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 كىرىش

رەجەپ تاييىپ ئەردوغان خىتايدا كۆپلىگەن    جۇمھۇر رەئىسى  ماي كۈنلىرى تۈركىيە  -   15  –   14يىلى    -  2017

  تى.غا قاتناش»بىر بەلباغ بىر يول خەلقئارا ھەمكارلىق يىغىنى«   ئىشتىراك قىلغان ياكى ھۆكۈمەت باشلىقلىرى    دۆلەت 

باشچىلىقىدىكى تۈرك ۋە    غانو ئەردخىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن رەئىس    بۇرۇنكۈن  ىندىن بىر  يىغ

ئۆ ئارىسىدا  ئۆمەكلىرى  بېرىلخىتاي  ئېلىپ  كۆرۈشۈشلەر  ئەسناسىدا،    دى.زئارا  كۆرۈشۈشلەر  »تۈركىيە  بۇ 

«  ئۆتكۈزۈپ بېرىش كېلىشىمنامىسىخەلق جۇمھۇرىيىتى ئوتتۇرىسىدا جىنايەتچىلەرنى    خىتايجۇمھۇرىيىتى بىلەن  

ىرى ۋاڭ يى تەرىپىدىن  مىنىستىرى بەكىر بوزداغ بىلەن خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىست  ئەدلىيەتۈركىيە جۇمھۇرىيىتى  

 . (1)دىئىمزاالن

ماددىسىغا ئاساسەن تەستىقلىنىش ئۈچۈن    -   90تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى ئاساسىي قانۇنىنىڭ    كېلىشىم،

غان تەرىپىدىن تۈركىيە بۈيۈك مىللەت مەجلىسى )ت ب م م /  و ئاپرېل كۈنى رەئىس ئەرد  -   12يىلى    -  2019

TBMM2/1978قانۇن تەكلىپىنى  ت مەجلىسى رەئىسى مۇستافا شەنتوپ. تۈركىيە بۈيۈك مىللەغان( گە يولالن  

 ئاپرېلدا قاراپ چىقىلىشى ئۈچۈن مەجلىسكە سۇنغان.  -  26يىلى  - 2019 ،ئاساس نومۇرى بىلەن قەيت قىلىپ

ى ئىمزالىغان  نامىسدۆلەت بىلەن جىنايەتچىلەرنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش كېلىشىم 24رىيىتى تۈركىيە جۇمھۇ

، پاكىستان، پولشا، تاجىكىستان، تۇنىس،  ئاۋۇسترالىيە، ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرى، ئالجىرىيە، بۇ دۆلەتلەر:  لۇپوب

، كۇۋەيت، لىۋان، لىۋىيە،  وقازاقىستان، قىرغىزىستان، كوسوۋ ، شىمالىي قىبرىس تۈرك جۇمھۇرىيىتى،    ۈرىيە سرۇسىيە،  

 . (2) قاتارلىقالردۇر ماراكەش، موڭغۇلىيە، مىسىر، ھىندىستان، ئۆزبېكىستان، ئىراق، ئىران ۋە ئىئوردانىيە 

ئايدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا،    -  10يىلى    -  2018  نىڭتور بېتى  ىقمىنىستىرلىخىتاي تاشقى ئىشالر  

مال  ىھەمكارلىقئەدلىيە    ئوتتۇرىدادۆلەت    75  بىلەن   خىتاي  ۋە    - ،  قايتۇرۇش  ،  مىكېلىشى  تەقسىملەش مۈلۈك 

بېرىش ئاشقۇنلۇق«  كېلىشىمى   ئۆتكۈزۈپ  ۋە  بۆلگۈنچىلىك  »تېرورىزم،  كۈرەش    قا ۋە  ى    128قاتارلىق   قارشى 

ھەممىسى    ،ىيراق ئېيتقانداتەپسىل  ان. ئىمزاالنغان كېلىشمنامىلەرنىئىمزاالنغ  كېلىشىمنامە  160تەستىقالنغان  

  44ى ئىجرا قىلىنشقا باشلىغان    35،  ەرتنامىسىش  ەم يارد  ەدلىيە جىنايى ئىشالر ئ   ەلەپ ت  ەق ھ  19ماقۇلالنغان  

ھەمكارلىق   جىنايى  بىرئەدلىيە  تەستىقالنمىغان  تېخى    ئورتاقلىشىش   ۋە  ۇرۇش قايت   ۈلۈك م (  1)  كېلىشىمى، 

  تامامىھەمكارلىق كېلىشىمى،    سودا ئەدلىيەۋە    ھەق تەلەپ  20  ئىجرا قىلىنشقا باشلىغانى    18،  ېلىشىمىك

( يەتتە  ئەھدىنامىسى،  7تەستىقالنغان  كۈرەش  قارشى  تېرورىزمغا  ۋە  ئاشقۇنلۇق  بۆلگۈنچىلىك،  ئىجرا    12(  سى 

 
 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk“ە ۋە ئىنگىلىزچە( قاراڭ: خىتايچجىتى ئۈچۈن )تۈركچە، ھۆج   تېكىست كېلىشىمنىڭ  (1) 

Cumhuriyeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşması”  («  خەلق جۇمھۇرىيىتى   بىلەن خىتايتۈركىيە جۇمھۇرىيىتى

  https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1798.pdfئۆتكۈزۈپ بېرىش كېلىشىمنامىسى«(  ئوتتۇرىسىدا جىنايەتچىلەرنى 

يانۋار كۈندىكى ئۇلىنىش بولۇپ، مۇالھىزىنىڭ   -  21يىلى  - 2021 )ئۇشبۇ مۇالھىزىدە قوللىنىلغان مەنبەلەرنىڭ ئاخىرقى ئۇلىنىشى 

 داۋامىدا قايتا ئەسكەرتىلمەيدۇ.(

،  19- 01-2021»قاااناۇن، تىاجااارەت ۋە جىاناااياى ئىشاااالر قاااتااارلىاق خاۇساااۇساااالردا ئىاكاكاى تەرەپالىااك ماۇناااساااىاۋەتالەر«،  (2) 

https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/sozlesmeler/ ikili.html ؛ بۇالردىن باشااقا يەنە تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى بىلەن ئا

گېرتساېگوۋېنا، بۇلغارىيە، بېلورۇساىيە، پاكىساتان، پولشاا،    -ق ش، ئالبانىيە، ئاۋساترالىيە، ئەزەربەيجان، ئەنگلىيە، برازىلىيە، بوسانىيە  

ىساتان، چېخىيە، خىتاي، رۇساىيە، رۇمىنىيە، سالوۋاكىيە، سالوۋېنىيە، ساەئۇدى ئەرەبىساتان، شاۋېتساارىيە،  تاجىكىساتان، تۇنىس، تۈركمەن

شااىمالىي قىبرىس تۈرك جۇمھۇرىيىتى، شااىمالىي ماكېدونىيە، قاراتاغ، قازاقىسااتان، قىرغىزىسااتان، كانادا، كرۇدىيە، كوسااوۋو، كۇۋەيت،  

اراكەش، موڭغۇلىيە، مولدوۋا، مىساىر، ھىندىساتان، ۋېنگىرىيە، ئومان ئۆزبېكىساتان، ئۇكرائىنا،  گرۇزىيە، گېرمانىيە، لىتۋا، لىۋان، لىۋىيە، م

ئىتاالىيە، ئىراق، ئىران ۋە ئىئوردانىيە قااتاارلىق ئەللەر ئاارىساااىادا جىناايەتچىلەرنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش، جاازاالنادۇرۇش ئىشااالىرىادا ئۆزئاارا  

لىيە ھەمكارلىق توختىمى، ھۆكۈم كېساىلگەن جىنايەتچىلەرنى يۆتكەش كېلىشاىمى  ياردەملىشاىش، قانۇن ۋە تىجارەت سااھەلىرىدە ئەد

 ۋە باشقا بىخەتەرلىك كېلىشىم، ئەھدىنامىلەر مەۋجۇتتۇر. 
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  55سى ئىجرا قىلىنشقا باشلىغان    37كېلىشىمنامە ۋە    14يۆتكەشكە دائىر    جىنايەتچىلەرنى قىلىنشقا باشلىغان  

 . (3) بار قاتارلىقالر جىنايەتچىلەرنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش كېلىشىمنامىسى  

مۇالھىزىئۇش تېمىسى نىڭ  بۇ  كېلىشمنامىسى«نى    باش  بېرىش  ئۆتكۈزۈپ  »جىنايەتچىلەرنى  بولغان 

دۆلەت ئاللىبۇرۇن ئىمزالىغان بولۇشىغا قارىماي،    18ماقۇللىغان بولسىمۇ، يەنە  رەسمىي    (4) دۆلەت  39خىتاي بىلەن  

تۆۋەندىكىچە:   ئەللەر  ئۇ  ماقۇللىمىغان.  چىلى،  ئاۋۇسترالىيەئارگېنتىنا،  تېخى  تۈركىيە،  بېلگىيە،  باربادوس،   ،

سىپرۇس، سىرالنكا، كونگو دېموكراتىك جۇمھۇرىيىتى، كېنىيە، گرېنادا، ماراكەش، جەنۇبىي  زىمبابۋې، سېنېگال،  

 . قاتارلىقالر   يېتنامۋىماۋرىتىئۇس، ئېكۋادور،  

  2020ئىككى تەرەپ تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىرى ئوتتۇرىسىدا  خىتايخىتاي تاراتقۇلىرى، تۈركىيە ۋە 

كۈنى مەزكۇر خۇسۇس بىلەن ئاالقىدار مەزمۇنالرمۇ تىلغا ئېلىنغان بىر قېتىملىق تېلېفون    -  14ئاينىڭ    -  12يىلى    -

بېرىلغانلىقىنى، ئېلىپ  باسقۇچىنىڭ    كۆرۈشۈشتە  كۆرۈشىشى  كۈرەش  قارشى  ،  نسىياسىيالشتۇرۇلۇشتىتېرورلۇققا 

گە تېما بولۇشتىن چىقىرىلىشى كېرەكلىكى ھەققىدە بىرلىككە    (سىتاندارت ئۆلچەم )ۋە قوش    تۇتقا قىلىنىشتىن 

پۈ زېمىن  خىتاينىڭ  تەرەپنىڭ  تۈركىيە  دەخ كېلىنگەنلىكىنى،  ھوقۇقىغا  ئىگىلىك  ۋە  يەتكۈزىدىغان  تۈنلىكى  ل 

بىلدۈرۈپ قانۇن تەكلىپىنىڭ پارالمېنتتا مۇزاكىرە قىلىنىشقا  ھەرقانداق بىر قىلمىشقا رۇخسەت قىلمايدىغانلىقىنى  

يازغان كېلىنگەنلىكىنى  بىرلىككە  ھەققىدە  تۈركىيە  ( 5) باشاليدىغانلىقى  ئارقىدىن  جىنايەتچىلەرنى    - .  خىتاي 

قېتىملىق    -  13ردا بېيجىڭدا ئېچىلغان  ىدېكاب  -   26  –   22ىلى  ي   -  2020ئۆتكۈزۈپ بېرىش كېلىشمنامىسى  

  ەكۈنتەرتىپكيىغىنىدا ماقۇلالنغاندىن كېيىن، تۈركىيەدىمۇ    -  24مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى  

لىرى  دەپسەندىچىلىك  ئىنسان ھەقلىرى بولغان  ، خىتاينىڭ ئېغىر  كېلىشىمنامە قوبۇل قىلىنساىن،  لېك   . (6) گەنەلك

ئاپرېل ئېيىدىن ئېتىبارەن شەرقىي تۈركىستاندا داۋام قىلىپ كەلگەن    -   2017ۋە   كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن  يىلى 

  .دى قالچۈشۈپ  ئەھۋالغا    تولىمۇ قىيىن بىر  لىك تۈركىيە پەۋ سە  (7) لىرىالگېر   جازا يېپىق بولغان    غا ۋە دۇنياقىلىش  

ئېالن قىلىنغان شەرقىي    غىيابىي ھۆكۈمتەرىپىدىن ھەققىدە  دۆلىتى  ، تۈركىيە خىتاي  ماقۇلالنساقانۇن تەكلىپى  

   تۈركىستانلىقالرنى بېيجىڭغا يولالپ بېرىشكە مەجبۇر بولۇپ قالىدۇ.

 
 ئۆرنىكىدە ئۆتكۈزۈپ بېرىش كېلىشىمى  ئاۋۇسترالىيە

 

يۈرگۈزگەن    ى تىسىياس   ئىقتىساد  مەركەزلىكناھايىتى ئۇزۇن يىلالر دۇنياغا ئىشىكنى تاقاپ، يېزا ئىگىلىك  

ۈشتە  ئېچىۋېتىش ۋە دۆلەت ئىچىدىمۇ كۆرۈنسىرتقا  خىتاي، ماۋ زېدوڭدىن كېيىن رېلىس ئالماشتۇرۇپ ئىشىكنى  

يىلى كىشى بېشى ئوتتۇرىچە    -  1978  ،بۇنىڭ نەتىجىسىدە  بىر سىياسەت يولىغا كىردى.  مەلۇم دەرىجىدە ئەركىن

دولالر سەۋىيىسىگە   8,200يىلى  - 2010دولالر سەۋىيىسىدە بولغان خىتاي، بۇ رەقەمنى   155يىللىق كىرىمى 

 
 ( 3 كېلىشىمنامىلە»( ۋە  مەجمۇئەسى ئەھدىنامە  条)  رنىڭ  约 与 协 定 汇 总  ،»)2018-12-12    :ئۇلىنىش

http://www.gd.jcy.gov.cn/jcyw/sfxz/flfgytyxd/201812/t20181212_2440091.shtml  . 

بوسنىيە  (4)  ئەزەربەيجان،  خەلىپىلىكى،  بىرلەشمە  ئەرەب  ئانگوال،  ئالجىرىيە،  بېلورۇسىيە،    -ئافغانىستان،  بۇلغارىيە،  گېرتسېگوۋىنا، 

روسىيە، رۇمىنىيە، فرانسىيە، برازىلىيە، پاكىستان، پورتۇگالىيە، پېرۇ، تاجىكىستان، تايالند، تۇنىس، جەنۇبىي ئافرىقا جۇمھۇرىيىتى،  

ا،  فىلىپپىن، قازاقىستان، قىرغىزىستان، كامبودژا، كورېيە، الئوس، لېسوتو، لىتۋا، موڭغۇلىيە، مېكسىكا، نامبىيە، ھىندۇنېزىيە، ئۇكرائىن

 ئۆزبېكىستان، ئېفىئوپىيە، ئىتالىيە، ئىران، ئىسپانىيە.

新疆分离主义势力将失去土耳其的庇تۈركىيەنىڭ ھىمايىسىنى يوقىتىپ قويىدىغان بولدى )شىنجاڭلىق بۆلگۈنچى كۈچلەر  »(5) 

护 ،»)2020-12-24  ئۇلىنىشhttps://news.creaders.net/china/2020/12/24/2303124.html  . 

خەلق جۇمھۇرىيىتى بىلەن تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى ئوتتۇرىسىدىكى ئۆتكۈزۈپ بېرىش شەرتنامىسى« نى مۇزاكىرە قىلىش ۋە    خىتاي»(6) 

关于提请审议批准《中华人民共和国和 土耳其共和国引渡条约》تەستىقالش تەكلىپى ھەققىدىكى چۈشەندۈرۈش )

的议案的说明،») 2020-12-22 

http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202012/155b026cad784bbb97c37f9e5417535f.shtml     

 (7) « يىلماز،  يىغىۋېلىش الگىرلىرى  مۇرات  تۈركىستاندا  )  –شەرقىي  قەتلىئام   Doğu Türkistan’da Toplamaقەدەممۇقەدەم 

Kampları-Adım Adım Soykırım  ،»)2020-07-04  ، 

https://insamer.com/tr/dogu-turkistanda-toplama-kamplari-adim-adim-soykirim_3058.html 

http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202012/155b026cad784bbb97c37f9e5417535f.shtml
https://insamer.com/tr/dogu-turkistanda-toplama-kamplari-adim-adim-soykirim_3058.html
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قالغان   بولۇپ  كۈچى  ئىقتىسادىي  ئىككىنچى  كۈچلۈك  ئەڭ  دۇنيانىڭ  نوقتىدا  كېلىنگەن  بۈگۈن  چىقتى.  ئېلىپ 

بىرىنچى  كەلگۈسىدە  يېقىن  خىتايدا    خىتاينىڭ  كۈتۈلمەكتە.  ئۆتىشى  ئىقتىسادىي  ئورۇنغا  مۇھىم  بۇ  كۆرۈلگەن 

مەمۇرىي   بىرگە  بىلەن  ئاشتى.  چىرىكلىشىشزورىيىش  خېلىال  نىسبىتىمۇ  يەرلىك  شۇنداقكىمنىڭ  ئەھۋال  بۇ   ،

قارشىئىقتىسادىي   چىرىكلىككە  ھۆكۈمىتى  بېيجىڭ  بىلەن  يېتىشى  دەرىجىگە  سالىدىغان  تەھدىد    ئۆرلەشكە 

قىلدۇرۇپ  نىئىستراتېگىيىسى   كۈرەش  قاپقان)  تەرەققىي  يەردە  تور،  ھالقىغان    ( 8) ( تىى ھەرىك  ئاسماندا  چېگرا 

قولغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن نۇرغۇن دۆلەت بىلەن جىنايەتچىلەرنى ئۆتكۈزۈپ بېرىشكە    لەر چىرىكلىك گۇماندارلىرىنى 

   (9) باشلىغان.ئاالقىدار كېلىشمنامە ئىمزاالشقا 

ئىمزاالخىتاينىڭ  لېكىن   كېلىشىمنامىلەرنى  پەقەتشبۇ  مەقسىتى  كۈرەش   تىكى  قارشى    چىرىكلىككە 

قالماستىن،  بولۇپ  سىياسىي   قىلىشال  يەرلىك  خىتاي  ئىچكى    بەلكى  تىبەت،  تۈركىستان،  شەرقىي  ئۆكتىچىلەر، 

ئۆز   قاتارلىقتەرىقىتى ۋە بولۇپمۇ مۇرىتلىرى مىليوندىن ئاشىدىغان فالۇن گۇمپىسى  ()شىياڭگاڭ  وڭكوڭ خموڭغۇل، 

كېلىشىملىرىگە  مەنپەئەتلىرىگە زىت ھەرقانداق ئەھۋال ۋە پائالىيەتلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئۆتكۈزۈپ بېرىش  

ئىقتىسادىي  خىتاينىڭ بەزىبىر    تۈپەيلىپات نېپالغا ئۆتكەن تىبەتلىكلەر    -، پات  دەرۋەقە  . قاتتىق كۆڭۈل بۆلمەكتە

ئايدا مەخپىي ھالدا    -   10يىلى    -  2019  نىڭ خىتاي بىلەننېپال   نەتىجىسىدە  ىرىۋە تۈرلۈك بېسىمل   قولالش 

       (10)  ئىمزالىغانلىقى بىلىنمەكتە. نى نامىسىىمجىنايەتچىلەرنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش كېلىش

ئاساسەن، خىتاي    ئۇقتۇرۇشقا بەھىرلىگەن بىر  ئايدا    -  10يىلى    -   2018خىتاي ئەدلىيە مىنىستىرلىكى  

بولسىمۇ،   ئىمزالىغان  كېلىشىمنامە  دائىر  بېرىشكە  ئۆتكۈزۈپ  جىنايەتچىلەرنى  كېلىشىمنامىنىڭ  تېخى  بىلەن  بۇ 

  نىڭدۆلەت بار. بۇ دۆلەتلەر  18رەسىمىي يولغا قۇيۇلۇشى ئۈچۈن كېرەكلىك بولغان پارالمنېت تەستىقىنى ئالمىغان  

مىڭدىن    200مىليون    1ھەر بىرىنىڭ بۇ كېلىشمنامىنى يولغا قويۇشقا ئاالقىدار ئۆز ئالدىغا بەزى سەۋەپلىرى بار.  

يا خىتاي  نۇپۇسلۇق    25شايدىغان  كۆپرەك  سەۋەبلەر  ئاۋۇسترالىيەمىليون  قايسى  كېلىشىمنامىنىڭ    تۈپەيلىمۇ 

  ئاۋۇسترالىيە  ت ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق بىر قارارغا كەلگەن.ماقۇلالنمىغانلىقى بىلەن ئاالقىدار ئەتراپلىق بىر تەتقىقا

يېقىندىال كۈنتەرتىپكە كەلگەن مەزكۇر ئۆتكۈزۈپ بېرىش كېلىشىمنامىسى بىلەن ئاالقىدار    تۈركىيەنىڭمۇ   ،ئۆرنىكى

 قارارىنىڭ ئېلىنىشىدا شەكسىز مۇھىم ھەسسە قوشقۇسى.  ئاخىرقى

بۇ  مۇالھىزىمىز »ىئۆرن  ئاۋۇسترالىيە   بۆلىكىدە نىڭ  چىقىپ،  يولغا  خىتاي    -  ئاۋۇسترالىيە كىدىن 

كېلىشىمنامىسى«نىڭ بېرىش  ئۆتكۈزۈپ  مۇناسىۋەتلىك    جىنايەتچىلەرنى  مەسىلىسىگە    جەريانماقۇللىنىشى 

كۋېنسالند تېخنىكا ئۇنىۋېرسىتېتى    ،(11) تېكىستىكېلىشىمنامەنىڭ  ئورتاقلىشىلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن، مۇناسىۋەتلىك  

( ستوبباس  نىگەل  ئوقۇتقۇچىسى  فاكۇلتېتى  »Nigel  Stobbsقانۇن  نىڭ  خەلق    خىتاي دىن  ئاۋۇسترالىيە( 

 The Law and Policy Contextجۇمھۇرىيىتىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىشنىڭ قانۇنىي ۋە سىياسىي ئارقا كۆرۈنىشى )

of Extradition from Australia to The People’s Republic of Chian  »)بىلەن    ناملىق ئەسىرى 

   .(12) بىرلىكتە قاراپ چىقىلىدۇ

 
(8)  Noah E. Lipkowitz, “Why Countries Diverge Over Extradition Treaties With China: The Executive Power to Ext-radite in 

Comman and Civil Law Countries”, Virginia Journal of International Law, 2019, https://static1.squarespa-

ce.com/static/5f0a3654a47d231c00ccd14f/t/5f3fd127dc65a031c8980104/1598017832145/lipkowitz-final-v3-1.pdf 

( 9 كومىتېتى    ( تەكشۈرۈش  ئىنتىزام  مەركىزىي  پارتىيىسى  كوممۇنىستىك  بۇيان    -   2014خىتاي  كۆپرەك  مىڭ   200يىلىدىن  دىن 

بېرىپ   ئېلىپ  ۋە    2,000دۆلەتتىن    70تەكشۈرۈش/رازۋېدكا  كېلىنگەنلىكىنى  قايتۇرۇپ  قاچقۇننىڭ  كۆپ  يۈەن    7.62دىن  مىليارد 

 ئىلگىرى سۈرمەكتە.   نى قايتۇرۇپ ئېلىنغانلىقىقىممىتىدە قانۇنسىز بايلىقنىڭ 

(10) “Nepal and China Have Signed an Extradition Treaty, Nepal’s Foreign Affairs Minister Confirms”, 24.01.2020, 

https://freetibet.org/news-media/na/nepal-and-china-have-signed-extradition-treaty-ne-pal%E2%80%99s-foreign-

affairs-minister    

(11) “Treaty on Extradition between Australia and The People’s Republic of China (Sydney, September 6, 2007)”, 

12.09.2016, https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Treaties/Extradition-Chi-

na/Treaty_being_considered 
( 12 )https://www.google.com/search?client=opera&q=“Treaty+on+Extradition+between+Australia+and+The+People’s+R

epublic+of+China+(Sydney%2C+September+6%2C+2007)”%2C+12.09.2016%2C+https%3A%2F%2Fwww.aph.go

v.au%2FParliamentary_Business%2FCommittees%2FJoint%2FTreaties%2FExtradition-Chi-

na%2FTreaty_being_considered&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 
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كېلىشىمنامىسى   ئاۋۇسترالىيە بېرىش  ئۆتكۈزۈپ  جىنايەتچىلەرنى  ئارىسىدىكى  خىتاي    ( 13) بىلەن 

كېلىشمىنامە ئىمزالىنىپ  كۈنى ئىمزاالنغان.    -   6ئاينىڭ    -   9يىلى    -   2007تۈركىيەدىن ئون يىل قەدەر مۇقەددەم،  

سۇنۇلغان.    ئاۋۇسترالىيەكۈنى    -  2ئاينىڭ    -  3يىلى    -  2016كېيىن،    دىنيىل  9 كۈنتەرتىپىگە  پارالمېنتىنىڭ 

چىقىش قاراپ  ئىنچىكە  بېرىلغان  ئېلىپ  تەرىپىدىن  نەتىجىسىدە  پارالمېنت  ئايدا    -   3يىلى    -   2017الر 

   كېلىشىمنامىنىڭ رەت قىلىنىشى قارارالشتۇرۇلغان. 

باش   ئاۋۇسترالىيە(، NIA) ئانالىز ئىدارىسى دۆلەت مەنپەئەتى سترالىيە ۋۇئا  بۇرۇنشتىن بۇ قارار بېرىلى

( ئىدارىسى  )   ئاۋۇسترالىيە (،  AGDتەپتىش  كېڭىشى  ئورگانالر،  (  LCAقانۇن  ۋە    ونالري سىياسىقاتارلىقالر 

خىتايدىن  ارتۇق  مىڭدىن ئ  200مىليون    1تەتقىقاتالر ئېلىپ بېرىلغان.  تەرىپىدىن كۆپ تەرەپلىمە    لەرئاكادېمىك

ئىگە  كەلگەن   نۇپۇسقا  خىتاي    ئاۋۇسترالىيەكۆچمەن  يۈز  دۆلىتى  بىلەن  كېلىشىمنامىنىڭ  ئىمزاالنغان  ئارىسىدا 

نۇش  وئاالقىدار ساھەلەر قەدەملىرىنى ئۇشبۇ تلىك  ئاۋۇسترالىيەمىڭلىغان ھاياتقا چېتىلىدىغانلىقىنى تونۇپ يەتكەن  

 ئېرادىسىنى نامايەن قىلدى. ئېتىش بىلەن 

ئۆتكۈزۈپ  ۋۇئا ھەرقانداق  ئىدارىسى  ئانالىز  مەنپەئەتى  دۆلەت  تەلەپنى  سترالىيە  ھەققىدىكى  بېرىش 

مەجبۇ  خەلقئارالىق  ۋە  رامكىسى  قانۇنالر  خەلقئارالىق  ئاالقىدار  بېرىشكە  ئۆتكۈزۈپ  رىيەتلەر  جىنايەتچىلەرنى 

قىل  دېلو  دائىرىسىدە  مۇئامىلە  بېرىش    ئاۋۇسترالىيە .  غانسۈپىتىدە  ئۆتكۈزۈپ  بولسا  ئىدارىسىنىڭ  تەپتىش  باش 

بى شەخس  ھەرقانداق  بولغان  بولمايدىغان  ئوبيېكتى  بولسا  كەم  ئۈچۈن  بېرىش  ئۆتكۈزۈپ  مۇناسىۋەتلىك  لەن 

تەلەپ رەت قىلىنىدۇ. بۇنىڭغا ئاساسەن،    بولمىسامەجبۇرىيىتى بار.    ھازىرالنغانلىقىنى سۈرۈشتۈرۈش شەرتلەرنىڭ  

قىيىن   ۋەھشىيانە  -كىشىنىڭ  باشقا  ياكى  جازاغ قىستاق  ياكى  ۋە  ياكى خورالش  چىققان  قىلىپىدىن  ئىنسان  ا  ، 

بولغان ئەھۋالالر؛    ىتارتىلىش ئېھتىمالى؛ كىشىنىڭ مۇئەييەن سەۋەپلەر بىلەن كەمسىتىشكە ئۇچراش مۇمكىنچىلىك

كېلىش   دۇچ  خەتەرگە  قوش  كىشىنىڭ  بولۇشى؛  جىنايەت  بىر  ئەسكىرىي  ياكى  سىياسىي  جىنايەتنىڭ 

  ھەققىدىكى ئەيىبنامىنىڭ ئەمەلدىنكىشى ۋاقتى ئۆتۈپ كېتىش سەۋەبلىك  قانۇندا بەلگىلەنگەن  مۇمكىنچىلىكى؛ 

چىق غىيابىي  ھالدا  يوق  ئۆزى  ھەققىدە  كىشى  ھالى؛  ئۆتكۈزۈپ  ى قالدۇرۇلۇش  ۋە  بولۇشى  قارارنىڭ  بىر  رىلغان 

چىقىلىدىغانلىقىغا دائىر ھېچقانداق كاپالەت بېرىلمەسلىكى؛ كىشىگە    قاراپ  قايتىدىنداۋانىڭ  بېرىلگەندىن كېيىن  

ئۆتيۈكلەنگەن   بېرىشجىنايەتنىڭ  قىل  ىكۈزۈپ  دۆلەتتەىنتەلەپ  ھېسا  غان  قاتارلىق  بجىنايەت  النماسلىقى 

 شەرتلەرنىڭ دىققەتكە ئېلىنىشى كېرەكلىكىنى بايان قىلماقتا. 

بېرىش   ئاۋۇسترالىيە  ئۆتكۈزۈپ  ئىدارىسى  تەپتىش  بىر   باش  ئۆلچەملىك    جەريان  خىزمىتىنىڭ 

تۈرلۈك  نىڭ ھەربىر باسقۇچىدا ئۆتكۈزۈپ بېرىش قارارىنىڭ كۆزدىن كەچۈرۈلىشى ئۈچۈن  جەريانئەمەسلىكىنى ۋە بۇ  

 . شەرتلەر ھاسىل بولغانلىقىنى ئۇرغۇلىغان

 

 كۆرۈلگەن مەسىلىلەر 

ۋە    ئاۋۇسترالىيە  ئىدارىسى  تەپتىش  تەرىپىدىن    ئاۋۇسترالىيە باش  ئىدارىسى  ئانالىز  مەنپەئەتى  دۆلەت 

يەرلىك قانۇنالر بىلەن  دۆلىتى جىنايەتچىلەرنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش قانۇنى ۋە    رالىيەئاۋۇستمەزكۇر كېلىشىمنامىنىڭ  

ئورۇن   كېلىشىمنامىدە  ئىمزاالنغان  بولسىمۇ،  بېرىلگەن  كاپالەت  توغرىسىدا  ئىكەنلىكى  ئىگە  ئالغان  بىردەكلىككە 

ئەندىشىل ئېغىر  ھەققىدىكى  ماددىالر  ئاالقىدار  كاپالەتلەندۈرۈشكە  ھەقلىرىنى  بۇالر  ئىنسان  قىلىنغان.  ئىپادە  ەر 

قىيىن   ئۆلچەملەر،  خاراكتېرلىك  ئىسپات  جازاسى،  ئۆلۈم  بولغان  مۇمكىن  ھوقۇقى،  سوتلىنىش  قىستاق،    -ئادىل 

خو چىققان،  قىلىپىدىن  ئىنسان  قۇرامىغا  ر رەھىمسىزلەرچە،  قوغدىنىش،  جازادىن  ياكى  مۇئامىلە  لىغۇچى 

 خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەن كىشىلەرنىڭ كۆزىتىلىشى قاتارلىق مەسىلىلەر. يەتمىگەنلەرنىڭ ئۆتكۈزۈپ بېرىلىشى ۋە  

 

 
( 13 )  “China Extradition Treatyé”, https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Treaties/ 

Extradition-China/Report_167/section?id=committees%2Freportjnt%2F024024%2F24292 
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  ئادىل سوتلىنىش ھوقۇقى

خىتاينىڭ »جىنايى ئىشالر دەۋاسىدىكى دەۋا ئادىللىقى ۋە قانۇن بىلەن باشقۇرۇش ئۆلچىمىگە ئەمەل  

لىتىگە قايتۇرۇلغان شەخسلەرنىڭ ئادىل  قىلمىغانلىقى« نى ئىسپاتاليدىغان بىر قاتار پاكىتالر بار. بۇ خىتاينىڭ ئۆز دۆ

قىلىپ   قىلماقتا. خەلقئارا    -سوتلىنىش ھوقۇقىغا كاپالەتلىك  قىلمايدىغانلىقى توغرىسىدا سوئال ئىشارىتى پەيدا 

 كەچۈرۈم تەشكىالتى بۇ ئەندىشىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقارغان خۇسۇسالرنى تۆۋەندىكىدەك خۇالسىلەيدۇ: 

ورگىنى يوق. جىنايەتچى دەپ گۇمان قىلىنغان نۇرغۇن كىشىلەر،  »خىتاينىڭ مۇستەقىل ئەدلىيە ئ

  -  قانۇن مەسلىھەتچىسىگە ئېرىشەلمەيدۇ. قىيىنجاۋابكار  الردا  ۋاە د»سەزگۈر«    تەرەپتىن  بولۇپمۇ سىياسىي

بۇ خىل   نامە«لەر، ئارقىلىق قولغا كەلتۈرۈلگەن مەجبۇرىي »ئىقرار ى رىلە شەكىلقىستاق ۋە باشقا ناچار مۇئامىل

جىنايى ئىشالر    خىتاي  بەزى يېڭى قانۇن، نىزام ۋە سىياسەتلەرگە باقمىغان ھالدا  شالرنى چەكلەيدىغانىقىلم

 «. جارىي قىلدۇرماقتا ىنى داۋاملىقئەدلىيە سىستېمىسىدا مۇھىم رول 

خىتاينىڭ  ئاۋۇسترالىيە كېڭىشى،  بېرىش    قانۇن  ئۆتكۈزۈپ  بولغان  بىلەن  دۆلەتلەر  دېموكراتىك  بولۇپمۇ 

  ئەندىشىنىڭئومۇمىي  ىگە ئاالقىدار  كېلىشىمىنىڭ چەكلىك ساندا بولۇشىنى، خىتاينىڭ بۇ مەسىلىدىكى كەچمىش

خىتاينىڭ ئامېرىكا، ئەنگىلىيە، كانادا ياكى يېڭى زېالندىيە بىلەن ئۆتكۈزۈپ    .سۈپىتىدە ئىلگىرى سۈرمەكتە   ئىسپاتى

ۋە   گېرمانىيە  گولالندىيە،  فىنالندىيە،  فرانسىيە،  باشقا،  دۆلەتلەردىن  بۇ  شۇنداقال  يوق.  كېلىشىمى  بېرىش 

ا قويۇشىدىن كېيىن،  وڭكوڭ )شياڭگاڭ( دا يېڭى ئەدلىيە قانۇنىنى يولغخئىرېالندىيە قاتارلىق دۆلەتلەر خىتاينىڭ  

 . (14) بىلەن بولغان ئۆتكۈزۈپ بېرىش كېلىشىمىنى ۋاقتىنچە توختاتتى وڭكوڭخ

يەنە  ۇئاۋ كېڭىشى  قانۇن  قوغدايدىغان  خىتايسترالىيە  ھوقۇقىنى  سوتلىنىش  ئادىل  خەلقئارا  »نىڭ 

ئەھدىنامىسى  ۋەتەنداشالر  ھوقۇق  سىياسىي  بۇ    ئاۋۇسترالىيە   .( 15) ەيدۇتەكىتل  ئەمەسلىكىنى   ئەزا   گە «ۋە 

بولۇپ،   ئەزا  گەئەھدىنامى قارىشىچە،    ئاۋۇسترالىيە   دۆلەت  كېڭىشىنىڭ  سوتلىنىش  شەخسلەرنىڭ  قانۇن  ئادىل 

بېرىلىشىغا  خىتاي  بولغان  مەۋجۇدپى  ەۋخ   تەمىنلەنمەسلىكھوقۇقى   دائىرىسىدىكى  ،  ئۆتكۈزۈلۈپ  ئەھدىنامە 

قىلىنغان بۇ    بايانيۈز بېرىۋاتقان ئەمەلىيەتلەرگە ئاالقىدار  دا  خىتاي  . دېمەكتۇر  ە خىالپلىق قىلغانلىقلەرگمەجبۇرىيەت

 كېرەك.   ئېيتىپ ئۆتۈش  ئۈچۈنمۇ مۇھىم ئىكەنلىكىنى  ۈركىيەتئەندىشىلەرنىڭ 

قاراشلىرىغا    ئاۋۇسترالىيە» ياۋروپانىڭ  مەيدانى  كېڭىشىنىڭ  »خەلقئارا    مۇۋاپىققانۇن  كېلىدۇ. 

ۋە سىياسىي ھوقۇق ئەھدىنامىسى«گە بىنائەن، ئەگەر بىر كىشىنىڭ ئادىل سوتلىنىش ھوقۇقى    ۋەتەنداشالر 

 تۈپتىن رەت قىلىنىدىغان ئەھۋال بولسا، ئۇ كىشى ئۆتكۈزۈپ بېرىلمەيدۇ«. 

ئىچىدە   باغلىنىش ئۆتكۈزۈپ بېرىش قانۇنى بىلەنجىنايەتچىلەرنى دۆلەتنىڭ ئاالقىدار كېلىشىم چوقۇم 

  گۇمان  نىشىغا ئاالقىدار قىلى  تەرۇز  -  ىەخلھوقۇقىغا دئادىل سوتلىنىش  شەخسنىڭ  ئەگەر  ۇنداقال  ش  ،كېرەكبولۇشى  

 . ى باردۇرھوقۇق قىلىش ، ئۆتكۈزۈپ بېرىشنى رەت توغۇلسا

مۇزاكىرە    ئاۋۇسترالىيە  سۈپىتىدە  دېلو  قارارىنى  بېرىش  ئۆتكۈزۈپ  ھەربىر  ئىدارىسى  تەپتىش  باش 

ئازايتىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قوي پەقەت كىشىنىڭ سوتى    ۋەجدىن. بۇ  غانقىلىنىشىنىڭ بۇ جەرياننىڭ خەتىرىنى 

ئىسپاتالرنى سىناش    -   ۋە دەلىل   گە ئېرىشەلەيدىغان بولسا ئوچۇق سوتتا ئېچىلىدىغان بولسا، قانۇنىي ۋاكالەتچى

قانۇن كېڭىشى بۇ    ئاۋۇسترالىيە،  بىرگە  بىلەن  بۇنىڭ  .ماقتا ئۆتكۈزۈپ بېرىشكە رۇخسەت قىلىن  بولغاندىال  پۇرسىتى

 : دەپ قارىمايدۇيېتەرلىك تۆۋەندىكىلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر قاتار سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن  ى جەريانن

ئاۋ   ئاۋۇسترالىيە »…   ئىتتىپاقى  ۇھۆكۈمىتى  ياۋروپا  ئۈستىدىن  كىشى  بىر  سوتلىرىنىڭ  سترالىيە 

كاپالەتلىك   قىلىنماسلىقىغا  ئەرز  ئۇسۇلدا  ئوخشىمايدىغان  خااليدۇئەندىزىلىرىگە  كېلىشىمنىڭ  قىلىشنى   .

تەكلىپ قىلىنغان جەرياننى قوبۇل   خىتاينىتېكىستىدە سوتنىڭ ئادەتتىكى تەرتىپلىرى تىلغا ئېلىنمىغاچقا، 

 
(14) Lucrezia Poggetti, “EU-China Mappings: Interactions Between The EU and China On Key 

Issues”, Merics, 20.01.2021, https://merics.org/en/short-analysis/eu-china-mappings-

interactions-between-eu-and-chi-na-key-issues 

 كۈنى ئىمزالىغان. - 15ئاينىڭ  - 8يىلى  - 2000تۈركىيە بۇ ئەھدىنامىنى   (15)
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قىيىنقىلىشقا   قىلىش  نەتىجىدە  توختى  غا قايىل  مۇمكىن،  بويىچە  ئاۋۇسترالىيەشى  قانۇن  خەلقئارا  نى 

قارار چىقارەجبۇرلىشى مۇمكىن. ئەھۋال ھەرم   بېرىشكە  تاپشۇرۇپ شەخسنى   غۇچىالرنىڭ  بىر دۆلەتتىكى 

بولغاچقا مۇمكىن  ، ئىختىيارىدا  ئۇچرىشى  تەسىرىگە  ئامىلالرنىڭ  تۈرلۈك  »كۆپ  جەريان  «  شۇنداقال 

 . « شەخسنىڭ ئادىل سوتلىنىش ھوقۇقىنى يېتەرلىك قوغداش بىلەن تەمىنلىمەيدۇ ئىكەنلىكىدىن بىر 

ۋە سىياسىي ھوقۇق    ۋەتەنداشالرنىڭ »خەلقئارا  ئاۋۇسترالىيەجەريان    تەۋسىيە قىلىنغانبۇنىڭدىن باشقا،  

.  ئارىالشمايدۇ  گىمۇ ئەھدىنامىسى«گە ئاالقىدار مەجبۇرىيەتلىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ھالدا تۇغۇلغان مەسىلىلەر

كومىتېتى ئالدىدا    ئىنسان ھەقلىرى ت(    نى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى )ب دئاۋۇسترالىيەشۇ ۋەجدىن ئۇ  

 تاشالپ قويۇشى مۇمكىن.  نائىالج

 ئۆلۈم جازاسىنىڭ مۇمكىنچىلىكى 

( تارماقچىسىدىكى بەلگىلىمە بويىچە، ئۆتكۈزۈپ بېرىلىشى تەلەپ  fماددىسىنىڭ )  -  3كېلىشىمنىڭ  

چېتىشلىق  كىشىگە  قارالغان   قىلىنغان  ئ   نىڭجىنايەت  دەپ  ئىچىگە  ئۆز  جازاسىنى    تەلەپھەمدە    ېلىشىئۆلۈم 

تەلىپى رەت  ش لى، ئۆتكۈزۈپ بېرىا ئاالقىدار بىر ۋەدە بەرمىسەىغانلىقىغ»ئۆلۈم جازاسى بېرىلمەيد تەرەپ قىلغۇچى 

نىڭ ئەجەللىك بولمىغان جىنايەتلەر  خىتاي  «.، چىڭ تۇرىۋېلىنغان تەقدىردىمۇ قارار ئىجرا قىلىنمايدۇسا بولىدۇقىلىن

  ئاشكارىلىق - ئۇچۇق جازانىڭ ئىجرا قىلىنىشى توغرىسىدا  شۇنداقال   بىلىنگەن ئۈچۈن ئۆلۈم جازاسى بېرىدىغانلىقى 

ما بۇ  ئددىبولمىغاچقا،  چىق  ۈنۈمدارلىقى نىڭ  ئوتتۇرىغا  ئەندىشىلەر  بەزى  كەچۈرۈم    .قان توغرىسىدا  خەلقئارا 

ھۆددە   نى «تەتبىقالنمايدىغانلىقى»ئۆلۈم جازاسى  تارتىشسىز بىر شەكىلدە - تاالش  ددىنىڭ ما مەزكۇر تەشكىالتى 

سۈرمەكتە كېرەكلىكىنى    شىقىلى ت  ئاۋۇسترالىيە  .ئىلگىرى  ئىدارىسىباش  ئۆلۈم  ئاۋۇسترالىيەيەنە    ەپتىش  نىڭ 

لىرى  تەۋە بۇ جەھەتتىكى مەجبۇرىي   ئىكەنلىكىنى   ئابرويغا   يۇقىرىخەلقئارادا    خۇسۇسىدا  جازاسىغا قارشى تۇرۇش 

   : ەيدۇتەكىتل  ەستايىدىل ئىكەنلىكىنى ئىنتايىن ئ ھەققىدە ھەم 

ئۆلۈم  بىر شەخسنى  . بىزنىڭ  ايدىڭدۇر ئئوچۇق ۋە  ناھايىتى    ەھۋالئ  جازاسىغا ئاالقىدار   ئۆلۈم   ئۇنداقتا »

 مەجبۇرىيىتىمىز بار«. بىر  ۋىي خەلقئارائۆتكۈزۈپ بەرمەسلىكتەك  جازاسىدىن قوغداش ئۈچۈن 

قىلىنغان خىتاي ئىجرا  جازا  نىڭ  سانىلىرىئۆلۈم  ئۆلۈم  ئۇچۇر    القىدار ئا  غا نىڭ  شۇنداقال  بەرمەسلىكىنىڭ 

ئوچۇق   ھەققىدىكى  سۈرۈشتۈرۈلۈشىىئاشكار  - جازالىرى  ئىكەنلىكىنىڭمۇ  كەمچىل    ئىزھار كېرەكلىكى    لىقنىڭ 

تەپتىش    ئاۋۇسترالىيە .  ىنماقتالىق دوكالتىدىن    -   2014  ئىدارىسى،باش  تەشكىالت  ئاممىۋىي  بىر  تەۋە  يىلىغا 

   .غانكەنلىكىنى ئېالن قىلئېرىشىجرا قىلىنغانلىقى توغرىسىدىكى ئۇچۇرغا  ئۆلۈم جازاسى ئ  كىشىگە   2,400دا  خىتاي

قىستاق، رەھىمسىزلەرچە، ئىنسان قېلىپىدىن چىققان، خورلىغۇچى مۇئامىلە ياكى   -قىيىن 

 جازا  

)  -   3كېلىشىمنىڭ   تارماقچىسىgماددىسىنىڭ  قىلىنىشغا  (  رەت  تەلىپىنىڭ  بېرىش  ئۆتكۈزۈپ   ،

تەرەپنىڭ ئىزدەلگەن    غۇچىىنمۇناسىۋەتلىك مەجبۇرىي شەرتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇنىڭغا ئاساسەن، تەلەپ قىل

ئ  قىستاققا   -قىيىن    كىشىنىڭ ياكى  ئۇچرىغانلىقى  مۇئامىلىگە  رەھىمسىز  باشقا  ۇچرايدىغانلىقىنى  ياكى 

ئىپادە  رەت قىلسا بولىدىغانلىقى    لىپىنى تە  ئۆتكۈزۈپ بېرىش،  سەۋەپلەر بار بولسامۇھىم   جەزىملەشتۈرۈش ئۈچۈن

 . قىلىنماقتا

پات   تەكشۈرۈشلەر  ۋە  سوراق  بېرىلغان  ئېلىپ  تەرىپىدىن  ساقچىالر  خەلقئارا    - خىتايدا  ئىنسان  پات 

تەرىپىدىن قاتتىق تەنقىدكە ئۇچراپ كەلمەكتە. ئىنسان ھەقلىرىنى كۆزىتىش تەشكىالتى    ھەقلىرىنى كۆزتكۈچىلەر

(HRW :ئۆتكۈزۈپ بېرىش جەريانىنى تۆۋەندىكىدەك تەسۋىرلەيدۇ ) 

كۈنلەپ،   نەچچە  ياكى  نەچچە  »چاقىرتىلغانالر  مەھرۇم  نەچچە  ھەپتىلەپ  ئەركىنلىكىدىن  ئايالپ 

.  قىستاققا ئېلىنىدۇ   - قېيىنقايتا سوراق قىلىنىدۇ ۋە كۆپ قېتىمالپ    - قىلىنىدۇ، بۇ جەرياندا ئۇالر قايتا  

بۇ جەريان چىرىكلىك ياكى باشقا ئىنتىزامغا خىالپلىق    ئاتىلىدىغاندەپ    «شۇاڭگۇي سولىقى»  ئادەتتە
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تەكشۈرۈلۈش ئۈچۈن    رەكبەزىلىرى كېيىنھەتتا  ئاخىرلىشىدۇ.  قىلىش قىلمىشلىرىنى ئىقرار قىلىش بىلەن  

 . (16) «يۆتكەپ بېرىلىدۇجىنايى ئىشالر ئەدلىيە سىستېمىسىغا 

ئۆتكۈزۈپ    ئاۋۇسترالىيە كىشىنىڭ  كەلگەن  دۇچ  تەلىپىگە  بېرىش  ئۆتكۈزۈپ  ئىدارىسى:  تەپتىش  باش 

قىستاققا ياكى    -  ، ئەگەر ئۇ قىيىنلىقىنىھوقۇقى بار  ئېتىراز بىلدۈرۈش ش جەريانىنىڭ ھەربىر باسقۇچىدا  لىبېرى

ئەنسىرىسە،   ئۇچرىشىدىن  مۇئامىلىگە  بايانناچار  بولىد   بۇنى  تەكىتلەيدۇ.قىلسا  ئەدلىيەلىك    ىغانلىقى  خىل  بۇ 

نەتىجىسىنىڭ   قىلغان  ئاممىغا  تەكشۈرۈش  بايان  ئىكەنلىكىنى  تەپتىش   ئاۋۇسترالىيە ئاشكارا    ئىدارىسى  باش 

چۈن ئورۇنلۇق سەۋەبلەرنىڭ بار ياكى يوقلىقىنى ئېنىقالش  شەخسنىڭ خەتەر ئىچىدە ئىكەنلىكىدىن گۇمانلىنىش ئۈ

ەكشۈرۈش  تبىر  ئەتراپلىق    شارائىتالر بىلەن ئاالقىدار  -مەۋجۇد بولغان شەرت  تەلەپ قىلغۇچى دۆلەتتە  ئۈچۈن،   

 : دۇرمەسئۇل  كە ەشكاپالەت تەدبىرلىرى ئىزد ھالەت بىلەن ئاالقىدار ۋە يەككە  ئېلىپ بېرىش 

دائىر    ئىنسان ھەقلىرىگە سى ئۆتكۈزۈپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان دۆلەتتىكى  »… باش تەپتىش ئىدارى

  ىشلى. ئۆتكۈزۈپ بېرىقاراپ چىقىدۇ ىغا  لىردوكالت  ئىنسان ھەقلىرىخەلقئارا    ۋە  ىدۇتەھلىل قىل ئەھۋالالرنى  

  ئىنسان ھەقلىرىنىڭ باياناتىغا قارايدۇ ۋە بۇ ئەھۋالنى خەلقئارادا قوبۇل قىلىنغان شەخس پ قىلىنغان تەلە

بىلەن  لىردوكالت خەلقئاراى  سۆھبەتلەشكەندىن    ۋەزىپە   لىق سېلىشتۇرىدۇ.  بىلەن  دىپلوماتالر  ئۆتىگەن 

يەتكۈز دۆلەتكە  مۇناسىۋەتلىك  نەتىجىنى  سۈرۈلگەن    ۈپ،كېيىن،  ناچار    -   قىيىن ئىلگىرى  ۋە  قىستاق 

ھەققىدە  مۇئامىل دائىر    نىڭكۆزقاراشلىرىىلەر  كاپالەتقانداقلىقىغا  ئېنىق  تەلەپ    لەرناھايىتى  بېرىشنى 

 . قىلىدۇ«

 ىڭ ئۆتكۈزۈپ بېرىلىشى قۇرامىغا يەتمىگەنلەرن

نايەتچىلەرنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش قانۇنى«نىڭ كونكرېت ياش  ىباش تەپتىش ئىدارىسى »ج   ئاۋۇسترالىيە 

قوبۇل قىلغان بولسىمۇ، ئەمما شەخسنىڭ ئەھۋالىنى باھالىغاندا ياشنىڭ نەزەرگە    بەلگىلىمىگەنلىكىنى چەكلىمىسى  

ھوقۇقى    ب د ت بالىالر »نىڭ  خىتايۋە   ئاۋۇسترالىيە ،  بۇنىڭغا قوشۇمچە قىلىپئوتتۇرىغا قويغان.    نى ئېلىنىدىغانلىقى 

كېلىشىمىگە ئاساسەن بالىالرنى قوغداشقا  ىنىڭمۇ ئۆتكۈزۈپ بېرىش  لىرتەمەجبۇرىي   « دائىرىسىدىكىئەھدىنامىسى

 : ىدۇ كاپالەتلىك قىلىدىغانلىقىنى ئەسكەرت

م  كونكرېت  ئىككى  دىققىتىڭىزنى  تارتماقچىمەن »…  بېرىەسىلىگە  ئۆتكۈزۈپ  بىرىنچىسى،  لىدىغان  . 

دەرىجىدە    سىيبېرىشنىڭ قا  ئۆتكۈزۈپ   خۇسۇسالرغا ئاالقىدار  مەلۇم نىڭ يېشىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان  ىشكى

بار. ئومۇمەن قىلىپ  ئىختىيارلىقى  رەت قىلىش  ئەھۋالغا قاراپ    دە مىكېلىش  ، غا قارىتا  بولىدىغانلىقى  نامۇناسىپ 

بالىالر نىڭ  خىتايۋە    ئاۋۇسترالىيە ىڭىزنى  ئېتىبار  -ەت  ئېيتقاندا، دىقق ھوقۇقى ئەھدىنامىسىغا    )ب د ت( 

قىلغان  ئاۋۇسترالىيە.  بەرگەيسىزقاتناشقانلىقىغا   تەلەپ  بېرىشنى  ئۆتكۈزۈپ  چىقارغۇچىبىر  دە    ، قارار 

نىڭ »بالىالر ھوقۇقى ئەھدىنامىسى« دىكى مەجبۇرىيەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان خەلقئارالىق  ئاۋۇسترالىيە

ئېلىنغان قارارنىڭ بۇ مەجبۇرىيەتلەر بىلەن بىردەك بولۇشىغا كاپالەتلىك  مەجبۇرىيىتىنى نەزەرگە ئالىدۇ ۋە  

 قىلىدۇ«. 

 

 رنى كۆزىتىش ەلئۆتكۈزۈپ بېرىلگەندىن ئاۋۇسترالىيە

ئىلگىرى    ئاۋۇسترالىيە  كېڭىشى  بېرىلگەن قانۇن  خۇسۇسىدىكى    كۆزىتىش كىشىلەرنى    ئۆتكۈزۈپ 

بۇ      .بۇ ھەقتە بەزى تەۋسىيەلەردە بولغان ھۆكۈمەتلەرگە  بىرىنى كۆزىتىۋاتقان    -بىر  ۋە    بايان قىلغانىنى  لىرئەندىشى

بېرىل ئۆتكۈزۈپ  ئەسناسىدا،  كۆزىتىلىشى  گتەكشۈرۈش  شەكىلدە  بىر  پائال  كىشىلەرنىڭ  قايتا    مەسىلىسى ەن 

ئوچۇق   ۋە  مەخپىيلىك  ئاالقىدار  ئەدلىيە سىستېمىسىغا  خىتاينىڭ  كەلتۈرۈلگەن.  ئاشكارىلىقنىڭ    - كۈنتەرتىپكە 

 
(16)   HRW،  «قىيناش   ۋە  تۇرۇش  تۇتۇپ   سىستېمىسىدا  شۇاڭگۇي  ومپارتىيىسىنىڭك  جۇڭگو«:  تەدبىر  ئاالھىدە  (Special 

Measures’ Detention and Torture in the Chinese Communist Party’s Shuanggui System») ،  

06.12.2016 . 
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سۈرۈلگەن    – يېتەرسىزلىكى   ئىلگىرى  قىلىنغانلىقى  مۇئامىلە  ناچار  مەھكۇمالرغا  ياكى  تۇرۇلۇۋاتقانالرغا  تۇتۇپ 

 بۇ كېلىشىم ھەققىدىكى ئەندىشىلەرنى ئاتتۇرغان.  –كۆزقاراشالر بىلەن بىرلەشكەندە 

بۇ تەدبىرلەر ئەندىشىلەرنى ھەل قىلىش ئۈچۈن يېتەرلىك ئەمەس. خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىالتى ئەگەر  

كاپالىتىنىڭ ئۆلۈم جازاسى    ئىنسان ھەقلىرىكېلىشىمدە تەمىنلەنگەن    كۆزىتەلمىسە،شەخسلەرنى    ئاۋۇسترالىيە

م ناچار  قىي   ۇئامىلەياكى  ئۇچراش   -   نىۋە  تەرەپلەردە    قىستاققا  بولىدىغانقاتارلىق    بولمايدىغانلىقى   -   ئۈنۈملۈك 

يەنە    ئاۋۇسترالىيە .  ئىزدەنگەن  ھەققىدە  كېڭىشى  ئىچىگە    ۋەتەندىشىئۆز    زىتىشنى ۆكقانۇن  ئۆز  ئەمەسلەرنىمۇ 

 كېڭەيتىش كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى.  ئالىدىغان شەكىلدە 

 

  «ئۆتكۈزۈپ بېرىش كېلىشىمى جىنايەتچىلەرنى  خىتاي  - تۈركىيە »

 ھەققىدە مۇالھىزە 

  ىدىن تەشكىل تاپقانمادد 22جىنايەتچىلەرنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش كېلىشمنامىسى« خىتاي  - تۈركىيە »

مەزمۇنى:   رەت  بولۇپ،  مەجبۇرىي  جىنايەتلەر،  بولىدىغان  بېرىشكە  ئۆتكۈزۈپ  مەجبۇرىيىتى،  بېرىش  ئۆتكۈزۈپ 

سەۋەبلىرى،   تەرەپنىڭ    ئىختىيارىي قىلىش  قىلىنغان  تەلەپ  سەۋەبلىرى،  قىلىش  باشالش    مەشغۇالت رەت 

قوش  ھۆججەتلەر،  قىلىنغان  تەلەپ  ۋە  تەلىپى  بېرىش  ئۆتكۈزۈپ  يوللىرى،  خەۋەرلىشىش  ۇمچە  مەجبۇرىيىتى، 

ئېلىش،   قولغا  ۋاقىتلىق  بېرىشئۇچۇرالر،  تېز  قارارى  ئۆتكۈزۈپ  بېرىش،  تاپشۇرۇش،  شەخسنى  ،  ئۆتكۈزۈپ 

  كېرەكنى   - نەرسە  ،  خۇسۇسىيلىق قائىدىسى،  لەرتەلەپ  تەڭۋاقىتلىق ،  تاپشۇرۇپ بېرىشكېچىكتۈرۈلگەن ۋە ۋاقىتلىق  

چىقىمۈش ئۆت  ترانسىت،  تاپشۇرۇش  ئۇقتۇرۇش،  نەتىجىنى  مۇناسىۋە،  الر،  بولغان  بىلەن  كېلىشىملەر  ،  تباشقا 

ھەلزىتلىق بولۇش قىلىش  الرنى  ئىگە  كۈچكە  قۇيۇلۇش /،  تۈزىتىشيولغا  قاتارلىق  ۋە    ئۆزگەرتىش /،  كېچىش  ۋاز 

 . (17) تەركىب تاپىدۇ تېمىالردىن 

ماۋزۇلۇق   مەجبۇرىيىتى«  بېرىش  »ئۆتكۈزۈپ  كېلىشىمنىڭ  ئىمزاالنغان  ماددىسىدا:    -   1بېيجىڭدا 

»ھەرقايسى تەرەپلەر ئۇشبۇ كېلىشىمنامىنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىگە ئاساسەن، قارشى تەرەپنىڭ تەلىپىگە بىنائەن، ئۆز  

ۋە   پاش قىلىش ۋاتقان شەخسلەرنى، شۇ شەخس ھەققىدە جىنايى ئىشالر بويىچە تەكشۈرۈش ياكى ۇدۆلىتىدە تۇر 

 ھۆددە قىلىدۇ« دېيىلگەن.  كەىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىشبىر -ياكى بىر جازانى ئىجرا قىلىش مەقسىتىدە بىر 

سۈرۈلگەن   ئىلگىرى  قىلىنغانلىقى  سادىر  رۇخسەتلىرى،  بېرىش  ئۆتكۈزۈپ  ئاساسەن  كېلىشىمگە 

. ئەگەر  بولۇشى كېرەك بېرىلىدىغان  ھەر ئىككى دۆلەتنىڭ قانۇنىدا كەم دېگەندە بىر يىل قاماق جازاسى  كەجىنايەت

بېرى قىل  ىشلىئۆتكۈزۈپ  ھۆكۈمتەلەپ  ھەققىدە  كىشى  بولسا  ىنغان  بېرىچىقىرىلغان  ئۆتكۈزۈپ  تەلەپ    لىشى، 

  ەتنىڭمۇدد  ى كېرەك بولغانئىجرا قىلىنىشھەققىدە    ىنغان كىشىى تەلەپ قىللىشبېرى  ئۆتكۈزۈپغان ۋاقىتتا  ىنقىل

 . تەلەپ قىلىنىدۇكەم دېگەندە ئالتە ئاي بولۇشى 

ھەر ئىككى تەرەپنىڭ  »ئۆتكۈزۈپ بېرىش مەقسىتىدە  تارمىقىدا،    -   2ماددىسىنىڭ    -  2كېلىشىمنىڭ  

ۋە    ەرمەسلىكى ياكى ب  ئورۇن بېرىشىئۆتكۈزۈپ بېرىشكە ئاالقىدار جىنايەتكە ئوخشاش كاتېگورىيەدە  قانۇنلىرى  

،  ەنئاساس   ددىغا. بۇ مايىلگەندې  «مۇھىم ئەمەس ئاتىماسلىقى    - ئاتالغۇ بىلەن ئاتاپ  ياكى جىنايەتنى ئوخشاش  

  لەر بىلەن تەلەپ قىلغان كىشى ئۈچۈن پەرقلىق بىر سەۋەب كۆرسىتەلەيدۇ ياكى سىياسىي سەۋەبئەسلىدە  خىتاي

باشقىچە    خىتاي تەرىپىدىن   بولغان ياكى ئۆتكۈزۈپ بېرىشنى ئىمكانسىز قىلىدىغان بىر ھال  سىياسىي تۈركىيە ئۈچۈن  

مىليون    8  -   3ىنى تۈرمىگە ئايالندۇرۇپ،  تامام . ئۇنىڭ ئۈستىگە، شەرقىي تۈركىستاننىڭ  چۈشۈنۈلۈشى مۇمكىن 

ئوبدان  ھەقىقەتەن  نىقلىمىسى  جىنايەت ۋە جازا ئې خىتاي دۆلىتىنىڭ    قامىغانالگېرلىرىغا    يىغىۋېلىش /ئادەمنى جازا

زىيانكەشلىككە  چۈنكى،  ھتاج.  ۇم  سۈرۈشتۈرۈلۈشكە  يۈزلىگەن  بولغان  مۇيەسسەر  چىقىشقا  الگېرالردىن  بۇ 

 
(17 كېلىشىمنامىسى    ( بېرىش  ئۆتكۈزۈپ  جىنايەتچىلەرنى  ئوتتۇرىسىدا  جۇمھۇرىيىتى  خەلق  جۇڭخۇا  بىلەن  جۇمھۇرىيىتى  »تۈركىيە 

(Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşması  »)

https://www2. tbmm.gov.tr/d27/2/2-1798.pdf 
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  ئاتىلمىغانلىقىنى جىنايەت  بىرەر  ۋە    سوتالنمىغانلىقىالگېرالرغا ئېلىپ كېتىلگەن كىشىلەرنىڭ    مەزكۇرئۇچرىغۇچىالر  

قىلغان.   قارىغاندا،    HRW،  دەرۋەقەبايان  دوكالتىغا  قىلىنغان  نىڭ  مۇنداق  كىش  بىر تۇتقۇن  ئەھۋالنى  ى 

 : چۈشەندۈرگەن

سور  دائىرىلەرگە » قىاللمايدىغانلىقىمىنى  ياكى  تەكلىپ قىالاليدىغان  ماڭا:  ىدىغانىئادۇۋكات    ! ياق›م. 

نى ئاقلىشىڭنىڭ ھاجىتى  ەڭھېچقانداق ئىش ئۈچۈن ئۆز  ،قارارى يوق  چۈنكى ھەققىڭدە ھېچقانداق مەھكۇم

‹  .نىڭ قىلىدىغىنىڭ پەقەتال ئۆگىنىشې س  سەن، ۋاتىۇىر سىياسىي ئۆگىنىش الگېرىدا تۇرھازىر ب  ەنس   ،يوق

 .  (18)دېدى«

سوتلىنىش جەريانىدا ئادىل سوتلىنىش ھوقۇقىنىڭ ئەڭ  مەھكۇم قىلىنغانالرنىڭ  ،  قوشۇمچە ھالدا  ىڭغاۇنب

بولغان   بىرى  ئامىللىرىنىڭ  قىلىنغانئۆزىنى  مۇھىم  مەھرۇم  ھوقۇقىدىنمۇ  دوكالتالردا  ئاقالش  خىل  ھەر  لىقى 

 . ئىسپاتالنغان ھەقىقەتتۇر

قىلىنىشى  داماددىسى - 3كېلىشىمنىڭ   رەت  تەلىپىنىڭ  بېرىش    لەر ىبەلگىلىم   ئاالقىدار  غا ئۆتكۈزۈپ 

قويۇلغان  سىياسىي  يەنى.  ئوتتۇرىغا  جىنايەت  ئاالقىدار  ئەگەر  پاناھلىنىش  جىنايەت  ،  كىشىگە  ئۇ  ھەمدە  بولسا 

بولسا بېرىلگەن  بويىچ   ؛ ھوقۇقى  كۆزقاراشلىرى  سىياسىي  ۋە  تەۋەلىكى  دۆلەت  دىن،  ئىرق، جىنسىيەت،  ە  كىشى 

ئەگەر ئارتىلغان جىنايەت پەقەت ھەربىي    ؛بولسا  ۋەتەندىشىكىشى تەلەپ قىلىنغان دۆلەتنىڭ    ؛سوتالنماقچى بولسا

ئومۇمىي ياكى شەخسىي كەچۈرۈمگە نائىل    ؛ ۋاقتى ئۆتكەن جىنايەت بولسا  قانۇندا بېكىتىلگەن   ؛ جىنايەت بولسا

بولسا بېر  ؛ بولغان  ئۆتكۈزۈلۈپ  سەۋەبلىك  قىلىنغان  ىجىنايەت  تەلەپ  قارار  لىشى  ئاخىرقى  ئەڭ  ھەققىدە  كىشى 

بولسا؛  بولغان  دۆلەت   بېرىلىپ  قىلىنغان  يەردە  تەلەپ  يوق  كىشى  سەۋەبلىك    چاپالنغاننىڭ  جىنايەت  بىر 

تەلەپ قىلىنغان دۆلەتنىڭ ئاساسىي    ،جازا  ىدىغانئەگەر ئىجرا قىلىن  ؛ بولسا  سەلبىي ى  پىكىرسوتلىنىدىغانلىقىغا دائىر  

 پرىنسىپىغا ماس كەلمىسە ھەمدە يېتەرلىك كاپالەت بېرىلمىسە، تەلەپ رەت قىلىنىدۇ.  قانۇن

 

بېرىلىشى»  بەلگىلەنگەنتارمىقىدا    «d»  ماددىسى  -   3  ېلىشىمنىڭك غان  ىنقىل  ەلەپت  ئۆتكۈزۈپ 

دقىل  ەلەپ ت  نىڭ كىشى ھەر    بىنائەن،غا  «( 19)پرىنسىپى   ىيلىك كۈل»م  شەرتى   « ۇشىبول   ى ۋەتەندىش  ۆلەتنىڭغان 

  سلىقئاسا  ېرىشتىكىب  ۆتكۈزۈپ ئ  ەتچىلەرنى جىناي   نى ئەكس ئەتتۈرىدۇ. ۇقى ھوق  نى سوتالش ۋەتەندىشى  ۆز ئدۆلەتنىڭ  

  ەۋەبىقىلىش س  ەت ر  ەجبۇرىيمپرىنسىپى    ەرمەسلىك ب  ۆتكۈزۈپ ئ  نى ىرۋەتەنداشئۆز  بىرى بولغان    ڭ پرىنسىپالرنى

ئ تىزىلغان  قاتارىدا ئىشالر  ۇئاۋىنم  خىتاي  ەمما.  ل  تاشقى    شەرھى  ېلىشىمىنىڭك مەزكۇر    ۈچېڭي  ېمىنىستىرى 

  الھىدەبۇ خۇسۇس ئۈستىدە ئا ىتىدە ۆھبتوغرىسىدىكى س ماددىلىرى ېلىشىم ك ەرەپلەرنىڭ، تئىزاھىدا سۈپىتىدىكى

  ەپەلت ئۆتكۈزۈپ بېرىلىشى    ڭغان كىشىنىىنقىل   ەلەپ ت  ئۆتكۈزۈلۈپ بېرىلىشى   نىڭ ەرەپت  ۈركىيە تتوختىلىنغانلىقىنى،  

كىنقىل بولۇشىنىڭ  ئ  غاقىىۋەتەنداشل  ۈركىيەت  كۈنلەردە/ۈنغان  كىشى  بولغان  ت شەخسنىڭ    ۇئۆتۈپ    ۈركىيە بىر 

قارشى  ۋەتەندىشى بۇنىڭغا  سۈرگەنلىكىنى،  ئىلگىرى  ئىكەنلىكىنى  ت  دېگەنلىك  ئەھۋال  نىڭەرەپخىتاي    نى بۇ 

  ۋە قارايدىغانلىقىنى    ەپد  ۇرۇنۇش ئ  ېچىشقاق  جاۋابكارلىقتىنئارقىلىق    ۆزگەرتىشئ  نىىقىلگراژدان  جىنايەتچىنىڭ

.  ىدۇ ايان قىلچىڭ تۇرغانلىقىنى ب  دە ېرەكلىكى ئاساس قىلىش ك   ەۋەلىكىنى ت  ۆلەت د  ىكى ۋاقىتت سادىر قىلغان    ەتجىناي

  ەپسىلىيتلىك ت ۇناسىۋەم ېرىشىشكە ئ ەساالھىيىتىگ  ۋەتەنداشلىق  ۇنىدا ى قانكئىچ نىڭۆلەتد پ بولسا،ە تەر ۈركىيەت

  شۇنداقال بۇنىڭ جىنايەتچىلەرنىڭ دۆلەت تەۋەلىكىنى ئۆزگەرتىش ئارقىلىق ،ڭ بارلىقىنىەرتىپلەرنىت ۋە   ەلگىلىمە ب

  ەرەپلەر ت ۇنىڭ بىلەنش ئىلگىرى سۈرگەن.  يارىتىپ بەرمەيدىغانلىقىنى ەتۇرس پ  ىغاېچىشق  جاۋابكارلىقتىنجىنايى 

»جىناي  ەلەپ ت  ىشلىېرىب  ۆتكۈزۈپ ئ ۋاقىتقا    ېرىشكەنئ   ھىيىتىگەساال  ۋەتەنداشلىق  ڭ نى«ەتچىقىلىنغان 

سۇبيېكتىپ ئەھۋالغا ئاساسەن، ئاالقىدار    ۇپ،ۇرقالد  ۇقبوشل  ەھەتتەج   ۇ، بايچىقارم  ەلگىلىمەب   ېنىقئ  مۇناسىۋەتلىك

 
(18)  HRWمۇس »خىتاي:   ، ( بېسىم  ئېغىر  رايونىدا   Çin: Müslüman Bölgesinde Ağır Baskı” )14.01.2021“ۇلمان 

https://www.hrw.org/tr/news/2018/09/09/322264 

»مۈلكىيلىك پرېنسىپى« بىر دۆلەتنىڭ ئۆز تېرىتورىيىسى ئىچىدە سادىر بولغان جىنايەتنىڭ كىم تەرىپىدىن ۋە كىمگە قارىتا بولۇشىدىن   (19)

 زەر جىنايەت سادىر قىلغۇچىنى جازاالندۇراالش ھوقۇقىنى بىلدۈرىدۇ. قەتئىنە 
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بىردەكلىكىگە  ش ھەققىدە پىكىر  ۇرۇقالدتەرەپلەرنىڭ مەسئۇل ئورگانلىرىغا    نىڭ ىۇق ھوق   ئىختىيار   خۇسۇسقا قارىتا 

 . (20) كېلىنگەنلىكى ئىپادە قىلىنغان

تۈركىيەدە  ،  نىشىقىلى  ەلەپ ت  ڭ شنىلىېرىب   ۇرۇپتاپش  ڭ ەرنىكىشىل  نئۆتكە  ىغا ۋەتەنداشلىق   ۈركت

مىياشاۋاتقان   .  دېگەنلىكتۇر   ەھۋالئ بىر  قىلىدىغان    ۇچار د  قىيىنچىلىققا   نى لىقالرۈركىستانت  ەرقىي ش   ڭلىغانئون 

ئورۇنلۇق    ەندىشىلەرنى ئ  ەسىلىدىكى م  ۇ ب  الدۇرۇلىشىمۇق  لۇق ۇقوچقويۇلماي ي  بەلگىلىمە   ېنىق ئ  ماددىدائاالقىدار  

بقىلىدۇ ئاساس  ۇناسىۋەتلىكم  نىڭ«ۇنىقان   ۋەتەنداشلىق  ۈركت»  دداما  ۇ .  ت  ۇنلۇققان  ەنماددىلىرىغا    ۈركىيەھالدا 

  نىڭخىتاي،  ئەمەلىيەتتىمۇ.  ۇ سالىد  ەندىشىگەقاتتىق ئ  ەلقىنىخ   ۈركىستانت  ەرقىيش   ېرىشكەنئ  ىغاۋەتەنداشلىق

ھازىرقى زامان    خىتاي   ېيجىڭدا بولغانبىزى  مەرك ،  نداقارىغا  ەۋىرىگە خ  ېنتلىقىنىڭ ئاگ  ۇاقانىلى شىنخ   ەۋەر خ   ەسمىي ر

گېئوپولىتىك    ۈركىيەنىڭ، تۋېيلى    ۇتەخەسسىسىم  ش كۈرەقارشى    ېرورلۇققات  ئىنىستىتۇتى  ۇناسىۋەتلەر م  ەلقئاراخ

مەزكۇر   ئېلىنسا  دىققەتكە    ەمدەھ  مەركەزلىشىدىغانلىقىنى   ەئاالھىد   ېرورلۇققا تبولۇپمۇ    ،نىڭېلىشىمىكئەھۋالى 

  ەربىيغ  نىڭخىتاي،  ۋاقىتتاقا ھەسسە قوشۇپال قالماي، ئەينى  ۇقىملىقم  ۋەتىنچلىق    ېمىنىدىكىز  خىتايپەقەتال  

چ  كەتكەن    ېگراسىدىنشىمال  ئۇزۇن  تباشالپ    ەتلىرىنى پائالىي   كۈرەش قارشى    ېرورلۇققا رايوندىكى 

 . (21)ىغانلىقىنى بايان قىلغانۇرىدئاسانالشت

غا ھۆكۈم قىلىنغان جاۋاپكار ياكى مەھكۇمالرنىڭ ئۆتكۈزۈلۈپ  ئۆلۈم جازاسى  مگە ىكېلىش  ەرەپنىڭت   خىتاي

ئاالقىدارمۇلىبېرى قوشماقچى    شىگە  ماددا  ئۆلۈم  بولغانلىقى،بىر  تۈركىيەدە  بولمىغاچقا  ئەمما  تۈركىيە  جازاسى   ،

قوشۇلمىغانلىقى  نىڭتەرەپ بولسا  ،  بۇنىڭغا  تەرەپنىڭ  ماددىلىرىنىخىتاي  ۋە    ئىختىيار   تەرەپنىڭ  ال بىر  ڭ كېلىشىم 

بىلەن   ئىكەنلىكىنى  ئىرادىسى  زىت  تەڭداشلىققا  ئارىسىدىكى  تەرەپلەر    ى ەنلىكككۆرسەت  ەۋەب س ھازىرلىنىشى 

مەجبۇرىي رەت قىلىش سەۋەبلىرى    مۇ. نەتىجىدە، كېلىشىمنىڭ ئۆلۈم جازاسىغا مۇناسىۋەتلىك قىسمىبىلدۈرلگەن

تەلەپ    »...:  بەلگىلەنگەن  تۆۋەندىكىدەك   بىر ئىپادە بىلەن دا مۈجمەل  تارمىقى«  hماددىنىڭ »  -  3ئورۇن ئالغان  

كەلمەسلىكى سىي  ئاسانىڭ  ى قانۇنتەرەپنىڭ    ۇچى قىلىنغ  ئۇيغۇن  بۇ    پرىنسىپلىرىغا  تەرەپنىڭ  قىلغۇچى  تەلەپ  ۋە 

قىلىنمايدىغانلىقىغا دائىر تەلەپ قىلىنغۇچى پرىنسىپالر  تەرەپ يېتەرلىك دەپ قارىغۇدەك ھۆددە ۋە    غا خىالپلىق 

قاياققا    ھالداخىتاي تەرەپ ئېنىق  ،  چۈشىنىۋېلىشقا بولىدۇكى  ماددىدىن. بۇ  … « ەسلىكىبىلەن تەمىنلىم   كاپالەت

ى  لىرئۆتكۈزۈپ بېرىش ئىلتىماس  غا مۇناسىۋەتلىك، ئۆلۈم جازاسىئىشلىتىپ  رنى ۋە ئىپادىلە  ئۇقۇم دىغان  ۇۋېرىبول  تارتسا

 . بۇنىڭغا رازى بولغان مۇ تۈركىيە تەرەپقالدۇرغان،   يۇچۇقئۈچۈن 

پاناھلىق    قوشما شىتاتلىرىدىن ا  ېرىكئام  ۋە   ئەللىرى  ۋروپا يا  تۈرلۈك ،  بولسا  يۈزى بىر    ەنەي  ەسىلىنىڭم  ۇب

ئۇ  ۋە ەن،  تىلىگ ئەلمىگەنېرىشئ   ەۋەلىكىگەت   ۆلەتد  نىڭئەللەر  تېخى    ۇزۇنئئېرىشكەن    ۆلەتلەردە د   ۇئ  ەمما، 

  ( Permanent Residence Permit-PR)  ئولتۇراقلىشىش رۇخسىتى/مەڭگۈلۈك ئولتۇراقلىشىش ئىجازىتى  ۇددەتلىكم

پات  ياشاۋاتقان  بىلەن   ئۈچۈن    ۈركىيەگەتپات    - ۋە  تۈركىستانلىقالر  شەرقىي  تۇرغان  كېتىپ  كېلىپ 

خىتاي    تېخىچە   تايىنىپ تۇرۇپ،  ېلىشىمگە ك   ۇ بخىتاي  .  خەتەرلەردۇر  - شەكىللەندۈرىدىغان ئېھتىمالىي خەۋەپ  

د بولغان،    ۋەتەندىشى ت   ۋىزا  ۆلەتنىڭباشقا  بار    ئىقامەت/ۇرۇش ياكى  لىقالر  ۈركىستانت  ەرقىي شكىنىشكىسى 

،  ەسىلەن. مدۇر بار  رمىسالال   ە بەزى ۆتمۈشتئھەققىدە    ۋالھەئ   ۇ. بسۇنااليدۇ  لىش تەلىپى ېرىب  ئۆتكۈزۈپ   ھەققىدىمۇ

  -  خىتاي»  ەريانىدا ج  ەتتە بولغانزىيار   داۆزبېكىستانئ  جېلىل،  ۈسەيىن ھ   –بىر ئۇيغۇر  بولغان    ۋەتەندىشى كانادا  

ئ  ەنئاساس  «گەېلىشىمىك  ېرىشب   ۆتكۈزۈپئجىنايەتچىلەرنى    ۆزبېكىستانئ بىل  ۋە  ېلىنغانقولغا    ەنكانادا 

 . (22)ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەن غا خىتاي، ىشىغا قارىمايبول ۇناسىۋىتى م ۋەتەنداشلىق 

 
(20    ( “关于提请审议批准《中华人民共和国和  土耳其共和国引渡条约》的议案的说明  ( ۇمھۇرىيىتىج  ەلق خ  خىتاي   

ھەققىدە    ەكلىپى ت  ەستىقالشت  ۋە قىلىش    ۇزاكىرەنى م«ەرتنامىسى ش  ېرىش ب  ۆتكۈزۈپئ  ۇرىسىدىكى ئوتت  ۇمھۇرىيىتىج  ۈركىيە ت  ەن بىل

 . http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202012/155b026cad784bbb97c37f9e5417535f.shtml، 22.12.2020 ”(ئىزاھات 

(21) Zhang Khan, “China-Turkey Extradition Bill Likely to Focus on Counter-Terrorizm Cooperation Expert Say”, 

Global Times, 24.12.2020, https://www.globaltimes.cn/content/1210936.shtml   

كۈرىشى ھەققىدە »قايتۇرۇپ ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەن شەرقىي تۈركىستانلىقالر« بۆلۈمىدە   ىين جەلىلنىڭ ئەھۋالى ۋە قانۇنھۈسەيى  (22)

بېرىلگەن مەلۇماتالر  تەپسىلىي  قاراڭ تېخىمۇ   .  :“Free Huseyin Celil”, 28.06.2008, https://www.amnesty.ca/our-

work/individuals-at-risk/huseyin-celil;. 

http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202012/155b026cad784bbb97c37f9e5417535f.shtml
https://www.globaltimes.cn/content/1210936.shtml
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»  -   3  ېكىستىنىڭ ت   ېلىشىمك   ەنەي بېرىشلەر،  بەلگىلىنىشىچەدا  تارمىقى «  hماددىسى    ئۆتكۈزۈپ 

يىلدىكى    -  1948  ڭ، ب د ت نىشەكىلدە قارىغاندا  ۇ. بېرەك ك  «ىغا زىت بولماسلىقىلىرئاساسىي پرىنسىپقانۇننىڭ  »

ھەقلىرى»خەلقئارا   ئورنىغا ۇساپىرالرم»يىلدىكى    -   1951،  «خىتابنامىسى  ئىنسان  قانۇنىي    دائىر  نىڭ 

ئالدىنى    ڭ نىجىنايىتى  قىرغىنچىلىقئىرقىي  »   ۇلالنغان ماق  ۈنى ك  -   9  اينىڭ ئ  -   12يىلى    -   1948،  ە«ەھدىنامئ

رىم    ەھكىمىسىجىنايى ئىشالر سوت مخەلقئارالىق    »   ۋەماددىسى    -   2  نىڭ«ەھدىنامىسىجازاالش ئ  ۋە  ېلىشئ

ئ  -   6  شەرتنامىسى«نىڭ بېرىلگەېنىقلماددىسىدا  جىناي  ن ىما  قىرغىنچىلىق  »رىم  ،  «ەتلىرى»ئىرقىي 

ك   -  7  ڭنى«شەرتنامىسى   -   12يىلى    -   1984  ،«لەرەتجىناي  شىقار  ەتكە »ئىنسانىي  ۆرسىتىلگەنماددىسىدا 

ە  ۇئامىلم  ەسكەش ياكى پ  قىلىپىدىن چىققان  ، ئىنسانۋەھشىيانەباشقا    ۋەب د ت قىيناش  دىكى »ۈنى ك  -  10  ڭئاينى

ئىككى    ەر ھ  ۈپىتىدە ى سلىرپرىنسىپ  ىي ئاساسقاتارلىقالر قانۇننىڭ    « ەھدىنامىسىئ  ۇرۇش قارشى ت   ۋە جازاالندۇرۇشقا

ئ تۇرماقتا ئالدىدا    ۆلەتنىڭد بېنىقكى.  ئىزچ  ۇ ،  قىل  ىل پرىنسىپالرغا  كەلگەن خىالپلىق    ەنبىل  دۆلىتى   خىتاي  ىپ 

بىر   ېرىش ب  ۆتكۈزۈپ ئجىنايەتچىلەرنى    ۇرىسىدائوتت  تۈركىيە بۇنداق  ماقۇللىنىشىنىڭ    ېلىشىمىنىڭك  توغرىسىدا 

 . تۇر ەمەسئ ۇمكىنم

قىلىنغان    ەلەپ: ت گەنېكىتىلب ۆۋەندىكىچەت ەرتىقىلىش ش ەت ر  يئىختىيارى ەلگىلەنگەن ماددىدا ب - 4

بولغان    ەلىپىگە ت  ېرىش ب  ۆتكۈزۈپ ئ  ەرەپنىڭت ھەققىدە جىناي سەۋەب  ئىگە  ۇقىھوق  سوتالش   ەت  ۇ  ب  ۋە   بولۇشى غا 

  ىدە بولۇشى؛ت ىەقسم   باشلىتىشپاش قىلىشنى  ياكى    ۈرۈشتۈرۈش س   ەجىنايى ئىشالر بويىچ   بىر  سەۋەبلىك  جىنايەت

پاش قىلىشنى باشالتماسلىق    جىنايى سۈرۈشتۈرۈش ياكى  ھەققىدە   ەتجىناي   شۇ  ڭنىەرەپ قىلىنغان ت   ەلەپ تيەنە  

سوت  ۋە د  ەلەپ ت   ئېلىشى؛   قارارى   ۇش ۇرئاخىرالشت  الش/ئەيىپلەشنى ياكى  يېشى  ۆلەت قىلىنغان  ،  كىشىنىڭ 

ش   ۋە  ەتلىكىساالم بېرىش  تۇرۇپ  ۇتۇپ ت  ۆزدە ك   ىنىلىرەھۋالئ  ەخسىي باشقا    ەرۋەرلىكئىنسانپ  نىڭئۆتكۈزۈپ 

 . ۇ قىلسا بولىد ەت ر  تەرەپنى ۇچىقىلغ  تەلەپ قىلسا ھۆكۈم  ەلمەيدىغانلىقىغاماس ك  ەرتلىرىگەش

بىلەن  ئاساسەن،  گەلەرۈشەندۈرۈشچ م  ېلىشىمنىڭك   ئالدى  »جىناي  ەزمۇنىئاساسلىق    «ەتچىبولغان 

تېرەكك   ئايدىڭالشتۇرىۋېلىش  ۇقۇمىنىئ جىنايەتچى    تېما  ېلىشىمگەك  ۇ ب  ۈركىيەدە.  خىتاي  ساندا  يوق  بولغۇدەك 

  ۆپىنچىسىك  ڭىۇالرن. ئلەردۇر ەر سودىگ  ياكى  ەتچى ساياھ  زور كۆپچىلىكى  خىتايالرنىڭ  ېلىدىغانك  ۈركىيەگە ت  بولۇپ،

م   ە ۈركىيەدت تۇر  ۋىزىسى   ەتساياھ  ۇددەتلىكقىسقا  بىدۇ/تۇرماقتابىلەن  ھەرقانداق    ۇناسىۋەتلىكم  ەرگە كىشىل  ۇ . 

(  deport)قوغالپ چىقىرىش    ېگرادىنچ  يىچە قائىدىسى بو  بىر تەرەپ قىلىش   ەمۇرىي ، م ۆرۈلسەك  ەسىلە م بىر    ۇنىي قان

بوالاليدىغان،  مەزكۇر  ئەمما،.  ماقتا قوللىنىل  ەرتىپى ت تېما  ئىقامەت    كېلىشىمگە  مۇددەتلىك  ئۇزۇن  تۈركىيەدە 

  ۇالرنىڭ. ئشەرقىي تۈركىستانلىق تۈركلەر بار خىتاي ئىشغالىدىكى    ېقىن ي  ڭغا مى  50رۇخسىتى بىلەن ياشاۋاتقان  

  نامەېلىشىمكمەزكۇر  ەنىي ،ەمەس ئ تىلىگۈچى  قياكى سىياسىي پاناھلى  نغۇچى پاناھالساالھىيىتى  ۆپىنچىسىنىڭك

  كېلىشىمىنىڭ  ېرىشب  ۆتكۈزۈپئىمزاالنغان ئ  تتۇرىسىدائو  خىتاي  ەنبىل   ۈركىيە، تنىڭدىنۇ. بۇكىرىد   ەدائىرىسىگ

  ەرقىيش  ۇراقالشقانئولت  ۈركىيەدە ت   ئەمەسلىكىنى ۋە  ېلىشىمك  نورمال بىر  ۇرىسىدىكى ئوتت   ۆلەتئىككى د پەقەت  

كېتىش    لىقالرنى ۈركىستانت خىتاي    ئەمەلىيەتتىمۇ،  .بولىدۇ ۋېلىشقا  ۈشىنىچ  نىغانلىقىقىلىن  نىشانقايتۇرۇپ 

  ،ئەگىشىپال  غا شىتەستىقلى  ېلىشىمنى ك  ۇب  نىڭېتىدائىمىي كومىت  ۇرۇلتىيى ق ەلقخ ەملىكەتلىكم   خىتايگېزىتلىرى  

بىر   مۇھىم  ئۈچۈن  قايتۇرۇلۇشى  »تېرورىستالر«نىڭ  تۈركىستانلىق  شەرقىي  ياشاۋاتقان  قەدەم  تۈركىيەدە 

 . (23) بېسىلغانلىقىنى يازغان

  ۆپك  ۇنىداقان  ېرىشب  ۆتكۈزۈپ ئ  ،ەرمەسلىك ب  ۆتكۈزۈپئ   ەتچىلەرنىجىناي  سەۋەبلىك  ەتسىياسىي جىناي

  ىدۇر.ئىگ  ۇنغا ئور  ۇھىم م   ۇنىداقان  ېرىش ب  ۆتكۈزۈپئ  ئىستىسناسى   ەت . سىياسىي جىنايئىستىسنادۇر  ۇچرايدىغانئ

  ېلىشىمگە . ك ۇ دائىم قوللىنىلىد  ۈپىتىدەس  ۇئاساسلىق توسالغ   ېرىشتىكىب  ۆتكۈزۈپ ئ  ەرىپىدىنت  ۆلەتلەرد  ۇرغۇنن  ۇئ

ئالغانلىقى  ېنىقئ  خۇسۇسنىڭ  ۇ، بقارايدىغان بولساق سىنتەبىر«    -  11»  لېكىن، خىتاي  .ۆرۈلىدۇك  ھالدا ئورۇن 

ۋەقەسىدىن  2001) ش ېيىنك(    رامكىسى  كۈرەش قارشى    ېرورلۇققات  لىقەلقئاراخ  ەلقىنى خ  ۈركىستان ت   ەرقىي، 

 

(23) “港媒关注：中国批准中土引渡条约 ( تۈركىيە ئۆتكۈزۈپ  -خىتاي  ،تاراتقۇلىرىنىڭ دىققەت نەزىرى: خىتاي وڭكوڭ خ

كېلىشىمىنى تەستىقلىدى بېرىش )”, 30.12.2020, https://www.sohu.com/a/441444839_114911; “新疆分离主义势力将

失去土耳其的庇护 ( ۇقالىد ەھرۇمپاناھلىقىدىن م ۈركىيەنىڭت ۈچلىرىك ۆلگۈنچى ب ڭشىنجا )”, 24.12.2020, 

https://news.creaders.net/chi-na/2020/12/24/2303124.html   
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ېرورچى بەتنامى  ت   ۆلەتلەردىند  ۈزگەنت  ېلىشىمىك  ېرىشب  ۆتكۈزۈپئ  ۋە  غانجاكارلى  ەپد   «ېرورچى»ت  ەددائىرىسى

ۇپ يولغا قويۇلۇپ  بول  ە ئىگ  ۈچكەك  ېلىشىمك  مەزكۇر   ، ۇڭالشقا. شىغانقىلىشقا باشل  ەلەپرنى تەئىسىمل  نغانالچاپ

  پ لۈۆتكۈزۈ ئبىلەن  جىنايىتى«    ېرورلۇق»ت  ۈركىستانلىقالرنىڭت  ەرقىي ش  ئىستىقامەت قىلىۋاتقان  ۈركىيىدە، تقالسا

 . كۈچلۈكتۇر تەلەپ قىلىنىش مۇمكىنچىلىكى نىڭشلىېرىب

مەقسىتىدە    ۋە   ېرىلگەنلەر ب  ۆتكۈزۈپ ئ  مۇ ۇرۇنب  ۈزۈلۈشتىن ت  ېلىشىم ك  ۇ ب  ئەسلىدە  بېرىلىش  ئۆتكۈزۈپ 

  ۇلقادىرئابد جامائەت ئەربابى مۇھاجىرەتتىكى  ۇيغۇرالرنىڭ، ئەسىلەنم بار.  ھەققىدە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىلغانالر

  . ماقتاۋامالشدابېرى    الردىن يىل  ەريانى ج  ئەيىبلەش/سوتالش   ۇناسىۋەتلىكم  ېرىلىشىگەب  ۆتكۈزۈپ ئ  غا خىتاي  ڭياپچاننى

  ەنجىنايىتى بىل  ېرورلۇق ت  ۇيغۇرنىڭبىر ئ  ۇرۇشلۇقئولت  ەيسەرىدە، ق ائايد  -   4يىلى    -   2020  ەنە باشقا، ي  ۇندىنئ

ئاالقىدار   ۋەقىلىنغانلىقى    ەلەپت  ېرىلىشى ب  ۇرۇپ تاپش  غا خىتاي جەريانىنىڭ    الش/ئەيىبلەش سوت  بۇنىڭغا 

ۋە  مىسال  نداق ۇب  .( 24) لگەنرۈبىلدۈ باشالنغانلىقى   مۇمكىن  كەلتۈرۈش  كۆپلەپ    ېلىشىمك  ۇ ب  ەگەرئالرنى 

بولساەستىقالت قىلىۋاتقان ھەربىر ە  ۈركىيەد تئاساسەن    نغۇدەك    ېرورلۇقت  لىقنىڭ ۈركىستانت  ەرقىي ش   ئىستىقامەت 

بىل ئوپئوچۇقتۇر  ۇمكىنم   ېرىلىشىب  ۆتكۈزۈپئ  ەنجىنايىتى    ېلىشىمنىڭك  مەزكۇر ،  ېيتقاندائ  يىغىپ  .ئىكەنلىكى 

 . (25) ولىدۇب ۇنىيلىققا ئىگە قىلغانقان نوقتىسىدىن ۇنقان ەلقئاراخ ئۆتكۈزۈپ بېرىشلەرنى  ەستىقلىنىشىت

  ئىنسان ھەقلىرى ۋروپايا» مۇ تەرەپتار بولغانۈركىيەت ۇناسىۋەتلىكم  ېرىشكەب  ۆتكۈزۈپئجىنايەتچىلەرنى 

ياۋروپا  ېرىشب  ۆتكۈزۈپ ئ»جىنايەتچىلەرنى  ،  «ەھدىنامىسىئ دائىر  ك  ۋە  نامىسى«ئەھدىكە    تەرەپلىمە   ۆپ باشقا 

بېرىشەتجىناي ئۆتكۈزۈپ  شەخسلەرنى  ئاالقىدار  قوغداشقاھەقلىرى ئىنسان    ۋە  لەرگە    لۈكرتۈ  ۇناسىۋەتلىكم   نى 

تبار  ېلىشىملەرك بولغان  ۈركىيە.  تەرەپلىك  تەرەپتار  بىلەن    دىكىلەرېلىشىمك  كۆپ  بېرىش  ئاالقىدار  ئۆتكۈزۈپ 

  ەھۋالالرئ ەزىب تەتبىقالشتىكى، لېكىن. ۇنالر بىلەن ئوڭ تاناسىپ ھالدىدۇرئىچىدىكى قان ۆلەت د لەرمۇەلگىلىمە ب

ش ئېھتىمالىغا  چىقىرى  ەلتۈرۈپ ك  ېرىشنى ب  ۆتكۈزۈپ ئ  ەرنىكىشىل  ۇرۇۋاتقانت   دەتۈركىيە  ەن بىل  ەۋەبلەر سىياسىي س

 . ئىگە

،  ئويالشقاندا  ۇۋاھلىقىنى گ  ەرنىڭغان كىشىلىل البو  ۋەپپەق ۇچىقىشقا م   ېرلىرىدىنجازا الگ  نىڭ بولۇپمۇ خىتاي

چۈنكى،  !  ېرەكقىلىنىشى ك  ەتر   الۇرۇنب  ېلىشتىنك  گە  (TBMMتۈركىيە بۈيۈك مىللەت مەجلىسى )   نامەېلىشىمك  ۇب

  ەنبىل ەر ئىچ كىيىمل پەقەتال  ئايلىرىدا ياز مەھكۇمالر تۇتۇلغان الرداالگېر مەزكۇر  ،قارىغاندا ىگە لىرۆزس  الرنىڭشاھىت

بولۇپ    ېسەل، كسوقتۇرۇش ، توك  تاياق،  تۇرۇش   ۈستىدەئ   ۇزمياالڭ ئاياق    بولسا  ئايلىرىدا، قىش  ئۈستىدە  تاش   ققىزى

نى چىقارماسلىق،  ىكويز  ئۇزۇن مۇددەت،  قاماش   ۇزيالغئۇزۇن ۋاقىت  قىلىش،    ەھرۇمم  ۇيقۇدىن، ئ قالسا كارى بولماسلىق

كىشىنى    ۆپك  دە ھەددىدىن زىيا،  قويۇش   ەك چ   ھاجەتكە چىقىشقا ،  كىيگۈزۈپ قويۇش   ا قارا خالت  ېشىغاب  ئۇزۇن ۋاقىت 

باكىغا    ۇس   ىمەسلىك،ەمىنلت  ەنبىل  ېمەكلىكي  ېتەرلىكش ياكى يدۇرۇلاق   ۇسسۇز ئ  ۋە ، ئاچ  بىر ئۆيگە تىقىشبىللە  

،  ئۆچۈرۈش تاماكا    ەىدەدىنب  ۋە  ۈزىي  ەھبۇسالرنىڭ، ئايال مچېچىش  ۇس   مۇزدەك  ئۈستىگە  ۇقتاياكى سوغ  تىقىش

،  قىيناش   ۋە  ۇرۇش ئ  ەنبىل  ەرسىلەرن  غۇچىخىل ئازابلى  ەر، ھ قويۇپ توك كالتىكى بىلەن ئۇرۇش   ېسىپ ئ  دىنەكلىرىبىل

نەچچە كۈنلەپ  ،  تۇتۇش   ەتتە ھال  گەنكېرىبەدەننى    مۇددەت   ۇن زۇ ئ،  قىلىش  ۇقارىغ   ەنبىل  ۇر ن  ۇق يور  ۋە   ۈچلۈك ك

ئورۇندۇقتا  ئور  ۋاس يول ھالدا    ەرىكەتسىزھ دەيدىغان  ماڭدۇرۇپ    ەنبىل  ەنلەر كىش  ۋە  كويزا،  ۇش غۇز ۇرئولتۇندۇقى 

ق ندۇرۇش ئايال ۋە تەركىبى    ەرەللىك،    ۋە   ۇش ۇر ئاجىزالشت تەننى    دوراالر بىلەنبولمىغان    ئېنىقھالدا بېرىلىدىغان 

ۇغماس  ت   ەرلەرنى، ئتەدبىرلىرى  ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش   ۋە  ۈشۈرۈۋېتىش چ باال    ەجبۇرىي ، م زورالش   كە ەتئىتائ

باسق قىلىش قاراپ  ئ   ۇنچىلىققاباسق   ۋەقىلىش    ۇنچىلىق ،  بىرىگە  مەجبۇرالش ۇچراۋاتقان  توپلىشىپ    ۋە  تۇرۇشقا 

 . (26) ماقتاسادىر قىلىن نايەتلەر قاتارلىق جى قىلىش ۇنچىلىق باسق

 
(24) Bethally Allen-Ebrahimian, “Exclusive: Documents Show China’s Secret Extradition Request For Uighur in 

Turkey”, Axios, 20.05.2020, https://www.axios.com/documents-chinas-secret-extradition-request-uig-hur-turkey-

6d5ba886-c22c-47e8-b970-804fae274e2d.html 

(25) “港媒关注：中国批准中土引渡条约 ( تۈركىيە ئۆتكۈزۈپ  -ىڭ دىققەت نەزىرى: خىتاي خىتاي تاراتقۇلىرىن وڭكوڭخ

كېلىشىمىنى تەستىقلىدى بېرىش )”, 30.12.2020, https://www.sohu.com/a/441444839_114911 

(26) Sümeyye Ertekin, “Çin’in Doğu Türkistan’da Kurduğu Kampları Anlattı: 15 Ay Güneşi Görmedim, Her Anı 

İşkenceydi ئاي قۇياشنى كۆرمىدىم، ھەر دەقىقىسى ئىشكەنجە ئىدى(  15)خىتاي شەرقىي تۈركىستاندا قۇرغان الگىرالرنى ئاڭالتتى:  ”, Independent 

Türkçe, 06.07.2019, https://www.indyturk.com/node/48661/d%C3%BCnya/%C3%A-7in%E2%80%99-
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الگباشقا  ۇنىڭدىنئ سۈپىتىدە  ۇلق  ەجبۇرىيم   تۇتقۇنلىرى  ېر ،  سېلىنماقتا،ئ  ئىشچى  يەنە    ەمگەككە 

  ەھبۇسالرنىڭ. مماقتا ېتىلس   دا ئېلىنىپ، ئورگان سودىسىسۇغۇرۇپ    رازىلىقىسىز   ۇالرنىڭئ  ەزالىرى ئ  الرنىڭ مۇكەھم

  ەرۇزغات -  ىەخلكى د ەخپىيەتلىم مەھرەمىيىتى/ ەئائىل  ىنىپ،ەقسىملت رەمۇرال م خىتاي قوپۇدىغان  - يېتىپ  ۆيىگەئ

،  ۇنالشتۇرۇلۇپئور   ەكتەپلەرگە ياتاقلىق م   ۋە  دارىلئېتام   بولسا   بالىلىرى  ېتىلگەنلەرنىڭك   ېلىپئ  ېرغا الگ  ىماقتا. ۇچرئ

 . (27) النماقتامەجبۇر قاۇيۇشي ېڭەم

  الرئىسپات ەپلۈزي دەلىللەنگەن الرغا مۇناسىۋەتلىكقىلىش  ەرۇزت - ى ەخلد ۇققاھوق -ھەق  سۆز تېمىسى

  ېسىمب  ۆلەمدە ك  ەڭ ك  ۈركىستاندا ت  ەرقىي ش   نىڭ خىتاي  قوشما شىتاتلىرىمۇ   ېرىكا ، ئام ېيىن، كانادادىن ك دەرۋەقەبار.  

  ېالنئ ۆتكۈزگەنلىكىنى ئلىرى ەتجىناي ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە  قارشى جىنايەت ەتكە، ئىنسانىي يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى

 قىلماقتا.   ەييارلىقئوخشاش قارارالرغا ت ۇشۇنىڭغا م مۇ ئاۋۇسترالىيە ۋە ەنگىلىيەئ .(28) ىلدىق

ئۇچرىغۇچىلىرىنىڭېرلىرى  الگ جازا    خىتاي بىلەن  زىيانكەشلىككە  باھانىلەر    خىتاي  ەتتا ھ  ۋە   يوقىالڭ 

ئالدىنى    ەتنىڭ»جىناي  .(29) لغانقولغا ئا   ەنبىل   ەۋەبلەرجىنايى قىلمىش بولمىغان س   مۇەنئاساس  ۇنىغائاساسىي قان

ئ  ېرىلغانب  ېلىپئ  بويىچە )!(  پرىنسىپى«  ېلىشئ پرىنسىپ  ۇننىڭقان  الر شېلىقولغا  بولغان  ئاساسىي  لىرىدىن 

  ېلىپئ  ېرلىرىغاجازا الگ  لەرەكشۈرۈشتئېلىپ بېرىلغان  .  ئىلمىغانلىقتۇر نى قەتئىي كۆزگە  ئېھتىمالى"بىگۇناھلىق  "

قازاقۇيغۇرئ  كېتىلگەن  ئەسلىدە ھېچقانداق    ېگۈدەك د  نىڭ ەممىسىھ  ەتلەرنىڭ مىلل  ۇسۇلمان باشقا م  ۋە ، قىرغىز  ، 

يوقلىقنى  ۇناھگ قويماقتاى  ئ   . ( 30) ئوتتۇرىغا  نىڭ  ۆكۈمىتى ھ  خىتاي ،  ئويلىشىلغاندا  بالرۇل ئۇس  ۋە   ۇسۇلقوللىنىلغان 

ئۆزىدىمۇ  پەرقى  ھازىرنىڭ  جىنسىيەت  ۋە  قەتئىنەزەر ياش    ەممىسىنىھ   ڭنىلىقالرۈركىستانت  ەرقىي ش  دىن 

بەتنام    ەپ د  « ېرورچى»تبولسا  سادىق بولغانالرغا    ەنئەنىسىگەئ  ۋە دىنى    ، نىقارايدىغانلىقى  ەپ د   « ەتچى»جىناي

  ەرقىيشئەمەلىيەتتە    (31) «ئىپادىسى  75  ڭئاشقۇنلۇقنى »  ىلىنغان ق  ېالن . ئلىدۇۋالغىلى بوۈشىنىچ  نى چاپالنغانلىقى

 ! ماقتاقىل ەتلىككاپال  ۆتىدىغانلىقىغا ئ ېرلىرىدىنجازا الگ ۋە  ۈرمە ت ېگۈدەكد ەممىسىنىڭھ  نىڭخەلقى  ۈركىستانت

  ئاالمەت  75قىلغان    ېالن ئ  ەپ ئاالمىتى د  ۇنلۇقنىڭ ئاشق  خىتاي دۆلىتى تەرىپىدىن يىلى    -  2014  يەنى

بىر  تۆۋەندىكىلەر  قاتارىدىن   ئالغان:  كومپ  ىچېدىرئورۇن  ك  ؛ۇش بول  ىاسياكى  بىردىن    ى قىپىچ  ۆپ ئاشخانىسىدا 

  ؛ ڭلىشىشپارا  ەنبىل  بىرى  چىققان/چىقىپ باققان  گە ەتئەلچىقىش ياكى چ   ەتئەلگەچ  ؛ ۇش پاسپورتى بول  ؛ۇش بول

ناشتا    ۇرۇنچىقىشتىن ب  ۈنك   بولۇش؛  ىېمەكلىكي  ئېشىنچا  ؛ىشچاقىر  قاىققىلماسلئىشالرنى    ۇناھگ  نىرباشقىال

قېچىش؛ ېكىشتاماكا چ  ۋە  ئىچىش   ھاراق  ؛ قىلىش رومال  قويۇش   ساقال   تىن  ئارتىش؛ /ياكى    ەسچىتكە م   ھىجاب 

  ەئىجتىمائىي ئاالق   بىرەزىب  ؛ يول قويماسلىق  ېلىشقائ  ەۋرىشكىسىنى ئ  DNA  ؛ ۇتۇش روزا ت  ناماز ئوقۇش؛  ؛ېرىشب

چۈشۈرۈلگەن    ۇلتۇزي   ۋەھىالل ئاي    ؛سۆزلەش   دانلىرىدا ئانا تىلورگائ   ۆكۈمەتھ  ۋە   ەكتەپتە م  ؛ ىشئىشلىت  ۋاستىلىرىنى

ب ياكى  كىيىش  باشقىالر ئىشلىتىش    ۇسۇلدائ  ەلۇم م  ەلگىلەرنى ب  ۇ مايكا  الگ  ەرنىڭكىشىل  ۋە    ېلىپئ  ېرىغاجازا 

دېيىشكە    تايىنىپ تۇرۇپ   ەممىسىگەھ  ڭنى ھەقىقەتلەر  ۇب  ا مان.  (32) الماقتاقار  ەپ د   ەۋەبس   ېتەرلىكيېرىلىشىگە  ب

 
do%C4%9Fu-t%C3%BCrkistan%E2%80%99da-kurdu%C4%9Fu-kamplar%C4%B1-anlatt%C4%-B1-15-ay-

g%C3%BCne%C5%9Fi-g%C3%B6rmedim-her-an%C4%B1 

(27) 2018“ 年‘民族团结一家亲’, 和民族团结联谊活动这样开展’ («2018 -   ۋە«، مىللىي ئىتتىپاقلىق ەئائىل ۋەيىلى»مىللىي ئىتتىپاقلىق 

 http://www.xjtzb.gov.cn/2018-02/15/c_1122421367.htm ,15.02.2018 ,”( «ېرىلدىب ېلىپئ مانا مۇنداقپائالىيىتى  ۇقدوستل

(28) 27 Michael R. Pompeo, “Determination of The Secretary of State on Atrocities in Xinjiang” U.S. Department of 

State, 19.01.2021, https://www.state.gov/determination-of-the-secretary-of-state-on-atrocities-in-xinjiang/; Edward 

Wong and Cris Buckley, “U.S. Says China’s Repression of Uighurs is ‘Genocide’”, The New York 

Times,19.01.2021, https://www.nytimes.com/2021/01/19/us/politics/trump-china-xinjiang.html#click=https://t. 

co/6U61qpEPKA 

-http://tr.chi-na، 12.06.2016،  «ەركىنلىكىئ ېتىقاددىنىي ئ ڭغا ، »شىنجاەلچىخانىسىباش ئ ەنقەرەئ ۇمھۇرىيىتىج ەلقخخىتاي  (29)

embassy.org/tur/xwdt/t1371486.htm 

(30)  Tara Francis Chan, “How a Chines Region That Accounts For Just 1,5% Of The Population Became One Of The 

Most Intrusive Police States In The World”, Business Insider, 02.08.2018, https://www.businessinsider.com. 

au/xianjiang-province-china-police-state-surveillance-2018-7 

(31) “新疆部分地区学习识别 75 种宗教极端活动 遇到可报警 ( ئىپادىسى 75ئاشقۇنلۇقنىڭ  )”, 24.12.2014, 

http://www.cssn.cn/ zjx/zjx_zjsj/201412/t20141224_1454905_2.shtml 

(32) Tanner Greer, “48 Ways to Get Sent to a Chinese Concentration Camp”, Foreign Policy, 13.09.2018, https://fore-

ignpolicy.com/2018/09/13/48-ways-to-get-sent-to-a-chinese-concentration-camp/; Marcell Lui, “Xinjiang: A 



17 

 

  ادائىم  ۋە قىلىپ كەلگەن    ەرۇزت   -  ىەخلد  ۇققا ھوق   -ھەق    ېغىرئ  ىتا قار  ەلقىگەخ   ۈركىستانت  ەرقىيشبولىدۇكى،  

  ىغانىنىدەييارل ت  تەرىپىدىنخىتاي دۆلىتى    ۇپ كەلگەنيولغا قوي  ەتلەرنىسىياس  نەزەردىن ساقىت قىلغانئۇالرنى  

  ئاقىۋەتتە ئاخىر    ېرىش ب  ۇرۇپتاپش  ە دائىرىلىرىگخىتاي    ەرنى ئاساسىدا كىشىل  ىبئارخى   ەتجىناي   ۋەئىسپات    -   ەلىلد

 . دۇ، خاالس چىقىرى ەلتۈرۈپك  ەھۋالالرنىئ ئېچىنىشلىق 

باشقا  ئىزدىلىۋاتقان كىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك  ،  ېلىشك  ۇرۇپ قايت  غاخىتاي  ەرنى كىشىل   نىڭدۆلىتى  خىتاي

ياكى    گە ەركىشىل قىلدۇرۇش  جاسۇسلۇق  سېلىپ  م قىلىش  يوق   ەرنىكىشىلتەھدىت  قىلمىشالرنى    ۇناسىۋەتلىكقا 

  ۈسۈپيارىالنغان ي ېغىرئ اپئۇچر كەەستردا قىيىلى نوياب  - 2020 .ھەممىگە مەلۇمدۇر سادىر قىلىپ كەلگەنلىكى

تەھدىت سېلىنىپ    بىلەن  نىڭ بىخەتەرلىكى، ئانىسىيىلى  -  2012  بىرى.  دىن پەقەتالئىسىمالر  ۇشۇم  ەمەتئ

،  ئافغانىستان  ۋە   نى قوبۇل قىلغانلىقىنى بۇ  ۈچۈنقوغداش ئ  نى جاسۇسلۇققا مەجبۇرالنغان يۈسۈپ ئەمەت، ئانىسى

سىغئارىسى  نىڭۇيغۇرالرئ   ۈركىيەدىكىت  ۋەپاكىستان     تۈرلۈك  تەيىنلەنگەنلىكىنى   توپالشقا   ۇچۇر ئ   پ،كىرى  ڭىپا 

ر  ۇرۇپپىالگ  لىقخاھىشيەنە رادىكال    .(33)ئورتاقالشقان  ەنئامما بىل  ۇالردائىجتىمائىي تاراتق  ۋەۋاسىتىلىرى  ئاخبارات  

لىقالر  ۈركىستانت  ەرقىيش  ۈركىيەدىكىت  ېنى»م   :ەربىر سودىگ   ېلىنغانئ  بىلەن ئاالقىسى بارلىقى گۇمانى بىلەن قولغا 

 . (34)دېگەن  «ەردىب ۇپ قوي ھەققىدە ئۆزلىرىگە جاسۇسلۇق قىلىش شەرتى بىلەن

  ۈركىيەنىت  ، بولسا  ەۋەب س   قامىشىدىكى يەنە بىر   غا ر ېرالالگ   لىقالرنى ۈركىستانت  ەرقىي ش   نىڭ خىتاي دۆلىتى

،  ئافغانىستان:  ۆلەتد  26مەزكۇر    (35) !تۇر غان بولۇشقىل  ەت بىرىنى زىيار   تىن خالىغانۆلەتد   26ئالغان    ەئىچىگ   ۆزئ

،  ۈركىيەت  ،ەنىستانركم ۈت  ،تايالند،  تاجىكىستان  ،پاكىستان  ،ەزەربەيجانئ  ،ەلىپىلىكىخ   ەشمەبىرل  ەرەبئ  ،ەئالجىرىي 

  ،ۋىيەلى  ،ېنىيەك  ،قىرغىزىستان  ،قازاقىستان  ،رىيەۈ س  ،سومالى  ،ەرەبىستانئ  ەئۇدىس  ،ەروسىي   ،ۇدانس   ەنۇبىيج

 . ەمەني  ۋە  ئىران ،ئىراق ،ۆزبېكىستانئ ، ېزىيەھىندون ،ېرىيەنىگ  ،مىسىر ،مااليسىيا

مانا  بولغاچقا  ئەھۋال  تمۇشۇنداق  شەرقىي  ك  مەزكۇر   دەۈركىيە،  بىرمۇ  ئالمايدىغان  ئىچىگە  ئۆز  ېلىشىم 

دېمەكتۇر   تۈركىستانلىق چيوق  ئاساسەنۈنكى!  »قائىدە«گە  بۇ    لىقالر ۈركىستانت  ەرقىي شپۈتۈن    ۈركىيەدىكىت  ، 

  ەچچەن  قان قايت  ۈركىستانغات  ەرقىيش  دىنۈركىيەت  بۈگۈنگىچە !  جىنايەتچىدۇر /ۇناھكار گ   نەزىرىدەخىتاينىڭ  

  ۈركىيەنىيىلى ت  -   2016،  ەسىلەنم  . (36)ئېلىپ كېتىلگەنلىكى بىلىنمەكتە   غاېرلىرىجازا الگ  نىڭ شى كى  لىگەنۈزي

دىن كېيىن  ەزگىلنامان، بىر م  ياقۇپجانياشلىق    17قولغا ئېلىنغان  مۇشۇ سەۋەبلىك قايتقان ھامان    ۋە  قىلغان  ەتزىيار 

لىقى  قىلىنغان  ەپنەنازارىتى ئاستىدا د  ڭساقچىالرنى  ەسىتىج جاننىڭپياقۇقازا قىلغان.   ىداالگېرقەشقەردىكى جازا  

 . (37) ىغانبولم ېنىقلىغىلىئ  ەۋەبىنىس ۆلۈم ئ ئۇنىڭ، ئۈچۈن

دۆلەتلەر  خىتاي،  ۇكىبولىد   ۆرۈۋېلىشقاك  ۇنىڭدىنب ئىمزالىغان    ڭخەيشا»  ە تىزىملىكك  كېلىشىم 

تۆزبېكىستانئ  ئەزاسى  ( 38) «ەشكىالتىت  ەمكارلىقھ تاجىكىستانۈركمەنىستان،  قىرغىزىستان،  قازاقىستان،   ،  ،

 
summary of China’s concentration camps”, Le Journal International, 16.12.2018, http://www.lejournalinter-

national.info/en/english-xinjiang-a-summary-of-chinas-concentration-camps/ 

(33) Steve Chao, “Exposed: China’s Surveilance Of Muslim Uighurs”, Aljazeera News, 01.02.2019, https://www.alja-

zeera.com/features/2019/2/1/exposed-chinas-surveillance-of-muslim-uighurs 

(34) Mustafa Bağ, “Uygurlara ‘Çin işkencesi’: Doğu Türkistan’da neler oluyor? ئۇيغۇرالرغا »خىتاي قىينىقى«: شەرقىي تۈركىستاندا(

-Euronews, 14.02.2019, https:// tr.euronews.com/2019/01/05/uygurlara-cin-iskencesi-dogu-turkistan ,”نېمىلەر بولماقتا؟( 

da-neler-oluyor 

(35) HRW, “Eradicating Ideological Viruses-China’s Campaign of Repression Against Xinjiang’s Muslims”, 

09.09.2018, https://www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating-ideological-viruses/chinas-campaign-rep-ression-

against-xinjiangs 

(36) “Xianjiang Victim Database”, https://www.shahit.biz/eng/, 2021 -   12كۈنى ئېتىبارى بىلەن  - 21ئاينىڭ  - 1يىلى  

ئۇۋالچىلىقىغا ئۇچرىغۇچىغا ئائىت ساندانالر ساقالنغان تور بەتجازا الگىرى  460مىڭ  . 
(37) “China: Xinjiang Outhorities Use ‘Burial Management Centers’ To Subvert Uyghur Funeral Tradations”, Ra-dio 

Free Asia, 19.04.2018, https://www.refworld.org/docid/5b2221ff4.html 

تاجىكىستان    ۋە   ە قازاقىستان ، قىرغىزىستان ، روسىي  كۈنى خىتاينىڭ شاڭخەي شەھرىدە ئۆتكۈزۈلگەن،   -   26نىڭ  ئاي  -   4  يىلى   -   1996  (38)

ئايرىم   ئارىسىدا  خىتاي  بىلەن  دۆلەت  يۇقىرىقى بەش  يىغىندا  قىلغان  ئىشتراك  دۆلەت  بەش  ئىمزاالنغان    - قاتارلىق    ېگرا »چئايرىم 

  «دۆلەت ھەمكارلىقى   ەش ب  ڭخەي »شاقۇرۇلغان    بىرلىكتە   ەن بىل  « ېلىشىمىك  ۈچەيتىش ك  ەنچنى بولغان ئىش  ەگە ساھ   ەربىي رايوندىكى ھ 

  -  2017ئايالنغان،   غا « ەشكىالتىت ەمكارلىق ھ  ڭخەي شا»   ەن قاتنىشىشى بىلنىڭ  ۆزبېكىستانئ كۈنى  -  15نىڭ ئاي  -  6يىلى   -   2001

بولۇپ كىرگەن   پاكىستان   ۋە ھىندىستان    كۈنى   -   9نىڭ  ئاي  -   6يىلى     ەزاتقا ئەشكىالت   ۇ ب  خىتاي .  مەزكۇر تەشكىالتقا رەسمىي ئەزا 
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  ەيداقارشى پ  ۆزىگە ئ  ىال ئەسلىد  مۇشۇنداقمانا  . خىتاي  ۇپ بولغانقوش   ۆلەتلەرنىقاتارلىق د  ە روسىي   ۋە پاكىستان  

ھ   ۇمكىن م  ۇشى بول   ۇب  ەن بىل  ېلىشىملەر ك  ۈزگەنتسايىسىدە    ەشكىالت ت  ۇ ب  ۇرغانق قارىتا    گە ەرىكەتلەربولغان 

ى ئۈچۈن  مەنپەئەت  ئۆز،  بولسىمۇ  كە ئىگە قىلغانەتكاپال   ئۆتكۈزۈلۈپ بېرىلىشىنى  ڭكىشىنى  خالىغان  ۆلەتلەردىند

  ېرىشب  ۆتكۈزۈپئجىنايەتچىلەرنى    ۈركىيەت  -  خىتاي».  (39) ئېلىشنى داۋامالشتۇرماقتا   ەدبىرلەرت  ېڭىي  ۋاملىقدا

  ەرقىي ، ش دە بولۇپېرىخاراكت   « ېلىشىمىك  ەمكارلىقھ  ڭخەي شا بىر »  ېڭى ي  مۇ ەنبىل  ۈركىيە تادا  ەنم  « بىر ىشىمىېلك

ئىستىقامەت قىالاليدىغان بىردىنبىر ئىسالم ئېلى بولغان    ىي غېمىدىن خال ئۆتكۈزۈلۈپ بېرىش   نىڭلىقالرۈركىستانت

 . ەۋپلىك ھالغا كەلتۈرۈلۈشى دېگەنلىكتۇر خ لىقالر ئۈچۈن ۈركىستانت ەرقىيش تۈركىيەنىڭمۇ 

يەنە بىلەن  ۇش ئوق  خىتاي  شقچىق  ەتئەلگەچ   مۇناسىۋىتى    ىمۇۇغۇچىالرغئوق   ۈركىستانلىقت  ەرقىي ان 

  ەئىچىگ   ۆز ئ  ۈركىيەنى ت   ئورۇنداپ،  ەرتىپلەرنىت  ۇنىي قىلىنغان بارلىق قان   ەلەپت  . ماقتاقىل  ۇئامىلە م شەكىلدە  ئوخشاش  

  نوقتا ئاجىز جەھەتتە   ەتەرلىكبىخ  خىتاي نەزىرىدە ، ۇغۇچىالرئوق  ئوقۇشقا چىققان  ۆلەتلەرگە د ئوخشىمىغانئالغان 

  ۇۋاتقان ئوق  ەتئەلدە ، چ ېشىداب  ڭئايلىرىنى  باھاريىلى    -   2017  .النغانەجبۇرقايتىشقا م  غا خىتاي  الغان ۋەارق   ەپد

  ڭئاينى -  5يىلى  -  2017، ئاالقىلىشىپ ەندائىرىلىرى بىل  خىتاي  ىكى تۆلەتد ى تۇرۇشلۇق ۆزئ ۇغۇچىالر ئوق ۇيغۇر ئ

باھاالش«    ۈنىگىچەك  -  20 ئوق  .چاقىرىلغان  قاقايتىش  ئۈچۈن»سىياسىي  ئ  ۇغۇچىالر قايتقان  جازا    ېلىنىپ قولغا 

خسوالنغان  ېرلىرىغاالگ ئوق  ۋەتىنىگە  سېزىپ  ەتەرنى ،  ئىچىگە    نى ېڭىالشي  پاسپورت  ۇغۇچىالرنىڭقايتمىغان  ئۆز 

  .(40) توختىتىلغان  ەرىپىدىن ت  ۇلخانىلىرىكونسخىتاي    لەردىكىئەل  ۇرۇشلۇق ت  ەسمىيەتلىرىر  ئالغان بارلىق قانۇنىي

  غاخىتاي  ەردىن كىشىل   نامەلۇم ياكى كىملىكىنى    ۇلخانىدىن كونسپات    -پات    ۆزلىرىنىڭ ئ  ۇغۇچىالر ئوق  ۇ باشقا، ب  ۇندىنئ

پاراك  كېتىشقايتىپ   شىلىر ېلېفونت  ەھدىدت  ۋە  ەندىچىلىكتوغرىسىدا  ئاالق  ۇنداقال،    ۋاستىسى  ەئىجتىمائىي 

  ۇغۇچىالرنىڭئوق  ۇب  . بىلدۈرگەن  ۇرۇۋالغانلىقىنى تاپش  ۇچۇرلىرىنى ئ  ەندىچىلىكپاراك  ۋە   ەھدىت ئارقىلىق ت  «ۈندىدارئ»

ئائىل  ۈركىستاندات  ەرقىيش الگ  بىلەن  ەتنامىب  «ۇنلۇق»ئاشق  ۋابىئاتلىرىمۇتا  -  ەياشايدىغان    ېلىپئ  ېرلىرىغاجازا 

  ېرىنداشلىرىق  ،نىسىئا -تا ئاۆلەتلەردە تۇرۇپ قالغان، ياكى باشقا د  (41) ، مىسىرۈركىيەت ۈچۈنئ ئوقۇش . ېتىلگەنك

 . ۆپسانى ناھايىتى ك  ۇغۇچىالرنىڭئوقىگىلى تۆرت يىلدىن ئاشقان ۆرۈشەلم ك ەن بىل ۇغقانلىرىت - ئۇرۇغ  ۋە

  شۇنداقال،  اغلىقئاچم  ەشكىالتالرغات   ۋىئاممى  ۋە  ۇرنالىستالر ژ  ۇستەقىل م  ېرلىرىنى جازا الگخىتاي دۆلىتى  

»ك   «ەركىزىم   تەربىيىلەش   يېڭىدىن»ئاتالمىش     ېرالرنىالگ  نامىدىكى  «ەركىزىم   ەربىيىلەش ت  ەسپىيياكى 

دۆلەتلىك،  ھالبۇكى.  تۇتماقتا  ڭغۇ قارا  ۋاملىقدا قان  خىتاي  ئىشالر  ،  ئاساسەن  غاددىسىما  -  103  ۇنىنىڭجىنايى 

قىلىنىشى،ىزولياتسىيئ  ەمئىيەتتىن ج  ەلقئاراخ  ڭرايوننى قان  ە  بىل سماددى  ۇنئاساسىي  ئاستىغا    ەتكاپال  ەنى 

  ەنبىل  ەرتىش  « ئىچكى ئىشالرغا ئارىالشماسلىق»  بولسا  ەلىپىقىلىش ت ەتزىيار ۇستەقىلم  غارايون.  (42) ئېلىنغان

خەۋەر ساقالۋاتقىنىدەك،    بۇيانىدىن  ۈنك  -  2  ڭئاينى  -  7يىلى    -  2019  ، تۈركىيەنىڭەمما. ئماقتا قىلىن  ۇلقوب

قىلىنغان    ۇل، قوب مەكتەېچىكتۈرۈلك  ئۈزلۈكسىز   لەرەلەپت  جەھەتتىكى   ۇ ب  ەن تاكتىكىسى بىل  ېچىكتۈرۈش ك قەستەن  

 . ماقتا نەقمەيدانالرغا باشالپ بېرىل ەييارالنغانئالدىن ت بولسا  ەلەپلەر ت

  -  52  ۆتكۈزۈلگەن ئ  ڭكوكتا با   ەختىتايالند پايت   ۈنىك   -  30  ڭ ئاينى  -   7يىلى    -  2019  شۇ جۈملىدىن، 

  تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىرى يىغىنىغا قاتناشقان   (ASEAN)  ئىتتىپاقى   ەللىرى ئاسىيا ئ   ەنۇبىي ج  ەرقىي ش   ۆۋەتلىكن

كەن  ۆرۈشك   بىلەنيى    ۋاڭ تاشقى ئىشالر مىنىستىرى    خىتاي  ۋۇشئوغلۇچا  ەۋلۇتتاشقى ئىشالر مىنىستىرى م   تۈركىيە

 :تۆۋەندىكى باياناتنى بەرگەننالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان ۇمەزم ۇناسىۋەتلىكم  ەنزىيارىتى بىللىرىنىڭ  الگېر ۋە جازا 

 
قىلىشنى    ۇسۇلمانلىرىنى م  ۈركىستان ت   ەرقىي ش  ۆلەتلەردىكى د   ەتلىككاپال  ېرىلىشىگە ب  ۆتكۈزۈپ ئ  ۇالرنىڭ ئ   ۋاقىتتا خالىغان    ۋە كونترول 

 . ئاشقان  ەمەلگە ئ  ئۇمۇمەن نىشان  ۇ ، بۇپقىلغان بول ەقسەت قىلىشنى م 

 بار  ى لىرېلىشىم ك ەمكارلىق قارشى ھ  ېرورلۇققا ت ۋە  ئاشقۇنلۇق ،  بۆلگۈنچىلىك ەن بىل ۆلەتلەر د  ېلىنغان تىلغا ئ  يۇقىرىدا  نىڭ خىتاي  (39)

(40) Gizem Sade, “Çin’in Uygur diasporasını eritme taktiği; elçilik pasaportları yenilemiyor خىتاينىڭ ئۇيغۇر )

 ,Euronews, 21.01.2020 ,”دىئاسپوراسىنى ئېرىتىش تاكتىكىسى: ئەلچىلىك پاسپورتالرنى يېڭىالپ بەرمەيۋاتماقتا( 

https://tr.euronews.com/2020/01/26/cin-in-uygur-diasporasini-eritme-taktigi-elcilik-pasaport-lar-yenilemiyor 

 . ېرىلگەن ب ۇچۇر ئ ەققىدە ھ  ۇغۇچىالر بىر قىسىم ئوق ۇرۇلغان مىسىردىن قايت بۆلىكىدە  « لىقالر ۈركىستانت ەرقىي ش  ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەن »  (41)

(42) Amine Tuna, Doğu Türkistan’da Asimilasyon ve Ayrımcılık, İstanbul: İHH Kitap, Kasım 2012, s. 43, https:// 

www.ihh.org.tr/public/publish/0/30/dogu-turkistanda-asimilasyon-ve-ayrimcilik.pdf . 
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(  ئىيۇل  -   2يىلى    -  2019)   ىمۇ زىيارىتىد  رەئىسىمىزنىڭ جۇمھۇر  ەسىلىسى م   ۈركلىرىت  ۇيغۇر»ئ

ئىدى  ە ك ەرتىپت  ۈنك ئاستىدا   ېرىنداشلىرىمىزنىڭ ق  ۇيغۇر ئ  ئۈمىدىمىز .  كەلگەن  بايرىقى    ۋەتىنچ    بىر خىتاي 

دىن ئۇ  ۈركىيەتزىيارىتى ئەسناسىدە خىتاي دۆلەت رەئىسى    مىزنىڭرەئىسى جۇمھۇر  .ۇر ياشىشىد   ەمخاتىرج 

  يەنى  ، رەكېيىن. كئىدى   قىلغان  پەكلىت   نىمىزىەۋەتىشئ  ۆمىكى ئ  ۋەكىللەر   بىر (  غاۈركىستانت  ەرقىي )ش   رايونغا

تۇرۇشلۇق  ،  ۈنىكئىيۇن    -  24 ئتۈركىيەدە  بېلىپك   ەمىنىستىرلىكىمىزگ  ەلچىباش    ەسمىير  ەكلىپنىت  ۇ، 

پارا   ۇ ب  ۈگۈن . بىز بەتكۈزدىي   شەكىلدە  تاييىپ    ەجەپ ر   رەئىسىمىز  جۇمھۇر   ەكلىپكەت   ۇب .  ڭالشتۇقتوغرىلىق 

جەھەتتىن    ەردوغانئ ئىدىۇرقايت  ۋابجا  مۇسبەتپرىنسىپ  بىز  غان  )شئۇ  .  (  ۈركىستانت  ەرقىيرايونغا 

  ەكۆمئبىر كىشىلىك  10 شكىللەنگەن تەخمىنەن ەئورگانالردىن ت ئوخشىمىغان  ەنبىنائ ەكلىپىگە ت  نىڭخىتاي

  ەممىسىنىھ ەسىلىلەرنىڭم ۇب ۈگۈن. بىز بۆرىدۇاندا كەيدم ەقن ەھۋالنىئ ەردىكىي ۇ ئ ھەيئەتلەر، ەۋەتىمىزئ

 . (43) «ېرىشتۇقئ  ۇرسىتىگە قىلىش پ ۇزاكىرە م ەن تاشقى ئىشالر مىنىستىرى بىل خىتاي

  ۋە   ئىرقىي قىرغىنچىلىق  ىنى،ەشلىكزىيانك  ېرلىرىجازا الگ   ۈركىيەنىڭت  ەستىقالش ت  ى نېلىشىمكمەزكۇر  

بولغان   شەكلى  بىر  تەتبىقالشلىرىن  ياتىدىغان  غا قىرغىنچىلىقى  ەدەنىيەت م ئۇنىڭ  باشقا  مەنادا  مۇ ىخىتاينىڭ    بىر 

(defacto) بىر  لەرگە بىنائەن  ەتجىناي ئۇيدۇرما    ۋەئىسپات    -  ەلىليالغان د  ەگەر. ئۆرسىتىدۇ نى كغانلىقىقىل ۇلقوب

  - ئەھۋال شەك    ۇ ، ببولىدۇ  ەجبۇرم   ۆتۈرۈشكەك   ۇسىنىنوم  ۇب  ۈركىيە تئۆتكۈزۈپ بېرىلىدىغان بولسا    بولسىمۇ  ەمئاد

ۇيىنى يەر بىلەن يەكسان  ئابر  نىڭ تۈركىيە  ۆلىتىمىز د  سۈپىتىدە كۆرۈلۈۋاتقان  ىۋىجدان  ۇنيانىڭد  ۈتۈنپ  شۈبھىسىز

 . قىلىدۇ

« سىرت،  جىنايەتچىلەر  -  ۈركىيەت بۇنىڭدىن    «نىڭنامىسىكېلىشىم  ېرىشب  ۆتكۈزۈپ ئ  نىخىتاي 

  وڭكوڭخ بىرى    دىن مىساللىرى  ېقىن ي  ەڭ ئ  ۇنىڭب  . ۇ ديماسالشما  بىلەنمۇ   ەرەققىياتى تدۇنيا    ۆۋەتتىكى ن  شى ىىنۇللماق

دۇر ڭگاڭشيا )   يىللىقى  23  ۆتكەنلىكىنىڭئ  غا خىتاي  نىڭوڭوڭك خ،  ۈنىك  -  30  ڭئاينى  -  6يىلى    -  2020.  ( 

  ەتلەرگەسىياسىي جىناي  ا يۈز بەرگەند  وڭكوڭخ   « ۇنىقان  ەتەرلىك بىخ  ۆلەت»د   ېڭىي   ۇلالنغانماق   مۇناسىۋىتى بىلەن

  ئۈنۈملۈك ئاپتونومىيىسىنى    ەدلىيە ئ  نىڭ وڭكوڭ خ،  ئارقىلىق  ېرىش ب  ۇرۇقلۇقىغا ق  ڭ چو  قارىتا سوتالش ھوقۇقىنى خىتاي 

ش  كۈچىدىن  بىر  بولغانەكىلدە  يەنە    . قالدۇرماقچى  قانۇن  د  ،ۆكۈمىتىگەھ   خىتايمەزكۇر  تۇرۇپۆلەتت باشقا    مۇ ە 

  داوڭكوڭ خڭ  ەتئەللىكلەرنى، چېرىش ئارقىلىقب  ۇقى قىلىش ھوق  ەرزئ  ەرنى ئاھالىل  كۆچمەنقىلغان    ەنقىد ت   ېيجىڭنىب

بۇندىن بۇرۇن قولىدىكى    خىتايمەزكۇر قانۇن ئارقىلىق    ۋە  (44) گەنقۇن قىلىنىشى ئۈچۈن يۇچۇق ئىزدىۇتت  ەخالىغانچ 

 . ئېرىشمەكچى بولغان گە ئىمكانىيىتى ەكىللەندۈرۈش ش  ھاياتىنى نىڭوڭكوڭخ ھوقۇق دائىرىسىدە بولمىغان 

  ېلىشىمى ك  ېرىش ب  ۆتكۈزۈپ ئ  ەنبىل  وڭكوڭخئىلگىرى ،  نى ئېالن قىلىشىغا ئەگىشىپبۇ قانۇن   نىڭخىتاي

ش   ئا   ىنئىچىد  ۆلەت د   20  ۈزگەنت فرانسىيەنگىلىيەئ،  ئاۋۇسترالىيە،  ق  فىنالندىي ە،  گولالندىيكانادا،  ە،  ،  ە، 

بولسا  توختات  ۋاقتىنچەنى  ېلىشىمك  ېالندىيەز  ېڭىي   ۋە  ېرالندىيەئ  ،ېرمانىيەگ دۆلەتلەر  باشقا  قانۇننىڭ  قان،  بۇ 

بىلدۈرگەن  مەزمۇنلىرىنى كەچۈرۈۋاتقانلىقىنى    نىڭوڭكوڭ خ،  ەگىشىپئ  ۆتۈشىگەئ  ۋاقىتنىڭ دەۋەقە،    . (45) كۆزدىن 

  كىرىپ كۈنسېرىيولغا  مەجبۇرالش    ېمىسىنىڭسىست  ەدلىيەئ   ۋە  ېتىشىك   ۇزۇلۇپب  ېخىمۇت  ۇستەقىللىقىنىڭم  ەدلىيەئ

 قىلىنماقتا.  ەندىشە ىدىن ئتىلىشئوخشى  ۇرۇقلۇقىغا ق ڭ چو  خىتاي

خىتاي جىنايەتچىلەرنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش    -   ۈركىيەت»ئاستىدا    رال شارائىت  -  ەرت ش  ۇ ، بكاالمخۇالسە  

  ۇنىڭبيېقىن يولىتىلماي بېكار قىلىنىشى كېرەك.  قەتئىيەن  ك مىللەت مەجلىسىگە  تۈركىيە بۈيۈ  نىڭى«ېلىشىمك

 
(43)  “Doğu Türkistan’a Gözlem Heyeti Gönderiyoruz (  ەۋەتىمىزشەرقىي تۈركىستانغا كۆزىتىش ئۆمىكى ئ)  ”, Doğu Türkistan 

Bülteni, 31.07.2019, http://www.dogutur-kistanbulteni.net/dogu-turkistana-gozlem-heyeti-gonderiyoruz/ 

(44) Robbie Gramer, Darcy Palder, “US PreparingtoSuspandExtraditionTreatywith Hong Kong”, Foreign Policy,13.06.2020, 

https://foreignpolicy.com/2020/07/13/china-hong-kong-escalation-trump-national-securit-y-law-extradition-treaty/ 

(45) Sarah Zheng, “Hong Kong Extradition Treaty Partners Wait to See How National Security Law Plays Out”, South 

China Morning Post, 15.07.2020, https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3093128/ hong-kong-

extradition-treaty-partners-wait-see-how-national; Ben Westcott, “US Suspends Extradition Treaty With Hong Kong 

Due To Concerns Over City’s Eroding Autonomy”, CNN, 20.06.2020, https://editi-on.cnn.com/2020/08/19/asia/us-

hong-kong-extradition-treaty-intl-hnk/index.html; “Hong Kong Suspend Extradition Agreements With France and 

Germany”, France 24, 12.08.2020, https://www.france24.com/ en/20200812-hong-kong-suspends-extradition-

agreements-with-france-and-germany 
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ئۇشبۇ ەۋەبىس   ەنروش   ەڭئ قىلىنغان   مۇالھىزىدە   لىرى    قەدەم   ۇ ب  ۈركىيە ت  . دۇرەمەلىيىتىئدۆلەت    نىڭخىتاي  بايان 

  ەرقىي ش پاناھلىق ئىستىگەن    ئۆزىدىن  زىيانكەشلىكلەر سەۋەبلىك  - دۇچ كەلگەن زۇلۇم  يىلىدىن بېرى    70  ەنبىل

ھەق  ئىنسان  ،ېپىپس  ۇ س  ىگە لىرەلبق   ۇسۇلمانالرنىڭم  ۇناھ بىگلىق  ۈركىستانت نى  الرقانۇنۋە    ھوقۇق  -ىي 

 . ياقىاليدىغانلىقىنى پۈتۈن دۇنياغا نامايان قىلىشى كېرەك 

 ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەن شەرقىي تۈركىستانلىقالر 

  ېيىنئايرىلغان ياكى ئايرىلغاندىن ك   ۈركىستاندىنت   ەرقىيش   ەۋەبىدىن س  بولماسلىق   لىكى ەتەربىخ   يھاياتى

كەلگەنرايوند مەيدانغا  دەرىجىدىكى    ا  قايتىپ    ۇرتىغا ي  سەۋەبلىكدەپسەندىچىلىكلىرى    ۇقھوق  -ھەق  ئېغىر 

جلىرىدىنئانى  -  ئاتا  ەر كىشىل  ۇب  بار.  ەر كىشىل  ڭلىغانمى  ۈزي  ەلمىگەنتېك قدىنبالىلىرى  ۋە  ەر ۆ،    ۋە  ېرىنداش ، 

  نلىرىيېقى  بولسىمۇ  ئۆتكەنيىل    10  –  5ئارىدىن    .ماقتا بول  ەجبۇرم  بىر شەكىلدە ياشاشقا يىراق    ۇغقانلىرىدىنت

مۇنازىرە قىلىۋاتقان    باشتىن بېرىبىز    .ەمەس سانى ئاز ئ   ڭقالغانالرنى  ەھرۇمم   مۇئاالقىسىدىن  ېلېفونتئەقەللىي    ەنبىل

  ۇرائوتت كۆپ قېتىم  ەركىشىل ۇب  .لىقالر بارۈركىستانت ەرقىيشكۆپلىگەن  ۇربانىق ىنىڭلىرېلىشىمك ېرىشب ۆتكۈزۈپ ئ

  -ئېتىراز    ۇرغۇننتىنسىز، بەزىدە    - بەزىدە ئۈن    رىدىن ئەللىئاسىيا    ەنۇبىي ج   ەرقىيش  ۋە   ەرقش  ۇرا، ئوتتئاسىيا

بىلىپ    نىۋەتلەرئاقى قاتارلىق كېلىپ چىققۇسى    خەۋپى   ۆلۈم ئ  ھەتتا   ،قىستاق  - ىن  قىي  ،قارىماي  تەنقىدلەشلەرگە 

بېرىلگەن  ئۆتكۈزۈپ  خىتايغا  ئەپسۇسكى  .تۇرۇپ  تتولىمۇ    ۈركتان  بولغ   ەۆلەتت د   بىر  ۈچىنچى ئ  ۋە  دىنۈركىيە، 

 خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەنلەر بولغان.  رىدىن ۋەتەنداش

كانادا    -  2005   ۇغۇلغانت  ۈنىك  -  1  ڭئاينى  -  5يىلى    -  1969  ،ېرىشكەنئ  ىغاۋەتەنداشلىقيىلى 

جەلىل بارغان  ش  يوقال  ۇغقانت  كۈنى  مارت  -   26يىلى    -  2006،  ( 46)ھۈسەيىن  قولغا    ۆزبېكىستاندائ ئۈچۈن 

  ەپد  ېرورچى بار ت  ۇناسىۋىتىم  ەنئىسالم پارتىيىسى بىل   ۈركىستانت  ەرقىيش  . ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەن  غاخىتاي،  ېلىنىپئ

مسوتلىنىپ  مچىدە ۈرۈئ  جەلىل   ھۈسەيىن   ەيىبلەنگەن ئ ھ  ۇددەتسىز ،  جازاسىغا    ھۈسەيىن .  غانقىلىن  ۆكۈم قاماق 

ئ  جەلىل  ئايالى    ۈندىن ك  ېلىنغان قولغا  بىل   ۈچ ئ  ۋە باشالپ    ەتتا ھ  قىلىنمىغان.   ۇخسەت ر  ەىگ ۆرۈشۈشك  ەنبالىسى 

ئايالى    ۇنىڭئ كانادا تاشقى ئىشالر    قىلىنغان.  ەت ر  مۇەلىپىتبىلەن كۆرۈشۈش    ېلېفونت  ڭبالىلىرىنى  ۋە كانادادىكى 

  ەنەي   قىلىنمىغان.  ۇل قوب ەلەپت  ۇ ببولسىمۇ،    قىلغان  ەلەپ ت  ېرىشنى ب  ۆتكۈزۈپ ئ  لنى جەلى ۈسەيىنمىنىستىرلىكى ھ 

  ەھۋالىئ  ەتلىكساالم  ۇنىڭئ  ۋە   ۆرۈشۈشنى ك  ەنبىل  لجەلى  ۈسەيىن ھ  ەلچىخانىسىباش ئكانادا    خىتايدا تۇرۇشلۇق

  2016  .ېرىشەلمىگەنئ  ەتىجىگەئىجابىي ن  ىمۇپىەل ت  ئېلىش  ۇچۇرئ  ەمما، ئغانقىل  ەلەپت  ۇچۇرالرنىتوغرىسىدىكى ئ

 . غانقىلىن  ېالنيىلغا قىسقارتىلغانلىقى ئ 20 يېنىكلىتىلىپ، ۇددىتى جازا م ھۈسەيىن جەلىلنىڭيىلى  -

  ەردىنەرل سودىگ تىجارەت قىلىۋاتقان  تاجىكىستان    ۇيانب  ۇزۇندىن ئ   ۋە  بولغان  ۋەتەندىشى  تۈرك  ھەممىسى

ئ )  ەھمەدئوسمان  ن(تىجارەتچى  خوتەنلىكتوختى  )  ھ ۇرۇلال،  دامولالنى  ۆلىمائ  قەشقەرلىكئابلىمىت    ڭئابلىمىت 

قاتارلىقالر    (47)   (تىجارەتچى   خوتەنلىك )  ەھمەدئ   جانۇپياق   ۋە (  تىجارەتچى  ىك مچىلۈرۈھاجى )ئ   ەختىيار ، بئوغلى(

كۈنى    -   8يىلى    -  2011 ت يانۋار  ساقچىلىرى  ئ  ەرىپىدىنتاجىكىستان  ئىشالر    ۈركىيە ت  . ېلىنغانقولغا  تاشقى 

تۈركىيە تاجىكىستان  ۋە مىنىستىرلىكى   تۇرۇشلۇق  ئەلچىخانىسى  دا  قىلىن  باش  خىتاي  ىتۇتقۇن  ئاالقىدار  شقا 

  -  6يىلى  -  2011 . قا ئېرىشەلمىگەنۋابجا  ھېچقانداق ە ، بىر ئايغىچبولسىمۇ قىلغان  ەلەپ ت ۇچۇر دائىرىلىرىدىن ئ

بېرىپ    ئۆمىكى  ەتقىقاتكىشىلىك ت  ۆتت  ەۋەتكەنئ  غاتاجىكىستان  كىمىنىستىرلىتاشقى ئىشالر    ۈركىيە، تفېۋرالدا

بىل مىنىستىرلىكى  ئىشالر  تاشقى  دائىرىلىرى  تاجىك    . كەنۆھبەتلەشس   ەنتاجىكىستان  ئىشالر    ۈرك تتاشقى 

بۇ    ەمما، ئ بولۇشى مۇمكىنلىكىنى  ەۋەتىلگەنئ   غاخىتايھالدا    ەخپىيم   رىنىڭۋەتەنداش   ۈركت  ېلىنغانقولغا ئ  ۆمىكىگە ئ

ك  . بىلدۈرۈشكەنتاپالمىغانلىقىنى    پاكىت   ېت كونكر  ېچقانداق ھ ھەقتە     ەققىدەھ  ەقدىرى ت  ەتكەنلەرنىڭيوقاپ 

 يوق.  ۇچۇر ئ ېچقانداقھ ە ھازىرچ

 
(46)  “Hüseyin Celil Konusunda Rapor  )ھۈسەيىن جەلىل ھەققىدە دوكالت(”, Gökbayrak, 12.08.2006, 

http://www.gokbayrak.com/haberler/huseyin-ce-lil-konusunda-rapor 

(47) Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği, Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerinden Çin’e İade Edilen Doğu 

Türkistanlılar Raporu, 12.01.2021. 
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  ۋەيىلى ئايالى   -   2018،  توختى ەھمەد ئوسمان ئ  اپ كەلگەنياش  ۈركىيىدە يىلدىن باشالپ ت  -   2015

 ن ئۆمرە زىيارىتى ئۈچۈن بارغان سەئۇدى ئەرەبىستاندا قولغا ئېلىنىپ خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەن.  ەبالىسى بىل  ۈچئ

قارىغاندا،    -   2016ئابلىمىتمۇ    ھ نۇرۇلال بايانلىرىغا  تۇغقانلىرىنىڭ  بېرىلگەن.  ئۆتكۈزۈپ  خىتايغا  يىلى 

تۇتۇپ   لىكسەۋەب نېمە قايسى تۈرمىدە ۋە  ، لېكىننلىقىۇۋاتقاتۈرمىدە تۇتۇپ تۇرۇل ەمچىد ۈر ۈئابلىمىتنىڭ ئنۇرۇلالھ 

. تاجىكىستاندا قولغا ئېلىنغان نۇرۇلال ئابلىمىت تۈركىيەگە  ئىكەن  توغرىسىدا ھېچقانداق ئۇچۇر يوق   تۇرۇلۇۋاتقانلىقى

 . تاپشۇرۇپ بېرىلگەنغا خىتاي نمىغان ۋەپى قوبۇل قىلىەلى، ئەمما بۇ تقىلغان شنى تەلەپ لىئەۋەتى

جان توختى قاتارلىق  تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بۇرھان كېرىم، مۇھەممەد ئەلى ۋە ئادىلھەققىدە  

سوت مەھكىمىسىنىڭ  يۇقىرى جىنايى ئىشالر  -  26ئىستانبۇل كۈنى،  -  24ئاينىڭ  -  5يىلى  -  2018 ئۇيغۇرالر 

تۈرمىسىدىن قويۇپ بېرىلگەندىن كېيىن، ئىستانبۇل    پە ەمالتل  مۇزاكىرلىشىشى بىلەن تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ئىستانبۇ

ئىدارىسى   خەۋپسىزلىك  بېرىل  شۆبىسىگەچەتئەللىكلەر  جامائەت  »تېرورلۇق    . گەنتاپشۇرۇپ  شەخسلەر  بۇ 

لىپى  كاتلىرىنىڭ قويۇپ بېرىش تەۇئاي تۇتۇپ تۇرۇلغان. ئادۋ  14تەشكىالتىنىڭ ئەزاسى« دېگەن ئەيىبلەش بىلەن 

ئۇ ئۈچ  قىلىنغان  قىلىش    يغۇررەت  تەرەپ  بىر  جامائەت خەۋپسىزلھەققىدە  مەزگىلدە،  باش  داۋاملىشىۋاتقان  ىك 

ئارخى تەرىپىدىن  ئەزا    پئىدارىسى  تەشكىالتىغا  تېرورلۇق  دوكالتتا  بىر  قوشۇلغان  بىلەن    يىغىش ھۆججىتىگە 

ھاسىل   قانائەت  بىر  كۈچلۈك  توغرىسىدا  ئەمەسلىكى  جىنايەتچى  ھەقىقىي  ئۇيغۇرالرنىڭ  بۇ  ئەيىبلەنگەن 

كېرىم،   بۇرھان  ئاقىۋەتتە،  قىلىنغان.  رەت  تەلەپلىرى  بېرىلىش  قويۇپ  بولسىمۇ،  قىلىنغان  ئىپادە  قىلىنغانلىقى 

تاۋابىئاتلىرىغا خەۋەر قىلىنماي خىتايغا ئۆتكۈزۈپ    - لە  كاتلىرى ياكى ئائىۇمۇھەممەد ئەلى ۋە ئادىلجان توختىالر ئادۋ

ئادۋ قېتىم  ۇبېرىلگەن.  ئىككى  ئۈچۈن  ئېرىشىش  ئۇچۇرلىرىغا  ئەۋەتىلگەنلىك  خىتايغا  شەخسلەرنىڭ  بۇ  كاتالر 

ۋە   ئەلى  مۇھەممەد  كېرىم،  بۇرھان  بۇيان  يىلدىن  ئىككى  بولغان.  مەجبۇر  باشلىتىشقا  ئادىلجان  سۈرۈشتۈرۈش 

 . (48) يوق ھېچقانداق خەۋەر توختىالردىن

قورغاس ناھىيىسىدە توغۇلغان بولۇپ،    (49) ئەرشىدىن ئىسرائىل شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىلى ۋىاليىتى 

يىلى بۆلگۈنچىلىك جىنايىتى بىلەن ئالتە يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان. ئەرشىدىن ئىسرائىل    -  1999

قىيناپ  ئۇ تۇتۇپ تۇرۇلغان جا  مچى ۋەقەسىدىن كېيىن نەزەربەند قىلىنغان.ۈرۈ ئىيۇل ئ  -  5يىلى    -  2009 يدا 

ئۆلتۈرۈلگەن شۆھرەت تۇرسۇن ۋەقەسىگە شاھىت بولغان. كېيىن تاراتقۇالردا گۇۋاھلىقىنى ئورتاقالشقان ئەرشىدىن  

  2009ئىسرائىل ئۆزىنىڭ ئىزدىلىۋاتقانلىقىنى ئۇققاندىن كېيىن، تۆت كۈن يول مېڭىپ ئاخىرى چېگرادىن ئۆتۈپ،  

ب  -  24يىلى    - يېتىپ  قازاقىستانغا  ئىشلىرى  »ۋە    غانارسىنتەبىردە  مۇساپىرالر  د ت  ى  لىقكومىسسار ئالىي  ب 

ئايدا ئىلتىماسى    -  3يىلى    -  2010  .غانغا پاناھلىق تىلىگۈچى سۈپىتىدە ئىلتىماس قىل«ئىشخانىسىقازاقىستان  

  بېرىلگەن.ئايدا شىۋىتسارىيەدە ئولتۇراقلىشىشقا ئىجازەت    -   4يىلى    -   2010  ئىسرائىلغا  رشىدىنە قوبۇل قىلىنغان ئ

لېكىن ۋە  ئ ئەمما  دائىرىلىرى  قازاق  چىقىشىنىڭ  ئىسرائىل  رشىدىنە،  زۆرۈر    قازاقىستاندىن  بولغان  ئۈچۈن 

بېرىشھۆججەتلەرنى   قىل  نىتاپشۇرۇش  ئىسرائىل    .غانرەت  قازاقىستان    -  3ئاينىڭ    -  4ئەرشىدىن  كۈنى 

يىلى    -   2011  .گەن قېتىم پاناھلىق تىلىشۇ كۈندىن باشالپ يەنە بەش  ،  لىنغانئې  قولغاساقچىلىرى تەرىپىدىن  

تەلىپى    الش كاتىنىڭ قايتا سوتۇكېيىن، پاناھلىق ئىلتىماسى ۋە ئادۋ  قېتىملىق سوتتىنكۈنىدىكى ئاخىرقى  ماي    -  27

نارازىلىق  ئىسرائىل،  رشىدىنەئ  قىلىنغان  رەت ماي    -  29غا قارىماي  نامايىشلىرى  قازاقىستاندىكى تۇغقانلىرىنىڭ 

 . ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەنغا خىتايكۈنى 

ئايدا خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەن ئابدۇلقادىر ئىدرىس،    -   12يىلى    -  2001قازاقىستان تەرىپىدىن  

ئۇيغۇرالرنىڭ تەقدىرى ھەققىدىمۇ ھازىرغىچە ھېچقانداق ئۇچۇرغا  ئەھمەد مەمەت ۋە تۇرغۇن ئابباس ئىسىملىك  

 ئېرىشىلمىگەن. 

 
(48) Cihat Arpacık, “Yetkililer “Uygurlar Çin’e İade Edilmeyecek Dese De Henüz Kanun Çıkmadan Gönderilenler Var: Bir 

Gece Ansızın İade Edilen Üç Uygur’un Hikayesi   ماي تۇرۇپالۇل يولغا قوي ۇنقان  تېخى، سىمۇايدۇ« دېۇرۇلمقايت  ۇڭگوغاج  ۇيغۇرالر ئ »  ەرچەگ  ەردائىرىل)

(  ېكايىسى ھ   ۇيغۇرنىڭئ  ۈچئبىر كېچىدە تۇيۇقسىزال ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەن  بار:    ئەۋەتىۋېتىلگەنلەر ”, 31.12.2020, 

https://www.indyturk.com/node/293546/haber/yetkililer-uygurlar-çine-iade-edilmeyecek-dese-de-henüz-kanun-

çıkmadan 

(49) Dünya Uygur Kurultayı, “Kazakistan Uygur Sığınmacıyı Çin’e mi İade Etti?  دئۇق، »قازاقىستان ئۇيغۇر پاناھالنغۇچىنى خىتايغا(

 /https://www.uyg-hurcongress.org/tr/kazakistan-uygur-siginmaciyi-cine-mi-iade-etti ,31.05.2011 ,”ئۆتكۈزۈپ بەردىمۇ؟«( 
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شەھرىدە تۇغۇلغان زىننەتگۈل تۇرسۇن ۋە ئۇنىڭ بالىلىرى سېخىنۇر )تۆت    شەرقىي تۈركىستاننىڭ غۇلجا

لۇش  ۇ ئىزمىردا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان قايتۇر  كۈنى  -  27  ئاينىڭ   -   6  يىلى   –   2019ياش( ۋە سەبىھە )بىر يېرىم ياش(  

زىننەتگۈلنىڭ   بالىالر  بېرىلگەن.  ئۆتكۈزۈپ  خىتايغا  يەردىن  ئۇ  ئەۋەتىلگەن،  تاجىكىستانغا  غۇلجا  مەركىزىدىن 

جازا    نىڭل ۈتگە، زىنن بولۇپ  ياسىنغا تاپشۇرۇپ بېرىلگەن  ل ۈنگەئاپىسى روششەھرى سۈيدۆڭ بازىرىدا ئولتۇرۇشلۇق  

قىلغان    داالگېركېتىلگەنلىكى ۋە  الگېرىغا ئېلىپ   زىننەتگۈل    .(50) لىكى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتەبولۇشى مۇمكىنقازا 

بالىلىرى ۋە  شەرقىي    نىڭتۇرسۇن  ئارقىلىق  دۆلەت  ئۈچىنچى  تۈركىيە  كېيىن،  ئەۋەتىلىشىدىن  تاجىكىستانغا 

 . (51) تۈركىستانلىقالرنى خىتايغا ئەۋەتىش بىلەن ئەيىبەنگەن

يىلى    -   2017ئوقۇغۇچىالر    لىقنى داۋامالشتۇرۇۋاتقان شەرقىي تۈركىستانىئوقۇش مىسىردا ئۇنىۋېرسىتېت  

 :(52) غا ئەۋەتىلگەنخىتايمىسىر بىرلەشمە ھەرىكىتى نەتىجىسىدە قولغا ئېلىنغان ۋە   - خىتاي 

كۈنى قولغا ئېلىنغان ۋە قايتا ھېچقانداق خەۋەرگە    -   01-09-2017.  لىكقەشقەر  مەمەتجان ئەمەت: 

 ئېرىشىلمىگەن. 

ئېلىنغان ۋە قايتا ھېچقانداق  كۈنى قولغا قولغا    -   01-09-2017.  لىكخوتەن  مەمەت ئابال ئاتاۋۇلال:

 خەۋەرگە ئېرىشىلمىگەن. 

توقسۇ   ھىم:ەئابدۇر  ەقىپئابدۇر جازا    -   01-09-2017.  لۇق ئاقسۇ  ۋە  ئېلىنغان  قولغا  قولغا  كۈنى 

 الگېرىغا ئېلىپ كېتىلگەن. 

قايتا ھېچقانداق    -  01-09-2017.  لىكقەشقەر   لى شىرزات: ئەشىر ۋە  قولغا قولغا ئېلىنغان  كۈنى 

 خەۋەرگە ئېرىشىلمىگەن. 

ئۇبۇل:  قارغىلىق  نۇرمۇھەممەد  قايتا    -   01-09-2017.  لىققەشقەر  ۋە  ئېلىنغان  قولغا  قولغا  كۈنى 

 ھېچقانداق خەۋەرگە ئېرىشىلمىگەن. 

كۈنى قولغا قولغا ئېلىنغان ۋە قايتا ھېچقانداق خەۋەرگە    -  01-09-2017  شەھىدۇلالھ جااللىددىن:

 ئېرىشىلمىگەن. 

ھە ھېچقانداق    -   31-08-2017.  لىقكورال  سەن:ئابدۇۋەلى  قايتا  ۋە  ئېلىنغان  قولغا  قولغا  كۈنى 

 خەۋەرگە ئېرىشىلمىگەن. 

ئوسمان:   ھېچقانداق    -   7يىلى    -   2017  لىك. قەشقەرئەكبەر  قايتا  ۋە  ئېلىنغان  قولغا  قولغا  ئايدا 

 خەۋەرگە ئېرىشىلمىگەن. 

 ىغا ئېلىپ كېتىلگەن.الگېرئېلىنغان ۋە جازا  كۈنى قولغا    -  16-09-2017.  مارالبېشىلىق   مۇختەر روزى:

كۈنى قولغا قولغا ئېلىنغان ۋە جازا الگېرىغا ئېلىپ    -   01-09-2017.  لىكقەشقەر  ئىلياسجان راھمان:

 كېتىلگەن. 

ئازات: ھېچقانداق    -   01-09-2017.  الىق غۇلج   رەھىمجان  قايتا  ۋە  ئېلىنغان  قولغا  قولغا  كۈنى 

 ئېرىشىلمىگەن. خەۋەرگە 

ئايدا قولغا قولغا ئېلىنغان ۋە قايتا ھېچقانداق خەۋەرگە    -   7يىلى    -  2017.  لۇق قومۇلسىدىق مەھمۇد:  

 ئېرىشىلمىگەن. 

 
(50)  “Türkiye’den İade Edilen Zinnetgül Tursun’un Öldüğü İddia Edildi بېرىلگەن زىننەتگۈل تۇرسۇننىڭ ئۆلگەنلىكى  )تۈركىيەدىن ئۆتكۈزۈپ 

-Doğu Türkistan Bülteni, 02.08.2020, htt-ps://www.doguturkistanbulteni.net/turkiyeden-iade-edilen ,”ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە( 

zinnetgul-tursunun-oldugu-iddia-edildi/ 

(51) Areeb Ullah, “Turkey Accused Of Deporting Uighurs Back To China Via Third Countries”, 27.07.2020, https:// 

www.middleeasteye.net/news/uighurs-china-turkey-accused-deporting-third-countries 

(52) Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği, Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerinden Çin’e İade Edilen Doğu Türkistanlılar 

Raporu, 12.01.2021. 
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ئەھەد:  پەيزىۋات  ئابدۇغۇپۇر  قايتا    -   8يىلى    -   2017.  لىققەشقەر  ۋە  ئېلىنغان  قولغا  قولغا  ئايدا 

 ھېچقانداق خەۋەرگە ئېرىشىلمىگەن. 

ئابدۇلكەرىم: قايتا    -  7يىلى    -   2017.  لىق سانجى  ھەزىرتئەلى  ۋە  ئېلىنغان  قولغا  قولغا  ئايدا 

 ھېچقانداق خەۋەرگە ئېرىشىلمىگەن. 

مەمەتجان: ھېچقانداق    -  7يىلى    -   2017.  الىق غۇلج   ئەۋزەل  قايتا  ۋە  ئېلىنغان  قولغا  قولغا  ئايدا 

 خەۋەرگە ئېرىشىلمىگەن. 

ئايدا قولغا قولغا ئېلىنغان ۋە قايتا ھېچقانداق    -  8يىلى    -   2017.  لىكخوتەن  ئۆمەر: ئابلىز مۇھەممەت  

 خەۋەرگە ئېرىشىلمىگەن. 

ۋە قايتا ھېچقانداق    -   7يىلى    -   2017.  لۇقئاقسۇ توقسۇ  ئادىل ھاشىم: قولغا ئېلىنغان  قولغا  ئايدا 

 خەۋەرگە ئېرىشىلمىگەن. 

ھاجى: ق  -  7يىلى    -   2017  مەھمۇد  قولغا  خەۋەرگە  ئايدا  ھېچقانداق  قايتا  ۋە  ئېلىنغان  ولغا 

 ئېرىشىلمىگەن. 

ئابلىكىم: ھېچقانداق    -  7يىلى    -  2017.  لىكخوتەن  ئوسمان  قايتا  ۋە  ئېلىنغان  قولغا  قولغا  ئايدا 

 خەۋەرگە ئېرىشىلمىگەن. 

خەۋەرگە    -   7يىلى    -   2017.  لىقكورال  پەرھات: ھېچقانداق  قايتا  ۋە  ئېلىنغان  قولغا  قولغا  ئايدا 

 رىشىلمىگەن. ئې

ئايدا قولغا قولغا ئېلىنغان ۋە قايتا ھېچقانداق    -   7يىلى    -   2017.  لىكخوتەن  ئابدۇساالم توختى روزى: 

 خەۋەرگە ئېرىشىلمىگەن. 

  اتوغرىسىد  لەر بىلەن ئۆتكۈزۈپ بېرىش كېلىشىمى تۈزگەن نۇرغۇن دۆلەتلەر تەلەپ قىلىنغان كىشى  خىتاي 

  . تۇربىرى تايالند  دىن بۇ دۆلەتلەر  . نى خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بەرمەكتەلەرئۇ كىشى  نى كۈتمەيال تامامالش  تەكشۈرۈشنى

ھۆكۈمىتى   بولۇپ،ىيەگە  تۈركئۇيغۇرنى    173كۈنى    -  2ئاينىڭ    -   7يىلى    -  2015تايالند  ا  ئارقىد  ئەۋەتكەن 

غا  خىتاي  ۇيغۇرالرنى ئئىكەنلىكى مەلۇم بولغان  كىشى    109  دېيىلگەن، ئەمما كېيىنچەكىشى    90  دەسلەپتەقالغانالر  

 . (53) ئۆتكۈزۈپ بەرگەن

  ئەمما  ھىندونېزىيەگە پاناھلىق تارتىپ بارغان،  قېچىپىدىن  لىربېسىم  جىمىنىڭېخىتاي ريىلى    -  2015

قاماق جازاسىغا ھۆكۈم  مۇددەتلىك    تىن كىرگەنلىكى باھانىسى بىلەن بەش يىللىق  دىن قانۇنسىز يولالر بىلەنچېگرا

ت  قىلىنغان ئابدۇلباسىت  مەھمۇت،  ئابدۇلالھەز ۈئەھمەد  بوزبايرام  ر،  ئەھمەت  ئىسىملىك  غ وئ،  ئۇيغۇر،الن    تۆت 

ئىدارىسى    -   16ئاينىڭ    -   9ىلى  ي  -   2020 كۆچمەنلەر  ھىندونېزىيە  توشقاندىن كېيىن،  مۇددىتى  كۈنى جازا 

كېتىلگەن،  قايتۇرۇش قارمىقىدىكى   ئېلىپ  قىل  مەركىزىگە  تەلەپ  بېرىلىشىنى  چاقىرىقالرغا  قويۇپ  بارلىق  غان 

 . (54) غا تاپشۇرۇپ بېرىلگەنخىتايئەھمەت بوزئوغالندىن باشقا ئۈچ كىشى    ئاي ئىچىدە  -  9يىلى    -  2020،  قارىماي

باشقا  دۆلەتلەر تەرىپىدىن ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەنلەردىن باشقا، يەنە زىيارەت ياكى باشقا سەۋەبلەر بىلەن  

ۇغقانلىرى بىلەن  ت - ئۇرۇغ ۋە   چوڭلىرى، چاقىلىرى - ، باال جۆرىسىكەينىدە قالدۇرۇپ كەتكەن بارغان ۋە دۆلەتكە 

ئايدىن    -   7يىلى    -   2017بىرى. ئابدۇلئەزىز    دىنشۇالر  ئەنە   ئابدۇلئەزىز  لىك خوتەن  مۇ بار.القىلىشالمىغانالرئاقايتا  

شەرقىي تۈركىستاندا  ىنىڭ  سبالىئەڭ چوڭ ، يىلى - 2018 . خەۋەر ئااللمايۋاتماقتائايالى ۋە تۆت بالىسىدىن  بېرى

ئۈچ بالىسىنىڭ    قالغان، ئايالى ۋە  ۇۋاتقانلىقىدىن خەۋەر تاپقان ئابدۇلئەزىزتۇر  بىللە انىسى بىلەن  ئقېين ياشاۋاتقان  

 
(53)  “Tayland 90 Uygur’u Çin’e İade Etti ئۇيغۇرنى خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بەردى(  90)تايالند   ”, 09.07.2015, Hürriyet, 

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/tayland-90-uy-guru-cine-iade-etti-29500619 

(54) “İstanbul’daki Endonezya Başkonsolosluğu Önünde Basın Açıklaması  ئىستانبۇلدىكى ھىندۇنېزىيە باش كونسۇلخانىسى ئالدىدىكى(

-Kırım Haber Ajansı, 28.10.2020, htt-ps://qha.com.tr/haberler/dogu-turkistanlilardan-endonezya ,”ئاخبارات ئېالن قىلىش( 

baskonsoloslugu-onunde-protesto/266866/ 



24 

 

ئائىلىسىدىن خەۋەر ئېلىش ئۈچۈن ھەر خىل ئامالالرنى ئىشلىتىپ باققان    تاپالمىغان.تا ھازىرغىچە  دېرىكىنى    -   ئىز

 .(55) بىلدۈرگەننلىقىنى قايۋاتالمائاالقىلىش قېرىندىشى بىلەن ئابدۇلئەزىز ئۆزىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىككى 

ئايرىلىشقا مەجبۇر بولۇپ تۈركىيەدە ئولتۇراقلىشىپ قالغان ئابدۇراھمان توختىنىڭ    دىن شەرقىي تۈركىستان

بىرقانچە يىل ئىلگىرى شەرقىي تۈركىستانغا تۇغقان يوقالش ئۈچۈن قايتقاندىن    ڭلىتىشىچە، ئايالى ۋە بالىلىرىئا

ئانىسىنىڭ قولغا ئېلىنغانلىقىدىن خەۋەر تاپقان ئابدۇرراھمان     - دېرەكسىز يوقاپ كەتكەن. ئايالى ۋە ئاتا    - كېيىن ئىز  

ئايدا، خىتاي  -  1يىلى    -   2020پەقەت    توختى بالىلىرىنىڭ تەقدىرى توغرىسىدا ھېچقانداق خەۋەر ئااللمىغان.

كۆرۈنۈشتە   بىر سىن  تورىدا  ئاالقە  ئوغلىنى  ئىجتىمائىي  ياشلىق  كۆرۈنۈشتەئوغلىنىڭ    ،كۆرگەنلىكىنىتۆت    سىن 

سۆزلەىتايخ توختى  لىقىنى ۋاتقانچە  ئابدۇرراھمان  ھاياتئېيتقان  بالىسىنىڭ  ئىنتايىن    ئىكەنلىكىنى  ،  كۆرۈپ 

 . (56) ھەر دەقىقە پۇچۇلماقتا السىزلىقى يۈزىدىنھازىرقى ئام، ئەمما سۆيۈنگەن بولسىمۇ

دىن  شەرقىي تۈركىستانبىلەن بىللە    قاراش ئۈچۈن يولدىشى  غاكېسەلچان دادىسىتۈركىيەدىكى  مەرىپەت،  

چىقىش  بالىدا  ئالدى  يولغا  لېكىن  مومىلىرىغا   سىنىتۆت  چىققان.  ساياھەتكەتاپشۇرۇپ  چەتئەلگە    چىقىشتەك  ، 

  قامىلىشقا باشلىشى بىلەنجازا الگېرلىرىغا    نىڭمىڭلىغان شەرقىي تۈركىستان خەلقى  بار  »بۇزغۇنچىلىق جىنايىتى« 

ۋە    ېلىنغانلىقى انىسىنىڭ قولغا ئئقېين مەلۇم مەزگىلدىن كېيىن    . غانسۈرگۈنگە ئايالن  زىيارەت سەپىرى  بۇ   ئۇالرنىڭ

ياشلىق    29خەۋەر تاپقان    دىنئورۇنالشتۇرۇلغانلىقى   رىلئېتامغادائۈچ ياشتىن سەككىز ياشقىچە بولغان بالىلىرىنىڭ  

 . (57) مەلۇمنابۇنىسى ۋە قېينانىسىنى قايتا كۆرەلەمدۇ يوق   بالىلىرى ئانا خەستە ى دىل

  .تاشلىدىئانىسىدىن ئايرىپ    -  شەرقىي تۈركىستاندا قۇرۇلغان جازا الگېرلىرى سانسىزلىغان بالىالرنى ئاتا

تۇرۇمەسىلەن،   ئالم  14  ۋاتقانتۈركىيەدە  قازاقىستان  بىر  ۋە  ئائىلىسى  بىلەن    ياشاۋاتقانتادا  ائائۇيغۇر  قازاق  بىر 

ئائىلىلمۇخبىركۆرۈشكەن   قالغان بولۇپباال    56جەمئىي    كەينىدە   ەرنىڭالر، بۇ  بالىالردىن  ،قېلىپ  ىنىڭ    14  بۇ 

يوقلىقىنى  ئۇچۇر  نىڭ تەقدىرى ھەققىدە ھېچقانداقبالىالر ياتاقلىق مەكتەپلەردە ئىكەنلىكى، قالغان ۋە  دارىلئېتام

قۇرامىغا يەتكەن  قېلىپ    لەرنىڭ ئائىلىبۇ  .  يازغان بالىلىرىنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىش ئېھتىماللىقى بولغان  قالغان 

رنىڭ ۋە  نلە كېتىلگەجازا الگېرلىرىغا ئېلىپ    ا رايوند  جازا الگېرلىرىغا ئېلىپ كېتىلگەن.  ۆپىنچىسىك  مۇنىڭىرىتۇغقانل

الرغا ئورۇنالشتۇرۇلغانلىقىغا ئائىت  دارىلئېتامنىڭ يېڭىدىن ئېچىلغان  ىرى بالىل  لەرنىڭ سىرتىدىكى  ۈركىستانشەرقىي ت

بار.   ھېسابسىز ۋاقىتتا  بۇ ئورگانالر   پاكىتالر  قانداق قىلىپ  دىن  ەدەنىيەتلىرىئائىلە ۋە مئۆز  بالىالرنىڭ  ،  ئوخشاش 

ھۆكۈمىتى ئاز سانلىق مىللەت   خىتاي  . دۇر ىنىڭ ئەڭ كونكرېت ئىسپاتىكلىۋېتىلگەنئايرىبىر شەكىلدە سىستېمىلىق 

ياتاقلىق    لىغانئوننەچچە  جازالىنىدىغان    ھامان  دا سۆزلىگەنىتىلى ئۆگىتىلىدىغان ۋە ئانا تىل  خىتاي ئورتاق بالىلىرىغا  

 . (58) قانمەكتەپ ئاچ

 

ئۇنىڭ  تۈرك قانۇنىدا جىنايەتچىلەرنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش ئۇقۇمى ۋە 

 تەتبىقلىنىشى 

   : ۇقۇمىئ  ېرىشب ۆتكۈزۈپ ئجىنايەتچىلەرنى 

 
(55) “Uygur’un Kayıp Çocukları ve hikayeleri )ئۇيغۇرنىڭ غايىپ بولغان بالىلىرى ۋە ھىكايىلىرى(”, CNN Türk, 21.09.2018, 

https://www.cnnturk.com/dunya/cinin-ye-tim-cocuklari 

(56) “Yarım Milyon Uygur Çocuk Asimilasyon Kamplarına Dolduruldu  )يېرىم مىليون ئۇيغۇر ئۆسمۈر ئاسسىمىلىياتسىيە الگىرلىرىغا قامالدى(”, 

Dünya Bülteni, 30.12.2019, https://www. dunyabulteni.net/asya/yarim-milyon-uygur-cocuk-asimilasyon-kamplarina-

dolduruldu-h456565.html 

(57) “Uygur Türkü Anne Feryat Etti! ‘Ağlamadığım Bir Gün Bile Yok’ پەريادى: مەن يىغلىمىغان بىر كۈنىمۇ يوق(   -)ئۇيغۇر ئانىنىڭ داد   ”, 

Yeni Akit, 22.09.2018, https://www.yenia-kit.com.tr/haber/uygur-turku-anne-feryat-etti-aglamadigim-bir-gun-bile-

yok-520003.html 

(58) “China is Putting Uighur Children in ‘Orphanages’ Even if Their Parents Are Alive”, Independent, 21.09.2018, 

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-uighurs-human-rights-muslims-orphanages-xinji-ang-province-

reeducation-a8548341.html 
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د  قىل  ۆلەتتە بىر  سادىر  ياكى  قىلىنغان  سۈرۈلگەن غانىنسادىر  ئىلگىرى  سەۋەبلىك    ەت جىناي   بىر   لىقى 

قىلىش   پاش  ياكى  سۈرۈشتۈرۈش  بويىچە  ئىشالر  جىنايى  ياكى  باشلىتىلھەققىدە  ۋە  بېكىتىلگەنغان    جىنايىتى 

ئۇماندارگ كىشىنىڭ  ھۆكۈم ياكى    ەيىبلەنگۈچى،  جىنايئالغان  د  ەت،  قىلغان  ياكى  ېچىق  ۆلەتتىنسادىر  باشقا  شى 

سادىر  پاناھلى   ۆلەتتىند جىنايەت  سەۋەبلىك  قىلىشى  تەلەپ  دۆلەتنىڭق  ئۆزىدە  ياكى    تەلىپى   بولغان  ھازىرنىڭ 

  جازاالنغانۋە ياكى    پاش قىلىشنىياكى    ەكشۈرۈش ت   ەجىنايى ئىشالر بويىچتۇرۇشلۇق دۆلەتنىڭ ئەرز قىلىشى بىلەن  

جازانىڭ   قىلى ھالىدا  بولغان    ڭشنىنىئىجرا  تەلەپتە  مەقسىتىدە  بېرىلىشىنى  ۆلەتكە د ئورۇندىلىشى    تاپشۇرۇلۇپ 

 نى كۆرسىتىدۇ. ۈزۈملەرتۋە  ە قائىدبارلىق  للەيدىغانىتەشك

دائىرىسىدە  قارشى    كە چىلىكەتجىناي  ۋە جىنايەت   ئەمەلىيلەشكەن    اۇرىسىدئوتت  ۆلەتلەردكۈرەش 

  ۆتكۈزۈپئجىنايەتچىلەرنى  .  تۇرېرىشب  ۆتكۈزۈپ ئ  ەتچىلەرنى جىناي  دىن بىرىىلىرمىسال  ېتكونكر  ەڭئ   ەمكارلىقنىڭھ

خىالپلىق   ەرتىپىگەت ۋىئاممى  ۆلەتنىڭدبىر ئارقىلىق   سادىر قىلىش ەتئاساسلىقى جىناي  مۇئەسسەسەسى ېرىشب

  ۇرىسىدىكىئوتت  ۆلەتلەرد  ەمدەھ  ۇقىلىد ھەرىكەت    ىدەتەقسى م  ش ۇرۇقايت ۆلەتكەئاالقىدار دەتچىنى  قىلغان جىناي

 . ۇ ئىدىيىسىنى ئاساس قىلىد ېرىشب ەمئارا ياردۆزئ  ۋە  قولالش 

سادىر قىلغان    ەتجىناي   ئۆز تۇپرىقىنىڭ  ۆلەتد  بىر ېچ ھ  ،نېگىزىدە  مەشغۇالتىنىڭ«  ېرىشب  ۆتكۈزۈپ ئ»

  ۇنىيقان   ېرىشنىڭب  ۆتكۈزۈپ، ئېيتقاندائقىلىپ    ەباشقىچ  .ياتىدۇ   جاي بولماسلىق پرىنسىپى  پاناھ  بىر شەخس ئۈچۈن

  ېرىخاراكت   ۇنىي قان ۇنىڭئ  .ئورۇن ئالغان  ەتنى نامايان قىلىشقا كۆڭۈل بۆلۈش ئادال   ۋە مەنپەئەتى  ەتئاساسى جامائ 

 . ۇ ئىپادىلىنىد ۈپىتىدەسئەدلىيە ھەمكارلىقى لىق ەلقئاراخ  خۇسۇسىدىكىجىنايى ئىشالر بولسا، 

  ە ئىچىگ  ۆز ئ  ەۋىيەنى بىر س  ەلقئارالىق خ   ۈرەشتە قارشى ك  ەتكەجىناي  ېرىش ب  ۆتكۈزۈپ ئ  ەتچىلەرنى جىناي

  ېرىش ب  ۆتكۈزۈپئ   ۋە  ۈزۈلگەنت  ېلىشىملەرك  ەلقئارالىقخ   ەرەپلىكت   ۆپئىككى ياكى ك  ەدەساھ   ۇئالغان بولغاچقا، ب

  ېرىشب  ۆتكۈزۈپئ  ۆلەتلەرنىڭد  ېكىن،. لىدۇ ېرىل ب  ېلىپئ   ەنئاساس  ېلىشىملەرگەك  ۇشۇ م   ەنئالدى بىل  ەسمىيەتلىرىر

د  ەلەپ ت  ۆزىدىن ئ  ېرىشب  ۆتكۈزۈپئ  ەريانى،ج ر   ۆلەتنىڭمۇ قىلىنغان    ېرىشىنى ب   ېلىپئ  ەسمىيەتلەرنى ئاالقىدار 

 . ۇربارد ەلگىلىمە ب ئاالقىدار  ېرىشكەب ئۆتكۈزۈپ ۇنلىرىدىمۇ ئىچكى قان ۆلەتلەرنىڭقىلىدىغان بولغاچقا، د  ەقەززات

قىلىدىغان    ەشكىل ئاساسىنى ت   ېرىشنىڭب  ۆتكۈزۈپ ئ  ۇرىسىدائوتت   ۆلەتئىككى د  ەھەتتىن،بىر ج   ەنەي

لىق  خىالپ  ۇنغائالدىغا قان   ۆزئ  ېرىشب   ۆتكۈزۈپئ  ەتچىنىبولماسلىقى، جىناي  ېلىشىمنىڭك  ەلقئارالىقبىر خ  ھەرقانداق

نىي   ۇرىسىدىكىئوتت  ۆلەتلەرد  ەھۋالدا، ئ  ۇنداق ب  ۇ،لمايد بو  قىلىش    ۆزئارائ  ۇندىكىقان   ەلقئاراخ  ۋە   ەتياخشى 

 . ۈشىدۇپرىنسىپلىرى ئىشقا چ  ەتكۈزۈش ي ەنپەئەت م

  تە«ېزىتگ   ەسمىي»ر  ۈنىماي ك   -   5يىلى    -   2016  « ېرىشب  ۆتكۈزۈپ ئ  ەتچىلەرنى »جىناي  دە تۈركىيە

  ەدلىيەئ  ەلقئارالىق»خ  ۇسۇسالرداجىنايى ئىشالرغا ئاالقىدار خ   ۇرلۇقنوم   -  6706  ۇلغانپ يولغا قويىقىلىن   ېالنئ

ئ ېرىلماقتا ب  ېلىپئ   ەنئاساس  غا«ۇنىقان  ەمكارلىقھ   ېرىشب   ۆتكۈزۈپئ  اساسەن،ئ  ۇنغا قان  ەزكۇرم   ەمما،. 

ك  ەرتلەرش   ەلگىلىكب  ۈچۈنئ  ەتبىقلىنالىشى ت   ڭنىرەسمىيەتلىرى  ت ېرەك ھازىرلىنىشى  ئ  ەرەپلەر.    ۆتكۈزۈپئارىسىدا 

خ   ېرىشكەب بول  ېلىشىمنىڭك   ەلقئارالىق ئاالقىداربىر  ئوم  ۇشى بار  قايسى    ەن بىنائ  ەلگىلىمىلەرگە ب  ۇمىي ياكى 

  ۆتكۈزۈپئ ، قالسا ۇنىڭدىن قارالماقتا. ئ  ەپد ەرت بىرىنچى ش ۇشىبول ەنىلگېكىتقوللىنىلىدىغانلىقى ب رتىپلەرنىڭەت

جىناي  ەۋەب س   ېرىشكەب ھ  ەرتىپلەرگە ت  ەتبىقلىنىدىغانت  ۋە   ەت بولغان    ۇشىبول  ېكىتىلگەن ب  ۇم چوق  ۆكۈملەر دائىر 

   .ېرەك ك

  ېمىالرغا ئوخشىمىغان سىست   ەرىپىدىنت  ۆلەتلەرئوخشىمىغان د   ەسمىيەتلىرىر  ېرىش ب  ۆتكۈزۈپ ئ  ۇنەنقان

  ۇسۇلئاتىلىدىغان ئ  ەپ د  « ېما»ئارىالشما سىست  ەريانى ج   ېرىشب  ۆتكۈزۈپ ئ  ۇنلىرىدا، قان  ۈرك ت  ۇ، باغالنغان بولسىم

بېرىلىدۇ ب  ېلىپ ئ  ەنبىل   ەلگەنك   ېمىداسىست   ۇ ب  ۇپ، بول   ېما سىست  ە ئىگ   ەرەپكە ت  ەمۇرىي م  ەم ھ   ەدلىيە ئ  ەم ھ  ۇ . 

  ۇش قىلىشقا بول  ۇلقوب   ەرىپىدىن سوتالر ت  ۇقلۇقھوق   ۋە  ۈستىدىكىئ  ۋەزىپە   ەنئالدى بىل   ەلەپلىرىت   ېرىشب  ۆتكۈزۈپ ئ

  ۇلقوب   ڭئىلتىماسىنى  ېرىشب   ۆتكۈزۈپئ  ەلگەنك  ەھكىمىسى سوت م   ەگەر . ئ ۆتمەكتە ئ  ەكشۈرۈشىدىنبولماسلىق ت  -

بول بولمايد   ۇلقوب  لەپنى ەت  ېيىن، ك  ەكشۈرگەندىن ت   سلىقىنى بولما  -   ۇش قىلىشقا  قىلسا،    ەت ر   ەپ د  ۇ قىلىشقا 

  ۇلقوب  ەلەپنى تئاالقىدار  سوت    ەكسىچە،. ئېرىلمەيدۇب  ۆتكۈزۈپ ئ  ەخسش   ۋە  ۇ قىلىد  ە قارارغا رىئاي  ۇب  ۆكۈمەت ھ

  ېرىش ب  ۆتكۈزۈپ ئ  ەخسنى ش   ۆكۈمەتنىڭھ  ېيتقاندا،قىلىپ ئ  ە . باشقىچۇبولىد  ەۋە ت  ۆكۈمەتكە قىلسا، ئاخىرقى قارار ھ
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  ۋامدا  ۆۋەندىكىچە ت  ەرتىپ قوللىنىلغان ت  ىدالىر ۇنقان   ۈرك . تۇربارد  وقۇقى نوقتىسىدا بىر ئىختىيار ھ  ەرمەسلىك ياكى ب

ئ   دائىر   ېرىشكەب  ۆتكۈزۈپئ  ەتچىلەرنى»جىناي  ۋە  ۇنقان   ۇرلۇقنوم   -  6706  ەريانىج  ېرىشب   ۆتكۈزۈپقىلماقتا: 

ئىشالر    ۇمھۇرىيىتىج   ۈركىيەت  ەكىلدە،ش   ۇيغۇنئ  ەرگە پلەرتىت  ېكىتىلگەنب  ەنبىل  «ەھدىنامىسىئ  ۋروپا يا تاشقى 

ئاندىن    ۇ،باشلىنىد   ەن بىل  ەلەپنامىسى ت  ېرىشب  ۆتكۈزۈپ بىر ئ  ەۋەتىلىدىغان ئ  ەن دىپلوماتىك يول بىل  ە مىنىستىرلىكىگ

  ەدلىيە ئ  ساالھىيىتىدىكىئورگان«    ەركىزى»م  ەلگىلەنگەنب  ۇنداقان  ۇرلۇقنوم   -  6706  ەلەپنامەت  ۇب

ئ ەۋەتىلىدۇئ  كىگە مىنىستىرلى ت   ەدلىيە.    ەرتىپكە ت  ۆججەتلىرىنىڭھ  ۇمچە قوش   ۇنىڭئ  ۋە   ەلەپنامەمىنىستىرلىكى 

ھ   ،ېيىنك   قىلغاندىنھاسىل    ەتقانائ  بارىدا  ەنلىكىئىك   ۇقتول   ۋە  مۇۋاپىق سوت    ۇقىرىي  ۆججەتلەرئاالقىدار 

ت  ۇمھۇرىيەت ج  ،ئۈچۈنيوللىنىش    ەھكىمىسىگەم   ېرىشب  ۆتكۈزۈپئ  ۋە  ۇ يوللىنىد  ەھكىمىسىگە م  ەپتىش باش 

قارار  ۇلقوب  ەلىپىنىت  ېرىشب  ۆتكۈزۈپ ئ  ەرىپىدىنئورگانلىرى ت   ەدلىيە. ئ ۇباشلىنىد   ەسمىيىتىر قىلىنغان    قىلىش 

  ڭئىچكى ئىشالر مىنىستىرلىكلىرىنى  ۋەتاشقى ئىشالر    ېرىلىشى ب  ۆتكۈزۈپ ئ  ەخسنىڭ ش   ەتئەللىكئاستىدا، چ   ەھۋالئ

 . ېرىلىدۇ ب ېلىپقاراپ ئ  ەستىقىغات نىڭى ۇمھۇررەئىسج  ۋە ەكلىپى ت ڭ مىنىستىرىنى ەدلىيە ئ ە ۋ ېلىنىپ پىكىرى ئ

  ۇلنوق ەريانىقىلىش ج ۆكۈمھ ېرىشكەب ۆتكۈزۈپئ يۈزگۈزۈلگەن ۇكى،ش ېگىشلىكىت ۆتۈشكەئ  ەكىتلەپت

  ەھدىنامەلەرئ   ەلقئاراخ  ۋەبايان قىلىنغان    ۇقىرىداي  ەلىپىنىڭت  ېرىشب  ۆتكۈزۈپئ  ۇپ، بول  ەريانىج  ۆكۈم بىر ھ   ەرتىبىيت

  ېرىلىشىب  ۆتكۈزۈپ . ئېرىلماقتا ب  ېلىپئ  مۇۋاپىق ھالدا  ەلگىلىمىلەرگەب   ۇمىيئوم   ېكىتىلگەنب  ەرىپىدىنت  ۇنالرقان  ۋە

  ۋە  ەركىتىنىڭھ  -ئىش    ۈرۈلگەنئىلگىرى س  ەكىللەندۈرگەنلىكىجىنايى قىلمىش ش  ڭقىلىنغان كىشىنى  ەلەپت

ب ھ   ڭازانىج   ېرىلگۈسىياكى  بىر  قارىتا  م  ۆكۈمئاساسىغا  ئالدىن  ئۆلچەرلەنمەيدۇقىلىش  يىغىنچاقلىغاندا،    ۇشبۇ . 

»ك   ېمىسى ت  تنىڭدوكال ھ   ۆزىدەئ  ڭھازىرنى  ەستىقلىنىشىت  نىڭ«ېلىشىمنامەبولغان    ۋە قىلىشالر    ۆكۈمقىلىنغان 

ش ئىرادىنى   ەنبىل   ەرتىپلەرت   ەكىللەندۈرۈلگەنئارقىسىدىن  ئ  ەھاكىمىيىتىد  ڭسىياسىي    ېرىشب  ۆتكۈزۈپبولغان 

  ۇقھوق  -   ەق ھ  ۋە   مۇمكىنچىلىكى   ۇچراش ئ   ەشلىككە زىيانك   ۈركىستانلىقالرنىڭ ت  ەرقىي ش   ەلگۈسىدە ك   ەريانىدا ج

  ۇسىچىقارغ  ەلتۈرۈپك   ېلىشىنى بارلىققا ك   ڭشارائىتالرنى  -  ەرت بولغان ش  ۇمكىن م  ۇچرىشىئ  ەرۇزلىرىغا ت  -   ىەخلد

 ئالماقتا.  ەئىچىگ  ۆز ئ ەتەرلەرنى خ

 

ئۆتكۈزۈپ بېرىش مۇئەسسەسەسىدە قوللىنىلىدىغان ئومۇمىي  

 بەلگىلىمىلەر ھەققىدە مۇالھىزە 

ئىشالر    -  2016 جىنايى  »تۈرك  بىلەن  قانۇنى«  ھەمكارلىق  ئەدلىيە  »خەلقئارا  ماقۇلالنغان  يىلى 

قالدۇرۇلغان بولۇپ، شۇ كۈندىن ئېتىبارەن  ماددىسى ئەمەل  -   18قانۇنى«نىڭ ئۆتكۈزۈپ بېرىشكە ئاالقىدار   دىن 

نومۇرلۇق قانۇن ۋە تۈركىيە تەرەپتار بولغان ئۆتكۈزۈپ    -   6706تۈرك قانۇنلىرىدا ئۆتكۈزۈپ بېرىش مۇئەسسەسەسى  

بى  بويىچە  ھۆكۈملەر  بەلگىلەنگەن  كېلىشىملەردە  خەلقئارالىق  دائىر  بىلەنبېرىشكە  ئالدى  قىلىنماقتا.  تەرەپ    ر 

چەتئەل  ئىپادىلەش   پەقەت  ئۇقۇمى  بېرىش  ئۆتكۈزۈپ  جىنايەتچىلەرنى  ئۈچۈنال    ىگراژدانكېرەككى،  شەخسلەر 

نى باشقا  ۋەتەندىشىقانۇننىڭ ئومۇمىي پرىنسىپىغا ئاساسەن، بىر دۆلەت ئۆز    لىقكۈچكە ئىگە. چۈنكى، خەلقئارا

ىغا ئاساسەن قاراپ  لىرئۆز قانۇن خۇسۇسالر ، سوتلىنىش كېرەك بولغان ەلمەيدۇھەرقانداق بىر دۆلەتكە ئۆتكۈزۈپ بېر 

ر،  ۋەتەنداشال » ماددىسىنىڭ ئاخىرقى تارمىقىدا:    -  38چىقىلىدۇ. »تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى ئاساسىي قانۇنى«نىڭ  

سىرتىدا،   مەجبۇرىيەتلەرنىڭ  چىققان  كېلىپ  بولۇشتىن  تەرەپتار  مەھكىمىسىگە  سوت  ئىشالر  جىنايى  خەلقئارا 

 دېگەن ھۆكۈمگە ئىگىدۇر.  ىر دۆلەتكە بېرىلمەيدۇ« جىنايەت سەۋەبلىك يات ب 

ئ   ەكشۈرۈشلەر ت  ېرىلىدىغان ب  ېلىپ ئ  ۇۋاپىق م   ۇنغاقان  ۇرلۇق نوم  -   6706   ېرىشب   ۆتكۈزۈپبولسا، 

  ەبويىچ ەلگىلىمەب ۇ . بەلگىلەنگەنئىككىنچى تارمىقىدا ب ڭماددىسىنى -  10 ۇننىڭقان  ەتلەردائىرىسىدىكى جىناي 

  ۇقىرىي   ەڭ ئ  ۇچىدا قىلىش باسق  پاش ياكى    ەكشۈرۈش ت   ەن،ئاساس   ۇنىغا قان   ۈركىيە ت  ۋە   ۇنى قان  نىڭ ۆلەت ان د غقىل  ەلەپ ت

  ۆتكۈزۈپ ئ  ەققىدە ھ  ەتلەر قويىدىغان جازاغا اليىق جىناي ەكچ   ەركىنلىككە ئ  ۇق ئارت  ۇنىڭدىنبىر يىل ياكى ئ   ېكىچ

بولىد  ۇل قوب  ەلىپىت  ېرىشب جۇ قىلىنسا  ھ  ەزىملەشكەن .  ن   ۆكۈم جازا    ېرىشب  ۆتكۈزۈپ ئ  سىدىن ۇقتىقارارلىرى 

جازا    ۇچى قىلغ  ەھرۇم م  ەركىنلىكتىن ئاي ئ   ۆتئاز ت  ەڭ ئ  ڭجازانى  ېكىتىلگەن، بۈچۈنقىلىنىشى ئ  ۇلقوب  ەلىپىنىڭ ت
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  ۇالردىن ئاستىدا، ب  ەھۋالجىنايىتى بار ئ  ۆپبىردىن ك  ڭقىلىنغان كىشىنى  ەلەپ ت  ېرىلىشىب  ۆتكۈزۈپ . ئېرەكك  ۇشى بول

  ۇيول بار. ش  ېرىلىشكە ب   ۆتكۈزۈپئ  ە بىرلىكت  ەقدىردىمۇ ئاز بولغان ت  ۇددەتتىنم  ەلگىلەنگەن جازاسى ب  ەزىلىرىنىڭ ب

  ەخسئاستىدا، ش  ەھۋالئ  ېرىلگەنب  ۆتكۈزۈپ ئ  ەبويىچ   ەلگىلىمەتارمىقىدىكى ب   -  4  ڭماددىسىنى  -  10  ۇننىڭقان

ت  ېرىشب  ۆتكۈزۈپئ  ەقەت پ ھالدا  تايانغان  جىناي  ەشكىلقارارىغا  بولىد   ىكەۋەبلس  ەتلەر قىلغان  ياكى    ۇسوتالنسا 

قىلىن  ېكىتىلگەنب  ۈچۈنئ  ەخسش ئىجرا  بۇ بولىد  ساجازا  ئ  ۇنىڭدىن.    ەريانى ج  ېرىشب  ۆتكۈزۈپباشقا، 

قوغالپ    ېگرادىنچ   ىنىگراژدان  ەتئەلچ   ۇرۇپرىنى ئالماي تپىك  ڭمىنىستىرلىكىنى  ەدلىيەئ  ەسنادا،ئ  ۋاملىشىۋاتقاندا

 (. 12ماددا  ۇنقان  ۇرلۇقنوم  - 6706) ۇ بولمايد چىقىرىشقا

بولسا    ۇلقوب  نى «ەلىپىت  ېرىش ب   ۆتكۈزۈپ ئ  چىلەرنى ەت»جىناي ھالالر  بولمايدىغان    -  6706قىلىشقا 

ب  -   11  ۇننىڭقان  ۇرلۇقنوم م  ەلقئاراخ  ەن،ئاساس   ۇنىڭغا ب  .ەلگىلەنگەن ماددىسىدا    ەرەپتارت   ەھكىمىسىگەسوت 

  ڭقىلىنغان كىشىنى ەلەپلىشى ت ېرىب  ۆتكۈزۈپ ئ  ەن، بىل  ەرتى ش   ۇش سىرتىدا بول   ەجبۇرىيەتلەر م  ۇغۇلغان ت  ۇشتىن بول

كىشىنى  ەلەپت  ېرىلىشىب  ۆتكۈزۈپئ  ۇشى،بول  ىۋەتەندىش  ۈركىيەت ئ  ڭقىلىنغان  چىقىشى،    ېلىپك  ېتنىڭئىرقى، 

بىر    ەۋەبلىكس  ەيدانى ياكى سىياسىي م  ۇشىبول   ەنسۇبم  جەمئىيەتكە بىر ئىجتىمائىي    ەلۇم دىنى، گراژدانلىقى، م

ناچار    كىقىستاق يا -ياكى قىيىن    ۋە ۇرۇلىدىغانلىقىغاياكى جازاالند  ،غاۇشىبول  ۇچارد  ئېنىقالشقاياكى    ەكشۈرۈش ت

ك   ۇچرايدىغانلىقىغائ  ۇئامىلىگەم كىشى    ەلەپت  ۇشى،بول  ەۋجۇتم  ەۋەبلىرىنىڭس  ۇمانگ   ۈچلۈكدائىر  قىلىنغان 

ئاقلىنىش    ەپد  ۇناھسىزگ  ۈركىيەدە ت   ۇرۇنب  ۇندىن ب  ەۋەبلىكس  ەركىتى ھ  - بولغان ئىش    ب ەۋەس  ەلەپكە ت  ەققىدەھ

  -  ەت جازاسى ياكى ئىنسانىي ئىزز  ۆلۈمئ  ەلىپىنىڭت   ېرىلىشب  ۆتكۈزۈپ ئ  ۋە  ۇشى قىلىنغان بول   ۆكۈمياكى جازاغا ھ

ت  ەلمەيدىغانك  ۇيغۇن ئ  ۆرمەتكە ھ جازانى  جىناي  ەقەززابىر  بول   ەتلەرگە قىلغان    ەھۋالالردا،ئ  ۇشتەك ئاالقىدار 

  -  11  ۇننىڭ قان  ۇش   ە،بىلل  ەنبىل   ۇالرب  .ۇقىلىنمايد   وبۇلق   ەلىپىت  ېرىشب   ۆتكۈزۈپئ  ەتچىلەرنى جىناي/ۇناھكارگ

ئ  -   4ماددىسى   كىشىنى  ەلەپ ت  ېرىلىشىب  ۆتكۈزۈپتارمىقىدا  تارىختا    ەلەپ ت  ڭقىلىنغان  ياشقا    18قىلىنغان 

 قاتارلىق   ۇشىبول  ۆيلەنگەنياكى ئ  ۇشى بول  ۋاتقانقىلى   ەت ئىستىقام  ۈركىيەدە ت  ۇيانب   ۇزۇندىنئ  ۇشى،بول   مىغانشتو

  ېغىرلىق ئ  ڭياكى ئائىلىسىنى، قىلمىشنى  ۆزىئ  ەخسنىڭش   ېرىشنىڭب  ۆتكۈزۈپئ   ەۋەبلىكللىرى س ۋاھەئ  ەخسىي ش

ش   ڭ ئو  ەن بىل  ەرىجىسى د بول   ۇچار د   ۇۋالچىلىققائ  ەكىلدە تاناسىپسىز    ېرىشب  ۆتكۈزۈپ ئ  لىدا ەھۋائ  ۇش قىلىدىغان 

قىلىنغان.   ۇلقوب  ەلىپىنىڭ ت بايان  قان  ۆلەت د  قىلىنمايدىغانلىقى    ۈركىيەت  ېشىدا،ت  ەر گىلىمىلەلب  ۇنالردىكىئىچى 

 . دۇر تەرەپتار گىمۇ«ەھدىنامىسىئ ۋرۇپا دائىر يا  ېرىشكەب ۆتكۈزۈپ ئ ەتچىلەرنى »جىناي

  ۇش بول  ېمات  ېتىلىدىغانچ  ۇنغاقان  ۆلەتلەرئاراد   ۋە  ۇنىجىنايى ئىشالر قان  ېرىشب  ۆتكۈزۈپ ئ  ەتچىلەرنى جىناي

دائىرىسىد   -  ەقائىد   ەلگىلىكب   ە،بىرگ  ەنبىل ك  ەنىزامالر  قىلىش  ساھ   ېرەك ئىجرا  بىر  چ ەدۇر بولغان    ۇب  ۈنكى،. 

تىقوغدىلىش  ۇقلىرىنىڭھوق  ەرنىڭكىشىل  ېرىلگەنب  ۆتكۈزۈپ ئ  مەشغۇالت، خ  ەلەپ نى  بىر    ەلقئارالىققىلىدىغان 

  ەرەپتىن ت   ۇرغۇنقاتارلىق ن  ئىنسان ھەقلىرى  ۋە  ۇنقان  ۆلەتلەرئارا د  ۇنى،جىنايى ئىشالر قان   ە، رامكا ئىچىد  ۇ . بەسىلە م

قايسى    ەرنىڭقىلىنغان كىشىل  ەلەپ ت  ېرىلىشىب  ۆتكۈزۈپ ئ  ەرەپتىن، بىر ت   ەنە . يۇنىدۇ نىزامالرغا بويس  -   ەقائىد   ۈرلۈك ت

بولەتتىمىلل ئ  ەقەت پ  ەتئىينەزەر، ق   ۇشىدىن ن  بولغانلىقى    ۇقلىرىنىڭھوق  ئەقەللىيبولغان    ەئىگ   ۈچۈنالئىنسان 

ئىنسان   ۋروپا »يا ۋە خىتابنامىسى«   ئىنسان ھەقلىرى  ەلقئارا خ. » ۆرۈردۇر ز ۇ شارائىتتا قوغدىلىشى تولىم  ەرقانداقھ

ئ   «ەھدىنامىسىئ   ھەقلىرى چ  ۋەتەندىشى  ۆز ئ  ەرنىڭكىشىل   ەن،بىنائ  ەھدىنامىلەرگەقاتارلىق    ەتئەللىكياكى 

  ەقوغدىلىپ رىئاي   ۇقلىرىھوق  -  ەقھالدا ھ   ۇۋاپىقم   ەلگىلىمىلەرگەب  ەھدىنامىلەردىكىئ  ۇب  ەتئىينەزەر، ق   ۇشىدىنبول

ك »جىنايېرەكقىلىنىشى  ت  ەرىئاي  ۇقالرغاھوق   ۇب  ەريانىمۇ ج  «ېرىشب  ۆتكۈزۈپئ  ەتچىلەرنى.    ېگىشلىكقىلىشقا 

 . ۇربىرىد ەلەردىنساھ

  ەققىدىكى ھ  ېرىش ب  ۆتكۈزۈپ قىلىنغان ئ  ەن ئاساس  ۇنلىرىغاقان  ۈرك ت  ېرەككى،قالماسلىق ك   ۇنتۇپ ئ  ۇنىش

ئ  ۆكۈملەر ھ ئىچىد   ېرىشب  ۆتكۈزۈپئ   ە،بىرگ  ەنبىل  ېلىنىشئ  ەكشۈرۈشكە ت  ەنبىنائ   ەرزىگە نازارىلىق    ەدائىرىسى 

ھ  ۆزلىرىنىڭئ س ۇمكىنچىم  ۇچراش ئ  ەرۇزغات  -   ى ەخلد  ۇقلىرىھوق   -   ەقئاساسىي  ئىلگىرى    ۈرگەنلىكىنى 

 ئىنسان ھەقلىرى مەھكىمىسى  ۋروپا »يا   ۋە «(AYM) ەھكىمىسىسوت م  ۇن»ئاساسىي قان  ەتئەللىكلەرنىڭمۇچ

(ECHR)» ئ يوللىرى  قىلىش  ئىلتىماس  تۇچۇقغا  »يا   ەزاسىئ   ۈركىيەمۇ.  ھەقلىرى    ۋروپا بولغان  ئىنسان 

«غا  ئىنسان ھەقلىرى مەھكىمىسى  ياۋرۇپا »  ۆرۈلگەنك  ۈپىتىدە س   ېخانىزمىم   ەتنازار   ە دائىرىسىد  « ەھدىنامىسىئ

س  ۈپىتىدە س   ەخسش چ  ۋەتەندىشى  ۈركىيە ت  ۇسۇسىداخ  ۇنۇش ئىلتىماس  م  ەپد  ەتئەللىك ياكى    ۇئامىلە ئايرىپ 
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  -   ەقخالىغان بىر ھ   ۇلغانقوي  ۇرىغا ئوتت  دا«ەھدىنامىسىئ ئىنسان ھەقلىرى    ۋروپا»يا  ۈچۈن ئ  ۇنىڭ. شۇقىلىنمايد

س   ەرۇزت  -  ىەخلد  ۇقىغاوقھ ئىلگىرى  چ  ۈرگەنقىلغانلىقىنى    ۇچرىمايئ  ەكلىمىگەچ   ېچقانداقھ  ەتئەللىكبىر 

  ۇمھۇرىيىتىج ۈركىيە ت  ۇسۇس،خ  ۇ. بۇنااليدۇس ەرز ئ گە «ئىنسان ھەقلىرى مەھكىمىسى ۋرۇپاقارشى »يا ۈركىيەگە ت

 . ەجبۇرىيىتىدۇرم ۋەدىلەشكەن  ۈركىيەنىڭت  ەبويىچ  ەلگىلىمە ماددىسىدىكى ب - 90 ۇنىنىڭئاساسىي قان

ئ   ەرىپىدىنت   ۆلەتلەرد   ەرەپت  ەرقايسىھ  ەرچە گ  ۇئەسسەسەسى م  ېرىشب  ۆتكۈزۈپئ  ېيتقاندا،يىغىپ 

  ەپ د ۇستەقىل پرىنسىپالردىن م  ئالەمشۇمۇل ۇئ  ەممائ ۇ،بولسىم  ەكىللەندۈرۈلگەنش ەنبىل  ېلىشىملەرئىمزالىغان ك

  ېرىشب  ۆتكۈزۈپ بولغان ئ  ە ئىگ  ە پلىمىلىكك ەرەت  ۆپ ناھايىتى ك   ەھۋالدا، خىل ئ   ۇ . بەسىلىدۇر قاراشقا بولمايدىغان بىر م 

  ەنبىل  ەللەرئ  ەرەپتار ت  ە، بىرگ  ەن بىل  ۇلۇش ئىمزالىنىپ، يولغا قوي  ېلىشىملەرخىل ك  ەرھ   ۇناسىۋەتلىكم  ەشغۇالتلىرىغا م

  ەرىپىدىنھالدا، خىتاي ت  ۇشۇنداق . م ۇقاراشقا بولمايد  ەل س  لىرىغىمۇ ەھۋالئىجتىمائىي ئ   ۋە سىياسىي    ەكىللەنگەن ش

  ۇچاققازاق، قىرغىزالرغا ق   ۇيغۇر،ئ  ۈركىستاندىكىت  ەرقىيش  ۇۋاتقانبول   ۇچارقىيناشالرغا د  ۋە  ۇرۇش لىق باست ېمىسىست

ت »ك  ېمىسىت  ڭدوكالتنى  ۇشبۇئ  ۈركىيە،ئاچقان  قوي  ۇپبول  ەئىگ   ۈچكەك  نىڭ«ېلىشىمنامە بولغان    ۇلۇشىيولغا 

قىلماسلىقى،    ەزەردىنن   ۈركىستانلىقالرنىت  ەرقىيش  ۇچىدا باسق ئىنسان    ېرىلغان ب  ېلىپ ئ  ەدەر ق   ھازىرغا ساقىت 

   .ېرەكك ۇتۇشى ت ە پوزىتسىي ېل پارالل ەن سىياسىتى بىل ەزگۈرس  ھەقلىرىگە

 خۇالسە ۋە تەكلىپلەر 

  ۆتكۈزۈپ ئ  ەتچىلەرنىجىناي  ۇرىسىدىكىئوتت  ۇمھۇرىيىتىج   ۈركىيەت  ەنبىل  ۇمھۇرىيىتى ج  ەلق خ   خىتاي»

  ېرىشب  ۆتكۈزۈپئ  ېلىشىمنامە،ئىمزاالندى. ك  ېيجىڭداب  ۈنىماي ك  -  13يىلى    -   2017  «ېلىشىمنامىسىك  ېرىشب

توغرىسىدىكى    ەسىلىلەر م  تارلىق قا ەۋەبلىرىقىلىش س   ەت ئىختىيارىي ر   ۋە  ەجبۇرىيم   ەتلەر،بولغان جىناي  ۇمكىنم

  ۇرۇلتىيىق   ەلق خىتاي خ  ېلىشىمك  ۇ ب  ەرچە گ ۇكى، ش  ېگىشلىكى قىلىشقا ت  ەت . دىققۇئالىد   ە ئىچىگ  ۆز ماددىالرنى ئ

  ېخى ت  ەرىپىدىنت  ەجلىسىمىللىي م  ۈيۈكب  ۈركىيەت  ەمما ئ  ۇ، بولسىم  ەستىقالنغان ت   ەرىپىدىنت   ېتىدائىمىي كومىت

  ەسئۇلم  ۆلەتنىڭئىككى د  ەرھ  ۇمچوق  ۈچۈن،ئ   ۇشىبول  ەئىگ  ۈچكەك  كېلىشىمنىڭيوق. ئاالقىدار    ەستىقالنغىنىت

بېرەكك   ۆتۈشى ئ  ەستىقىدىن ت  ڭئورگانلىرىنى ت  ېلىشمنامىنىڭ ك   ۇچتا باسق   ۇ .    ەستىقلىنىشى،ت  ەرىپىدىن خىتاي 

 . ۇقىسمى بواللمايد   بىر ۇنىنىڭئىچى قان ۆلەت د  ۋە  تۇغدۇرالمايدۇ تەسىر ۇنىي بىر قان ېچقانداقھ ۈچۈنئ ۈركىيەت

ئ  ۇنىي قان باھالىغاندا،  ئ  ە ئىگ  ۈچكە ك  ېلىشىم ك   ەزكۇرم  ەگەر نوقتىدىن    ۈز ي  ۋەتلەرنىڭ ئاقى  ېغىر بولسا، 

 . ۆلچەرلەنمەكتەم ېرىشىب

ت   ۋەقىيناق    ېسىم، ب  ېمىلىق سىست  ۈرگۈزۈلگەني  ۈركىستانلىقالرغات   ەرقىيش  ەرىپىدىن خىتاي 

  ۇبادا م  ەن،بىنائ   ۇنىڭغاب  .ەكتەئىشالر قاتارىدا بىلىنم   ۇشلۇقتون  ەممىگەھ  ۇنياداد  ۈتۈنسىياسىتى پ  ەئاسسىمىلياتسىي 

  ەرقىي ش  ۋاتقانقىلى  ەت ئىستىقام   ەدە ي ۈركىت  ەرىپىدىن خىتاي ت  ېيىن،بولغاندىن ك   ە ئىگ  ۈچكەك  ېلىشىمنامە ك   ەزكۇر م

ب  ۈركىستانلىقالرغا ت ت  ە باشقىچ  ېسىمالرنىڭقارىتا  ئ  ەقلىرىدەھ  ۋە   ېلىشىئ  ۈس بىر    ەنبىل  ەيىبلەشلەرئاساسسىز 

ئ  ۆتۈرۈپ ك بول  ەتراھ  ۈركىيەدىمۇ ت  ەنبىل   ەلەپلىرىت  ېرىش ب   ۆتكۈزۈپچىققان    ېلىشىنىق  ۇپ ياشىيالمايدىغان 

  ەگىشىپال ئ  ەستىقلىنىشىغات  ەرىپىدىنت  ۆلىتىخىتاي د  ېلىشىمنامىنىڭك  ۋەقە،ر ەد  . ەمەس ئ  ەس قىلىش ت  ەسەۋۋۇر ت

  ۇرۇپقايت   ۈركىستانلىقالرنى ت  ەرقىي ش  ۈركىيەدىكىت  ەنبىل  ەستىقلىشى ت  ەرەپنىڭمۇت  ۈركىيە ت  ۇلىرى،خىتاي تاراتق

ھ   ېلىشنىڭك ئ  ۇتوسالغ  ېچقانداقئالدىدا  ئاخباراتالر  بارىدا  ب  ېالنقالمايدىغانلىقى    ەزكۇرم  .اشلىغانقىلىشقا 

  ەپ د  ەھدىدت  ۈزۈلمىگەسىياسىي ت  ەكرەكقىلىشتىن ب  ەرپاب  ەتنىئادال  ئۈچۈنخىتاي كومپارتىيىسى    ېلىشىمنىڭك

ئ ك  ېلېمېنتالرنىقارالغان    ۋە  ۇيىئىستېمالس   ۈپىتىدەس  ۋاستىسىبىر    ڭسىياسىتىنى  ېڭەيمىچىلىكيوقىتىش، 

 قارالماقتا.  ەپ بار د ەقسەتلىرى قاتارلىق م  ۇرۇش ئاش ۇنىيلىقنى سىياسىي قان

  ەنبىل   ۆلەتبىر د  ەتكەنك  ڭقىدا  ۇنياغاد  ۈتۈنپ  ەنقىلىشلىرى بىل  ەرۇزت  -  ىەخلد   ۇقالرغاھوق  -  ەقھ

پ  ېلىشىمىك   ېرىشب  ۆتكۈزۈپ ئ الگ  ەقەتپ  ۋە  ەقەتئىمزاالش،  جازا  قىلىنغان    ۋەيرانتاقالغاندا،    ېرلىرىبارلىق 

قايتا    ەسەرلەر ئ  ۇناسىۋەتلىك م  ە گ ەدەنىيىتىم   ۋە   ېتىقاد ئ  ۈركىستاننىڭ ت  ەرقىي ش  ۋە   ەسجىد م   -   ە جام  16,000

بالىالر ئ   ېتامالرغادارىلئ   ۋە  ەكتەپلەرياتاقلىق م  ۆتەيدىغانرولىنى ئ  ېرىالگ   بالىالرچىقىلغاندا،    ۇرۇپق   ۆزقامالغان 

  ەجبۇرىي م ەزالىرىنى ئ ەرنىڭكىشىل ېرىلگەندە،ب ۇپ ئىشچىالر قوي ۇلق  ېرىلگەندە، ب  ۇرۇپتاپش ۇغقانلىرىغا ت ۋە   ەئائىل
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  ەرقىيش  ەن بىل  ۈرى ت  « ۇغقانلىشىشان »تقىلىدىغ  ەپسەندە سىرلىرىنى د   ە توختىتىلغاندا، ئائىل  ېلىشالر ئ  ۇغۇرۇپ س

  ەرلەرنىئ  ۋە قايتقاندا، ئايالالر  ۆيىگە ئ  ەمۇرلىرى بولغان خىتاي م  ېھمانم  ەجبۇرىي م  ۈچۈنئ  ەر ئائىلىل   لىق ۈركىستانت

  ۋە ۇقھوق   - ەقھ  ۋېلىنغانمىقياسىدا  تارتى   ۈركىستانت شەرقىي  ۈتۈناندا، قىسقىسى، پتوختىتىلغقىلىش  ۇغماس ت

 . ۇمكىن م ۇشى بول  ۇمكىن م ېرىلگەندە ب ۇرۇپقايت  ەركىنلىكلەر ئ

بو ئ  ە ئىچىگ   ۆز ئ   -  ېلىشىمنىڭ ك بولماي،    ەن بىل  الر ىتايخ  ۈركىيەدىكىت  -قارىماي    لىشىغا الغان  كارى 

  26ئالغان    ەئىچىگ  ۆزئ   ۈركىيەنىمۇخىتاي ت  ۈنكى . چېنىقنىشان قىلغانلىقى ئ  ۈركىستانلىقالرنىت  ەرقىيش  ۋاسىتەبى

ب  «ۆلەتلەرد  ەزگۈر »س  ۆلەتنى د جاكارالپ،  ھ  ۆلەتلەرگە د   ۇقاتارىدا  بەتبارغان،  ياكى    ۇغقانت  ۆلەتلەردىكىد   ۇتا 

قىلىپ  ەپد  ېرورچى ت  ەرنىمۇ كىشىل  ۆزلەشكەنس  ېلېفوندات  ەنبىل   ۇشلىرىتون الگ ھۆكۈم  جازا  قامىغان.    ېرلىرىغا، 

قىرغىز    ۇيغۇر،ئ  ۇرۇشلۇق ت  ۈركىيەدە ت   ېلىشىمنىڭك  ەزكۇر م  ۇڭالشقا، ش بارلىق ش  ۆزبېكئ  ۋەقازاق،    ەرقىي قاتارلىق 

  ۇنۇتماسلىق ئىمزالىنىدىغانلىقىنى ئ  ەنخىتاي بىل  ۆرىدىغانك  ۈپىتىدە س   ېرورچى ت  ۋە  ەتچىجىناي   ۈركىستانلىقالرنى ت

  چلىلەرنىەتجىناي ۈركىستانلىقالر ت ەرقىي بارلىق ش ۈركىيەدىكى ت ، بويىچە ۈشەنچىسىچ ڭخىتاينى ۈنكى،. چ ېرەك ك

  ېكتى پروج   ۇق ر كىشىلىك ھوقۇيغۇ»ئ  ۈنىك  -  28  ڭئاينى  -  7يىلى    -  2020!  ۇ كىرىد  ەدائىرىسىگ  ېرىشب  ۆتكۈزۈپئ

(UHRPت »)ۇيغۇرالرنىئ  ۋنىڭبىيا   ېڭت   ۋۇكاتئاد  ىتايقىلىغان خ  ۆزيىغىنىدا س  ۆھبەتس   ۇيۇشتۇرۇلغانئ  ەرىپىدىن  

مىسالالر    ەكدغىنى قارايدىغانلىقىنى بايان قىلى  ەپد  ېرورچىت  ۇالرنىئ  ڭمۇخىتايالرنى  ەيدىغانبىلم  ۋە باقمىغان    ۆرۈپ ك

 . ۇرىدۇ ئاسانالشت ۋېلىشىمىزنىتونۇ  ڭنىئا ۋاتقانتىرىشى ڭدۈرۈشكەسى ەلقىگەخ  ۆز ئ نىڭخىتاي

خىتاي    ەسىلە، م  ۇھىمبىر م  ەنەقىلىدىغان ي  ەقەززات  ەستىقالنماسلىقىنىت   ېلىشىمىنىڭك  ېرىش ب  ۆتكۈزۈپ ئ

 .جىنايەتلەرنى سادىر قىلماقتا  جازاسى قاتارلىق ۆلۈمئ  ۋەقىيناق، ئىرقىي قىرغىنچىلىق  ، تاجاۋۇز ئىنسان ھەقلىرىگە 

»د  گەرچە  ئ  « ىتلىكەەخپىي م   ۆلەت خىتاي  باقمىغان    ېرىب  ەزەلدىنئ   ۈچۈنبولغانلىقى  ئاشكارالپ 

جازا    ۇھىمىم  ەممىدىنھ  ۋە  ەۋەرلىرىخ  ۇرنالىستالرنىڭژ  ۇستەقىلدوكالتلىرى، م  ئىنسان ھەقلىرى  ەممائ  ۇ،بولسىم

  ۇقچەئوچ  ۇۋاھلىقلىرىدىنگ  ۇچرىغۇچىالرنىڭئ   ەشلىككەبواللىغان زىيانك  پپەق ەۇۋ چىقىشقا م  ۇتۇلۇپق  ېرلىرىدىنالگ

  ەقھ  ۈتۈنقىلىنغان پ  ېالن ئ ە خىتابنامىسى«د ئىنسان ھەقلىرى  ەلقئارا ب د ت »خ  ۇيغۇرالرنىڭئ  ەك،ئايان بولغىنىد 

د  ۇقلىرىوقھ  - ئۋېلىنماقتاتارتى  ەرىپىدىنت  ۆلىتىخىتاي  قىرغىنچىلىق  »ئىرقىي  ت  د  ب    دە «ەھدىنامىسى. 

»ئىرقىي    ەلگىلەنگەنب  ە»رىم نىزامنامىسى«د   ۇنداقال قىلىنماقتا، ش  ەپسەندەد  بىردەك  امادد  ەش ب   ەلگىلەنگەنب

خىتاي    ئەمما،   سادىر قىلىنماقتا.  ەممىسىھ نىڭ«ەتلەرقارشى جىناي   ەتكە »ئىنسانىي  ۋە قىرغىنچىلىق جىنايىتى«  

  ۆلەتلەرگەپايدىلىنىپ د   ەتلىرىدىن ب د ت دىكى ئىمكانىي ەمقوغدىشى، ھ ېڭىشىنىڭك   ەتەرلىكب د ت بىخ   ەم ھ

  ەتئالغان غاي  ەئىچىگ   ۆز ئ   ۆلەتنىد   ېقىني   ە گ  100  ەبى، بىر يول« ك   ەلۋاغ»بىر ب  ەمدە، ھ(59) ئىشلىتىش  ېسىمب

  ەرگەنب  ۆلەتلەرگەد  ۆۋەنت  ۆرسەتكۈچلىرىك   قتىسادىيئى  ،باشتا  ۇغراپىيىسىئىسالم ج   ۇپمۇ بول  ەن،بىل   ۈرلەرزور ت 

  ېتىغاكومىت  ئىنسان ھەقلىرى د ت    ب   ۆلەتلەرد  ۇ ب  ھەتتا، .  ۇرماقتات  ېتىپ ئاغزىنى ئ  ۆلەتلەرنىڭد   ۇ ب  ەنبىل   (60) لەرەرزق

ئوخشاش    ەكتۇبلىرىغا م  ەدھىيە خىتايغا م   ەۋەتكەنئ  ۇلدا ئىي   -   7يىلى    -   2020  ۋە  ۇل ئىي  -  12يىلى    -   2019

  8  -   3  ۇددىخ  ېشىپ،ت  ئۆتۈپ   ! ۇشماقتابول  چى ئىمزا  ەلگىلەرگە ب/ۆججەتبولغان ھ  ۇس نوم  ۈچۈن ئ  ەت ئىنسانىي

خىتاي    ۆلەت تىقىپ تاشلىغان د  ېرىغا جازا الگ  ۇق دىن ئارت  1,200قىلىپ    ەھرۇم م  ەركىنلىكىدىن ئ  ەمنى مىليون ئاد 

يىللىقىغا    ۈچخىتاي ئ  ەنبىل  ېرىشىب  ۋازئا  ۆلەتنىڭد  139ئالغان    ەئىچىگ   ۆز ئ  ۆلەتلەرنىد  ۇقىرىقىي  ەنەي  ەمەستەك،ئ

 (61) سايالنغان! ەزالىقىغائ  نىڭ«ېتىكومىت ئىنسان ھەقلىرى»ب د ت 

 
 كاتىۇۋ ئاد ئىنسان ھەقلىرى  ەۋاتقاندا ئىشل (OHCHR) ئالىي كومىسسارلىقى  ئىنسان ھەقلىرىب د ت   ەۋىرىدە،خ  ۈنىك  -  18.01.2021  ېنتلىقىنىڭئاگ ۇئانادول   (59)

Emme Reilly ەزگىلدە،م  ۆتەۋاتقانئ  ۋەزىپە ئورگاندا   ەزكۇرم ۇ ئ ېيتىشىچە، ئ  ڭنى OHCHR ۆكتىچىلەرنىڭئ  قخوڭكوڭلۇ  ۋە  ەتباشتا تىب ەتچىلىرىپائالىي  ۇيغۇرئ  

«  قىلىرى ئاشكارىالندى ئاال يازمىچە  ەتچىلىكخىتايغا پاش قىلغان س ۆكتىچىلەرىنىئ ڭئورتاقالشقان. »ب د ت نى  ەنبىل  ۆكۈمىتىخىتاي ھ ۇئىسىملىرىنىم 

https://www.aa.com.tr/tr/ dunya/bmnin-muhalifleri-cine-ispiyonladigi-skandal-yazismalar-gun-yuzune-cikti/2113845 

  2016 -  2015 ېيىن،ك ۈندىنبىر ك  ېرىپب  ۆتكۈزۈپئ  ېنىيە،ك  ۇلغانقوش   ېرىشكەب  ۆتكۈزۈپخىتايغا ئ  نىۋەتەندىشى  ەيۋەنت  45ئايدا   -  4يىلى    -  2016  ەسىلەن،م (60)

 : ڭقارا   ۈچۈنئ  ۇچۇرئ  ەپسىلىي ئالغان. ت ەرزمىليون دولالر ق 600بولغان  ېرەكلىكك  ۈچۈنئ ۆچۈرۈشئ  ەقىمىنىخامچوت قىزىل ر

“The Law and Policy Context Of Extradition From Australia To The People’s Republic Of China”, Victoria University Law 

and Justice Journal, 32, 2017, http://kirra.austlii.edu.au/au/journals/VicULawJJl/2017/6.html 

(61) Hui Mary, “China’s Election to The UN Human Rights Council Revealed Its Shaky Global Statüs”, Quartz, 14.10.2020, 

https://qz.com/1917295/china-elected-to-un-rights-council-but-with-lowest-support-ever/ 
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  ەتلەرجىناي  ېلىشىمدە ك  ۇ ب  ەك، بايان قىلىنغىنىد  ەپسىلىي ت   ۆلۈمدەب  چىقىلغان  سىنچىالپ   ېلىشىم ك   ەزكۇر م

كات جىناي  ېرىشىشتىنئ  ۇقىغاھوق  ۋەتەنداشلىق  ېگورىيە،باھاالنغان  چاپالنغان    ۇنلىرىدا قان  ۈركىيەت  ەتلەر،ئىلگىرى 

مىليونلىغان    ۈزۈلىشى،كىرگ  ېلىشىمگەك  ەنبىل   ۇنلىرىئوي  ۆزس  ۈرلۈكت  ڭجازالىرى خىتاينى  ۆلۈمئ  ۈرلۈكبولمىغان ت

  ەمىنلەنگۈسىت  ەرىپىدىن خىتاي ت  ۋالغان سولى  ېرلىرىغا جازا الگ  تۇرۇپ يوق    تى ئىسپا  جىنايەت   ېچبىر ھ  ەرنى كىشىل

بولغان   ەۋپى خ  ۇغدۇرۇش ت ەسىلەدائىملىق م  ۈچۈنئ ۈركىيەت ۇسۇسالر،قاتارلىق خ « ەسىلىسىئىسپات م  - ەلىل »د

 . دۇرەسىلىلەرم ۇم ش

ت  ەھۋالئ  ەستىقالنغانت  ېلىشىمك خىتاي    ەتىجىسىدە، ن  ەريانالرج  ۇسىباشلىتىلغ  ەرىپىدىنئاستىدا، 

  ۋە  ۇبولىد   ەجبۇرقىلىشقا م   ۈرەش قارشى ك  ۇنسىزلىقالرغا قان  ۈرلۈكت  ۈركىستانلىقالرت   ەرقىيش   ۇرۇشلۇقت   ۈركىيەدەت

  ۇن»ئاساسىي قان  ۇچىالر ئىلتىماس قىلغ  ە،قەرۋە . د ېلىدۇ ك  ېلىپئ  ۋەتلەرنىپاسسىپ ئاقى  ۈچۈنمۇ ئ  ۈركىيە ت  ەھۋالئ  ۇب

  ەككە ي ۇ «گىمئىنسان ھەقلىرى مەھكىمىسى ۋروپا»يا  ېرىشەلمىسە،ئ  ەتىجىگەئىجابىي ن دىن«ەھكىمىسىسوت م

ھوق  قىلىش  بىل   ۇ ب  ۋە   ەنلىكى ئىك  ەئىگ   ۇقىغائىلتىماس  س  ۈركىيەگە ت  ەنيول  ئىلتىماس    ۇنااليدىغانلىقىنىقارشى 

  ەتلىرىسىياس   ەلگەن قوغداپ ك   ۈركىستانلىقالرنىت  ەرقىييىلالر ش  ۇزۇن ئ   ۈركىيەت  ە ەرچك. گېرەقالماسلىق ك  ۇنتۇپ ئ

  - ەق ھ ىدىغانچىق ۇرىغا ئوتت كېلىشىم بىلەن ەزكۇرم  ەممائ  ۇ،ئالغان بولسىم ۇنئور ەرتىپىدەت ۈنك  ۇنيانىڭد ەنبىل

 . ۈشىدۇ داغ چ  ە رىتىگۆھش  -نام  ۇنىيقان  ۋەسىياسىي  ۇھەققەق م  ەتىجىسىدەن  ەپسەندىچىلىكلىرىد ۇق ھوق

  ۇردىستانپ ك ك )ك"  ۋە("  ۆلىتى)شام ئىسالم د   ېش"دائ  ۈركىستانلىقالرت  ەرقىي »ش  ەرەپتىن،بىر ت  ەنەي

پارتىيىسى   نىPKK  -ئىشچى    ۈركت  ۈركىستانلىقالرت  ەرقىي ش  دىكىەرىيۈ »س   ،«ۇسخىسىن  باشقىچە   ڭ(" 

  ەم ھ  ۇرۇپپىالرگ ۋىئىدىيى  ۋە  يباياناتالردا بولغان بىرقىسىم سىياسى ېگەندەك د «ۋاتىدۇئوق چىقىرى ەسكەرلىرىگە ئ

م كىشىل  ۇشۇنداقم  ۋەقالسا    ەستىقلىنىپت   ېلىشىمك  ەزكۇر بار.  ھوق   ۆزس   ەرپىكىردىكى    ېرىشىپئ  ۇقىغاقىلىش 

  ېچىلغانيولى ئ  ېرىلىشىنىڭ ب  ۆتكۈزۈلۈپخىتايغا ئ  ۈركىستانلىقالرنىڭ ت  ەرقىي ش ۈركىيەدىكىت  ەمبولسا، ھ  ۇدەكقالغ

.  ۇ ھازىرالنغان بولىد  ېمىنز  ەپسەندىچىلىكىگەد  ۇقھوق   -  ەقھ  ايدىغانۇچرئ  شەرقىي تۈركىستانلىقالر  ۇب   ەمھ   ۇبولىد

ياكى    ەخسلەرش  ە،بويىچ   ەلگىلىمىلەرب  ۇمىي ئوم  ېكىستىدىكى ت  ېلىشىمك  ەەرقانچ ھ جىنسىيىتى  دىنى،  ئىرقى، 

ك كسوتلى  ەۋەبىدىنس  ۆزقارىشىسىياسىي  ياكى    ەتر   ەلەپنىڭت   ەھۋالالردائ  ۇچرايدىغانئ  ەمسىتىشكەنىدىغان 

ئ  ۇقىرىداي  ەھۋالئ  ۇ ب  ۇ، بولسىم  ەلگىلەنگەنب  نىدىغانلىقى قىلى كىشىل  ېلىنغانتىلغا    ەرىپىدىنت   ەرپىكىردىكى 

  ەققىدە ھ  ۇشى بول   ۇچارد  ەرۇزغا ت  -   ىەخلد  ۇقىھوق   -   ەقھ   ۈركىستانلىقالرنىڭت  ەرقىيساقىت قىلىنىپ، ش   ەزەردىن ن

 بار.  ەندىشىلەر ئ  ېغىرئ

ي  ۇئەسسەسەسىنى م  ېرىش ب  ۆتكۈزۈپ ئ بولمايدىغانلىقى  قارىغىلى  ئايرىپ  شارائىتتىن    ۇقىرىداسىياسىي 

  ۈچكەك  ېيىنمۇيىلالردىن ك  ئۇزۇن  ەقدىردە ت  ەستىقالنغان ت   ېلىشىمك  ەزكۇرم  ە،بىرگ  ەنبىل  ۇنىڭ. بۆتۈلدىئىزاھالپ ئ

قاراشقا    ەل س  ەقىقىتىمۇھ  ۇردىغانىپ تۆزگىرتوختىماي ئ  شارائىتى سىياسىي    ۈركىيەنىڭت  ۋە بولىدىغانلىقى    ەئىگ

  ە يىلالر ئىچىد ۇ بولمىسىم  ۈگۈنب ېلىشىم ك  ۇشبۇئ ېرەككى، قالماسلىق ك ۇنتۇپ ، ئڭالشقاۇ ش. خۇسۇستۇر بولمايدىغان 

 . ۇمكىن م ېلىشى ق  ۇپبول  ەۋەبچى س  ېرىلىشىگەب ۇرۇپ تاپش ۆكۈمىتىگەخىتاي ھ ۈركىستانلىقالرنىڭت  ەرقىيش

  ڭقارىغاندا، خىتاينى  ۇقتىسىدىنن  ۇنىقان  ەۋاجىنايى ئىشالر د  ېلىشىمگەك  ۆتكىنىمىزدەك،ئ  ەپد  ۇقىرىداي

  ېلىشىمگەك ەم ھ  ۈركىيە ت ەلىپىگە ت ېرىش ب ۆتكۈزۈپ ئ  ۇناسىۋەتلىكم  ەتلەرگەكىرىدىغان جىناي ەدائىرىسىگ  ېلىشىمك

  ېرىشب  ۆتكۈزۈپ . ئۇ بولىد  ەجبۇر باشالشقا م   ۇالت شغەم   ە نىزامالر بويىچ  -   ۇن قان  ەرلىك ي  ېلىنغان تىلغا ئ   ەمھ  ەن بىنائ

ت چىقمىغان    ېرىشكەب  ۆتكۈزۈپئ  ۈركىستانلىقالرت  ەرقىيش   ۋاتقانقىلى  ەتئىستىقام   ۈركىيەدەت  ەقدىردىمۇ روياپقا 

  ەريانىنىڭج  ۆكۈم ھ  ۈركىيەدىكىت  ۇنىڭغاب  ،بۇمۇ ئازدەك .  ۇقالىد  ېتىپپ  ەريانىغا ج   ۆكۈمبىر ھ  ۇرەككەپ ئاالقىدار م

  ېلىشىبارلىققا ك ۋەزىيەتنىڭسالىدىغان   ەندىشىگەكىشىنى ئ ۈچۈنئ ۈركىستانلىقالرت ەرقىيش ۇلسا، قوش ۇقى لۇزۇنئ

 . دۇر ۇقەررەرم

  ۇزۇنئ   ۋەئارقىلىق ياشايدىغان    ەتئىقام   ۇددەتلىكم  ۇزۇنئ  ۈركىيەدە ت  ۈركلىرىت  ۇيغۇر ئ   ېيتقاندا،يىغىپ ئ

ت  ۇ نوقتىسىدىنم  ەدەنىيەتم  ېرىشەلەيدىغان،ئ  ۇقىغا ھوق  ۋەتەنداشلىق   ۇددەتتە م ئاسان    ەڭ ئ  ۇرمۇشقا ئىجتىمائىي 

  ۈركىيەدەخاھ ت ەنبىل ۇلۇشىيولغا قوي  ېلىشىمنىڭك ۇ ب ېلىنغان ئاستىغا ئ ىمزابىرى. ئ ۇقالردىن ماسلىشااليدىغان توپل

ئ  ۇن،بولس  ۈركىستانلىقالر ت  ەرقىيش  ۋاتقانياشا ھەممى  ى خەلق  ۈركىيە ت  ۆڭۈلداش ك   ەنبىل  ۇالرخاھ    نىڭبولسۇن، 
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  دىكىەلقئاراخ  ەمھئىچى    ۆلەت د  ەم ھ  ۈركىيەنىڭت  ەھۋالئ  ۇ ب  ۋە يارا ئالىدىغانلىقى    ەنچىسىنىڭ ئىش  ۋە تىنچلىقى  

  ۇ دوكالتتىم  ۇ ب  ڭىزدىكى. قىسقىسى، قولىۇر ئاشكارىد  -   ۇچۇق ئ  ەنلىكىزىيانلىق ئىك  ۋىتىگە ئىنا  ەتەرلىكبىخ   ۇنىي قان

  ڭقۇرقىلىنغان چو   ېسھ   ۈپەتتەس  ۋىجدانىي ۋە ۇنىيدائىر قان  ەستىقلىنىشىغات  ېلىشىمنىڭك  ەزكۇرم   ېيىلگەندەك،د

  ە ئىگ ۈچكە ك ېلىشىم ك ئارقىدىن قىلىنىشى،   ەتر ڭ ىپىنىەكلت ۇن قان  ۇب ەن ئالدى بىل ۋە  ۈشىنىلىشى چ  ەندىشىنىڭئ

بىر    ۇھىم م  ۈچۈن ئ   ۋىجدانى  ەتنىڭئىنسانىي  ۇ ب  ۈبھىسىزكى،قىلىنماقتا. ش   ۈمىد شى ئىبىكار قىلىن  ۇرۇن ب  ۇشتىن بول

 . ۇسىقالغ ۇپقارار بول
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دەخل  -ھەق   قىلىشلىرى    -  ىھوقۇقالرغا  تەرۇز 

دۆلەت   بىر  كەتكەن  داڭقى  دۇنياغا  پۈتۈن  بىلەن 

ئىمزاالش،   كېلىشىمى  بېرىش  ئۆتكۈزۈپ  بىلەن 

پەقەت ۋە پەقەت بارلىق جازا الگېرلىرى تاقالغاندا،  

قىلىنغان   ۋە    - جامە    16,000ۋەيران  مەسجىد 

مەدەنىيىتىگە   ۋە  ئېتىقاد  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي 

ئەسەرلەر  قۇرۇپ چىقىلغاندا،     مۇناسىۋەتلىك  قايتا 

ياتاقلىق   ئۆتەيدىغان  رولىنى  الگېرى  بالىالر 

ئۆز   بالىالر  قامالغان  دارىلئېتامالرغا  ۋە  مەكتەپلەر 

ئائىلە ۋە تۇغقانلىرىغا تاپشۇرۇپ بېرىلگەندە،  قۇل  

كىشىلەرنىڭ   بېرىلگەندە،  قويۇپ  ئىشچىالر 

ئېلىشالر   سۇغۇرۇپ  مەجبۇرىي  ئەزالىرىنى 

سىرلىرىنى    توختىتىلغاندا، پەدىشەپ/ئائىلە 

تۈرى   »تۇغقانلىشىش«  قىلىدىغان  دەپسەندە 

تۈركىستان شەرقىي  ئۈچۈن    لىقبىلەن  ئائىلىلەر 

مەمۇرلىرى   خىتاي  بولغان  مېھمان  مەجبۇرىي 

تۇغماس   ئەرلەرنى  ۋە  ئايالالر  قايتقاندا،  ئۆيىگە 

قىلىش ئاخىرالشقاندا، قىسقىسى، پۈتۈن شەرقىي  

ت مىقياسىدا   ھەق  تۈركىستان    -ارتىۋېلىنغان 

بېرىلگەندە   قايتۇرۇپ  ئەركىنلىكلەر  ۋە  ھوقۇق 

 مۇمكىن بولۇشى مۇمكىن. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


