
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 السىۇفورمباستۇرۇش  خىتاينىڭ
نى يېشىپ ەئپى نازارەت كەڭ كۆلەملىك بىر ىئشلىتىۋاتقان ى ساقچىالرېئلىدىكۇئيغۇر 

چىقىش



قىسقىچە مەزمۇنى

مىليون ۇئيغۇر ۋە باشقا تۈرك  13ېئلىدىكى ۇئيغۇر يىلىنىڭ ائخىرىدىن باشالپ، خىتاي ھۆكۈمىتى  -2016
، ۇئالرنىڭ ەش ېئلىپ بارغانمۇسۇلمانلىرىنى كەڭ كۆلەمدە قارىسىغا تۇتۇپ تۇرغان، مەجبۇرى سىياسى تەربىيەل

چەكلىگەن ۋە دىنى جەھەتتىن باستۇرغان. ىئشەنچىلىك مۆلچەرلەر شۇنى كۆرسىتىدۇكى، بۇ خىل  تۇرۇشىنى -يۈرۈش
گىرلىرىغا قامالغان. ائتالمىش كۈچەيتىلگەن باستۇرۇشالردىن، بىر مىليونغا يېقىن ائدەم  سىياسى ۆئگىنىش ال

قىلىدىغان جەمئىيەتنى كونترول ۇئيغۇر ېئلىنى « بە بېرىش ھەرىكىتىزوراۋانلىق ۋە تېرورلۇققا قاتتىق زەر»ھۆكۈمەتنىڭ 
 ەئڭ يېڭى تېخنىكىالرنى ىئشلىتىدىغان خىتاينىڭ ەئڭ ائساسلىق مەركەزلىرىدىن بىرىگە ائيالندۇرغان.

بىر گەۋدىلەشكەن » ائرا ائالقىدە قوللىنىدىغان -ۆئز باشقا ھۆكۈمەت خادىملىرى  بىلەنساقچى  تابۇ دوكالت
ەئپ ى تەپسىلى  دەپ ائتىلىدىغان يانفون)تۆۋەندە قىسقارتىپ جەڭ سۇپىسى دەپ ېئلىنىدۇ.(  «ىلىش سۇپىسىجەڭ ق

 نىىنازارەت قىلىشكەڭ كۆلەمدە ۇئيغۇر ېئلىدا . بۇ سۇپا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ىنغانۋە ائنالىز قىل ۈلگەنچۈشەندۈر 
 «زىتىشۈ كىشىلىك ھوقۇقنى ك»يىلى فېۋرالدا،  -2018ىئشقا ائشۇرىدىغان ائساسلىق سېستېمىلىرىنىڭ بىرى. 

 نىڭ، بۇ نازارەت سېستېمىسىپتوغرىسىدا مەلۇمات بەرگەن بولۇ جەڭ سۇپىسىبۇ  بولۇپتەشكىالتى تۇنجى 
بۇ ۇئچۇرالرنى ائندىن ، دەپ قارىغانالرغا چېكىت قويۇپكىشىلەرگە مۇناسىۋەتلىك ۇئچۇرالرنى توپالپ، تەھدىت 

قويۇلغان بەزى ائدەملەرنىڭ تۇتۇلغانلىقى ۋە سىياسى  چېكىتھۆكۈمەت خادىملىرىغا يولاليدىغانلىقىنى، 
گىرلىرىغا ياكى باشقا يەرلەرگە ەئۋەت قارشى »يانفونغا  ھازىر بىز . لېكىنەيت قىلغانقىنى ىلگەنلىكتەربىيەلەش ال

قانداق سېستېمىسىنىڭ  نازارەتبۇ كەڭ كۆلەملىك قوللىنىش ائرقىلىق،  نىدەپ ائتىلىدىغان تېخنىكى «تېخنىكا
 توغرىسىدا تېخىمۇ ېئنىق مەلۇماقتا ېئرىشتۇق. كىملەرنى نىشانلىغانلىقىىئشلەيدىغانلىقى ۋە 

كەڭ كۆلەملىك نازارەت قىلىشنىڭ تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگەن بولۇپ، زور  نىڭ ەئھميىتىبۇ بايقاشالر 
نازارەت  جەمئىيەتنىسېستېمىسى شۇ رايوندىكى  ىسىجەڭ سۇپ. چۈنكى بۇ بېرىدۇيورۇتۇپ قانداق بولىدىغانلىقىنى 

 بۇ جەڭ سۇپىسىشۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا . ىدۇر مەركىز بىر ېئكولوگىيەلىك سېستېمىسىنىڭ  قىلىدىغان ۋە كونترول
بۇ جەڭ ېئلىدىكى ۇئيغۇر بېرىدۇ.  ىئكەنلىكىنى كۆرسىتىپىڭ قانداق نيەنە خىتايدىكى كەڭ كۆلەملىك نازارەت

خىتاينىڭ ھەممە يېرىدىكى  سىاليىھە نىڭ ائساسىىالر ېستېمبولسىمۇ، بۇ س ىنى ائلغانتاجاۋۇز خاراك تېر  سۇپىسى
 وئخشايدۇ. نىڭكىگەسېستېمى ساقچىالر پىالنالۋاتقان ۋە ىئجرا قىلىۋاتقان

قانۇنىغا كەڭ كۆلەملىك نازارەتنىڭ كۆپ قىسمى، ھەتتا ھەممىسىنىڭ خىتاي  تەسۋىرلەنگەنبۇ دوكالتتا 
 ،ھوقۇقى يەتن شەخسىكە ىئگە بولغاخەلقائرادا كاپالەت كەڭ كۆلەملىك نازارەت بۇ زىت ىئكەنلىكى ېئنىق.

قاتارلىقالرنىڭ  قىلىش ەئركىنلىكى پاائلىيەتيىغىلىش ۋە قاراشنى قۇبۇل قىلىش،  دەپ ھسىزىئسپاتالنغۇچە گۇنا
بۇ كەڭ كۆلەملىك نازارەت پىكىر ەئركىنلىكى ۋە دىنى ەئركىنلىك قاتارلىق باشقا ەئركىنلىكلەر . تۇر پگە خىالھەممىسى

 ۈئچۈن قاتتىق زەربىدۇر.
ۈئچ چوڭ رولىنى مۇنداق پىنىڭ يانفون ەئ جەڭ سۇپىسى بۇتەشكىالتى  «زىتىشۈ كىشىلىك ھوقۇقنى ك»

 ، شۇنداقالۋە ەئھۋالالرنى دوكالت قىلىش تۇئچۇرالنى يىغىش، گۇمانلىق دەپ بىلگەن پاائلىيەشەخسى  بايقىدى:
 ش قاتارلىقالر.تەلەپ قىلىشەخسلەرنى تەكشۈرۈشنى چېكىت قويغان سېستېما مەسىلىسى بار دەپ 



السىۇفورم باستۇرۇش خىتاينىڭ

ھۆكۈمىتى دىكى، خىتاي ىائشكارىل الر شۇنىائنالىز  توغرىسىدىكى ىيانفون ەئپ  جەڭ سۇپىسى خىتاينىڭ
، كىشىلەرنىڭ چاچ رەڭگىدىن تارتىپ بۇ ۇئچۇرالريىغقان بولۇپ، لىرىنىۇئچۇر شەخسى ناھايىتى كۆپ  نىڭكىشىلەر 

نىڭ سىسۇپى جەڭ . بۇ ۇئچۇرالرۆئز ىئچىگە ائلىدۇ بوي ېئگىزلىكىنى نخاتىرىلىگەتەپسىلى ھەتتا سانتېمىتىرغىچە 
بىزنىڭ ائنالىز . ىنىدۇىلەرنىڭ كىملىك نومۇرى بىلەن باغلمەركىزى سېستېمىسىغا يولالنغاندىن كېيىن، شۇ كىش

 -ىئشائدەتتىكى ھۆكۈمەت نۇرغۇن قانۇنلۇق، كۈندىلىك ۋە ېئلىدىكى نەتىجىمىز يەنە شۇنى كۆرسەتتىكى، ۇئيغۇر 
كەلدى قىلماسلىق، داىئم ائلدى ىئشىك تىن ماڭماسلىق  -، مەسىلەن: خوشنىالر بىلەن باردىنىھەرىكەتلەر 

مەۋھۇم  51قاتارلىق  Viber ۋە WhatsApp دەپ قارىغان. بۇ يانفون ەئپ ى يەنە ھەرىكەت قاتارلىقالرنىمۇ گۇمانلىق
 .دەپ تىزغان لىرىنىمۇ گۇمانلىقائالقە قورال شىفىرالشتۇرۇلغان ۋە ر ائالقە قورالىشەخسى تو 

ياكى ھۆكۈمەت خادىمى  يانفون ەئپ ى يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەسچىتكە ىئائنە بېرىش جەڭ سۇپىسى
يدىغانلىقىنى يوق يەردە ۋەزخانلىق قىلىش قاتارلىق بەزى تېنچ دىنى پاائلىيەتلەرنىمۇ گۇمانلىق دەپ ھېسابال

 ىكىجەھەتت. لېكىن بۇ يانفون ەئپ ى مەسىلە دەپ ھېسابلىغانلىرىنىڭ زور كۆپ ى مىللى ياكى دىنى كۆرسىتىپ بەردى
ھەر بىر ېئلىدىكى ھەرىكەتلەردۇر. بىزنىڭ بايقىغىنىمىز شۇنى كۆرسىتىدۇكى، بۇ يانفون ەئپ ى ۇئيغۇر  -سۆز  ەتتىكىائد

 «ائياق ىئزى » ى قالدۇرغانكىشىلەرنىڭ يانفون جەڭ سۇپىسى نازارەت قىلىدۇ ۋە ۇئالرنىڭ ۇئچۇرىنى يىغىدۇ. شەخسنى
. بۇ يانفون ەئپ ى يەنە شۇ رايوندىكى ھەر ىئز قوغاليدۇراپ ۋە وئرنى، ۇئالرنىڭ كىملىك كارتىسى ۋە قاتناش قورالىغا قا

 يەرلىك ھۆكۈمەتنىڭېئلىدىكى ۇئيغۇر  مانا بۇالرنىڭ ھەممىسىىتىدۇ. كۈز بىر ائدەمنىڭ توك ۋە گاز ىئشلىتىشىنىمۇ 
ۈئچۈن >ھەر خىل ۇئسۇل< الر بىلەن ھەر بىر ائىئلىدىكى ھەربىر  جەڭ سۇپىسىھۆكۈمەت خادىملىرى چوقۇم بۇ »

 .زىچ جىپسىالشقانباياناتى بىلەن  دېگەن« ائدەمنىڭ ۇئچۇرىنى يىغىشى كېرەك
دىن جىق توك ىئشلەتسە، ساقچىنىڭ « نورما»كىشىلەر ۆئز نامىغا تىزىمالتمىغان تېلفوننى ىئشلەتسە، 

تەرتىپسىز ۋە ۆئلچەمسىز  بۇ سېستېمىسى پىسىجەڭ سۇرۇخسىتىسىز تىزىمغا ائلدۇرغان رايونىدىن ائيرىلسا، 
 غا ائساسەن، بۇالرنىلىرى«يىپ ۇئچىنىچىكە ىئ» بۇ ۋە ىدۇالرغا چېكىت ۇئر «نورمالسىزلىق»، بۇ نى بايقاپەئھۋال

 .ەئسكەرتىدۇھۆكۈمەتكە يولاليدۇ ۋە تەكشۈرۈشنى دەپ، ەئھۋال  گۇمانلىق
بۇ  ەت داىئرىلىرى . ھۆكۈمشتۇر ىتىكۈز يەنە بىر ھالقىلىق رولى كىشىلىك مۇناسىۋەتنى جەڭ سۇپىسىنىڭ بۇ 

 جەڭ سۇپىسى يانفون ەئپ ى. مەسىلەن، قاراپ كەلگەنگۇمانلىق دەپ  المۇناسىۋەتنىڭ بەزىلىرىنى ەئزەلدىن
ھۆكۈمەت خادىملىرىنى يېڭى تېلفون نومۇرى ائلغان ائدەملەر بىلەن ائالقىسى بار ائدەملەرنى ۋە چەتەئلدە مۇناسىۋىتى 

 نى تەكشۈرۈشكە بۇيرۇيدۇ. كىشىلەر  بار
تېرورىزىمغا قارشى تۇرۇشنىڭ بىر يولى  بۇ كەك كۆلەملىك نازارەتنىېئلىدىكى ەت داىئرىلىرى ۇئيغۇر ھۆكۈم

ۋە « تېرورلۇق»دا تېلفون ۋە يۇمشاق دېتالالر قىلىپ كۆرسىتىشكە تىرىشتى. بۇ يانفون ەئپ ى ھۆكۈمەت خادىملىرىنى 
يۇقىرىقى ىئككى  تەكشۈرۈشكە بۇيرىسىمۇ، بار يوقلۇقىنى «سىن مەزمۇنلىرى  -زوراۋانلىققا مۇناسىۋەتلىك ۈئن»

ۋاھابىزىم »تەبىر بېرىلگەن. بۇ يانفون ەئپ ى يەنە ھۆكۈمەت خادىملىرىنى  تومتاق يىتىاائتالغۇغا خىتاي قانۇنىدا ناھ
»... ۋە  غا دېققەت قىلىشقا بۇيرۇيدۇ. بۇ ائتالغۇ ىئسالم دىنىغا ېئتقاد قىلىدىغان رادىكال ائدەملەرنى« مۇرتلىرى 

جەڭ لېكىن  نى كۆرسىتىدۇ.« ۆئلتۈرۈۋالغانالرنىڭ ائىئلە تاۋاباتلىرى قوشۇپ پارتلىغۇچى ]بۇيۇم[الرنى ياساپ، ۆئزىنى 
ى ائالھىدە دېققەت قىلىدىغان ىئشالرنىڭ نۇرغۇنى ياكى زور كۆپىنىڭ تېرورلۇق ياكى رادىكاللىق سېستېمىس ىسىسۇپ

، بۇ پ بەردىكىشۇنى كۆرسىتىائنالىز قىلىشىمىز  سېستېمىسىنى ىسىسۇپ جەڭبۇ ائالقىسى يوق.  ھېچقانداقبىلەن 



تېرورلۇققا ياكى رادىكال زوراۋانلىققا قارشى تۇرۇش  تىنالىڭ ائساسلىق مەقسىدى ھەرگىز ۇئچۇر توپالپ راسنسېستېمى
 ەئمەس.

 نىنى وئرۇنداش ەئھۋالىۋەزىپىسىيەنە ھۆكۈمەت خادىملىرىنىڭ  يانفون ەئپ ى سېستېمىسى ىسىبۇ جەڭ سۇپ
يانفون ەئپ ى ائرقىلىق خىزمەت وئرۇنالشتۇرىدۇ ۋە تۆۋەن جەڭ سۇپىسى . يۇقىرى وئرۇندىكى نازارەتچىلەر باھااليدۇ

ھۆكۈمەت خادىملىرىنىڭ خىتاي  بىر رولى وئرۇندىكى خادىمالرنى نازارەت قىلىدۇ. بۇ يانفون ەئپىنىڭ يەنە
 .قۇالق بولۇشتۇر  -غا كۆز ھۆكۈمىتىنىڭ زوراۋان بۇيرۇقلىرىنى ۈئنۈملۈك ىئجرا قىلىشى

بىلەن تەمىنلەيدىغان خىتاي  تېخنىكايارىتىشتا،  سېستېمىسىنى سۇپىسى جەڭخىتاي ھۆكۈمىتى بۇ 
خىتاي  ، ائساسلىق مەسۇئلىيەتقىلىشتانى دەپسەندە كىشىلىك ھوقۇقېئلىدىكى شېركەتلىرىدىن پايدىالندى. ۇئيغۇر 

كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلىش، ە خەلقائرا قانۇن بويىچياردەملەشكەن بۇ شېركەتلەرنىڭمۇ ، دە بولسىمۇھۆكۈمىتى
جەھەتلەردىمۇ  مۇۋاپىق ھەل قىلىشخورالشتا قولچوماقچى بولۇشتىن ۆئزىنى تارتىش، بۇنداق ەئھۋال يۈز بەرگەندە 

 مەسۇئلىيىتى بار. تېگىشلىك
بىلەن تەكشۈرۈش پونكىتلىرى ېئلىدىكى ۇئيغۇر  سېستېمىسى پىسىجەڭ سۇتۆۋەندە كۆرسىتىلگەندەك، بۇ 

نى بۇالرنى پۈتكۈل رايون ھۆكۈمەت داىئرىلىرى  قىلىدۇ. پەيداپاسىلالرنى ر قاتار كۆرۈنمەس ياكى مەۋھۇم بىرلىك تە بى
بۇ  خالىمىغان ېئلمېنتالرنى تاسقايدۇ.ۆئزلىرى دەپ چۈشەندۈرىدۇ ۋە « سۈزگۈچ»ياكى « ەئلگەك» يۈرۈشبىر  قاپلىغان

ھۆكۈمەت خادىملىرى بايقىغان تەھدىتنىڭ دەرىجىسىنى ىلالر سېستېمىسىدىكى پروگراممىالشقان ائم ىسىجەڭ سۇپ
وئخشىمىغان دەرىجىدە چەكلىنىدۇ.  تۇرۇش ەئركىنلىكى -يۈرۈشبېكىتىدۇ. بۇنىڭغا ائساسەن، شەخسلەرنىڭ 

گىرلىرىغا قامېئلىدىكى بەزىلىرى ۇئيغۇر  يەنە  .نەزەربەنت قىلىنىدۇ ىدەباشقىلىرى ۆئيالسا، تۈرمە، سىياسى ۆئگىنىش ال
ائممىۋى سورۇنالرغا كىرىشىگە يول  ىلىرىنىڭبەز . چەكلىنىدۇ باشقا يەرگە بېرىشىتىزىمالتقان يېرىدىن  ىنىڭر ىلىبەز 

 رۇخسەت قىلىنمايدۇ. چېگرىسىدىن چىقىشىغا خىتاي ىلىرىنىڭبەز  ۋەقويۇلمايدۇ 
كونترول قىلىشى ماۋزېدۇڭ دەۋرى  تۇرۇشنى-يۈرۈشكىشىلەرنىڭ نىڭ ھۆكۈمەتېئلىدىكى ۇئيغۇر بۈگۈنكى 

ۆئز ساقچىالرنىڭ  شۇنداقال ،شىنىتىزىمالتقان رايونغىال چەكلى پۇسىنىنو ( دىكى كىشىلەرنىڭ پەقەت1976~ 1949)
، ىئقتىسادخىتايدا يىلى  -1979 تەۋەككۈل قىلىپ ائيرىلغان ھەر قانداق ائدەمنى تۇتۇشىغا وئخشايدۇ.رايونىدىن 

كونتروللۇقالر ائساسەن ەئمەلدىن قالغان. ساندىكى غا قويۇلغاندىن كېيىن، مۇتلەق كۆپ يولىئشىكنى ېئچىۋېتىش 
 سېستېمىسى بىلەن مەمۇرى كونتروللۇق تېخنىكا دۆلىتىدەيېڭى ساقچى  شەكىللەنگەن بۇ خىل ېئلىدەلېكىن ۇئيغۇر 

شۇنىڭ  لېكىن بېرىدۇ. نىىھوقۇققىلىش  كونترول دەكماۋزېدۇڭ دەۋرىدىكىكە ، ھۆكۈمەتبىر گەۋدىلەشكەن بولۇپ
ەئمگەكچىلەرنىڭ ەئركىن  ىئقتىسادتىكىۆئزلىرىنىڭ  ائساستا،ىغان دەرىجىگە ائير  كىشىلەرنىبىلەن بىر ۋاقىتتا،

 قاندۇرىدۇ. نىمۇيۆتكىلىشىگە بولغان ېئھتىياجى
تاجاۋۇزچىلىق بىلەن كەڭ قىلىق ر يانفون ەئپ ى ائجەڭ سۇپىسى نى ر الشەخسى ۇئچۇر  خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ

ۇئالردىن  نېمىشقا ھۆكۈمەت خادىملىرىنىڭ انتۈرك مۇسۇلمانلىرى ىئنكاس قىلغېئلىدىكى ۇئيغۇر  كۆلەملىك يىغىشى
ۈپ چۈشىنىكسىز سوائلالرنى سورىغىنىدەك خەۋەرلەرنى چۈشەندۈر  ياكى ۇئالرنىڭ ائىئلە تاۋاباتلىرىدىن بىر مۇنچە

، ۇئالر ائدەتتە، مەسىلەن: كىرگەندەبېسىپ ۋە ىئشخانىسىغا  لىرى ۇلمانالرنىڭ ۆئي. ھۆكۈمەت خادىملىرى مۇسبېرىدۇ
ۆئيدىكىلەرنىڭ چېنىقىش ەئسۋابىنىڭ بار يوقلۇقى، چەتەئلدىكى ائىئلە تاۋاباتلىرى بىلەن قانداق ائالقە قىلىدىغانلىقى 

 چۈشۈرۈلگەنى ائرقىلىق ۇئالرغا يانفون ەئپ  ھۆكۈمەت خادىملىرىنىڭ مانا بۇالر قاتارلىق سوائلالرنى سورايدۇ.
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ھۆكۈمەت خادىملىرىدىن  لىرى يانفون ەئپقاتارلىق  جەڭ سۇپىسى. دىغانلىقىنى بايان قىلىپ بېرىدۇۋەزىپىلەرنى وئرۇنالي
 توپالشنىڭۇئچۇر ۇ خىل كۈندىلىك ھاياتىغا دېققەت قىلىنىۋاتقان ۋە خاتىرىلەنگەنلەرگە تاجاۋۇز خاراك تېرىدىكى ب

خەۋەرلەندۈرۈشنى ىئشلىتىلىدىغانلىقى ۋە ساقلىنىدىغانلىقىنى ۇئالرنىڭ ۇئچۇرلىرىنىڭ قانداق ، شۇنداقال مەقسىدى
 ائلمايدۇ. قۇللۇقىنىمۇما شۇ كىشىلەرنىڭۇئچۇرالرنى يىغىش ۈئچۈن ائساسەن  بۇنداق ھەم ۇ.تەلەپ قىلمايد

قىغا قۇك مۇسۇلمانلىرىنىڭ تا ىئسپاتالنغۇچە گۇناھسىز بولۇشتەك ھور تۈ  «قاتتىق زەربە بېرىش ھەرىكىتى»
ۆئلچەملەر بىلەن كىشىلەرنى  گۇمانىۋە  ، ھۆكۈمەت كەڭېئلىدە. ۇئيغۇر كۆرسەتتىقىلمايدىغانلىقىنى  تپىسەنقىلچە 

باھاالپ چىقىدۇ. تۇتىدىغان ائدەملەرنىڭ تىزىمىنى  شۇ ائرقىلىق يدىغان بىر سېستېمىنى يارىتىپ،بالگۇمانلىق ھېسا
ېگەن د« .تۇتۇلۇشى كېرەك ھەر قانداق ائدەم تۇتۇشقا تېگىشلىك » ىرىدىكىرەسمى ھۆججەتل خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ

 مەقسەتۈشنى ەئڭ يۇقىرى چەككە يەتكۈز سانىنى تىدىغانالرنىڭ تۇ اپ،قار دەپ  «ىئشەنچسىز» نلىرى بايا
يوق ھالدا،  كاپالىتىمۇ ھەتتا ھېچقانداق رەسمىيەت يۈزىدىكى قوغدىنىش ركىشىلە .قىلغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

 -2018بىز . بولىدۇ يوق مۇقىۇۇئالرنىڭ قانۇنى مەسلىھەت سوراش ھوق ۇئچرايدۇ.ساقچىالرنىڭ سوراق قىلىشىغا 
قىيناش ۋە خورالشقا ۇئچرىغان بولۇپ،  بەزىلىرى بۇنداق تۇتۇلغان ھەتتا يىلىدىكى دوكالتتا بايان قىلغىنىمىزدەك، 

لمايدۇ.   ىرى تېخنىكىلبۇ تى نەتىجىدە خىتاي ھۆكۈمىۇئچرىغان بۇ خورلۇقالر ۈئچۈن ھېچقانداق بىرتۆلەممۇ تەلەپ قىال
ھەرىكەت  -تۈرك مۇسۇلمانلىرى خىتاي قانۇنىغا خىالپ ھېچقانداق ىئشېئلىدىكى بىلەن ھەددىدىن ېئشىپ، ۇئيغۇر 

 تۇتقۇن قىلماقتا.ز كەڭ كۆلەمدە، مۇددىتى ېئنىقسىخالىغانچە  ۇئالرنىبىلەن شۇغۇلالنمىسىمۇ، 
« تېرورچىالرنى ناھايىتى ېئنىق» سېستېمىلىرى  شۇ ىئلغارۆئزلىرىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە تېخى 

ەئدىلىيە مۇستەقىل  داجار سېلىۋاتىدۇ. خىتايقاتتىق دەپ  ،بىخەتەر ساقالۋاتىدۇ ېئلىنى، ۇئيغۇر نىشانالپ
ىۋى ىئجتىماىئ تەشكىالتالرغا ائممچقا، ھەم شۇنداقال ھۆكۈمەتنىڭ لمىغاسېستېمىسى، ائخبارات ەئركىنلىكى بو

كىشىلەرنىڭ ھاياتىنى ۋەيران قىلىدىغان  ۋە ۇئالر بىلەن سەۋەبىدىن، ھۆكۈمەت ىشىبىلەن قار نەزىرى  دۈشمەنلىك
شېرىكلەشكەن كارخانىالرنىڭ سورىقىنى قىلىش ەئسال مۇمكىن ۈئچۈن سېستېمىالرنى قۇرۇپ چىقىش ائشۇنداق 

 ەئمەس.
بارلىق ۇئچۇرالرنى  قانەردىن يىغدەرھال توختىتىپ، ۇئيغۇر ېئلىدىكىل جەڭ سۇپىسىنى خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ

ش ۋە كونترول زىتىكۈ تۈرك مۇسۇلمانلىرىنى  شۇنداقال ،«ھەرىكىتى بېرىش قاتتىق زەربە» چۈرۈپ تاشلىشى كېرەك.ۆئ
سىياسى ائتالمىش  پروگراممىالر توختىتىلىشى كېرەك.يولغا قويۇلغان قىلىشنى مەقسەت قىلغان بارلىق مەجبۇرى 

گىرالر تاقىلىشى كېرەك. ،دە قامالغانالرنىڭ ھەممىسى شەرتسىز قويۇپ بېرىلىشىەزلىرىۆئگىنىش مەرك خىتاي  ال
شەخسىيەت  قىلغان، نى دەپسەندەكىشىلىك ھوقۇقشۇنىڭدەك يەنە پارتىيە سېكرىتارى چىن چۈەنگو ۋە  مىتىھۆكۈ

بىرلەشكەن دۆلەتلەر  ،ىرۈشنى تەكشۈ ەئمەلدارالر يۇقىرى دەرىجىلىك بارلىق  تەرۇز قىلغان -ھوقۇقىغا دەخلى
بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق  بىلەنتەشكىالتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى ائلى كومېسسارى 

 تەلىپىنى وئرۇنلىشى كېرەك. كىرىش ېئلىگەمۇتەخەسسلىرىنىڭ ۇئيغۇر 
قاتتىق »پارتىيە سېكرىتارى چېن ۋە باشقا  ائالقىدار چەتەئل ھۆكۈمەتلىرى بۇ ىئشالرغا كۆڭۈل بۆلىدىغان 

 ،تاغا قارىەئمەلدارالر  يۇقىرى دەرىجىلىك دەك باستۇرۇش ھەرىكىتىگە ىئشتىراك قىلغان« زەربە بېرىش ھەرىكىتى
-مالرمەسلىك، بەۋىزا  اليىھەلىرى ائرقىلىق،غا وئخشاش جازا «قانۇنى جازا  ماگنېتىسكى يەرشارى ائمېرىكا »

يەنە  چەتەئل ھۆكۈمەتلىرى  كېرەك. قوللىنىشىتەدبىرلىرىنى  جازا  تمىلىقى بارقارا  مۈلكلىرىنى توڭلىتىش قاتارلىق



تەرۇز  -قىغا دەخلۇ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ائساسى كىشىلىك ھوقائرقىلىقمۇۋاپىق ېئكسپورت كونترول مېخانىزىمى 
 .كېرەك ىتېخنىكىالرغا ېئرىشىشىنى توسۇشقىلىدىغان 
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 تەۋسىيەلەر
 

 خىتاي ھۆكۈمىتىگە:
نى تاقاش ۋە يىغقان بارلىق )جەڭ سۇپىسى( «بىر گەۋدىلەشكەن جەڭ قىلىش سۇپىسى»ېئلىدىكى ۇئيغۇر  •

 ؛ۇئچۇرالرنى ۆئچۈرۈپ تاشالش

، كىشىلەرنىڭ يولغا قويۇلمىغۇچەكىشىلەرنىڭ شەخسى ۇئچۇرىنى قوغدايدىغان ېئنىق دۆلەت قانۇنى  •
 ؛ەئمەلدىن قالدۇرۇشۇئچۇرىنى يىغىش ۋە ىئشلىتىشنى پەرقلەندۈرۈش بىئولوگىيەلىك 

، تۈرك )قاتتىق زەربە بېرىش( نى« زوراۋانلىق ۋە تېرورلۇققا قاتتىق زەربە بېرىش ھەرىكىتى»ېئلىدىكى ۇئيغۇر  •
يولغا قويۇلغان مەجبۇرى  بارلىق مۇسۇلمانلىرىنى نازارەت قىلىش ۋە كونترول قىلىشنى مەقسەت قىلغان

 ؛پروگراممىالرنى دەرھال توختىتىش

كىشىلەرنى  بىلەن مۇناسىۋەتلىك «قاتتىق زەربە بېرىش ھەرىكىتى» پارتىيە سېكرىتارى چېن چۈەنگو ۋە •
 ەئمەلدارالرنى تەكشۈرۈش يۇقىرى دەرىجىلك قىلىشقا ىئشتىراك قىلغان كەك كۆلەملىك نازارەت خوراليدىغان

 ؛سۈرۈشتۈرۈشائدىللىق بىلەن تېگىشلىك جاۋابكارلىقىنى  نىڭەئتكەنلىرى -قىلغانۇئالرنىڭ  ۋە

نەچچە ۋە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ بىر  بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ ائلى كومېسسارى  •
 .رۇخسەت قىلىش ىگەكىرىش ېئلىگەۇئيغۇر پ قىلغىنىدەك، ۇئالرنىڭ لەتە كومېتېتلىرى ائالھىدە 

 داىئمى كومېتىتىغا:خىتاي مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىي  ى 
خەلقائرالىق كىشىلىك ھوقۇق  غا ائىئتشەخىسى ۇئچۇرالر باشقا ۋە  ۇئچۇرى  ولوگىيىلىك پەرقلەندۈرۈشبىئ •

 :وئتتۇرىغا قويۇش ۋە قوللىنىش يىھەسىنىگە چۈشىدىغان قانۇن الۆئلچىمى

o الش، بۇ خىل ۇئچۇرالرنى توپىئچىدە  وئمۇمى قانۇن رامكىسىدىكى ۆئلچەملەر تۈزۈم -بۇ قانۇن
ېئلىنىدىغانلىقىغا كاپالەتلىك ۈر بولغاندا نىڭ زۆر ىئشلىتىش، پايدىلىنىش، تارقىتىش ۋە ساقالش

شۇنداقال، تاجاۋۇز خاراك تېرىدىكى ۇئسۇلالر قوللىنىلمىغان بولۇشى، . بولۇشى كېرەك قىلىدىغان
بۇ خىل ۇئچۇرالرنى توپالش ۋە ىئشلىتىشنىڭ پەقەت ائممىۋى بىخەتەرلىكنى ائساس قىلغان تار 

 بولۇشى كېرەك.بولغان داىئرىدىكى قانۇنى مەقسەت ۈئچۈنال 

o گىيىلىك پەرقلەندۈرۈش پروگراممىلىرى و نى يۈرگۈزۈش ۈئچۈن، ھەر قانداق بېئوللەر ۆئلچەم بۇ
چۇر توپالش ۋە ىئشلىتىش ۈئچۈن مۇستەقىل ۇئتۆۋەندىكىلەرنى ۆئز ىئچىگە ېئلىشى كېرەك: 

 وئرگارنالرنىڭۋە بۇ ائممىغا ۇئقتۇرۇلۇشى، ، بۇ وئرگانالرنىڭ ۇئچۇر يىغىۋاتقانلىقى بولۇشى وئرگان
تەرۇزغا  -ھوقۇقى دەخل، كىشىلەرنىڭ قىلمىشىنى كۈزىتىدىغان مۇستەقىل وئرگانالر بولۇشى

 ۇئچرىدىمۇ يوق دەپ سۈرۈشتە قىلىدىغان ۋە تۆلەم تەلەپ قىلىدىغان يوللىرى بولۇشى كېرەك.



o   يىغىشنى پەرقلەندۈرۈش ۇئچۇرلىرىلوگىيىلىك رنىڭ بېئووئرگانالداىئمى كومېتېت مۇناسىۋەتلىك 
ۋە  نلىقىقانداق يىغقا شۇنداقال  بۇ ۇئچۇرالرنى ،ائىئت مۇناسىۋەتلىك ۇئچۇرالرنى ىئشلىتىشىگەۋە 

 كېرەك. بېرىشىكاپالەت  ن قىلىشىغاېئالنلىكىنى نېمىگە ىئشلەتكە
 

 ھۆكۈمەتلەرگە: كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان
ىئشتىراك قىلغان پارتىيە سېكرىتارى چېن دەك باستۇرۇش ھەرىكىتىگە «قاتتىق زەربە بېرىش ھەرىكىتى» •

ۋىزا  ،«قانۇنى جازا  ائمېرىكا يەر شارى ماگنېتىسكى»ەئمەلدارالرغا  يۇقىرى دەرىجىلىك ۋە باشقا چۈەنگو
 جازا تەدبىرلىرىنى قوللىنىش كېرەك؛ تمىلىقى بارقارا مۈلكىنى توڭلىتىش قاتارلىق  -بەرمەسلىك، مال

باشقىالرنى  ھۆكۈمەتنىڭ شۇنداقالمۇۋاپىق ېئكسپورت كونتروللۇق مېخانىزىمى ائرقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتى  •
ۋە بۇ دوكالتتا تىلغا ېئلىنغان باشقا ائساسى كىشىلىك شېركىتى  CETCخورلىشىغا ياردەمدە بولغان 

تىن چەكلىنىدىغان سپورتكخىتاي شېركەتلىرىنى ماللىرى ېئ ىئگە قىلىدىغان تېخنىكىغادەپسەندە  قىنىھوقۇ
 تىزىملىككە كىرگۈزۈشى كېرەك؛ قارا 

تۈرك مۇسۇلمانلىرىنىڭ ېئلىدىكى  ر نىڭ ۇئيغۇ ۋە باشقا وئرگانالر مەك تەپ ائلىي ھۆكۈمەت ىئگىدارلىقىدىكى   •
خىتاينىڭ تېخنولوگىيە شېركەتلىرى ساقچى ۋە ر بىلەن ائالقىسى با دەپسەندە قىلىشكىشىلىك ھوقۇقىنى 

 يول قويماسلىق؛وئرنىتىشىغا ائالقە  بىلەن

ھۋالالرنى ەئبېرىپ، ۇئ يەردىكى  ېئلىگەە ۆئمىكىنىڭ ۇئيغۇر ەئمەلىيەتنى تەكشۈرۈش ۋەزىپ لىقخەلقائرا بىر  •
ىلىك ىغا ھەيدەكچكومىتېتىغا دوكالت سۇنۇش ۇقباھاالپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى كىشىلىك ھوق

 قىلىش.
 

 بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىغا:
بىرلەشكەن دۆلەتلەر بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ باش كاتىپ ى ائنتونيو گۇتېررېس ۋە  •

ن كېلىپ چىققان دى«قاتتىق زەربە بېرىش ھەرىكىتى»يۇقىرى دەرىجىلىك ەئمەلدارالرتەشكىالتىدىكى باشقا 
خىتاي ھۆكۈمىتىگە ھەم ائشكارا ھەم يېپىق  بولغان ەئندىشىسىنى دەپسەندىچىلىكىگەكىشلىك ھوقۇق 

 بىلدۈرىشى كېرەك.ۇئچرىشىشلىرىدا ېئنىق 

ائممىۋى  ھەرىكەتكە كېلىپ يۇقىرى دەرىجىلىك ەئمەلدارالربىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىدىكى  •
خىتاي بويىچە،  بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ مىزانىڭ رنىلەدىكى پاائلىيەتچىالر تەشكىالت

دوكالت  تەرۇزغا ۇئچرىمىغان ھالدا -دەخلۋە باشقا يەرلەردىكى خورالشلىرىنى  ېئلىھۆكۈمىتىنىڭ ۇئيغۇر 
لىشىغا  كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك؛ قىال

رنى تەشكىالتالممىۋى خىتايدىكى ائ يۇقىرى دەرىجىلىك ەئمەلدارالربىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىدىكى   •
دە ۋە ىئجتىماىئ ىئشالر بۆلۈمى ىئقتىسادبىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ  ،ىشىقولل



السىۇفورم باستۇرۇش خىتاينىڭ

ائممىۋى تەشكىالتالرغا قارشى ۇئيغۇر دىيارىدىكى تۈرك مۇسۇلمانلىرىنىڭ ھوقۇقىنى تەشەببۇس قىلىدىغان 
 تۇرۇشىنى توسۇشى كېرەك.

 

 Hikvisionۋە  ++CETC ،HBFEC ،Baidu ،Faceىئش قىلىۋاتقان  ېئلىدەۇئيغۇر 
 قاتارلىق خىتاي ۋە چەتەئل شېركەتلىرىگە:

جاماەئت ېئلىدىكى لۇپمۇ ۇئيغۇر بو، ىن«زەربە بېرىش ھەرىكىتىقاتتىق »ىئشلىرىدا سودا بېرىم  -ېئلىم •
لوگىيىلىك پەرقلەندۈرۈش سېستېمىسىنى بىئوخەۋپسىزلىكى يۈرگۈزىۋاتقان كەڭ كۆلەملىك زەربە بېرىش ۋە 

 ؛قوللىماسلىقى كېرەك

وئرگانلىرى بىلەن بولغان سودا ھەمكارلىقلىرىدا ۇئالرنىڭ لىك ساقچى ۋە باشقا بىخەتەر ېئلىدىكى ۇئيغۇر   •
 قارشى تەرەپنىڭ، ەئگەر قا كاپالەتلىك قىلىشىھەمتاياق بولماسلىقكىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىشىغا 

دەرھال  ىتىنى، ۇئالر بىلەن بولغان مۇناسىۋالر وئتتۇرىغا چىقساىئسپات توغرىلىق شۇنداق قىلىۋاتقانلىقى
 ؛ەككېر  شىۈئزۈ 

 -سودا ۋە بۇ نىزامنامىدا ىكىشىلىك ھوقۇقنى قولاليدىغان ېئنىق نىزامنامىسى بولۇشنىڭ لەر شېركەت •
دەپسەندىچىلىكىنى كەلتۈرۈپ چىقارمايدىغان، ياكى ۇئنىڭغا يانتاياق  قكىشىلىك ھوقۇ رەتلىرى تىجا

 ؛ىدىغان بەلگىلىمىلەر بولۇشى كېرەكبولمايدىغانلىقىغا كاپالەتلىك قىل

 ىكىشىلىك ھوقۇققا بولغان تەسىرىنى ائنالىز قىلىش رەتلىرىنىڭتىجا -سوداسالماقچى بولغان مەبلىغى ياكى  •
ائممىۋى  .ىدىغان ىئستراتېگىيەسى بولۇشى كېرەكۋە يېنىكلىت لىدىغانائنىڭ ائلدىنى لەر امان تەسىر ي ۋە

قا بولغان كىشىلىك ھوقۇقن» ھەمكارلىشىپ، بىلەن تەشكىالتالر ۋە كىشىلىك ھوقۇق مۇتەخخەسسىسلىرى 
 دېگەندەك تەدبىرلەرنى قوللىنىشى كېرەك.« تەسىرىنى باھاالش


