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 پاناھالنغۇچىالر قولالنمىسى

 

ۋاتقان بۇ قولالنما نۆۋهتته دۇنيانىڭ ۈكۆررىنداشالر، سىلهر ېركىستانلىق قۈت ھۆرمهتلىك شهرقىي
رىنداشلىرىمىزنىڭ قىيىنچىلىقىنى كۆزده ېرلىق ئازابىنى تارتىۋاتقان قىھهرقايسى جايلىرىدا مۇساپ

ڭىدىن تۈزۈلدى. ئىلگىرى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى شۇنداقال ھهرقايسى ېتۇتقان ئاساستا ي
ياللىرىنى ىرىغرىسىدا بىر قىسىم پايدىلىنىش ماترالر توىدۆلهتلهردىكى ئۇيغۇرتهشكىالتلىرى مۇساپ

ك زۇلۇم سىياسىتىنىڭ ۈرلۈركىستاندىكى تۈت تاي ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىيتالن قىلغان. خىېتۈزۈپ ئ
ئىيۇل ئۈرۈمچى قانلىق قىرغىنچىلىقىدىن -5يىلىدىكى  -2009لۇپمۇ وكۈنسايىن ۋهھشىلىشىشى، ب

چىپ چىقىشقا ېچهتئهللهرگه قدىن ئايرىلىپ ركىستانلىقالر ۋهتهنۈت يىن زور بىر تۈركۈم شهرقىيىك
 .مهجبۇر بولدى

يىنكى يىلالر جهريانىدا، چهتئهللهرده ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىالرنى ئۆزىنىڭ ىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كتخى
سىم ىتاۋاباتلىرىغا ب-له ئىقۇغۇچىالرنىڭ ۋهتهندىكى ئاورىدىن پايدىلىنىپ ۋه بۇ ئىارادىكى تهسئخهلق

لهش مهركهزلىرى ىركىستاندا بولسا ئاتالمىش تهربىيۈت ، شهرقىيېلىپ كىتىشىىشلىتىپ مهجبۇرى ئئ
لىپىدىن چىققان ۋاستىلهر ېنامىدىكى كوللىكتىپ جازاالش الگىرلىرىنى تهسىس قىلىپ ئىنسان ق

ك سهۋهپلهر بىلهن چهتئهللهرده ۈرلۈشى، تۇشقا ئۇرۇنىتىركىستانلىقالرنى يوقۈت بىلهن شهرقىي
رىپ پاناھلىق ېلهتلهرگه بۆموكراتىك دىلهتته  ياكى دۆزلىرى ياشاۋاتقان دۆاشاۋاتقان ئۇيغۇرالرنى ئي

رىنداشلىرىمىز ېپ قىسىم ئىسالم دۆلهتلىرىده ياشاۋاتقان قۆلۇپمۇ كوتىلهشكه مهجبۇر قىلماقتا. ب
ئهرهبىستان، -ۇدىئخىرىسىغا دۇچ كهلمهكته: سه ئېلىپ كىتىشمىتىنىڭ مهجبۇرى ۈكۆاي ھتخىت

لهتلهر، مىسىر، مااليسىا، ۋه ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ۆىگه ئهزا دكبىرلهشمه خهلىپىلى -شۇنداقال ئهرهپ
 .لهتلىرىۆرىنداش مىللهت دېق

مىتىنىڭ سىياسىي، ئىقتىسادىي، دىنىي، ۈكۆاي ھترىنداشلىرىمىز خىتېركىستانلىق قۈت شهرقىي
سلى كۆرۈلمىگهن زۇلۇمغا دۇچار بۇلۇپ چهتئهللهرگه ارىپ قاتارلىق جهھهتته مىئمهدهنىيهت، ما

ارىپ ئركىستانلىقالرنى ماۈت مىتىنىڭ شهرقىيۈكۆتاي ھتچىپ چىقىشقا مهجبۇر بولماقتا. ئهمما خىېق
ئاالقىدىن پايدىلىنىش  -تايالشتۇرۇش، تاشقى دۇنيا بىلهن بولغان ئاخبارات، ئۇچۇرتجهھهتته خى

ۋاستىلىرى   ارا قانۇنئيىنمۇ خهلقىئهلگه چىققاندىن كتا چهئىمتىيازلىرىدىن مهھرۇم قالدۇرغاچق
رلىقنىڭ ىىراپ مۇساپگاڭگھوقۇقلىرىنى تهلهپ قىلىشتىمۇ قايمۇقۇپ،  -زىنىڭ قانۇنلۇق ھهقۆئارقىلىق ئ

   .دهرت قايناملىرىدا سهرسان بولىۋاتىدۇ
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، ياۋروپا ئىتتىپاقى، رىدا دىيىلگهن سهۋهپلهرگه ئاساسهن، بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىىبىز يۇق
ارالىق ئهھدىنامه، ئلهتلىرىنىڭ پاناھالنغۇچىالر توغرىسىدىكى خهلقۆموكراتىك دىشۇنداقال غهرپ د

ىي ۋه باشقا ئسىياسهتلىرى ئاساسىدا، شۇنداقال دۇنيانىڭ سىياسىي، ئىقتىسادىي، ئىجتىما -قانۇن
لىۋاتقان، پاناھالنغۇچىالرنىڭ ىبارلىققا كڭىدىن ېىشىپ يگك جهھهتلىرىدىكى تهرهققىياتىغا ئهۈرلۈت

بىگه رىتىگه مۇناسىۋهتلىك، بۇ ساھهده ئۇزۇن يىل خىزمهت قىلىپ بهلگىلىك تهجئىبىۋاسته مهنپه
 .پ چىقتۇقۈزۈئىگه بولغان كهسپىي خادىمالرنى تهكلىپ قىلىپ ، بۇ قولالنمىنى ت

زى ۆرىنداشلىرىمىزنىڭ، ئېهن قرگۈبۇ قولالنما دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا سهرسان بولۇپ ي
 -رىپ، ئۆز ھهقېلهتكه بۆموكراتىك دىلهتتىن باشقا بىر دۆۋاتقان دۇه ياكى ئۆزى تۇرتلهتۆۋاتقان درۇتۇ

 .ىمىزدىن مهمنۇن بولىمىزكرول ئوينىسا، بىز قىلغان ئهمگى يشته ئىجابىۈرۈھوقۇقلىرىنى قولغا كهلت

 :ئىھتىرام بىلهن

  تىدىنىتىىقات كومدۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تهتق

  ، ئاپرىل رمانىيهىگ يىل-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تىېتهتقىقات كومىت دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى  4

 

 مۇندهرىجه

 دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتاپنامىسى ۋه جهنۋه ئهھدىنامىسى . 1

 )Amnesty Internationalارا كهچۈرۈم تهشكىالتى (ئخهلق . 2

 ياۋروپا كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش ئهھدىنامىسى . 3

 كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى كۈزىتىش تهشكىالتى . 4

 شهرتنامىسىنىڭ مهزمۇنى نىمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟دۇبلىن  . 5

دىگهن نىمه؟ ياكى قانداق ئادهم پاناھلىنىش ساالھىيىتىگه ئىگه بولغان  "پاناھالنغۇچى" . 6

 بولىدۇ؟

 پاناھالنغۇچى بىلهن كۆچمهننىڭ (مۇھاجىر) پهرقى نىمه؟ . 7

 ھوقۇقلىرى بار؟ -موكراتىك دۆلهتته قانداق قانۇنىي ھهقىپاناھالنغۇچىنىڭ پاناھالنغان د . 8

 پاناھالنغۇچىنىڭ پاناھالنغان دۆلهتته قانداق مهجبۇرىيىتى بار؟ . 9

پاناھالنغۇچىنىڭ پاناھلىق تىلهش ئىلتىماسىنى قايسى ئورۇن قوبۇل ياكى رهت  . 10

 قىلىدۇ؟

پاناھالنغۇچىنىڭ پاناھلىق تىلىگهن دۆلهتتىن يهنه باشقا دۆلهتكه يۆتكىلىپ ياشاش  . 11

 ھوقۇقى بوالمدۇ؟

 ۇچىالرنىڭ قانچه تۈرىنى بىلىسىز؟پاناھالنغ . 12

 .باسقۇچالر -پاناھلىق ئىلتىماسىدىكى قهدهم . 13

 گۇۋاھلىق سۆھبىتى . 14

 تهۋسىيه . 15

  

 



 تىېتهتقىقات كومىت دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى  5

 

 دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتاپنامىسى ۋه جهنۋه ئهھدىنامىسى

دۇنيا "كۈنى ئىمزاالنغان - 10ئاينىڭ-12يىلى - 1948يىن يهنى ىئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن ك
جهنۋه "كۈنى ئىمزاالنغان  -28ئاينىڭ  -7يىلى  -1951ۋه  "خىتاپنامىسىكىشىلىك ھوقۇق 

ز ئىچىگه ئالغان ۋه بۇ ۆپاناھالنغۇچىالر خىزمىتىدىكى ئهڭ مۇھىم مهزمۇننى ئ "ئهھدىنامىسى
ئورگانلىرى ھىساپلىنىدۇ. بۇ خىتاپنامه، ئهھدىنامىنىڭ روھىغا  يردىكى خىزمهتنىڭ ئهڭ ئالىۈت

شۇلىشى ۋه ئىمزالىشى بىلهن ودۆلهتنىڭ ق 147كۈنى - 28ئاينىڭ -7يىلى  -1951ئاساسهن 
)UNHCR-United nations High Commissioner for Refugees  بىرلهشكهن (
  .ى قۇرۇلغانمىتىتكو يلهتلهر تهشكىالتى پاناھالنغۇچىالر ئالىۆد

  
  .مۇراسىمىى قۇرۇلۇش ىتىتكوم يلهتلهر تهشكىالتى پاناھالنغۇچىالر ئالىۆبىرلهشكهن د

ى قۇرۇلغاندىن باشالپ ھازىرغىچه ىتىتكوم يلهتلهر تهشكىالتى پاناھالنغۇچىالر ئالىۆبىرلهشكهن د
مىليوندىن ئاشىدۇ. بۇ ئورگان پاناھالنغۇچىالرغا كۆرسهتكهن  50رىشكهن ئادهم سانى ېياردهمگه ئ

 لىىم نوبتىيىللىرى ئىككى ق-1981ۋه  1954ئىنسانپهرۋهرلىك خىزمهت نهتىجىسى بىلهن 
 .رىشكهنېلىق مۇكاپاتىغا ئىنچت

 68ىغا نۆۋهتته ىتتىىمىي كومئى داىتىتكوم يلهتلهر تهشكىالتى پاناھالنغۇچىالر ئالىۆبىرلهشكهن د
ال نىز قانۇنىۆلىتى ئۆلىتىمۇ بۇنىڭ ئىچىده. ئهمما خىتاي دۆاي دتلهت ئهزا بولغان بولۇپ خىتۆد

ئهمهل قىلماي ئۇنى ئاياق ئاستى  ىمۇپىرىنسىپالرغ-ارالىق ئهھدىنامه، قانۇنئئهمهس بهلكى خهلق
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لهت ھىساپلىنىپ ۆۋهتته دۇنيادىكى كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسى بويىچه ئهڭ ناچار دۆقىلىپ، ن
 .كهلمهكته

 

 )Amnesty Internationalارا كهچۈرۈم تهشكىالتى (ئخهلق

يىلى لوندوندا قۇرغان. -1961لىك ئادۋۇكات ىىلىينگنسون ئىسىملىك ئهېنېر بىتېبۇ ئورگاننى پ
 150ۋهتته ۆلهتلهردىمۇ قۇرۇلۇپ، نۆۋىتسارىيه قاتارلىق دشىرمانىيه، ئاۋستىرىيه ۋه ىيىنچه گىك
ارالىق كىشىلىك ھوقۇقنى ئمىليوندىن ئارتۇق ئهزاسى بولغان خهلق 7لهتته خىزمهت قىلىدىغان، ۆد

 .قوغداشنى نىشان قىلغان ئورگان

ئاينىڭ -11يىلى -1950بۇ ئهھدىنامه   :قوغداش ئهھدىنامىسىياۋروپا كىشىلىك ھوقۇقنى 
  كۈنى رىمدا ماقۇلالنغان -4

) بۇ Human Rights Watch( كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى كۈزىتىش تهشكىالتى
ئهتراپىدا مهخسۇس خادىم دۇنيانىڭ  400يىلى قۇرۇلغان، نوۋهتته  -1978يوركتا بۇلۇپ -ئورگان نيو

 .ن خىزمهت قىلىدۇۈچۈتۇرۇپ كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش ئھهرقايسى جايلىرىدا 

 دۇبلىن شهرتنامىسىنىڭ مهزمۇنى نىمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟

 .رال كۈنى ئىمزاالنغانىۋف -8ۋه - 5يىلى  -II :2003دۇبلىن شهرتنامىسى

زگه ئىيۇن كۈنى ئىمزاالنغان.  بۇ شهرتنامىلهرنىڭ بى -26يىلى  -II: 2013دۇبلىن شهرتنامىسى 
 .رهتامۇناسىۋهتلىك ئاساسلىق مهزمۇنى تۆۋهندىكىلهردىن ئىب

ى بولۇپ جكهلگهنده، بىرىن كهپاناھالنغۇچى ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئهزا بولغان ھهرقانداق بىر دۆلهت
رهك. ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئهزا دۆلهتنىڭ ىكهلگهن دۆلهتكه پاناھلىق تىلهش ئىلتىماسىنى سۇنۇشى ك

رىدا ىسىنى كۆرۈپ چىقىپ بىر تهرهپ قىلىش خىزمهت ئۆلچىمى، پرىنسىپى يۇقپاناھلىق ئىلتىما
لهرنىڭ روھى بويىچه ئوخشاش بولىدۇ. ھاياتى “ نامهتشهر"، “ئهھدىنامه“،“خىتاپنامه"هن نگسۆزله

موكراتىك بىر دۆلهتكه ئاياق باسقاندىن ىخهتهر ئاستىدىكى پاناھالنغۇچى ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئهزا د
هتته ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئهزا دۆلهتنىڭ ئىقتىسادى، ۋدۆلهتته پاناھلىق تىلىشى شهرت. ئهل يىن، شۇىك

بۇ پهرقلهر سهۋهپلىك،  نىڭت. ئهمما پاناھالنغۇچىۈپاراۋانلىق قاتارلىق تهرهپلهردىكى پهرقى مهۋج
دۇبلىن "ل دۆلهتلهرنى تالالپ، ئهڭ ياخشى دۆلهتته پاناھلىنىش ساالھىيىتى بولمايدۇ، بۇ خىل ئهھۋا

  .خىالپ غا “شهرتنامىسى
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ئارا  -ده ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئهزا دۆلهتلهرده پاناھالنغۇچىالرنىڭ ئۇچۇرىنى ئۆز ىسى"دۇبلىن شهرتنام"
يهنى: بارماق ئىزى، ئىسىم فامىلىسى، دۆلهت تهۋهلىكى  ،هننگلهىئالماشتۇرۇش پىرىنسىپى بهلگ

ولۇپ بۇنىڭدىكى مهقسهت: پاناھالنغۇچىالرنىڭ ياۋروپا لىش يولى قاتارلىقالر بىك ،(كهلگهن دۆلىتى)
ىله ئلىشتىن ئىبارهت.  ئهگهر ئاېئىتتىپاقىغا ئهزا دۆلهتلهرده ئايلىنىپ پاناھلىق تىلىشىنىڭ ئالدىنى ئ

باشقا  -ئايرىم، باشقا -تىپ ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى دۆلهتلهرگه ئايرىمىئهزالىرى يولدا ئايرىلىپ ك
رىدا دىيىلگهن ىيىن كهلگهن بولسا، يهنىال يۇقىك -رىىۋاقىتتا ياكى ئىلگ دۆلهتلهرگه، ئوخشاش

لهرنىڭ روھى بويىچه پاناھلىق ئىلتىماسىنى سۇنۇپ، ۋه “ نامهتشهر„، “ئهھدىنامه“،“خىتاپنامه"
 .لهنىڭ جهم بولۇشىنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇئىبۇخىل ئهھۋالنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئا

ياۋروپا  ي، شىمالىيرى دولقۇنىدا، غهربىىپاناھالنغۇچىالر يۇقيىللىرىدىكى -2015،2016(
لهتلىرىگه كهلگهن پاناھالنغۇچىالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى گرىتسىيه، ئىتالىيه قاتارلىق ياۋروپا ۆد

ه قايتۇرۇلمىدى، لىرىگئىتتىپاقىغا ئهزا دۆلهتلهردىن كهلگهن بولسىمۇ، ئۇالر تۇنجى كهلگهن دۆلهت
ىت، ئۇ دۆلهتلهرنىڭ ئنكى ئهينى چاغدىكى شاراۈۇيغۇرالرمۇ بار. چئۇالرنىڭ ئىچىده ئ

 ).رنى قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىدىن ھالقىپ كهتكهن ئىدىپاناھالنغۇچىال

پ قىسىم ۆرىدا دىيىلگهن كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش ئورگانلىرىنىڭ ھازىر دۇنيادىكى زور كىيۇق
غا ئهزا بولغان ۋه  ب د تچۈنكى دىگىنىمىزدهك  لهتلهرده خىزمهت ئاپپاراتلىرى ۋه شۆبىلىرى بار.ۆد

هتته ۋلهتلهر بىردهك ئىمزا قويغان. ئىمزا قويغانىكهن، ئهلۆرىدا دىيىلگهن ئهھدىنامىلهرگه ئاشۇ دىيۇق
ئهھدىنامىلهرده ئوتتۇرىغا قويۇلغان مهزمۇنالرنى ئىجرا قىلىش مهجبۇرىيىتى بولىدۇ. شۇنى 

دۇنيا ئىقتىسادىي ۋهزىيىتىنىڭ تهڭپۇڭسىز بولۇشى، بىر لىدۇكى، ىتۈشكه توغرا كۆئهسكهرتىپ ئ
سهۋهپلىك بىز ئۇيغۇرالر  پهئىتىلىتى بىلهن بولغان ئىقتىسادىي مهنۆاي دتلهتلهرنىڭ خىتۆقىسىم د

 .لىۋاتىدۇىتهلمهي كىرسۆز كۈچىنى تولۇق كۆن ئۇ ئۈچۈئ

قۇقنى قوغداش، ۋه وھ شهرتنامىلهردىكى، كىشىلىك -رىدىكى ئهھدىنامهىلهتلهر يۇقۆموكراتىك دىد
قانۇن  -لهتلىرىنىڭ ئاساسىۆئۇنى كاپالهتكه ئىگه قىلىشنى مهقسهت قىلغان مهزمۇنالرنى ئۆز د

لهتلهرده قانۇنىي كۈچكه ئىگه ۆموكراتىك دىزگهن بولغاچقا، ئۇنىڭدىكى مهزمۇنالر دۈماددىلىرىغا كىرگ
 .ان بولىدۇۋه شۇنداقال قانۇن بويىچه قوغدىلىدۇ ھهم كاپالهتكه ئىگه بولغ

تهشكىالتلىرىدىن باشقا يهنه ھهرقايسى  -هن كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش ئورگاننگرىدا سۆزلهىيۇق
ارالىق ئورگان ۋه ئلهتلىك، خهلقۆا ئوخشاش خىزمهت قىلىدىغان دڭغلهت ۋه رايونالردىمۇ شۇنىۆد

 .تهشكىالتالر مهۋجۇت
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خهتهر ئاستىدىكى مىللهتلهرنى قوغداش "لهتلهردىكى ۆرمانىيه، شۋىتسارىيه قاتارلىق دىئااليلۇق گ
 “تهشكىالتى

قاتارلىق تهشكىالتالر ئۇزۇن يىلالردىن بۇيان، “ ۋاكالهتسىز مىللهتلهر تهشكىالتى"لگىيهدىكى ىب
ھوقۇقلىرىنى قوغداش جهھهتته نۇرغۇن خىزمهتلهرنى ئىشلهپ  -ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھهق

ك بولغان ۋهكىل خارهكتىرلىق ۈچلۈارادا تهسىرى كئلقكهلمهكته. بىز پهقهت ئاالھىده نوپۇزلۇق، خه
 .تهشكىالتالرنىال تونۇشتۇردۇق -ئورگان

لىدىغان ىرىنداشلىرىمىز پاناھلىق تىلهشته بىۋاسته دۇچ كېركىستانلىق قۈت تۆۋهنده بىز شهرقىي
 .رىت مهسىلىلهرگه ئۆتىمىزىكونك

دىگهن نىمه؟ ياكى قانداق ئادهم پاناھلىنىش ساالھىيىتىگه ئىگه  "پاناھالنغۇچى"
 بولغان بولىدۇ؟

ىي زوراۋانلىققا ئۇچرىسا، ئدان بولغان دۆلهتته سىياسى، ئىقتىسادى، ئىجتىماژبىر ئىنسان، ئۆزى گرا
ا، سىم،  زوراۋانلىقىغا ئۇچرىسىمهتنىڭ بۈتىقادى سهۋهپلىك ھۆكىتنىك مىللهت بولغانلىقى، دىنىي ئىئ

تىقادى بىلهن ىلىش، دىنىي ئېارىپ تهربىيىسى ئئداۋالىنىش، نورمال ما -ۋه شۇ سهۋهپلىك سهھىيه
ئادهت، خىزمهت قىلىش ياكى خىزمهت  -شۇغۇللىنىش، ئهركىن نىكاھلىنىش ، مهدهنىيهت، ئۆرپ

كۈمىتىنىڭ ياكى ۆلهت ھۆىيهت تهرىپىدىن يهكلىنىپ، شۇ دئمهت ياكى جهمۈكۆپىش جهھهتته شۇ ھىت
رىشهلمهي ، ئۆز دۆلىتىدىن قانۇنلۇق ياكى ېقانۇن ئورگانلىرىنىڭ قوغدىشىغا ئ -لهتتىكى ئهدلىيهۆشۇ د

چىپ چىققان بولسا، بۇ ئادهم ېن قۈچۈلىش ئېقانۇنسىز يولالر بىلهن نورمال ھاياتىنى ساقالپ ق
ق سهۋهپلهرنى پاناھلىق تىلهش ساالھىيىتىگه ئىگه بولغان بولىدۇ. ئهمما يۇقىرىدا دىيىلگهن بارلى

رگهن بولۇشى شهرت ئهمهس، پهقهت شۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرهرسى بولسا كۇپايه. بۇ ۈشىدىن كهچېب
 .يىنچه تهپسىلى توختىلىمىزىنۇقتىالر توغرىسىدا ك

 پاناھالنغۇچى بىلهن كۆچمهننىڭ (مۇھاجىر) پهرقى نىمه؟

تىلهش ساالھىيىتىگه پ پاناھلىق ىتىرىدا دىيىلگهن سهۋهپلهرنى كۆرسىيۇق پاناھالنغۇچى:
نكى ۈيىن ئىختىيارى ھالدا كهلگهن دۆلىتىگه قايتالمايدۇ، چىرىشكهندىن كېرىشىدۇ. ساالھىيهتكه ئېئ

 .هگه دۇچار بولىدۇئپاجى نرىدا دىيىلگهىدۆلىتىگه قايتقان تهقدىرده، يهنىال يۇق

ۇ ياخشىراق ھايات خىمىئۆز دۆلىتىدىن، ئۆز ئىختىيارى بىلهن ئايرىلىپ باشقا دۆلهتته ت كۆچمهن:
ن چىقىدۇ. خالىغان ۋاقتىدا ئۆز دۆلىتىگه قايتااليدۇ، قايتقاندىمۇ يهنه شۇ دۆلهتنىڭ ۈچۈش ئۈرۈكهچ
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گىشلىك ئىمتىيازالردىن بهھرىمهن بوالاليدۇ. مانا بۇ پاناھالنغۇچى ىپۇخراسى بهھرىمهن بولۇشقا ت
 .بىلهن كۆچمهن ئوتتۇرىسىدىكى ماھىيهتلىك پهرق

 ھوقۇقلىرى بار؟ -موكراتىك دۆلهتته قانداق قانۇنىي ھهقىىڭ پاناھالنغان دپاناھالنغۇچىن

گىشلىك ىهن، شۇ دۆلهت پۇخرالىرى بهھرىمهن بولۇشقا تنگشۇ دۆلهتنىڭ ئاساسى قانۇنىدا بهلگىله
 .ىرىدىكى ئىمتىيازالردىن بهھرىمهن بولىدۇئدا

تۈرلۈك يولسىزلىق ۋه زوراۋانلىقتىن ش ھوقۇقى ھهم ۈرۈلهتته ئهركىن يۆپىكىر ئهركىنلىكى، شۇ د
 .قوغدىنىشنى قانۇن ئورگانلىرىدىن تهلهپ قىلىش ئىمتىيازىدىن بهھرىمهن بولىدۇ

گىشلىك ئىمتىيازىدىن ىىي جهھهتتىن بهھرىمهن بولۇشقا تئشۇ دۆلهتنىڭ ئىقتىسادى، ئىجتىما
 .بهھرىمهن بولىدۇ

لىش ۋه شۇنىڭدهك ېسى ئىارىپ تهربىيئل ماساالمهتلىك جهھهتته نورمال داۋالىنىش، نورما -سهھىيه
  .ىيهتته نورمال خىزمهت قىلىش ئىمتىيازىدىن بهھرىمهن بولىدۇئشۇ جهم

 

 

 پاناھالنغۇچىنىڭ پاناھالنغان دۆلهتته قانداق مهجبۇرىيىتى بار؟

سىياسهتلىرىگه بويسۇنىشى، شۇ دۆلهتنىڭ  -پاناھالنغۇچى، پاناھلىق بهرگهن دۆلهتنىڭ قانۇن
 .رهكىايه قىلىشى كئتهرتىپىگه رى ىيهتئجهم

 پاناھالنغۇچىنىڭ پاناھلىق تىلهش ئىلتىماسىنى قايسى ئورۇن قوبۇل ياكى رهت قىلىدۇ؟

پاناھلىق تىلىگۈچىنىڭ پاناھلىق تىلهشته كۆرسهتكهن سهۋهپلىرىنى، شۇ دۆلهت قانۇن ئورگانلىرى، 
ىت ماددىلىرىغا ئاساسهن كۆرۈپ ئگه ئاهن، پاناھلىق تىلىگۈچىلهرنگدۆلهتنىڭ ئاساسى قانۇنىدا بهلگىله

  .بۇل قىلىدۇ ياكى رهت قىلىدۇوچىقىپ ق

پاناھالنغۇچىنىڭ پاناھلىق تىلىگهن دۆلهتتىن يهنه باشقا دۆلهتكه يۆتكىلىپ ياشاش 
 ھوقۇقى بوالمدۇ؟
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نورمال ئهھۋال ئاستىدا، پاناھلىق بهرگهن دۆلهتنىڭ پۇخراسى بولۇشتىن ئىلگىرى باشقا دۆلهتكه 
ش سهۋهپلىك يۆتكىلىشنى ياكى باشقا دۆلهتتىن ۈرۈىله بىرلهشتئلسىڭىز بولمايدۇ، ئهمما ئايۆتكه

  .يۆتكهپ كىلىشنى ئىلتىماس قىلىش ھوقۇقىڭىز بولىدۇ

 پاناھالنغۇچىالرنىڭ قانچه تۈرىنى بىلىسىز؟

 .چىپ پاناھلىنىشېتاشقى ئۇرۇشتىن ق -ئىچكى.  1

 .پاناھلىنىشچىپ ېىي ئاپهت بۇزغۇنچىلىقىدىن قئتهبى.  2

 .چىپ پاناھلىنىشېئاخبارات ئهركىنلىكى سهۋهبىدىن ق -پىكىر.  3

 .چىپ پاناھلىنىشېسىياسى ئهركىنلىكى سهۋهپلىك ق.  4

 .چىپ پاناھلىنىشېدىنىي ئهركىنلىكى سهۋهپلىك ق.  5

 .چىپ پاناھلىنىشېنىكاھ ئهركىنلىكى سهۋهپلىك ق.  6

 .چىپ پاناھلىنىشېسهۋهپلىك ق سى ئااللماسلىقىارىپ تهربىيئنورمال ما.  7

 .چىپ پاناھلىنىشېنورمال داۋالىنالماسلىق سهۋهپلىك ق.  8

 .چىپ پاناھلىنىشېئىقتىسادىي بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراش سهۋهپلىك ق.  9

 .چىپ پاناھلىنىشېشى سهۋهپلىك قۇياشاۋاتقان ئورنىنىڭ مۇھىت بۇزۇل.  10

شهنچىسىنىڭ ئوخشاش ۈشۇنىڭدهك چ ىقارىش ارىپ تهربىيىسى، قىممهتئۋهتهنداشلىرىمىزنىڭ ما
 .رىشنى مۇۋاپىق كۆردۇقېقى نۇقتىالر توغرىسىدا قىسقىچه ئىزاھات بىرىسهۋهپلىك يۇق ىبولماسلىق

 .ھلىنىشاچىپ پانېتاشقى ئۇرۇشتىن ق -ئىچكى

 ياشاۋاتقان دۆلىتىڭىزده ئىچكى ئۇرۇش، قوراللىق توقۇنۇش ياكى قوشنا دۆلهت بىلهن ئۇرۇش بولغاندا،
چىپ پاناھلىنىشنى ېموكراتىك دۆلهتكه قىىلىڭىزنىڭ ھايات بىخهتهرلىكى ئۇچۇن، بىر دئئۆزىڭىز ۋه ئا

 .كۆرسىتىدۇ

 .چىپ پاناھلىنىشېىي ئاپهت بۇزغۇنچىلىقىدىن قئتهبى

غىر قۇرغاقچىلىق، زور ېرىپ: يهر تهۋرهش، ئېياشاۋاتقان دۆلىتىڭىزده ياكى رايوندا تهبىئىي ئاپهت يۈز ب
ئاپهتلهرگه دۇچار بولۇپ، دۆلىتىڭىز ياكى  قسهللىك قاتارلىىھاشارهت ئاپىتى، يۇقۇملۇق ككهلكۈن، 



 تىېتهتقىقات كومىت دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى  11

 

رۇن، ئورگانالرنىڭ ماس قهدهمدىكى وھۆكۈمىتىڭىز شۇنداقال شۇ دۆلهتتىكى مۇناسىۋهتلىك ئ
ىله ئقىلسىڭىز، ئۆزىڭىز ۋه ئاېقۇتقۇزۇشى، ياردىمىگه ئهرىشىشتىن مهھرۇم قالسىڭىز ۋهياكى چهتكه ق

رىپ ېچىپ بېموكراتىك دۆلهتكه قىن بىر دۈچۈلىش ئېزالىرىڭىزنىڭ ھاياتىنى ساقالپ قئه
 .پاناھالنسىڭىز بولىدۇ

 .چىپ پاناھلىنىشېئاخبارات ئهركىنلىكى سهۋهبىدىن ق -پىكىر

دۆلىتىڭىز ياكى ياشاۋاتقان رايونىڭىزدا ئاخبارات، نهشىريات، تهشۋىقات ئورۇنلىرىدا خىزمهت قىلىپ ، 
اللىق توغرىسىدا يازغان ئهسهر، ئسكار، قوشۇمچه كهسپ قاتارىدا ، ئهقهللىي رىياكى ھهۋه

شىدىكىلهرنىڭ ېنۇتۇقلىرىڭىز، شۇنداقال يازمىلىرىڭىز ئىزچىل تۈرده ھۆكۈمهت ياكى ھاكىمىيهت ب
رىدىكى ىشۇنىڭ بىلهن يۇق ،ىي  قىلىشىغا ئۇچرىسا، شۇ سهۋهپلىك خىزمىتىڭىزدىن ھهيدهلسىڭىزئمهن

 -باشقا ئورۇنالرمۇ سىزنى كهمسىتىپ ئىشقا ئالمىسا، ھۆكۈمهتنىڭ مۇناسىۋهتلىك  ئهدلىيه تىنسهۋهپ
امىله قىلسا ئھوقۇقلىرىڭىزنى قوغدىمىسا ياكى بىپهرۋا مۇ -ردىكى ھهقۈقانۇن ئورۇنلىرى سىزنىڭ بۇ ت
پىپ ، ېتۈرمىلهرگه تاشالنسىڭىز، ئاخىرىدا سىز پۇرسهت ت ا، ئاخىرى جازاالنسىڭىز ھهتت

 .چىپ چىقىپ پاناھالنسىڭىز بولىدۇېلىتىڭىزدىن قانۇنلۇق ياكى قانۇنسىز قدۆ

 .چىپ پاناھلىنىشېسىياسى ئهركىنلىكى سهۋهپلىك ق

، ئىقتىسادىي، دىنىي، ي، سىياسىيهخسىشئۆزىڭىز ياشاۋاتقان دۆلهت ياكى رايوندا، ئۆزىڭىزنىڭ 
هن نگقانۇنىدا بهلگىله ارىپ، نىكاھ ئهركىنلىكى، شۇ دۆلهتنىڭ ئاساسىيئنىيهت، ماهمهد

ن ۋه ياكى ئۆز مىللىتىڭىزنىڭ ۈچۈپىرىنسىپالردىكى ئهقهللىي كىشىلىك ياشاش ئهركىنلىكىڭىز ئ
سىياسىتىگه   -ۋاتقان  دۆلهتنىڭ  قانۇنۈزۈرگۈن ھاكىمىيهت يۈچۈرىدا دىيىلگهن ئهركىنلىكلىرى ئىيۇق

سىياسىتىگه قارشى تهشكىالت،  -قارشى ئىش قىلغان بولسىڭىز: ھۆكۈمهت ئىجرا قىلىۋاتقان قانۇن
هتنى تهشكىللهپ قارشىلىق ئالن قىلىش، جاماېىيهت قۇرۇش، يازما شهكىلده باياناتالر ئئجهم
هتنى ھۆكۈمهتنىڭ خاتا سىياسىتىگه قارشى نامايىشقا تهشكىللهش قاتارلىق ئش، جاماىتسىكۆر
السىڭىز ھاياتىڭىز خهۋپكه پ قۈالىيهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىپ، ئهگهر ھۆكۈمهتنىڭ قولىغا چۈشئپا

هتته ھۆكۈمهت قانۇن ئورگانلىرىنىڭ يهنى قانۇننىڭ قوغدىشىغا ۋھتىمالى زور بولغاندا (ئهلېئۇچراش ئ
ىلىڭىز بىلهن ئرىشهلمىگهن ئهھۋالدا) دۆلىتىڭىزدىن قانۇنلۇق ياكى قانۇنسىز چىگرىدىن چىقىپ (ئاېئ

 .ىدۇموكراتىك دۆلهتته پاناھلىق تىلىسىڭىز بولىبىرگه) د

 .چىپ پاناھلىنىشېدىنىي ئهركىنلىك سهۋهبىدىن ق
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اي دۆلىتىنىڭ ئاساسى تى بولۇپ، خىتكئهركىنلى دتىقاىدىنىي ئهركىنلىك، بىر ئىنساننىڭ ئهقهللى ئ
هن. نگئهركىنلىكىگه ھۆرمهت قىلىنىدۇ دهپ بهلگىله دتىقاىئ–قانۇنىدىمۇ ھهركىمنىڭ ئۆز دىنى 

تىش، ۋه ياكى دىنىي ىگۆنىش ياكى ئىگۆئهگهر سىز دىن ئ  ىاللىق دهل بۇنىڭ ئهكسىچه.ئئهمما ر
لىشتىن ئىلگىرى ېلىپ ياكى بايقاپ قېالىيهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىپ، ھۆكۈمهت بايقاپ قئپا

موكراتىك دۆلهتته ىدۆلىتىڭىزدىن قانۇنلۇق ياكى قانۇنسىز يولالر ئارقىلىق چىگرىدىن چىقىپ، د
چىپ چىقمىغان ئهھۋالدا ھۆكۈمهت سىزنى ئۇزۇن ېق پاناھلىق تىلىسىڭىز بولىدۇ. ئهگهر سىز

ھتىماللىقى ېمۇددهتلىك تۈرمه جازاسىغا ھۆكۈم قىلىشى ياكى ھاياتىڭىزنىڭ خهۋپكه ئۇچراش ئ
 .ئىنتايىن چوڭ

 .چىپ پاناھلىنىشېنىكاھ ئهركىنلىكى سهۋهپلىك ق

ن ئاتالمىش ۈچۈزدىن ئاسسىمىالتسىيه قىلىش ئىاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرنى تتنۆۋهتته خىت
شقا ىشىتايالر بىلهن تويلتنى يولغا قويۇپ ئۇيغۇرالرنى خى "رىغبهتلهندۈرۈش سىياسىتى"

  .مهجبۇرلىماقتا

تاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىل، نىكاھ ئهركىنلىكىگه قارشى تشىغا يهتكهن ۋه خىېئهگهر نىكاھلىشىش ي
ال) ئۆزىڭىزنىڭ نىكاھ ئاي -يىگىت (ئهر -تايالر بىلهن تويلىشىشنى خالىمىغان قىزتھالدا خى

ئانىڭىز پهرزهنتلىرىنىڭ نىكاھ ئهركىنلىكىنى  -ن ياكى سىزنىڭ ئاتاۈچۈئهركىنلىكىنى قوغداش ئ
ن، دۆلىتىڭىزدىن قانۇنلۇق ياكى قانۇنسىز يولالر ئارقىلىق چىگرىدىن چىقىپ، ۈچۈقوغداش ئ

هن نىكاھلىشىشنى رهت اي بىلتنكى سىز خىتۈموكراتىك دۆلهتته پاناھلىق تىلىسىڭىز بولىدۇ.  چىد
هتته سىزنىڭ نىكاھ ئهركىنلىكىڭىز ۋھتىمالى زور. ئهلېغىر جازاغا ئۇچراش ئېن ئۈقىلغىنىڭىز ئۈچ

 .اي دۆلىتىنىڭ قانۇنىدا قوغدالمىغان ئهھۋال ئاستىداتخىت

 

 .چىپ پاناھلىنىشېسى ئااللماسلىق سهۋهپلىك قىارىپ تهربىيئنورمال ما

غىنىغا ئوخشاش للىش، بىر ئىنساننىڭ قۇياش نۇرىدىن بهھرىمهن بوېسى ئىارىپ تهربىيئنورمال ما
 "ارىپئقوش تىللىق ما"اي ھۆكۈمىتى تھوقۇقلىرىدىن بىرىدۇر. ۋهتىنىمىزده ھازىر خىت يئهڭ ئهقهللى

تاي تىلى تدىگهن ساختا نامدا ئۇيغۇر تىلىنى تۈرلۈك ساھهلهرده ئىستىمالدىن قالدۇرۇپ، خى
قا ماسالشمىغانالرنى  "ارىپئقوش تىللىق ما"قويماقتا. شۇنىڭ بىلهن بىرگه ارىپىنى كهسكىن يولغا ئما
 .ئۇسۇلالر بىلهن جازاالپ، ئۇالرنى جهمئىيهتته يهكلىمهكته -ك چارهۈرلۈت
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سى كۆرۈش ئهركىنلىكىڭىزنى قوغداش ۋه ىارىپ تهربىيئدا ماىئهگهر سىز ئۆزىڭىزنىڭ ئانا تىل
ارىپ، قانۇن ئھالدا، دۆلىتىڭىزنىڭ مۇناسىۋهتلىك ماھۆكۈمهتنىڭ بۇ خىل سىياسىتىگه قارشى 

نلىرىغا بۇ خىل ئۈمىدىڭىزنى ئىنكاس قىلىپ، قولالش ئورنىغا ئهكسىچه كهمسىتىش، جازالىنىش، ۇئور
موكراتىك دۆلهتته ىچىپ چىقىپ، دېھتىمالى تۇغۇلغاندا، قېھاياتىڭىز خهۋپكه ئۇچراش ئ اھهتت

 هردىنقى سهۋهپلىرىسىده پهرزهنتلىرىنى يۇقائانىالر نار -سىم ئاتاپاناھلىق تىلىسىڭىز بولىدۇ.  (بىر قى
 ۋاتىدۇ.)ۇموكراتىك دۆلهتكه قاچۇرۇپ كىلىپ پاناھلىق تىلىگهن، ۋه ئىلتىماسىمۇ قوبۇل بولىد

 .چىپ پاناھلىنىشېنورمال داۋالىنالماسلىق سهۋهپلىك ق

بولۇپ، شۇ دۆلهتنىڭ داۋاالش  سهللىكه گىرىپتارىغىر كېۋاتقان دۆلهت ياكى رايوندا، ئاسىز ياش
ىيهتته كهمسىتىشكه ئسهلگه دۇچار بولۇپ جهمىغىر كېنىكىسى ئاجىز بولسا ياكى يۇقۇملۇق ئېخت

رقىي ئارقا ېداۋاالش ئورۇنلىرى مىللهت، دىن، ئ -ئۇچرىسىڭىز ۋه ياكى سىزنى ھۆكۈمهت، سهھىيه
لىپ ېلىپ، نورمال داۋاالش ئېپ قلۇيىپ بوىشىڭىز سهۋهپلىك، تۈرلۈك شهكىلدىكى ئاۋارىيهده مۈكۆرۈن

 .چىپ چىقىپ پاناھلىق تىلىسىڭىز بولىدۇېموكراتىك دۆلهتكه قىبارمىسا، د

 .چىپ پاناھلىنىشېئىقتىسادىي بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراش سهۋهپلىك ق

ھۆكۈمهتنىڭ نۆۋهتتىكى  اجهھهتته ئىگىلىك تىكلىگهن، ئهمم يادىسئۆز تىرىشچانلىقىڭىز بىلهن ئىقتى
شىڭىز سهۋهپلىك ۈتنىك ئارقا كۆرۈنىرنى قاتتىق قوللۇق باستۇرۇش سىياسىتى نهتىجىسىده، ئئۇيغۇرال

سى تهۋهسىده سىزنىڭ ىتورىيىررېتاي تتلىپ خىىجهھهتته ۋهيران بولسىڭىز، يهنه ك يئىقتىسادى
لمىسا، ون قايتا تىرىكچىلىك قىلىپ نورمال ياشاش ئىمكانىيىتىڭىز بۈچۈئۇيغۇر بولغانلىقىڭىز ئ

 .چىپ چىقىپ پاناھلىق تىلىسىڭىز بولىدۇېموكراتىك دۆلهتكه قىد

 .چىپ پاناھلىنىشېنىشى سهۋهپلىك قىياشاۋاتقان ئورۇن مۇھىتىنىڭ بۇلغ

غىر دهرىجىده بۇلغانغان، سىز ھۆكۈمهتنىڭ مۇۋاپىق دهرىجىدىكى ېسىز ياشاۋاتقان رايوننىڭ مۇھىتى ئ
گهن، ھۆكۈمهت، قانۇن ئورۇنلىرىنىڭ بۇ رىشهلمىېهلىنىش ياردىمىگه ئئنىشتىن مۇداپىىبۇلغ

سى تهۋهسىده سىزنىڭ ىتورىيىررېتاي تتجهھهتتىكى قوغدىشىدىن مهھرۇم قالغان بولسىڭىز، خى
ن باشقا ئورۇنغا كۆچۈپ، شۇ جايدا نورمال ھاياتىڭىزنى كهچۈرۈش ئىمكانى ۈچۈئۇيغۇر بولغانلىقىڭىز ئ

 .پاناھلىق تىلىسىڭىز بولىدۇچىپ چىقىپ ېموكراتىك دۆلهتكه قىبولمىسا، د

چىپ پاناھلىق ېچىلغان دۇنيا كىلىمات يىغىنىدا، مۇھىت بۇلغىنىشتىن قىرمانىيهده ئىئۆتكهن يىلى گ
تىلهش مهسىلىسى ئوتتۇرىغا قويۇلغان ۋه بۇ ماددىنى پاناھلىق تىلهشتىكى سهۋهپ دهپ تونۇشنى 
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قى ىرى. ئۆتكهن يىلنىڭ ئاخىرى، يۇقموكراتىك دۆلهت ھۆكۈمهتلىرىگه تهۋسىيه قىلغانىھهرقايسى د
رىكا قىتئهسىدىكى چىلىدىن كهلگهن ىسهۋهپنى ئاساس قىلىپ پاناھلىق تىلىگهن، جهنۇبى ئام

 .رمانىيه ھۆكۈمىتى قوبۇل قىلغانىپاناھالنغۇچىنىڭ ئىلتىماسىنى گ

 .باسقۇچالر -پاناھلىق ئىلتىماسىدىكى قهدهم

رنى يىن، ئهڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىده پاناھالنغۇچىالىىن كموكراتىك دۆلهتكه ئاياق باسقاندىسىز بىر د
 .رىپ ئۆزىڭىزنى مهلۇم قىلىسىزېقوبۇل قىلىش ئورنىغا ب

يهنى ئىسىم  ،ن كهلگهنلىكىڭىز توغرىسىدا تىزىمغا ئالدۇرىسىزۈچۈپاناھلىنىش ئ  بىرىنچى قهدهم:
ز قاتارلىق ئۆزىڭىزنىڭ شهخسى رىڭىز، دۆلهت تهۋهلىكىڭىىغۇلغان يۇفامىلىڭىز، تۇغۇلغان ۋاقتىڭىز، ت -

 .ىڭىزنى قويىسىزيئۇچۇرى بىلهن تهمىنلهپ، جهدۋهللهرگه ئىمزا

ئىلتىماس سۇنىسىز.  ين كهلگهنلىكىڭىز توغرىسىدا رهسمىۈچۈپاناھلىنىش ئ   ئىككىنچى قهدهم:
لىدۇ ۈىت كىملىك ئۇچۇرالر ئارخىپالشتۇرۇلۇپ، دۆلهتنىڭ پاناھالنغۇچىالر ئارخىپىغا كىرگۈزئسىزگه ئا

 ئاساسهن، سىزگه پاناھلىق تىلهشتىكى گۇۋاھلىق سۆھبهت زغاۋه سىزنىڭ پاناھلىق ئىلتىماسىڭى

 مهھكىمه/ تۈركچه  Anhörung رمانچهىگ / 听证会 تايچهتخى /interviewلىزچه (ئىنگى
پاناھالنغۇچى،   رىدۇ. بۇ تۈردىكى خىزمهتلهرنىڭ ھهممىسىېكىتىپ بىۋاقتىنى ب ). دهپ ئاتايدۇ

ۇل ھۆكۈمهت خادىمى بىلهن نهق مهيداندا ئتهرجىمان ۋه پاناھالنغۇچىالر خىزمىتىگه مهس
اي تىلىدا سۆزلهشكه تاي دۆلهت تهۋهلىكىدىن كهلگهن بولغاچقا، سىزنى خىتتجىرىلىدۇ. سىز خىتىب

پىق. چوقۇم ئۆز تهۋسىيه قىلىدۇ. سىز ئۆزىڭىز ئهڭ ياخشى بىلىدىغان تىلدا سۆزلىگىنىڭىز ئهڭ مۇۋا
تىدۇ، سهۋرچان ىپىشقا ۋاقىت كېئانا تىلىڭىزدا سۆزلهش ھوقۇقىڭىز بولىدۇ، پهقهت تهرجىمان ت

 .بولغىنىڭىز ياخشى

گۇۋاھلىق سۆھبىتى. بۇ سۆھبهت سىزنىڭ پاناھلىق ئىلتىماسىڭىزنى قوبۇل   ئۈچىنچى قهدهم:
ىڭ قايسى تىلدا سۆھبهتلىشىشنى هتته سىزنۋقىلماسلىقتا ھهل قىلغۇچ رول ئوينايدۇ. ئهل -قىلىش

 .تالالش ھوقۇقىڭىز بار

رىدا دىيىلگهن باسقۇچالرنىڭ ىلىپ، پاناھالنماقچى بولسىڭىز يۇقىسىز كزىمدا ۋىوئهگهر سىز ئايردر
جىرىلىشى مۇمكىن. شۇنىڭدىن ىتىمدىال بىھالالردا تهرجىمان سهۋهپلىك بىر ق هھهممىسى كۆپىنچ

 .ۇخسهت قىلىدۇيىن سىزنى چىگرىدىن كىرىشكه رىك
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نى سىزگه ھۆكۈمهت تهرهپ بىۋاسته، ئهڭ ئاز ىگۇۋاھلىق سۆھبهت ئۇقتۇرۇش گۇۋاھلىق سۆھبىتى:
  .ايىدىل تهييارلىق قىلىشىڭىز الزىمتن ئهسۈچۈدۇ. بۇ سۆھبهت ئىرۇال ئۇقتۋھهپته ئاۋ 2دىگهنده 

پاناھلىنىش سۆھبهت، سۆھبهت رىياسهتچىسى يهنى ھۆكۈمهتنىڭ مهخسۇس پاناھالنغۇچىالرنىڭ 
قانۇن خىزمهتچىسى، تهرجىمان ۋه سىز بىلهن بولىدۇ. ئهگهر  ي سهۋهبىنى سورايدىغان كهسپى

ئادۋۇكات تهكلىپ قىلغان بولسىڭىز، ئادۋۇكاتىڭىز ھهمراھ بولىدۇ. سىز شۇ جهرياندا بىرهر كىشىلىك 
الىڭىزنى دىگهن رىشىپ، ئهھۋېھوقۇق تهشكىالتلىرىنىڭ خىزمهتچىلىرى بىلهن تونۇشۇش پۇرسىتىگه ئ

ش ئارقىلىق سىزگه تىبولسىڭىز ۋه ئۇالرنى بۇ سۆھبهتكه تهكلىپ قىلسىڭىز، ئۇالر ھۆكۈمهتكه تىزىملى
  .هتته ھۆكۈمهت تهرهپ قوشۇلغان ئهھۋال ئاستىداۋھهمرا بولسا بولىدۇ، ئهل

ر توغرىسىدا سىز بىلهن سۆھبهتلىشىدىغان خادىم نورمالدا، ئۇيغۇرالرنىڭ ئهھۋالىدىن خهۋهردار، ئۇيغۇ
 .گ ھىساپلىنىدۇوبهلگىلىك چۈشهنچىگه ئىگه بولغان بولۇپ ھهم بىر پىسخول

فامىلىڭىز، ئوقۇش  -ئۇچۇرالرنى يهنى ئىسىم يسۆھبهتته ئالدى بىلهن سىزگه مۇناسىۋهتلىك شهخسى
 ئانىڭىز، تۇغۇلغان يۇرتىڭىز، دۆلهت تهۋهلىكىڭىز، كهسپىڭىز قاتارلىق بىر يۈرۈش-تارىخىڭىز، ئاتا

يىن، پاناھلىنىشىڭىزدىكى سهۋهپنى سورايدۇ. بۇ نۇقتىدا سىز ئۆزىڭىزنىڭ پاناھلىنىشقا ىالالردىن كوئس
تىم، ىهشتىڭىزنى: قاچان، قهيهرده، قانچه قزگۈررگهن بىۋاسته سهۈشىڭىزدىن كهچېمهجبۇر قالغان، ب

رىدا ئىزاھات ىىز يۇقرهك. بىرىشىڭىز كېكۈنى بىلهن دهپ ب -كىملهر تهرىپىدىن، قانداق شهكىلده، ئاي
شىڭىزدىن كهچۈرگهن بولسىڭىز شۇنى بايان ېتۈرلۈك سهۋهپنىڭ قايسىسىنى ب 10رىپ ئۆتكهن ېب

قىلسىڭىز بولىدۇ. ئهگهر سىز تۇتۇش بۇيرۇقى چىقىرىلغان ئادهم بولسىڭىز، پاسپورتنى قانداق چاره 
ئالغانلىقىڭىزنى، شۇنداقال ايدهك پارىخور دۆلهتته قانچىلىك ئىقتىسات سهرپ قىلىپ تبىلهن ۋه خىت

ۋاستىلهر بىلهن  -تاي دۆلهت چىگرىسىدىن بىخهتهر ھالدا قانداق شهكىلتسىزدهك بىر ئادهمنىڭ خى
ئايرىلغانلىقىڭىزنى قايىل قىالرلىق سهۋهپ بىلهن ئىزاھلىشىڭىز الزىم. ئهگهر قايتىپ كهتسىڭىز 

بهتته ئهڭ ھرهك. بۇ سۆىن قىلىشىڭىز كبايا يقانداق بىر ئاقىۋهتكه قالىدىغانلىقىڭىزنىمۇ تهپسىلى
ڭىز ئهڭ ياخشى. بهزىده ھۆكۈمهت نىياخشىسى ئۇيغۇر تىلىدىكى، ئۇيغۇر تهرجىمان تهلهپ قىلغى

اي مىللىتىدىن تاز ئۇيغۇرچه بىلىدىغان تهرجىماننى تهكلىپ قىلىدۇ. خىتئباشقا مىللهتتىن بولغان، بىر
اي تهرجىمانغا تيلىق شهكىلده رهت قىلىڭ. خىتاي تهرجىماننى ئهڭ ياخشىسى، چىراتبولغان، خىت

تاي مىللىتىگه بولغان ئىشهنمهسلىك بولماستىن بهلكى شۇ دۆلهت سىز تقوپاللىق قىلغىنىڭىز، خى
ن تهكلىپ قىلغان، شۇ دۆلهت ھۆكۈمهت خىزمىتىگه بولغان ھۆرمهتسىزلىك بولۇپ ھىساپلىنىدۇ. ۈچۈئ

بهت ئاخىرىدا پۇرسهت بولسا ۋهتهندىكى، ھهم ھرىڭ، سۆېالالرغىال جاۋاپ بوئسىز پهقهت سورالغان س
نكى بۇ يهرده پهقهتال سىز ۈسى توغرىسىدا توختالسىڭىز بولىدۇ. چىئۇيغۇرالرنىڭ نۆۋهتتىكى تراگىدىي
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ۋاتىسىز، سىزگه بىۋاسته مۇناسىۋىتى يوق، باشقىالر توغرىسىدا كۆپ ۇپاناھلىق ئىلتىماسىنى سۇن
 .ايدىسىز بولىدۇسۆزلىسىڭىز ئاقىۋهتته سىزگه پ

قىلماسلىق  -سىز بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزگهن خادىمنىڭ بهزىلىرىگه، پاناھالنغۇچىالرنى قوبۇل قىلىش
ئاي ئىچىده سىزگه قوبۇل  6يىن ىرىلگهن. ساالھىيهتكه ئىگه خادىمالر سۆھبهتتىن كېساالھىيىتى ب

ارارنى ئهۋهتىدۇ. ساالھىيهتكه قىلمىغانلىق توغرىسىدا يازما شهكىلده، ھۆكۈمهت نامىدىن ق -قىلغان 
ئىگه بولمىغان خادىمالر سۆھبهت خاتىرىسىنى، قارار چىقىرىش مهركىزىگه ئهۋهتىدۇ ۋه ھۆكۈم 

ئاي ئىچىده ھۆكۈمهت نامىدىن قارارنى ئهۋهتىدۇ. بۇ جهرياندا  6يىن ئوخاشاشال ىچىققاندىن ك
ققهت قىلىشىڭىز، خالىغانچه چهكلىرىڭىزگه دى -ھۆكۈمهت بهلگىلىگهن ئورۇندا تۇرۇشىڭىز، خهت

 .رهكىرمهسلىكىڭىز كۈساياھهت قىلىپ ي

ئهگهر ئىلتىماسىڭىز رهت قىلىنسا، نورمالدا بىر ئايلىق مۆھلىتىڭىز بولىدۇ. ناھايىتى ئاز ساندىكىلهرگه 
 جىھهپته بولسا، بىرىن 2 ،ھهپتىسى 2ھهپته بولسا، ئالدىنقى  4رىلىدۇ. ېھهپته مۆھلهت ب 2

رىدىغان ۋاقتىڭىز ۈتىراز بىلدىھهپتىسى سىزنىڭ ئادۋۇكات تهكلىپ قىلىپ، چىقىرىلغان قارارغا ئ
دهپ قاراپ لدى بولۇپ، بۇ پۇرسهتنى قولدىن بهرسىڭىز، ھۆكۈمهت سىزنى قارارىمىزنى قوبۇل قى

لىسىز. ھهپتىسى ياكى ئاخىرقى ھهپتىسى، سىزنى قايتۇرۇشقا تهييارلىق قىلىدۇ ۋه قايتۇرى 2يىنكى ىك
 .شهنچىلهرگه سهل قارىماسلىقىڭىزنى تهۋسىيه قىلىمىزۈرىدا دىيىلگهن چىن يۇقۈچۈشۇنىڭ ئ

تىراز قىلسىڭىزال كۇپايه، بۇنىڭ ھىچ بىر ئهندىشه ىكهلگهن رهتكه پهقهت ئادۋۇكات تهكلىپ قىلىپ ئ
 .رى يوقېقىلغۇدهك ي

دۆلهتته ياشايمهن دهيدىغان بىر  موكراتىك دۆلهتكه كهلدىڭىز، شۇنداق ئىكهن سىزده، بۇىسىز بىر د
ن، سىزده ئۆزىڭىزگه ئىشهنچ، ۈچۈرهك. بۇ نىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇش ئىىي نىشان بولۇشى كئقهت

تىسىز. سىز ياشاۋاتقان ى، نىشانىڭىزغا چوقۇم يتىرىشچانلىق بولساتهپهككۈر،  يققان ئهقلىۇسوغ
ك ۈرلۈئۇيۇشتۇرغان نامايىش ۋه ت دۆلهتتىكى ئۇيغۇر تهشكىالتلىرىغا ئهزا بولۇڭ، تهشكىالتالر

ه ئاكتىپ قاتنىشىپ، قاتناشقانلىق ئىسپاتلىرىڭىزنى ئادۋۇكاتىڭىزغا ئهۋهتىڭ. شۇنداق گالىيهتلهرئپا
بىسىمۇ بۇ نۇقتىنى ىز ھهل بولىدۇ، ئىلگىرى كهلگهنلهرنىڭ تهجرىقىلسىڭىز ئىشلىرىڭىز ت

 .هن نىشانغا چوقۇم يىتىسىزۇلىيهت، ئهخالق بولىدىكهن كۆزلىگئئىسپاتلىدى. سىزده مهس
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 تهۋسىيه

اي ھۆكۈمىتىنىڭ رۇخسىتى بىلهن تيىنكى يىلالردا بولۇپمۇ ئۆتكهن يىلدىن باشالپ، خىتىك
سىم ئىشلىتىپ، ىقان، خىزمهت قىلىۋاتقان زور بىر تۈركۈم ئۇيغۇرالرغا بتقۇۋاوچهتئهللهرگه چىقىپ ئ
سىم ىىلىسىگه بئهزى دۆلهتلهردىكىلهرنىڭ ئاكهتسه، بېلىپ تايغا قايتۇرۇپ ئتبهزى دۆلهتلهردىن خى

تاي دۆلىتى تتىشكه، ۋه ياكى خىىتايغا كتئانىسىنى تۇتقۇن قىلىپ ئۇالرنى خى-ئىشلىتىپ ياكى ئاتا
ن خىزمهت قىلىشقا مهجبۇرلىماقتا. يهنه بىر قىسىملىرى بولسا پاسپورت مۆھلىتىنى ئۇزارتىش ۈچۈئ
بارغاندا  غا، كونسۇلخانىلىرىادۆلهتلهرده تۇرۇشلۇق ئهلچىخانتاي دۆلىتىنىڭ ھهرقايسى تن خىۈچۈئ

ايغا قايتىش، ياكى چهتئهلده ساالھىيهتسىز ياشاشقا تپاسپورت مۆھلىتى ئۇزارتىلماي مهجبۇرى خىت
سىز  ،رىنداشالرېركىستانلىق قۈت مهجبۇرلىنىۋاتىدۇ. چهتئهللهرده بۇ خىل ئهھۋالدا قالغان شهرقىي

الىيهتكه قاتناشمىدىڭىز، ئهمما نۆۋهتتىكى ۋهزىيهتته ئى ھىچقانداق بىر پاتايغا قارشتۋهتهنده خى
ن دۇنياغا ئايان ۈتۈه قايتسىڭىز قانداق ئاقىۋهتكه قالىدىغىنىڭىز سىز ئهمهس، ھازىر پنگۋهته
لىپ، ئهڭ ياخشىسى ىىي نىيهتكه كئر بولسا، قهتۇن سىزده ئۇيغۇرلۇق بىر غورۈچۈۋاتىدۇ. ئۇنىڭ ئۇبول

شاۋاتقان دۆلهتته ئىلتىماس قىلىپ پاناھلىنىڭ. ئۆزىڭىزنىڭ پاسپورت مۆھلىتىنى ئۇزارتىش ئۆزىڭىز يا
تاينىڭ تسىم، تۇتقۇن قىلىشالر، خىىئانىڭىزغا بولغان ب-رگهنلىرىڭىز، ئاتاۈشىڭىزدىن كهچېجهريانىدا ب

اھلىنىشىڭىز سىياسهتلىرى پان -ۋاتقان قهبىھ، تۈرلۈك قانۇنۈزگۈىتتا ۋهتىنىمىزده يۇرئھازىرقى شارا
 .تهرلىك ئىسپات بوالاليدۇىن تولۇق ۋه يۈچۈئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


