-2017يىلدىن كېيىن تۇتۇلغان الگېر ۋە تۈرمىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سانى
توغرىسىدا قىسقىچە ئانالىز

خىتاي ھۆكۈمىتى -2017يىل الگېرنى يولغا قويغاندىن كېيىن ،الگېردىكى ھەم تۈرمىلەردىكى تۇتۇلغان
ئۇيغۇرالرنىڭ سانى توغرۇلۇق بىر قانچە ئوخشىمىغان سانالر مەۋجۇت .بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ كۆپ تىلغا ئېلىنغان سان
كۆپ بولغاندا  3مىليون ،ئاز دېگەندە  800مىڭ دەپ تىلغا ئېلىنىۋاتىدۇ .بۇنىڭ ئىچىدە ،ئەڭ نوپۇزلۇق ئورۇن
ئامېرىكا دۆلەت ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ دوكالتىدا تىلغا ئالغىنى  800مىڭدىن  2مىليونغىچە ،ئامېرىكا دۆلەت
مۇداپىئە مىنىستىرلىكىنىڭ تىلغا ئالغىنى  3مىليون دەۋاتىدۇ .بىز ئۇيغۇرالر  5مىليون دەۋاتىمىز .ئۇنداقتا ھەقىقىي
ئەمەلىيەتكە يېقىن سان قانچىلىك؟
بۇ ساننى بىلىش ئۈچۈن ،ئالدى بىلەن شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ھەقىقىي نوپۇسى قانچىلىك ئىكەنلىكىنى
بىلىشىمىز كېرەك .شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ستاتىستىكا ئىدارىسىنىڭ ھۆكۈمەت تور بېتىگە ئاساسالنغاندا،
-2015يىلنىڭ ئاخىرىدىكى ئۇيغۇر نوپۇسى  11.3033مىليون .بۇ دوكالتنى يېزىۋاتقان ۋاقىتتا ،يۇقىرىقى تور بەت
-2016يىلدىن كېيىن ئېالن قىلغان ھەر قانداق دوكالتتىن ،ئۇيغۇر نوپۇسى ياكى شىنجاڭنىڭ ئومۇمىي نوپۇسىغا
ئائىت سانالرنى چىقىرىۋەتكەن .ئۇنداقتا ،شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ -2017يىلىدىكى نوپۇسىنىڭ ئېنىق سانى
مەلۇم ئەمەس .لېكىن بەزى ئوخشاش بولمىغان مەنبەلەرگە قاراپ باقساق ،مەسىلەن-2016 ،يىلى -10ئايدىكى
«شىنجاڭ ئىسالم جەمئىيىتى» نىڭ تور بېتىگە قارىغاندا ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى  11.272مىليون-2017 ،يىل -12
ئايدىكى سوخۇ تورىنىڭ مەنبەسىدە ئۇيغۇر نوپۇسى  11مىليون  330مىڭ .شۇڭا ،يۇقىرىقى مەلۇماتالرغا ئاساسەن،
-2015يىلدىن -2017يىلغىچە ھېچقانداق نوپۇس ئاشمىدى ،دەپ ھېسابلىساقمۇ-2017 ،يىلنىڭ ئاخىرىدىكى
ئۇيغۇر نوپۇسى ئاز دېگەندە  11.33مىليون بولسا توغرا بولىدۇ.
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مەنبەسى :شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ستاتىستىكا ئىدارىسى
بىرلىكى :مىليون

«شىنجاڭ ستاتىستىكا ئىدارىسى» نىڭ سانىغا ئاساسالنغاندا ،شىنجاڭدىكى ئوتتۇرىچە ئائىلە كۆلىمى ،ھەر
بىر ئائىلىدە  3.26ئادەم بار بولۇپ book118.com ،تور بېتىدىكى ماقالىگە ئاساسالنغاندا ،ئۇيغۇرالرنىڭ ئائىلە
كۆلىمى ،ئاز دېگەندە ھەر بىر ئائىلىدە  4.01ئادەم بار .يۇقىرىقى سانالرغا ئاساسەن ،ھازىر شىنجاڭدىكى
ئۇيغۇرالرنىڭ ئائىلە سانى  2.8254مىليون ،ھەر بىر ئائىلىدىكى ئادەم سانى 4.01 ،ئادەم دېگەن يەكۈننى
چىقىرااليمىز.
ئۇنداقتا-2017 ،يىلدىن تارتىپ -2019يىلغىچە 11.3 ،مىليون نوپۇستىن قانچىلىك ئادەم تۇتۇلغان؟
خىتايالر -2017يىلدىن تارتىپ ،ھەر بىر پەسىلدە ھەر بىر ئۇيغۇر ئائىلىسىگە «نوپۇس ئۇچۇرلىرىنى توپالش
جەدۋىلى» نى تارقىتىپ بېرىش ئارقىلىق ئائىلىلەرنىڭ نوپۇس ئۇچۇرىنى توپلىغان( .تۆۋەندىكى بەتتىكى نوپۇس
ئۇچۇرلىرىنى توپالش جەدۋىلى)
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يۇقىرىقى جەدۋەل -2017يىلدىن باشالپ ،ئۇيغۇرالرنى الگېر ۋە تۈرمىلەرگە ئېلىپ كېتىشىدىكى ئەڭ مۇھىم
ۋاسىتىلەرنىڭ بىرى بولۇپ ،دەسلەپكى مەزگىلدە ئاساسىي جەھەتتىن يۇقىرىقى جەدۋەلدىكى توپالنغان ئۇچۇرالرغا
ئاساسەن ئۇيغۇرالرنى تۇتقۇن قىلغان.
شىنجاڭ قانۇن سىستېمىسىدا ئىشلەيدىغان بىر خادىمنىڭ ئاشكارىلىشىچە ،خىتايالر يۇقىرىقى ئۇچۇرالرنى
توپلىغاندىن كېيىن ،ئاساسلىق قىلىپ تۆۋەندىكى  10خىل ئۇچۇرنى ئۇيغۇرالرنى الگېر ئېلىپ كېتىشتىكى ئاساسى
قىلغان.
 15-55 -ياشقىچە-مىللىتى ئۇيغۇر بولغانالر-خىزمىتى يوقالر-پاسپورت بارالر-ھەر كۈنى ناماز ئوقۇيدىغانالر-دىندىن تەلىماتى بارالر 26-دۆلەتكە چىقىپ باققانالر-چەتئەلگە چىقىپ باققانالر-ئۆيىدە بالىلىرى مەكتەپتىن چېكىنگەنلەر-ماشىنىسى بارالريۇقىرىقى ئۇچۇرنىڭ خالىغان بىرىگە توشىدىغان ئادەملەرنى گۇمانلىق دەپ قاراپ ،الگېرغا ئېلىپ كەتكەن.
يۇقىرىقى جەدۋەلگە قارىساق ،بۇ جەدۋەلنى مەيلى كىمال توشقۇزمىسۇن ،ھەر قانداق ئائىلىدىن ئاز دېگەندە
بىر ياكى بىردىن كۆپ ئادەمنىڭ يۇقىرىقى ئۆلچەملەرنىڭ بىرى ياكى بىر قانچىسىگە توشىدىغانلىقىنى كۆرەلەيمىز.
ئەمەلىيەتتىمۇ ،مەيلى بۇ جەدۋەلنى توشقۇزغان ئادەمنىڭ كىم بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،يەنى ھۆكۈمەتكە
ئىشلەيدىغان پارتىيە ئەزاسى بولسۇن ،ياكى ناماز ئوقۇيدىغان دېھقان بولسۇن ،مەيلى ئۇ سودىگەر ياكى مەيلى
ئىشچى بولسۇن ،مەيلى ماشىنىسى بار ياكى يوق بولسۇن ،مەيلى پۇلى بار چەتئەلگە چىقىپ باققان ،ياكى پۇلى يوق
چەتئەلگە چىقىپ باقمىغان ئادەم بولسۇن ،مەيلى چەتئەلدە تۇغقىنى ياكى ئوقۇيدىغان باللىرى بار ئادەم بولسۇن،
ياكى چەتئەل بىلەن ھېچقانداق ئاالقىسى يوق ئادەم بولسۇن ،جەدۋەل ئۆز ئىختىيارى ئارقىلىق ئەمەس ،ناھايىتى
قورقۇتۇش ،تەھدىت ۋە مەجبۇرالش ئاساسىدا توشقۇزۇش تەلەپ قىلىنغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇنىڭ ئۈستىگە يۇقىرىقى 10
ئاساسلىق ئەھۋالنىڭ دائىرىسى بەك كەڭرى بولغاچقا ،ھەر بىر ئائىلىدە ئاز دېگەندە بىر ياكى بىردىن كۆپ ئائىلە
ئەزاسى ،يۇقىرىقى  10كاتېگورىيەنىڭ بىرى ياكى بىر قانچىسىگە ئۆزىنىڭ توشىدىغانلىقىنى ئەينەن مەلۇم قىلغان.
نەتىجىدە ،مەيلى كىم بولۇشتىن قەتئىينەزەر ،يۇقىرىقى  10كاتېگورىيەنىڭ خالىغان بىرىگە توشقان ئادەمنىڭ
ھەممىسىنى تۇتۇپ ئېلىپ كەتكەن.
ئۇنداقتا  ،ئۇيغۇر نوپۇسىنى  11.33مىليون ،ئائىلە سانى  2.8254مىليون ،ھەربىر ئائىلىدە  4.01ئادەم بار
دەيلى .ھازىرغىچە ئاشكارىالنغان ماتېرىيالالر ۋە گۇۋاھلىق بېرىشلەرگە ئاساسالنغاندا ،ھەر بىر ئائىلىدىن
تۇتۇلغانالرنىڭ سانى  3 ، 2 ،1ھەتتا  4ئادەم تۇتۇلغان ئەھۋالالر بار .ئۇنداقتا يۇقىرىقى پاكىتقا ئاساسەن ،ئەگەر
ھەر بىر ئائىلىدىن تۇتۇلغانالرنىڭ سانىنى ئوتتۇرىچىالشتۇرۇپ ،بۇنى  ،2 ،1.5 ،1ياكى  2.5دەپ ئويلىساق،
ئومۇمىي تۇتۇلغان ئادەمنىڭ سانى تۆۋەندىكىدەك:
-2017يىلدىكى ئومۇمىي نوپۇس 11.33 :مىليون (شىنجاڭ ستاتىستىكا ئىدارىسى)

ھەر بىر ئائىلىدىن ئوتتۇرىچە -2017يىلدىكى
نوپۇسى (مىليون)
تۇتۇلغان ئادەم سانى
2.8254
1
4.2381
1.5
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ئۇيغۇرالرنىڭ -2019يىلدىكى
نوپۇسى (مىليون)
8.5046
7.0919

ئۇيغۇرالرنىڭ

2
2.5

5.6792
4.2665

5.6508
7.0635

ئۇنداقتا-2017 ،يىلدىن تارتىپ -2019يىلغىچە ،ھەربىر ئائىلىدىن تۇتۇلغان ئۇيغۇرالرنىڭ سانى ئاز
دېگەندە  2.8254مىليون ،ئەڭ كۆپ بولسا  7.0635مىليون بولۇشى مۇمكىن-2019 .يىلى -2017يىلدىن
كېمىيىپ ،قېلىپ قالغان نوپۇسى ئاز دېگەندە  ،4.2665كۆپ بولغاندا  8.5046مىليون .ئەگەر ،ستاتىستىكا
نەزەرىيەسىگە ئاساسەن ،ئەڭ چوڭ سان بىلەن ئەڭ كىچىك ساننى چىقىرىۋەتسەكمۇ ،تۇتۇلغان ئۇيغۇرالرنىڭ سانى
 4.2381-5.6508مىليونغىچە.
بىز نۆۋەتتە تۇتۇلغان ئادەم سانىنىڭ ئەمەلىيەتكە قانچىلىك يېقىنلىقىنى ،خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئېالن قىلغان
ماتېرىياللىرى ئارقىلىق ئىسپاتالشقا تىرىشساق ،بىز تۆۋەندىكىدەك ئىككى خىل ئەھۋالنى كۆرەلەيمىز.
 .1نوپۇسنىڭ ھەقىقەتەن  4.3مىليون بىلەن  5.5مىليوننىڭ ئارىلىقىدا كېمىيىپ كەتكەنلىكىنى كۆرەلەيمىز.
ئەگەر تۇتۇلغان ئۇيغۇرالرنىڭ سانى  2-1مىليون ئەتراپىدا بولسا ،بۇ ئومۇمىي نوپۇسنىڭ  %20- %10نى
ئىگىلەيدۇ .ئەگەر رېئاللىق مۇشۇنداق بولسا ،خىتايالر ھەقىقىي نوپۇسنى بۇرۇنقىدەك ئېالن قىلىۋەرگەن تەقدىردىمۇ،
ئادەتتە نوپۇس ستاتىستىكىسى قىلمىغان ئەھۋال ئاستىدا ،نوپۇسنىڭ زادى قانچىلىك كېمىيىپ كەتكەنلىكىنى بايقاش
ئىنتايىن قىيىن .نەتىجىدە خىتاينىڭ نوپۇسنى يوشۇرۇشنىڭمۇ ھاجىتى يوق بولۇشى مۇمكىن.
ئەگەر ،ھەر بىر ئائىلىدىن  2- 1.5گىچە ئادەم تۇتۇلۇپ ،يوقالغانالرنىڭ سانى ئەگەر 5.6508-4.2381
مىليونغىچە بولسا ،ئۇيغۇر نوپۇسى  2يىل ئىچىدە  11.33مىليوندىن 5.5 ،مىليون ئەتراپىدا چۈشۈپ قالدى دېگەن
گەپ .يەنى بۇ سان ئۇيغۇرالر ئومۇمىي نوپۇسىنىڭ  % 50- %40گىچە يېقىنالشقانلىقى ئۈچۈن ،بۇ نوپۇسنى
بۇرۇنقىدەك ئېالن قىلىش خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈچۈن ئىنتايىن تەسكە توختايدۇ.
-2019يىلدىن بېرى ،خىتايالر ئۇيغۇرالرنى چەتئەللەردە باشقا بىر ئوبرازدا تونۇشتۇرماقتا ،مەسىلەن
«ئۇيغۇرالرنى تۈرك قوۋمىدىن ئەمەس ،ئىسالم دىنى ئۇيغۇرالرنىڭ خاس دىنى ئەمەس ،ئۇيغۇرالر مەدەنىيەتسىز،
تېررورچى» دېگەندەك .تەشۋىقات ئۈچۈن ،خىتايالر ھەر خىل ماتېرىيالالرنى تارقىتىۋاتىدۇ ،بۇنىڭ ئىچىدە
خىتايالرنىڭ -2019يىلدىن باشالپ چەتئەلدە تارقىتىۋاتقان گۈزەل-سەنئەت بۇيۇملىرىدىن بىرى« ،ئۇيغۇر» دېگەن
سەنئەت بۇيۇمىنىڭ ئارقىغا قاراپ باقساق ،ئۇنىڭدىكى بىر سان ،ئادەمنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ .يەنى ،تۆۋەندىكى
رەسىم:
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يۇقىرىقى سەنئەت بۇيۇمىدا ،ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى 7.21 ،مىليون دەپ يېزىلغان .بۇ سان -2019يىلغا
كەلگەندە ،ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ نېمە ئۈچۈن  11.33مىليوندىن تاسادىپىي  7.21مىليونغا چۈشۈپ قالدى ،دېگەن
سوئالنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا توغرا كېلىدۇ .بىز الگېردا تۇتۇلغان ئادەملەرنىڭ سانىنى تېخىمۇ توغرا مۆلچەرلەش
ئۈچۈن ،يۇقىرىقى ئۇچۇرنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ تېخىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا ئىزدىنىش ئېلىپ باردۇق .نەتىجىدە،
خىتاي ھۆكۈمەت خادىملىرى ۋە تور بەتلىرىنىڭ بىردەك ئاۋازدا-2018 ،يىلدىن باشالپ ،ئۇيغۇر نوپۇسىنى تۆۋەن
قىلىپ كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى بايقىدۇق.
ئەلجەزىرە تېلېۋىزىيەسى -2018يىلى -9ئاينىڭ -15كۈنى ،پروگرامما ئىشلىگۈچى مەھدى ھەسەن ،جۇڭگو
ۋە يەرشارىلىشىش مەركىزىنىڭ دىرېكتورى ۋىكتور گاۋ دېگەن خىتاي بىلەن ،ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىسى،
ئادۋوكات نۇرى تۈركەلنى الگېر توغرۇلۇق زىيارەت قىلغان .زىيارەتتە ،ۋىكتور گاۋ نۆۋەتتىكى الگېرغا سوالنغان
ئۇيغۇرالرنىڭ سانىنى ئىنكار قىلىپ ،ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنى تۆۋەنلىتىپ مۇنداق دېگەن« :ئۇيغۇرالرنىڭ تۇتۇلغان
سانى توغرىسىدىكى دوكالتالر ئەمەلىيەتكە ماس قالمايدۇ .ھازىر شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئومۇمىي نوپۇسى 6
 7مىليون ،ئەگەر  1مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر تۇتۇلدى دېسەك ،بۇ ئەقىلگە سىغمىغان گەپ …»بۇ تۇنجى قېتىم ،يەنى -2018يىل -9ئايدا ،خىتاي ھۆكۈمەت خادىمىنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇپ ئۇيغۇرنىڭ
نوپۇسىنى  7-6مىليون دەپ تىلغا ئېلىشى .بۇ سان دەل ھۆكۈمەتنىڭ -2015يىلدىكى ئېالن قىلغان  11.33مىليون
سانىدىن  5.33-4.33مىليون ئاز ئىكەنلىكى كۆرۈنۈپ تۇرماقتا.
يەنە ئوخشاش مەزگىللەردە ،خىتاي زىيالىيلىرىمۇ ئاستا-ئاستا يازمىلىرىدا «ئۇيغۇرنىڭ نوپۇسى 7.21
مىليون» دەپ يېزىشقا ئۇرۇنغان .مەسىلەن« ،جۇڭگودىكى مۇزىكا تەرەققىي قىلىش ئەھۋالى» دېگەن ماقالىدە،
يازغۇچى شىڭ چۈنرۇ ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنى  7.21مىليون دېگەن ساننى تىلغا ئالغان.
بىز  Googleدىن ياكى  baidu.comدىن « »维吾尔族人口 721 万دېگەن سۆزنى ئىزدەيدىغان
بولساق 86400 ،ئۇچۇرنى تېپىپ چىقااليمىز .بۇ ئۇچۇرالرنىڭ ئىچىدە ،كۆپ قىسمى -2017يىلدىن -2019يىلنىڭ
ئوتتۇرىدا ئېالن قىلغان ئۇچۇرالر بولۇپ ،بۇ ئۇچۇرالرمۇ ئۇيغۇرالر نوپۇسىنىڭ  7.21مىليون دېگەن ساننى كۆرسىتىپ
تۇرماقتا .مەسىلەن ،تۆۋەندىكى ھۆكۈمەت ۋە ھەر خىل ئورگان تور بەتلىرىگە قاراپ باقايلى.
-2017يىلى -1ئاينىڭ -25كۈنىدىكى «گۇاڭشى ئۆلكىسىنىڭ قۇرۇلۇش سۈپىتىنى تەكشۈرۈش» دېگەن بىر
ھۆكۈمەت تور بېتىدە خىتايدىكى ئاز سانلىق مىللەتلەرنى تونۇشتۇرغاندا ،ئۇيغۇر نوپۇسى  7.21مىليون دەپ
يېزىلغان.
-2019يىلى -3ئاينىڭ -2كۈنىدىكى yidianzixun.com ،دېگەن تور بېتىدە« ،ئاز سانلىق مىللەتنىڭ
نوپۇسىنى بىلمىگەنلەر كۆرۈڭالر» دېگەن يازمىدىمۇ ،ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنى  7.21مىليون دەپ يازغان.
ئەمەلىيەتتە 7.21 ،مىليون دېگەن سان ،شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ستاتىستىكا ئىدارىسىنىڭ تور
بېتىدىكى-1990 ،يىلدىكى ئۇيغۇر نوپۇسى يەنى  7.2495مىليون دېگەن سانغا توغرا كېلىدۇ.

-2017 .2يىلدىن باشالپ ،خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرنىڭ نامىنى بارلىق ستاتىستىكا سان-سىپىرالرنى،
بارلىق دوكالت ،ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرى ،تېلېۋىزىيە ،رادىئو ،ھەر خىل تور بەت ،گېزىت-ژۇرنالالردىن ،ۋە باشقا
بارلىق ئاخباراتالردىن پۈتۈنلەي چىقىرىۋېتىلگەنلىكىنى كۆرەلەيمىز.
مەسىلەن« ،دۇنيا نوپۇس قامۇسى» تور بېتى بولسا ،خىتايالردا نەشر قىلىنغان ،ئەڭ نوپۇزلۇق تور بېتى بولۇپ،
ئۇنىڭ «-2018يىللىق شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ نوپۇسى قانچىلىك GDP ،قانچىلىك ،شۇ يىلدا تۇتۇلغان
ۋە ئۆلگەنلەرنىڭ سانى ۋە كىرىم ئەھۋالى» دېگەن چوڭ دائىرىدىكى دوكالتىدا ،ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ قانچىلىك
ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالمىغان.
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-2018يىل -2ئاينىڭ -9كۈنى ،شىنجاڭ پارتكوم تەشۋىقات بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋاڭ ۋۇ لوڭ دېگەن
خىتاي بېيجىڭدىكى ئاخبارات ئېالن قىلىش يىغىنىدا-2017« ،يىلىنىڭ شىنجاڭ خەلق ئىگىلىگىنىڭ ئومۇمىي
ئەھۋالى» دېگەن چوڭ تىپلىق دوكالتتىمۇ شىنجاڭنىڭ ئومۇمىي نوپۇسى ياكى ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنى تىلغا ئالمىغان.
شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ستاتىستىكا ئىدارىسىنىڭ -2017يىلدىن كېيىنكى بارلىق دوكالتلىرىدىن،
ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىغا ئائىت مەزمۇنالرنى چىقىرىۋەتكەن .مەسىلەن-2018« ،يىللىق شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم
رايونى خەلق ئىگىلىكى ۋە ئىجتىمائىي تەرەققىيات ستاتىستىكىسى» دېگەن چوڭ دائىرىدىكى دوكالتىدىنمۇ،
ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىغا ئائىت كونكرېت سانالرنى ئوتتۇرىغا قويۇلمىغان.
-2018يىلى -8ئايدا ،خىتايالرنىڭ مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ئىشلىگەن»这里是新疆« ،
دېگەن چوڭ تىپتىكى  3قىسىملىق ھۆججەت فىلىمىدا ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇشى ،مەدەنىيىتى ،سەنئىتى ،ياشالرنىڭ
تۇرمۇشى ۋە روھىي كۆتۈرەڭگۈلۈكىنى ،يېمەك-ئىچمەك ۋە كىيىم-كېچەك مەدەنىيىتى قاتارلىق نۇرغۇن ئامىلالر،
شىنجاڭنىڭ تونۇشتۇرۇشتىكى تەشكىل قىلىدىغان ئاساسلىق ئامىل بولغاچقا ،گەرچە ئاپتور فىلىمنى تونۇشتۇرغاندا،
ئۇيغۇرالرنى تونۇشتۇرۇشتىن ئۆزىنى تارتالمىسىمۇ ،لېكىن بىر قىزىقارلىق يېرى ،ئاپتور پۈتۈن فىلىمنىڭ باشتىن
ئاخىرغىچە« ،ئۇيغۇر» دېگەن سۆزنى بىر قېتىممۇ ئاغزىغا ئېلىپ قويمىغان .بۇ فىلىمدا ،ئۇيغۇر دېگەن گەپكە ئەڭ
يېقىنالشقان بىر ئاتاش « »新疆人بولۇپ قالغان.
بىز يەنە ،تېخىمۇ ئىچكىرىلەپ قاراپ باقساق ،يۇقىرىقى يەكۈننىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى تېخىمۇ ئىلگىرىلىگەن
ھالدا مۇئەييەنلەشتۈرەلەيمىز .مەسىلەن ،بىز خىتاينىڭ ئاساسلىق ئۇچۇر ئىزدەش تور بېتى بەيدۇ ،سوخۇ ،شىنجاڭ
ھۆكۈمەت تور بېتى  -تەڭرىتاغ تور بېكىتى ،ۋە بارلىق شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ۋە ھەرقايسى ۋىاليەت
ئوبالستالرنىڭ ھۆكۈمەت ،ئورگان تور بەتلىرىگە ئېلىپ بېرىلگەن تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئارقىلىق تۆۋەندىكىلەرنى
بايقىدۇق.
يەنى-2017 ،يىلدىن كېيىن ،خىتايالرنىڭ ئاخباراتلىرى ،ھۆكۈمەت تور بەتلىرى ،ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرى ،ۋە
باشقا بارلىق يازمىالردا« ،ئۇيغۇرالر» دېگەن سۆزنى قوللىنىش ياكى تىلغا ئېلىش ئەمەلدىن قالغان .ھازىر ھەر
قانداق ئېالن قىلىنغان مەيلى خەۋەر بولسۇن ،مەيلى باشقا ماقالىلەر بولسۇن ،ھېچقايسىسىدا »维吾尔族« ،دېگەن
سۆز تىلغا ئېلىنمايدىكەن .ئەگەر ئۇيغۇرالر توغرۇلۇق بىرەر نەرسە يېزىلسا ،بىۋاسىتە شەخسنىڭ ئىسمىنى تىلغا
ئالىدىكەن ،لېكىن ئۇنى «ئۇيغۇر» دەپ ئەسكەرتىدىغان ئادەت پۈتۈنلەي ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان.
دېمەك-2017 ،يىلدىن كېيىن ،مەيلى خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتى بولسۇن ،ياكى شىنجاڭ ھۆكۈمىتى بولسۇن،
ھازىر ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنىڭ قانچىلىك ئىكەنلىكى توغرىسىدا ،بۇرۇن الگېرالر قۇرۇلۇشتىن ئىلگىرىكى ئېالن
قىلىنغان ستاتىستىكىلىق سانالرنى ئوچۇق ئوتتۇرىغا قويمىغان ياكى يوشۇرۇشقا تىرىشقان.
بۇ خىل يوشۇرۇشنى بىز تۆۋەندىكىدەك چۈشەندۈرسەكمۇ ئەقىلگە مۇۋاپىق تۇرىدۇ .يەنى تۇتۇلۇپ كەتكەن
ئۇيغۇرالرنىڭ سانى  5-4مىليونغىچە بولۇپ ،بۇ ئىنتايىن كۆپ سان بولغاچقا ،خىتايالرغا نىسبەتەن ،ئۇيغۇرالرنىڭ
نوپۇسىنى ئوچۇق ئوتتۇرىغا قويۇش ،خىتايالرنى بىر تەڭلىككە قويىدىغان ئەھۋال بولۇشى مۇمكىن .ئەمەلىيەتتە،
بۇنداق يەكۈنگە كېلىشمۇ ئىنتايىن لوگىكىغا ئۇيغۇن بولۇپ تۇرماقتا.
ئۇنداقتا ،بىر تەرەپتىن 2017 ،يىلدىن كېيىن ،پۈتۈن مەملىكەت بويىچە »维吾尔族« ،دېگەن سۆزنى تىلغا
ئېلىش ئەمەلدىن قالسا ،يەنە بىر تەرەپتىن-2018 ،يىلدىن باشالپ مەيلى ھۆكۈمەت خادىمى ،ياكى خىتاي
زىيالىيلىرى ،ياكى ھۆكۈمەت ۋە باشقا تور بېكەتلىرى بولسۇن ،بىردەك ئاۋازدا ئۇيغۇر نوپۇسىنى  7.21مىليون دەپ
ئوتتۇرىغا قويۇشقا باشلىغان .بۇ ئەھۋال نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟ بىرى ئۇيغۇرالرنى پۈتۈنلەي تىلغا ئالماسلىق ،يەنە
بىر تەرەپتىن ،ئۇيغۇر نوپۇسى توغرىسىدا ئېالن قىلغان سان -2017يىلدىكى  11.33مىليوندىن ساندىن دەل 4.12
مىليون كەم .بۇ سان نەگە يوقاپ كەتتى؟
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خىتايالردا ئورتاق ئېتىراپ قىلىنىدىغان ،ۋە بۇرۇندىن قوللىنىپ كېلىۋاتقان بىر خىل تەشۋىقات ئۇسۇلى بار .ئۇ
بولسىمۇ ،خىتايالر نۇرغۇن ئەھۋالدا بىرەر سىياسەتنى يولغا قويۇشتىن ئىلگىرى ،ئاممىنىڭ ئىنكاسىنى سىناش
ئۈچۈن ،شۇنىڭغا ئائىت ئۇچۇرنى ئالدىن جەمئىيەتكە تارقىتىپ كۆرىدۇ .ئاندىن ئاممىنىڭ ئىنكاسىغا ئاساسەن ،شۇ
خىل سىياسەتنى يولغا قويۇش ياكى قويماسلىق توغرىسىدا بىرەر قارارغا كېلىدۇ .ھازىر خىتايالرنىڭ ئۇيغۇر
نوپۇسىنى  7.21مىليون دەپ ھەر خىل مېدىئاالردا تېز تارقىتىشى ،كېيىنكى قەدەمدە ئۇيغۇر نوپۇسىنى  7.21مىليون
دەپ رەسمىي ئېالن قىلىشىنىڭ ئالدىنقى شەرتى بولسا كېرەك.
ئادەتتە ،ئادەم ئۆلگەندىن كېيىن نوپۇس ئۆچۈرۈلۈپ ،ئاندىن ئۆچۈرۈلگەن سان ئومۇمىي نوپۇسقا تەسىر
كۆرسىتىشكە باشاليدۇ .ئۇنداقتا بۇ  4.12مىليون نوپۇس قەيەرگە يوقاپ كەتتى؟ بۇالر ئۆلگەنلەرمۇ ياكى تىرىكمۇ؟
ئەگەر تىرىك بولسا نېمە ئۈچۈن ئومۇمىي نوپۇسنىڭ ئىچىگە كىرمەيدۇ؟
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