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ج�نسىئۇیغۇرالرغا قولالنغان ب�ر قانچھ ئھۋالد پ�النل�ق تۇغۇت،تھتق�قاتچى داررٻن بایلېر بۇ دوكالتتا خ�تتاي دۆل�ت�ن�ڭ
د�ن�ي ئادەتل�ر�نى ئومۇمیۇزلۇك نازارەت ق�ل�ش�دەك س�یاسھتل�رن�ڭزوراۋانل�ق ھھمدە ئۇیغۇر ئا'ئ�ل�ل�ر�ن�ڭ قۇرۇلم�سى ھھم
ئۇ جۇڭگون�ڭ دۆلھت ھۆججھتل�ر�نى تھھل�ل ق�لغان ۋە خ�تتايبۇ م�للھتكھ ئھك�لد�غان تھس�ر�نى ئویالشقان. بۇن�ڭ ئۈچۈن
ئھرلھرئاساسھن، ئۇ خ�تتاین�ڭ پ�النل�ق تۇغۇت س�یاس�تى، خھنزۇپۇقرال�رى ب�لھن سۆھبھتلھشكھن. یۇقارقى ئېزد�ن�شل�ر�گھ

ئ�چى ھھم س�رت�د�كى مۇسۇلمان ئایالالرغا قار�ت�لغانب�لھن ئۇیغۇر ئایالالرنى مھجبۇر�ي تویالشتۇرۇش ۋە الگېرالرن�ڭ
چ�ققان.ج�نس�ي زوراۋانل�ق قاتارل�ق مھس�للھرگھ ئھستای�د�ل قاراپ

نازارەتئھمھل�یلھشتۈرۈل�ش�نى تھھل�ل ق�لغان. ئۇ كۆپ�ی�شنىبایلېر ن�شانل�ق خ�تتایالشتۇرۇش پروگرامم�س�ن�ڭب�ر�نچى،
راز�ل�ق�س�ز ئېل�پ بېر�لغانل�ق�نى  قھی�ت قېل�دۇ.قېل�ش پروگرامم�س�ن�ڭ خاراكتېرى كۆزۈتۈلۈش ئوب�كت�ل�ر�ن�ڭ

ئۇن�ڭب�ر قانچھ تۈرلۈك ك�ش�ن�ڭ د�قق�ت�نى  قوزغاند�غان نۇقت�الرخ�تتاین�ڭ یۇقارقى پروگرامما ئھمھل�یت�د�كى تۆۋەند�ك�دەك
قانۇنس�ز تۇغۇت ۋە قانۇنغا خ�الپ ق�لم�شالرنى دوكالتیھكۈن�نى تھست�قالیدۇ. مھس�لھن، یېق�ندا یولغا قویۇلغان

بھلگ�ل�م�لھر د�گھنگھ ئوخشاش.قېلغانالرنى مۇكاپاتالش ھھمدە پ�النل�ق تۇغۇت خ�زم�ت�د�كى

دائ�مل�قئاست�غا ئھل�ش، بولۇپمۇ تۇغۇت چھكلھش تھدب�رل�ر�نىتھتق�قاتچى بھیالر یھنھ تۇغۇت یېش�د�كى ئایالالرنى نازارەت
بۇنداقئاساسھن، نازارەت ئوب�كتى بولغان ئۇیغۇر ئایالالرغاباھاالش خ�زم�ت�نى ت�لغا ئالغان؛ نازارەت ق�ل�ش بھلگۈل�م�لھرگھ

ئایالالرغابېر�ل�دۇ؛ ھۆكۈمھت ئ�شل�ت�ۋاتقان تھدب�رلھر یھرل�كتھكشۈرۈشلھر ئالد�ن دەپ قویۇلمایدۇ ھھم تۇیۇقس�ز ئېل�پ
مھقسھتر�غبھتلھندۈرۈشنىساقل�ن�شقاھام�ل�دارل�قت�نئۇالرنىیاكىسالدۇرۇشئۈزۈكیھنىIUDیوسۇندامھجبۇرى

ق�لغان.

قولغاتۇغۇت چھكلھش س�یاس�ت�گھ خ�الپل�ق ق�لغانل�قى ئۈچۈنئاپتورن�ڭ مۆلچھر�چھ، نھچچھ ئونم�ڭل�غان ئادەم دەل مۇشۇ
بېق�ۋٻل�شنى یولغا قویۇشتھك تھدب�رلھرن�ڭ یولغان قویۇل�شى،ئېل�نغان. ئۇ یھنھ تۇغۇتتا نورم�غا توشقان ئائ�ل�لھردە

بال�ل�ر�غا كۆڭۈل بۆلۈشت�ن توسقان. ئۇ بۇنداق پروگ�رامم�الرئۇرۇق-تۇققانالرنى الگ�رغا ك�ر�پ كھتكھن مھھبۇسالرن�ڭ
بولسا ئھۋالدچېق�لغانل�ق�نى، ئھمما ئۇن�ڭ خھنزۇ ئایالالر ئارس�دامھخسۇس ئۇیغۇر ۋە قازاق ئایالل�ر�نى ن�شان ق�ل�پ تۇزۇپ

یوقۇتۇش''یھنى بۇن�ڭ غھیرى ''یاۋروپا ئېرق�د�ن بولم�غانالرنىسۇپت�نى ئۆستۈرۈشتھك ب�ر خ�ل ئۇسۇلدا قولل�لغانل�ق�نى،
س�یاس�ت�ن�ڭ ئ�جراسى ئ�كھنل�گ�نى كۆرس�ت�دۇ.

سۆزل�رى ۋە دۆلھت ھۆججھتل�ر�نى تھكشۈرۈشد�نتھتق�قاتچى بھیالرن�ڭ گۇۋاھچ�الرن�ڭ گۇۋاھل�قئ�كك�نچى،
یاشالر55یاشت�ن18ق�س�مىئۈچئۈچت�نق�س�مد�نئ�ككىئۈچت�نقازاقالرن�ڭۋەئۇیغۇرئېل�نغانقولغامۆلچھرل�ش�چھ،

ب�لھنیھتكھن ئھرلھرن�ڭ، یھنى دٻھقانچ�ل�ق ۋە باشقا كھس�پئارس�د�كى ئھرلھرد�ن ئېبارەت. نھت�ج�دە بۇ قۇرام�غا
كۆرۈنھرل�ك دەرج�دە «یوقاپ كېت�شى» نى كھلتۈرۈپشۇغۇلل�ن�پ ئوین�ڭ ئ�قت�زاد�نى قامداید�غان ئھرلھر ن�سب�ت�ن�ڭ
بېش�د�كىمھھبۇسالرن�ڭ ئایالل�رى یاكى ئایال ب�ر تۇغقانل�ر�ن�ڭچېق�ر�دۇ. ب�ز یۇقارقى ئھھۋالالرنى تۇتۇپ كھت�لگھن ئھر



ق�سمھت ب�لھن ب�رلھشتۈرۈپ قار�ساق، بۇنداق ئاج�ز ئورۇنغا چۈشۈپ قالغان ئایالالرن�ڭ خھنزۇ ئھر «تۇغقانل�رى» ب�لھن
توي ق�ل�ش بېس�م�ن�ڭ ئھش�پ بارد�غ�ننى ب�لھلھیم�ز.

م�للھتش�نجاڭدا یولغا قویغان خ�تتاي ۋە یھرل�ك ئاز سانل�قبۇ یھردە دٻی�ل�ۋاتقان «تۇغقان» دٻگھن سۆز خ�تاي دۆل�تى
یھنى ئونتۇققان» پروگرامم�س�ن�ڭ مھن�س�گھ ئاساسھن چۈش�ن�ل�دۇ.ك�ش�ل�ر�ن�ڭ مھجبۇرى «ب�ر ئائ�لھ بولۇش یاكى قوشماق

ئۆیل�ر�دە ب�للھ تۇرۇپ یھرل�ك ئائ�ل�لھرنى نازارەتم�ڭل�غان دۆلھت مھمۇر�ل�ر�ن�ڭ ش�نجاڭغا كېل�پ، مۇسۇلمانالرن�ڭ
ۋازم�للھتلھرنى ئۆزل�ر�ن�ڭ تۇرمۇش ئۇسۇل�ن�ڭ بھزى تھرەپل�ر�د�نق�ل�شى ۋە ئۇالرغا تھس�ر كۆرس�ت�ش ئارق�ل�ق، یھرل�ك

ب�ر ق�سمى بولۇپ، بۇن�ڭدا م�للھتلھر ئارا توي قېل�شكېچتۈرۈشنى كۆرس�ت�دۇ. بۇ تېخ�مۇ كھڭ دۆلھت س�یاس�ت�ن�ڭ
س�یاس�يب�لھن توي قېل�شقا ر�غبھتلھندۈرۈش ۋە شۇن�ڭغا ماس ب�رئارق�ل�ق ئال�د�غان مھنپھتنى كۆرس�ت�پ تۇرۇپ، خ�تتایالر

ئھمھس خھنزۇ ئھرلھرگھ توي قېل�ش نېسب�ت�نى ئاشۇرۇشنىبېس�م یار�ت�ش ئارق�ل�ق ئۇیغۇر ئایالل�ر�ن�ڭ مۇسۇلمان
مھقسھت ق�ل�دۇ.

«تھڭ مھۋجۇت بولۇش»، دۆلھتن�ڭ قولل�شى ب�لھن ئ�شقاخھنزۇ ئھرلھر ۋە ئۇیغۇر ئایالالر ئوتتۇر�س�د�كى مھجبۇر�ي
كېل�د�غانقازاق ئایالل�ر�ن�ڭ خھن ئھرل�رى ب�لھن توي ق�ل�شقا دۇچئاشۇرل�ۋاتقان باشقا تھدب�رلھرد�ن س�ر�ت، ئۇیغۇر ۋە

یۇقارق�دەك ئېلېمېنتالرن�ڭ ھھمم�سى بۇ رایوند�كىبېس�مالرن�ڭ ب�ر خ�ل «تۈزۈمل�ش�شى» نى كھلتۈرۈپ چ�قاردى.
بولسۇن،ئۇیغۇر ۋە قازاق ئایالالر، مھیلى الگ�ر ئ�چى یاكى س�رت�داج�نس�ي زوراۋانل�قن�ڭ مۇنبھت تۇپر�قنى یار�تدۇ، یھنى

خھنزۇالرغا تېگ�ش-تھگمھسل�كنى ئھرك�ن قارار ق�اللمایدۇ.

كې�ر�شتۇرۋٻت�لگھن نازارەت س�ستېم�س�نى كۆزد�ن كھچۈرگھن.، ئاپتور پۈتۈن ش�نجاڭنى قاپل�غان ۋە ب�ر-ب�ر�گھئاند�ن
نوپۇسنىم�لیون24یاشاید�غانرایوندابۇق�لدۇرۇپتھرەقق�يتېخن�ك�نى«رەقھمل�ك»مۇرەككھپناھای�تىخ�لبۇ

یۈز م�ڭل�غان ئ�شچى-خ�زمھتچ�لھرنى  ئورۇنالشتۇرۇپ، ك�من�ڭ«قورشاۋ» غا ئېل�شت�ن سېر�ت، دۆلھت یھنھ بۇ رایونغا
ئاند�ن «ئ�شھنچس�ز» دەپ قارالغانالرنى «قایتا«ئ�شھنچل�ك»، «نورمال» یاكى «ئ�شھنچس�ز» ل�ك�نى ئېن�قالش،

خھن «تۇغقانالر» دۆلھتن�ڭ تھشۋ�قات�د�كى «قوشماق تۇققانتھرب�ی�لھش» الگېرل�ر�غا ئھۋەت�ل�ش�نى باھال�غان. ئاشۇ
بولۇپ، بۇ تۇققانالر ش�نجاڭد�كى ئۇیغۇر ۋە قازاقالربولۇش» پروگرامم�س�ن�ڭ ب�ر ق�سمى سۈپ�ت�دە ئورۇنالشتۇرۇلغان

بار-یوقلۇق�نى بایقاش یاكى ئۇالرن�ڭ خ�تتایچھ ۋەتھنپھرۋەرل�كئارس�دا خھنزۇالرغا قار�تا ھھر قانداق ناراز�ل�ق كھیپ�یاتى
ۋەز�پ�سى ب�لھن ئھۋەرت�لگھنلھردۇر.پا'ئال�یھتل�ر�گھ بولغان ق�زغ�نل�ق دەر�ج�س�نى بېل�ش

ئورۇنالشتۇرۇش�نى تھھل�ل ق�لغان. بۇنداق ساقچ�الرن�ڭ، داررٻن بایلېر تۈمھنل�گھن یېڭى ساقچ�ن�ڭدوكالت ئاخ�ر�دا
ئۇالر «یاردەمچى ساقچى» دەپ ئاتالغان. بۇ خ�زمھتچ�لھر،كۆپ�نچ�سى تۆۋەن سھۋ�ی�ل�ك توختامل�ق خ�زمھتچ�لھر بولۇپ،
ق�ل�ش ۋەب�لھن تھم�نل�ن�پ، رایوند�كى مۇسۇلمانالرنى نازارەتئھڭ ئادەتت�كى مھش�قت�ن كېی�نال، نۇرغۇن قورال ۋە ھوقۇق

كونترول ق�ل�شتھك ۋەز�پ�لھرنى ئ�جرا ق�ل�دۇ.

بۇنداقئ�نسانل�ق ھوقۇقل�ر�غا خ�الپل�ق ق�ل�شال بولماست�ن،ئاپتور بۇ تھدب�رلھرن�ڭ ئۇیغۇر ۋە قازاقالرن�ڭ ئھڭ ئھقھلل�ي
مھس�لھن، بۇ تۆۋەن دەر�ج�ل�ك ئھمھلدارالرغا ئۆز رایون�د�كىساقچ�ل�قن�ڭ خ�زمھت ئۈنۈمى ناھای�تى گۇمانل�ق دەپ قارایدۇ.

یھنى ئۇالر مھلۇم مۇددەت ئ�چ�دە مھلۇم ساند�كىمۇسۇلمانالر ھھقق�دە ئۇچۇر توپالش ئۈچۈن «نورما» بېر�لگھن،
سانل�قیھرل�ك مۇسۇلمانالرن�ڭ ئھھۋالل�رى توغرۇلۇق كھڭ دائ�رل�كج�نایھتچى گۇماندارالرنى تۇتۇشى كېرەك. بۇ تھب�ئ�یال

مھلۇمات توپالش ۋە ئارخ�پ تۇرغۇزۇشقا یول ئېچ�پ بھر�دۇ.



سانل�ق م�للھتلھرگھ ئۇالرن�ڭ ئۆز ئ�خت�یار�س�ز یولغا، بۇ دوكالت ب�زنى ش�نجاڭد�كى مۇسۇلمان ئازخۇالس�ل�ساق
مۇھ�مق�ل�ن�شى ۋە ھوقۇقل�ر�ن�ڭ دەپسھندە بولۇشى توغر�س�د�كىقویۇل�ۋاتقان قانۇند�ن ھالق�غان دەرج�د�كى كونت�رول

پاك�تالر ب�لھن تھم�نلھیدۇ.


