

ائنالىز قىلدى ۋە سابىق تۇتقۇن قىلىنغۇچىالرنىڭ تەمىنلىگەن �زلىرى تۇرغان الگٻرالرنىڭ تەسۋىرلىرى بويىچە، بۇ تۇتۇپ تۇرۇش الگٻرلىرىنىڭ ېئنىق 
�رنىنى تاپتى ۋە مۇقەررەرلەشتۇردى. ائساسەن دٻگۈدەك ھەممە �رۇنالر، يەنى �زگەرتىلىپ ىئشلەتكەن �رۇنالر ۋە 2017-يىلىدىن باشالپ الگٻرالرغا 

ائيالندۇرغان �رۇنالرنىڭ بىخەتەرلىك ئەسلىھەلىرىنىڭ 2018-يىلى ۋە 2020 -يىللىرى ېئلىۋەتىلگەنلىكى ھەم بۇ يەرلەرنى الگٻر قىلىپ ىئشلىتىشنى 
ئەمەلدىن قالدۇرغانلىقى كۆرۈنگەن. كەچۈرۈم تەشكىالتى ائنالىز قىلغان 3 چوڭراق �رۇننىڭ نورمال ىئشلىتىلۋاتقانلىق بەلگىلىرىنى كۆرۈۋالغىلى بوالتتى. 

بىراق، كەچۈرۈم تەشكىالتى بۇ مەركەزلەر الگٻر سۈپىتىدە ىئشلىتىلىۋاتامدۇ ياكى باشقا مەقسەتتە ىئشلىتىلۋاتامدۇ، بۇنى مۇئەييەنلەشتۈرۈلمىگەن. 
بۇ ائنالىزالرنى 2020-يىلى سٻنتەبىردە (ائۋسترالىيە ىئستراتٻگىيىلىك سىياسى تەتقىقات ىئنستىتۇتى) تەرىپىدىن ېئلىپ بٻرىلغان سۈنىئ ھەمراھ 

سۈرەت ائنالىزلىرى بۇ �رۇنالرنى قىسمەن ىئسپاتلىغان. بۇ ائنالىزدا 2018-يىلدىن كىيىن شىنجاڭدىكى گۇمان قىلىنغان جەمىئ 380 تۇتۇپ تۇرۇش 

661 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

662 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.
Gene A. Bunin. www.dw.com/en/china- خىتاي شىنجاڭدىكى الگٻرالردا ساختا سوت ائرقىلىق �يغۇرالرنى جىنايەتكە ھۆكۈم قىلدى. 2020-يىل 8-ىئيۇن Deutsche Welle (DW) 663

convicts-uighurs-in-sham-trials-at-xinjiang-camps/a-53699982
خىتاي �تتۇرا ائسىياسىدىكى ھاياتلىق سەنئىتى، «الگٻرالردىن تۈرمىلەرگە: شىنجاڭنىڭ ئەڭ چوڭ كىشىلىك ھوقۇق ھاالكىتى» 2019-يىل 5-�كـتەبىر

livingctherwise.com/2019/10/05/from-camps-to-prisons-xinjiangs-next-great-human-rights-catastrophe-by-gene-a-bunin/
664 شۆھرەت ھوشۇر، ئەركىن ائسىيا رادىئوسى، «خىتاي �يغۇر تۇتقۇنالرنى شىنجاڭدىن ىئچكى موڭغۇلىيە ۋە سىچۇەندىكى تۈرمىلەردە غايىب قىلىۋەتتى».

www.rfa.org/english/news/uyghur/detainees-02212019162142.html
Ben Dooley, AFP خەۋرىگە غا قاراڭ، « خىتاي يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىنىڭ ىئچى: ياش ائققۇزىدىغان گاز، توك سىملىرى ائرقىلىق ھەرىكەتتىن توختۇش، �گىنىدىغان دەرسلىك» 2018-يىل  665

ائۋسترالىيە ىئستراتٻگىيىلىك سىياسى تەتقىقات  Nather Ruser ،www.yahoo.com/news/inside-chinas-internment-camps-tear-gas-tasers-textbooks-052736783.html ،24-�كـتەبىر
ىئنستىتۇتى، «شىنجاڭنىڭ تۇتقۇن قىلىش سىستٻمىسىنى ھۆججەتلەشتۈرۈش»، 2020-يىل سٻنتەبىر،

cdn.xjdp.aspi.org.au/wp-content/uploads/2020/09/25125443/documenting-xinjiangs-detention-system.cleaned.pdf
666 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارىتى.

Nather Ruser, Australian Strategic Policy Institute  ائۋسترالىيە ىئستراتٻگىيىلىك سىياسى تەتقىقات ىئنستىتۇتى، «شىنجاڭنىڭ تۇتقۇن قىلىش سىستٻمىسىنى ھۆججەتلەشتۈرۈش»،  667
cdn.xjdp.aspi.org.au/wp-content/uploads/2020/09/25125443/documenting-xinjiangs-detention-system.cleaned.pdf ،2020-يىل سٻنتەبىر



«بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»136
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى

Amnesty International

�رۇنلىرىنىڭ 70 نى تاقىۋەتكەنلىكى ياكى � يەرلەرنىڭ بىخەتەرلىك ئەسلىھەلىرىنى ېئلىۋەتكەنلىكى ھەققىدە يەكۈن چىقارغان.668 رەند شىركىتى 
(Rand Corporation) كٻچىلىك چىراغ تٻخنىكىسىنى ىئشلىتىپ، ائۋسترالىيە ىئستراتٻگىيىلىك سىياسى تەتقىقات ىئنستىتۇتى (ASPI) تەرىپىدىن 

ائرخىپالشتۇرۇلغان 389 �رۇننىڭ سانلىق �چۇرلىرىنى ائنالىز قىلىش ائرقىلىق، جەمىئ 51 �رۇنالرنىڭ 2021-يىلى 2-ائينىڭ 24-كۈنىگىچە بولغان توك 
ىئشلىتىش مىقدارىدا زور دەرىجىدە تۆۋەنلەش بولغانلىقىنى بايقىغان. بۇ بايقاش يەنە بىر قٻتىم بۇ �رۇنالرنىڭ نورمال خىزمەتتە ئەمەسلىكىنى كۆرسەتكەن.669

بۇ الگٻرالر تۇتقۇن قىلىنغۇچىالرنىڭ ائز بۇلىشى بىلەن بىكار قىلىنغانمۇ، ياكى يٻڭى الگٻرالر ۋە تۈرمىلەر ياسىلىپ، باشتىكى الگٻرالرنىڭ �رنىغا 
ASPI بىلەن BuzzFeed News .دەسسەتكەنمۇ، ياكى بۇ ىئككىلىسى تەڭال سەۋەب بولغانمۇ، ۋە ياكى باشقا سەۋەبلەر بارمۇ، بۇنىسى ېئنىق ئەمەس
تەرىپىدىن ېئلىپ بٻرىلغان سۈنىئ ھەمرا سۈرەتلىرى ائنالىزلىرىغا ائساسالنغاندا، نۇرغۇن الگٻرالر تاقالغان بولسىمۇ، ئەمما شىنجاڭدىكى زور كۆلەملىك تۇتقۇن 

قىلىنىشنىڭ ائساسى قۇرۇلۇش سىستٻمىلىرى 2017-يىلدىن 2020-يىلغىچە زور دەرىجىدە كۆپەيتىلگەن ASPI.  ائز دٻگەندە 61 تۇتۇپ تۇرۇش 
مەركەزلىرىنىڭ 2019يىل 7-ائيدىن 2020-يىلى 7-ائيغىچە كٻڭەيتىلگەنلىكىنى ياكى قۇرۇلغانلىقىنى يەكۈنلەپ چىققان، بۇنىڭ ىئچىدە ائز دٻگەندە 14

مەركەزلەر - كۆپىنچە تۈرمىلەر، داۋاملىق ياسىلىۋاتقانلىقىنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ.BuzzFeed670 نىڭ ائنالىزلىرى 2017-يىلدىن باشالپ نۇرغۇنلىغان يٻڭى 
تۈرمە ۋە يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىنىڭ قۇرۇلغانلىق ىئسپاتلىرىنى تٻپىپ چىقتى، بۇنىڭ نۇرغۇنلىرى 2020-يىلىمۇ داۋاملىق ىئشلىتىلىۋاتقان.671

بۇ يٻڭىدىن قۇرۇلغان نۇرغۇنلىغان تۇتۇپ تۇرۇش مەركەزلىرى تۈرمىلەرمۇ، يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىمۇ، ۋە ياكى ھەممىسىنىڭ ائرالشمىسىمۇ، بۇنىسى ېئنىق 
ئەمەس. 2021-يىلى، مۇشۇ مەركەزلەردە تۇتۇلغان كىشلەر يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىغا تۇتۇش جەريانى ائرقىلىق تۇتۇلغانمۇ ياكى رەسمىي قانۇنلۇق تۈرمىگە 

ھۆكۈم قىلىش جەريانى ائرقىلىق سوالنغانمۇ ۋەياكى باشقا خىلدىكى جەريانالر ائرقىلىق تۇتۇلغانمۇ، بۇنىسىمۇ ېئنىق ئەمەس. كىشىلىك ھوقۇق نۇقتىسىدىن 
قارىغاندا، تۇتۇپ تۇرۇش مەركەزلىرىنىڭ  قايسى خىل شەكىلدە بۇلىشى مۇھىم ئەمەس، ئەڭ مۇھىم بولغىنى، تۇتقۇن قىلىش جەريانى ۋە تۇتقۇنالرنىڭ 

الگٻرالر ىئچىدە �چرىغان مۇائمىلىلىرى خەلقائرالىق قانۇن ۋە �نىڭ �لچەملىرىگە �يغۇن بولغان ياكى بولمىغانلىقىدۇر. 

الگٻر تۇتقۇنلىرىنىڭ نۆۋەتتىكى ەئھۋالى ھەققىدە مۇنازىرە 

2019-يىلى 7-ائيدا، شۆھرەت زاكىر، شىنجاڭنىڭ ھۆكۈمەت باشلىقى،شىنجاڭدىكى يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىغا سوالنغان %90 تۇتقۇنالرنىڭ 
قويۇۋٻتىلگەنلىكىنى ېئيتقان ىئدى.672 � 2019-يىلى دٻكابىردا الگٻالرنىڭ تاقالغانلىقىنى ۋە الگٻر ىئچىدە تۇرغان بارلىق كىشىلەرنىڭ «جەمئىيەتكە 

قايتقانلىقىنى» جاكارلىغان.673 ھۆكۈمەت �زىنىڭ بۇنداق كەسكىن باياناتىنى دەلىللەيدىغان بىرەر ىئسپات بىلەن تەمىنلىمىگەن.674 شۇنىڭ بىلەن 
بىر ۋاقىتتا، بۇ �قتۇرۇشتىن كىيىن، ائممىنىڭ الگٻرالر توغرىسىدىكى ۋە تۇتقۇن قىلىنغان ائدەملەر توغرىسىدىكى �چۈالرغا ېئرىشىشىنى پۈتۈن كۈچى 

بىلەن چەكلەشنى داۋامالشتۇرغان.675

668 ائۋسترالىيە ىئستراتٻگىيىلىك سىياسى تەتقىقات ىئنستىتۇتى، «شىنجاڭنىڭ تۇتقۇن قىلىش سىستٻمىسىنى ھۆججەتلەشتۈرۈش» 2020-يىل سٻنتەبىر،
cdn.xjdp.aspi.org.au/wp-content/uploads/2020/09/25125443/documenting-xinjiangs-detention-system.cleaned.pdf

 ,Eric Robinson and Sean Mann, NGA Tearline and The Rand Corporation 669
«NGA Tearline: كٻچىدە يٻنىق چىراغالر بىزگە خىتاينىڭ �يغۇرالرنى تۇتقۇن قىلغان �رۇنالر توغرىسىدا نىمىلەرنى چۈشەندۈرۈپ بٻرىدۇ؟»

www.intelligence.gov/index.php/publics-daily-brief/public-s-daily-brief-articles/1039-nga-tearline-what-can-nighttime-lighting-tell-us-about-china-s-uyghur-detention-facilities
670 ائۋسترالىيە ىئستراتٻگىيىلىك سىياسى تەتقىقات ىئنستىتۇتى، «شىنجاڭنىڭ تۇتقۇن قىلىش سىستٻمىسىنى ھۆججەتلەشتۈرۈش » 2020-يىل سٻنتەبىر،

,cdn.xjdp.aspi.org.au/wp-content/uploads/2020/09/25125443/documenting-xinjiangs-detention-system.cleaned.pdf
Megha Rajagopalan, Alison Killing, Christo Buschek, BuzzFeed 671

�زۇن مۇددەتلىك مەقسەت �چۈن قۇرۇش: بازفىد �چۇرلىرىنىڭ ((BuzzFeed) �زۈن مۇددەتلىك يىغىۋٻلىپ تۇتۇپ تۇرۇش ۋە تۈرمىلەرگە كٻسىشنى مەقسەت قىلغان كۆپلىگەن تىزدىن كٻڭىيىۋاتقان 
ائساسى قۇرۇلۇشالرنى ائشكارىلىغان مىڭلىغان سۈنىئ ھەمراھ سۈەتلىرى ائساسىدا ېئلىپ بارغان تەكشۈرۈشى» 2020 -يىلى 27-ائۋغۇست،

 ,www.buzzfeednews.com/article/meghara/china-new-internment-camps-xinjiang-uighurs-muslims; Alison Killing, Megha Rajagopalan, Christo Buschek, BuzzFeed News
«خىتاي خەرىتىسىدىكى قۇرۇق قالدۇرۇپ قويۇلغان جايالر - بىزنىڭ شىنجاڭدىكى الگٻرالرنى تٻپىشىمىزغا ياردەم بەردى» 2020-يىلى 27-ائۋغۇست، 

www.buzzfeednews.com/article/alison_killing/satellite-images-investigation-xinjiang-detention-camps
672 شىنجاڭدىكى الگٻرالرغا سوالنغان`كۆپ قىسىم ائدەملەر` قۇيۇپ بٻرىلدى، خىتاي باياناتى: خىتاي دۆلىتىدىكى ھۆكۈمەت خادىملىرىنىڭ ېئيتىشىچە تۇتقۇن قىلىنغۇچىالر �يلىرىگە قايتتى، بىراق 

ائمٻرىكا بۇ ھەقتە ىئسپات  كۆرسىتىشنى تەلەپ قىلىش بىلەن  بىللە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنى تەكشۈرۈش ېئلىپ بٻرىشقا چاقىردى». 2019-يىل 30-ىئيۇل،
 ,www.theguardian.com/world/2019/jul/31/most-people-detained-in-xinjiang-camps-have-been-released-china-claims; Chris Buckley and Edward Wong, New York Times

«خىتاينىڭ مۇسۇلمانالرنى الگٻرالردىن قۇيۇپ بەرگەنلىك باياناتى گۇمان قوزغىدى» 2019-يىل 30-ىئيۇل،
www.nytimes.com/2019/07/30/world/asia/china-xinjiang.html

Lily Kuo, The Guardian «خىتاي تۇتۇلغان �يغۇرالر قويۇپ بٻرىلدى دەپ جاكارلىدى: شىنجاڭدىكى ھۆكۈمەت باشلىقى قۇيۇپ بٻرىلگەنلەر توغرۇلۇق ھٻچقانداق ىئسپات كۆرسەتمىدى، بىراق  673
 ;www.theguardian.com/world/2019/dec/09/china-claims-detained-uighurs-have-been-freed ،تەربىيىلەنگۈچىلەر` نىڭ مۇقىم خىزمەت تاپقانلىقىنى ېئيتتى»، 2019-يىل 9-دٻكابىر`

Yanan Wang, Associated Press (AP),«خىتاي الگٻالردىكى ھەممە ائدەمنىڭ `�قۇش پۈتتۈرگەنلىكىنى` جاكارلىدى» . 2019-يىل 9-دٻكابىر 
 ,apnews.com/article/religion-terrorism-ap-top-news-international-news-politics-27f00e4feaa2755f25ab514cecda7add; XINHUANET

«شىنجاڭدىكى ماائرىپ، تەربىيىلەش پروگراممىسىدىكى بارلىق تەربىيىلەنگۈچىلەر �قۇش پۈتتۈردى: ھۆكۈمەت ھۆججىتى» 2019-يىل 9-دٻكابىر
www.xinhuanet.com/english/-201912/09/c_138617314.htm

Lily Kuo, The Guardian «خىتاي تۇتۇلغان �يغۇرالر قويۇپ بٻرىلدى دەپ جاكارلىدى: شىنجاڭدىكى ھۆكۈمەت باشلىقى قۇيۇپ بٻرىلگەنلەر توغرۇلۇق ھٻچقانداق ىئسپات كۆرسەتمىدى، بىراق  674
 ;www.theguardian.com/world/2019/dec/09/china-claims-detained-uighurs-have-been-freed،تەربىيىلەنگۈچىلەر` نىڭ مۇقىم خىزمەت تاپقانلىقىنى ېئيتتى»، 2019-يىل 9-دٻكابىر`

خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، «خىتاي: ھۆكۈمەت چوقۇم شىنجاڭدىكى تۇتقۇن قىلىنغۇچىالرنىڭ قۇيۇپ بٻرىلگەنلىك ىئسپاتىنى كۆرسىتىشى كٻرەك». 2019-يىل 9-دٻكابىر،
www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/china-government-must-show-proof-that-xinjiang-detainees-have-been-released/

John Sudworth, BBC News ب ب س خەۋىرى، «خىتاينىڭ بٻسىمى ۋە تەشۋىقاتى- شىنجاڭنى خەۋەر قىلىشنىڭ ائرقىسىدىكى رٻائللىق» 2021-يىل 15-يانۋار 675
www.bbc.com/news/world-asia-china-55666153; كىشىلىك ھوقۇقنى كۈزىتىش تەشكىالتى، « خىتاينىڭ تەكشۈرگۈچىلەرنىڭ شىنجاڭغا بٻرىشىنى توسۇشىدىكى ائساسسىز سەۋەبلەر: `ۋەكىللەر بۇ 

ھەركەت ` ائساسسىز ۋە زۆرۈرىيەتسىز توسالغۇالردۇر`، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ زىيارىتىنى توسماقتا»، 2020-يىل 25-مارت،
www.hrw.org/news/2020/03/25/chinas-weak-excuse-block-investigations-xinjiang;

Cate Cadell, Tony Munroe, Reuters, «تەھدىت ۋە توسقۇنلۇقالر سەۋەبىدىن ب ب س مۇخبىرى خىتايدىن ائيرىلدى» 2021-يىل 31-مارت،
www.reuters.com/article/us-china-britain-bbc/bbc-journal-ist-leaves-china-citing-threats-obstruction-idUSKBN2BN0U2;

«يۇشۇرۇشتىن كۈچەپ قارشى تەشۋىق قىلىش تىز ھۇجۇمى: خىتاينىڭ شىنجاڭ ھەققىدىكى چۈشەنچىلەرنى كونترول قىلىشىغا �رۇنۇشى»، 2021-يىل 17-ائپرٻل، James Griffiths, CNN
www.cnn.com/2021/04/16/china/beijing-xinjiang-uyghurs-propaganda-intl-hnk-dst/index.html
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خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى
Amnesty International

ھۆكۈمەتنىڭ تەمىنلىگەن ىئسپاتنىڭ كەمچىل بۇلىشى ۋە شىنجاڭدىن توغرا �چۇرالرنى ېئلىشنىڭ قىيىن بۇلىشى نەتىجىسىدە سابىق تۇتقۇن 
قىلىنغۇچىالر، ىئز-دٻرەكسىز يوقاپ كەتكەنلەر ياكى تۇتقۇن قىلىنغان كىشىلەرنىڭ ائىئلە ئەزالىرى، دٻپلوماتالر، ژورنالىستالر ۋە تەتقىقاتچىالر 

ائرىسىدا، ھۆكۈمەتنىڭ دٻگىنىدەك الگٻرالرنىڭ تاقىلىپ، تۇتقۇن قىلىنغۇچىالرنىڭ قۇيۇپ بٻرىلگەنلىكىنىڭ راست ىئكەنلىكى توغرىسىدا نۇرغۇن بەس-
مۇنازىرىلەر �تتۇرىغا چىقتى.676

يەنە بىر-تەرەپتىن ېئيتقاندا، بۇ دوكالت، ژورنالىستالر ۋە باشقا تەشكىالتالرنىڭ ھۆججەتلەشتۇرۇلگەن گۇۋاھلىقلىرىغا ائساسالنغاندا، 
نۇرغۇنلىغان يىغىۋٻلىش الگٻرلىرى تۇتقۇنلىرى قويۇپ بٻرىلگەن.677 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، ژورنالىستالر ۋە باشقا تەشكىالتالر زىيارەت قىلغان 
بارلىق سابىق تۇتقۇن قىلىنغۇچىالر ھۆكۈمەتنىڭ قويۇپ بٻرىلگەنلىكىنى جاكارلىغان ۋاقتىدا قۇيۇپ بٻرىلگەن. 678 سابىق تۇتقۇنالر ۋە باشقا شىنجاڭدا 
ىئلگىرى ياشىغان ائھالىلەر ھەم چەتئەلدە تۇرىۋاتقان باشقا كىشلەر الگٻرغا تۇتقۇن قىلىنغۇچىالرنىڭ شۇ ۋاقىتتا قۇيۇپ بٻرىلگەنلىكىنى دەلىللەر بىلەن 

تەمىنلىدى.679 شىنجاڭدىكى زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالرنىڭ سانلىق �چۇر ائمبىرى ائرخىپالشتۇرغان 583 الگٻر 2018-يىلنىڭ ائخىرلىرى ۋە 
2019-يىلنىڭ بٻشىدا كىشىلەرنى قۇيۇپ بەرگەن.680

يەنە بىر تەرەپتىن ېئيتقاندا، بەزى تۇتقۇنالرنىڭ قۇيۇپ بٻرىلگەنلىكى ۋە بەزى الگٻرالرنىڭ تاقىۋىتىلگەنلىكى، ھۆكۈمەتنىڭ بۇ توغرۇلۇق كەڭ 
داىئرىدىكى ياياناتىنى پۈتۈنلەي ىئسپاتلىمايدۇ. ائز ساندىكى سابىق تۇتقۇنالر ائىئلە ئەزالىرىنىڭ ېئيتىشىچە �الرنىڭ ائىئلە ئەزالىرى الگٻرالردىن 

2019-يىلى دٻكابردىن كىيىن قويۇپ بٻرىلگەن، بۇ دٻمەك ھۆكۈمەتنىڭ الگٻرالرنى تاقىۋەتكەنلىك باياناتى بىلەن بىۋاستە زىددىيەتلىك بولۇپ 
چىققان.681 كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارەت قىلغان بىر قانچىلىغان سابىق تۇتقۇنالر ۋە شىنجاڭدا ىئلگىرى ياشىغان ائھالىلەر ھەم تۇتقۇن قىلىنغان ياكى 

يوقاپ كەتتى دەپ قارالغان كىشىلەرنىڭ ائىئلە تاۋابىائتلىرىنىڭ ېئيتىشىچە، شىنجاڭدىكى الگٻرالردا داۋاملىق تۇتۇلۇپ تۇرىۋاتقان كىشىلەرنىڭ بارلىقىغا 
ىئشىنىدىغانلىقلىرىنى بىلدۈرگەن.682

يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدا داۋاملىق تۇتۇلۇپ تۇرىۋاتقان كىشىلەر سانىنىڭ قانچە بۇلىشىدىن قەتئىينەزەر،الگٻرالرغا ئەۋەتىلگەن نۇرغۇنلىغان 
كىشىلەرنىڭ يەنىال الگٻرالردا ياكى باشقا خىل شەكىلدىكى تۇتۇپ تۇرۇش �رۇنلىرىدا داۋاملىق تۇتۇلۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقى توغرىسىدا ىئشەنچىلىك 

دەلىللەر بار. نۇرغۇنلىغان كىشلەر يەنىال �زلىرىنىڭ ائىئلە ئەزالىرىنىڭ ىئز-دٻرەكسىز يوقالغانلىقىنى ۋە �الرنىڭ شىنجاڭدىكى الگٻرالردا، تۈرمىلەردە 
ياكى باشقا تۇتۇپ تۇرۇش مەركەزلىرىدە سوالقتا ىئكەنلىكىگە ىئشىنىدىغانلىقلىرىنى مەلۇم قىلغان.683 بۇ يەردە يەنە بەزى كىشىلەرنىڭ، بەلكىم كۆپ 

ساندىكى كىشىلەرنىڭ الگٻرالردىن تۈرمىلەرگە ياكى باشقا يىغىۋٻلىش مەركەزلىرىگە يۆتكەلگەنلىكى ھەققىدە ىئسپاتال بار.684 كەچۈرۈم تەشكىالتى 
ۋە باشقا �رگانالر زىيارەت قىلغان سابىق تۇتقۇنالرنىڭ دوستلىرى ۋە تۇغقانلىرى تۈرمىلەرگە ئەۋەتىلگەن.685 شىنجاڭدىكى زىيانكەشلىككە 

�چرىغۇچىالرنىڭ سانلىق �چۇر ائمبىرى 500 دىن كۆپرەك كىشىلەرنىڭ «تۇتقۇن قىلىش مۇددىتىنى �زارتىش» �چۈن تۈرمىگە ئەۋەتىلگەنلىكىنى 
مەلۇم قىلدى. بىراق، بۇ كىشىلەرنىڭ پەقەتال ىئنتايىن ائز بىر قىسىمىنى الگٻرالدىن يۆتكىۋەتكەن، كۆپ ساندىكىلىرى بولسا باشقا شەكىلدىكى تۇتۇپ 

تۇرۇش الگٻرلىرىدىن « تۇتۇپ تۇرۇش مەركەزلىرى» گە �خشاش �رۇنالرغا يۆتكىۋەتكەن.686 تۈرمە جازاسى بٻرىلىشىدىكى �چۇق ائشكارىلىقنىڭ 
كەمچىل بۇلىشى سەۋەبىدىن، بۇ ھەقتىكى ھەقىقى سانلىق مەلۇماتالر نامەلۇم. 

Chris Buckley and Austin Ramzy «كٻچە سۈرەتلىرى خىتاينىڭ شىنجاڭ رايونىدىكى نۇرغۇنلىغان يٻڭى تۇتۇپ تۇرۇش �رۇنلىرىنى ائشكارىلىدى: خىتاي �زىنىڭ �يغۇرالرغا ۋە باشقا ائز- 676
سانلىق مىللەتلەرگە قاراتقان `قايتىدىن تەربىيىلەش` الگٻرلىرىنىڭ بارغانسٻرى ائزالۋاتقانلىقىنى ېئيتقان، بىراق تەتقىقاتچىالر تۇتقۇن قىلىشنىڭ بارغانسٻرى كۆپىيۋاتقانلىقىنىڭ دەلىللىرىنى تاپتى». 

2020-يىل 24-سٻنتەبىر، Al-Jazeera ;www.nytimes.com/2020/09/24/world/asia/china-muslims-xinjiang-detention.html «خىتايدىكى �يغۇرالرغا نٻمىلەر يۈز بەردى؟ بۇ يەردىن باشالڭ» 
2021-يىل 21-فٻۋرال، www.aljazeera.com/program/start-here/2021/2/28/whats-happening-with-chinas-uighurs-start-here; ئەركىن ائسىيا رادىئوسى، «شىنجاڭنىڭ �چتۇرپاندىكى 

�چ الگٻر پۈتۈن ناھىيىدىكى �يغۇر نوپۇسىنىڭ 10 پىرسەنتى تەشكىل قىلىدىغانلىقى مۇئەييەنلەشتۈرۈلدى». 2020-يىل 10-سٻنتەبىر.
www.rfa.org/english/news/uyghur/camps-09102020142042.html; Gene A. Bunin, خىتاي �تتۇرا ائسىياسىدىكى ھاياتلىق سەنئىتى «الگٻرالردىن تۈرمىلەرگىچە: شىنجاڭنىڭ ئەڭ چوڭ 
livingotherwise.com/2019/10/05/from-camps-to-prisons-xiniiangs-next-great-human-rights-catastrophe-by-gene-a-bunin/،كىشىلىك ھوقۇق ھاالكىتى» 2019-يىل 5-�كـتەبىر

Gene A. Bunin،شىنجاڭ �يغۇر ائپتونوم رايونىدىكى بۇ پىل: 2. پۈتۈنلەي يٻڭى تۈرمىلەر، كونا تۈرمىلەرنى كٻڭەيتىش& يۈزلىگەن، مىڭلىغان يٻڭى يىغىۋٻلىنغۇچىالر، 2021-يىل 4-يانۋا
livingotherwise.com/2021/01/04/the-elephant-in-the-xuar-ii-brand-new-prisons-expanding-old-prisons-and-hundreds-of-thousands-new-inmates/

Gene A. Bunin, Foreign Policy تاشقى سياسەت ژۇرنىلى، «تۇتقۇن قىلىنغۇچىالر شىنجاڭدىكى الگٻرالردىن كۈندىن-كۈنگە ائزايماقتا:  شۇ قويۇلۇپ بٻرىلگەنلە �يلىرىگە نەزەربەندە قىلىنىش  677
ياكى مەجبۇرى ئەمگەككە ئ ەۋەتىلىشنى كۈتىۋاتقان بولۇپ، بەلكىم بۇ  ائمىۋى مۇناسىۋەت تاكـتىكىسىدىن بۇلۇشى مۇمكىن»، 2019-يىل 18-يانۋار،

foreignpolicy.com/2019/01/18/detainees-are-trickling-out-of-XUARs-camps/; Alison Killing and Megha Rajagopalan, BuzzFeed News
�الر نىمىنى كۆردى: سابىق مەھبۇسالر خىتاينىڭ تۇتۇپ تۇرۇش الگٻرلىرىنىڭ قورقۇنۇشلۇق تەپسىالتىنى بايان قىلدى، 2020-يىل 27-ائۋغۇسىت،

www.buzzfeednews.com/article/alison_killing/china-ex-prisoners-horrors-xinjiang-camps-uighurs
shahit.biz/eng/ ،678 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارەتلىرى؛ شىنجاڭ زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالر سانلىق �چۇر ائمبىرى
shahit.biz/eng/ ،679 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارەتلىرى؛ شىنجاڭ زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالر سانلىق �چۇر ائمبىرى
shahit.biz/eng/ ،680 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارەتلىرى؛ شىنجاڭ زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالر سانلىق �چۇر ائمبىرى

681 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارەتلىرى.

682 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى زىيارەتلىرى.
2021-يىل 19-ائپرىل، Gene A. Bunin «683 خىتاي �تتۇرا ائسىياسىدىكى ھاياتلىق سەنئىتى. شىنجاڭ �يغۇر ائپتونوم رايونىدىكى بۇ پىل 3: «قانۇنغا ائساسالنغاندا

livingotherwise.com/2021/04/19/the-elephant-in-the-xuar-iii-in-accordance-with-the-law/
684 شۆھرەت ھوشۇر، ئەركىن ائسىيا رادىئوسى، شىنجاڭدىكى ھۆكۈمەت �يغۇر تۇتقۇنالرنى مەخپـى ھالدا خىتاينىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى تۈرمىلەرگە يۆتكىمەكـتە، 2018-يىل2-�كـتەبىر،

,www.rfa.org/english/news/uyghur/transfer-10022018171100.html; Holly Robertson, ABC News
«دوكالت قىلىنىشىچە، خىتاي �يغۇر تۇتقۇنالرنى شىنجاڭدىن دۆلەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا كۆپلەپ يۆتكەشنى باشلىدى». 2018-يىل 9-�كـتەبىر،

www.abc.net.au/news/-201810-10/is-china-transferring-uighur-detainees-to-far-flung-prisons/10356406
خىتاي �تتۇرا ائسىياسىدىكى ھاياتلىق سەنئىتى «الگٻرالردىن تۈرمىلەرگىچە: شىنجاڭنىڭ ئەڭ چوڭ كىشىلىك ھوقۇق ھاالكىتى» 2019-يىل 5-�كـتەبىر،

livingotherwise.com/2019/10/05/from-camps-to-prisons-xiniiangs-next-great-human-rights-catastrophe-by-gene-a-bunin/
Reuters - «شىنجاڭدىكى الگٻرالرغا سوالنغان كۆپ قىسىم ائدەملەر قۇيۇپ بٻرىلدى، خىتاي باياناتى: خىتايدىكى ھۆكۈمەت خادىملىرىنىڭ ېئيتىشىچە، كۆپ ساندىكى تۇتقۇن قىلىنغۇچىالر  685

�يلىرىگە قايتقان، بىراق ائمٻرىكا ھۆكۈمىتى بۇ ھەقتە ىئسپات كۆرسىتىشنى ۋە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ تەكشۈرۈشكە بٻرىشىنى چاقىرىق قىلدى». 2019-يىل 30-ىئيۇل،
www.theguardian.com/world/2019/jul/31/most-people-detained-in-xinjiang-camps-have-been-released-china-claims

shahit.biz/eng/ ،686 شىنجاڭ زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالر �چۇر ائمبىرىغا قاراڭ
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خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى

Amnesty International

 سۇنىئ ھەمرادىن تارتىلغان سۈرەتلەر
قاراماي شەھىرى شىنجاڭنىڭ قاراماي ناھىيىسىگە جايالشقان بولۇپ،  �رۈمچىنىڭ غەربىي 

شىمالىغا تەخمىنەن 275 كىلومٻتىر كٻلىدۇ. بۇ شەھەردە يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىنىڭ بارلىقى ھەققىدە 
كۆپ قٻتىم خەۋەر قىلىنغان.2017687-يىلدىن 2019-يىلغىچە ائرىلىقتا، سۈنئىي ھەمراھتىن 

تارتىلغان سۈرەتتە شەھەرنىڭ شىمالىي بۇرجىكىدە يەنى قاتناش مەكـتىپىنىڭ غەربىدە بىر كونا بىناالر كۆرسىتىلگەن بولۇپ، بۇ يەر تۇتۇپ تۇرۇش 
�رنىغا �زگەرتىلگەن، كٻيىن بۇ يەردىكى بىخەتەرلىك ئەسلىھەلىرىنى ېئلىپ تاشلىغان. بۇ يەرگە يٻقىن ئەتراپتا بىر تۈرمە با بولۇپ، 2020-يىلى 

ۋە 2018-يىللىرى بۇ ىئككى قۇرۇلۇش ئەسلىھەلىرىدىكى پاائلىيەت روشەن كۆرۈنگەن ۋە بۇ يەرلەرگە «بىخەتەرلىك»  8-ائيدا چٻقىۋٻتىلگەن. 2017
ھەم  «قاتتىق بىخەتەرلىك» ئەسلىھەلىرى �رنىتىلغان. بۇ ىئككى �رۇن بىر- بىرلىرىگە تۇتاش ۋە � يەردە قۇرۇلۇش ېئلىپ بارغان . بۇ �رون شەھەرنىڭ 

غەربىگە ائلتە كىلومٻتىر كٻلىدىغان جايغا توغرا كٻلىدۇ. 

https://shahit.biz/eng/#facilities ،687 شىنجاڭ زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالر �چۇر ائمبىرى

سۈرەتلىرىدە،  شەھىرىنىڭ  قاراماي 
2016-يىلدىن باشالپ شەھەرنىڭ ىئچى ۋە 

سىرتىدا ھەر خىل تۇتۇپ تۇرۇش �رۇنلىرىنىڭ 
كۆرسىتىلگەن. بارلىقى 

كوردىناتلىرى: 45.5831°, 84.8747°

16-ائۋغۇست 2020-يىلى سۈرەت:
© Google Earth, © 2021 Maxar Technologies
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خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى
Amnesty International

2016-يىلدىن 2021-يىلغىچە بولغان ائرىلىقتا سۈنئىي ھەمرا ائرقىلىق تارتىلغان سۈرەتلەر يىغىۋٻلىش الگٻرىنىڭ �زگىرىش ئەھۋاللىرىنىڭ كۆرۈنىشى.  
2016-يىلى 17-سٻنتەبىر كۈنىدىكى كۆرۈنۈشتە، � يەردە ناھايىتى ائز ىئش-پاائلىيەتلەر ېئلىپ بٻرىلغان.  2018-يىلى 6-ائينىڭ 24-كۈنىدىكى سۈرەتتە يٻڭى قورشاۋ 

تام، كىرىش ېئغىزى، رٻشاتكا ۋە دەرۋازا قاتارلىق بىخەتەرلىك كۈچەيتىش ئەسلىھەلىرى بىلەن بىللە  يٻڭى بىنا بىر كۆرۈلدى. بۇ يەردە يەنە يٻڭىدىن ياسالغان ماشىنا توختىتىش 
مەيدانى ۋە نۇرغۇن ماشىنىالر بار. 2019-يىلى 6-ائينىڭ 28-كۈنىگە كەلگەندە، بۇ يەردە بىر قانچە ماشىنا كۆرۈنىدۇ، تەكشۈرۈش نۇقتىلىرى ئەمدى يوق، رٻشاتكىالر 

ېئلىۋٻتىلگەن، دەرۋازىالر بولسا �چۇق، � يەردىكى بىخەتەرلىك ئەسلىھەلىرى ېئلىۋٻتىلگەندەك كۆرۈنىدۇ. 2021-يىلى 4-ائينىڭ 14-كۈنىدىكى ئەڭ ائخىرقى سۈرەتتە، 
ىئلگىرىكى ئەينەن بىخەتەرلىك ئەسلىھەلىرى بار �رۇندا نۇرغۇنلىغان ماشىنىالر كۆرۈنگەن بولۇپ، بۇ يەر باشقا مەقسەت �چۈن ىئشلىتىشكە �زگەرتىلگەن.

16-ائۋغۇستقىچە بولغان ائرىلىقتا بۇ  11-مارتتىن  2020-يىلى  سۈنئىي ھەمراھ ائرقىلىق تارتىلغان سۈرەتلەرقاراماي شەھەر مەركىزىدىكى كونا تۈرمە كۆرسەتتى. 
بىنا سٻلىنغان. بىر  تۈرمە چٻقىۋٻتىلگەن. شەھەرنىڭ غەربىگە ائلتە كىلومىتىر كٻلىدىغان يەردە مۇشۇنىڭغا �خشاش يٻڭى 

تەكشۇرىلىدىغان 
كىرىش ئٻغىزى

17-سٻنتەبىر سۈرەت: 2016-يىلى
© Google Earth, © 2021 Maxar Technologies

24-ىئيۇن 2018-يىلى سۈرەت:
© Google Earth, © 2021 Maxar Technologies
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قاراماينىڭ غەربىدىكى يٻڭى بىناالرنىڭ �مۇمىي كۆرۈنۈشىدە،  تاشقى ۋە ىئچكى تام سٻپىللىرى بار بىخەتەر ئەسلىھەلىرى كۆرسىتىلدى. جەنۇبتا تاشقى ۋە ىئچكى 
2021-يىلى  تامالر، قاراۋۇل مۇنارلىرى كونا تۈرمىنىڭ قۇرۇلۇش شەكلىگە  �خشايدۇ. بۇ يەرلەردىكى ماشىنا توختۇش �رۇنلىرى بىر-بىرىدىن ائيرىم قىلپ ياسالغان. 

23-كۈنىدىكى سۈرەتتە ھەر بىر ماشىنا توختىتىش �رنىدا توختۇتۇلۇپ قويۇلغان ماشىنىالر كۆرۈلدى. 5-ائينىڭ 

بىخەتەرلىك ەئسلىھەلىرى بار بولغان يٻڭى بىنا 

كوردىناتلىرى: 45.5326°, 84.7994° Image: 23 May 2021 © 2021 Planet Labs, Inc. 
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14-كۈنىدىكى كۆرۈنۇش - شىمالدىكى بىخەتەرلىك ئەسلىھەلىرىنى ىئنچىكە كۆزەتكەندە، بىنانىڭ سىرتى ۋە ىئچكى قورشاۋ تام سٻپىلى ىئچىدە  4-ائينىڭ  2021-يىلى 
-2019 58 ماشىنا توختىتىلغان. بۇ ئەسلىھە تۇنجى قٻتىم  نۇرغۇن ماشىنىالر توختۇتۇلۇپ قويۇلغان. سىرتقى قورشاۋ داىئرە ىئچىدىكى ماشىنا توختىتىش �رنىدا 

8-كۈنىدىن سۈرەتتە كۆرۈنگەن بولۇپ، � ۋاقىتتا يىغىۋٻلىش الگٻرىدا تۇنجى قٻتىم بىخەتەرلىك ئەسلىھەلىرىنى  ېئلىپ تاشلىغان.   4-ائينىڭ  يىلى 

27-كۈنىدىكى سۈرەتتە نۇرغۇنلىغان ماشىنىالر  23-كۈنىدىكى سۈرەتتە ئەسلىھەنىڭ ىئچى ۋە سىرتىدا ناھايىتى ائز ماشىنا كۆرۈنگەن.  5-ائينىڭ  2021-يىلى 
كۆرۈنگەن ۋە بۇ سۈرەت يەكشەنبە كۈنى تارتىلغان بولغاچقا، نٻمە �چۈن ماشىنىالرنىڭ سانى تۆۋەنلەپ كەتتى، بۇنىڭ سەۋەبىنى باھاالش قىيىن بولۇپ، � يەردە 

بولۇۋاتقان ىئش-پاائلىيەتلەرنى ياخشى چۈشنىش �چۈن داۋاملىق كۈزتۈپ تۇرۇشقا توغرا كٻلىدۇ. 

Image: 14 April 2021 © 2021 CNES Airbus

N

100 M

تاشقى ئايالنما 
دائىرىسى ئٻغىزى

ئىچكى ئايالنما 
دائىرىسى

توختۇتۇلۇپ 
قويۇلغان ماشىنىالر

     84.7971° ، 45.5341° كوردىناتلىرى:

84.7971° ، 45.5341° كوردىناتلىرى:

N

Image: 23 May 2021 © 2021 Planet Labs, Inc. 

100 M

توختۇتۇلۇپ 
قويۇلغان ماشىنىالر



«بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»142
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى

Amnesty International

خەلقائرالىق قانۇنالردىكى تۈزۈلمىلەر   7

زىيانكەشلىك  ۋە  قىيناش  سوالش،  تۈرمىگە  شىنجاڭدا  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي  -ىئسپاتالر،  دەلىل  توپلىغان  تەشكىالتى  كەچۈرۈم  خەلقائرا 
ائساسلىرى  پاكىت  يەكۈننى  توغرىسىدىكى  �تكۈزگەنلىكى  جىنايەت  قارشى  ىئنسانىيەتكە  ائلغان  ىئچىگە  �ز  جىنايەتلەرنى  قاتارلىق  قىلىش 

ھەرىكەت  مەخپىيەتلىك،  شەخسىي  ھوقۇقى،  بىخەتەرلىك  ۋە  ئەركىنلىك  كىشىلەرنىڭ  ھۆكۈمەتنىڭ،  يەنە  ىئسپات  بۇ  تەمىنلەيدۇ.688  بىلەن 
ۋە  باراۋەرلىك  قاتنىشىش،  تۇرمۇشىغا  مەدەنىيەت  ۋە ېئتىقاد،  دىن  ۋىجدان،  ۋە ىئپادىلەش، �ي-پىكىر،  بٻرىش  پىكىر  ئەركىنلىكى، 

بۇ  كۆرسەتكەن.  قىلغانلىقىنى  دەخلى-تەرۇز  دەرىجىدە  ېئغىر  ھوقۇقلىرىغا  كىشىلىك  تۈرلۈك  قاتارلىق  ئەركىنلىكى  كەمسىتىلمەسلىك 
قاتارلىق  ۋە �زبٻك  قىرغىز  تۇڭگان،  قازاق،  يەنى �يغۇر،  توپىغا،  مىللەت  قىلغان ائز سانلىق  رايوندىكى مۇسۇلمانالرنى ائساس  جىنايەتلەر 

قارىتىلغان.  مىللەتلەرگە 

گۇۋاھلىقالر،  بۇ  قىلىدۇ.  تەشكىل  ائساسىنى  يەكۈننىڭ  بۇ  گۇۋاھلىقلىرى،  توپلىغان  تۇتقۇنالردىن  سابىق  تەشكىالتىنىڭ  كەچۈرۈم  خەلقائرا 
ىئشەنچلىك  باشقا  توپلىغان  تەكشۈرگۈچىلەر  ھەم  تەتقىقاتچىالر  ژۇرنالىستالر،  ۋە  ھۆججەتلىرى  ائشكارىالنغان  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي 

دوكالتتا  بۇ  كۆرستىدىكى،  بۇ ىئسپات شۇنى  ېئيتقاندا،  يىغىپ  دەلىللەنگەن.  ائرقىلىق  ۋە ھۆججەتلىك ىئسپاتالر  رەسىم  گۇۋاھلىقالر، 
شىنجاڭنىڭ  ھەمدە  ياتىدۇ  ئەندىزىسىگە  قىلمىش  جىنايــى  تۈردە  ىئزچىل  دەپسەندىچىلىكى  ھوقۇق  كىشىلىك  ېئغىر  ھۆججەتلەشتۈرلگەن 

ھۆكۈمەت  بٻرىلىۋاتقان  ېئلىپ  كۆلەمدە  كەڭ  ھالدا  مەقسەتلىك  تۇرۇپ،  بىلىپ  ئەمەلدارلىرى  ھۆكۈمەت  جايلىرىدىكى  ھەرقايسى 
جىنايەتلەردە  بۇ  ۋە  ېئنىقالش  ئەتراپلىق  چۈشنىش،  ېئنىق  ماھىيىتىنى  قىلمىشنىڭ  خىالپ  قانۇنغا  بۇ  نەتىجىدە،  قىسمىدۇر.  بىر  سىياسىتىنىڭ 
تەكشۈرۈش  بولغان  �نۈملۈك  ۋە  تٻز  تەرەپسىز،  مۇستەقىل،  �چۈن  تۇرغۇزۇش  جاۋابكارلىقنى  جىنايــى  شەخسىلەرنىڭ  بولغان  مەسۇئلىيىتى 

موھتاج. بٻرىشقا  ېئلىپ 

تۈرمىگە سوالش، قىيناش ۋە زۇلۇم قىلىش قاتارلىق ىئنسانىيەتكە    1.7
قارشى جىنايەتلەرنىڭ دەلىلى

توپلىغان دەلىل- ىئسپاتالر، ھەمدە ىئشەنچلىك مەنبەلەر تەرىپىدىن دەلىللەنگەن ىئسپاتالرغا قارىغاندا،  خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى 
قانۇندا كۆرسىتىلگەن ىئنسانىيەتكە قارشى  قىلغان ائز سانلىق مىللەت ائھالىلىرى خەلقائرالىق  شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرنى ائساس 

كاتٻگورىيىلىرىنى �ز ىئچىگە ائلغان ھۇجۇمالرغا �چرىغان. بارلىق  جىنايەتلەرنىڭ 

زىيانكەشلىككە  ۋە  قىيىن-قىستاققا ېئلىنغانلىقى  قامالغانلىقى،  تۈرمىگە  كىشىلەرنىڭ  كۆپ ساندىكى  قىلغان  مۇسۇلمانالرنى ائساس  شىنجاڭدىكى 
قانۇنغا خىالپ قىلمىشالرنىڭ شىنجاڭنىڭ ھەممە جۇغراپىيىلىك رايونلىرىدا يۈز بەرگەنلىكى، بۇ خىل زەربە  �چرىغانلىقى، شۇنداقال بۇخىل 

بٻرىلغانلىقىمۇ  قىلمىشالرنىڭ سىستٻمىلىق ھالدا ېئلىپ  قانۇنغا خىالپ  يەنە  بۇ  تارقالغانلىقى ېئنىق كۆرسىتىدۇ.  بٻرىشنىڭ كەڭ داىئرىدە 
ېئنىق كۆرسىتىدۇ چۈنكى زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالر قەيەردە قولغا ېئلىنغان ۋە قەيەردە تۇتۇپ تۇرۇلغان بولۇشىدىن قەتتئىنەزەر، 

ياكى تۇتۇپ تۇرۇلسۇن، زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالر �خشاش ياكى �خشىشىپ كٻتىدىغان ئەركىنلىكىدىن  مەيلى �الر قويۇپ بٻرىلسۇن 
مەھرۇم قىلىنىش، تۇتۇپ تۇرۇش شاراىئتلىرىنىڭ ناچار بولۇشى، قىيناش ۋە باشقا ناچار مۇائمىلىلەرگە، ھەم قويۇپ بٻرىلگەندىن كىيىن 

نازارەت قىلىشالرغا �چرىغان.  پاراكەندىچىلىك ۋە 

688 كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى: «‹�الرنىڭ نەسەبىنى قۇرۇتۇپ، يىلتىزىنى قومۇرۇش`، : ختاينىڭ �يغۇر ۋە باشقا تۈركى مۇسۇلمانالرنى نىشان قىلغان ىئنسانىيەتكە قارشى 
; Alison Macdonald, Jackie McArthur, Naomi Hart, and Lorraine ,www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/04/china0421_web_2.pdf،جىنايەتلىرى»، 2021-يىل 19-ائپرٻل

 Aboagye, Essex Court Chambers , ېئسسٻكىس سوت مەھكىمىسى: «شىنجاڭ �يغۇر ائپتونوم رايونىدىكى ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە ىئرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرۇشتىكى خەلقائرالىق 
جىنايــى جاۋابكارلىق» 2021-يىل 26-يانۋار، 14ee1ae3-14ee-4012-91cf-a6a3b7dc3d8b.usrfiles.com/ugd/14ee1a_3f31c56ca64a461592ffc2690c9bb737.pdf; ىئقتىسادشۇناس، 

«ىئرقىي قىرغىنچىلىق» شىنجاڭنىڭ دەھشەتلىرىنى تەسۋىرلەشتىكى خاتا ىئبارە: يامانلىققا قارشى تۇرۇشنىڭ بىرىنچى قەدىمى �نى توغرا تەسۋىرلەش ».
www.economist.com/leaders/2021/02/13/genocide-is-the-wrong-word-for-the-horrors-of-xinjiang
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خەلقائرالىق قانۇنالردىكى ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر 

ىئنسانىيەتكە قارشى ېئلىپ بٻرىلغان جىنايەتلەر دۆلەت ياكى تەشكىلىي سىياسەتنى يولغا قويۇش ياكى ىئلگىرى سۈرۈش �چۈن پۇقراالرغا قارىتىلغان 
كەڭ كۆلەملىك ياكى سىستٻمىلىق ھۇجۇمنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە ېئلىپ بٻرىلغان جىنايــى قىلمىشالردۇر.689 ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەت، خەلقائرا 

جەمئىيەتنى ئەندىشىگە سالىدىغان ئەڭ ېئغىر جىنايەتلەرنىڭ بىرى. بۇ جىنايەت �رۇش ياكى تىنچلىق مەزگىلىدە بىردەك چەكلەنگەن.
«رىم نىزامنامىسى»، خەلقائرا جىنايــى ىئشالر سوتىنى (ICC)  قۇرغان شەرتنامە بولۇپ، �نىڭدا ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ھەققىدە، ائدەتتە 

خەلقائرا قانۇننى ئەكس ئەتتۈرىدىغان �سۇلدا كەڭ داىئرىدە قوبۇل قىلىنغان شەكىلدە ېئنىقلىمىالر بٻرىلگەن690. بۇ نىزامنامىنىڭ 7- ماددىسىنىڭ بىرىنچى 
تارمىقىدا، ىئنسانىيەتكە قارىتىلغان تۈرمە، قىيناش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قاتارلىق �ن بىر جىنايــى قىلمىشالر بايان قىلىنغان.691 بۇ 11 جىنايەت، قەيەردە 

سادىر قىلىنسۇن، مەيلى دۆلەت ىئچىدىكى قانۇنىدا جىنايەت بولسۇن ياكى بولمىسۇن، مۇناسىۋەتلىك دۆلەت رىم نىزامنامىسىگە ىئمزا قويغان ياكى قويمىغان 
بولسۇن، خەلقائرا قانۇنالر بويىچە جىنايەت شەكىللەندۈرگەن دەپ قارىلىدۇ.692

ىئنسانىيەتكە قارشى ېئلىپ بٻرىلغان بارلىق جىنايەتلەردە �رتاق تۆت تۈرلۈك قانۇنىي تەلەپ بار:
 تكۈزۈۋاتقان جىنايەت چوقۇم «كەڭ كۆلەملىك ياكى سىستٻمىلىق ھۇجۇم» نىڭ بىر قىسمى بولۇشى كٻرەك؛�
 693 قىلىنغان ھۇجۇم چوقۇم «پۇقراالرغا قارىتىلغان» بولۇشى كٻرەك؛
 قىلىنغان جىنايەت چوقۇم ھۇجۇمنى بىلىپ تۇرۇپ ېئلىپ بٻرىلغان بولىشى، ۋە
 .تكۈزۈۋاتقان ھۇجۇم چوقۇم دۆلەت ياكى تەشكىلى سىياسەتنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە ېئلىپ بٻرىلغان بولۇشى كٻرەك�

بۇ �مۇمىي تەلەپلەر ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بٻكىتىش �چۈن چوقۇم چەكلەنگەن ھەرىكەتلەر ېئلىپ بٻرىلغان بولۇشى كٻرەك. بۇنىڭدىن 
باشقا، ىئنسانىيەتكە قارشى ېئلىپ بٻرىلغان ھەر بىر كونكرٻت جىنايەت، كونكرٻت جىنايەتكە مۇناسىۋەتلىك قوشۇمچە ېئلٻمٻنتالرنىڭ ىئسپاتىنى تەلەپ 

قىلىدۇ.
ھۇجۇم قىلىشنىڭ ھەم كەڭ- كۆلەملىك ھەم سىستٻمىلىق بولۇشىنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق. كەڭ كۆلەملىك ۋەياكى سىستٻمىلىق داىئرە ېئلىپ 

بٻرىلغان ھۇجۇمنىڭ �زىال يٻتەرلىكـتۇر. خەلقائرالىق جىنايــى ىئشالر قانۇنى قانداق ھۇجۇمنىڭ كەڭ كۆلەملىك ياكى سىستٻمىلىق دەپ قارىلىشى �چۈن 
نٻمىلەر تەلەپ قىلىدىغانلىقىنى ېئنىقالشقا ياردەمچى بوالاليدۇ. ھۇجۇمنىڭ كەڭ داىئرىدە بولغان ياكى بولمىغانلىقىنى بەلگىلەشكە چٻتىشلىق بىر ائمىل، 
زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالرنىڭ سانى ياكى شۇ ھەرىكەتنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى داىئرىسى بولسىمۇ، 694 ئەمما بۇ ائتالغۇنىڭ جۇغراپىيىلىك �لچىمىمۇ 

بولىدۇ.695 سىستٻمىلىق دٻگىنىمىز جىنايەت ۋە باشقا چەكلەنگەن قىلمىشالرنىڭ تەشكىللىك ھالدا ېئلىپ بٻرىلغانلىقى ۋە �الرنىڭ پەقەت تاسادىپىي 
ھادىسە بولۇشى مۇمكىن ئەمەسلىكىنى كۆرسىتىدۇ.696 خەلقائرالىق سوت مەھكىمىلىرى ائدەتتە «جىنايەت ئەندىزىسى - يەنى داىئملىق �تكۈزۈلىدىغان 

�خشاش تۈردىكى جىنايەتلەر تەسسادىپىي يۈز بەرمىگەن ئەھۋال ائستىدا ۋە �نىڭ قايتا-قايتا تەكرارلىنىشى» يۈز بەرگەندە، سىستٻمىلىق جىنايەتنىڭ 
ئەمەلگە ائشىدىغانلىقىنى �تتۇرىغا قويىدۇ.697

689 ىئنسانىيەتكە قارشى ېئلىپ بٻرىلغان جىنايەتلەرنىڭ �بيٻكـتىپ ائمىللىرى ھەققىدە �مۇمىي چۈشەنچە �چۈن كاسسٻنىڭ خەلقائرا جىنايــى ىئشالر قانۇنىنى كۆرۈڭ: ۋە خەلقائرا جىنايــى ىئشالر 
2-232--9227 سوتى ‹جىنايــى ىئشالر ائمىللىرى› ISBN نومۇرى 92

www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf
690 خەلقائرا جىنايــى ىئشالر سوتى، خەلقائرا جىنايــى ىئشالر سوتىنىڭ رىم نىزامى (رىم نىزامنامىسى) 2002-يىل 7-ائينىڭ 1-كۈنىدىن باشالپ يولغا قويۇلدى. تەپسىلى �چۇر �چۈن:

www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
691 رىم نىزامى، 7-ماددىنىڭ 1-تارمىقى (a) :(k) - (a) « ائدەم �لتۈرۈش؛ (b) قىرىپ تاشالش; (c) قۇل قىلىش؛ (d) چٻگرادىن قوغالپ چىقىرىش ياكى نوپۇسنى مەجبۇرىي يۆتكەش؛ (e) خەلقائرا 

قانۇننىڭ ائساسىي قاىئدىلىرىگە خىالپلىق قىلىپ تۈرمىگە سوالش ياكى جىسمانىي ئەركىنلىكـتىن ېئغىر دەرىجىدە مەھرۇم قىلىش؛ (f) قىيناش؛ (g) باسقۇنچىلىق، جىنسىي قۇللۇق، مەجبۇرىي 
ىئپپەت-نومۇسىنى سٻتىشقا مەجبۇرالش، مەجبۇرىي ھامىلىدار قىلىش، مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش، ياكى باشقا شەكىلدىكى دەرىجىىسى �خشىشىپ كٻتىدىغان جىنسىي زوراۋانلىق؛ (h) ھەر قانداق 
گۇرۇپپىالرغا ياكى كوللٻكـتىپقا قارشى سىياسىي، ىئرقىي، دۆلەت، مىللىي، مەدەنىيەت، دىنىي، جىنسى… ياكى باشقا سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن زىيانكەشلىك قىلىش - خەلقائرا قانۇن بويىچە رۇخسەت 

قىلىنمايدۇ، بۇ پاراگرافتا كۆرسىتىلگەن ھەر قانداق قىلمىش سوتنىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدە بولىدۇ (i) مەجبۇرىي يوق قىلىۋٻتىش؛ (j) ىئرقىي ائيرىمىچىلىق جىنايىتى؛ (k) مۇشۇنىڭغا �خشاش 
خاراكـتٻردىكى باشقا ناىئنسانى ھەرىكەتلەر بىلەن  قەستەن بەدىنى، ياكى روھى ۋەياكى جىسمانىي ساغالملىقىنى ېئغىر زىيان يەتكۈزۈش». دىققەت قىلىشقا تٻگىشلىكى شۇكى، باشقا خەلقائرالىق جىنايــى 
ىئشالر سوتى �زىنىڭ قانۇن  سىستٻمىسىدا ، جىنايەتلەرنى بىر ائز �خشىمىغان كاتٻگورىيەلەرگە ۋە تۈرلەرگە ائيرىغان، ئەمما رىم نىزامنامىسى ھازىرقى خەلقائرا جىنايــى ىئشالر قانۇنىنىڭ نوپۇزلۇق قانۇنى 

دەپ قارىلىدۇ. 
692 ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتكە ائىئت خەلقائرا قانۇنالرنىڭ تەپسىالتى �چۈن خەلقائرا قانۇن كومىتٻتىنىڭ دوكالتىغا قاراڭ: ائتمىش يەتتىنچى يىغىن (4-مايدىن 5-ىئيۇنغىچە ۋە 2015-يىلى 

7-ائينىڭ 7-كۈنى) ، 7-باب: ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەت، ب د ت ھۆججىتى A/70/10، 54-بەت.(«ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى ‹خەلقائرالىق قانۇنغا ائساسەن جىنايەت› دەپ تۇنۇش، �الرنىڭ 
بۇ قىلمىشلىرىنى دۆلەت قانۇنىدا جىنايــى قىلمىش ياكى ئەمەس دەپ قارىغان تەقدىردىمۇ، جىنايەت سۈپىتىدە مەۋجۇت ىئكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ»)؛ ائ كاسسې ۋە پ.گايت، كاسسٻنىڭ خەلقائرا جىنايــى 

ىئشالر قانۇنى، �چىنچى نەشرى، 84-92 بەتلەرگە قاراڭ
693 «نوپۇس» ائتالغۇسى ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنىڭ ېئنىقلىمىسىدا «كۆپلىگەن زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالرغا قىلىنغان ھۇجۇمنىڭ كوللٻكـتىپ خاراكـتٻرى» دەپ ىئزاھاليدۇ. كٻنىيە 

جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئەھۋالى، 2010-يىلى 31-مارتتىكى قارار (يۇقىرىدىكى 44-بەت). 82-پاراگرافقا قاراڭ; بٻمبا، قارار، 2009-يىلى 6-ائينىڭ 15-كۈنى (يۇقىرىدىكى 44-بەت)، 77-پاراگراف; كۇناراك، 
ھۆكۈم، 2001-يىلى 2-ائينىڭ 22-كۈنى (يۇقىرىدىكى 45-بەت)، 424-پاراگراف; تادىچ ، پىكىر ۋە ھۆكۈم، 1997-يىلى 5-ائينىڭ 7-كۈنى (يۇقىرىدىكى 40-بەت) ، 644-پاراگراف. تەپتىش ئەمەلدارى ۋى 

ائنتې گوتوۋىنا، ىئۋان شٻرماك ۋە مالدٻن ماركاچقا قاراڭ، دٻلو نومۇرىIT-06-90-T :، ھۆكۈم، ىئككىنچى توم، 2011-يىلى 4-ائينىڭ 15-كۈنى، 1-سوت مەھكىمىسى، سابىق يۇگوسالۋىيە خەلقائرا 
جىنايــى ىئشالر سوت كوللٻگىيىسى، 1704-پاراگراف)، سوت مەھكىمىسى «نوپۇس» ھەققىدە مۇنداق دەپ قارىدى: «ھۇجۇم جەريانىدا يٻتەرلىك شەخسنىڭ نىشان قىلىنغانلىقى» دىن دٻرەك بٻرىدۇ، 

زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالرنىڭ پەقەت «چەكلىك ۋە ىئختىيارىي تالالنغان ساندىكى كىشىلەر» ال ئەمەسلىكىنى ېئنىق �تتۇرىغا قويدى. بۇنىڭ �چۈن «پۈتكۈل ائھالە» ياكى بارلىق ئەزاالرغا ھۇجۇم 
قىلىشىنى تەلەپ قىلمايدۇ.

694 ئەيىبلىگۈچى ائقايٻسۇ، ICTR سوت مەھكىمىسى، 1998-يىل 2-سٻنتەبىر، 579-پاراگرافقا قاراڭ; كوردىچ ۋە سٻركٻز، ICTY سوت مەھكىمىسى، 2001-يىل 2-ائينىڭ 26-كۈنى، 179-پاراگراف; 
كەيشٻما ۋە رۇزىندانا، ICTY سوت مەھكىمىسى، 1999-يىل 5-ائينىڭ 21-كۈنى، 123-پاراگراف.

695 خەلقائرا قانۇن كومىتٻتىنىڭ 2019-يىللىق يىلنامىسى، 12 ۋە 13-پاراگراف، قوشۇمچە 10-نومۇر (A/74/10): خەلقائرا جىنايــى ىئشالر سوت مەھكىمىسى سانلىق ۋە جۇغراپىيىلىك پاكىتالرنى 
باھاالش، ھەر بىر دٻلونىڭ پاكىتىغا باغلىق دەپ قارىدى: كٻنىيە جۇمھۇرىيىتىدىكى ئەھۋال، ICC-01/09 نومۇرلۇق دٻلو، رىم ئەھدىنامىسىنىڭ 15-ماددىسىدىكى كٻنىيە جۇمھۇرىيىتى ۋەزىيىتىنى 

تەكشۈرۈشكە ھوقۇق بٻرىش توغرىسىدىكى قارار، 2010-يىلى 31-مارت، سوتتىن بۇرۇنقى ىئككىنچى پاالتا، خەلقائرا جىنايــى ىئشالر سوتى، 95- پاراگراف. ئەيىبلىگۈچى ۋى جىن-پىررى بەمبا گومبو،
ICC-01/05-01/08 نومۇرلۇق دٻلو، دٻلونىڭ 74-ماددىسىدىكى ھۆكۈم، 2016-يىلى 3-ائينىڭ 21-كۈنى، خەلقائرا جىنايــى ىئشالر سوت مەھكىمىسى، 163-پاراگرافقا قاراڭ.

696 ئەيىبلىگۈچى ۋى كۇنارچ قاتارلىقالر، ICTY سوت مەھكىمىسى، ھۆكۈم، 2001-يىلى 2-ائينىڭ 22-كۈنىدىكى، 429-پاراگراف. ئەيىبلىگۈچى ۋ بىالچىچ، ICTY سوت مەھكىمىسى، ھۆكۈم، 
2000-يىل 3-مارت، 203-پاراگراف; ۋە ئەيىبلىگۈچى ۋى ائكايەسۇ، ICTY سوت مەھكىمىسى، ھۆكۈم، 1998-يىل 9-ائينىڭ 2-كۈنى، 580-پاراگراف.

697 ئەيىبلىگۈچى ۋى كۇنارچ قاتارلىقالر، ICTY سوت مەھكىمىسى، ھۆكۈم، 2001-يىلى 2-ائينىڭ 22-كۈنىدىكى، 429-پاراگىراف. ئەيىبلىگۈچى ۋى تادىك، ICTY سوت مەھكىمىسى، پىكىر ۋە 
ھۆكۈم، 1997-يىل 5-ائينىڭ 7-كۈنى، 648-پاراگرافقا قاراڭ.
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خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى

Amnesty International

«ھەرقانداق پۇقراغا قارىتىلغان ھۇجۇم» رىم نىزامنامىسىنىڭ 7-ماددىسىنىڭ 2-تارمىقىدا «7-ماددىنىڭ 1-تارمىقىدا كۆرسىتىلگەن، ھەرقانداق 
پۇقراالرغا قارىتا ېئلىپ بٻرىلغان كۆپ خىل قىلمىشالرغا چٻتىشلىق ھەرىكەت، دۆلەت ياكى تەشكىلىي سىياسەتنىڭ تۈرتكىسىدە ياكى يٻتەكچىلىكىدە بۇ 

خىل ھۇجۇمنى قىلىدۇ» دەپ ېئنىقلىما بٻرىلگەن.698
ھۆكۈمەتلەرنىڭ پۇقراالرغا ھۇجۇم قىلىشقا يٻتەكچىلىك قىلىش سىياسىتىنىڭ ىئپادىلىرى ناھايىتى ائز �چرايدۇ. شۇڭا سىياسەت ېئلٻمٻنتى ائدەتتە 

ھۇجۇمنىڭ تەشكىللىك خاراكـتٻرىدىن ىئپادىلىنىدۇ، 699بولۇپمۇ جىنايەتلەر «�خشاش تەرتىپ بويىچە يۈز بەرگەن تەكرار ھەرىكەتلەردىن تەشكىل 
تاپقاندا، ياكى (ئەگىشىش)… تەييارلىق ياكى ېئلىپ بٻرىلغان كوللٻكـتىپ سەپەرۋەرلىك، شۇ دۆلەت ياكى تەشكىالتالر تەرىپىدىن تەشكىللەنگەن ۋە 

ماسالشتۇرۇلغان بولسا» .700
بار بولسىال، يوشۇرۇن  بٻرىۋاتقان جىنايــى قىلمىشنىڭ ماھىيەتلىك ائمىللىرى توغرىسىدا مەلۇم دەرىجىدە مەلۇماتى  يۈز  شەخسلەر 

قىلىش زۆرۈركى، جىنايەتچىلەر  تارتىلىدۇ. شۇنى قەيت  قىلغاندا، ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايىتى �چۈن جىنايــى جاۋابكارلىققا  جىنايەتلەرنى سادىر 
بىر  بىلىشى كٻرەك.701 قانداقال بولمىسۇن،  بىر قىسمى ىئكەنلىكىنى  ياكى سىستٻمىلىق ھۇجۇمنىڭ  �الرنىڭ ھەرىكىتىنىڭ كەڭ كۆلەمدە 

شەخسنىڭ گۇناھكار دەپ ئەيىبلىنىشى �چۈن �نىڭ كەڭ كۆلەملىك ياكى سىستٻمىلىق ھۇجۇمغا جاۋابكار بولۇشىنىڭ ھاجىتى يوق، ئەگەر 
جىنايەت سادىر قىلغۇچى كەڭ كۆلەمدە ھۇجۇم قىلىش ھەققىدە خەۋەردار بولسا، پەقەت مۇشۇ بىرال ھەرىكەت �نىڭ جىنايەتچى بولىشى �چۈن 

يٻتەرلىك بولىدۇ.702 شەخسلەر مەيلى پۇقرا ياكى ھەربىي بولسۇن، ىئنسانىيەتكە قارشى ېئلىپ بٻرىلغان جىنايەتلەرنى سادىر قىلغان، �رتاق 
سادىر قىلغان، ۋاسىتىلىق سادىر قىلغان، پىالنلىغان، بۇيرۇق قىلغان ياكى ياردەم بەرگەنلىكى، شۇنداقال قوماندانلىق مەسۇئلىيىتى �چۈن 

تارتىلىدۇ.703 جاۋابكارلىققا  جىنايــى 
خەلقائرا قانۇنغا ائساسەن، بەزى ئەھۋالالردا، دۆلەتلەر چوقۇم ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايــى قانۇنالرنى ىئجرا قىلىشى كٻرەك.704 ھەر 

قانداق بىر دۆلەت، خەلقائرا قانۇن بويىچە، گەرچە گۇمان قىلىنغۇچى جىنايەرچىلەر ياكى زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالر �ز دۆلىتىنىڭ پۇقرالىرى 
بولمىسىمۇ، ياكى شۇ دۆلەتتە ياشىمايدىغان كىشىلەر بولىشىدىن قەتئىينەزەر، ھەتتا � جىنايەت (شۇ دۆلەت) نىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدە ياكى �نىڭ 

تٻررىتورىيىسىدە يۈز بەرمىگەن تەقدىردىمۇ ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلغان دەپ گۇمان قىلىنغانالرغا قارىتا تۆۋەندىكى ھەرىكەتلەرنىڭ 
قولالنسا بولىدۇ: (1) جىنايەت گۇماندارنى �زىنىڭ سوت مەھكىمىسىدە سوتقا تارتىش،(2) �الرنى سوتقا تارتىشنى خااليدىغان دۆلەتكە �تكۈزۈپ 
بٻرىش، ياكى (3) بۇ كىشىلەرنى جىنايــى ىئشالر بويىچە سوتالش ھوقۇقى بار خەلقائرا جىنايــى ىئشالر سوت مەھكىمىسىگە تاپشۇرۇپ بٻرىش، ھٻچ 
بولمىغاندىمۇ قىيناش ۋە مەجبۇرىي غايىب قىلىۋٻتىش جىنايــى قىلمىشالر �چۈن، جىنايەت گۇماندارلىرىغا قارىتا �نىۋٻرسال ھوقۇقنى ىئجرا قىلىش 

تالالش ئەمەس، بەلكى قانۇنىي مەجبۇرىيەتدۇر.705 .

ھەممە كىشىلەر رايوندىكى خىتاي دۆلەت �رگانلىرى باشقۇرىدىغان ھەر خىل الگٻرالردا تۇتۇپ تۇرۇلدى ۋە قانۇنغا خىالپ بۇ قىلمىشالرنىڭ 
بولمايدۇ. قىلغىلى  بٻرىشىنى تەسەۋۋۇر  يۈز  تاسادىپىي 

�خشاش دەلىللەر شۇنى كۆرسىتىدىكى، بۇ زوراۋانلىقالر دۆلەتنىڭ بىردەك پىالنى ۋە �رۇنالشتۇرۇشى بويىچە پۇقراالرغا، يەنە مەزكۇر 
پاكىتالر  بىۋاستە زەربە بٻرىشنى نىسان قىلغان.  توپىلىقىغا  دٻلودىكى كۆپ سانلىقنى تەشكىل قىلىدىغان مۇسۇلمان ائز سانلىق مىللەتلەر 

يەنە ھۆكۈمەتنىڭ «تٻرورلوق»، «ائشقۇنلۇق» ۋە «بۆلگۈنچىلىك» نى يوقىتىش مەقسىتىگە يٻتىش �چۈن قولالنغان زوراۋانلىق، خالىغانچە 
ۋە قانۇنسىز تۈرمىگە سوالش ۋە قورقۇتۇش جىنايەتلىرىنى، يەنە ىئسالم دىنىنىڭ دىنىي پاائلىيەتلىرىنى، ېئتىقاد ۋە تۈرك مۇسۇلمانلىرىنىڭ 

مۇسۇلمانالرنى ائساس  قىلمىشالر ائساسلىقى  بۇ  بٻرىدۇ.  كۆرسىتىپ  ېئلىشقا ىئشلىتىدىغانلىقىنى  نىشانغا  ېئتنىك-مەدەنىيەت ائدەتلىرىنى 
قىلغان مىللەت ائھالىلىرىگە قارىتىلغان بولۇپ، بۇ گۇرۇپپىالرنىڭ بارلىق ئەزالىرى تۈرمىگە سولىنىش ۋە باشقا تۈرلۈك ناچار مۇائمىلىگە ائسان 

بٻرىدۇ. قارىتىلغانلىقىنى كۆرسىتىپ  پۇقراالرغا  بۇ زوراۋانلىقالنىڭ  �چرايدۇ ۋە 

قىلغانلىقىنى؛ شىنجاڭدىكى  ۋاكالىتەن ھەرىكەت  دۆلىتىگە  دەلىل- ىئسپاتالر، جىنايەتچىلەرنىڭ خىتاي  توپلىغان  تەشكىالتى  كەچۈرۈم 
پۇقراالرغا قارىتىلغان خەلقائرالىق كىشىلىك ھوقۇق قانۇنىغا ېئغىر دەخلى تەرۇز قىلغان،  سىستٻمىلىق ۋە كەڭ - كۆلەملىك ھۇجۇمالرنىڭ

تەمىنلەيدۇ.  بىلەن  پاكىت  بٻرىلغانلىقىنى  پىالنلىق، كەڭ داىئرىدە، تەشكىللىك ۋە سىستٻمىلىق ھالدا ېئلىپ 

(a) (2) 7- ماددا. 698 رىم نىزامنامىسى ،
699 ئەيىبلىگۈچى ۋى الۋرەنت جىباگبو، جازانىڭ مۇقىمالشتۇرۇلىشى ،ICC-02/11-01/11-656-Red 2014- يىل 6-ائينىڭ 12-كۈنى، 216-پاراگراف. 

دەرۋەقە سوت مەھكىمىسى (215-پاراگراف مۇنداق دەپ قارىدى: «ھۇجۇم: پىالنالنغان، يٻتەكلەنگەن ياكى تەشكىللەنگەن بولۇپ �زلۈكىدىن ياكى يەككە-يٻگانە يۈز بەرگەن زوراۋانلىق ھەرىكەتلىرىگە 
�خشىمايدۇ، بۇ سىياسەتنىڭ �لچىمىنى قانائەتلەندۈرىدۇ، ھەمدە بۇ سىياسەتنىڭ رەسمىي يولغا قويۇلۇشنىڭ ھٻچقانداق تەلىپـى يوق». سوت مەھكىمىسى مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: «بىر دۆلەت ياكى 

تەشكىالتنىڭ پىالنالش، تەشكىللەش ياكى يول كۆرسىتىشىگە ائىئت ىئسپاتالر ھۇجۇمنىڭ سىياسى ۋە سىستٻمىلىق خاراكـتٻرىنى ىئسپاتاليدۇ، گەرچە بۇ ىئككى �قۇم بىر-بىرىگە باغالنماسلىقى كٻرەك 
بولسىمۇ».

700 كاتانگا ت ج، ،ICC-02/11-01/11-534 ,1109-پاراگراف.
7-ماددا، ئەيىبلىگۈچى ۋ كۇپرٻسكىچ قاتارلىقالر، ICTY سوت مەھكىمىسى، ھۆكۈم، 2000-يىل 1-ائينىڭ 14-كۈنى، 556-پاراگراف (ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر  701 رىم نىزامنامىسى، (1)

ائساسىي، بۇ (2) جىنايەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك تٻخىمۇ كەڭ مەزمۇنالرنى بىلىش بىلەن بىرلەشتۈرۈلگەن ھالدا (1) جىنايەتنى سادىر قىلىش مۇددىائسىدىن تەركىب تاپىدۇ). تەپتىش ئەمەلدارى ۋ تادىچ 
بىلەن، ICTY نارازىلىق سوتى، 271-پاراگراف؛ ئەيىبلىگۈچى ۋ كايٻشٻما ۋە باشقىالر، ICTR سوت مەھكىمىسى، ھۆكۈم، 1999-يىل 5-ائينىڭ 21-كۈنى، ھۆكۈم، 133-34-پاراگرافالر.

702 ائ كاسسې ۋە پ گايتا، كاسسٻنىڭ خەلقائرا جىنايــى ىئشالر قانۇنى، �چىنچى نەشرى، 5-باپ.
703 ا كاسسې ۋە پ گايتا، كاسسٻنىڭ خەلقائرا جىنايــى ىئشالر قانۇنى، �چىنچى نەشرى، 5-باپ.

704 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، �نىۋٻرسال جازا قانۇنى: دۆلەتنىڭ قانۇن چىقىرىش ۋە ىئجرا قىلىش مەجبۇرىيىتى (كۆرسەتكۈچ: (IOR 53/008/2001 ،2001-يىل 1-سٻنتەبىر، 5-باب.
705 مەسىلەن، ب د ت نىڭ قىيىن-قىستاققا ۋە باشقا رەھىمسىزلىككە قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسى، ىئنسان قٻلىپىدىن چىققان ياكى پەسكەش مۇائمىلە ياكى جازاغا قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسى، 

5-9-ماددىالرغا قاراڭ. 2021-يىلى 3-ائيغىچە، خىتاينى �ز ىئچىگە 170 دۆلەت ئەھدىنامىنى ماقۇللىغان؛ CTM نىڭ 6.4-تارمىقىغا قاراڭ.



145 «بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى
Amnesty International

توپلىغان مەلۇماتالر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئەڭ ائز تۆۋەندىكى ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى  خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى  
تەمىنلەيدۇ: بىلەن  پاكىت ائساسلىرى  �تكۈزگەنلىكىنى 

  بەلگىلىمىسىگە ائساسلىق  قانۇننىڭ  خەلقائرا  قىلىش  مەھرۇم  ەئركىنلىكـتىن  دەرىجىدە  ېئغىر  ياكى  سوالش  تۈرمىگە 
بىردىن  ياكى  بىر  «جىنايەتچى  �چۈن  بٻرىشى  يۈز  جىنايەتنىڭ  بۇ  ائساسالنغاندا،  نىزامنامىگە  رىم  قىلغانلىق:706  خىالپلىق 

بۇ  ۋە  كٻرەك»،  بولۇشى  قىلغان  مەھرۇم  ئەركىنلىكـتىن  دەرىجىدە  ېئغىر  ياكى  بولىشى  سولىغان  تۈرمىگە  كىشىنى  ائرتۇق 
زىيارەت  دوكالتتا  بۇ  بولىدۇ».707  قىلغانلىق  خىالپلىق  قاىئدىلىرىگە  ائساسىي  قانۇننىڭ  خەلقائرا  دەرىجىدە  ېئغىر  «قىلمىش 

مەجبۇرىي  بىللە  بىلەن  �زى  ۋە  �زى  گٻرالردا،  ال جايلىرىدىكى  ھەرقايسى  شىنجاڭنىڭ  تۇتقۇنالر  سابىق  نەپەر   55 قىلىنغان 
ىئسپاتالر،  توپلىغان  تەكشۈرگۈچىلەر  ۋە  تەتقىقاتچىالر  ژورنالىستالر،  تەمىنلىگەن.  بىلەن  گۇۋاھلىق  �چۈن  كىشىلەر  تۇتۇلغان 

ياكى  گٻرلىرىغا  ال جازا  ىئنسانالرنىڭ  ساندىكى  كۆپ  �نىڭدىنمۇ  ياكى  مىليوندىن  بىر  كٻيىن  2017-يىلىدىن  شىنجاڭدا 
بٻرىدۇ. كۆرسىتىپ  قىلىنغانلىقىنى  تۇتقۇن  مەجبۇرىي  تۈرمىلەرگە 

  تۇتۇلۇش كونتروللىقى ائستىدا  قىلغۇچىنىڭ  ياكى شىكايەت  قاماقتا  قىيناش  نىزامنامىسىگە ائساسالنغاندا،  رىم   قىيىن-قىستاق:708 
جەرياندا جىسمانى ياكى روھى جەھەتتىن ېئغىر دەرىجىدە ائزابلىنىشقا �چرىشىنى كۆرسىتىدۇ؛ قانۇن بويىچە جازاالش، تۇغما 

سەۋەبتىن ياكى تاسادىپىي سەۋەبتىن پەيدا بولغان ائغرىقنى �ز ىئچىگە ائلماسلىقى كٻرەك.709 بۇ دوكالتتا زىيارەت قىلىنغان 
55 نەپەر سابىق تۇتقۇنالر �زلىرى تۇرغان جازا الگٻرلىرىدا باشتىن كەچۈرگەن ۋە جازا الگٻرلىرىدىكى باشقا تۇتقۇنالر �چرىغان 

قىيناش ۋە ناچار مۇائمىلىلەر ھەققىدە گۇۋاھلىق بىلەن تەمىنلىدى. بۇ ناچار مۇائمىلىلەر بولسا الگٻرالردىكى ىئنسانالرنىڭ كۆپ بىر 
قىسمىنى �زۇن مەزگىل داۋاملىق قاتتىق �رۇش، توك سوقتۇرۇش، جىسمانىي قىيناش جازالىرى، خەلقائرا قانۇنغا خىالپ بولغان 

چەكلىمىلەرنى ىئشلىتىش (يولۋاس �رۇندۇققا �لتۇرغۇزۇپ جازاالش قاتارلىقالر)، �يقۇسىز قۇيۇش ۋە يالغۇز سوالپ قويۇش 
قاتارلىقالرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ.

ياكى  قىيناش  جەھەتتىن  روھىي  ۋە  جىسمانىي  قارىتىلغان  تۇتقۇنالرغا  گٻرلىرىدىكى  ال جازا  بارلىق  يەنە  مۇائمىلە  ناچار  خىل   بۇ 
تۇرمۇشنىڭ  كۈندىلىك  گٻرالردىكى  ال مۇائمىلىلەر  ناچار  خىل  بۇ  ائلىدۇ،  ئچىگە  �ز  مۇائمىلىلەرنىمۇ  خورالش  تۈرلۈك  باشقا 

بولسا  جازاالر  بۇ  ھٻسابلىنىدۇ.  بولۇپ  قىيناش  بەلگىلەنگەن  قانۇنىدا  ىئشالر  جىنايــى  خەلقائرا  نەتىجىسىدە،  جۇغالنمىسى 
بەدىنىگە  سائەتلەپ  قانچە  بىر  كۈندە  ياكى  �لتۇرغۇزۇش  بىلەن  تىزى  �لتۇرغۇزۇش،  مىدىرالتقۇزماي  سائەت  نەچچە  كۈنى  ھەر 

نۇرىدا  قۇياش  ۋە  چٻنىقىش  سۇ،  يٻمەكلىك،  ھەمدە  قويۇش،  �يقۇسىز  �لتۇرغۇزۇش،  ھالەتتە  شەكىللەندۈرگەن  بٻسىم 
ائلىدۇ،  ىئچىگە  �ز  خورالشالرنىمۇ  پىسخىكىلىق  ھەرخىل  يەنە   � ائلىدۇ.  ىئچىگە  �ز  بولۇشنى  كەمچىل  قاتارلىقالرنىڭ  تۇرۇش 

كىشىلەر  سىرتىدىكى  گٻر  ال ياكى  ائىئلىسىدىكىلەر  بىلمەسلىك،  ائخىرلىشىدىغانلىقىنى  قاچان  تۇرۇلۇشنىڭ  تۇتۇپ  جۈملىدىن 
ائستىدا  تەھدىتلىرى  خورالش  باشقا  ۋە  زوراۋانلىق  توختىماي  سۆزلىيەلمەسلىك،  تىلىدا  ائنا  قاماقتا  قىاللماسلىق،  ائالقە  بىلەن 

ائڭالشقا  ۋە  كۆرۈش  �چرىشىنى  مۇائمىلىگە  ناچار  باشقا  ياكى  ېئلىنىشى  قىيىن-قىستاققا  تۇتقۇنالرنىڭ  باشقا  ۋە  ياشاش، 
تەرىپىدىن  تەشكىالتلىرى  ھوقۇق  كىشىلىك  باشقا  ۋە  ژۇرنالىستالر  ىئسپاتلىرى  گۇۋاھلىق  بۇ  قاتارلىقالر.  قىلىش  مەجبۇر 

كۆلەمدە  كەڭ  بىلەن  خاتىرىلەر  ائىئت  مۇائمىلىلەرگە  ناچار  باشقا  ۋە  قىستاق  قىيىن-  قول  ىئككىنچى  بىرىنچى،  خاتىرىلەنگەن 
ىئگە. بىردەكلىككە 

  كىملىكى گۇرۇپپىنىڭ  ھالدا  قانۇنغا خىالپ  زىيانكەشلىكنى«خەلقائرا  نىزامنامىسىدە  رىم   زىيانكەشلىك: 
ياكى كوللىكـتىپلىقى سەۋەبىدىن ائساسى ھوقۇقلىرىنى قەستەن ياكى ېئغىر دەرىجىدە مەھرۇم قىلىش» دەپ 
زىيانكەشلىكنىڭ  بۇخىل  توپلىغان دەلىل -ىئسپاتالر  تەشكىالتى  بٻرىلگەن.710 خەلقائرا كەچۈرۈم  ېئنىقلىما 

7-ماددا. 706 رىم نىزامنامىسى، (1)
707 تۈرمىدىكى ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنىڭ ائمىللىرى �چۈن، خەلقائرا جىنايــى ىئشالر سوتى جىنايەت سادىر قىلىش مەنبەلىرىنىڭ 7-ماددىسىغا قاراڭ،

www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf
708 قىيىن- قىستاققا قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسىنىڭ (CAT) 1- -ماددىسىدا بٻكىتىلگەندەك، قىيىن- قىستاققا �خشىمايدىغىنى شۇكى، ناچار مۇائمىلىلەرنىڭ مۇئەييەن مەقسەتتە سادىر قىلىشى 

تەلەپ قىلىنمايدۇ، ياكى بۇ خىل ناچار مۇائمىلىگە «ھۆكۈمەت خادىملىرى ياكى رەسمىي ساالھىيەت بىلەن ىئشلەيدىغان باشقا كىشىلەرنىڭ رازىلىقى ياكى قوشۇلۇشى بىلەن ياكى �نىڭغا كۈشكۈرتۈش 
سەۋەبلىك ېئلىپ بٻرىش» توغرىسىدا ھٻچقانداق تەلەپ يوق. بۇنىڭدىن باشقا، رىم نىزامنامىسىدە قىيىن- قىستاققا قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسىغا (CAT) �خشاش قىيناش بىلەن باشقا رەھىمسىز، ىئنسان 
قٻلىپىدىن چىققان ۋە پەسكەش مۇائمىلىلەرنى ېئنىق پەرقلەندۈرمەيدۇ. قانداقال بولمىسۇن، خەلقائرا جىنايــى ىئشالر سوت مەھكىمىسى (ICC) كىشىلەرنى قىيناش جىنايىتىگە ھۆكۈم قىلىشتا «كۆرۈنەرلىك 

دەرىجىدە ائزاب ۋە قىينىلىش» تەلەپ قىلىدىغانلىقىنى �تتۇرىغا قويدى، بۇ قىيىن- قىستاققا قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسىنى (CAT) قوللىنىشىدىن دٻرەك بٻرىدۇ. (ئەيىبلىگۈچى ۋ جىن-پيٻر بٻمبا گومبو 
خەلقائرا جىنايــى ىئشالر سوت مەھكىمىسىنىڭ (ICC) ىئككىنچى سوت مەھكىمىسى، رىم نىزامنامىسىنىڭ 2009-يىلى 15-ىئيۇندىكى 61- ماددىسىنىڭ (a)7 ۋە (7(b تارمىقى، 193-پاراگرافقا قاراڭ). 

قانداقال بولمىسۇن، خەلقائرا جىنايــى ىئشالر سوت مەھكىمىسى (ICC) يەنە ھەر قٻتىملىق ناچار مۇائمىلىلەرنىڭ ېئغىر -يٻنىكلىكىگە ھۆكۈم قىلمايدىغانلىقىنى �تتۇرىغا قويدى. ئەكسىچە، � بىر يۈرۈش 
ھەرىكەتنىڭ جۇغالنما �نۈمىنى �يلىشىدۇ (ئەيىبلىگۈچى ۋ كىرنوجەلەچ، ىئككىنچى ICTR سوت مەھكىمىسى، ھۆكۈم، IT-97-25-T ، 15-مارت، 182-183-پاراگراف. يەنە، ئەيىبلىگۈچى ۋ بىردانىن، 

2006-يىل 3-ماي، 299 ،IT-98-34-A ،نارازىلىق سوتى، ھۆكۈم ICTY ،2007-يىل 3-ائپرىل، 251-پاراگراف، ئەيىبلىگۈچى ۋ نالەتىلىچ ۋە مارتىنوۋىچ ، IT-99-36-A ،نارازىلىق سوتى، ھۆكۈم ICTY
پاراگرافتىن نەقىل ېئلىنغانالرغا قاراڭ؛ ئەيىبلىگۈچى ۋ دٻاللىچ قاتارلىقالر، ICTY سوت مەھكىمىسى، ھۆكۈم، IT-96-21-T ، 1998-يىل 16-نويابىر `دٻاللىچ سوت مەھكىمىسى`، 467-پاراگراف؛ 

ېئرالندىيە ۋە ئەنگلىيە، دٻلو نومۇرى: 71/5310، ھۆكۈم، 1987-يىل 18-يانۋار، 162-پاراگراف).
(f) 7-ماددىسى؛ ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنىڭ، قىيناش جىنايەت ائمىللىرى �چۈن خەلقائرا جىنايــى ىئشالر سوتىنىڭ 7- ماددىسى 1-تارمىقىنىڭ (1)(f) ۋە (2) 709 رىم نىزامنامىسى، 7

www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf،تارماقچىسىغا قاراڭ
710 رىم نىزامنامىسى، 7 (1)(h) ۋە (2)(g) 7- ماددىلىرى؛ ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنىڭ ائمىللىرى 3-پاراگرافتا كۆرسىتىلگەندەك «مەلۇم بىر پەرىقلىق گۇرۇپ ياكى كوللٻكـتىپقا سىياسىي، ىئرقى، 
مىللىي، مەدەنىيەت، دىنى، جىنسىيتى سەۋەبلىك زىيانكەشلىك قىلىش» ياكى خەلقائرا قانۇنالردا رۇخسەت قىلىنمايدىغان باشقا سەۋەبلەرنى كۆرسىتىدۇ. بۇ پاراگرافتا كۆرسىتىلگەن ھەر قانداق قىلمىش 

ياكى سوتنىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىكى ھەر قانداق جىنايەتكە قارىتا» خەلقائرا جىنايــى ىئشالر سوتىنىڭ جىنايەت ائمىللىرى، 7-ماددا 1 -تارمىقىنىڭ (h) تارماقچىسىغا قاراڭ،
www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf

كٻيىنكى بەت: بىر قاتار 
كىشەنلەنگەن تۇتقۇنالرنىڭ 

ائلدىدىكى قاراۋۇلنىڭ سايىسى
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يۈز بەرگەنلىكىنى كۈچلۈك كۆرسىتىپ بٻرىدۇ، جۈملىدىن بۇ دوكالتتا خاتىرىلەنگەن كەڭ - كۆلەملىك تۇتۇپ تۇرۇش ۋە قىيناش، 
قارىتىلغان كىشىلىك ھوقۇققا دەخلى-تەرۇز  باشقا مىللەتلەرگە  قاراتمىلىقنىمۇ �ز ىئچىگە ائلغان ھەرىكەت، شۇنداقال  ېئتنىك 

پىكىر  ئەركىنلىكى،  بىخەتەرلىك ھوقۇقى؛ شەخسىي مەخپىيەتلىك؛ ھەرىكەت  ئەركىنلىك ۋە  باشقا  قىلىش قىلمىشلىرى، ۋە 
قىلىش، ىئپادىلەش، �ي-پىكىر، ۋىجدان، دىن، ۋە ېئتىقاد؛ مەدەنىيەت تۇرمۇشىغا قاتنىشىش؛ باراۋەرلىك ۋە كەمسىتىشكە 

2-بابتا خاتىرىلەنگەن. �چرىماسلىق قاتارلىقالرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ، بۇالر 

ىئنسانىيەتكە قارشى باشقا جىنايەتلەرنىڭ ىئسپاتى
بٻرىدۇ.  بولۇشى مۇمكىنلىكىنى كۆرسىتىپ  قىلىنغان  باشقا جىنايەتلەرنىڭ سادىر  قارشى  پاكىتالر ىئنسانىيەتكە  نۇرغۇن مەنبەلەردىن كەلگەن 

قىلمىشالرنى خاتىرىلەشتە  قانۇنغا خىالپ زوراۋانلىق  قىلىنغان  رايوندا سادىر  شىنجاڭغا كىرىشتىكى چەكـتىن ائشقان چەكلىمىلەرنى ۋە 
دۇچ كەلگەن قىيىنچىلىقالرنى نەزەردە تۇتۇپ، خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، شىكايەت قىلىنغان قىلمىشالرنى  خەلقائرا لىق مۇستەقىل 

تەكشۈرگۈچىلەرنىڭ تەكشۈرۈش ېئلىپ بٻرىشىنى ائلدىنقى �رۇنغا قويۇش كٻرەك دەپ قارايدۇ.  

قىلىۋٻتىشنى �ز ىئچىگە  بولسا، كىشىلەرنىڭ مەجبۇرىي غايىب  باشقا جىنايەتلەر  بولغان  بٻرىلىشى مۇمكىن  ىئنسانىيەتكە قارشى ېئلىپ 
تۇتقۇنالرنىڭ  بۇ دوكالتتا خاتىرىلەنگەن سابىق  توپلىغان دەلىل-ىئسپاتالردا كۆرسىتىلىشىچە،  ائلىدۇ.711 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى 

ھەممىسىگە دٻگۈدەك، تۇتقۇنالرنىڭ ائىئلە-تاۋابىائتلىرى �الرنىڭ تۇتۇپ تۇرۇلىشىدىن خەۋەردار بولغان ۋە تۇتۇپ تۇرۇلۇش جەريانىدا �الر 
بىلەن ائالقىالشقان ئەمما بۇ ائالقىلەر ھەمىشە ناھايىتى ائز بولغان ۋە ھەر ۋاقىت نازارەت ۋە كونترول قىلىنغان. ىئككى دٻلونىڭ ىئسپاتىدا 

ياكى  تۇتقۇنالرنىڭ ائىئلىسىدىكىلەر �زلىرى ھەققىدە ھٻچقانداق �چۇرغا ېئرىشمگەن ئەھۋالدا ائستىدا نەچچە ائي  كۆرسىتىلىشىچە، سابىق 
بىر نەچچە يىل سوالقتا تۇتۇپ تۇرۇلغان.

2021 -يىلى، خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى شىنجاڭدىن  بار.712 شىنجاڭدا نۇرغۇنلىغان گۇمانلىق مەجبۇرىي غايىب قىلىۋٻتىش دٻلولىرى 
50 دىن ائرتۇق كىشىلەرنى  كەلگەن، ھازىر چەتئەلدە ياشاۋاتقان ۋە ائىئلىسىدىكىلەر يوقاپ كەتكەن ۋە قولغا ېئلىنغان دەپ قارالغان 

زىيارەت قىلغان.713 ژۇرنالىستالر چەت ئەلدە ياشاۋاتقان كىشىلەرنىڭ ائىئلە ئەزالىرى ھەققىدە �چۇرغا ېئرىشەلمەيۋاتقانلىقى ۋە �الرنىڭ 
تۇتقۇنالرنىڭ ائىئلە-تاۋابىائتلىرىغا،  ياشاۋاتقان  ھازىر شىنجاڭدا  بەرگەن ىئدى.714  ھەققىدە خەۋەر  گۇمانلىنىدىغانلىقلىرى  تۇتۇلغانلىقدىن 

نامەلۇم.  بٻرىلمىگەنلىكى  ياكى  بٻرىلگەن  (تۇتقۇنلىرنىڭ) ىئز- دٻرىكى ھەققىدە مەلۇمات  �الرنىڭ 

كىشىلەرنىڭ  نۇرغۇن  قارالغان  دەپ  ئەۋەتىلدى  گٻرالرغا  ال بۇلۇپ،  قىسمى  بىر  يوشۇرۇشنىڭ  كۆلەملىك   - كەڭ  داىئرىلەرنىڭ  بولسا  بۇ 
تۇتۇلغانلىقى  بىلەن  �سۇلالر  رەسمىيەتسىز  ۋە  مەخپىي  داىئم  كىشىلەر  تۇرۇلۇۋاتقان  تۇتۇپ  گٻرلىرىدا  ال شىنجاڭدىكى  نامەلۇم.  تەقدىرى 

مۇمكىن  جەزملەشتۈرۈش  ھەققىدە  كىشى  شۇ  ياكى  قىلىشى  دٻرىكىنى  ىئز-  شەخسنىڭ  بىر  مەلۇم  كىشىلەرنىڭ  سىرتىدىكى  خىتاي  �چۈن، 
قىلىشقا  ىئز-دٻرىكىنى  ئەزالىرىنىڭ  ائىئلە  كەتكەن  يوقاپ  داىئم  كىشىلەر  كەلگەن  شىنجاڭدىن  تۇرۇۋاتقان  چەتئەلدە  ھازىر  ئەمەس. 

چەتئەلدىكى  خىتاينىڭ  ائاللمىغان.  تاپشۇرۇپ  جاۋاب  رەسمىي  ھٻچقاچان  تەرىپىدىن  ھۆكۈمىتى  خىتاي  ھەقتە  بۇ  �الر  ائمالسىز.715 

سىرتىدا  قوغدىلىشىنىڭ  تەرىپىدىن  قانۇن  كىشىلەرنى  قارايدۇ.  دەپ  قاىئدىسى  داىئملىق  قانۇننىڭ  خەلقائرا  �مۇمىي  چەكلەشنى  قىلىۋٻتىشنى  غايىب  مەجبۇرىي  تەشكىالتى  711 خەلقائراكەچۈرۈم 
تۇرۇشنىڭ  تۇتۇپ  مەخپىي  قىلىدىغان  سادىر  قىلمىشالرنى  چەكلەنگەن  قانۇنالردا  خەلقائرا  �زىمۇ  ۋە  ائسانالشتۇرىدىغان  دەپسەندىچىلىكىنى  ھوقۇق  كىشىلىك  باشقا  ۋە  قىيناش  قالدۇرىدىغان، 

مەجبۇرىي  ھەم  مۇائمىلىلەر  ناچار  باشقا  ۋە  قىيناش  قاماش) �خشاشال  (يالغۇز  تۇرۇش  تۇتۇپ  بەرمەي  رۇخسەت  چىقىشىغا  سىرىتقا  مىسالىدۇر.  قىلىۋٻتىشنىڭ  غايىب  مەجبۇرىي  ھەربىر شەكىللىرى 
قىلىۋٻتىش  غايىب  مەجبۇرىي  بويىچە  قانۇن  خەلقائرالىق  شەكىللەندۈرىدۇ.  قىلمىشالرنى  خىل  بۇ  �زىمۇ  تەدبىرلەرنىڭ  مۇشۇنداق  ھەمدە  قۇاليالشتۇرىدۇ  قىلمىشالرنى  قاتارلىق  قىلىۋٻتىش  غايىب 

قىلىۋٻتىش  غايىب  مەجبۇرىي  كىشىلەرنى  بٻرىلغاندا  ېئلىپ  قىلمىشلىرى  قىلىش  ھالدا  ھۇجۇم  سىستٻمىلىق  ياكى  كۆلەمدە  كەڭ  پۇقراالرغا  قىلىنىدۇ.  مەنىئ  قەتئىي  ۋە  قارىلىدۇ  دەپ  جىنايەت 
ياكى  دۆلەت  «بىر  دٻگەنلىك  قىلىۋٻتىش  غايىب  مەجبۇرىي  نىزامنامىسىدە  رىم  5-ماددىسى).  ئەھدىنامىسىنىڭ  قىلىۋٻتىش  غايىب  (مەجبۇرىي  شەكىللەندۈرىدۇ  جىنايەتنى  قارشى  ىئنسانىيەتكە 
دٻرىكى  ىئز-  ياكى  تەقدىرى  كىشىلەرنىڭ  بۇ  ياكى  قىلماسلىق  خەۋەر  قىلىنغانلىقىنى  مەھرۇم  ئەركىنلىكـتىن  ائندىن  بىلەن،  قوشۇلۇشى  ياكى  قوللىشى  بٻرىشى،  ھوقۇق  تەشكىالتنىڭ  سىياسىي 

رىم  قىلىدۇ.  مەقسەت  يىراقالشتۇرۇشنى  قوغدىشىدىن  قانۇننىڭ  مۇددەت  ۋە �الرنى �زۇن  كۆرسىتىدۇ  قىلمىشلىرىنى  قىلىش  تۇتقۇن  كىشىلەرنى  ائرقىلىق  قىلىش  رەت  بٻرىشنى  ھەققىدە �چۇر 
7-ماددا  جىنايــى ىئشالر سوتىنىڭ  ائمىللىرى �چۈن خەلقائرا  جىنايىتىنىڭ  قارشى  قىلىۋٻتىش، ىئنسانىيەتكە  غايىب  مەجبۇرىي  7-ماددىلىرى؛ ىئنسانالرنى   (i)(2) ۋە   7  (i)(1) نىزامنامىسى، 

قاراڭ،  تارماقچىسىغا   (1) 1-تارمىقىنىڭ 
www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf;

بارلىق كىشىلەرنى مەجبۇرىي غايىب قىلىۋٻتىشتىن قوغداش ئەھدىنامىسى (CPED) بۇ جىنايەتنى « دۆلەت قولالپ ياكى ېئتىراپ قىلغان دۆلەتنىڭ ۋاكالەتچىلىرى ياكى ھوقۇق بەرگەن كىشىلەر ياكى كىشىلەر 
توپـى تەرىپىدىن قولغا ېئلىش، تۇتۇپ قٻلىش، تۇتقۇن قىلىش ياكى باشقا شەكىلدىكى ئەركىنلىكـتىن مەھرۇم قىلىش» دەپ ېئنىقلىما بٻرىدۇ، ائندىن ئەركىنلىكـتىن مەھرۇم قىلىنغانلىقىنى خەۋەر قىلماسلىق 

ياكى بۇ كىشىلەرنىڭ تەقدىرى ياكى ىئز- دٻرىكى ھەققىدە �چۇر بٻرىشنى رەت قىلىش ائرقىلىق، �الرنى �زۇن مۇددەت قانۇننىڭ قوغدىشىدىن يىراقالشتۇرىدۇ»؛ بارلىق كىشىلەرنى مەجبۇرىي غايىب 
قىلىۋٻتىشتىن قوغداش ئەھدىنامىسى (CPED) ، 2-ماددىسى؛ گەرچە خىتاي CPED غا ىئمزا قويمىغان بولسىمۇ، ئەمما � خەلقائرا قانۇن ۋە قىيناشقا قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسى قاتارلىق باشقا كىشىلىك 

ھوقۇق ئەھدىنامىلىرىگە ىئمزا قويغان، شۇنىڭ �چۈن مەجبۇرىي يوق قٻلىۋٻتىشنى توسۇش مەجبۇرىيىتى بار.
712 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، خىتاي: «�الر قەيەردە؟» - شىنجاڭ �يغۇر ائپتونوم رايونىدىكى كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش ھەققىدە جاۋاب بٻرىش ۋاقتى كەلدى، 2018-يىلى 7-سٻنتەبىر، 

www.amnesty.org/download/Documents/ASA1791132018ENGLISH.PDF;
خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، «يوقاپ كەتكەن �يغۇرالر ائىئلىسىدىكىلەرنىڭ يٻقىنلىرىنى ىئزدەشتىن قورقۇشى»، 2019-يىل 31-مارت،

www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/03/uighurs-too-scared-to-search-for-missing-family/;
shahit.biz/eng/،يەنە شىنجاڭ زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالر سانلىق مەلۇمات ائمبىرى «مەجبۇرىي غايىپ قىلىۋٻتىلگەن نۇرغۇن دٻلوالر» قاراڭ

713 يوقاپ كەتكەن ۋە قولغا ېئلىنغان نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ دٻلولىرى �چۈن Xinjiang.Amnesty.org تور سەھىپىسىگە قاراڭ.
714 �ستىن رامزى، نيۇ-يورك ۋاقىت گٻزىتى، «‹ماڭا دادامنىڭ ھايات ىئكەنلىكىنى كۆرسەت.› خىتاي توردا زور نارازلىق دولقۇنىغا دۇچ كەلدى»، 2019-يىل 17-فٻۋرال،

www.nytimes.com/2019/02/17/world/asia/uighurs-china-internment-camps.html غا قاراڭ.
715 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، «ھٻچ يەردە بىخەتەر ئەمەس: �يغۇرالر چەتئەلدىكى خىتاي رەھبەرلىكىدىكى قورقۇتۇش ھەرىكىتىنى ائڭالتتى»، 2020-يىل 21-فٻۋرال،

www.amnesty.org/en/latest/research/2020/02/china-uyghurs-abroad-living-in-fear/
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ائىئلە  چەتئەلدىكى  ېئيتىلغان.716  ېئلىشى  �چۇر  بٻرىپ  قايتىپ  خىتايغا  كىشىلەرگە  �رۇنغان  ېئلىشقان  �چۇر  كونسۇلخانىلىرىدىن 
بىلەن  دوستلىرى  ياكى  ئەزالىرى  ائىئلە  چەتئەلدىكى  كىشىلەرنىڭ  ياشايدىغان  شىنجاڭدا  ھالالردا  كۆپىنچە  ائاللماسلىقى،  �چۇر  ئەزالىرىنىڭ 

جەھەتتىن  ائساسىي  پاراڭلىشىشى  تىمالردا  مۇناسىۋەتلىك  سىستٻمىسىغا  تۇرۇش  تۇتۇپ  كۆلەملىك  كەڭ  بولۇپمۇ  سۆزلىشىشنىڭ، 
ائالقىلىشىش  بىلەن  ائدەم  قانداق  ھەر  چەتئەلدىكى  خاتىرلەنگەندىكىدەك،  بابالردا  �چۇنجى  ۋە  (ىئككىنچى  بولغان.  چەكلەنگەنلىكىدىن 

سەۋەبى). ائساسى  ئەۋەتىشنىڭ  گٻرغا  ال

ژۇرنالىستالر، تەتقىقاتچىالر ۋە باشقا تەكشۈرگۈچىلەر توپلىغان دەلىل - ىئسپاتال، شىنجاڭدا ىئنسانىيەتكە قارشى باشقا �چ جىنايەتنىڭ 
ياكى مەجبۇرىي يۆتكەش  سادىر قىلىنغان بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ىئسپاتلىدى، �الر بولسا: مەجبۇرى ئەمگەك717؛ نوپۇسنى سىرىتقا چىقىرىش 

718؛ ھەمدە باسقۇنچىلىق، جىنسىي قۇللۇق، مەجبۇرىي پاھىشىۋازلىق، مەجبۇرىي ھامىلىدار قىلىش، مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش ياكى باشقا 

قىلمىشلىرى. زوراۋانلىق  جىنسىي  شەكىلدىكى 

خەلقائرا كىشىلىك ھوقۇق قانۇنىغا ېئغىر خىالپلىق قىلغان   2.7
 باشقا ىئسپاتال

شۇنى  پاكىتالر  توپالنغان  گۇۋاھچىالردىن  باشقا  ۋە  شاھىتلىرى  گٻر  ال سابىق  قىلغان  قوبۇل  زىيارىتىنى  تەشكىالتىنىڭ  كەچۈرۈم  خەلقائرا 
ېئلىپ  قارشى  ىئنسانىيەتكە  خىتايدا  ىئسپاتال  بۇ  قىلغان.  دەخلى-تەرۇز  ېئغىر  ھوقۇققا  كىشىلىك  داىئرىلىرى  خىتاي  ىئسپاتاليدۇكى، 

كىشىلىك  بۇ  كۆرسەتكەن.  بارلىقىنى  مەسۇئلىيىتى  دۆلەتنىڭ  جىنايەتلەردە  بۇ  باشقا،  كۆرسەتكەندىن  جىنايەتلەرنى  نۇرغۇنلىغان  بٻرىلغان 
پىكىر  ئەركىنلىكى،  ھەرىكەت  مەخپىيەتلىك؛  شەخسىي  ھوقۇقى؛  بىخەتەرلىك  ۋە  ئەركىنلىك  كىشىلەرنىڭ  دەپسەندىچىلىكى  ھوقۇق 

كەمسىتىشكە  ۋە  باراۋەرلىك  قاتنىشىش؛  تۇرمۇشىغا  مەدەنىيەت  ېئتىقاد؛  ۋە  دىن،  ۋىجدان،  �ي-پىكىر،  ىئپادىلەش،  ۋە  قىلىش 
ائلىدۇ.  ىئچىگە  �ز  قىلىشنى  دەخلى-تەرۇز  دەرىجىدە  ېئغىر  قاتارلىقالرغا  ئەركىنلىكى  قاتناشماسلىق  ئەمگەككە  مەجبۇرىيەت  �چرىماسلىق، 

كٻرەك  قويۇش  �رۇنغا  ائلدىنقى  بٻرىشىنى  ېئلىپ  تەكشۈرۈش  تەكشۈرگۈچىلەرنىڭ  مۇستەقىل  تەشكىالتى  خەلقائرا لىق  كەچۈرۈم  خەلقائرا 
قارايدۇ.  دەپ 

بولۇپمۇ، بۇ دوكالت �چۈن توپالنغان دەلىل- ىئسپاتال تۆۋەندىكى كىشىلىك ھوقۇققالرغا ېئغىر دەخلى-تەرۇز قىلىنغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ:

4- بابالردا خاتىرىلەنگەن دىنىي ۋە مەدەنىيەت  2-ۋە  دىنى- ېئتىقاد ەئركىنلىكى ۋە مەدەنىيەت ائدەتلىرى بويىچە ياشاش ھوقۇقلىرى بولسا:
قاتنىشىش ھوقۇقىنىڭ دەخلى-تەرۇزغا  پاائلىيەتلىرىگە  ائدىتىنىڭ چەكلىمىگە �چرىشى دىنى- ېئتىقاد ئەركىنلىكى ۋە مەدەنىيەت �رپ- ائدەت 

يىلتىزىدىن قومۇرۇپ تاشالش ۋە شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرنى  �چرىغانلىقىدۇر. بۇ دەخلى- تەرۇز قىلمىشلىرى ىئسالم دىنى ائدەتلىرىنى 
ئەنئەنىۋى  ۋە  قىلىش  بىر قىسمى سۈپىتىدە، مۇسۇلمانالرنىڭ دۇائ-تىالۋەت  قىلىش ھەرىكىتىنىڭ  مەدەنىيەت جەھەتتىن ائسسىمىلياتسىيە 
دىنىي مۇراسىملىرىنى �تكۈزۈش قاتارلىق �ز دىنىدا مۇھىم دەپ قارايدىغان نۇرغۇن ائدەتلىرىنى چەكلەش قاتارلىقالرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ. 

گەرچە � خىل ھەرىكەتلەر شىنجاڭدا قانۇن تەرىپىدىن ېئنىق چەكلەنمىگەن بولسىمۇ، ئەمەلىيەتتە چەكلەنگەن ۋە جازا الگٻرىغا ئەۋەتىشنىڭ 
ائساسى قىلىنغان. نۇرغۇنلىغان سابىق الگٻر تۇتقۇنلىرى الگٻرغا ىئلىپ كٻتىلىشتىن ياكى باشقا جازادىن ئەنسىرەپ دىندار كۆرۈنىدىغان ھەر 

بىلدۈرگەن. تىرىشقانلىقنى  ساقلىنىشقا  ائالمەتلەردىن  قانداق 

ئەركىنلىك  دىنى  بۇزۇلۇشىمۇ  �رۇنلىرىنىڭ  مەدەنىيەت  ۋە  دىنىي  چەكلىنىشى،  بولۇشنىڭ  ىئگە  يادىكارلىقالرغا  مەدەنىيەت  ياكى  دىنىي 
گٻرلىرىدا  ال جازا  قىلغانلىق.  خىالپلىق  مەجبۇرىيىتىگە  قوغداش  مىراسلىرىنى  ۋە  ھوقۇقى  مۈلۈك  مەدەنىيەت  دۆلەتنىڭ  ۋە  ھوقۇقىغا 

ىئشلىتىش  تىلىنى  �ز  مىللەتلەرنىڭ  سانلىق  ائز  چەكلىنىشى،  قاتتىق  سىرتىدىمۇ  گٻر  ال ۋە  چەكلىنىشى  تىلالرنىڭ  باشقا  تىلىدىن  خىتاي 
دىنى  شەكىلدىكى  قانداق  ھەر  تۇتقۇنالرنىڭ  مۇسۇلمان  سىستٻمىسى  گٻر  ال پۈتكۈل  �ستىگە،  �نىڭ  قىلغانلىق.  دەخلى-تەرۇز  ھوقۇقىغا 
چىقىشقا  قارشى  ېئتىقادىغا  ۋە  ىئبادەت  دىنى  ىئسالم  �الرنى  قالماستىن  بولۇپال  اليىھىلەنگەن  مەقسىتىدە  ېئلىش  ائلدىنى  پاائلىيەتلەرنىڭ 

قىلغان. مەجبۇر 

716 خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى، «يۈرىكىمىز ۋە ھاياتىمىز ۋەيران بولدى: باستۇرۇش سەۋەبىدىن پارچىالنغان �يغۇر ائىئلىلىرىنىڭ قاباھەتلىك چۈشى»، 2021-يىل 19-مارت،
www.amnesty.org/en/latest/research/2021/03/the-nightmare-of-uyghur-families-separated-by-repression/

 «ئەمگەك الگٻرى» 6.4 دٻگەن بۆلەكنىمۇ كۆرۈڭ.
717 « قۇل قىلىش» دٻگىنىمىز، ىئگىدارلىق ھوقۇقىغا باغالنغان ھەر قانداق ھوقۇقنىڭ ياكى بارلىق ھوقۇقنىڭ ىئنسانغا يۈرگۈزۈلۈشىنى كۆرسىتىدۇ ھەمدە بۇ ھوقۇقنى ائدەم ئەتكەسچىلىكى، بولۇپمۇ 

ائيالالر ۋە بالىالرنى ئەتكەسچىلكـتە قوللىنىشنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ: ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنىڭ ائمىللىرى بولغان قۇللۇق بىلەن مۇناسىۋەتلىك �چۇر �چۈن خەلقائرا جىنايــى ىئشالر سوتىنىڭ 
7- ماددىسى، (c)(1) ،جىنايەتنىڭ ائمىللىرى دٻگەن مەزمۇنىنى كۆرۈڭ

www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf
«ئەمگەك الگٻرى» 6.4 دٻگەن بۆلەكنىمۇ كۆرۈڭ.

718 «نوپۇسنى سىرىتقا چىقىرىش ياكى مەجبۇرىي يۆتكەش» بولسا ائالقىدار كىشىلەرنى قانۇنلۇق �لتۇراقالشقان رايوندىن قوغالپ چىقىرىش ياكى باشقا مەجبۇرالش ھەرىكەتلىرى بىلەن مەجبۇرىي 
كۆچۈرۈشنى كۆرسىتىدۇ. بۇ  خەلقائرا  قانۇندا رۇخسەت قىلىنمايدۇ. ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنىڭ ائمىللىرى بولغان نوپۇسنى مەجبۇرىي يۆتكىۋٻتىشكە مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنالر �چۈن خەلقائرا جىنايــى 

ىئشالر سوت مەھكىمىسىنىڭ جىنايەتنىڭ ائمىللىرىغا قاراڭ، 7-ماددا 1-تارمىقىنىڭ (1) تارماقچىسىغا قاراڭ. 
www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf

«جىنسىي زوراۋانلىق ۋە كۆپىيىش ھوقۇقىغا دەخلى- تەرۇز قىلىش جىنايىتى» توغرىسىدىكى مەزمۇننى كۆرۈڭ. 
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2- ۋە 6 -بابالردا خاتىرىلەنگەندەك، ھەرىكەت ئەركىنلىكىگە قويۇلغان چەكلىمىلەر زۆرۈر ۋە مۇمكىن دەپ قارالغان ھەر  ھەرىكەت ەئركىنلىكى:
قانداق �لچەمدىن ېئشىپ كەتكەن، ھەمدە ھٻچقانداق قوغداش �نۈمى يوق. ھەرىكەت ئەركىنلىكىدىكى �يغۇنسىز چەكلىمىلەرنىڭ مىسالى:

 .دۆلەت ىئچى ۋە ياكى دۆلەت سىرتىغا ساياھەتكە چىقىشتىن بۇرۇن رەسمىي ىئجازەت ېئلىش �مۇميۈزلۈك تەلەپ قىلىنغان
 .قىلىش پاسپورتنى �مۇميۈزلۈك مۇسادىرە 
  دۆلەتنىڭ زۆرۈر بولمىغان قانۇن-تۈزۈم ياكى مەمۇرىي تەدبىرلەرگە ائساسەن پاسپورت بٻرىشنى ياكى كۈچكە ىئگە مۇددىتىنى 

�زارتىشنى رەت قىلىش؛ ۋە
 .پونكىتلىرى سىستٻمىسى تەكشۈرۈش  قاپلىغان  يەرنى  ھەممىال 

بەلگىسى شۇكى چەتئەلگە ساياھەتكە چىقىش، چەتئەلگە ساياھەتكە  قىلىنغانلىقىنىڭ  ئەركىنلىكىگە ېئغىر دەخلى-تەرۇز  قىلىش  سەپەر 
چىقىشنى پىالنالش ياكى چەتئەلدىكى كىشىلەر بىلەن ائالقە قىلىش، تۇتۇپ تۇرۇلۇش ۋە جازا الگٻرىغا ئەۋەتىلىشنىڭ ائساسى سەۋەبى 

قىلىنغا. الگٻردىن قويۇپ بٻرىلگەنلەرگە نىسبەتەن چەكلىمىلەر ھەددىدىن زىيادە كۆپ بولۇپ، نۇرغۇن ئەھۋالالردا �الر سىرتتىمۇ 
الگٻردىكىگە �خشاش چەكلىمىگە �چرىغان.

ئەركىنلىك ھوقۇقىغا  ئەھۋاللىرى كىشىلەرنىڭ  تۇرۇش  تۇتۇپ  بۇ دوكالتتا خاتىرىلەنگەن خالىغانچە  بىخەتەرلىكى:  كىشىلەرنىڭ ەئركىنلىكى ۋە 
كۆرسىتىدۇ. قىلغانلىقنى  دەخلى-تەرۇز 

6- بابالردا خاتىرىلەنگەن شەخسىي مەخپىيەتلىككە دەخلى- تەرۇز قىلىنغان مىسالالر قانۇنلۇق، زۆرۈر ياكى  2- ۋە  شەخسىي مەخپىيەتلىك: 
يٻتەرلىك  قىسمەن چەكلىمىلەر دەپ قارايدىغان ىئشالردىن ھالقىپ كەتكەن. �الردا بىخەتەرلىك «قانۇنىدا بەلگىلەنگەن» دەپ قارىلىدىغانغا 

يوق. �رۇنسىز چەكلىمىلەرنىڭ مىسالى: كاپالەت 

  نورمالدىن ائرتۇق بىئولوگىيىلىك سانلىق مەلۇماتالرنى تەلەپ قىلىش ۋە باشقا شەخسىي �چۇرالرنى كەڭ كۆلەمدە يىغىش ۋە 
قىلىش. تەلەپ  ساقالشنى 

 .ائساسسىزال ھەممە جايدا بىخەتەرلىك خادىملىرى تەرىپىدىن قەرەللىك ائختۇرۇلۇش ۋە سوراق قىلىنىش
 .ھۆكۈمەت خىزمەتچىلىرى ۋە كادىرالرنىڭ ائز سانلىق مىللەت ائىئلىلىرىنىڭ «�يىدە بىللە تۇرۇش» قا �رۇنالشتۇرۇلۇشى
  كەمسىتىش خاراكـتٻرىدىكى ائممىۋى كۆزىتىش كامٻرالىرى تورى، چىراي تونۇش كامٻراسى ۋە باشقا كەڭ داىئرىلىك تۇيۇقسىز 

بىۋاستە تەكشۈرۈش ۋە ېئلٻكـترونلۇق نازارەت قىلىش قاتارلىقالرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ.
  ائالقە ىئجتىماىئي  ۋە  خاتىرىسى  ائالقىلىشىشى  �الرنىڭ  �سكۈنىلىرىدىكى  ائالقە  شەخسىي  كىشىلەرنىڭ  ۋە  تٻلٻفون   شەخسىي 

رۇخسەتسىز  تٻلٻفوندا  ھەمدە  �رۇنۇش،  چەكلەشكە  قوراللىرىنى  ائالقە  شەخسىي  بارلىق  تەكشۈرۈش،  خالىغانچە  ھٻساباتىنى 
سەۋەبى  ئەۋەتىشنىڭ  گٻرىغا  ال يىغىۋٻلىش  قىلىشنى  زىيارەت  بەتلەرنى  تور  چەكلەنگەن  ياكى  ساقالش  دٻتالالرنى  يۇمشاق 

. قىلىش

پىكىر قىلىش ۋە ىئپادىلەش: ىئزچىل ىئلىپ بٻرىلغان، بولۇپمۇ الگٻردىكى ۋە الگٻرنىڭ سىرتىدىكى مەجبۇرى مٻڭە يۇيۇش سىياسىي 
تەربىيىسى كىشىلەرنىڭ �ز پىكىرىدە تۇرۇش ئەركىنلىكىگە دەخلى - تەرۇز قىلغانلىق بولۇپ، دۆلەت بىخەتەرلىكىنى باھانە قىلىغان ھالدا 

ھٻچقانداق بىر ساالھىيەت ياكى شاراىئت ائستىدا بۇ قىلمىش يۈز بەرمەسلىكى كٻرەك. بۇ قانۇنغا خىالپلىق قىلىش قىلمىشى، ىئسالم دىنىي 
ېئتىقادى ۋە تۈرك مۇسۇلمان ېئتنىك-مەدەنىيەت �رب - ائدەتلىرىنى يىلتىزىدىن قومۇرۇپ تاشالش ۋە �الرنى دۆلەت تەستىقلىغان دىنسىز 
كۆز قاراش ۋە ھەرىكەتلەر بىلەن ائلماشتۇرۇش. �الرنىڭ ئەمەلگە ائشۇرماقچى بولغان ئەڭ ائخىرقى مەقسىتى بولسا، بۇ ىئتنىك مىللەتلەر 

مىللىتى  قىلىش ۋە خىتاي كومپارتىيىسىگە ساداقەتمەن خىتاي  بىرلىككە كەلگەن تىل، مەدەنىيەت ائقىلىق مەجبۇرى ائسملىياتسىيە  ئەزالىرىنى 
تۇتقۇنالرنىڭ �ز كەچۈرمىشلىرى ھەققىدە سۆزلىشىنى چەكلەش قىلمىشلىرىمۇ  ېئڭىنى سىڭدۈرۈش. ھەر خىل ۋاستىلەرنى قوللۇنۇپ، سابىق 

بايان قىلىنغان پىكىر ئەركىنلىك ھوقۇقىنى چەكلەش  بابتا  بايان قىلىش ھوقۇقىغا دەخلى-تەرۇز قىلغانلىق بولىدۇ. ىئككىنچى  پىكىر ۋە پىكىر 
قانۇنلۇق ۋە مۇۋاپىقلىق چٻگرىسىدىن ھالقىپ كەتكەن.

باشقا گۇۋاھچىالرنىڭ كەچۈرۈم تەشكىالتىغا بەرگەن  باراۋەرلىك ۋە كەمسىتىشكە ۇئچرىماسلىق: شىنجاڭنىڭ سابىق ائھالىلىرى ۋە 
بٻرىلگەن گۇۋاھلىقالرمۇ  بۇ دوكالتتا  بٻرىدۇ.  يۈرگۈزۈلگەن كەمسىتىش سىياسىتىنى كۆرسىتىپ  مىللەتلەرگە  گۇۋاھلىقلىرى مۇسۇلمان ائز سانلىق 

مىسالى سۈپىتىدە،  بىر  بۇنىڭ  تۇتقۇنالر  كۆرسىتىدۇ. سابىق  قىلىنغانلىقىنى  كەمسىتىلىش ائساسىدا ىئجرا  كىشىلىك ھوقۇق چەكلىمىلىرىنىڭ 
ساقچىالرنىڭ كوچىدا ياكى تەكشۈرۈش پونكىتىدا پەقەت ائز سانلىق مىللەت ئەزالىرىنى توسۇۋٻلىنىپ كىملىكىنى ۋە �ستى- بىشىنى 

تەكشۈرىدىغانلىقىنى ېئيتتى. خىتايالر (خەن) - �الرنىڭ تەكشۈرۈش پونكىتىدىن �تۈشنىڭ ھاجىتى يوق، تٻلٻفون ياكى �ستى ائختۇرۇلمايال 
بايراق چىقىرىش مۇراسىمىغا ياكى «تەربىيىلەشكە» قاتنىشىشقا  ۋە سوائل-سوراق قىلىنمايال �تۈپ كٻتىدۇ. �ندىن باشقا، خىتايالر 

مەجبۇرالنمايدۇ.
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دۆلەت يەنە �چىنچى تەرەپ تەرىپىدىن كەمسىتىلىشتىن قوغدىيالمىغان. مەسىلەن، ائز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ئەزالىرى ائممىۋى قاتناش ۋە 
قاتارلىق سودا �رۇنلىرىغا كىرىشتە تٻخىمۇ چوڭ قىيىنچىلىققا دۇچ كٻلىدۇ. �مۇمىي جەھەتتىن ائلغاندا، مۇسۇلمانالرنى  مٻھمانخانا، دۇكان 

قىلىش چارىلىرىنى  تۈگىتىش ھەل  بولغان مۇائمىلە دۆلەتنىڭ كەمسىتىلىشنىڭ ائلدىنى ېئلىش، كەمسىتىشىنى  مىللەتلەرگە  قىلغان  ائساس 
تٻپىش ۋە �نى يوقۇتۇش مەجبۇرىيەتلەرگە قەتئىي زىت كٻلىدۇ، شۇڭا بۇ پەقەت دۆلەت ئەمەلدارلىرىنىڭال ىئش ئەمەس، بەلكى شەخسلەر ۋە 
قىيىنچىلىقلىرىنىڭ  باشتىن كەچۈرگەن  بۇ گۇرۇپپىالرنىڭ �زۇن مۇددەت  كىشىلەرنىڭمۇ كەمسىتىلىشكە �چرىغان  باشقا ھۆكۈمەت سىرتىدىكى 

ھەل قىلىنىشى �چۈن ىئجابىي قەدەملەرنى ېئلىشى تەلەپ قىلىنىدۇ.

مەجبۇرىي ەئمگەكـتىن قۇتۇلۇش: بۇ دوكالتتا كۆرسىتىلگەن دەلىل- ىئسپاتالرغا ائساسەن، كەچۈرۈم تەشكىالتى شىنجاڭدىكى بىر 
29-ماددىسىنىڭ ېئنىقلىمىسىغا ماس  ئەھدىنامىسى  ئەمگەك خەلقائرا  ناچار مۇائمىلىلەر، مەجبۇرى  قىلىنغان  تۇتقۇنالرغا  قىسىم سابىق 

بىلە بىرلىكـتە ئەمەل قىلمىغانلىقى �چۈن تۇتۇپ تۇرۇش تەھدىتى مەۋجۇت.  كٻلىدىغانلىقىغا ىئشىنىدۇ. بۇ يەردە �زلىرى خاالپ قاتناشماسلىق 
بۇنىڭدىن باشقا، خىزمەت شاراىئتىنىڭ ناچار بولىشى ۋە خورالشقا ائىئت دەلىللەر بار بولۇپ، بۇ قىلمىشالر بولسا تۆۋەن ماائش بٻرىش، 

يالغۇز قويۇش، ھەرىكەت قىلىشنى چەكلەش، قورقۇتۇش ۋە تەھدىت سٻلىش قاتارلىقالرنى �ز ىئچىگە ائلىدۇ.



«بىز خۇددى ۇئرۇشتىكى دۈشمەنلەردەك بولۇپ قالدۇق»152
خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش، تەن جازاسى بٻرىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرى

Amnesty International

خۇالسە ۋە تەكلىپلەر  8

خۇالسە
2017- يىلدىن باشالپ، «تٻرورلوق» قا قارشى تۇرۇش ھەرىكىتى نامىدا، خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭدا ياشايدىغان مىليونلىغان مۇسۇلمانالرغا 

قارىتا كەڭ - كۆلەملىك ۋە سىستٻمىلىق زىيانكەشلىك قىلدى. ىئنسانالر �چرىغان ائزاب-�قۇبەتلىرى ناھايىتى زور، بۇ دەپسەندىچىلىكلەر 
داۋامالشماقتا. ھٻلىھەم 

خىتاي داىئرىلىرى دەسلەپتە بۇ ھەرىكەتنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى رەت قىلدى. كىيىن، دەلىل- ىئسپاتالرنىڭ كۆپىيىشى بىلەن �چۇق-ائشكارە 
ىئنكار قىاللماي، �الر بۇ قىلمىشلىرىنى باشقىچە چۈشەندۈرۈشنى ىئلگىرى سۈردى، مەسىلەن، مۇسۇلمانالر �ز ىئختىيارلىقى بىلەن 

قانۇنلۇق  قايتۇرۇلغان  قا قارشى  ياكى«ائشقۇنلۇق»  بۇ قىلمىشلىرىنى «تٻرورلوق»  يەنە �زلىرىنىڭ  قاتنىشىدۇ. �الر  «تەربىيىلەش» پروگراممىسىغا 
ىئنكاس دەپ �تتۇرىغا قويدى. �نىڭ �ستىگە، ھۆكۈمەت غايەت زور مەبلەغ بىلەن �زىنىڭ بۇ قىلمىشلىرى توغرىسىدىكى ھەقىقەتنى 

يوشۇرۇشقا سەرپ قىلدى ۋە داۋاملىق سەرپ قىلىۋاتىدۇ. شىنجاڭدا ياشايدىغان مىليونلىغان كىشىلەرنىڭ ۋەزىيەت ھەققىدە ئەركىن پىكىر 
ائلماشتۇرۇشىنى توستى، ژۇرنالىستالر ۋە تەكشۈرگۈچىلەرنىڭ رايونغا كىرىشىنى رەت قىلدى، كىرگەنلەر �چۈن ائلدىن ھازىرالنغان يەرلەرنى 

زىيارەت قىلدۇردى ھەمدە بۇ ھەركەتنىڭ تەسىرگە �چرىغان ائھالىلەرنىڭ ئەزالىرىنى مەجبۇرىي ھالدا يالغان سۆزلەشكە مەجبۇرلىدى. 

يالغان ىئكەنلىكىنى كۆرۈۋٻلىش تەس ئەمەس. كۆرسەتكەن سەۋەبى قانۇنى ۋە ئەخالقى  بايانلىرىدىن �الرنىڭ قىلمىشلىرىنىڭ  ھۆكۈمەتنىڭ بۇ 
جەھەتتىن پۇت تەرەپ تۇرالمايدۇ ۋە �الرنىڭ قىلمىشلىرىنى يوشۇرۇشقا �رۇنۇشى ھٻچكىمنى ئەخمەق قىاللمايدۇ. شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالر 

بارالمايدۇ ۋە �الر مۇشۇ سەۋەبتىن زىيانكەشلىككە �چرىغان. يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىغا  پاائلىيەتلىرىنى ئەركىن ېئلىپ  �زىنىڭ دىنىنى ىئبادەت 
تاللىشى ئەمەس، �الر بۇ كىشىلەرنى خالىغانچە تۇتقۇن قىلغان. كۆرسىتىلگەن سەۋەبلەر ھەر قانچە چۈشىنىشلىك ياكى  بٻرىش ھٻچكىمنىڭ 
يوللۇق بولسۇن، بۇ الگٻرالر ھٻچقانداق كىشىلەرنى«تەربىيىلەش» نى مەقسەت قىلغان ھالدا قۇرۇلمىغان، بەلكىم كىشىلەرنىڭ مەدەنىيەت 

بٻرىشىگە يول قويۇلمايدۇ  قانۇنلۇق ھالدا بۇ خىلدىكى كىشىلىك ھوقۇق زوراۋانلىقلىرىنىڭ يۈز  كىملىكىنى يوقۇتۇش �چۈن اليىھىلەنگەن. 
ۋەياكى تٻررورىزم تەھدىتلىرىگە قارشى تۇرۇشنىڭ تەدبىرلىرى دەپ قاراپ بۇ قىلمىشالرنى سەۋەبلەشتۇرۇشكە ئەسال بولمايدۇ. ھۆكۈمەتنىڭ 

ھەقىقى ئەھۋالالرنى يوشۇرۇشقا �رۇنۇشى، �الرنىڭ بىر يۈرۈش ېئلىپ بٻرىۋاتقان تەشۋىقات مەنبەلىرىدە ېئنىق نامايان بولىدۇ. �الرنىڭ 
بۇ،  بەلكى  قااللمايدۇ  يوشۇرۇپ  قىلچە  سەھنىلەشتۈرۈلگەن ساياھەت �رۇنالشتۇرۇشلىرى ۋە مەجبۇرالنغان گۇۋاھلىقلىرى، ساختىكارلىقلىرىنى 

بٻرىدۇ. قورقۇۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ  قانچىلىك زور دەرىجىدە  قىلمىشلىرىدىن  داىئرلەرنىڭ �ز 

يالغاندىن �يدۇرۇپ چىقىشى پۇت تىرەپ تۇرالمايدۇ، دۇنيا ھازىر شىنجاڭدا نٻمە ىئشالرنىڭ يۈز بٻرىۋاتقانلىقىنى  خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ 
بولمايدىغان  مۇمكىن  تٻنىۋٻلىش  گۇۋاھلىقلىرى، سۈرەتلىك ىئسپاتالردىن  بىلىدۇ. ىئشەنچىلىك ھۆججەتلەر، شاھىدالرنىڭ  ياخشى  ناھايىتى 

قىلمىشالر شىنجاڭنىڭ  بۇ  بٻرىلغان،  ناھايىتى كەڭ داىئرىدە ېئلىپ  ھەقىقەتلەرنى ائشكارىلىدى: كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى 
ھەممە يٻرىدە، ھەر دەرىجىلىك ھۆكۈمەت خادىملىرى تەرىپىدىن ېئلىپ بٻرىلغان بولۇپ، داىئرلەرنىڭ قىلمىشلىرى مۇئەييەن بىر قىسىم 
ائھالىلەر توپىنى نىشان قىلغان چۈنكى �الرنىڭ قىلغان بىرەر قانۇنسىز قىلمىشلىرى تۈرتكە بولماستىن، بەلكى �الرنىڭ كىم ىئكەنلىكى 

ۋە �الرنىڭ دىنى ېئتىقادى ۋە مەدەنىيىتى سەۋەبتىندۇر. زىيانكەشلىك قىلىش، تۇتۇپ تۇرۇش ۋە قىيناش قاتارلىق قىلمىشالر پۈتۈن 
قىلىشقا  مىللەتلەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىنى دەپسەندە  قىلىدىغان مۇسۇلمان ېئتنىك  تەشكىل  مۇتلەق كۆپ سانلىقنى  ھۆكۈمەت ائپپاراتلىرىنىڭ 

�رۇنۇشتىن باشقا نەرسە ئەمەس. ھۆكۈمەتنىڭ ھازىرمۇ ىئزچىل داۋامالشتۇرۋاتقان �ز قىلمىشلىرىنى يوشۇرۇشقا زور كۈچى بىلەن تىرىشىشى، 
دۇنيانى يەنە نٻمە ىئشالر يۈز بەرگەنلىكىگە ۋە يەنە نٻمە ىئشالرنىڭ ھازىرمۇ يۈز بٻرىۋاتقانلىقىغا قارىتا قارمۇ قارشى خۇالسە چىقىرىشىغا 

بولماقتا. سەۋەبچى 

قىلىنغان ھەرقانداق ېئغىر قىلمىشالرنىڭ ائلدىنى ېئلىشقا،  قىلىنغان دەپ گۇمان  خىتاي ھۆكۈمىتى خەلقائرالىق  كىشىلىك  ھوقۇققا خىالپلىق 
توختىتىشقا، تەكشۈرۈشكە ۋە جازاالشقا مەسۇئل بۇلۇپ، زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالرغا تۆلەم تۆلەش كاپالەتكە ىئگە قىلىنىشى كٻرەك. 

ئەگەر ھۆكۈمەت �زىنىڭ خىالپلىق قىلىش ھەرىكەتلىرىنى توختىتىشنى خالىمىسا، �نداقتا ائدىل ۋە بىتەرەپ بولغان تەكشۈرۈش ېئلىپ 
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بۇنىڭغا ائرىلىشىپ،  تەشكىالتالرنىڭ  بولىشى، خەلقائرالىق  تارتىشقا مەسۇئل  گۇماندارلىرىنى جىنايــى جاۋابكارلىققا  بٻرىپ، جىنايەت 
بار.   قىلىش مەجبۇرىيەتلىرى  كاپالەتلىك  تەكشۈرۈش ۋە مەسۇئلىيەتنى سۇرۇشتۇرۇشكە  قىلمىشالرنى   كىشىلىك  ھوقۇقنى قوغداش، جىنايــى 

ياردەم  زىيانكەشلىككە �چرىغان كىشلەرگە  بولدى ۋە خەلقائرالىق تەشكىالتالر  يىل  يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىنىڭ ېئچىلغانلىقىغا تۆت  شىنجاڭدا 
بٻرىشتە ىئنتايىن ائز ئەمەللەرنى قىلدى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى شىنجاڭدىكى كىشلەرگە مەسۇئل بولۇشتا �ز ۋەزىپىسىنى ائدا 

بىر  بٻرىشكە مەجبۇر قىلغۇزىدىغان  قىاللمىدى. «بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى» ھەركەتكە �تۇپ، خىتاينى �ز قىلمىشلىرىدىن ھٻساب 
قانچە تۈرلۈك يوللىرى بار. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىغا ئەزا دۆلەتلەر ئەمەلىي مەسىلىنى ھەل قىلىشتا ئەمەلىي ھەركەتكە �تىدىغان 

ائالھىدە يىغىنالرنى چاقىرىپ، خەۋىپسىزلىك كٻڭىشى، �مۇمي مەجلىسى ۋە  كىشىلىك  ھوقۇق كٻڭىشى ائرقىلىق، رايوندا جىددىي 
تەكشۈرۈش ېئلىپ بٻرىشى كٻرەك. �الر بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشتا الياقەتسىز بولۇپال قالماستىن، نۇرغۇنلىغان دۆلەتلەر �زلىرىنىڭ ب د 

بۇ ھەركەتلىرى چٻكىدىن  ۋە  پايدىلىنىپ، خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى  كىشىلىك  ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى ائقلىغان  ت دىكى سەھنىللىرىدىن 
ائشقان. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ كاتىباتلىقى ۋە باش كاتىب،  كىشىلىك  ھوقۇق ائلى كومىسسارىنى �ز ىئچىگە ائلغان ھالدا، 
ب د ت گە ئەزا دۆلەتلەرنىڭ بەرگەن قارالىرىغا قارىتا مۇستەقىل ھالدا تەدبىر قوللىنىشى كٻرەك. يىراقتىن نازارەت قىلىش ۋە ىئگەللىگەن 

باشقا مۇناسىۋەتلىك ۋەزىيەتنىمۇ  تەپسىالتالرنى نەشىر قىلىش ائرقىلىق بۇ ۋەزىيەتنى تىزدىن تۈزىتىشى ھەم بۇ ھەركەتلەرنىڭ تۈرۈتكىسىدە، 
�ڭشىشى كٻرەك. �الر ھازىرغا قەدەر بۇ مەسىلە ھەققىدە ائممىغا �چۇق بايانات ۋە ائشكارە دوكالت بٻرىپ باقمىدى.   

بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ �نۈملۈك تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، بۇ خىل تولۇق ھۆججەتلەشتۇرۇلگەن ۋە چٻكىدىن زىيادە ائشقان 
كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى ھەل قىاللماسلىقى ھەم خىتاينىڭ قىلمىشلىرىدىن ھٻساب ائاللماسلىقى، ب د ت نىڭ ائبرويىغا 

چۈشكەن بىر داغ بولۇپ، نۇرغۇن تەرەپلەردىن �الر- �زلىرىنىڭ تىگىشلىك مەجبۇرىيەتلىرىنى ائدا قىاللمىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ ۋە بۇ ئەھۋال 
مىليونلىغان  تەشكىالتىنىڭ شىنجاڭدىكى  بىرلەشكەن دۆلەتلەر  ئەنسىرتىدۇ.  قاتتىق  يەردىكى كىشىلىك  ھوقۇق ۋەزىيىتى كىشىنى  ېئنىقكى،  � 

پاائلىيەتچىلەرنىڭ �زلىرىگە  ۋە  تۇرۇشى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ الگٻر شاھىتلىرى  يۇمۇۋٻلىپ  كىشىلەرنىڭ چٻكىۋاتقان ائزابلىرىغا كۆزىنى 
كٻلىدىغان كۆرۈنەرلىك خەتەرلەرگە تەۋەككۇل قٻلىپ �تتۇرىغا چىقىپ سۆزلىشىنى ېئتىبارسىزالشتۇرۇشقا ۋە � يەردىكى ائھالىلەرنىڭ 

.بىرلەشكەن دۆلەتلەر  بولۇپ ھٻسابلىنىدۇ  تۆھپىسى  تىرىشچانلىقلىرىغا قوشقان �نۈملۈك  يوقىتىشقا �رۇنۇش  - ائبرويىنى  ائدىمىيلىك ىئززەت 
تەشكىالتى ۋە �نىڭ ئەزا دۆلەتلىرى چوقۇم بۇ ۋەزىيەتنىڭ ھەل قىلىش چارىلىرىنى جىددى تٻپىپ چىقىشى كٻرەك. 

2017-يىلدىن كىيىن، شىنجاڭغا ساياھەتكە بارغان بىر خىتاينى زىيارەت قىلدى. شىنجاڭدىكى ۋاقىتلىرىدا، �  خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى 
بٻرىلگەندىنمۇ ېئغىر ىئكەنلىكىنى ائڭلىغان. بۇ كىشى،  بىر مۇسۇلمان دوستىدىن شىنجاڭ مۇسۇلمانلىرىغا يۈز بەرگەن ىئشالرنىڭ خەۋەرلەردە 
� دوستىدىن نىمىشقا بۇ ىئش توغرىسىدا سۆزلىمىگەنلىكىنى سورىغاندا، �نىڭ دوستى: «بىز ائۋۋال ھايات قااليلى» دەپ جاۋاب بەرگەن. بۇ 

كىشىنىڭ سۈكۈتتە تۇرۇشىنى چۈشىنىشكە بوالتتى. بىراق، شىنجاڭدا ياشاۋاتقان مۇتلەق كۆپ قىسىم مۇسۇلمان ائز- سانلىق مىللەتلەردىن 
سىرت، دۇنيانىڭ بۇ ۋەزىيەت توغرىسىدا �نسىز تۇرۇشى، ھەقىقەتنى ائشكارىالشقا �رۇنماسلىقى، قىالاليدىغان ھەر قانداق تىرىشچانلىقالرنى 

بىر  تۇرۇشىغا ھٻچقانداق  تۈگىتىشكە كۈچ چىقارماسلىقى ۋە جىنايــى جاۋابكارلىقالرنى سۈرۈشتۈرمەي  بۇ دەپسەندىچىلىكنى  كۆرسىتىپ 
بولمىغاندا شىنجاڭدىكى كىشلەر مۇشۇنداق قىلىشقا ھەقلىقتۇر. �رۇنلۇق سەۋەبلەر يوق. ھٻچ 
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تەكلىپلەر

خىتاي ھۆكۈمىتىگە
  قاتارلىق تۇتۇپ تۇرۇش �رۇنلىرىدىكى ياكى تۈرمە  تاقىشى ۋە يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدا  بارلىق يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىنى   شىنجاڭدىكى 

پاكىت  يٻتەرلىك ىئشەنچ ۋە ېئتىراپ قىلىنىدىغان  بارلىق كىشىلەرنى خەلقائرادا قوبۇل قىلىنىدىغان جىنايەت �تكۈزگەنلىكىگە داىئر 
بولمىسا دەرھال قويۇپ بٻرىشى، �الرنىڭ ېئتىراپ قىلىنىدىغان تۇتۇپ تۇرۇش �رۇنلىرىغا يۆتكىلىشى ھەم خەلقائرا �لچەملەر 

بويىچە ائدىل بولغان سوتقا چىقىشى كاپالەتكە ىئگە قىلىنىشى كٻرەك.

 .تۇتۇپ تۇرلىۋاتقانالرنىڭ داۋاملىق تۇتۇپ تۇرۇلىشىغا قانۇنلۇق قارشى چىقىشىغا يول قويۇش

  الگٻر، تۈرمە ياكى باشقا تۇتۇپ تۇرۇش �رۇنلىرىدا تۇتۇپ تۇرلىۋاتقان كىشىلەرنىڭ ائىئلە تاۋابىائتلىرىغا، جۈملىدىن چەتئەلدە 
يازما سەۋەبى ۋە �الرنىڭ ائىئلە ئەزالىرىنىڭ دٻلوسىغا مۇناسىۋەتلىك باشقا رەسمىي ھۆججەتلەر  ياشايدىغانالرغا تۇتۇپ قٻلىشنىڭ 

. بىلەن تەمىنلەش 

  يەنى جازا) يوقىتىش» مەركەزلىرىنى  تەربىيىلەش» ۋە «ئەسەبىيلىكنى  تەربىيىلەش»، «�زگەرتىش ائرقىلىق   شىنجاڭدىكى «كەسپىي 
الگٻرلىرىنى) تاقاش .

  ھەر قانداق كىشىنىڭ خالىغانچە تۇتۇپ تۇرۇلىشى، مەجبۇرىي غايىب بولۇشى ، قىيناش ياكى باشقا ناچار مۇائمىلىلەرگە دۇچار 
. قىلىش  كاپالەتلىك  بولماسلىقىغا 

  ،تاللىغان ائدۋوكات  �الرنىڭ قويۇپ بٻرىلىشى ائلدىدا، بۇ الگٻرالرغا ېئلىپ كٻلىنگەن ياكى قامالغانالرنىڭ ھەممىسىنىڭ �زلىرى 
مۇستەقىل تٻببىي خادىمالر ۋە �الرنىڭ ائىئلە-تاۋابىائتلىرى بىلەن تٻز ھەم قەرەللىك زىيارەت قىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىش .

  خەلقائرا كىشىلىك ھوقۇق قانۇنىدا بۇ خىل ائالقىگە ائالھىدە چەكلىمە قۇيۇلمىغان  بولسىال، شىنجاڭدىكى بارلىق كىشىلەرنىڭ 
ائىئلە ئەزالىرى ۋە باشقىالر، جۈملىدىن باشقا دۆلەتلەردە ياشايدىغانالر بىلەن ئەركىن ائالقە قىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىش .

  يغۇر، قازاق ۋە مۇسۇلمانالر كۆپ سانلىقنى ىئگىلەيدىغان باشقا مىللەتلەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى، جۈملىدىن خىتايدىن ئەركىن� 
ائيرىلىش ۋە قايتىش ھوقۇقىغا يول قويمايدىغان چەكلىمىلەرنى، يەنى بۇ خىل بارلىق قانۇن-نىزامالرنى تۈزىتىش ۋە ئەمەلدىن 

قالدۇرۇش، ھەم پۈتۈن مۇناسىۋەتلىك سىياسەت ۋە ئەمەلىي تەدبىرلەرنى ائخىرالشتۇرۇش. 

  مۇسۇلمانالر ۋە باشقا بارلىق دىنىي ياكى ېئتىقاد ائممىسى  ئەزالىرىنى �ز ىئچىگە ائلغان ھەر بىر كىشىنىڭ �ز دىنىنى ياكى 
ېئتىقادىنى تاللىشىغا ۋە ساقالپ قٻلىشىغا يول قويۇش، ھەمدە بۇالرنى �چۇق-ائشكارە ھەم خۇسۇسىي ھالدا دۇائ-تىالۋەت 

قىلىش، ىئجرا قىلىش ۋە �قۇتۇش قاتارلىق  دىنىي ىئبادەتلەر بىلەن شۇغۇللىنىش پاائلىيەتلىرىنى  تىنچ ھالدا نامايان قىلىشغا ۋە 
ېئلىپ بٻرىشىغا يول قويۇش . 

  دۆلەت بىخەتەرلىكىنى قوغداشنى مەقسەت قىلغان ياكى تٻررورلۇققا قارشى تۇرۇش نامىدا بارلىققا كەلگەن ھەر قانداق قانۇنىي 
ماددىالرنىڭ ېئنىق ۋە تەپسىلىي ېئنىقلىمىسى ۋە خەلقائرا كىشىلىك ھوقۇق قانۇنى ۋە �لچىمىگە ماس كٻلىشىگە كاپالەتلىك 

قىلىش.

  شىنجاڭدىكى �يغۇرالر، قازاقالر ياكى باشقا مۇسۇلمان مىللەتلەرگە قارىتا يۈرگۈزۈلگەن خەلقائرا قانۇن ۋە ېئغىر كىشىلىك ھوقۇق 
قانداق ائدەمنى تەرەپسىز، مۇستەقىل،  بار دەپ گۇمان قىلىنغان ھەر  دەپسەندىچىلىكىگە چٻتىشلىق جىنايــى جاۋابكارلىقى 

تٻز، �نۈملۈك ۋە ائشكارا بىر تەرەپ قىلىش. ئەيىبلەنگەن جىنايەتچىلەرنى �لۈم جازاسىغا مۇراجىئەت قىلماستىن سوتقا ائدىل 
قىلىش. كاپالەتلىك  تارتىلىشىغا 

  ب د ت كىشىلىك ھوقۇق مۇتەخەسسىسلىرى ، مۇستەقىل كىشىلىك ھوقۇق تەكشۈرگۈچىلىرى ۋە ژۇرنالىستالرنىڭ شىنجاڭدىكى 
يىغىۋٻلىش الگٻرلىرى ۋە تۈرمىلەرنى �ز ىئچىگە ائلغان بارلىق جايالرغا كىرىشىگە يول قويۇش .

  بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى كىشىلىك ھوقۇق ائلىي كومىسسار ىئشخانىسى، ائالھىدە تەرتىپلەر ۋە ب د ت باشچىلىقىدىكى 
باشقا تەكشۈرۈشلەر ياكى باشقا مۇستەقىل خەلقائرا كىشىلىك ھوقۇقنى نازارەت قىلىش ۋە تەكشۈرۈش مٻخانىزمى بىلەن تولۇق ۋە 

ھەمكارلىشىش. �نۈملۈك 
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  تۇتقۇنالر ۋە زىيانكەشلىككە �چرىغۇچىالرنىڭ بويىچە سابىق  باشقا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى  قانۇن ۋە   خەلقائرا 
ائىئلە-تاۋابىائتلىرىنى خەلقائرا قانۇن ۋە �لچەملەر ائساسىدا تولۇق، �نۈملۈك، جىنس پەرىقلەندۇرۇلمىگەن ھالدا ۋە ئەھۋالغا 

بىلەن تەمىنلەش. يارىشا تۆلەم پۇللىرى 

 . توختىتىش  قىلىشنى  تەلەپ  بٻرىشىنى  قايتۇرۇپ  قىلىپ، شەخسلەرنى خىتايغا  پرىنسىپىغا خىالپلىق   قايتۇرماسلىق 

  چەتئەللەردە ياشايدىغان خىتاي بىلەن مۇناسىۋىتى بار �يغۇر، قازاق ۋە مۇسۇلمانالرنى ائساس قىلغان باشقا مىللەتلەرگە 
پاراكەندىچىلىك ۋە تەھدىتلەرنى توختىتىش . قارىتىلغان ھەر خىل 

ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كٻڭىشىگە
  ائالھىدە يىغىن ياكى جىددىي مۇنازىرە ېئلىپ بٻرىپ، شىنجاڭدا خەلقائرا قانۇن ۋە باشقا ېئغىر كىشىلىك ھوقۇق 

گۇمانلىق  مٻخانىزم �رنىتىش،  مۇستەقىل خەلقائرالىق  تەكشۈرۈش �چۈن  قىلمىشالرنى  جىنايــى  دەپسەندىچىلىكىگە چٻتىشلىق 
بولۇشى كٻرەك: تۆۋەندىكىچە  مٻخانىزم  ماقۇلالش.  قارارىنى  بٻكىتىش ائرقىلىق جاۋابكارلىقنى سۈرۈشتۈرۈش  جىنايەتچىلەرنى 

  يٻقىندىن كۆزىتىش، تەھلىل قىلىش، دوكالت قىلىش ۋە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنىڭ ائلدىنى ېئلىش 
باشقا ېئغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە چٻتىشلىق  قانۇن ۋە  بٻرىش، ھەمدە خەلقائرا  تەكلىپلىرىنى 

بار؛  بىرلەشتۈرۈش ۋە تەھلىل قىلىش مەجبۇرىيىتى  جىنايەتلەرگە ائىئت دەلىل-ىئسپاتلىرىنى توپالش، ساقالش، 

  كەلگۈسىدىكى تەكشۈرۈش ۋە ئەدلىيە مٻخانىزمى ائرقىلىق خەلقائرا ائدىللىق �لچىمىگە ماس كٻلىدىغان ۋە �لۈم 
بار؛ قانۇنى �لچىمىگە ائساسەن دٻلو تۇرغۇزۇش مەجبۇرىيىتى  جازاسىغا چٻتىلمايدىغان جىنايــى ىئشالر 

  ،بىخەتەرلىك قىسىم قوماندانلىق تۈزۈلمىسى قانۇنى،  قانۇنى، خەلقائرا جىنايــى ىئشالر   خەلقائرا كىشىلىك ھوقۇق 
جىنسىي ۋە باشقا جىنسنى ائساس قىلغان زوراۋانلىق، بالىالر ھوقۇقى، مٻيىپالر ھوقۇقى، سىن ۋە سۈرەتنى دەلىللەش 

بىلەن ھەمكارلىشىش؛ مۇتەخەسسىسلەر  قاتارلىق مۇستەقىل خەلقائرالىق  ائنالىز  ئەدلىيىلىك  ۋە 

 نىڭ مەجبۇرىيىتىنى ىئجرا قىلىش �چۈن مالىيە ۋە تٻخنىكا قاتارلىق يٻتەرلىك مەنبەسى بۇلىشى ؛ ۋە� 

  كىشىلىك ھوقۇق كٻڭىشى ۋە ب د ت �مۇمىي يىغىنىغا، ب د ت خەۋپسىزلىك كٻڭىشىگە ھەمدە ب د ت نىڭ باشقا 
ائالقىدار بۆلۈملىرىدىن رايوندىكى ۋەزىيەتكە ائىئت  قەرەللىك، يٻڭىالنغان ۋە ئەتراپلىق دوكالت بٻرىشنى تەلەپ 

قىلىنىدۇ؛

ب د ت ب د ت خەۋپسىزلىك كٻڭىشىگە
  ب د ت نىڭ ائالقىدار �رۇنلىرى، شۇنداقال پۇقراالر جەمئىيىتى ئەزالىرى ۋە كىشىلىك ھوقۇقنى قوغدىغۇچىالرنىڭ شىنجاڭنىڭ 

ۋەزىيىتى توغرىسىدا قەرەللىك، رەسمىي، �چۇق يىغىن ېئچىشى ۋە ب د ت خەۋپسىزلىك كٻڭىشىگە شىنجاڭدا يۈز بٻرىۋاتقان ئەڭ 
يٻڭى ۋەزىيەتنى بىۋاسىتە خەۋەردار قىلىپ تۇرۇشىغا يول قۇيۇش. 

  خىتاي داىئرىلىرىگە بۇ ئەھۋالنى ئەيىبلەيدىغان، يىغىۋٻلىش الگٻرى سىستٻمىسى ۋە �يغۇر، قازاق ۋە باشقا مۇسۇلمانالرنى ائساس 
نىزامالر ۋە مۇناسىۋەتلىك سىياسەت ۋە تەدبىرلەرنى ئەمەلدىن  بارلىق قانۇن،  قىلغان مىللەتلەرنىڭ ھوقۇقىنى چەكلەيدىغان 

قالدۇرۇشنى تەلەپ قىلىدىغانلىقى ېئنىق �چۇر بٻرىدىغان بىر قارار ماقۇلالش. بۇ قارار مۇستەقىل كىشىلىك ھوقۇق تەكشۈرگۈچى 
خادىملىرىنىڭ شىنجاڭغا دەرھال ۋە ئەركىن زىيارەتكە بٻرىشىنى تەلەپ قىلىشى كٻرەك. 

ب د ت وئمۇمىي يىغىنىغا 
  ئەگەر ب د ت بىخەتەرلىك كٻڭىشى قارار ماقۇللىيالمىسا، �نداقتا شىنجاڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتى توغرىسىدا شىنجاڭدىكى 

بۇ  كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى ئەيىبلەيدىغان كۈچلۈك ىئبارىلەرنى �ز ىئچىگە ائلغان ئەتراپلىق قارار ماقۇلالش، بولۇپمۇ 
كٻرەك. قىلىنىشى  قىلمىشالرنىڭ جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتۈرۈشكە چاقىرىق  قانۇنغا خىالپ  خىل 
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  توپالش، قوغداش ۋە جىنايــى ىئشالر تەكشۈرۈش، دەلىل-ىئسپاتالرنى   شىنجاڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى 
تەييارلىق قىلىش �چۈن، ب د ت رەھبەرلىكىدىكى مٻخانىزمىنى قولاليدىغانلىقىنى ىئپادىلەش.  ئەيىبلەش دەۋاسىغا  بويىچە 

بۇ مٻخانىزمنىڭ مالىيە، تٻخنىكا ۋە باشقا ياردەملەر بىلەن تەمىنلىنىشىنى كاپالەتلىك ىئگە قىلىش. ئەگەر ب د ت نىڭ باشقا 
�رگانلىرى بۇ خىل مٻخانىزمنى �رنىتىلمىسا، ئەڭ تىز سۈرەتتە �مۇمىي يىغىن ىئلگىرىكىگە �خشاش دەرھال تەكشۈرۈش 

مٻخانىزمىنى ھاسىل قىلىشى كٻرەك .

ب د ت نىڭ باش كاتىپىغا
  خىتاي داىئرىلىرىگە �الرنىڭ شىنجاڭدىكى �يغۇر، قازاق ۋە باشقا مۇسۇلمانالرنى ائساس قىلغان باشقا مىللەتلەرگە قارىتىلغان 

ھەرىكىتى ۋە قىلمىشلىرىنىڭ قانۇنسىز ىئكەنلىكى ۋە دەرھال ائخىرالشتۇرۇشى كٻرەكلىكى ھەققىدە ېئنىق ۋە ائشكارا �چۇر بٻرىش .

  ب د ت نىڭ كىشىلىك ھوقۇق ائلىي كومىسسارلىقى ىئشخانىسىنى �ز ىئچىگە ائلغان بارلىق ائپپاراتلىرى ۋە �رگانلىرىنىڭ خىتاي 
ۋەزىيىتىنى نازارەت قىلىش ۋە دوكالت قىلىش مەجبۇرىيىتىنى ائدا قىلىشىغا ھەمدە زۆرۈر تٻپىلغاندا سۆز قىلىش ھوقۇقىنىڭ 

بارلىقىنى كاپالەتلىك ىئگە قىلدۇرۇشى كٻرەك .

ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ائلىي كومىسسارىغا
  141/48 قارارىدا  شىنجاڭدىكى ۋەزىيەتنى يىراقتىن نازارەت قىلىش ۋە باھاالشنى قانات يايدۇرۇپ، �مۇمىي يىغىننىڭ 

بىلەن شىنجاڭدىكى ۋەزىيەتنى ائشكارا  تەۋسىيەلەر  كٻيىنكى قەدەمدىكى كونكرٻت  بۇيرۇقىغا ائساسەن،  بەلگىلەنگەن مۇستەقىل 
دوكالت قىلىش .

  31/45 قارارىغا ماس ھالدا، كىشىلىك ھوقۇق كٻڭىشىنىڭ ۋەزىيەتنى جىددىي مەسىلە سۈپىتىدە  كىشىلىك ھوقۇق كٻڭىشىنىڭ 
قىسقىچە بايان قىلىش، بۇ قارار ائلىي كومىسساردىن « كىشىلىك ھوقۇققا دەخلى- تەرۇز قىلىش ئەندىزىسى جىددىي كىشىلىك 

دىققىتىگە  كۆزەتكۈچىلەرنىڭ  ۋە  ئەزالىرى  كٻڭىشىنىڭ  كىشىلىك ھوقۇق  بٻرىدۇ…  كۆرسىتىپ  كۈچىيىدىغانلىقىنى  ھوقۇق خەۋپنىڭ 
ۋەزىيەتنىڭ تەخىرسىزلىكىنى ئەكس ئەتتۈرۈشى، شۇنداقال مەلۇم بىر شەكىلدە دوكالت بٻرىشنىمۇ �ز ىئچىگە ائلىدۇ» دٻگەن 

كۆرسەتمىللرىگە ائساسەن ېئنىق تەلەپ قىلىش كٻرەك.

پۈتكۇل خەلقائرا جەمئىيەتكە
  بارلىق ىئككى تەرەپلىك، كۆپ تەرەپلىمىلىك ھەم رايونلۇق ىئمكانىيەتلىرىڭىزدىن پايدىلىنىش، جۈملىدىن ب د ت دە بٻرىلگەن 

يۈرگۈزۈۋاتقان كىشىلىك ھوقۇققا  بويىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭدا  قانۇنالر  پايدىلىنىش ائرقىلىق، خەلقائرا  ھوقۇقالردىن 
تەكشۈرگۈچىلەرنىڭ چەكلىمىسىز  كىشىلىك ھوقۇق  توختىتىشقا ھەم مۇستەقىل  قىلىش جىنايەتلەرنى دەرھال  دەخلى-تەرۇز 

ھالدا كىرىشىگە يول قويۇشىغا چاقىرىق قىلىش، بۇ يەنە شىنجاڭدىكى ائز سانلىق مىللەتلەرگە يۈرگۈزۈلۈۋاتقان كەمسىتىلىش ۋە 
بىكار قىلىشقا دەۋەت قىلىشنىمۇ �ز ىئچىگە ائلىدۇ. زىيانكەشلىك قىلىش تۈزۈملىرىنى 

  كىرىشىگە ۋە چەكلىمىسىز  كٻچىكـتۈرمەستىن  دۆلىتىڭىزگە  كىشىلەرنىڭ  بارلىق  قاچقان  زىيانكەشلىكـتىن  ۋە  زوراۋانلىق   شىنجاڭدىكى 
يول قويۇلسۇن. ئەگەر �الر �مىد قىلسا، �الرنىڭ ائدىل ۋە �نۈملۈك بولغان سىياسى پاناھلىنىش رەسمىيىتىگە ېئرىشىشىگە 
قايتۇرۇلۇشقا دۇچار بولسا، قانۇن مەسلىھەتچىلىرى كىشىلىك ھوقۇققا دەخلى-تەرۇز قىلىنىش  كاپالەتلىك قىلىڭ. ئەگەر �الر 

خەۋپلىرىنى ىئنچىكە باھاالش، ھەمدە چىقىرىۋٻتىش بۇيرۇقىغا قارشى تۇرۇش ىئقتىدارىغا ىئگە بۇلىشىغا يول قويۇلسۇن.

  پرىنسىپـى قايتۇرماسلىق  قارىتا  بارلىق كىشىلەرگە  تىلىگۈچىلەرنى �ز ىئچىگە ائلغان  پاناھلىق   شىنجاڭدىن كەلگەن مۇساپىرالر ۋە 
قايتۇرۇۋٻتىش توختىتىلسۇن ھەمدە  ياكى ۋاسىتىلىق ھالدا خىتايغا مەجبۇرىي  بىۋاسىتە  قىلىنسۇن ۋە قوللىنىلسۇن.  قاتتىق ىئجرا 

قىيىن- قىستاق، خالىغانچە تۇتۇپ تۇرۇش، مەجبۇرىي غايىب بولۇش، ائدىل سوت قىلىش ھوقۇقىنى �چۇق-ائشكارە رەت 
قاتارلىق ېئغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە دۇچار  قىلىش  زىيانكەشلىك   ياكى  قىلىش، سىستٻمىلىق كەمسىتىش 

بۆلىدىغان يەرگە  ھٻچ بىر كىشىنىڭ قايتۇرماسلىقى كاپالەتلىك ىئگە قىلىنىشى كٻرەك.
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2017-يىلىدىن باشالپ، خىتاي ھۆكۈمىتى«تٻررولۇق» قا قارشى تۇرۇش قالپىقى ائستىدا، شىنجاڭ �يغۇر ائپتونوم رايونىدىكى 

مۇسۇلمانالرغا قارىتا زور دەرىجىدە سىستٻمىلىق باستۇرۇش ېئلىپ بارماقتا. ھۆكۈمەتنىڭ تۇتقان يولى تٻررولۇق تەھدىتىگە قارىتا 

قانۇنلۇق ىئنكاس قايتۇرۇش بولماستىن، كوللٻكـتىپ ھالدا شىنجاڭنىڭ بىر قىسىم رايونلىرىدىكى ائھالىلەرنىڭ دىننىي ېئتىقادى ۋە 

مىللىي كىملىكىنى ائساس قىلغان، چٻكىدىن ائشقان زوراۋانلىق ۋە تەھدىت ۋاستىلىرىنى قوللىنىش ائرقىلىق، �الرنىڭ ىئسالمىي 

دىننىي ېئتىقادى ۋە تۈركى - مۇسۇلمانلىق ېئتنىك مەدەنىيەت ۋە �رپ-ائدەتلىرىنى تۈپ يىلتىزىدىن يوقىتىش نىيىتى ائشكارا بولماقتا.

بۇ سىياسىي سىڭدۈرۈش ۋە مەجبۇرى مەدەنىيەت ائسسىمىلياتسىيىسىنى ئەمەلگە ائشۇرۇش �چۈن، ھۆكۈمەت خالىغانچە كەڭ 

كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىشنى قانات يايدۇردى. غايەت زور ساندىكى مۇسۇلمانالرنى ائساس قىلغان مىللەتلەردىن بولغان ئەر-ائيالالر 

قولغا ېئلىنغان. يىغىۋٻلىش الگٻرى سىستٻمىسى شىنجاڭدىكى ائز سانلىق مىللەتلەرنى بويسۇندۇرۇش ۋە مەجبۇرىي 

ائسسىمىلياتسىيە قىلىش زور كۆلەملىك ھەرىكىتىنىڭ بىر قىسمى .

بۇ دوكالتنىڭ ھۆكۈملىرى ۋە خۇالسىسى بولسا، خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتىنىڭ يىغىۋٻلىش الگٻرالرنىڭ سابىق تۇتقۇنلىرىدىن ۋە 

2017- يىلدىن كىيىن شىنجاڭدا تۇرغان بىر قىسىم كىشىلەردىن توپلىغان بىرىنچى قول ىئسپاتلىرى، شۇنداقال سۈنئىي ھەمراھ 

تەسۋىرى ۋە سانلىق مەلۇماتالرنى ائنالىز قىلىش ائساسىدا چىقىرىلغان. خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالت توپلىغان دەلىل - ىئسپاتالر، 

خىتاي ھۈكۈمىتىنىڭ ئەڭ ائز دٻگەندە تۆۋەندىكىدەك ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى سادىر قىلغانلىقىنى پاكىتالر ائساسىدىكى 

يەكۈن بىلەن تەمىنلەيدۇ: خەلقائرا قانۇننىڭ ائساسىي قاىئدىلىرىگە خىالپلىق قىلىپ تۈرمىگە تاشالش ياكى جىسمانىي ئەركىنلىكـتىن 

ېئغىر دەرىجىدە مەھرۇم قىلىش، قىيناش ۋە زىيانكەشلىك قىلىش.

خىتاي ھۆكۈمىتى دەرھال بارلىق يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىنى تاقىشى ۋە يىغىۋٻلىش الگٻرلىرىدا ياكى تۈرمە قاتارلىق تۇتۇپ تۇرۇش 

�رۇنلىرىدىكى بارلىق كىشىلەرنى خەلقائرادا قوبۇل قىلىنىدىغان جىنايەت �تكۈزگەنلىكىگە داىئر يٻتەرلىك ىئشەنچ ۋە ېئتىراپ 

قىلىنىدىغان پاكىت بولمىسا قويۇپ بٻرىشى كٻرەك. بۇ دوكالتتا ھۆججەلەشتۈرۈلگەن ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر ۋە باشقا ېئغىر 

ـى جاۋابكارلىقى بار  ـ كىشىلىك ھوقۇققا دەخلى تەرۇز قىلىش قىلمىشلىرىنى مۇستەقىل ۋە �نۈملۈك تەكشۈرۈش تەلەپ قىلىنىدۇ. جىناي

دەپ گۇمان قىلىنغانالر ائدىل سوتتا ائدالەتكە تاپشۇرۇلۇشى كٻرەك. بولۇپمۇ، ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كٻڭىشى ياكى ب د ت �مۇمىي 

مەجلىسى مۇستەقىل خەلقائرالىق مٻخانىزم قۇرۇپ، شىنجاڭدىكى جىنايەتلەرنى خەلقائرا قانۇن ائساسىدا تەكشۈرۈشى ۋە باشقا 

جىددى كىشىلىك ھوقۇق زوراۋانلىقى ۋە خورالش جىنايەتلىرىنى �تكۈزگەن گۇماندارالرنى پەرقلەندۈرۈش ائرقىلىق، �الرنىڭ 

جاۋابكارلىقنى سۈرۈشتە قىلىشى كٻرەك. 
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