
Người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc: Như bầy cừu chờ bị thịt

“Có hàng đoàn xe tăng trên đường, cứ 100 mét lại có một lô cốt cảnh sát, cảnh sát quét
chứng minh thư của mọi người và cả nội dung trên điện thoại của họ”.

Người Duy Ngô Nhĩ ở Trung
Quốc. (Ảnh: qua SongViet)
Năm ngoái, khi Almas Nizamidin
trở về Urumqi, thủ phủ của Tân
Cương để tìm lại vợ mình bị nhà
cầm quyền Trung Quốc bắt giam
mà không qua xét xử, anh đã
không thể nhận ra thành phố nơi
mình từng lớn lên.

Anh Almas Nizamidin, 27 tuổi,
kêu gọi chính phủ Úc giúp giải
cứu vợ và mẹ của mình đang bị
giam cầm trong trại cải tạo tại
Tân Cương, Trung Quốc. (Ảnh:
ABC News)
Almas rời Trung Quốc năm 2009
và trở thành công dân Úc từ năm
2014. Anh đã bay về Tân Cương
trong năm 2017 ngay sau khi
nghe tin vợ mình bị cảnh sát

thường phục của chính quyền bắt giữ. Trong một bài phỏng vấn với ABC News,
anh nói những gì mình chứng kiến tại quê hương đã làm anh bị sốc:

“Có hàng đoàn xe tăng trên đường, cứ 100 mét lại có một lô cốt cảnh sát, cảnh
sát quét chứng minh thư của mọi người và cả nội dung trên điện thoại của họ”.

“Nó giống như một cuộc chiếm đóng”.

Almas nói rằng vào tháng 3 năm 2017, vợ anh bị bắt để “cải tạo”, nhưng sau đó
lại bị tuyên án 7 năm – khi đó cô ấy đang mang bầu 2 tháng.

Anh nói rằng tội của cô, theo nhà cầm quyền là “cực đoan tôn giáo”, bởi vì cô
từng học tập Hồi giáo ở Trung Đông.

Cặp đôi vợ chồng này là người Duy Ngô Nhĩ, một nhóm sắc tộc nói tiếng Turk
(Trung Quốc gọi là Đột Quyết) tại vùng tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương. Hầu hết



người Duy Ngô Nhĩ theo Đạo Hồi và Hồi giáo là một phần quan trọng trong văn
hóa của dân tộc này.

Nhưng hiện tại Bắc Kinh đang thúc đẩy chiến dịch “học tập cải tạo” mà nhiều
nhà phê bình chỉ trích là nhằm “thanh tẩy sắc tộc” đối với những người Hồi giáo
Duy Ngô Nhĩ, vốn mang bản sắc khác biệt với người Hán và vẫn giữ được bản
sắc của mình sau 3 thập kỷ.

Theo các báo cáo gần đây của ủy ban đối ngoại Mỹ, từ đầu năm ngoái, ít nhất
hàng trăm nghìn người, thậm chí có thể hơn 1 triệu người dân tộc thiểu số – phần
lớn là người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương – đã bị bắt giam trong những trại cải tạo
khổng lồ do Bắc Kinh lập ra.

“Chiến dịch này là hoạt động bắt nhốt quy mô lớn đối với một dân tộc thiểu số
trên thế giới ngày nay”, một hội đồng của Mỹ về Trung Quốc kết luận hồi tháng
4.

Nhiều người Duy Ngô Nhĩ đã tìm cách tới Úc để được phép tiếp tục tự do thực
hành tín ngưỡng của mình. Hiện có một cộng đồng khoảng 3.000 người Duy Ngô
Nhĩ, chủ yếu sống tại Adelaide, miền nam nước Úc. Trang ABC News của Úc đã
phỏng vấn khoảng 20 người Duy Ngô Nhĩ, trong đó hầu hết đều có người nhà
hoặc bạn bè bị bắt tại Trung Quốc. Nhiều người từ chối trả lời câu hỏi bởi lo sợ
những lời của họ có thể khiến người nhà ở Trung Quốc phải trả giá.

“Hãy hỏi Almas, anh ấy đã mất hết tất cả, vì thế anh ta nói được”, một người
Duy Ngô Nhĩ tại Melbourne nói với đài ABC.
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