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ইভাভ এফং ধভঅয় ফযক্তিদদয য কদ ায প্রনতফন্ধকতা আদযা এফং তাদদয 

কভ দেদেয স্থানাভূ ধ্বং কযায য চীন যকায (ভুনরভদদয নফরুদে) 

চযভ অনবমান অফযাত রযদেদে, মাদত উইঘুদযয ররাদকযা ইরাদভয ননূযতভ 

ইফাদত কযদত না াদয। তাযা এ রদেয অনযাময নীনত-প্রণয়ন কদযদে এফং 

কাম ত নোয ফদেদেই ধভঅয় নোদক নননলে কদয নদদয়দে; উইঘুয নশুদদয 

প্রচনরত ইরাভী নাদভয  (দমভন : ভুাম্মাদ এফং ভদীনা) ফযফাদযয য 

ননদলধাজ্ঞা আদযা কদযদে ,1 উইঘুয রুুলদদয রম্বা দান যাো এফং ভনরাদদয 

ভাথায় নজাফ       নননলে কদযদে,2  ারার-নফদযাধী অনবমান নযচারনা 

কযদে, মাদত োদয  অনযানয ফস্তুদত ারার-াযাদভয রকাদনা ররদফর না থাদক,3  

যকাদযয অনুভনত োা জ কযাদক াক্তিদমাগ্য অযাধ নদদফ াফযি কদযদে4  

এফং ধভঅয় আচায-অনুষ্ঠানদক চযভন্থী কাজ ফদর অনবনত কদযদে মা নকনা 

জানতংদঘয একদর স্বতন্ত্র নফদলজ্ঞযা ম্পূণ       কযায আহ্বান জাননদয়দেন।5   

 

ইদাননং যকাযন্থী কতফযক্তিযা ইভাভ  ধভঅয় ফযক্তিদদয ুনননদষ্টবাদফ অভান-

অদস্থ কযদত শুরু কদযদে। এদত তাযা তাদদয রজায কদয প্রকাদয নাচদত ফাধয 

কযদে অথফা অনননতক কভ কাদে, রমভন, চাইননজ কনভউননষ্ট ার্ট (CCP )-এয 

                                                           
1
 রজনফদয়য াভানদেম, ‘চীন যকায ভুনরভ অধুযনলত এরাকায় নশুদদয নাভকযদণ ‘ভুাম্মাদ’ এফং ‘ক্তজাদ’ ব্দ 

দুর্টদক নননলে রঘালণা কদযদে,’ ননউইয়ক টাইভ, এনপ্রর ২৫, ২০১৭, muslim-names-muhammad-jihad.html. 
2
 Article 9(8), ᪂᪂维吾尔᪂᪂区去᪂➃化᪂例 [XUAR Regulations on De-Extremification], passed March 29, 2017, 

effective April 1, 2017, www.xjpcsc.gov.cn/article/225/lfgz.html. 
3
 নরনর কুই, ‘চাইননজ যকায ক্তজংনময়াং-এ ‘এনি-ারার’ অনবমান শুরু কদযদে,’ নদ গ্ানেয়ান, অদটাফয ১০, 

২০১৮; https:// www.theguardian.com/world/ 2018/oct/10/chinese-authorities-launch-anti-halal-crackdown-in-xinji 
4
中华人Ẹ共和国国务㝔令 [Religious Affairs Regulations], Article 70, amended June 14, 2017, effective February 

1, 2018, http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-09/07/content_5223282.htm. 
5
 UN Special Procedures Joint Other Letter to China, OL CHN 21/2018, November 12, 2018, 

spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoad PublicCommunicationFile?gId=24182. 



প্রংায় গ্ান গ্াইদত ফরা দে।6  এই প্রনতদফদদন একজন ইভাদভয াোৎকায 

রনয়া দয়দে রমোদন নতনন এফ অকদভ য ােয নদদয়দেন এফং ফদরদেন, 

২০১৪ াদর তাদক এফং আয কদয়ক ইভাভদক রজায কদয এথদরটদদয রাাক 

দয াফনরক ভদে নাচদত ফাধয কযা দয়দে।    

 

এফ ঘটনা াংফানদক, গ্দফলক এফং নফজ্ঞজদনযা নরনফে কদযদেন। তাযা 

রদনেদয়দেন, চীদনয যকাযী নীনতভারা এভনবাদফ ননধ াযণ কযা দয়দে মাদত 

ইরাদভয ভূর আচায-আচযণ  অনবফযক্তিগুদরাদক ভূদর নফনষ্ট কদয রপরা 

ম্ভফ য়। এ ফযাাদয চীদনয কতফযক্তিযা অদনক দযূ এনগ্দয় রগ্দে। মা রাক, তাযা 

ননক্তিত কযদত চায়, ূফ -     িাদন ইরাভী কারচায অফযত থাকুক, মাদত 

স্বাবানফক ধভঅয় কভ কাদেয প্রনত ম্মানদফাদধ যকাদযয তথাকনথত প্রনতশ্রুনত 

যো কযা মায়।7  যকায দম্ভ বদয ফদর, উদাযণস্বরূ, তাযা প্রনেণদকন্দ্র স্থান 

কদয রোদন ধভঅয় ফযক্তিদদয নো  চচায় ক্তিারী কযদে।8  নকন্তু কাম ত এফ 

প্রনেণদকন্দ্র দীঘ কার ধদযই ইভাভ এফং তাদদয নোদক ননয়ন্ত্রদণয কাদজ 

ফযফরৃত দে।9  নভনেয়ায় উইঘুযদদয ধভঅয় রম রকাদনা অনবফযক্তিদকই অনতযক্তিত 

কদয প্রকা কযা য়; এফ তথয-প্রচাদয এফং আয অদনক স্থাদনই দদরয আদ  

 নীনতয কথা তুদর ধযদত নভথযা  ফাদনায়াট ঘটনায অফতাযণা কযা য়। উইঘুয 

ভুনরভদদয ইরাভ-চচা এেন রকফর একর্ট রোর ভাে―স্বাধীনবাদফ মাযা 

ইরাভ চচা কদয, তাদদয তুরনায় তা প্রায় অনুদেেয।  

 

চীন-যকায এেন প্রবাফারী  নফজ্ঞ উইঘুয ভুনরভ এফং তুকঅ ধভঅয় ফযক্তিদদয 

স্বে প্রক্তিয়ায ভাধযদভ রেযফস্তু ফাননদয়দে মাদত ূফ       িাদন যফতঅ প্রজদেয 

ননকট ধভঅয় জ্ঞান র ৌঁেদত না াদয। এজনয াভনিকবাদফ ইরাভী কাম িভদক 

ীনভত কদয রদয়া দয়দে। আ াদযা ফেদযয অনধক ভুনরভদদয যকায কতৃ ক 

ননধ ানযত ভক্তজদদ যকায-ভদনানীত ইভাদভয রেদন নাভাম আদায় কযদত য়; 

                                                           
6
 এক্সদপ্র র্িফুন, ‘ধভঅয় ম্বাধীনতায় িদে : ক্তজংনময়াং অেদর চীনা ইভাভদদয রজায কদয নাচদত ফাধয কযা য়,’ 

এনপ্রর ১৮, ২০১৫, www.tribune.com.pk/story/871879/suppressing-religious-freedoms-chinese-imams-forced-to-

dance-in-xinjiang-region/. আয রদেুন Sounding Islam in China, "Imams  dancing to 'Little Apple' in Uch Turpan, 

Xinjiang," March 25, 2015, soundislamchina.org/?p=1053 
7
 আর্টকযার ৩৬, নআযন ংনফধাদন ফরা দয়দে, ‘যাষ্ট্র নাগ্নযকদদয ম্বাবানফক ধভঅয় কভ কাে যো কযদফ,’ মা 

ধভ নফলয়ক নীনতভারা এফং অনযানয রেদে নাকচ কদয রদয়া দয়দে। এোদন ‘স্বাবানফক’ ব্দর্টদক ংনফধান 

ভনথ ত ধভঅয় কভ কাে নদদফ েুফই চাতুদম য দে ফযফায কযা দে এফং ফযক্তিয ধভঅয় কভ কাদেয দীঘ  

তানরকাদক অনফধ রঘালণা কযা দয়দে মা আন্তজানতক আইদনয ুস্পষ্ট রঙ্ঘন। 
8
 Xinhua, "Fact Check: Lies on Xinjiang-related issues versus the truth," February 5, 2021, 

http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/05/c_ 139723816.htm. 
9
 রদেুন Uyghur Human Rights Project, "Sacred Right Defiled: China's iron fisted repression of Uyghur religious 

freedom," April 30, 2013, pp. 29-35, https://docs.uhrp.org/Sacred-RightDefiled-Chinas-Iron-Fisted-Repression-of-

Uyghur-Religious-Freedom.pdf. 



াাান ফানদত নশুদদয ধভঅয় নো প্রদাদন ননদলধাজ্ঞা জানয কযা দয়দে। 

যফতঅ ভদয় নকেু নকেু যকায-স্বীকৃত ধভঅয় স্থানা ধ্বং কদয রদয়া দে। 

এবাদফ চীন-যকায এক প্রজদেয ধভঅয় যীনতনীনতদক ধ্বং কযায া াঁয়তাযা 

কযদে। এ রপ্রনেদত যকাদযয এফ নীনতয কাযদণ―অম্ভফ নয়―অদযূ 

বনফলযদত উইঘুয ভুনরভযা নূনযতভ ধভঅয় অনবফযক্তি (ারাভ নফননভয় ইতযানদ) 

প্রকা কযদত ফযথ  দফ।   

 

উইঘুয এফং তুকঅ ররাকজনদক রেয কদয নযচানরত এেনকায অনবমান ভূরত 

ূফ             অতীত াংসৃ্কনতক নফপ্লফ (১৯৬৬-৭৬)-এয বয়াফ আিানদকই 

ভদন কনযদয় রদয়।10  এই দুই নবন্ন মুদগ্য দভন-ননীদনয নীনত  ধযদন মদথষ্ট 

নভর যদয়দে। তদফ দভন-ননীদনয ভাো  ফযানিয রেদে এেনকায 

অনবমানভূ ম্পূণ  ফযনতিভ। নফদল কদয অনত    প্রমুক্তিয ফযফায মা নকনা 

ঘননষ্ঠ ানযফানযক ফরদয় অনপু্রদফ  অযাধ নাি কযদত াদয। ূফ  

                 ররাকজন তানব্দয বয়াফ ভয় ায কযদে; আয উইঘুদযয 

ধভঅয় ফযক্তিযা এই দভননীনতয ধকর য কযদতই রমন জেিণ কদযদেন !    

 

*** 

 

চীন যকায ধভঅয় নফশ্বা  আচযণ উইঘুয ভুনরভদদয ভূর নযচয় ভুদে নদদত 

দভন-অনবমানদক আয প্রি কদযদে মা আন্তজানতক আইন     কদয 

গ্ণতযাদক উদস্ক নদদয়দে।11  গ্ত নতন ফেয ধদয ফন্দী-ননফযগুদরা ফন্ধ এফং উইঘুয 

ভুনরভদদয অনধকাযদক ম্মান কযায আহ্বাদনয নফযীদত চীন যকায দভন-

অনবমান নিগুণ ফকৃ্তে কদযদে এফং তাদদয গ্নৃত নীনতদক ‘ম্পণূ  র্ ক’ ফদর দানফ 

                                                           
10

 রজভ নভরয়াে, াংসৃ্কনতক নফপ্লদফয ভয় ূফ  ত‚নকিাদনয নযনস্থনত ম্পদক নতনন ররদেন, ‘কুযআন ুনদয় 

রদয়া য়, ভক্তজদ, ভাজায, ভাদযাা এফং ভুনরভ কফযস্থান ফন্ধ কদয রদয়া য় এফং এগুদরায অফভাননা কযা 

য়; নন-যান ফুক্তেফীফী এফং ধভঅয় ক্তেতদদয নফনবন্ন যাদযে  বায় অদস্থ কযা য়; স্থানীয় রাাক নননলে 

কযা য়; নাযীদদয রম্বা চুর প্রকাদয রকদট রদয়া য়, মা নকনা এেন ূফ  তূনকিাদন ঘটদে। See James Millward, 

Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang (New York: Columbia University Press, 2007),  p. 275. 
11

 মুিযাষ্ট্র, কানাো এফং রনদাযরযান্ড নফনবন্ন রদদয যকাযপ্রধানযা উইঘুযফাীদদয নফরুদে চীন যকাদযয 

গ্ৃনত দদেভূদক গ্ণতযা ফদর াফযি কদযদেন। এ নফলদয় আয অনতনযি গ্দফলণা নযচারনা কযা দর 

নফদলজ্ঞগ্ণ একই নোদন্ত র ৌঁদেন। রদেুন Newlines Institute, "The Uyghur Genocide: An Examination of China's 

Breaches of the 1948 Genocide Convention," March 8, 2021, https://newlinesinstitute.org/uyghurs/the-uyghur-

genocide-an-examination-of-chinas-breachesof-the-1948-genocide-convention/; and BBC, "Uighurs: Credible case' 

China carrying out genocide," February 8, 2021, https://www.bbc.com/news/uk-55973215. 

 



কযদে।12  তীব্র ভাদরাচনা দে চীদনয কতফযক্তিযা এ দভন-অনবমানদক আয 

রজাযদায কযায রঘালণা নদদয়দে। এয তযতা দে, নতুন নতুন ফন্দী-ননফয ততনয13  

এফং ফযাকাদয রজাযদফক্তি শ্রনভক ননদয়াগ্।14  

 

কাম ত আন্তজানতক রগ্াষ্ঠী এই ননম াতদনয নফরুদে েুফ াভানযই দদে িণ 

কদযদে। তাদদয ভাদরাচনায ধায ারকা―মনদ ম্পূণ         ধযা না য়। অথচ 

ফদদদয যকাদযযই উনচত নের, এফ অকদভ য েফয রজাদযদাদয প্রচায-

প্রায কযা। তদফ চীন-যকায র্ কই প্রনতক্তিয়া ফযি কযদে―অফয ননদজদদয 

যো কযদতই―তাযা প্রকাদয এফ অকদভ য ফযাাদয মদথষ্ট দচতন এফং এয 

নফরুদে প্রদয়াজনীয় দদে রনয়া দে ফদর রঘালণা কযদে। তদফ একই 

বাফধাযায যকায এ ফযাাদয ভযক অফনত রম, এফ কভ কােদক অফযাত 

যাো এফং একই দে এগুদরাদক ননম াতন াফযি কযায ভদধয রমাগ্ূে যাো 

জরুযী।   

 

II. উৎস এবং প্রক্রিয়া 

 

এই প্রনতদফদন ততনয কযদত নগ্দয়      তূনকিাদনয ংফাদ ংিদ নকেু 

প্রনতফন্ধকতায ম্মুেীন দত দয়দে। এর্ট এভন এক নযদফ, অনযানয অেদরয 

তুরনায় রমোদন গ্দফলক, াংফানদক এফং আইনজীফীদদয প্রদফানধকায েুফই 

ীনভত।  

 

মা রাক, আভযা ূফ             ১৯৬০ রথদক ২০১৬ ম ন্ত ফফাযত অদনক 

উইঘুয ইভাভ  ধভঅয় রনতৃফদৃন্দয নফনবন্ন ঘটনা জভা কদযনে, মাযা চীন যকাদযয 

াদত যানয ননম ানতত দয়দেন। ুতযাং এই প্রনতদফদদন উইঘুয ভুনরভ 

রনতৃফদৃন্দয ভাধযদভ ইরাদভয প্রনত চীন যকাদযয দৃর্ষ্টবনে পুদট উদ দে। আভযা 

এফ ইভাভ াদফদদয রকন্দ্র কদযই আভাদদয প্রনতদফদন ফণ না কযায রচষ্টা 

কদযনে, কাযণ তাদদয বাগ্যই াম্প্রনতক রজাযূফ ক আত্মীকযদণ চীন যকাদযয 

উদেয  দযূনবনন্ধয প্রনতপরন, মা শুরু দয়নের আনুভাননক ২০১৪ াদর।  
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 রদেুন Isaac Yee and Griffiths, James, "China's President Xi says Xinjiang policies 'completely correct' amid 

growing international criticism," CNN, September 27, 2020; https://www.cnn.com/2020/09/27/asia/china-xi-

jinping-xinjiang-intl-hnk/index.html 
13

 Megha Rajagopalan, Alison Killing, and Christo Buschek, "China Secretly Built A Vast New Infrastructure To 

Imprison Muslims," Buzzfeed News, August 27, 2020, https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/china-new-

internment-camps-xinjianguighurs-muslim 
14

 Amy Lehr and Efthimia Maria Bechrakis, "Connecting the Dots in Xinjiang: Forced Labor, Forced Assimilation, 

and Westerrn Supply Chains," Center for Strategic and International Studies, October 16, 2019, 

https://www.csis.org/analysis/connecting-dots-xinjiang-forced-labor-forcedassimilation-and-western-supply-chains. 



 

উইঘুয ভুনরভদদয ধভঅয় স্বাধীনতা এই প্রনতদফদদনয ভেূয নফলয় নয়। গ্ত কদয়ক 

দক ধদয ধভঅয় নফনধ-নফধান ারদনয য চীন যকাদযয তৎযতা নচনিত 

কযা এই প্রনতদফদদনয উদেয নয়; এভননক এদত নফিানযতবাদফ উইঘুযদদয 

য ইরাদভয প্রবাফ আদরাচনা কযা য়নন―মনদ এফ এ প্রনতদফদদন উদ  

এদদে। ভদয়য ারাফদদর উইঘুয ইভাভ  অনযানয ধভঅয় ফযক্তিদদয য 

আদযানত নফনবন্ন প্রনতফন্ধকতাদক রকন্দ্র কদযই এই প্রনতদফদন ততনয কযা দয়দে। 

অনধকন্তু, এয আদযকর্ট প্রদচষ্টা দে, াধাযণ ভুনরভ, নফদল কদয প্রনে ধভঅয় 

ফযক্তিদদয য ননম াতদনয নচে তুদর ধযা―এই ননম াতদনয প্রকৃনত  ভাো রকভন 

এফং এয নযণনতদত উইঘুয এফং অনযানয অেদর এয প্রবাফ নফদলেষলণ।   

 

এই প্রনতফদদন আদযকর্ট        ভুদো উদোচন কযা দয়দে মা গ্দফলক, কভঅ, 

াংফানদক এফং যকাযপ্রধানযা জানায জনয আপ্রাণ রচষ্টা কদয মাদেন―নফদল 

কদয ২০১৬ াদরয য, মেন রথদক  রোনকায তথয-উাত্ত রাব কযাই কর্ ন 

দয় দ। এই ধা াঁধা য়দতা কেদনাই ুদযাুনয কার্টদয়  া ম্ভফ দফ না। তদফ 

আা কযা মায়, আভাদদয এই প্রনতদফদন ূফ            ফফাযত উইঘুয এফং 

অনযানয       ভুনরভদদয ফািফ জীফদনয ুস্পষ্ট নচে তুদর ধযদত েভ দয়দে।  

 

আভযা আগ্ষ্ট ২০০০ রথদক নদবম্বয ২০০০ ম ন্ত া াঁচর্ট রটনরদপান-াোৎকায 

ননদত েভ দয়নে। এফ াোৎ-প্রদানকাযীদদয ভদধয ূফ           য চাযজন 

ইভাভ যদয়দেন; আদযকজন কাযাফন্দী ইভাভ-নযফাদযয দয। এফ ফযক্তিযা ূফ  

          যকাযী-রফযকাযী ভক্তজদদ কভ যত নেদরন এফং এেন তাযা রদদয 

ফাইদয অফস্থান কযদেন। আভযা তাদদয অনুদযাদধয রপ্রনেদত তাদদয নযচয় 

রগ্ান রযদে েদ্মনাভ ফযফায কদযনে; তাযা প্রকাদয কথা ফরায় প্রনত-

আিভদণয ঙ্কা প্রকা কদযদেন। 

 

ননম ানতত  কাযফন্দীদদয তানরকা ততনযদত আভযা চাযর্ট উৎ রথদক তথয ংি 

কদযনে : (১) নদ উইঘুয িান্সক্তজনার জানি োটাদফ (UTJD);15  (২) নদ 

ক্তজংনময়াং নবকর্টভ োটাদফ (Shahit.biz);16   (৩) অনবফাী উইঘুয নফদলজ্ঞ 

এফং গ্দফলক         আইয়ূ-এয ততনয োটাদফ17  এফং (৪) অনরাইন 

                                                           
15

 Uyghur Transitional Justice Database: www.utjd.org. 
16

 Xinjiang Victims Database: https://www.shahit.biz/eng. 
17

 ২০১৮ ার রথদক নফনবন্ন প্রকায  রগ্ানীয় ূদেয ভাধযদভ উইঘুয নফদলজ্ঞ এফং গ্দফলক আব্দদুবনর আইয়ূ 

আটককৃত ইভাভদদয একর্ট দীঘ  তানরকা ততনয কযদত েভ ন। এফ ূেভূদয ভদধয যদয়দে যানয 

রমাগ্াদমাগ্, পাাঁ দয় মায়া ননথে (দমভন নকনা ‘কাযাকা তানরকা’ এফং ‘আকু তানরকা’) এফং চাইননজ 



নভনেয়ায় প্রকানত প্রাি তথযানদ।18  এই প্রনতদফদন ততনযদত রক-িানে এফং 

প্রক্তিয়াগ্ত অফরম্বন ম্পদক রকন  III-এ আয তথয ংমিু কযা দয়দে।  

 

পধরভাষা সম্পনকে যোট 

 

ইরাদভ একজন ইভাভ ভক্তজদদ নাভাদময রনতৃত্ব নদদয় থাদকন। তদফ তাযা 

স্থানীয়বাদফ আয অদনক দানয়ত্ব ারন কযদত াদযন। এই প্রনতদফদদন ‘ইভাভ’ 

ব্দর্টদক একটু ফ নযদয নফদফচনা কযা দয়দে।  এোদন ইভাভ ভাদন উইঘুয 

ভুনরভ ভাদজ এভনফ ধভঅয় ফযক্তিদদয নফদফচনা কযা দয়দে মাযা যকায 

কতৃ ক ভদনানীত; মাযা ইভাভ নদদফ নযনচত, নকন্তু তাদদয যকানয রকাদনা  

স্বীকৃনত রনই এফং মাযা নযফাদযয ফাইদয ধভঅয় নো ( নকংফা নাভাদম ইভাভনত)-এয 

কাদজ ননদয়াক্তজত। 

 

অনধকন্তু ইভাদভয দে েতীফ, তানরফ এফং রভাোদদয নফদফচনা কযা দয়দে। 

একজন েতীফ স্ববাফতই একজন ইভাভ নমনন জভুুআ নকংফা ঈদদয নাভাদম রনতৃত্ব 

নদদয় থাদকন; আয তানরফ ভাদন ধভঅয় োে। আভযা এোদন তানরফদদয ংমুি 

কদযনে, কাযণ তাযাই ইভাভ নদদফ গ্দ দ , মনদ ননম ানততদদয তানরকায় 

তাদদয ংেযা েুফই কভ। আভাদদয তথয-উাদত্ত ‘রভাো’ ব্দর্ট েুফই নভনীয় 

রশ্রনণয, কাযণ উইঘযু ভাদজ কাউদক ‘রভাো’ নদদফ দম্বাধন কযায রেদে 

রমাগ্যতায নননদষ্ট রকাদনা ভাকার্  রনই। এরদক স্পাইদন্স রমভন ফদরদেন, 

‘াধাযণবাদফ উইঘুয রভাো দেন একজন ভুনরভ আদরভ মায ইরাভ ম্পদক 

নফদল জ্ঞান যদয়দে এফং ভাদজ একর্ট নননদষ্ট ভাোয় কতৃ ত্ব কযায অনধকায 

যাদেন।’19  এোদন ংকরকগ্ণ এভন নকেু ফযক্তিদদয ংমুি কদযদেন মাদদয 

‘দাদভাো’ নাদভ অনবনত কযা দয় থাদক―তাযা নযণত ইরাভী নফদলজ্ঞ এফং 

অনযদদয ইরাভী নফদলজ্ঞ নদদফ গ্দ রতারায রমাগ্যতা যদয়দে; ক্তজংনময়াং-

এয ফ ে োেযা তাদদয ননকটই রফন নব কদয থাদক।20 অদনকদেদে াোৎ 

িণকাযীয াদয়ে ব্দর্ট ফযফায কদযদেন। তাযা ভূরত উইঘুদযয নফজ্ঞ ধভঅয় 

নফদলজ্ঞ, অথফা রকাদনা ূপী দদরয রনতা, নকংফা রকাদনা ভাজাদযয কতৃ ত্বীর 

                                                                                                                                                                                           
কযকাদযয নফনবন্ন দয়ফাইদট প্রকানত তথয-উাত্ত। নযদয়দত প্রনতর্ষ্ঠত তায ননজ ংঘ ন, উইঘুয ইয়াযদেভ, 

নেদম্বয ২০১৯ রথদক রভ ২০২০ ম ন্ত ইিামু্বদর ফফাযত অদনক উইঘুয ভুনরভদদয াোৎকায িণ কদয। 

এবাদফ নতনন আটক  াজাপ্রাি ৪৫৭৭ জদনয একর্ট দীঘ  তানরকা ততনয কদযন।   
18

 এফ ূেভুদয ভদধয যদয়দে চাইননজ যাজনননতক ফন্দীদদয তথয-উাত্ত নফলয়ক কংদিনার এক্তক্সনকউর্টব 

কনভন, ংফাদ ভাধযদভ প্রচানযত প্রনতদফদনভূ এফং অনযানয নভনেয়া। 
19

 Spiessens, "Diasporic Lives of Uyghur Mollas," p. 279. 
20

 প্রাগুি। 



ফযক্তি। এই প্রনতদফদদন প্রায়ই ধভঅয় রনতা, ধভঅয় ফযক্তি এফং ইভাভ ব্দেয় একই 

অথ ―নফনবন্ন রশ্রনণয এই জনদগ্াষ্ঠী―রফাঝাদত ফযফায কযা দয়দে।  

 

উইঘুয ভুনরভ ভনরাযা ভাদজ নফনবন্ন ধভঅয় দানয়ত্ব ারন কদয থাদক। তাযা 

‘ফুনফ’ গ্দ রতারায রেদে প্রনেণ প্রদান কদয; মাযা ভূরত ভদৃতয জনয রাককাযী 

নদদফ কাজ কদয। তাযা ফানদত নচনকৎা প্রদান এফং ধভঅয় অনুষ্ঠাদন কুযআন 

নতরায়াত কদয থাদক।21 ফুনফ―নকেু এরাকায় কাভাক নাদভ নযনচত―     

     ভনরাদদয ধভঅয় অনুষ্ঠাদনও রনতৃত্ব রদয়। াধাযণত তাযা ভদৃতয জনয 

রাকানুষ্ঠান এফং তননভনত্তক োদতভা অনষু্ঠান নযচারনা কদয থাদক। এভয় তাযা 

নফদল ধযদনয নমকয  কুযআন নতরায়াত কদয। ফুনফ’যা কেদনা কেদনা স্থানীয় 

নশুদদয প্রাথভনক ধভঅয় জ্ঞান নো নদদয় থাদক। মনদ আভাদদয প্রনতদফদদন 

কাযাফন্দী  ননম ানতত রকাদনা উইঘুয ফুনফ’য ঘটনা ংমুি কযা য়নন, তদফ এর্ট 

েুফই স্বাবানফক রম, চীন যকায তাদদযদক ননম াতদনয জনয রেযফস্তু ফাননদয়দে। 

ধভঅয় ফযক্তিদদয ভদতা তাদদয য ননম াতদনয     চারাদনা দয়দে। আভাদদয 

তথয-উাদত্ত রতইজন ভনরা অন্তবুি কযা দয়দে মাদদয অদনদক য়দতা ফুনফ 

নদদফ কাজ কদযদে।    

 

যকাযী নীনতভারা কীবাদফ ুনননদষ্টবাদফ উইঘুয ধভঅয় ফযক্তিদদয রেযফস্তু 

ফাননদয়দে, এই প্রনতদফদদন তা প্রনতপনরত দয়দে। এতদদে এর্ট আদরাচনা 

কযা দয়দে রম,       এফং এ অেদরয অনযানয ভুনরভদদয জীফদন এফ 

নীনতভারায প্রবাফ দদে। এোদন       ররাকজন িাযা রকফরভাে 

উইঘুযফাীদদযই নয়, ফযং কামাে, নকযনগ্জ, উজদফক রফং তাতায (মনদ রল দুর্ট 

অেদর ফনত অদনক কভ)-ফাীদদয রফাঝাদনা দয়দে। উদাযণস্বরূ, 

আভাদদয তথয-উাদত্ত কামাদেয আটককৃত ররাকজন ভাে ১৮%; তাযা রভাট 

জনংেযায ৭% এফং এ অেদর       জনংেযায ১২%।22   

 

আভযা এোদন ‘আটক’ অথফা ‘আটক অফস্থা’ ফরদত ইফ ররাকদদয ফুক্তঝদয়নে 

মাদদয রজায কদয কযাদম্প া াদনা দয়দে। চীন যকায এর্টদক ‘ুনঃনো’ 

অথফা ‘কানযগ্নয নো’ রকন্দ্র ফদর থাদক, মনদ এদত তাদদয দভনভূরক 
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 Harris Rachel and Yasin Muhpul. "Music of the Uyghurs," In The Turks, Vol.6. (Istanbul: Yeni Turkiye 

Publications, 2002), pp. 542-49. 
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 প্রনতদফদদনয তথয-উাদত্ত কামাে ইভাদভয ায রফন। কামাে নউভযান যাইট অগ্ ানাইদজন-এয কাদজয 

কাযদণ নফলয়র্ট এভন দত াদয। এয ভূর দে আরভানতদত। রোন রথদকই ফহুরাংদ ূফ    নকিাদনয দে 

ংনলেষষ্ট কামাে ইভাভদদয াোৎকায িণ কযা দয়দে। Shahit.biz োটাদফদ আতামুযদতয রমফ ঘটনা ফণ না কযা 

দয়দে তাদত কামােদদয ংেযাই রফন। আয একই োটাদফ এই প্রনতদফদদন ফযফায কযা দয়দে। 



কভ কাদেয ুস্পষ্ট প্রভানানদ যদয়দে। এই রনটয়াদকয আতায় কর কাম িভ 

একযকভ নয়―প্রাভানণক তথযভদত, উইঘুয এফং অনযানযদদয আটক কযায নফনবন্ন 

ধযন যদয়দে, তাযা রম আচযদণয ভুদোভনুে য়, প্রনেণাথঅদদয ভুক্তি ায়ায 

েভতা এফং কতনদন তাদদয রোদন থাকদত দফ―এয নফনবন্ন ভাো যদয়দে।23  

তদফ এফ আটদকয রেদে কদ ায দভনভূরক আচযণই কাম ত ভূর        যাদে। 

আভযা এোদন আটককৃত ধভঅয় ফযক্তি এফং আটদকয য মাদদয াক্তি নদদফ 

রজর দয়দে, তাদদয আরাদা কদয ফণ না কদযনে। নিতীয় কযাটাগ্নযয ফযক্তিফদগ্ য 

রেদে ‘কাযাফন্দী’ ব্দর্ট ফযফায কযা দয়দে।  

 

এই প্রধতনবদে কারা পাঠ করনব? 

 

এই প্রনতদফদনর্ট ননম্ননরনেত ফযক্তিফদগ্ য জনয া  কযা জরুযী : যকাযী নীনত-

ননধ াযণী ভর মাযা উইঘুয ভুনরভদদয রভ নরক ভানফানধকায রঙ্ঘদন চীদনয 

নফরুদে রাচ্চায দত আিী; একাদেনভক জনদগ্াষ্ঠী মাযা গ্দফলণা-নযভেদর 

এই অেরদক িভাগ্ত নযায কদয চরদে; উইঘুয অনবফাীযা মাযা আতঙ্কিস্থ 

দয় রেয কযদে, নদন নদন তাদদয নযফায  আত্মীয়-স্বজদনয দে রমাগ্াদমাগ্ 

আয বয়াফ অন্ধকাদয ননভজ্জিত দে; ুদযা নৃথফীয ভুনরভ জনদগ্াষ্ঠী―এফং 

ধভঅয় ংঘ দনয দযযা―মাযা নফশ্বাদয গুরুত্ব অনুধাফন কদয এফং ফাইদক 

এক  অনবন্ন জানত নদদফ গ্দ তুরদত আিী; এফং াধাযণ ভানুল মাযা 

ধভ নফশ্বাদয কাযদণ কাউদক রেযফস্তুদত নযণত কযা এফং ভাদজ ম্প্রীনত  

র াদযদয প্রতীক ধভঅয় রনতাদদয ননম াতন কযাদক ঘণৃা কদয । 

 

III. আটককৃত িমীয় বুক্রিনদর তাধকা 

 

যমৌধক তথ্ু 

 

নফনবন্ন ূদে প্রাি ঘটনাভূদয24 চুরদচযা নফদলেষলণ কদয আভযা ফ দভাট ১০৪৬ 

      ধভঅয় ফযক্তিদদয তথয ংি কদযনে মাদদয ২০১৪ ার রথদক কযাদম্প আটক 
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 ূফ    নকিাদন নফনধফনবূত আটদকয ঘটনাভূদয নফিানযত তদথযয জনয রদেুন, Uyghur Human Rights Project, 
"The Mass Internment of Uyghurs: 'We want to be respected as humans. Is it too much to ask?" August 23, 2018, 
https://uhrp.org/report/mass-internmentuyghurs-we-want-be-respected-humans-it-too-much-ask-html/. 
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 রদেুন Notes on compilation of data on page 28 for information on data sources. 



কযা দয়দে অথফা কযাফন্দীয নকায দয়দেন।25  তাদদয ভদধয েুফই স্বল্প ংেযক 

ফযক্তিদক ভুক্তি রদয়া দয়দে মাযা এেদনা গ্ৃফন্দী অথফা আটকাফস্থায় ভতুৃযফযণ 

কদযদেন। এফ ফযক্তিফদগ্ য ভদধয ৮৫০ জন ইভাভ, ১২২ জন রভাো, ২০ জন 

          (মাযা ভক্তজদদ নাভাদময জনয আমান নদদয় থাদকন), ৩৩ জন তানরফ 

এফং আয নফনবন্ন রায ররাকজন মাযা ম্ভফত ূদফ য ইভাদভয দানয়ত্ব রথদক 

অফযনত ননদয়দেন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Page 23: case study 1 (text in the box only) 
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25

 ১৯৯৯ রথদক ২০১৩ ম ন্ত অনতনযি আয ৩০র্ট রক ংমুি কযা দয়দে; এদত ফ দভাট রক ংেযা 

দা াঁনদয়দে ১০৪৬র্ট। গ্দফলণায় রদো মায়, এয ভদধয রফনযবাগ্ই (৬০১ এয ভদধয ৫৭১র্ট) ২০১৪ াদর অথফা এয 

দয আটক দয়দেন। 



আনফনদন আইয়ূ একজন ম্মাননত ধভঅয় রনতা এফং কাইযাক ভক্তজদ, আতু-

এয      ইভাভ, রমোদন নতনন ক্তে ফেয ধদয কভ যত নেদরন। নতনন ক্তজংনময়াং 

ইরানভক ইন্সর্টর্টউদট প্রদপয নদদফ কভ যত নেদরন―নফ ফেয আদগ্ রোন 

রথদক অফয িণ কদযন। ফতভাদন তায ফয় প্রায় নব্বই ফেয।26   

 

প্রাি তথযানদ রথদক জানা মায়, নতনন জানুয়াযী এফং এনপ্রর ২০১৭ াদরয নদদক 

কযাদম্প আটক নেদরন। আদারদতয েকুদভদি তাদক এবাদফ নচনিত কযা য় : 

‘চযভ ধভঅয় নচন্তা-রচতনায উত্তযানধকাযী’ এফং ‘নোয ভাধযদভ ংস্কায 

আদন্দারদনয অনযতভ প্রধান ফযক্তি’। কযকানয বালযভদত, তাদক তায ধভঅয় 

রচতনায কাযদণই আটক কযা য়। আদারদতয যাদয় এ কথা জানা মায় রম, রভ 

২০১৭ রথদক তায স্বাস্থয দুফ র দয় দনের।27     

 

ক্তজংনময়াং নবকর্টভ োটাদফদয তথযভদত, ধাযণা কযা য়, তাদক নকক্তজরুদত 

আটক কদয যাো য়।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Page 25: case study 2 (text in the box only) 
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26

 রযনে নি এনয়া, ‘এর্ট ননক্তিত রম, নব্বই ফেয ফয়স্ক উইঘুয ইভাভদক ক্তজংনময়াং-এ আটক কযা দয়দে; তদফ তায 

অফস্থা ম্পদক নকেু জানা মায়নন,’ রযনে নি এনয়া, জানুয়াযী ২২, ২০২০|  

https://www.rfa.org/english/news/uyghur/imam- 01222020130927.html. 
27
新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法敡刑 事 裁 定 书 [Kizilsu Kirgiz Autonomous 

Prefecture Intermediate People's Court Criminal ruling), July 1, 2019, archived at https://archive.fo/mNrdp. 



আফরামান রফকনয নেদরন কাযাকা িান্ড ভক্তজদদয েতীফ (জভুুআয নাভাদময 

ইভাভ)। কাযাকা কানি নরর্টকযার কনারর্টব কনপাদযন্স-এয রেুর্ট 

রচয়াভযান, রাটান নপ্রদপকচায ইরানভক কনভর্টয বাই রচয়াযভযান এফং 

কাযাকা কানি ইরানভক কনভর্টয রপ্রনদেি- নতনন যকাযী অদনক দানয়দত্ব 

ননদয়াক্তজত নেদরন।28  

 

তাদক ২০১৭ াদর আটক কযা য় এফং আইন অভানয কযায দাদয় তাদক াঁনচ 

ফেদযয কাযাদে রদয়া য়। তদফ তায নফরুদে দাদয়য কযা ুনননদষ্ট চাজ ম্পদক 

নকেুই জানা মায়নন। তায নফলয়র্ট পা াঁ দয় মায়া কাযাকা েকুদভি রথদক জানা 

মায়, রমোদন অনযানয নবকর্টদভয দে তায নাভ দতদযা ফায উদেে কযা 

দয়দে―মাদদয অদনদকই তায োে এফং তাদদয তায ম্পদকয কাযদণই ফন্দী কযা 

দয়নের।29  

 

ক্তজংনময়াং নবকর্টভ োটাদফদয তথযভদত, ধাযণা কযা য়, তাদক উরুভনচদত 

আটক কদয যাো য়।   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Page 27: case study 3 (text in the box only) 
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 Xinjiang Victims Database, Entry 10155: shahit.biz/eng/viewentry.php? entryno=10155. 
29

 রদেুন Uyghur Human Rights Project, "Ideological Transformation: Records of mass detention from Qaraqash," 

Hotan, February 2020, https://docs.uhrp.org/pdf/UHRP_QaraqashDocument.pdf 



 

আদভত রভটননয়াম আক ু দযয ফ ভক্তজদদয ইভাভ নেদরন। নতনন উইঘযু 

ধভঅয় ক্তেত নদদফ প্রনে নেদরন। একভয় আকু ইরানভক নযনরক্তজয়া 

এদানদয়দনয াধাযণ ম্পাদক নেদরন।  

 

২০১৫ াদর আেনরক যকায কতৃ ক নতনন ‘ধভঅয় ঐকয  ংনতয প্রতীক’ 

ুযস্কাদয   নলত ন। যকানয গ্ণভাধযদভ প্রনতননয়তই ধভ নফলদয় তায দৃষ্টান্ত তুদর 

ধযা দতা।30 ৩০ নদবম্বয ২০১৬ াদর নযক্তজনার ার্ট রদিটানয, রচন 

গুআংদগ্া, নব্বই জন ধভঅয় ক্তেতদক ফযণ কদয রনয়। নতনন নেদরন তাদদযই 

একজন। নতনন রোদন আয আটজন ক্তেত  ইভাদভয দে ফিফয প্রদান 

কদযন।  

 

প্রতযেদঅদদয ভদত, তাদক ২০১৭ াদরয শুরুদত কযাদম্প রপ্রযণ কযা য় এফং 

একই ফেদযয রল নদদক অজ্ঞাত চাদজ তাদক াঁনচ ফেদযয কাযাদে রদয়া 

য়।31   
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30

 রদেুন 新疆各地穆斯林群众正在安度祥和斋月 (Muslims all over Xinjiang are enjoying peaceful Ramadan) (July 
15, 2015), archived at 
 https://archive.vn/D4WqM#selection-249.0-262.0. 59 
31

 Xinjiang Victims Database, Entry 9035: 
 https://shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=9005. 



আদভত রভটননয়াম (ফাদভ) নযক্তজনার ার্ট রদিটানয, রচন গুআংদগ্া (োদন), 

এয দে ৩০ নদবম্বয ২০১৬ াদর ‘ইরাভী ¯রদদপ্রভী ধভঅয় ফযক্তিত্ব’ নাদভ 

একর্ট নদম্পাক্তজয়াদভ েনফয জনয রাজ রদন। ক্তিনট : XJTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


