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ھايات گۈزهل! شۇنداققۇ!

مهن بولسام بىر تىپىك ئامېرىكىلىق تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇغۇچىسى. مهنمۇ باشقا بالىالرغا

ئوخشاش مهكتهپكه بارىمهن، تاپشۇرۇقلىرىمنى ئىشلهيمهن ۋه مهكتهپ ئورۇنالشتۇرغان

پائالىيهتلهرگه تولۇق قاتنىشىمهن. ئويۇن ئويناشنى، ئائىلهمدىكىلهر ۋه دوستلىرىم بىلهن بىلله

بولۇشنى ياخشى كۆرىمهن. ئۇنىڭدىن باشقا مېنىڭ ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان بىر ئىشىم كىتاب

ئوقۇش. چۈنكى ،كىتاب ئوقۇش مېنىڭ مهنىۋىيىتىمنى بېيىتىدۇ، تهسهۋۋۇرۇمنى ۋه ھهممىمىز

بىرگه ياشايدىغان بۇ گۈزهل دۇنياغا بولغان چۈشهنچهمنى كېڭهيتىدۇ. مهن يهنه بىز نېمه ئۈچۈن

دۇنيادا ياشايمىز ؟ قانداق قىلغاندا خۇشال بولغىلى بولىدۇ ؟ دېگهندهك سوئالالرنى سوراشقا

ئامراق. مهن بارلىق ئىنسانالرنىڭ ياشاش مهقسىدىنى چۈشىنىشنى  خااليمهن. ھاياتىمىزنىڭ

بىزگه بېرىلگهن بىر سوۋغات ئىكهنلىكىگه ئىشىنىمهن. ئىنسان  ھاياتى ناھايىتىمۇ  قىسقا، ھهر

بىر ئىنساننىڭ مۇشۇ قىسقىغىنه ھايات سهپىرىده خۇشال- خۇرام ياشاش ھهققى بار.بهختكه

قارشى نۇرغۇن ئىنسانالرغا بۇنداق خۇشال ياشاش پۇرسىتى بېرىلمىگهن، ھهتتا بالىالرمۇ

يوقسۇزلۇق،كېسهللىك ۋه تهبىئىي ئاپهت قاتارلىق ئاچچىق رېئاللىققا يۈزلىنىدۇ. ھالبۇكى ، ئهڭ

ئېچىنىشلىقى ئىنسانالر كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان  ئۈمىدسىزلىكمىكىن، دهپ قارايمهن. مهسىلهن،

2-دۇنيا ئۇرۇشى مهزگىلىده (1941-1945) 6 مىليون يهھۇدىينىڭ گېرمان ناتسىستلىرى ۋه

ناتسىست ھهمكارالشقۇچىلىرى تهرىپىدىن قىيىن-قىستاق ۋه گاز ئارقىلىق ئۆلتۈرۈلگهنلىكى

ھازىرغىچه چوڭ قىرغىنچىلىق ،دهپ ئهسلىنىدۇ. ياۋروپادىكى ئۈچتىن ئىككى قىسىم يهھۇدىي

ئاشۇ قىرغىنچىلىقتا ئۆلتۈرۈلگهن. بۇ ئىش توغرىلىق شۇنچه كۆپ  كىتاب  ئوقۇغان بولساممۇ،

ئهمهلىيهتته يۈز بهرگىنىگه ئىشهنگۈم كهلمهيدۇ. " تۇغۇلىشىدىن بىگۇناھ، پاك تۇغۇلغان بىر

ئادهم قانداق بولۇپ بۇنداق ئالۋاستىغا ئايلىنىپ قالىدىغاندۇ؟ بىر گۇرۇپپا ئىنسانالر قانداقسىگه

يهنه بىر قىسىم بىگۇناھ ئىنسانالرغا مۇشۇنداق قورقۇنچلۇق  ئىشالرنى قىلىدىغاندۇ؟چوڭالرنىڭ

قانداقسىگه بالىالرنى ئۆلتۈرگىسى كېلىدىغاندۇ؟ 4 يىل داۋامالشقان بۇ ۋهھشىي

قىرغىنچىلىقنىڭ ئېلىپ بېرىلىشىغا قانداقالرچه يول قويۇلغان بولغىيتتى؟ شۇ چاغالردىكى

ئهقلى جايىدا ئادهملهر نهگه كهتكهن بولغىيتتى ؟" دهپ ئويلىنىپ قالىمهن. ئهگهر ئىجتىمائىي 

تاراتقۇالر شۇ چاغالردىمۇ بار بولغان بولسا پۈتكۈل دۇنيانى بۇ ئىشتىن خهۋهرلهندۈرۈش ئارقىلىق

مىليونلىغان ھاياتنى قۇتۇلدۇرۇپ قېلىش مۇمكىنچىلىكى بار  بولغىيمىدى؟ مهن شۇ چاغدا

تۇغۇلۇپ قالغان بولسام قانداق قىالر بولغىيتتىم؟ياردهم قىلىش ئۈچۈن  نېمىلهرنى قىالر

بولغىيتىم؟، دېگهندهك سوئالالرنى ئۆزۈمدىن قايتا - قايتا سورىغاندىن كېيىن، ئاخىرى بۇ چوڭ

قىرغىنچىلىقنىڭ يهر شارىدا قايتا يۈز بهرمهسلىكى كېرهك بولغان بىر پهۋقۇلئادده تراگېدىيه

ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدىم. ئالته مىليون بىگۇناھ خهلىقنىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىن دۇنيا بۇ

جىنايهتنىڭ رهزىل ماھىيىتىنى تونۇپ يېتىپ ، ئهقلى جايىدا ئ ادهملهردهس تۇرۇپ يهنه بىر چوڭ

قىرغىنچىلىقنىڭ قايتا تهكرارالنماسلىقىغا كاپالهتلىك قىلىدىغان  بولدى. مهن  ئۆزۈمنىڭ

ئۈمىد، ياخشى پۇرسهت، ئهركىنلىك ۋه مۆجىزىگه تولغان 21-ئهسىردىكى بىر تهلهيلىك  ياش

بولغانلىقىمدىن مهمنۇن . ھايات نىمه دېگهن گۈزهل .
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ئهپسۇس،  2018-يىلنىڭ بېشىدا خهۋهر كۆرۈۋاتقېنىمدا ، "21-ئهسىردىكى چوڭ قىرغىنچىلىق

"دېگهن كىشىنى پاراكهنده قىلىدىغان بىر تېما دىققىتىمنى تارتتى. ئۇالنمىنى ئېچىپ،  خىتاينىڭ

2 مىليوندىن ئارتۇق  بىگۇناھ ئۇيغۇر خهلقىنى جازا الگىرلىرىغا سولىغانلىقى ۋه ئۇيغۇرالرنىڭ

خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن قاتتىق قىيىن- قىستاققا ئېلىنغانلىقى توغرىسىدىكى بىر

خهۋهرنى  ئوقۇدۇم. دهسلهپته بۇ خهۋهرنى خاتا بولۇپ قالدىمىكىن، دهپ ئويلىغان ئىدىم .

خىتايدهك  چوڭ بىر دۆلهتنىڭ پۈتۈن بىر ئاز سانلىق مىللهتنى يوقىتىۋېتىشتهك بىر ئىشقا

ئارىلىشىپ قېلىشىنى ئويلىغۇم كهلمهيتتى. چۈنكى،  مهن دۇنيانى 20-ئهسىردىكى چوڭ

قىرغىنچىلىقتىن تهجرىبه- ساۋاق ئېلىپ، تارىخنىڭ قايتا   تهكرارلىنىشىغا يول قويمايدۇ،  دهپ

ئوياليتتىم. شۇڭا، بۇ خهۋهرنى كۆرگهندىن كېيىن  مۇنداقال ئوقۇپ تاشالپ قويغۇم كهلمهي، 

ئۇيغۇرالر توغرىلىق ئازراق ئىزدىنىپ،  بۇ ئىشنىڭ ھهقىقىي  ماھىيىتىنى تېپىپ چىقىش قارارىغا

كهلدىم. بۇ دهملهرده،  مهن ئالدىنقى قىرغىنچىلىقتا ئۆلتۈرۈلگهن يهھۇدىيالرنىڭ "بۇنداق

ئىشنىڭ يهنه قايتا يۈز بېرىشىگه يول قويماڭالر!" دهپ ماڭا نىدا قىلغان ئاۋازلىرىنى

ئاڭلىغاندهك  ۋه چىرايلىرىنى كۆرگهندهك بولدۇم.

خىتاي ساقچىلىرى قوراللىق ماشىنىالر بىلهن ئۈرۈمچى كوچىسىدا
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 شۇنداق قىلىپ مهن ھهر خىل تور بهتلىرى ۋه  گېزىت- ژۇرنالالردىن ئۇچۇر توپلىدىم، ئامېرىكا

كېڭىشىده بېرىلگهن گۇۋاھلىقنى كۆردۈم. مۇئاۋىن پرېزىدىنت پېنسنىڭ خادسىن ئىنستىتۇتى

(Hudson Institute) دا سۆزلىگهن نۇتقىنى ئاڭلىدىم. ھهقىقىي  ئهھۋالنى ناھايىتى ئازاپ ئىچىده

چۈشهنگهنسېرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغا قىلىۋاتقانلىرىنىڭ مېنىڭ

تهسهۋۋۇرۇمدىكىدىنمۇ ئېغىر ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىشقا باشلىدىم. خىتاي ھۆكۈمىتى

ئۇيغۇرالرنى مهخپىي  ۋه يوشۇرۇن ھالدا ھېچكىمگه بىلدۈرمهي تىنچ يوقاتماقچى ئىكهن.

خىتايالرنىڭ بۇ پىالنى ناتسىستالرنىڭكىدىن نهچچه ھهسسه ۋهھشىي ئىكهن.                 

   2017- -يىلنىڭ بېشىدىن باشالپ،  خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرنى يوقىتىش پىالنى بويىچه

ئۇالرنى جازاالشنى باشلىغان. ناتسىستالرنىڭ  تهربىيهلهش الگىرلىرىغا ئوخشاش، خىتاي

ھۆكۈمىتىمۇ ئاتالمىش شىنجاڭ رايونىدا 100 تۈرمه ياسىغان ھهم شۇ ۋاقىتتىن باشالپ بارلىق

ئۇيغۇرالرنىڭ پاسپورتىنى ھۆكۈمهتكه تاپشۇرۇشى كېرهكلىكى توغرىسىدا بۇيرۇق چۈشۈرگهن،

ئۇيغۇرالر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رۇخسىتىسىز خىتايدىن ئايرىاللمايدىغان بولغان. پاسپورتنىڭ

يىغىۋېلىنىشى ۋه الگىرالرنىڭ سېلىنىشى بىلهن تهڭ ھۆكۈمهت 2 مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇرنى

جازا الگىرلىرىغا سولىغان، ھهر كۈنى دېگۈدهك ئادهم تۇتۇپ قولغا ئالغان، الگىرغا سوالنغان

ئۇيغۇرالر قويۇپ بېرىلمىگهن. ئهگهر ئائىله ئهزالىرى الگىرغا سوالنغان ئۇرۇق- تۇغقانلىرىنىڭ ،

بالىلىرىنىڭ، ئېرى (ئايالى) نىڭ قاچان قويۇپ بېرىلىدىغانلىقى توغرىسىدا سۈرۈشته قىلسا

ئۇالرنىمۇ الگىرغا سولىغان.  الگىرالر داۋاملىق سېلىنىش بىلهن بىر ۋاقىتتا،  يهنه  نهچچه

مىڭلىغان ئۇيغۇر پويىز بىلهن يىراق ئىچكىرى ئۆلكىلهردىكى خىتاي تۈرمىلىرىگه

يۆتكىۋېتىلگهن. مهن بۇنىڭدىن ئهينى ۋاقىتتىكى يهھۇدىيالرنىڭ ئۆيلىرىدىن ئايرىلىپ، قىستا

-قىستاڭ، قورقۇنچلۇق پويىز بىلهن گېرمانىيهنىڭ سىرتىغا، يهنى پولشىنىڭ

ئاۋشۋىتز(Aushwitz) دېگهن يېرىگه يۆتكىۋېتىلگهنلىكىنى كۆرگهندهك بولدۇم. 

   

 ئاتالمىش شىنجاڭدىن چىققان بهزى يېڭى ئۇچۇرالر تېخىمۇ بهك قورقۇنچلۇق. بهزى ئۇيغۇر

يېزىلىرىدا نوپۇسنىڭ  %60 تىن كۆپرهكىنىڭ  ئاشۇ تهربىيهلهش الگىرلىرىدا يوقاپ كهتكهنلىكى

خهۋهر قىلىنغان. تېخىمۇ ئېچىنىشلىق بولغىنى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ  نۇرغۇنلىغان جهسهت

كۆيدۈرۈش ئوچاقلىرىنى  ياساپ، جهسهتلهرنى يوشۇرۇن كۆيدۈرۈپ، ئۇيغۇرالرنى يىلتىزىدىن

يوقىتىۋاتقانلىقى خهۋهر قىلىنغان. بۈگۈنكىدهك 21-ئهسىردىمۇ ئاشۇنداق قىرغىنچىلىقنىڭ يۈز

بېرىۋاتقانلىقىغا ئادهمنىڭ ئىشهنگۈسى كهلمهيدۇ. ئهپسۇس، بۇ قېتىملىقى يهھۇدىيالر ئهمهس

ئۇيغۇرالر قىرغىنچىلىقى.
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بهزىده مهن يۈز بېرىۋاتقان بۇ ئىشالرنى بىلمهي قالسامچۇ، ئۆزۈمنىڭ بۇرۇنقى نورمال ھاياتىمدا

ياشاۋهرگهن بولسامچۇ، دهپ ئۈمىد  قىلىپ قالىمهن، ھهتتا  ئهگهر دۇنيا رهھبهرلىرى ئۇيغۇرالرغا

ياردهم قىلمىسا بىر ئامېرىكىلىق باال خىتاي ھۆكۈمىتىنى توسۇپ قېلىش ئۈچۈن نېمه

قىالاليتتى،  دهپ ئويلىغان ھهمده خىتاي ھۆكۈمىتىنى توختىتىشتا ھېچنېمه

قىاللمايدىغانلىقىمنى تهن ئالغان ۋاقىتلىرىممۇ بولغان. كىيىن توساتتىن ئهينى ۋاقىتتىكى

ناتسىستالر يهھۇدىيالرنى مهجبۇرىي  ھالدا كهمبهغهللهر رايونىغا يۆتكىگهنده باشقا

گېرمانىيهلىك ئاددىي پۇقراالرنىڭمۇ مۇشۇنداق ئويالپ قالغانلىق ئېھتىماللىقىنىڭ بار

ئىكهنلىكىدىن ئىبارهت بىر مۇھىم ھهقىقهتنى ھېس قىلدىم. ئۇيغۇر بالىلىرى ئاتا- ئانىسىغا زار

بولۇپ يىغالۋاتىدۇ ، بۇ چىداپ تۇرغىلى بولمايدىغان بىر ھهقىقهت. مهن چىرىكلهشكهن خىتاي

ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز ھوقۇقىدىن پايدىلىنىپ ئىگه - چاقىسىز خهلىققه زۇلۇم قىلىشىغا قاراپ

تۇرالمايمهن. مهن ئائىلىده توغرا ئىش قىلىش كېرهك ، دېگهن تهربىيهده چوڭ بولدۇم؛ مهكتهپته

بولسا دۇنيانى  تېخىمۇ گۈزهل بىر ماكانغا ئايالندۇرۇش ، دېگهن تهربىيه بىلهن ئوقۇدۇم. چوڭ

بولغاندىن كېيىن، بۇرۇنقى ھاياتىمنى ئويلىسام ئۆز ئۆزۈمدىن 'مهن بۇ ھاياتىمدا يىتهرلىك ياخشى

ئىش قىاللىدىممۇ؟' دهپ سورايمهن. ئهگهر مهن ئۆزۈمنى ئۇيغۇرالرنىڭ ئورنىغا قويۇپ ئويلىسام

ئۇالرنىڭ دهردىنى ھېس قىالاليمهن. مهن ئۇيغۇرالرنىڭ دۇنيادىن ئىنسان قېلىپىدىن چىققان بۇ

قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن نېمه قىلغانلىغىنى سورىغىنىنى ئاڭلىدىم. لېكىن، دۇنيانىڭ

بۇنىڭغا قارىتا ھېچقانداق ئىش قىلمىغانلىقىنى ئهپسۇسلۇق ئىچىده جاكارلىيااليمهن. شۇنداق

بولسىمۇ خۇددى كۆلچهكنىڭ ئوتتۇرىسىغا تاشالنغان بىر تاشتهك ،  بىر ئادهم باشقىالرغا تهسىر

قىلىش،  ئۇالر بىرلىشىپ يهنه باشقىالرغا تهسىر قىلىش ئارقىلىق  ھهممهيلهن بىرلىكته  بىر

خهلقنى قۇتقۇزۇپ قااللىشىمىز مۇمكىن. مهنمۇ بۇ كىتابنى دهل شۇ دۇنيا خهلقىنىڭ بىرلىك كۈچى

ۋه مېھرى -شهپقىتى بىلهن بۇ مۆجىزىگه بىرلىكته يېتهلهيدىغان ئىشهنچ بىلهن يازدىم.

الگىردا تۇتۇپ تۇرىلىۋاتقان ئۇيغۇرالر                 2017-يىلى خوتهن
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ئىزدىنىشىمچه،  ئۇيغۇرالر ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ يىپهك يولى بويلىرىدا 2000 يىلدىن بېرى ياشاپ

كېلىۋاتقان تۈركىي  مىللهت بولۇپ،  ئېنگلىزچىدا ” “ Uyghur  دهپ ئاتىلىدۇ . بۇ سۆزنىڭ

"ghur"دېگهن قىسمى ”girl“  دېگهن سۆزنىڭ "L” ھهرپىنى دېمهي ئوقۇغاندا چىققان تاۋۇشقا

ئوخشاپ قالىدۇ، ھهتتا بۈگۈنكى تهرهققىي قىلغان تۈركىيهدىمۇ تۈركلهر ئۆزلىرىنى شۇ ئۇيغۇر

خهلقىنىڭ ئهۋالدى، دهپ قارايدۇ. 

   

   قهدىمدىن بۇيان، ئۇيغۇر خهلقى يىپهك يولى بويلىرىدىكى قهشقهر،تۇرپان قاتارلىق قهدىمىي 

بوستانلىق شهھهرلىرىده ياشىغان. 2-دۇنيا ئۇرۇشىدىن بۇرۇن ، بۇ رايون شهرقىي  تۈركىستان،  دهپ

ئاتالغان. 2-دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن،  خىتاي  بۇ رايوننى يېڭى جۇڭخۇا خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ

بىر قىسمى،  دهپ ئېالن  قىلىپ،  رايون ئىسمىنى 'شىنجاڭ' دهپ ئاتىغان. بۇنىڭدىكى

"xin"دېگهن خهتنىڭ مهنىسى "يېڭى" ، “jiang” دېگهن خهتنىڭ مهنىسى چېگرا رايون ،

دېگهنلىك بولۇپ،  ھازىر رهسمىي  يوسۇندا 'شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى'( XUAR) دهپ

ئېلىنىدۇ. بۇ رايون خىتاينىڭ ئهڭ چوڭ قىسمى بولۇپ،  پۈتۈن دۆلهتنىڭ 1/6 قىسمىنى

ئىگىلهيدۇ. تېكساس شىتاتىدىن ئىككى ھهسسه چوڭ. خىتاي ھۆكۈمىتى  تۈرلۈك نهيرهڭلهرنى

ئىشلىتىپ  بۇ رايوندا نېمه  ئىش يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى دۇنياغا بىلدۈرمهسلىك ئۈچۈن

تىرىشىۋاتىدۇ. 

   ئۇيغۇر خهلقى ناخشا -ئۇسسۇل، شېئىر، مۇزىكا، قۇرۇلۇش-بىناكارلىق،  دورىگهرلىك ۋه دىن

جهھهتته ئىنتايىن مول قهدىمىي  مهدهنىيهت ئاالھىدىلىكلىرىگه ئىگه بولۇپ،  ئهگهر سىز بىرهر

ئۇيغۇرالر رايونىغا بېرىپ قالسىڭىز ياكى  ئۇيغۇرالر بىلهن بىلله بولۇپ قالسىڭىز ئۆزىڭىزمۇ

سهزمىگهن ھالدا  بىر تۈرك دۇنياسىغا كېلىپ قالغاندهك ھېس قىلىسىز. بازارالردا پىشىۋاتقان

كاۋاپنىڭ پۇرىقى، ئۆي -ئۆيدىن ۋه سودا دۇكانلىرىدىن چىقىۋاتقان ياڭراق ئوتتۇرا شهرق

مۇزىكىلىرى بهكمۇ راھهتلىك،شوخ ۋه سىرلىق. مهسچىت ۋه مۇنارلىرى شۇنچىلىك  چىرايلىق

بولۇپ ،بىزنىڭ ئىبادهت قىلىدىغان يهرلىرىمىزدىن تىپىك ھالدا پهرقلىنىپ تۇرىدۇ. ئالتۇن زىبۇ

-زىننهتلىرى، شارپىلىرى كىشىگه يهنه بىر ئىستانبۇلنى ئهسلىتىدۇ. بازار ئارىالپ ماڭسىڭىز

كهشته تىكىلگهن داستىخان، ياستۇق ۋه  نهقىش ئويۇپ ياسالغان پىچاقالرنى كۆرهلهيسىز.

قارىماققا بۇ يهر خۇددى بىر كونا دۇنيا، كىشىلىرى بولسا ھاياتقا بولغان قايناق ھېسسياتى بىلهن

خۇشال كۆرۈنىدۇ. 

     ئاتالمىش شىنجاڭدا 15 مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر بار بولۇپ،  ئۇالر  نوپۇسنىڭ كۆپ قىسمىنى

ئىگىلهيدۇ، ئۇالر بۇ رايوننىڭ شهھهر ، يېزىلىرىغا ئولتۇراقالشقان . ئۇيغۇرالر خېلى يىلالرغىچه

مهكتهپلهرده ئۆزلىرىنىڭ ئهرهپچه ئېلىپبهلىك ئۇيغۇر تىل -يېزىقىنى  قولالنغان. خېلى

يىلالرغىچه ئۇيغۇرالردا ئازراق بولسىمۇ 'ئاپتونومىيه' بار ئىدى.

3
3بۆلۈم 

ئۇيغۇرالر كىملهر 
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ئۇيغۇر تۇرمۇشى ۋه مهدهنىيىتى 

ئۇيغۇر قىزالر 

قهشقهردىكى ھېيتگاھ مهسچىدى 

قهشقهر بازىرىدىكى دورا دهرمهكلهر 

ئۇيغۇر  ئۇسسۇل رهسىمى
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 ئۇيغۇر تۇرمۇشى ۋه مهدهنىيىتى : تاماق

زىق كاۋاپ  لهغمهن

سامسا

ئۆپكه ھېسىپ
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شى جىنپىڭ خىتايغا  ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ. 2018-يىلى مارتتا ، خىتايدا رهھبهرلهرنىڭ  كۆپ بولسا ئىككى قېتىم 

سايلىنىش تۈزۈمى ئېلىپ تاشالندى. دېمهك،  شى جىنپىڭ  خىتايغا بىر ئۆمۈر ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ. خىتاينىڭ ئاخىرقى 

پادىشاھى  پۇيى پادىشاھلىق  تهختىدىن چۈشۈپ بىر يۈز بىر يىلدىن كېيىن، خىتايدا باشقىچه بىر يېڭى ئىمپېراتور بارلىققا

كهلدى . شى جىنپىڭ خىتاينىڭ دۇنيادىكى تهسىرى ئهڭ كۈچلۈك دۆلهتكه ئايلىنىشىدا كۆرۈنهرلىك رول ئوينىدى. بۇرۇن

كىشىلهر خىتاينى ئاجىز،  دهپ ئوياليتتى ، بۇ ھازىر پهقهت ئاز بىر قىسىم كىشىلهرنىڭال ئوي- خىيالى بولۇپ قالدى. شىنىڭ

ھۆكۈمرانلىقىدا،  خىتاي  ھازىر ئۆز كۈچىنى دۇنيا سهھنىسىگه  ئېلىپ چىقااليدىغانلىقى توغرىسىدا  جار سالدى.

 

شى جىنپىڭ قارا نىيهتلىك بىلهن "بىر بهلباغ،  بىر يول قۇرۇلۇشى" نامىدا تارىختا كۆرۈلۈپ باقمىغان بىر ئاساسىي 

قۇرۇلۇش پروگراممىسىنى تۈزۈپ چىقىپ، دۇنيا سودا يۆنۈلىشىنى قايتا قۇرۇپ چىقىشنى پىالنلىغان. شنىڭ  بۇ پىالنى يىپهك

يولىنى يېڭىدىن بارلىققا كهلتۈرۈپ، يۇقىرى سۈرئهتلىك تۆمۈر يول ئارقىلىق خىتاينى ئوتتۇرا ئاسىيا، روسىيه، تۈركىيه ۋه

ياۋروپاغا تۇتاشتۇرۇشنى ئۆز ئىچىگه ئالغان. 

 

    بۇ يېڭى يىپهك يولى قۇرۇلۇشىنىڭ ئهمهلگه ئېشىشى ئۈچۈن،خىتاي  ئاتالمىش شىنجاڭ رايونىنى پۈتۈنلهي كونترول

قىاللىشى كېرهك. ئاتالمىش  شىنجاڭدا ياشايدىغان 15 مىليون ئۇيغۇر خهلقىنىڭ خىتاينىڭ بۇ پىالنىنىڭ ئهمهلگه ئېشىشىغا

تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى تونۇپ يهتكهن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز تىلى، مهدهنىيىتى ۋه دىنىنى ئۇنتۇپ خىتاي

تىلىنى ئۆگىنىشى، خىتاي مىللىتىگه ئوخشاش ياشىشى كېرهك، دهپ بۇيرۇق چۈشۈرگهن. ئۇيغۇرالردىن بۇ بۇيرۇققا ئهمهل

قىلمىغان ھهر قانداق بىر شهخس جازا الگىرلىرىغا سوالنغان .

 

  ئاتالمىش شىنجاڭ رايونىدا ئۇيغۇرالر ئاساسلىق مىللهت بولسىمۇ ،بۇ يهرده يهنه  ئۇيغۇرالردىن باشقا قازاق، تاجىك

قاتارلىق ئۆزگىچه مهدهنىيهتكه ئىگه ئاز سانلىق مىللهتلهرمۇ بار. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ۋه باشقا ئاز سانلىق

مىللهتلهرنىڭ خىتايغا قارشى تۇرۇشى ۋه ئۆزلىرىنىڭ بۇ باي رايوننى يوقىتىپ  قويۇشىدىن بهكمۇ ئهنسىرهيدۇ. ئاتالمىش

شىنجاڭدا تهبىئىي بايلىق ئىنتايىن كۆپ بولۇپ ، پۈتۈن خىتاي  نېفىت مهنبهسىنىڭ ئۈچتىن بىر قىسمىنى ئىگىلهيدۇ. خىتاي 

پاختا مهھسۇالتىنىڭ %60 ئى ئاتالمىش شىنجاڭدىن چىقىدۇ. بۇنىڭدىن سىرت ، ئاتالمىش شىنجاڭ رايونى خىتاي 

تۇپرىقىنىڭ 1/6 قىسمىنى ئىگىلىگىنىگه قارىماي ، ئومۇمىي  نوپۇسنىڭ ئاران %1 نى تهشكىل قىلىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى

ئۈچۈن ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنى پۈتۈنلهي كونترول قىلىپ ، رايوننى خىتايالشتۇرۇشتىكى ئۈنۈملۈك

ئۇسۇل نېمه؟ ، دېگهن سوئالغا جاۋاپ ئىنتايىن ئاددىي، يهنى خىتاي ھۆكۈمىتى  ئۇيغۇر خهلقىنى رهھىمسىزالرچه پۈتۈنلهي

يوقىتىپ، بۇ رايونغا تهلتۆكۈس ئىگىدارچىلىق قىلىشتىن ئىبارهت .

4
4-بۆلۈم 

خىتاي ھۆكۈمىتى نېمه ئۈچۈن مىللىي قىرغىنچىلىق

ئېلىپ بارىدۇ؟
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قىزىل رهڭدىكىسى ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى 

نامايىش جهريانىدا ساقچىالر بىلهن تۇتۇشقان ئۇيغۇر

ئايالالر 

كۈندىلىك  ھاياتتا مهۋجۇت خىتاي ئارمىيىسى
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5-بۆلۈم

5 خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرغا نېمىلهرنى قىلىۋاتىدۇ ؟

2016-يىلى ئاۋغۇستتا، شى جىنپىڭ تىبهتتىكى خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيهسىنىڭ باش سېكرىتارى چېن چۈئهنگونى

ئاتالمىش شىنجاڭغا يۆتكهش بۇيرۇقىنى چۈشۈردى. چېن چۈئهنگو تىبهتنى باشقۇرۇشتا خىزمهت كۆرسهتكهن بولۇپ،

ئهمدى ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇشتهك ئىنسانىيهتكه قارشى قهبىھ قىلمىشىنى شىنجاڭدا داۋامالشتۇرىۋاتىدۇ. شى جىنپىڭ چېن

چۈئهنگوغا ئاتالمىش شىنجاڭ رايونىنى پۈتۈنلهي كونترول قىلىش بۇيرۇقىنى چۈشۈرگهن بولۇپ ،  بۇنىڭ بىلهن چېن

چۈئهنگوغا ئۇيغۇرالرنى خىتايالشتۇرۇش ئۈچۈن ھهر قانداق ۋاسىته قولالنسا بولىدىغان تولۇق ھوقۇق بېرىلگهن بولىدۇ. 

نهچچه يىل قاتتىق قوللۇق سىياسهت ئارقىلىق 3 مىليون تىبهت خهلقىنى قاتتىق باستۇرۇپ كهلگهن چېن ئاتالمىش

شىنجاڭغا يېتىپ كېلىپ 15 مىليون ئۇيغۇر خهلقىنى باستۇرۇشقا تهييار بولغان . خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پادىشاھى شى جىنپىڭ

ۋهئاتالمىش شىنجاڭ  پارتىيه سېكرىتارى  چېن چۈئهنگونىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا ئۇيغۇرالرنى يوقىتىش پىالنى تۆۋهندىكىچه:

 

 

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنى يوقىتىش پىالنى: 

 

1-بارلىق پاسپورتالرنى يىغىۋېلىپ، ئۇالرنى بۇ رايوندىن چىقارماسلىق.  

2- يۈزدىن ئارتۇق تهربىيىلهش الگىرلىرىنى قۇرۇپ، ئۇيغۇرالرنى قىيناش؛   دۇنياغا بولسا بۇنى ئۇيغۇرالرغا تېخنىكا 

ئۆگىتىش مهكتىپى، دهپ جاكارالش؛   ئهگهر باشقىالر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يالغانچىلىقىنى ئاشكارىالپ قويسا، ھۆكۈمهت

بۇنى "يالغان خهۋهر" دهپ ئېالن قىلىش.

3-ئىككى مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇرنى تۇتقۇن قىلىش.

4-بارلىق ئوقۇمۇشلۇق  ئۇيغۇرالرنى، پروفېسسور، دوختۇر، سودىگهر، ئارتىس، يازغۇچى ھهتتا داڭلىق تهنتهربىيىچىلهرنىمۇ

قولغا ئېلىش. 

5-پۈتۈن ئائىلىنى كونترول قىلىش ئۈچۈن شۇ ئائىلىدىن ئاز دىگهنده بىر ئادهمنى جازا  الگىرلىرىغا سوالش، ئهگهر كىمكى

شۇ كىشىنىڭ سۈرۈشتىسىنى قىلسا ئۇنىمۇ الگىرغا سوالش. 

6-تهربىيىلهش الگىرلىرىدىكى ئايالالرنىڭ باسقۇنچىلىققا ئۇچرىغانلىقى خهۋهر قىلىنغان. ئهگهر بىرهر ئايال باسقۇنچىلىققا

نارازىلىق بىلدۈرسه ئۆلۈم ئوكۇلى بىلهن بىر تهرهپ قىلىش.

7-ئاتا -ئانىلىرى الگىرالرغا سوالنغان بالىالرنى باشقا ئۇيغۇرالر بېرىپ يوقلىيالمايدىغان يېپىق مهكتهپلهرگه (ماھىيهتته

بالىالر الگىرى)غا ئورۇنالشتۇرۇش .
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خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنى يوقىتىش پىالنى ( داۋامى)

 

8-ئۇيغۇر مهدهنىيىتىنى ۋهيران قىلىش، يهنى كىمكى ناماز ئوقۇسا،ھاراق ئىچمىسه، تاماكا چهكمىسه، ئاممىۋى سورۇندا

ئۇيغۇر تىلىدا سۆزلهشسه شۇ كىشىنى قولغا ئېلىش(ئۇيغۇر مهدهنىيىتىده ھاراق ئىچىش بىلهن تاماكا چېكىش دىنى

تهرهپتىن چهكلهنگهن).   

9-ئۇيغۇرالرنى ئۆز دىنىدىن ۋاز كهچكۈزۈش. 

10-چوشقا گۆشى يىيىشنى رهت قىلغان ھهر قانداق ئۇيغۇرنى تۇتۇش (چوشقا گۆشى يىيىش ئۇيغۇرالرنىڭ دىنىدا

چهكلهنگهن).  

11-خىتايالرنى ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆيىده ياشاشقا ئورۇنالشتۇرۇش. 

12-بارماق ئىزى ۋه DNA نى يىغىش.

13-بارلىق كوچا ۋه كوچا ئېغىزلىرىغا نازارهت قىلىش ئاپپاراتى ئورنىتىپ، ئهڭ يېڭى يۈز تونۇش تېخنىكىسى ئارقىلىق

ئۇيغۇرالرنىڭ ھهر بىر ھهرىكىتىنى نازارهت قىلىش. 

14-ئۇيغۇرالرنىڭ ماشىنا ھهيدىشىنى24سائهت كۆزىتىش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ماشىنىسىغا GPS ئورنىتىش.  

15-ئۇيغۇر ئهر- ئاياللىرىنى تۇغماسلىق دورىسى ئىچىشكه مهجبۇرالش. 

16-ئهگهر ئۇيغۇرالرنىڭ چهتئهلدىكى تۇغقانلىرى ئۇالر ئۈچۈن گهپ قىلسا ئۇالرنىڭ شىنجاڭدىكى ئائىلىسىنى ئۆلتۈرۈش. 

17-باشقا دۆلهتلهرگه پۇل بېرىپ شۇ يهرده ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنى خىتايغا مهخپىي قايتۇرۇشنى قولغا

كهلتۈرۈش ھهمده قايتقان ھامان ئۇالرنى تهربىيىلهش الگىرلىرىغا سوالش. 

18-الگىردىكى 500 مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇرنى خېيلوڭجىياڭ ئۆلكىسىگه، 300 مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇرنى گهنسۇ

ئۆلكىسىگه مهخپىي ھالدا يۆتكهش (ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى الگىردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ يهنه ئىچكى موڭغۇلىيه ۋه

سىچۈهن قاتارلىق ئاز دېگهنده بهش ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه يۆتكهلگهنلىكى توغرىلىق خهۋهر بهرگهن )

 

http://www.rfa.org/english/news/uyghur/detainees/02212019162142.html :ئۇالنما 

19-ئۇيغۇرالرنى نېرۋا، روھىي ۋه جىسمانىي  جهھهتتىن قىيناپ، ئۇالرنى الگىردا ئۆلتۈرۈش. 

20-جهسهت كۆيدۈرۈش ئوچاقلىرىنى سېلىش. بۇ ئۇچۇر تۆۋهندىكى ئۇالنمىدا تهپسىلىي يېزىلغان. 

http://youtube/o9uQTjaUCQ8

21-ئۇيغۇرالرنىڭ ھهتتا ئۇيغۇر بالىالرنىڭ ئورگانلىرىنى سېتىش

http://eng.the-liberty.com/2018/7286/

22-ئاتالمىش شىنجاڭدىكى بارلىق  مهسچىتلهرنى چېقىپ تاشالش   

https://bitterwinter.org/a-case-study-in-destroying-faith/
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1-رهسىم: خىتايالرنىڭ ئاتالمىش  شىنجاڭ رايونىدىكى جازا الگىرى

2-رهسىم: خىتايالرنىڭ ئاتالمىش شىنجاڭ رايونىدىكى يېڭىدىن سېلىنغان 'قايتا تهربىيىلهش'

الگېرلىرى
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بىر ئۇيغۇر ئايالنىڭ ئامېرىكا پارالمىنتىدا

بهرگهن گۇۋاھلىقى

6-بۆلۈم 

6
2018-يىلى29 -نويابىر، مېھرىگۈل تۇرسۇن  ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى قارمىقىدىكى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيه

كومىتېتىدا گۇۋاھلىق بهردى. مهركۇز كومىتېتقا ئامېرىكا كېڭهش پاالتا ئهزاسى ماركو رۇبىيۇ رهئىسلىك قىلغان بولۇپ، ئۇ بۇ

قېتىملىق گۇۋاھلىق بېرىشنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرالر ئۈستىده يۈرگۈزىۋاتقان ئىنسان ھهقلىرى دهپسهندىچىلىكى ھهققىده

ئېلىپ بېرىلغان 4- قېتىملىق گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنى ئىكهنلىكىنى تهكىتلىدى . بۇ ئۇيغۇر ئايالنىڭ پارالمىنتتا بهرگهن

گۇۋاھلىقى ماڭا قاتتىق تهسىر قىلدى، چۈنكى بۇ ئايال ياكى ئاخباراتچى ياكى كۆزهتكۈچى بولماستىن،  بهلكى21-

ئهسىردىكى خىتاي جازا الگىرىدىن قۇتۇلۇپ چىققان بىر ئايال . مېھرىگۈل تۇرسۇن الگىرىدا ئۆزى بېشىدىن ئۆتكۈزگهن شۇ 

ئىنسان قېلىپىدىن چىققان دهھشهتلهرنى بايان قىلدى. مىھرىگۈل بۇ گۇۋاھلىقىنىڭ  ۋهتهنده قالغان ئائىلىسى،  ھهتتا ئۆزى

ھهم بالىلىرىنىڭ بىخهتهرلىكىگه زىيان يهتكۈزىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلهتتى.راست  دېگهندهك مېھرىگۈل گۇۋاھلىقتىن كېيىن،

ئۆزىنىڭ  ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرالرنى قولالش گۇرۇپپىسىدا سۆزلىگهن سۆزلىرىنىڭ ھهممىنى قايتۇرۇۋېلىش توغرىسىدا

تهھدىت تېلېفونى  تاپشۇرۇپ ئالغانلىقىنى ئېيتتى. 
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مېھرىگۈلنىڭ گۇۋاھلىق بىرىش ۋىدىئوسىنى تولۇق كۆرۈش ئۇالنمىسى:

http://www.youtube.com/watch?v=rrf8eW9xe7E

 

رهئىسداش رۇبىيۇ، رهئىسداش سىمىس ۋه ۋهكىللهر، مهن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋه ئامېرىكا خهلقىگه مېنى قۇتۇلدۇرۇپ بۇ

گۈزهل، ئهركىن دۆلهتكه ئېلىپ كهلگىنىڭالر ئۈچۈن رهھمهت ئېيتىمهن. ئۆتكهنكى ئۈچ يىل ئىچىده، مهن خىتاي ھۆكۈمىتى

تهرىپىدىن ئۈچ  قېتىم تۇتۇپ تۇرۇش مهركهزلىرىگه ئېلىپ كېتىلدىم. مهن الگىردا جهمئىي 10 ئاي تۇردۇم. بۇ جهرياندا،

خىتاي ھۆكۈمهت خادىملىرى  تهرىپىدىن روھىي  ۋه جىسمانىي  جهھهتته قاتتىق قىيىن -قىستاققا ئېلىندىم.  خىتاينىڭ

"تهربىيىلهش الگىرى" ياكى "قايتا تهربىيىلهش مهركىزى " دهپ ئاتىۋالغان شۇ الگىردىكى ھاياتىمنى سۆزلهش ئارقىلىق

ماڭا گۇۋاھلىق بېرىش پۇرسىتى يارىتىپ بهرگهنلىكىڭالرغا كۆپ رهھمهت.

 

مېنىڭ ئىسمىم مېھرىگۈل تۇرسۇن، 29 ياش ، مىللىتىم ئۇيغۇر. مهن ئۇيغۇر خهلقىنىڭ يۇرتى بولغان شهرقىي  تۈركىستاننىڭ

جهنۇبىدىكى چهرچهن، دېگهن يهرده  تۇغۇلغان.  بۇ يهر ھازىر رهسمىيهتته شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى، دهپ

ئاتىلىدۇ. مهن 12 ياش ۋاقتىمدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر بالىالرنى كىچىك ۋاقتىدىن باشالپ خىتاينىڭ باشقا رايونلىرىغا

يۆتكهش پىروگراممىسى بويىچه گۇاڭجۇدىكى بىر ئوتتۇرا مهكتهپكه  بېرىپ ئوقۇدۇم. بۇ "شىنجاڭ" سىنىپى سىياسىتىده

مىڭلىغان ئۇيغۇر بالىلىرىنى ئائىلىسىدىن، ئۆز تىلىدىن، مهدهنىيهت مۇھىتىدىن ئايرىپ، خىتاي ئىدىيىسى  سىڭدۈرۈۋېتىلىدۇ.

بۇنىڭ مهقسىتى ئهمهلىيهتته  ئۇيغۇرالرنى مهدهنىيهت كىملىكى، دىنىي ئېتىقاتىدىن ئايرىلىشقا مهجبۇرالش ئارقىلىق

خىتايالرغا ئوخشاش ياشاتقۇزۇش. شۇنداق بولۇشىغا قارىماي، مېنىڭ بۇ پروگراممىدا ئوقۇشۇم مېنى مىللىي كىملىكىمگه

تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلىدىغان قىلىپ يىتىشتۈردى. خىتاي شهھىرىدىكى خىتايچه  مهكتهپته ئوقۇش جهريانىدا، باشقا خىتاي

ئوقۇغۇچىالرنىڭ مېنى داۋاملىق كهمسىتىشى ۋه بوزهك قىلىشى ماڭا ئۆزۈمنىڭ بۇ كۆپ نوپۇسلۇق خىتاي مىللىتىگه

ئوخشىمايدىغانلىقىمنى ھېس قىلدۇردى. 

   

كېيىن مهن گۇاڭجۇ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئىقتىساد كهسپىده  ئوقۇدۇم. ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن كېيىن  ئهرهپ  دۆلهتلىرى بىلهن

سودا قىلىدىغان بىر شهخسىي  شىركهتته ئىشلىدىم. مېنىڭ بۇرۇندىنال چهتئهلگه چىقىپ ئېنگلىزچه ئۆگىنىش ئارزۇيۇم بار

ئىدى، شۇ ئارزۇ -ئۈمىد  بىلهن ئاخىرى مىسىردىكى بۈيۈك برىتانىيه  ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇش پۇرسىتىگه ئېرىشتىم. 

شۇنىڭ بىلهن، 2011-يىلى10-دېكابىردا ۋهتهندىن ئايرىلىپ مىسىرغا ئوقۇشقا باردىم. ئۇ يهرده يولدىشىم بىلهن

تونۇشۇپ، 2015-يىلى مارتتا مىسىر گراژدانى بولغان ئۈچ گىزهك پهرزهنت يهنى ئىككى ئوغۇل، بىر قىز تۇغدۇم.

بالىلىرىمغا قاراشتا قىينالغانلىقىم ئۈچۈن ئاتا -ئانامنىڭ ياردىمىده بالىلىرىمنى بىراز چوڭ قىلىۋېلىش مهقسىتىده ئىككى

ئايلىق بولغان ئۈچ گىزهك بالىلىرىمنى ئېلىپ 2015-يىلى مايدا خىتايغا قاراپ يولغا چىقتىم. مېنىڭ بۇ ئازاپلىرىم خىتايغا

پۇت دهسسىگهن مىنۇتتىن باشالنغان ئىدى. 

 

مهن ئۈرۈمچى ئايرودرومىدىكى چېگرىدىن ئۆتىدىغان مۇالزىمهت ئورنىغا كېلىشىمگىال ئايرىم بىر ئۆيگه ئهكىرىپ كېتىلىپ 

سوراققا تارتىلدىم، بالىلىرىم ئايرودرۇمدىال مهندىن ئايرىپ ئېلىپ كېتىلدى. خىزمهتچىلهر  مېنىڭ مىسىردا كىم بىلهن

كۆرۈشكهن ۋه سۆزلهشكهنلىكىمنى قايتا -قايتا سورىدى. ئاندىن ئۇالر قولۇمغا كويزا سېلىپ ، بېشىمغا بىر قارا خالتا

كىيگۈزۈپ تۇتۇپ تۇرۇش ئورنىغا ئېلىپ ماڭدى، مهن بالىلىرىمنى كۆرۈش ۋه ئىمىتىشتىن مهھرۇم قالدىم. 

ئۈچ ئايدىن كېيىن، خىتاي خىزمهتچىلىرى بالىلىرىم ئاغرىپ قالغانلىقى ئۈچۈن مېنى شهرتلىك قويۇۋهتكهنلىكىنى، بالىلىرىم

بىلهن ئۇالر ساقايغىچه بىلله تۇرۇشقا رۇخسهت قىلغانلىقىنى ئېيتتى، شۇنداقال پاسپورتۇم، ساالھىيهت گۇۋاھنامهم  ۋه

 تېلېفونۇمنى ئېلىۋېلىپ، مېنىڭ تېخىچه تهكشۈرۈشته تۇرۇۋاتقانلىقىمنى ئاگاھالندۇردى.
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مهن ئۇدۇل دوختۇرخانىغا بالىلىرىمنى كۆرگىلى باردىم، چوڭ ئوغلۇم جىددىي قۇتقۇزۇش بۆلۈمىده ئىكهن، ئۇنى يىراقتىن

ئهينهك دېرىزه ئارقىلىق كۆرهلىدىم ،بىراق ئانىلىق مېھرىم بىلهن ئۇنى قۇچاقالپ تۇرۇپ ئۇنىڭ نهپهس ئېلىۋاتقان ياكى

ئالمايۋاتقانلىقىنى بىلىش ئمكانىيىتىم بولمىدى. ئهتىسى ئهتىگهنده، ئۇالر ئوغلۇمنى نهپهستىن توختاپ قالدى،

قۇتۇلدۇرۇپ قااللمىدۇق، دهپ جهسىتىنى قايتۇرۇپ بهردى. 

 

تۆت ئايلىق ئوغلۇمنى دهپنه قىلىش جهريانىدا ،ئۇنى قۇتۇلدۇرۇپ قااللمىغانلىقىمدىن ئۆزۈمنى گۇناھكار ھېس قىلىپ

تۈگىشىپال كهتتىم. مهن تۈرمىدىكى ۋاقتىمدا باالمنىڭ ئوپېراتسىيه قىلىنغانلىقى ۋه بوينىدىن تاماق يېگۈزىدىغان شىلىنكه

كىرگۈزۈلگهنلىكىدىن خهۋهر تاپقان بولساممۇ، نېمه ئۈچۈن بۇنداق ئوپېراتسىيه قىلىنىشى زۆرۈر بولۇپ قالغانلىقىنى 

چۈشهنمىدىم. چۈنكى، بىز مىسىردىن ئايرىلغاندا باالم نورمال چوڭ بولۇۋاتقان ئىدى ھهمده بوتۇلكا بىلهن سۈت بهرسىمۇ

يهنه بولىۋېرهتتى. 

 

قالغان ئىككى باالمنىڭ ساالمهتلىكىده مۇرهككهپ كېسهللىك ئاالمهتلىرى كۆرۈلۈپ،  كېيىنكى بىر نهچچه ئاينى قىزىمنىڭ

كۆزىنى ئوپېراتسىيه قىلدۇرۇش، دېگهندهك بالىلىرىمنى داۋالىتىش بىلهن ئۆتكۈزدۈم، شۇندىن بېرى بالىلىرىمنىڭ

ساالمهتلىكى ياخشى ئهمهس.

 

پاسپورتۇم تارتىۋېلىنغان ھهم ئىسمىم قارا تىزىملىككه چۈشۈپ قالغانلىقى ئۈچۈن مىسىرغا قايتىپ كېتهلىشىم مۇمكىن

ئهمهس ئىدى. ساالھىيهت گۇۋاھنامهمده  بىر قارا چېكىت بار بولۇپ ، مهن نهگه بارسام سايرايتتى، دوختۇرخانا،دورىخانا،

ھهتتا ئاپتوبۇستىمۇ ساقچىالر مېنىڭ گۇۋاھنامهمنى تهكشۈرۈپ، نهگه بېرىپ، نهده تۇرغىنىمنى تهستىقالپ تۇراتتى. 

 

2017-يىلى ئاپرېلدا ، مهن ساقچىالر تهرىپىدىن چهرچهندىكى ئۆيۈمدىن 2-قېتىم تۇتۇپ كېتىلىپ ، مىسىردا نېمه ئىش

قىلغانلىقىم توغرىسىدا قايتا سوراققا تارتىلدىم. بىخهتهرلىك تارماقلىرىنىڭ خادىملىرى  مېنى تۆت كېچه - كۈندۈز

ئۇخالتماي سوراققا تارتىپ قىينىدى، چېچىمنى چۈشۈرىۋېتىپ ، ھهممه يېرىمنى تهپسىلىي تهكشۈردى. بۇ ئۈچ ئاي

تۈرمىدىكى قىيىن- قىستاققا ئېلىنىش جهريانىدا ساالمهتلىكىم ئاجىزالپ، ھۇشۇمدىن كېتىش ۋه تۇتقاقلىق كېسهللىك

ئاالمهتلىرى كۆرۈلگهنلىكى ئۈچۈن مېنى روھىي كىسهللىكلهر دوختۇرخانىسىغا يۆتكىۋهتتى.كېيىن دادام مىنى ئۆيگه ئېلىپ

كېتىش ئىمكانيىتىگه ئېرىشىپ، مىنى ئۆيده داۋالىدى، مهن ئاستا-ئاستا ئهسلىمگه كېلىشكه  باشلىدىم. 

 

2018- يىلى يانۋاردا مهن يهنه سهۋهپسىز قامالدىم. ئۇالر پۇت - قولۇمغا كويزا سېلىپ، بېشىمغا بىر قارا خالتا كىيگۈزۈپ

مىنى دوختۇرخانىغا ئېلىپ باردى. بىر ئايال ۋه ئىككى ئهر ساقچى مىنى يالىڭاچ ھالهتته باغالپ ، كومپىيۇتېرالشقان بىر

ماشىنىغا سېلىپ بهدهنلىرىمنى تهكشۈردى ۋه ماڭا 54-نومۇرلۇق كۆك رهڭلىك تۈرمه كىيىمىنى كىيگۈزدى. بىر خىتاي

خىزمهتچى  ماڭا بۇ كىيىمنىڭ ئادهتته مۇددهتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان جىنايىتى ئېغىر جىنايهتچىلهرگه 

كىيگۈزىلىدىغانلىقىنى ، '54' دېگهن نومۇرنىڭ "مهن ئۆلدۈم" دېگهن مهنىده ئىكهنلىكىنى ئهسكهرتتى . مهن

قورققىنىمدىن " ئهمدى مهن مۇشۇ الگىردا تۈگهشتىم" دهپ ئويلىدىم. مهن شۇ ھالهتته يهنه ئۈچ كېچه - كۈندۈز

سوراققا تارتىلدىم ، ئۇالر مهندىن"چهتئهلده كىملهرنى تونۇيسهن؟ كىملهر بىلهن يېقىن؟ كىم ئۈچۈن ئىشلهيسهن؟ "

دېگهندهك ئوخشاش سوئالالرنى قايتا - قايتا سورىدى. مهن چهتئهلده ياشىغانلىقىم ۋه بىر نهچچه خىل تىل بىلگهنلىكىم

ئۈچۈن ئۇالر مىنى ئىشپىيون،  دهپ ئويالپ قالغان بولۇشى مۇمكىن. قوللىرىم تاياق دهستىدىن قاناپ كهتتى، ئىككى قېتىم

دورا ئىچكۈزۈپ بارماقلىرىنى ئاغزىمغا  تىقىپ دورىنى يۇتقان -يۇتمىغانلىقىمنى تهكشۈردى. دورىنى ئىچكهندىن كېيىن

 ئىشتىيىم تۇتۇلۇپ روھسىز ۋه ھۇشسىز بولۇپ قالدىم.   
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ئارقىدىن ئۇالر مىنى يهر ئاستىدىكى دېرىزىسى يوق تۈرمىگه سولىدى، تۆمۈر رىشاتكىلىق بۇ تۈرمىنىڭ ئىشىكى

كومپىيۇتېرالشقان تاقاش ۋه ئېچىش سىستېمىسى ئارقىلىق باشقۇرىالتتى. تۈرمىنىڭ تورىسىدا بىر كىچىك تۆشۈك بار بولۇپ،

شۇ يهردىن ھاۋا كىرهتتى. ئۇالر بىزنى ھېچقاچان ساپ ھاۋادىن نهپهسلهندۈرگىلى سىرتقا ئېلىپ چىقمايتتى. ھاجهت

قاچىسى مۇشۇ ئوچۇقچىلىقتىكى بىر بۇلۇڭغا قويۇلغان بولۇپ، ھاجهت  قهغىزى يوق ئىدى. ئۆينىڭ ئىچىدىكى ھهممه بۇلۇڭغا

ئاپپارات ئورنىتىلغان بولۇپ، ساقچىالر ھهممه بۇلۇڭنى، ھهتتا ھاجهت قاچىسى قويۇلغان بۇلۇڭنىمۇ كۆرهلهيتتى. ئۆيده

داۋاملىق يېنىقلىق تۇرىدىغان بىر چىراق بار ئىدى. 

 

40 كۇۋادىرات مېتىر  كهلمهيدىغان بۇ ئۆيده 60  ئايال بار بولۇپ، كېچىده بىر قىسمىمىز يانمۇ-يان يېتىپ ئۇخاليتتۇق، 

قالغان پاتمىغان 10، 15 ئايال ئۆره تۇرۇپ بىزنى ساقاليتتى. ئىككى سائهتتىن كېيىن بىز ئويغىنىپ ئۆره تۇراتتۇق، ئاندىن

ئۇالر يېتىپ ئۇخاليتتى. كېچىنى نۆۋهت بىلهن مۇشۇنداق ئالمىشىپ ئۇخالپ ئۆتكۈزهتتۇق. ئارىمىزدا يۇيۇنمىغىلى بىر يىلدىن

ئاشقانالرمۇ بار ئىدى. 1-كۈنى بهكال قىينالدىم، پۇت- قولۇمدىكى زهنجىر باشقا ئايالالرنىڭ پۇت -قولى باغالنغان يهنه بىر

ئۇزۇنراق زهنجىرگه ئۇالغلىق بولۇپ، ھهممىسى بىر بىرىگه چېتىلغان ئىدى. مهن ئىچىمده " مهن نېمىنى خاتا قىلدىم؟

ھېچقانداق گۇناھىم يوق ۋه چۈشهندۈرۈش  يوق ئهھۋالدا نېمىشقا بۇ يهرده تۇرىمهن؟ مىنىڭ زادى نېمه گۇناھىم بار؟ مهن

نېمه ئۈچۈن بۇنداق ئىنسان قېلىپىدىن چىققان رهزىل مۇئامىلىگه ئۇچرايمهن؟ نېمىشقا ھاجهت قهغىزى يوق ؟ نېمىشقا

يۇيۇنالمايمهن؟ ھهتتا يۈزۈمنىمۇ يۇيالمايمهن؟ نېمه ئۈچۈن يېتهرلىك نان ۋه سۇ يوق؟" دېگهنلهرنى ئويالپ كېتهتتىم. 

 

 بىز ھهر كۈنى ئهتىگهن سائهت 5:00 ته كۈچلۈك قوڭغۇراقنىڭ ئاۋازى بىلهن ئويغىناتتۇق، ئويغىنىپال ھهممىمىز تهڭ

يېپىنىدىغان كىچىك يوتقاننى قاتاليتتۇق، يوتقان رهتلىك ۋه سىمىترىك ھالهتته قاتالنمىسا ئۆيدىكى ھهممهيلهن جازالىناتتۇق

ياكى يوتقىنىمىزنى تارتىۋاالتتى، ئۇ چاغدا بىز قاتتىق سىمونت يهرده ئۇخالشقا مهجبۇر بوالتتۇق. 

 

ئهتىگهنلىك ناشتا (ئادهتته ناشتىغا سۇ بىلهن كىچىككىنه گۈرۈچ بىرهتتى) يىيىشتىن بۇرۇن خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيهسىنى

مهدھىيلهيدىغان ناخشا ئېيتاتتۇق ۋه "ياشىسۇن شى جىنپىڭ! "، "ئىقرار قىلغانالرغا كهڭچىلىك، قارشى تۇرغانالرغا قاتتىق

جازا" دېگهن سۆزلهرنى خىتايچه تهكرار- تهكرار ئېيتاتتۇق.

 

جازا الگىرىنىڭ قائىدىسىنى يهتته كۈن ئىچىده، كوممۇنىست ئىدىئولوگىيهسىنى ماختايدىغان نۇتۇق يېزىلغان پۈتۈن كىتاپنى

14 كۈن ئىچىده ئۆگىنىپ بولۇشىمىز كېرهك ئىدى.ئاۋازى ئۈنلۈكرهك  چىقماي قالغان ياكى خىتايچه ناخشىنى ئېيتالماي

قالغان ۋه ياكى مهلۇم بىر قائىدىنى يادلىيالماي قالغان ئايالالرغا تاماق بېرىلمهيتتى ياكى ئۇالرنى ئۇراتتى. قائىده بويىچه

ئۈچ ۋاخ تاماق بېرىلىشى كىرهك ئىدى، لېكىن بهزى كۈنلىرى ھهتتا پۈتۈن بىر كۈن تاماق يوق ئىدى، بار بولغان تهقدىردىمۇ

كۆپىنچه ھالالردا ھور نان بېرىلهتتى. الگىرغا سوالنغان كىشىلهرنىڭ سانى كۆپهيگهنسېرى بېرىلىدىغان ھور نانمۇ  كىچىكلهپ

كېتىۋاتاتتى. ئهزهلدىن مېۋه ياكى كۆكتات بېرىلمهيتتى. بىزنى نامهلۇم دورا ۋه بىر خىل ئاق سۇيۇقلۇق ئىچىشكه

مهجبۇراليتتى، دورا ئاڭ سېزىمىمىزنى يوقىتىپ، ئهقلىي  ئىقتىدارىمىزنى  ئاجىزالشتۇرىۋاتاتتى. ئاق سۇيۇق دورا ئايالالرنىڭ

نورمال ئادهت كۆرۈشىنى توختىتىۋهتسىمۇ، بهزى ئايالالردىن ئېغىر دهرىجىده قان كېلىپ ھهتتا بهزىلهرنىڭ ئۆلۈمىگه سهۋهپ

بوالتتى. 

 

خۇددى مىنىڭ تۈرمىدىكى ئېچىنىشلىق ئهھۋالىم  يېتهرلىك بولمىغاندهك ئۇالر مىنى ئېلېكترونلۇق ئورۇندۇق، يهنى 'يولۋاس

ئورۇندۇق' دهپ ئاتىلىدىغان ئورۇندۇق  بار  بىر ئاالھىده ئۆيگه ئهكىردى. بۇ بىر قىيناش ئۆيى بولۇپ، پهقهت بىرال

ئورۇندۇق، بىرال چىراق بار ئىدى. تامدا ئارغامچا ۋه كهمهرلهر ئېسىغلىق ئىدى. ئۇالر مېنى ئاشۇ ئورۇندۇقتا ئولتۇرغۇزۇپ بىر 
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 كۇنۇپكىنى بېسىپال  پۇت -قولۇمدىكى باغالقنى قۇلۇپالپ چىڭىتتى، بېشىمغا قاتتىق شهپكىدهك بىر نهر كىيگۈزۈپ مىنى

توك ئۆتكۈزۈپ قىينىدى. ھهر قېتىم توك ئۆتكۈزۈپ قىينىغاندا بهدىنىم قاتتىق سىلكىنىپ ھهتتا تومۇرۇمدىكى ئاغرىقنىمۇ

ھېس قىالتتىم . ئاغرىق ئازابىغا چىدىماي ئۇالرغا مىنى ئۆلتۈرىۋېتىڭالر، دهپ يالۋۇردۇم. 

 

ئۇالر مىنىڭ ئهمهلىيهتته چهت ئهلده ھېچقانداق سىياسىي پائالىيهتكه ئارىالشمىغىنىمغا قارىماي، ھاقارهت سۆزلىرى

بىلهن تىلالپ گۇناھىمنى ئۆز ئۈستۈمگه ئېلىشقا قىستايتتى ھهمده ماڭا پىسخىكا جهھهتتىن ھۇجۇم قىلىپ: "ئاپاڭ قايسى

كۈنى ئۆلدى، داداڭ مۇددهتسىز قاماق جازاسى بىلهن تۈرمىده، ئوغلۇڭمۇ دوختۇرخانىدا ئۆلدى، قىزىڭنىڭ كۆزى مهڭگۈ

شۇنداق بىنورمال ھالهتته قېلىپ  ساقايمايدۇ، كېيىن قىزىڭ كوچىغا تاشلىنىدۇ چۈنكى سهن مهڭگۈ ئۇالرنىڭ ھالىدىن

خهۋهر ئااللمايسهن، ئاخىرىدا پۈتۈن ئائىلهڭ ۋهيران بولىدۇ" دهپ تهھدىت ساالتتى . 

 

 ھهم بىر پهرزهنت، ھهم بىر ئانا بولۇش سۈپىتىم بىلهن  بۇنداق گهپلهرنى ئاڭالش مهن ئۈچۈن ھهقىقهتهن بىر ئازاپ

ئىدى. ئۆزۈمنى بىر ئېغىر گۇناھكار، ئهرزىمهس ھېس قىالتتىم، يىغالپ تۇرۇپ ئۇالرغا مىنى ئۆلتۈرۈۋېتىش توغرىلىق

يالۋۇراتتىم . ئۇنىڭدىن كېيىنكى ھېچقانداق ئىش ئېسىمده يوق، ئاغزىمدىن ئاق كۆپۈك چىقىپ ھۇشۇمدىن كېتىپتىمهن،

ئهڭ ئاخىرىدا ئېسىمده  قالغىنى  ئۇالرنىڭ: "ئۇيغۇر بولغانلىقىڭنىڭ ئۆزى سېنىڭ گۇناھىڭ" دېگهن بىر ئېغىز سۆزى

بولدى. مهن بۇ سۆزدىن كېيىن يهنه ھۇشۇمدىن كېتىپتىمهن. دهسلهپته كىرگهن 210-نۇمۇرلۇق تۈرمىده17 ياشتىن 62

ياشقىچه 40 تىن ئارتۇق ئايال بار ئىدى، تۈرمه ھهر كۈنى دېگۈدهك يېڭى كىرگهنلهر بىلهن توشۇپ كېتىپ قىستاڭچىلىق

بولۇپ كېتهتتى. مهن ئۈچ ئايدىن كېيىن تۈرمىدىن چىقىپ كهتكهنده 68  ئايال قېلىپ قالغان ئىدى. 

 

مهن بۇ  تۈرمىده ياتقان ئايالالرنىڭ كۆپىنچىسىنى تونۇيتتىم. بهزىلىرى مىنىڭ قوشنام ، بهزىلىرى مىنىڭ بۇرۇنقى مۇئهللىمىم

ياكى دوختۇرنىڭ قىزى ئىدى، ھهتتا ئۇ يهردىكى بىر قىز بۇرۇن مىنى داۋالىغان، ئۆزى ئهنگىلىيهده ئوقۇپ كهلگهن بىر

دوختۇرنىڭ قىزى ئىدى. ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى كۆپ ئوقۇغان، بىلىملىك پروفېسسورالر ئىدى. 

 

مهن ئۈچۈن ئهڭ قورقۇنچلۇق بولغىنى  تۈرمىداشلىرىمنىڭ قىينىلىپ ئۆلۈپ كېتىشىگه شاھىد بولغىنىم ئىدى. كېچه ئۇالرنىڭ

ئهڭ ئالدىراش  ۋاقتى بولۇپ، كىشىلهرنى تۈرمىدىن تۈرمىگه يۆتكهش، جهسهتلهرنى بىر تهرهپ قىلىش دېگهندهك

ئىشالرنىڭ ھهممىسى كېچىده يۈز بېرهتتى. كېچىنىڭ جىمجىتلىقىدا بىز باشقا تۈرمىدىكى ئهرلهرنىڭ ئازاپلىق  ئىڭراشلىرىنى،

ئۇرغان تاياق ئاۋازلىرىنى ۋه ئاغرىققا چىدىماي ۋاقىرىغان ئاۋازالرنى، ئۇالرنى يۆتكهش ئۈچۈن كارىدوردا ئېلىپ ماڭغاندا

پۇتىدىكى زهنجىرنىڭ يهرگه تهگكهندىكى يىرگىنچلىك ئاۋازلىرىنى ئاڭاليتتۇق ۋه  ئىچىمىزده بۇ ئهرلهر بهلكى بىزنىڭ ئاكا-

ئىنىلىرىمىز، دادىلىرىمىز بولۇش ئېھتىماللىقىنى ئويالپ تېخىمۇ چىدىماي قاالتتۇق. 

 

بهختكه قارشى، مهن تۈرمىده ياتقان 3 ئاي ئىچىدىال 68 تۈرمىدىشىمدىن 9 ئايالنىڭ ئۆلۈپ كهتكىنىگه شاھىد بولدۇم.

ئهگهر 3 ئاينىڭ ئىچىده  كىچىك بىر تۈرمىنىڭ ئۆزىدىنال 9 كىشى ئۆلۈپ كهتتى، دهپ ھېساپلىغاندا پۈتۈن رايوندا ھازىر

قانچه ئادهمنىڭ ئۆلۈپ كهتكهنلىكىنى تهسهۋۋۇر قىاللمايمهن. ئۆلۈپ كهتكهن ئايالالردىن بىرسى 62 ياشلىق گۈلنىسا

ئىسىملىك ئايال بولۇپ، پۈتۈن بهدهنلىرىنى يارا قاپالپ كهتكهن، قولى توختىماي تىترىگهچكه ھېچنېمه يىيهلمهيتتى. بۇ

ئايالنىڭ مۇشۇنداق بولۇشىغا قارىماي دوختۇرالر ئۇنى ساالمهتلىكى ياخشى، دهيتتى. تۈرمه دوختۇرلىرى كېسهللهرنى

ئاغرىق بولسىمۇ ياخشى، دىيىشى كېرهك ئىدى، ئهگهر ئۇنداق  دېمىسه دوختۇرالر كېسهللهرگه ئىچ ئاغرىتقان ياكى

كېسهلگه كۆڭۈل بۆلگهن، دهپ ئهيىپلىنهتتى. بىر كۈنى كهچته گۈلنىسانى خىتايچه بېرىلگهن تېكىستنى يادالپ

بواللماپسهن، دهپ جازاالپ قىينىدى، ئۇ يىغلىغان پېتى ئۇخالپ قالغان ئىدى، كېچىچىمۇ ئادهتتىكىدهك خورهك تارتمىدى،

كېيىن بىز ئويغىتايلى دهپ قارىساق بهدىنى مۇزدهك سوغۇق بولۇپ ، ئاللىقاچان  تىنىقى توختاپ قالغان ئىكهن.
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ئۇ يهرده يهنه 23 ياشلىق پاتهمخان ئىسىملىك بىر ئايال بار بولۇپ، ئاپىسى ئۆلۈپ كهتكهن، دادىسى، يولدىشى، ئاكىسى

قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى تۈرمىگه سوالنغان ئىكهن. پاتهمخاننىڭ گۇناھى بولسا 2010-يىلى ئىسالم قائىدىسى بويىچه

ھاراق ئىچىلمىگهن، تانسا، ئۇسۇل يوق، ناخشا ئېيتىلمىغان توي مۇراسىمى ئۇيۇشتۇرغانلىقى بولۇپ، شۇ تويغا

قاتناشقان400 كىشىنىڭ ھهممىسى تۇتۇلۇپ تۈرمىگه سوالنغان ئىكهن.پاتهمخان تۇتۇپ كېتىلگهن ۋاقىتتا ئىككى كىچىك

بالىسىنىڭ قورودا قېلىپ قالغانلىقى، تۈرمىگه كىرگهن بىر يىل ئۈچ ئايدىن بېرى بالىلىرىنىڭ ھېچقانداق خهۋىرىنى

ئااللمىغانلىقىنى دهپ بهردى. پاتهمخاندىن قان كېلىۋاتقىلى بىر ئايدىن ئاشقان بولسىمۇ ھهر قانداق داۋاالشنى رهت

قىلىۋاتاتتى. بىر كۈنى كهچته، ئۇ يهنه بىر ئايال بىلهن ئۆره تۇرغان ئىدى، تۇيۇقسىز يهرگه يىقىلىپ چۈشۈپال تىنىقى توختاپ

قالدى. بىردهمدىن كېيىن بىر نهچچه ماسكا تاقىغان كىشىلهر كىرىپ ئۇ ئايالنىڭ جهسىتىنى پۇتىدىن سۆرهپ ئېلىپ چىقىپ

كهتتى. مۇشۇنداق قىيىن- قىستاق، قىيناشالرنى بېشىمدىن ئۆتكۈزگهندىن كېيىن، مهن 210-نومۇرلۇق بۇ تۈرمىدىن ھايات

چىقىپ كېتهلىشىمگه كۆزۈم يهتمىدى. مهن ھېلىمۇ ئۆزۈمنىڭ ھايات ئىكهنلىكىمگه ئىشهنگۈم كهلمهيدۇ، بىراق مۆجىزه يۈز

بېرىدىكهن. 

 

ئۇالر مېنىڭ ئىككى سائهتتىن كېيىن قويۇپ بېرىلىدىغانلىقىمنى ئېيتتى ۋه ماڭا نامهلۇم بىر ئوكۇل ئۇردى. بۇ ئوكۇل مېنى

ئاستا- ئاستا ئۆلتۈرىدىغان بولدى، دهپ ئويالپ، ئاخىرقى مىنۇتلىرىمنى ساناشقا باشلىدىم. باشلىقالر ماڭا بىر باياناتنى

بېرىپ ئۇنى ئوقۇپ قول قويۇشۇم كېرهكلىكىنى دېگهنده ئۆزهمنىڭ ھايات ئىكهنلىكىمدىن ھهيران قالدىم. ئۇالر مېنىڭ

باياناتنى ئوقۇغاچ قهسهم بهرگهن ھالىتىمنى سىنئالغۇغا ئالدى. ئۇ باياناتتا مۇنداق دىيىلگهن ئىدى: "مهن جۇڭگو

گراژدانى، جۇڭگونى ياخشى كۆرىمهن، جۇڭگو مېنى ئۆستۇردى. جۇڭگوغا خىيانهت قىلمايمهن، ساقچىالرنىڭمۇ مېنى

ھېچقاچان تۇتۇپ سوالپ قويغىنى ۋه سوئال- سوراققا تارتقىنى يوق!" ئاندىن ساقچىالر مىنى ئاگاھالندۇرۇپ، بالىلىرىمنى

مىسىرغا ئاپىرىپ قويۇپ خىتايغا قايتىپ كېلىشىم كېرهكلىكىنى، بولمىسا ئاتا- ئانام ۋه ئۇرۇق- تۇغقانلىرىمنىڭ ھاياتىنىڭ

ئۇالرنىڭ قولىدا ئىكهنلىكىنى تاپىلىدى.

ئۈچ ئايدىن ئارتۇق تۈرمىده ياتقاندىن كېيىن ئاخىرى 2018-يىلى ئاپرېلدا قويۇپ بېرىلىپ، بالىلىرىمنى كۆرۈشكه

مۇيهسسهر بواللىدىم، لېكىن ئاتا- ئانامنى كۆرمىدىم، ئۇالرنىڭ نهدىلىكىنى سۈرۈشته قىلىشىممۇ چهكلهنگهن ئىدى. مهن

ئىككى باالم بىلهن ئۈچ كۈندىن كېيىن يۇرتۇمدىن ئايرىلىپ بېيجىڭغا كىلىپ 20 كۈن تۇرۇپ قالدىم،رهسمىيهتلىرىمنىڭ

تولۇق بولماسلىقى سهۋهبىدىن 3 قېتىم ئايروپىالنغا چىقالماي ئاخىرى4-قېتىمدا مۇۋهپپهقىيهتلىك ھالدا ئۇچۇپ،28-

ئاپرېل قاھىره  شهھىرىگه يېتىپ كهلدىم. مهن ئۆزۈمنى پۈتۈنلهي يوقىتىپ قويغان ئىدىم، يۈرىكىم ئاغرىيتتى، نېمه

قىلىشىمنى بىلمهيتتىم. ئهگهر خىتايغا قايتىپ كهتمىسهم ئاتا- ئانام ۋه قېرىنداشلىرىمنى خىتاي ھۆكۈمىتى تۈرمىگه سوالپ

ئۆلتۈرىۋېتىشى مۇمكىن، ئهگهر قايتىپ كهتسهم مهنمۇ ئوخشاش يهنه شۇ تۈرمىگه سولىنىپ ئۆلتۈرۈلۈشىم مۇمكىن، ئۇ

چاغدا بۇ تۈرمىلهرنىڭ ھهقىقىي ماھىيىتىنى ئاشكارىاليدىغان بۇ مهخپىيهتلىك مهن بىلهن بىلله شۇ قاراڭغۇ زىندانغا قايتىپ

كىتىشى مۇمكىن ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگه، مهن قايتقان تهقدىردىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ئاتا- ئانام ۋه قېرىنداشلىرىمنى

تۈرمىگه سوالۋىرهتتى. مهن جاسارىتىمنى يىغىپ خىتايدىكى يوشۇرۇن جازا  الگىرلىرىنى دۇنياغا بىلدۈرۈش قارارىغا كهلدىم،

شۇنداق بولغاندا مېنى قىينىغانالر  ۋه باشقا زۇلۇم قىلغۇچىالرمۇ ئۆزلىرىنىڭ قىلغانلىرى ئۈچۈن تىگىشلىك جازاغا تارتىلسا،

بىگۇناھ  خهلقنىڭ ئاۋازى دۇنياغا ئاڭالنسا، دهپ ئويلىدىم. مىنىڭ ئامېرىكىغا كىلىشىمگه ياردهم قىلغان نۇرغۇن ياخشى

نىيهتلىك كىشىلهرگه رهھمهت ئېيتىمهن.  2018-يىلى ۋېرجىنىيهگه يىتىپ كهلگهن ۋاقتىمدىكى ھېسسياتىمنى تىل بىلهن

ئىپادىلهپ بېرهلمهيمهن. 

 

ئهركىنلىكنىڭ كىشىگه بېرىدىغان چهكسىز خۇشاللىقىدا ھاياجانلىنىپ نېمه قىلىشىمنى بىلهلمهي تهمتىرهپال قالدىم. مهن 

ئاللىقاچان تۈرمىده ئۆلۈپ كىتىپ    جهننهتكه كىردىممۇ؟ بۇ راستىنال مهن دائىم كېلىشنى ئارزۇ قىلىدىغان گۈزهل ۋه ئهركىن

دۆلهت ئامېرىكا شۇمۇ؟ بۇ ھهقىقهتهنمۇ ئىشىنىش تهس بولغان بىر چوڭ خۇشاللىق ئىدى. مهن ھازىر ئىككى باالم بىلهن

ئامېرىكىدا ياشاۋاتىمهن، ئۆزۈم الگىردا بولمىغىنىم بىلهن الگىردىكى ۋاقىتتا بېشىمدىن ئۆتكۈزگهن شۇ قورقۇنچلۇق ئىشالر 
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ۋه خىتاينىڭ ماڭا بولغان تهھدىتىدىن قۇتۇلغىنىم يوق. مهن ھېلىمۇ ھهم ئاشۇ الگىردىكى قورقۇنچلۇق ۋهھشىي

سهرگۈزهشتىلىرىمنىڭ تهسىرى سهۋهپلىك ھهر ۋاقىت ئېغىر قورقۇنچ  ۋه غهم- قايغۇ ئىچىده ياشاۋاتىمهن. بالىلىرىم

جىسمانىي ۋه روھىي  جهھهتته ساغالم ئهمهس، ئۇالر مېنىڭدىن ئايرىلىپ قېلىشتىن بهكال قورقىدۇ، ھهتتا ئىشىك

چېكىلسىمۇ قورقۇپ كېتىدۇ. بهدهنلىرىمده تاياقنىڭ ئىزى، تارتۇق بار. قولۇمنىڭ بېغىشى ۋه پۇتۇم ئېغىر زهنجىر تهسىرىدىن

ھازىرغىچه ئاغرىيدۇ. قاتتىق تاياق دهستىدىن ئوڭ قۇلىقىم  ئاڭلىماس بولۇپ قالدى. مهن ھهم قاراڭغۇلۇقتىن ھهم بهك

يورۇقلۇقتىن ھهتتا ئاۋازدىنمۇ قورقىمهن. ساقچى ماشىنىسىنىڭ سېگنال ئاۋازىنى ئاڭلىسام يۈرىكىم قاتتىق سوقۇپ كېتىدۇ.

 

بهزى ۋاقىتالردا نهپسىم قىسىلىپ، پۈتۈن  بهدىنىم سېزىمىنى يوقىتىپ يۈرىكىم ئاغرىيدۇ، داۋاملىق قارا بېسىپ قالىدۇ. مېنىڭ

بۇ يهرده بىخهتهر ئىكهنلىكىم قايتا- قايتا دىيىلگهن بولسىمۇ، مهن يهنىال خىتاي ساقچىلىرىنىڭ كېچىده كېلىپ ئىشىكىمنى

چىكىپ مېنى ئېلىپ كىتىپ ئۆلتۈرۈۋېتىشىدىن بهكمۇ قورقىمهن. 

 

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مېنى تېخىچه كۆزىتىشى مېنى  قورقۇنچقا سالىدۇ . بىر نهچچه ھهپتىنىڭ ئالدىدا، بىر نهچچه خىتاي

ئهر مېنىڭ كهينىمگه چۈشۈپ  ھهتتا مهن ماشىنىغا چىققاندىمۇ ئارقامدىن ئهگهشتى. 

 

خىتاي ھۆكۈمىتى ئىنىمنى مهن بىلهن ئاالقىلىشىشقا مهجبۇر قىلغان بولسا كېرهك، ئۇ مېنىڭ خىتايدىن ئالغان تېلېفونۇمغا

مۇنداق دهپ ئاۋازلىق ئۇچۇر قالدۇرۇپ قويۇپتۇ:"سهن ئاتا- ئانامغا، بىزگه نىمىشقا بۇنداق قىلىسهن؟ سهن قانداق

ئادهم؟ دهرھال جۇڭگو كونسۇلىغا بېرىپ ئهركىن ئاسىيا  رادىيوسىدىكى سۆھبهتته جۇڭگو  ھۆكۈمىتى توغرىلىق دېگهن

گېپىڭنىڭ ھهممىنى قايتۇرۇۋېلىپ، ئۆزۇڭنىڭ جۇڭگونى  سۆيىدىغانلىقىڭنى ئېيت. ئۇالرغا ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر

تهشكىالتلىرىنىڭ ساڭا بېسىم قىلىپ، الگىرغا ئهكىرىپ كىتىپ قىيىن- قىستاققا ئالدى، دهپ يالغان سۆزلهتكۈزگهنلىكىنى

ئېيت  ھهمده بۇرۇن دىگهن گېپىڭنىڭ ھهممىنى قايتۇرىۋال، بولمىسا جۇڭگو ھۆكۈمىتى سهن نهگه يوشۇرۇنىۋېلىشىڭدىن

قهتئىينهزهر سېنى تاپااليدۇ!" هن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شۇنچه يىراقتا تۇرۇپمۇ يهنه ماڭا تهھدىت سېلىۋاتقانلىقىدىن تېخىمۇ

قورقۇپ كهتتىم.

گهرچه مهن ئامېرىكىدىكى ئوقۇش، ئىشلهش، بالىلىرىمغا قاراش دېگهندهك يېڭى ھاياتىمنى باشلىغان بولساممۇ، خىتاي

ھۆكۈمىتىنىڭ ماڭا يهنه زىيانكهشلىك قىلىشىدىن قورقىمهن.

 

مهن مۇشۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ مېنىڭ بىخهتهرلىكىمگه كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن بىر ئهمهلىي 

ئىش قىلىشىنى چىن دىلىمدىن تهلهپ قىلىمهن. خىتايدىكى جازا الگىرلىرىنىڭ  ھهقىقىي ئهپتى بهشىرىسىنى ئاشكارىلىشىم

مېنى ۋه بالىلىرىمنىڭ ھاياتىنى مۇشۇ ئامېرىكىدىمۇ خهتهر ئىچىده قالدۇرىۋاتىدۇ، شۇڭا  بىزنىڭ مۇشۇ دۆلهتتىكى

بىخهتهرلىكىمىزگه كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن ھهر قانداق زۆرۈر بولغان چارىلهرنى قوللىنىشىڭالرنى ئىلتىماس قىلىمهن. 

 

 يهنه ئازراق قوشۇمچه قىلسام، الگىردىكى ۋاقتىمدا ماڭا مهجبۇرىي ھالدا نۇرغۇن نامهلۇم دورا ئىچكۈزۈلۈپ، ئوكۇل

ئۇرۇلغان ئىدى، بالىلىرىمغا قانداق دورىالرنىڭ  ئىچكۈزۈلۈپ،قانداق  ئوكۇلالرنىڭ  ئۇرۇلغانلىقىنى بىلمهيمهن، شۇڭا مهن

ھهم بالىلىرىمغا تولۇق ۋه تهپسىلىي  بولغان ساالمهتلىك تهكشۈرۈش پۇرسىتى بىرىلگهن بولسا چوڭقۇر مهمنۇن بولغان

بوالتتىم.

 

بۇ مېنىڭ ھىكايهم. مهن پهقهت ئۆلتۈرۈش ۋه جازاالش نىشان قىلىنىپ جازا  الگىرلىرىغا سوالنغان مىليونلىغان ئۇيغۇر ۋه

باشقا ئېتنىك گۇرۇپپىدىكىلهرنىڭ ئىچىدىكى بىرال ئادهم. خۇددى مۆجىزه يۈز بهرگهندهكال الگىردىن قۇتۇلۇپ چىققىنىمغا كۆپ

شۈكرى قىلىمهن، شۇنداقال مۇشۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىده الگىرغا سولىنىپ قىيىن- قىستاققا ئېلىنىۋاتقان قېرىنداشلىرىم ئۈچۈن

سۆزلهش ئهركىنلىكىمنىڭ بار ئىكهنلىكىنىمۇ بىلىمهن.
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خىتاي ھۆكۈمىتى مىنىڭ بۇنداق ئوتتۇرىغا چىقىشىمنىڭ ئاتا- ئانام ۋه قېرىنداشلىرىمنىڭ ھاياتى بهدىلىگه كېلىدىغانلىقىنى

دهلىللىدى. مهن بۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزۈمنى ئېغىر گۇناھكار ھېس قىلىمهن. بۇ مهن ئۈچۈن بىر كۈندىلىك روھىي  ئازاپ بولۇپ

قالدى. بىراق، مهن ھهق ئۈستىده تىك تۇرۇپ، بۇ ھهقىقهتنى دۇنياغا بىلدۈرۈشته ئهخالقىي  مهجبۇرىيىتىم بار، دهپ

ئوياليمهن ھهم كهلگۈسىده بۇ رهھىمسىزلىكنى توختىتىدىغان بىرهرىنىڭ چىقىدىغانلىقىغا ئىشىنىمهن. 

 

خىتاينىڭ ئىلتىپاتىدىن قۇرۇق قېلىشنى خالىمايدىغان دۇنيادىكى باشقا دۆلهتلهر خىتاينىڭ بۇ ۋهھشىيلىكىگه كۆز

يۇمۇۋېلىۋاتقان بۇنداق ئهھۋال ئاستىدا، ئۇيغۇر خهلقىم دۇنيادىكى بارلىق ئېزىلىۋاتقان مىللهتلهرگه ئوخشاشال  ئامېرىكىغا

ئۈمىد  نهزىرى بىلهن قارايدۇ. شۇڭا مهن خىتاينىڭ ئۇيغۇر خهلقىگه قارىتا ئېلىپ بېرىۋاتقان مىللىي قىرغىنچىلىقىنى

توختىتىش كېرهكلىكى توغرىسىدا گهپ قىالاليدىغان ۋه دۇنيادىكى ئهڭ كۈچلۈك  بولغان بىردىن بىر دۆلهت- ئامېرىكا

ھۆكۈمىتىگه ھهقىقهتنى سۆزلىدىم . 

 

مهن ئامېرىكىنىڭ پۈتكۈل دۇنيانى  خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكىنى تهنقىتلهشكه يىتهكچىلىك

قىالاليدىغانلىقىغا ھهمده الگىرالرنى تاقاتقۇزۇپ، مىليونلىغان زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىالرنى قويۇۋېتىشى توغرىلىق بېسىم

قىالاليدىغانلىقىغا ئىشىنىمهن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ۋه باشقا ئاز سانلىق مىللهتلهرنى سىستېمىلىق يوقىتىشى،

ئۇالرنىڭ  ئۆزلىرىنى ئۇيغۇرالرنى بىر مىللهت سۈپىتىده يوق  قىلىۋىتهلهيدىغانلىقىغا قادىر، دهپ قارايدىغانلىقىنى

ئىسپاتاليدۇ. ئهگهر ئامېرىكا پارالمىنتى2018-يىلدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قانۇنىنى ماقۇلالپ، خىتاي ئهمهلدارلىرىنى

مهجبۇرىي جازاالش ۋه تهشكىالتالرنىڭ  الگىرغا قارىتا يۈرگۈزگهن ھۆكۈمهت سىياسىتىگه مهسئۇل بولۇشىنى تهلهپ قىلغان

بولسا،خىتاي  بهلكىم ئىنسانپهرۋهرلىككه قارشى ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ جىنايى قىلمىشىنى داۋامالشتۇرسا بولمايدىغانلىقىنى

ھېس قىلىپ خهلقئارا جهمئيهتنىڭ بىر ئهزاسى قاتارىدا ساقلىنىپ مېڭىۋهرگهن بوالتتى. 

 

 قايتۇرۇلسا الگىرغا سولىنىش  ئېھتىماللىقى بار بولغان دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىكى ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ مۇشۇ

گۈزهل دۆلهتته پاناھلىق تىلهش ئىشلىرىغا ياردهمده بولۇشۇڭالرنى ئۆتۈنىمهن. ئهگهر پارالمىنت ئهزاسىدىن بىرهرىڭالر

خىتايغا بېرىپ قالساڭالر، مېنىڭ ئاتا- ئانام،ئۇرۇق-تۇغقان، قېرىنداشلىرىمنىڭ سۈرۈشتىسىنى قىلغان بولساڭالر،

ئىلتىماس! 

بۇ ئىشقا كۆڭۈل بۆلگهنلىكىڭالرغا ۋه دىققىتىڭالرنى بهرگهنلىكىڭالرغا كۆپ رهھمهت! 

 

 مهن بۇ گۇۋاھلىق بېرىش  تهپسىالتىنى ئوقۇپ چىققاندىن كېيىن، ئىختىيارسىزباشقا بىر قىرغىنچىلىقنى ئويالپ كهتتىم. 75

يىلنىڭ ئالدىدا يهھۇدىي ۋه باشقا ئاز سانلىق مىللهتلهر ناتسىست الگىرلىرىدا قىينالغان ۋه ئۆلتۈرۈلگهن. گېرمانىيه

پۇقرالىرى ، ھهتتا باشقا دۆلهتلهرمۇ ئۆز ھۆكۈمىتىنى-ھىتلېرنى شۇ قىرغىنچىلىقتىن توسۇپ قااللمىغان. ئاخىرىدا

ئىتتىپاقداش دۆلهتلهرنىڭ گېرمانىيگه  بېسىپ كىرىشى  نهتىجىسىده الگىرالر تاقىلىپ، ئاخىرى قااليمىقانچىلىق

ئاخىرالشقان. 

http://youtu.be/dsd1NkCKaNg :ئۇلىنىش سىن كۆرىنىش  ئادرىسى
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مېنىڭ ھېس قىلىشىمچه ، خىتاي  ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنى خورلىشىنى توسۇپ قېلىشنىڭ قىيىن ئىكهنلىكىده مۇنداق 4 سهۋهپ بولۇشى

مۇمكىن .

 

 1- سهۋهپ ، ئىقتىساد كۈچى . ئامېرىكىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان باشقا دۆلهت ھۆكۈمهتلىرى خىتاينىڭ ئىقتىسادىي كۈچىدىن قورقىدۇ ، خىتاي

ھازىر دۇنيا بويىچه 2- ئورۇندا تۇرىدىغان ئىقتىسادى كۈچلۈك دۆلهتلهرنىڭ بىرى . ئهتراپىمىزدىكى ھهممه نهرسه دېگۈدهك خىتايدا

ئىشلهنگهن . كۆپلىگهن دۆلهتلهر ئۈچۈن خىتاينىڭ ماللىرىنى سېتىۋاال لماسلىق ۋه خىتايغا مال ساتالماسلىق بىر قورقۇنچلۇق ئهھۋال .

ئهمهلىيهتته، ئامېرىكىنىڭ ئۆزىال خىتايغا 1.2 ترلىيون ئامېرىكا دوللىرى قهرز ، بۇ دېگهنلىك ئامېرىكا دۆلهت غهزىنىسىنىڭ %19ى

دېگهنلىكتۇر . دېمهك ، ئىككى دۆلهت ئوتتۇرىسىدىكى سودا مۇناسىۋىتى ئىنتايىن مۇھىم . ئامېرىكىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان دۇنيادىكى ھهر

قايسى ھۆكۈمهتلهرنىڭ شهرمهندىلهرچه خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنى رهنجىتىپ قويۇشتىن قورقۇپ تىلغا

ئالماسلىقىنىڭ ئۆزى ئىنتايىن چوڭ بىر تراگېدىيه ھېساپلىنىدۇ . بۇ كۆڭۈلسىز ھهقىقهت تېخى يېقىندىال ، يهنى 2019- يىلدىكى ئامېرىكا -

خىتاي سودا سۆھبىتىده ئىسپاتالندى . 

 

 2- سهۋهبى ، مهبلهغ سېلىش . خىتاي ھۆكۈمىتى نۇرغۇن دۆلهتلهرگه تۆۋهن ئۆسۈمده قهرز بېرىپ تۇرۇش ، چوڭ تىپتىكى قۇرۇلۇش تۈرلىرىنى

سېتىۋېلىش ۋه ھۆكۈمهت پاي چېكىنى سېتىۋېلىش ئارقىلىق مهبلهغ سالىدۇ . بۇنداق قىلىش ئهمهلىيهتته دۇنيا رهھبهرلىرىنى تىنچ ھالدا

سېتىۋېلىش دېگهنلىكتۇر . مهسىلهن، 2017-يىلى مىسىر 60 تىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىنى خىتايغا قايتۇردى ، قايتۇرۇلغان ئۇيغۇر

ئوقۇغۇچىالر تۈرمىلهرگه سوالندى، قىيىن -قىستاققا ئېلىندى ۋه ئوقۇش پۈتتۈرگهن ئىككى ئوقۇغۇچى قاماقخانىدا شېھىت قىلىندى . خىتاي

بۇنىڭ ئۈچۈن قاھىره  (Cairo) شهھىرىده ناھايىتى چوڭ بىر يېڭى تهرهققىيات تۈرىگه مهبلهغ سالدى . دىمهك ، بۇنى خىتاي دۇنيا

سىياسهتچىلىرىگه پارا بهردى ، دهپ چۈشىنىش تهس ئهمهس .  

 

 3-سهۋهبى ، تهشۋىقات .خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى ئۇيغۇرالرنى 'تېررورچى ' دهپ يالغان تهشۋىقات تارقىتىش

ئارقىلىق كۆرۈنۈشته دۇنياغا ياردهم قىلىۋاتقاندهك كۆرۈنۈش ياساپ ، ئهمهلىيهتته مۇسۇلمانالرنى ئۆلتۈرىۋاتىدۇ . خىتاي

كوممۇنىستىك پارتىيىسى 2 مىليوندىن ئارتۇق خهلقنى ئۇالر پهقهت ئاز سانلىق مىللهت بولغان گۇناھى   ئۈچۈنال تۈرمىلهرگه

تاشلىدى . ئهمهلىيهتته ھهقىقىي تېررورچى شى جىنپىڭ بىلهن چېن چۈهنگو بولۇپ ، ئۇالر بۇ ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق

دهپسهندىچىلىكى ۋه مهدهنىيهتنى يىلتىزىدىن يوقىتىش قىلمىشىغا مهسئۇل بولۇشى كېرهك ئىدى . ھىتلېر بىلهن شى

جىنپىڭنىڭ نېمه پهرقى بار ؟ ھىتلېر مىليونلىغان يهھۇدىينى مهخپىي ئۆلتۈرگهن بولسا ، شى جىنپىڭ 2 مىليوندىن ئارتۇق

ئۇيغۇرنى مهخپىي الگىرالرغا سولىدى . خىتاي ھۆكۈمىتى بىر ئانىنى 'يولۋاس ئورۇندۇق ' تا ئولتۇرغۇزۇپ قىيناش ۋه 40

كۋادرات مېتىر كېلىدىغان يۇيۇنۇش شارائىتى يوق تار ، كىچىك ئۆيگه 60 تىن ئارتۇق بىگۇناھ خهلقنى مىۋه - چىۋه ۋه

كۆكتاتسىز سوالپ قويۇشتهك ئىنسان قوبۇل قىاللمايدىغان ۋهھشىيلىكنى تهپتارتماستىن ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ .

خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكىنى

نېمه ئۈچۈن ھېچكىم توسۇپ قااللمايدۇ ؟

7
7- بۆلۈم
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4- سهۋهبى ، كارى بولماسلىق . ئاز بىر قىسىم كىشىلهر خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكىنى بىلمهيدۇ ياكى

بىلسىمۇ كارى بولمايدۇ . يهنه بىر قىسىم كىشىلهر خىتاينى ئۇنچىلىك خهتهرلىك دۆلهت ، دهپ قارىمايدۇ . خىتاي تارىختىن

بۇيان ھاكىمىيهت يۈرگۈزۈشته كىشىلىك ھوقۇقنى دهپسهنده قىلىپ كهلدى . 1962-1958 يىلىغىچه بولغان چوڭ

سهكرهپ ئىلگىرىلهش مهزگىلىده ، خىتاي رهھبىرى ماۋزېدوڭ يۈز بېرىشكه تېگىشلىك بولمىغان قهھهتچىلىكنى كهلتۈرۈپ

چىقىرىپ ، 45 مىليوندىن ئارتۇق خهلقنىڭ ئۆلۈشىگه سهۋهپچى بولغاندىمۇ دۇنيا بۇ غالجىرلىقنى توسۇپ قېلىشقا ئامال

قىلمىغان ھهم قىاللمىغان. 

 

 ئاچارچىلىقتىن سىرت ، تهخمىنهن 2.5 مىليون خهلق شۇ چوڭ سهكرهپ ئىلگىرىلهش مهزگىلىده قىيىن - قىستاققا

ئېلىنغان ۋه ئۆلتۈرۈلگهن . 1966-يىلىدىن 1977- يىلىغىچه يۈز بهرگهن مهدهنىيهت ئىنقىالۋى غالجىرلىقىنى سۆزلهپ

تۈگهتكىلى بولمايدۇ . 1989- يىلى 4- ئىيۇن خىتاي ھۆكۈمىتى خىتاي خهلق 'ئهركىنلىك ' ئارمىيهسى تىيهنئهنمىن

مهيدانىدا قورالسىز ھالدا دېموكراتىك ئىسالھات تهلهپ قىلىۋاتقان ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنى باستۇرغاندا پۈتۈن دۇنيا

ھاڭ-تاڭ قالغان . تىبهتنى بېسىۋالغان خىتاي ھۆكۈمىتى تيهنئهنمىن ۋهقهسىدىن كېيىن تىبهتتىمۇ مىليونلىغان

تىبهتلىكلهرنىڭ ئۆلۈشىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى . ھهتتا خىتاي ھۆكۈمىتى تىنچلىقپهرۋهر فالۇنگوڭچىالرنىمۇ دۈشمهن ، دهپ

ئىالن قىلىپ ، 90- يىلالرنىڭ ئاخىرىدىن باشالپ مىڭلىغان فالۇنگوڭچىالرنى قولغا ئېلىپ ، ئۇالرنىڭ ئورگانلىرىنى سېتىپ

تاپاۋهت قىلغان .

 

 بۇ ئىش مېنى ھهقىقهتهن بىئارام قىلدى . 2017-2018- يىللىرى ئاتالمىش شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ھهتتا ئۇيغۇر

بالىالرنىڭمۇ ئورگانلىرىنىڭ سېتىلغانلىق ھهققىدىكى خهۋهرلهر چىقىشقا باشلىدى . ئهمهلىيهتته، ئاتالمىش شىنجاڭ

قهشقهر ئايرودرومىدا دىپلومات ئهمهلدارلىرى ئۈچۈن ئاالھىده يول ياسالغانلىقى ھهمده بۇ يولغا تۆۋهندىكى

رهسىمدىكىدهك تىرىك ئهزا توشۇلىدىغان يول ، دېگهندهك يول بهلگىسى قويۇلغانلىقى ئېنىقالنغان .  

 بۇ رهسىمدىن ، ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغا جايالشقان يىپهك يولىدىكى ئهڭ قهدىمىي شهھهر- قهشقهر

ئايرودرومىغا قويۇلغان ' ئاالھىده يولۇچىالر ، ئادهم ئورگانلىرىنى توشۇش يولى ' دېگهن بهلگىنى ئېنىق كۆرگىلى بولىدۇ .  

خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىر ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرغا قىلىۋاتقان زوراۋانلىقلىرىنى كۆپ

كىشىلهرنىڭ بىلمهيدىغانلىقىنى ياكى بىلسىمۇ كارى يوقلىقىنى بىلىپ بولدى . ئۇيغۇرالر

توغرىسىدا كۆپ بىلمهيدىغان خىتاي سىرتىدىكى كىشىلهر ئۈچۈن ئېيتقاندا ئىجتىمائىي

تاراتقۇالر بۇ يىراقتا قالغان ۋهھشىيلىك توغرىلىق كۆپرهك مهلۇماتقا ئىگه بولۇشتىكى

ئهڭ تېز ۋه ئهڭ كۈچلۈك ۋاسىتىدۇر . گهرچه بۇ ئىش سىياسىئونالرنىڭ بىر تهرهپ

قىلىشى قىيىن ئىشتهك كۆرۈنسىمۇ ، ئهمما كېڭهش پاالتا ئهزاسى ماركو رۇبىيو ،

پارالمىنت ئهزاسى كرىس سىمىسقا ئوخشاش ياخشى نىيهتلىك رهھبهرلهر ئاتالمىش

شىنجاڭدا بولۇۋاتقان ئىشالرنى چۈشىنىشنى خااليدىغانلىقى ۋه خىتاي ھۆكۈمىتىگه

قارشى تۇرىدىغانلىقلىرىنى بىلدۈرۈشتى .

بىراق بۇ ئىشقا جىددىي قارايدىغانالر كۆپ ئهمهس ، بهزىلهر ھهتتا بۇ ئىشنىڭ ئۇالر

بىلهن ھېچقانداق ئاالقىسى يوق، دهپ قارايدۇ . خىتاي ھۆكۈمىتى دۇنياغا پارا بېرىش

ئارقىلىق ئۇالرنى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن بىرهر ئىش قىلىپ بېرىشتىن ئېرىنىدىغان ياكى

ئهنسىرهيدىغان قىلىپ قويدى . 
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ياخشى كىشىلهر بۇ ھهقىقهتنى تونۇپ ، چۈشىنىپ يهتكىچه ئۇيغۇرالر خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن قىرىلىپ تۈگىشى

مۇمكىن ، ئۇ چاغدا ئۇالرنى قۇتۇلدۇرۇشقا كېچىكىپ قالغان بولىدۇ ، خۇددى ياۋروپادىكى يهھۇدىيالرنىڭ ئۈچتىن ئىككى

قىسمىنىڭ قىرىلىپ تۈگىگىنىگه ئوخشاشال بولغۇلۇق بولۇپ بولىدۇ .

 

خىتاي بهلكىم بۇ ئىشنى بىرهر باشلىققا ئارتىپ قويۇپال ۋاقتى كهلگهنده ئۇنى دۇنياغا كۆرسىتىپ جازاالش ئارقىلىق ئهپۇ

سوراپال تۈگىتىدۇ . مانا بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پىالنى بولۇپ ، ھازىرغىچه ھهممه ئىش پىالن بويىچه مېڭىۋاتىدۇ . ئۇنىڭ

ئۈستىگه خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزلىرىنى ئاتالمىش شىنجاڭنىڭ تىنچلىق ۋه مۇقىملىقىغا ' ياردهم ' قىلىۋاتقان ' ياخشى

ئادهملهر ' قىلىپ كۆرسىتىپ ، دۇنيانى بۇ سۇۋاقچىلىقىغا مۇۋهپپهقىيهتلىك ھالدا ئىشهندۈردى . ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ

ئۇيغۇرالرنى ئاسسىلىماتسىيه قىلىشىنى 'ياردهم ' دهپ جار سېلىشى مۇمكىن . شى جىنپىڭ دۇنيادىكى ئككىنچى چوڭ

ئىقتىسادى كۈچلۈك دۆلهتنىڭ رهھبىرى بولۇش سۈپىتى بىلهن دۇنيانى ئايالنغاندا ئۆزىنى باشقىالرنى ئاجايىپ

ھۆرمهتلهيدىغان ، ئهقىللىق ، زامانغا اليىق ، مهدهنىيهتلىك كۆرسهتكىنى بىلهن گېرمان ناتسىسلىرىدىن كېيىنكى تارىختا

مىسلى كۆرۈلمىگهن رايون خاراكتېرلىق مىللىي قىرغىنچىلىقنىڭ جاۋاپكارى . 

 

 نازارهتچى ئارمىيىسى ۋه رايوننىڭ ھهممه يېرىگه كۆزىتىش سىستېمىسى ئورنىتىش ئارقىلىق خهلقىنى ياغاچ قوچاقتهك

ئوينىتىۋاتقان ، يالغانچى ، قىيىن -قىستاقى ، قاتىلغا ئايالنغان خىتاي ھۆكۈمىتى پۈتكۈل دۇنيانى كونترول قىلىشنى

ئىستهۋاتىدۇ . نۇرغۇن دۆلهتلهر سودىدا ياكى مهبلهغ ۋه قهرزلهرده خىتايغا تايىنىپ قالغاچقا خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق

دهپسهندىچىلىكىگه قارىتا گهپ قىاللماي ، تىلى قىسقا بولۇپ قالغان . شۇنداق بولغاچقا خىتاي قاتتىق ئىشهنچ بىلهن

ئۆزلىرىنىڭ مىللىي قىرغىنچىلىقىنى ئۇزاق مۇددهت داۋامالشتۇرااليدۇ . 

 

 تارىختىن بۇيان ، خىتاي پادىشاھلىقلىرى پۇقراالرنى خۇددى ھايۋانالرنى ئۆلتۈرگهندهك ئۆلتۈرۈپ كهلگهن ، بۇنىڭغا قارىتا

ھېچقانداق يهكۈن چىقىرىلمىغان . خىتايدا پۇقراالر ئهنئهنه بويىچه پادىشاھقا مهنسۇپ بولىدۇ . ھازىر ، پۇقراالر خىتاي

كوممۇنىستىك پارتىيىسىگه ھهمده ئۇنىڭ رهھبىرى شى جىنپىڭغا مهنسۇپ بولۇپ ، پۈتكۈل پۇقراالر ئىلگىرى رهئىس ماۋغا

ئهگهشكهنگه ئوخشاش ھازىر شى جىنپىڭغا ئهگىشىدۇ ، خۇددى ناتسىسالر ھىتلېرگه ئهگهشكهنگه ئوخشاش . تېخىمۇ

ئىلگىرىلهپ تهسۋىرلىگهنده، 1980-يىللىرىدا مىالدىدىن بۇرۇنقى 220-يىللىرىدىكى خىتاي  ئىمپېراتورى  چىن

شىخۇاڭنىڭ تولۇق ئهسكىرىي قوشۇنلىرى ھهيكهللىرى بىلهن ياسالغان  مهقبهرىسى ئهتراپىدا 42 يۈرۈش جهسهتلىك

بايقالغان. مهزكۇر جهسهتلىكته ئهنه شۇ ھهشهمهتلىك خان مهقبهرىسى ئۈچۈن قان- تهرىنى تۆككهن ۋه قهبره ئىگىسى

بىلهن كۆمۈلگهن 700 مىڭ ئۇستىكار  ۋه ئىشلهمچىلهرنىڭ سۆڭهكلىرى تېپىلغان.

 

 شى جىنپىڭ ھازىر  كونترول قىلىش ئۇسۇلىنى تېخىمۇ تهرهققىي قىلدۇرۇپ ، سۈنئىي ئهقلىي ئىقتىدار ، GPS ، يۈز ئارقىلىق

پهرقلهندۈرۈش بىلهن كونا ئۇسلۇپتىكى ئۇرۇپ - قىيناش ئۇسۇلىنى بىرلهشتۈرۈپ قوللىنىش ئارقىلىق دۇنيا نوپۇسىنىڭ تهخمىنهن 20%

نى كونترول قىلىپ بولدى . قهدىمده خىتايدا پادىشاھلىق تۈزۈم قوللىنىالتتى . بۈگۈنكى كۈنده شى جىنپىڭ ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇيغۇر

ئاپتونوم رايوننىڭ پۈتكۈل يېرىنى ، يهرلىك خهلقنى ۋه تهبىئ ي بايلىقىنى پۈتۈنلهي كونترول قىلىدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى . يېقىنقى ئىككى يىل

ئىچىدىال ئانىالر ۋه بالىالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 2 مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر يوقاپ كهتتى .تېخىمۇ يامان بولغىنى ، شىنىڭ ئۇيغۇرالرنى ۋه

ئاتالمىش شىنجاڭ رايونىنى كونترول قىلىش پىالنى ئهمهلگه ئاشتى . بۇ ناھهقچىلىككه قارشى تۇرۇشنى خااليدىغانالر ئۇنچه كۆپ

ئهمهس . بۇ  كهڭ كۆلهملىك كىشىلىك ھوقۇق ئاپىتى بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ، ئامېرىكا پارالمىنتى ۋه يهنه باشقا نۇرغۇن

دۆلهتلهرنىڭ دىققىتىنى تارتقان بولسىمۇ ئهمما پۈتكۈل دۇنيا يهنىال بۇ ئىشقا قارىتا قۇلىقىنى يوپۇرىۋېلىپ بارىدۇ ، مانا بۇ ئاچچىق رېئاللىق .
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دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىكى گېزىت - ژۇرنالالر ، تور بهتلهر ئۇيغۇرالرنىڭ كهڭ كۆلهمده مهدهنىيهت قىرغىنچىلىقىغا

ئۇچراۋاتقانلىقى توغرىسىدا خهۋهرلهرنى ئېالن

 قىلغان بولسىمۇ ، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزلىرىنىڭ ئاتالمىش شىنجاڭغا قاراتقان رهزىل سىياسىتىنى داۋامالشتۇرىۋاتىدۇ ھهمده

دۇنياغا ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرنى تهربىيىلهش مهركهزلىرىده تۈرلۈك كهسپلهرده ئوقۇتۇۋاتقانلىقى ھهققىده جار سېلىۋاتىدۇ .

ئهمهلىيهتته بولسا ئۇيغۇرالرنى كهڭ كۆلهمده قاماش ، قىيىن - قىستاققا ئېلىش داۋاملىشىۋاتىدۇ . 

ھۆرمهتكه سازاۋهر ئىقتىساد پهنلهر پروفېسسورى ئىلھام توختىغا ئوخشاش نىگۇناھ كىشىلهر جازا الگىرلىرىدا چىرىپ

كېتىۋاتىدۇ. ئۇنىڭدهك  كىشىدىن مىليوندىن ئارتۇقى بار . خىتاي بۇ جىنايى قىلمىشلىرى بىلهن نېمه مهخسهتكه يهتمهكچى

؟ ھازىر ئۇالرنىڭ ئىبلىس چاڭگىلى ئامېرىكىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان پۈتۈن دۇنيا ئهللىرىگه يهتكهن بولۇپ ، ھهتتا ئامېرىكا

پۇقرالىرىنىمۇ كونترول قىلىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتىدۇ . 

 مهسىلهن ، ئهگهر ئامېرىكىدىكى بىرهر پروفېسسور بۇ ھهقىقهت توغرىلىق سۆزلىسه ياكى بىرهر ماقاله يازسا بۇ

پروفېسسورغا ساياھهت ۋىزىسى بېرىلمهيدۇ . ئهگهر ئامېرىكىلىق بىرهر ئۇيغۇر بۇ توغرىلىق سۆزلىسه ئۇنىڭ ئاتالمىش

شىنجاڭدىكى ئائىله ئهزالىرى جازالىنىدۇ . دۇنيا خىتاينىڭ بۇ قىلمىشلىرىغا ھېچقانداق چاره قولالنماي ، سۈكۈت قىلىش

ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىنى خالىغىنىڭنى قىل ، دهۋاتىدۇ . بۇنىڭ بىلهن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كونتروللىقىنى تېخىمۇ

كېڭهيتىشىگه  شارائىت ھازىرالپ بېرىلىۋاتىدۇ . بىز خىتاينىڭ دۇنيادىكى ئهڭ كۈچلۈك دۆلهتكه ئايلىنىشتىن ئىبارهت

ئاخىرقى چۈشىنىڭ ئهمهلگه ئېشىشىغا ياردهملىشىۋاتىمىز . بۇ يهرده مۇنداق بىر سوئال بار : ئهمدى نېمه بولىدۇ ؟ قىيناش

،ئۆلتۈرۈش ،پارا بېرىش ، يالغانچىلىق قىلىشالر تۇيۇقسىز توختاپ قاالمدۇ ؟ ئۇيغۇرالرغا  ياردهم قىلىش ۋه دۇنيانى

خىتاينىڭ ئىنساپسىزلىقىدىن قوغداپ قېلىش ئۈچۈن نېمىلهرنى قىلىشىمىز كېرهك ؟ 
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"توختات!" دېيىش ئارقىلىق ياردهم      

 قىلىش

8
8-بۆلۈم 

مهن بىر تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقوغۇچىسى بولۇش سۈپىتىم بىلهن دۇنيادىكى تراگېدىيىلىك خهۋهر ، ھېكايىلهرنى

ئاڭلىسام ۋه رهسىملهرنى كۆرسهم تىترهپ كېتىمهن. 2018-يىلىدىكى روھىڭيالىقالرنىڭ مىللىي  قىرغىنچىلىققا ئۇچرىشى؛

5 مىليوندىن ئارتۇق سۈرىيهلىكنىڭ مۇساپىر بولۇپ كۆچۈشى؛ ئۇرۇش سهۋهپلىك تارىختىكى ئهڭ ئېغىر بولغان كېسهللىك،

دهپ خاتىرىگه  ئېلىنغان يهمهندىكى 800 مىڭدىن ئارتۇق كىشىنىڭ خولېرا بىلهن يۇقۇملىنىشى قاتارلىق تراگېدىيهلهرنىڭ 

ھهر بىرسى مېنىڭ يۈرىكىمنى ئاغرىتىدۇ. 

 

بىز سىنىپتا 1-ۋه 2-دۇنيا ئۇرۇشى ھقهققىده ئۆگىنىمىز  ۋه  بۇ يهر شارى خاراكتېرلىق توقۇنۇشتا ئۆلۈپ كهتكهن بىگۇناھ 

خهلقنى خاتىرىلهيمىز. بىزگه "ئۆتمۇشنى ئۇنتۇغانالر ئۆز سهنىمىگه دهسسهيدۇ" دهپ ئۆگهتكهن ئىدى، قارىغاندا

ئاچكۆزلۈك ۋه شهخسىيهتچىلىكتىن كېلىپ چىققان بۇ ناھهقچىلىكنىڭ تهكرارلىنىشىنى ئىنسان توسۇپ قااللمايدىغان

ئوخشايدۇ. ۋاشىنگىتوننىڭ DC رايونىدا ئالدىنقى قېتىملىق چوڭ قىرغىنچىلىقتا ئۆلۇپ كهتكهن 6 مىليون يهھۇدىينى

ئهسلهش يۈزىسىدىن نۇرغۇن كىشىلهر ئۇرۇش يادىكارلىقلىرى مۇزېيىنى زىيارهت قىلىدۇ. بىراق، ھازىرنىڭ ئۆزىده ئاتالمىش

شىنجاڭ رايونىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئهركىنلىكى يوق، مىليونلىغان خهلق ۋهھشيلهرچه ئۆلتۈرىلىۋاتىدۇ،

قىرىلىۋاتىدۇ. ئۇيغۇرالر جازا الگىرلىرىدا روھىي  ۋه جىسمانىي  جهھهتتىن قىيىن-قىستاققا ئېلىنىپ ئۆلتۈرىلىۋاتىدۇ. بۇ،  شۇ

رايون باشچىلىقىدىكى سىستېمىالشقان قىرىپ يوقىتىش پروگراممىسى بولۇپ،خىتاي  ھۆكۈمىتى بۇ پروگراممىنى ھهر خىل

ئۇسۇل ۋه يولالر بىلهن كېڭهيتىپ، ئهمهلگه ئاشۇرىۋاتىدۇ. 

 

بۇنداق كېتىۋهرسه يىلالردىن كېيىن بهلكىم يهھۇدىي  مۇزېيىنىڭ يېنىغا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى مۇزېيىدىن بىرى قۇرۇلۇشى

مۇمكىن. بىز قانداق قىلغاندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنى قىرىشىنى توسۇپ قاالاليمىز؟ 

 

ئهگهر مهن سىزگه بىرهر ئويۇننى ئاز ئويناپ، بىرهر كىنونى ئاز كۆرۈپ، پهقهت بىر نهچچه مىنۇت ۋاقتىڭىزنى سهرپ

قىلسىڭىز دۇنيانى ئۆزگهرتهلهيسىز دېسهم ئىشىنهمسىز؟ ئۆزىڭىز ئويالپ بېقىڭ، ئهگهر سىز بىر بالىنىڭ سۇغا چۆكۈپ

كېتىۋاتقىنىنى كۆرسىڭىز ئۇنىڭغا پهقهت قولىڭىزنى سۇنۇپ بېرىش ئارقىلىقال بالىنىڭ ھاياتىنى قۇتۇلدۇرۇپ قاالاليسىز.

شۇنداققۇ! بىز بهلكىم دۇنيانى ئۆزگهرتىش دېگهن بهك تهس ئىش، ئۇنىڭغا جىق ئىش ۋه پۇل كېتىدۇ، دهپ ئويلىشىمىز

مۇمكىن. شۇنداق، بهزى ۋاقىتالردا كىچىك بىر ئىشمۇ بىر ھاياتنى قۇتۇلدۇرۇپ قااللىشى، ھهتتا پۈتكۈل ئىنسانىيهتكه ئۈمىد

بېغىشلىيالىشى مۇمكىن.
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تۆۋهندىكى بىر نهچچه ئاددىي  ئىشالرنى قىلىش ئارقىلىقمۇ تارىخنى ئۆزگهرتهلىشىمىز ۋه ياخشىلىيالىشىمىز مۇمكىن. مهن

ئۆزۈم بىر ئوقۇغۇچى بولۇش سۈپىتىم بىلهن سىلهرنىڭ ئالدىراش ئىكهنلىكىڭالرنى چۈشىنىمهن، لېكىن مېنىڭ تۆۋهنده

ئوتتۇرىغا قويماقچى بولغان بۇ پىكرىم پهقهت بىر مىنۇتال ۋاقىت ئالىدۇ. كۆپرهك ۋاقتىڭالر بار بولسا كۆپرهك ئىش

قىلساڭالر، يېڭىچه پىكرىڭالر بار بولسا ئورتاقالشساڭالر تېخىمۇ ياخشى، چۈنكى بىزنىڭ مۆجىزه يۈز بېرىشكه سهۋهپ

بوالاليدىغان يېڭى پىكىرلهرگه ئېھتىياجىمىز بار. بىز بىر يهرگه كېلىپ ئاۋازىمىزنى ئاڭالتساق دۇنيانى ئۆزگهرتهلىشىمىز

مۇمكىن. قىينىلىۋاتقانالرنى ئازاپتىن قۇتۇلدۇرۇپ قااليلى، ئۇالرغا ئهركىنلىك بېرهيلى، ئۈمىد  چىرىغى ئېلىپ كېلهيلى،

تارىخنىڭ قايتا تهكرارلىنىشىنى توختىتىپ  قااليلى!

 

1-ئىجتىمائىي  تاراتقۇلىرىڭىزنى مۇشۇنداق بىر ياخشى ئىش ئۈچۈن ئىشلىتىڭ. ئۆزىڭىزنىڭ ئىنستىگرام، فهيسبۇك،

تىۋىتتېر ھىساۋاتىڭىزغا "21-ئهسىردىكى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختات!" دېگهن خهتنى يېزىپ تارقىتىڭ! بۇ تارقاتقان

ئۇچۇرىڭىز كهڭ تارقالسا ئادهملهرنى قۇتۇلدۇرۇپ قېلىش رولىنى ئوينايدۇ. 

 

2-باشقىالرنى بۇ ئىشتىن خهۋهرلهندۈرۈشمۇ ياخشى ئىش، بىراق ئهمهلىي  ئىش قىلىش ھهممىدىن ئهۋزهل. ئۆزىڭىز

تهۋه رايوندىكى كېڭهش پاالتا ئهزاسى ۋه پارالمىنت ئهزالىرىغا خهت يېزىڭ. باشقا شىتاتتىكى دوستلىرىڭىزنىمۇ ئۆزلىرىنىڭ

پارالمىنت ئهزاسى بىلهن بۇ ئىش توغۇرلۇق ئاالقىلىشىشقا چاقىرىڭ!سىز رهھبهرلىرىمىزنىڭ ئۇيقۇسىنى ئېچىپ، خىتاي 

ھۆكۈمىتىگه ئۇيغۇر خهلقىنى ئۆلتۈرۈش ۋه قىيىن- قىستاققا ئېلىشىنى توختىتىش توغرۇلۇق بېسىم چۈشۈرۈشته ئاكتىپ رول

ئوينىيااليسىز. ئهتىنى ساقلىماڭ، بۈگۈننىڭ ئۆزىدىال ھهرىكهت قىلىشنى باشالڭ. مۇشۇ باپتىن كېيىن كىتاپنىڭ ئاخىرىدا

خهتنى قانداق يېزىش توغرىسىدا بىر ئۈلگه خهت بار، كېرهك بولسا شۇ خهتتىن پايدىالنسىڭىزمۇ بولىدۇ. 

 

3-خهتنى يېزىپ بولغاندىن كېيىن سىز يهنه ئۆزىڭىزنىڭ ساۋاقداشلىرىغا، ئاتا- ئانىڭىزغا، دوستلىرىڭىز،

ئوقۇتقۇچىلىرىڭىزغا نىمه ئىش بولۇۋاتقانلىقىنى سۆزلهپ بهرسىڭىز بولىدۇ. ئۇالرغا ئۇيغۇرالرنىڭ ياردهمگه مۇھتاج

ئىكهنلىكىنى، ئۈلگه خهت بويىچه ئۆزلىرىنىڭ ۋهكىللىرى بىلهن ئاالقىلىشىشىنى سهمىگه سېلىپ قويۇڭ. 

 

4-سىز قايسى مىللهت، قايسى دىن ۋه قايسى سىياسىي  كۆز قاراشتىكى ئادهم بولۇشىڭىزدىن قهتئىينهزهر  ھهپتىده بىر

كۈن يهنى ھهر يهكشهنبه كۈنى سائهت 12:00 ده: "توختات! ئۇيغۇرالرنى قويىۋهت!" دېگهن يازمىنى بىر ياكى ئىككى

مىنۇت ۋاقتىڭىزنى چىقىرىپ قايتا يولالڭ! پهقهت ئۇيغۇر بولۇپ تۇغۇلۇپ قالغانلىقى ئۈچۈنال خىتاي الگىرلىرىدا قىينىلىپ

ئۆلۈپ كېتىۋاتقان ئۇيغۇرالرغا ياردهم قىلىش ئارقىلىق ئاۋازىڭىزنى ئاڭلىتااليسىز! دوستلىرىڭىزدىن ئۇچۇرىڭىزنى

ھهمبهھىرلهپ قويۇشنى ياكى ئۆزىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىتىشىنى سوراڭ. بىر مىليون ئهلۋهتته بىر بىلهن باشلىنىدۇ،

پهخىرلهنگهن  ھالدا مۇشۇ ساننىڭ 1-سى بولۇڭ. ئۆزىڭىزنىڭ كۈچىنى ھهرگىز سهل چاغلىماڭ. 

5-ئهگهر سىز رهھبهر بولسىڭىز ئۆزىڭىز تۇرىۋاتقان يهرده نامايىش ئورۇنالشتۇرۇڭ!دوستلىرىڭىز بىلهن بىر ئورتاق كۈن ۋه

ۋاقىتنى كېلىشىپ، لوزۇنكا،  پالكاتالرنى ياساپ ئادهم كۆپ ماڭىدىغان كوچا دوقمۇشلىرىدا تۇرسىڭىزمۇ بولىدۇ. لوزۇنكا،

پالكاتالرغا:               " ئۇيغۇرالرغا ئهركىنلىك!"، "21-ئهسىردىكى قىرغىنچىلىقنى توختات!" دېگهندهك ئاددىي

سۆزلهر يېزىلسىمۇ بولىدۇ. سىزنىڭ تىنچ ھالدا يىغىلىپ توپلىشىش ھوقۇقىڭىز يهنى خىتاي پۇقرالىرى بهھرىمان

بواللمايدىغان بۇ ھوقۇقىڭىز ئامېرىكا ئاساسى قانۇنىدا كاپالهتكه ئىگه قىلىنغان.
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6-گۇگۇل، فهيسبۇك،  يهرلىك گېزىت ۋه ئۆزىڭىز ياخشى كۆرىدىغان تور بهتلىرىڭىزگه خهت يېزىپ، ئۇالرنىمۇ بۇ 21-

ئهسىر قىرغىنچىلىقىدىن خهۋهرلهندۈرۈپ، ياخشى ئىشقا تۈرتكه بولۇپ، تارىخنى ئۆزگهرتىشكه ئۈندهڭ. ئۇالردىن يهنه

"ئۇيغۇر خهلقىگه ئهركىنلىك"،"21-ئهسىردىكى چوڭ قىرغىنچىلىقنى توختىتىپ، ئۇيغۇرالرنى ساقالپ قېلىش" دېگهن

لوزۇنكىالرنى كۆپرهك ياساپ تارقىتىشنى سوراڭ.ئۇالر قىسقا بىر مهزگىل  پۇل جهھهتتىن ئازراق زىيانغا ئۇچرىشى مۇمكىن،

لېكىن يىراق كهلگۈسىنى ئويلىغاندا پۇلدىنمۇ مۇھىم نهرسه ئۈچۈن  ياخشى ئىش قىلغان ئادهملهر بولۇپ قالىدۇ. بىراق

بهزىلهر يهنىال پهرۋاسىز يۈرۈۋاتىدۇ. مهسىلهن: گۇگۇل خىتايغا ماسلىشىپ "يىڭناغۇچ" نامىدىكى "دوستانه نازارهت"

( Orwell) قىلىدىغان ئىزدهش ئۈسكۈنىسىنى تهرهققىي  قىلدۇرىۋاتىدۇ. بۇنىڭ بىر ئهمهلىي  مىسالى، ئهگهر سىز ئورۋېل

نىڭ سىياسىي تۈس ئالغان ھېكايه كىتابى "ھايۋاناتالر قورۇقى" دهپ ئىزدىسىڭىز "0" ئۇچۇر چىقىدۇ.

 

7-ئائىلىڭىز ساياھهت قىلىشنى ياخشى كۆرسه ئاتالمىش شىنجاڭغا بېرىڭ. ئهگهر خىتاي ھۆكۈمىتى بارغىلى قويمىسا چىڭ

تۇرۇپ نېمه ئۈچۈن  بارغۇزمايدىغانلىقى توغرىسىدا بىراز غۇلغۇال قوزغاڭ. 

 

8-ئهگهر سىز خىتاي سىرتىدىكى ئۇيغۇر بولسىڭىز، ئۆزىڭىز تۇرۇشلۇق ئورۇندىكى ھۆكۈمهتنىڭ سىزگه ياردهملىشىپ

خىتاي الگىرلىرىدا يوقاپ كهتكهن ئۇرۇق- تۇققان ۋه دوستلىرىڭىزنىڭ ئىز-دېرىكىنى قىلىپ بېرىشىنى سوراڭ. ياخشى

كىشىلهر سىز بىلهن بىلله، ئۈمىدىڭىزنى يوقاتماڭ. 

 

8-ئهگهر سىز چهتئهلدىكى خىتاي گراژدانى ياكى ئوقوغۇچىسى بولسىڭىز ھهمده خىتاي  ھۆكۈمىتىنى قىلمىشىنى توختىتىشقا

چاقىرغانلىقىڭىز سهۋهپلىك سىزنىڭمۇ الگىرغا كىرىپ قېلىش ئېھتىماللىقىڭىز بار بولۇشتهك خهتهرلىك ئهھۋال بار بولسا، بىز

ياردهم قىلىشنى خااليدىغان خىتاي  ئوقۇغۇچىالرنىڭ بار ئىكهنلىكىنىمۇ بىلىمىز. مهسىلهن، كانادادا ئوقۇۋاتقان خىتاي

ئوقۇغۇچى ئاتالمىش شىنجاڭ رايونىدىكى خىتاي الگىرلىرىنى تېپىپ چىقىشقا ياردهملهشكهن ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىرى. بۇ

باتۇر جۇڭگولۇق دۇنياغا  زور ئۈمىد بېغىشلىدى. ئۇالر دۇنيانىڭ چىرىغى! خىتايدىكى ياخشى كىشىلهر ھهق ئۈستىده تىك

تۇرۇڭالر. بۇنداق قىلىش ئاسان ئهمهس، بىراق ئهرزىيدۇ. بىز سىلهرنى ياخشى كۆرىمىز. 

داڭلىق كىشىلهرنىڭ جهمئىيهتتىكى تهسىرىنىڭ كۈچلۈك  ئىكهنلىكىنى ھهممىمىز بىلىمىز. بهزى داڭلىق كىشىلهر ياخشى ئىش

قىلىشقا قىزىقىدۇ. ئۆزىڭىز ياخشى كۆرىدىغان داڭلىق كىشىلهردىن بىرهرسىگه خهت يېزىپ ئۇالرنىڭ "توختات!"،

"ئۇيغۇرالرغا ئهركىنلىك" دېگهن يازمىنى يېزىپ ياكى سۆزلهپ تارقىتىشنى سوراڭ. بهلكىم ھهيران قاالرلىق نهتىجىگه

ئېرىشىپ قېلىشىڭىز مۇمكىن. 

 

9-ھازىرقى مۇشۇ مىنۇتالردا ئۆلۈپ، يوقاپ كېتىۋاتقان ئۇيغۇرالرغا قاراپ كۆڭلىڭىز يېرىم بولغاندا: "ھهي، ئهجهپ كۆڭلۈم

يېرىم بولدى، ھهرنېمه بولسا بۇ ئىش مېنىڭ ئائىلهمدىكىلهرنىڭ بېشىغا كهلمهپتۇ" دهپ قويۇپال نورمال ھاياتىڭىزنى

داۋامالشتۇرۇپ كېتىۋهرمهڭ. ھازىر دهل مانا مۇشۇنداق بولىۋاتىدۇ. مانا بۇ دهل خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىز كېچىككهنلىكىمىزنى

ھېس قىلىپ بولغىچه ئۇيغۇرالرنى توختىماي ئۆلتۈرهلىشىنىڭ سهۋهبى. ھهرىكهت قىلىڭ، ئىلتىماس! بىر مىنۇت ۋاقتىڭىزنى

چىقىرىپ ئويلىنىڭ ! دۇئا قىلىڭ! باشقىالرنى سهپهرۋهرلىككه كهلتۈرۈڭ،سۆزلهڭ! ئۆزىڭىزنىڭ ئاالقه تورلىرىدا خىتاينىڭ

قوبۇل قىلغۇسىز بۇ زۇلۇمىنى توختىتىشى كېرهكلىكى توغرىسىدا كهڭ ئۇچۇر تارقىتىڭ!
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ئۆزىڭىزنىڭ ئهڭ مۇھىم بولغان بۇ تېما توغرىسىدىكى بىلىمىنى تېخىمۇ ئاشۇرۇڭ. مهسىلهن، 2018-يىلى4-ئۆكتهبىر

مۇئاۋىن پرىزىدېنت پېنس نىڭ خادسېن ئىنستىتۇتىدا خىتاي  _ئامېرىكا سىياسىتىدىكى چوڭ ئۆزگىرىش توغرۇلۇق

سۆزلىگهن نۇتۇقىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نۇرغۇنلىغان جىنايهتلهرنى ئۆتكۈزگهنلىكى ، بهختكه قارشى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ

بۇنىڭغا قارىتا ھېچقانداق تهدبىر قولالنمىغانلىقى چۈشهندۈرۈلگهن. بۇ نۇتۇقنى ئاڭالشمۇ ھېچ بولمىغاندا توغرا يولغا

قهدهم بېسىشنىڭ بىر كىچىك ئامىلى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. بۇ نۇتۇقنىڭ تهپسىالتىنى تۆۋهندىكى ئۇالنما ئارقىلىق

تهپسىلىي ئاڭلىغىلى بولىدۇ.  

http://www.c-span.org/video/?452478-1/vice-president-pence-intimidated-china

 

ئهگهر سىز ھۆكۈمهت ئورنىدا ئىشلهيدىغان خىزمهتچى بولسىڭىز، خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى خىتايغا  قايتۇرۇش تهلىپىگه

قارشى تۇرۇڭ. ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنى خىتايغا قايتۇرمىسۇن، ئۇيغۇر ئوقوغۇچىالرنى خىتايغا قايتۇرمىسۇن. خىتاي

ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر مىللىتىنى بىر مىللهت قاتارىدا   يوقۇتىۋېتىشىگه ياردهم قىلماڭ. ماددىي مهنپهئهتنى دهپ خىتاينىڭ 

ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ مىللىي قىرغىنچىلىقىغا شېرىك بولۇپ قالماڭ . باتۇرلۇق بىلهن 'ياق ' ، 'توختات ' دېيىش ئارقىلىق

خىتاينى توختىتىپ قاالاليسىز ، شۇندىال سىز خىتاي كوممۇنىستلىرى ئېلىپ بېرىۋاتقان قىرغىنچىلىقلىرىنى يېپىش ئۈچۈن

سىزگه پارا بهرگهن پۇل بىلهن ئهمهس بهلكى پىرىنسىپ بىلهن  ياخشى بىر دۆلهت قۇرااليسىز .       

  

  

خاتىمه

        

مهن ھاياتنىڭ گۈزهل ئىكهنلىكىگه ئىشىنىدىغان ۋه ئۈمىد بىلهن قارايدىغان بىر تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇغۇچىسى. مهن

ئىنسانپهرۋهر كۈچلهرنىڭ بىرلىشىشى نهتىجىسىده مۆجىزه يۇز بىرىدىغانلىقىغىمۇ ئىشىنىمهن. بىز بىرلىكته دۇنيانى

ئۆزگهرتهلهيمىز. دۇنيا ۋه خىتايغا پۇل بىلهن ھهممه نهرسىنى بولۇپمۇ ئىنسانپهرۋهرلىكنى سېتىۋالغىلى بولمايدىغانلىقىنى

بىلدۈرۈپ قويايلى. ھهممىمىز بىرلىكته جاراڭلىق ئاۋازدا:"توختات!" دهپ ۋاقىرايلى. ھهي دۆلهتلهر، مهنپهئهتنىڭ ئورنىغا

پىرىنسىپنى تالالڭالر! "پۇل بىزنى سۈكۈت قىلدۇرالمايدۇ!"، "پۇلغا ئىنسان ھاياتىنى سېتىۋالغىلى بولمايدۇ" دهپ

ۋاقىرايلى! ئهگهر سىز  رهھبهر بولسىڭىز قول ئاستىڭىزدىكىلهرنى ھهققانىيهت بىلهن باشقۇرۇش ئارقىلىق ئۇالرنى

تهسىرلهندۈرۈپ، لهۋزىڭىزده تۇرۇش ۋه سهمىمىيهت بىلهن ئىش كۆرۈش ئارقىلىق  ئۇالرغا ئۈلگه بولۇڭ! ئىقتىساد

جهھهتته  كۈچلۈك،  رهزىل سىياسهتچىلهرگه باش ئهگمهڭ! بىز سىزگه تايىنىمىز. ياشالرغا نىسبهتهن  سىز بۇ دۆلهتنىڭ

كهلگۈسى. دۇنيانى خاتىرجهم ياشايدىغان ماكانغا ئايالندۇرايلى، شۇندىال  پهرزهنتلىرىمىزمۇ بىزنىڭ دۇنيانى قانداق

ئۆزگهرتكهنلىكىمىزدىن پهخىرلهنسۇن. بىز دۇنيانى قوغداپ قاالاليمىز، تارىخنى ئۆزگهرتهلهيمىز! 

 

نىمه ئۈچۈن ؟

 

چۈنكى بىز قورقماس، بىز توغرا- خاتانى ئايرىيمىز، ھهق ئۈستىده تىك تۇرىمىز، يۈرىكىمىزده ھهقىقىي  مىھىرى-

مۇھهببهت بار،قهلبىمىز پۇل ۋه سىياسهت بىلهن بۇلغانمىغان. ھاياتىمىز گۈزهلدۇر! گهرچه بىز بىرهر ئۇيغۇرنى بىلمىسهكمۇ،

ئۇالرنىڭ بىزگه ئوخشاش ئىنسان ئىكهنلىكىنى بىلىمىز؛
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ئۇالرنىڭمۇ بىزگه ئوخشاش ئائىلىسى، دوستلىرى، ئۇرۇق- تۇققانلىرى ۋه ياخشى كۆرگهن ئادهملىرىنىڭ بارلىقىنى ۋه

ئۇالرنىڭمۇ بىزگه ئوخشاش ئهركىن ھاۋادىن  نهپهس ئالىدىغانلىقىنى بىلىمىز؛   بىز يهنه ئۇيغۇرالرنىڭمۇ بىزگه ئوخشاش

خۇشاللىقتىن بهھرىمان بولۇش ھوقۇقىنىڭ بارلىقىنىمۇ بىلىمىز، شۇڭالشقا ئۇالرنى بىزنىڭ ئاكا- ئۇكا، ھهده- سىڭىللىرىمىز

دېسهكمۇ بولىدۇ. ھايات ھهممىمىز ئۈچۈن قىممهتلىك! قارا تهنلىكلهرنىڭ ھاياتىمۇ، ئۇيغۇرالرنىڭ ھاياتىمۇ شۇ! 

پارالمىنت ئهزاسى يوخو(Yoho) خىتاينىڭ  ئۇيغۇرالرغا قارىتا ئېلىپ بېرىۋاتقان باستۇرۇش ۋه يىغىۋېلىش سىياسىتىگه

قايتا قاراپ چىقىش يىغىنىدا مۇنداق دهيدۇ: "بىز خىتاينىڭ  ئۇچىغا چىققان يالغانچى،ساختىپهز ۋه تهھدىتچى

ئىكهنلىكىنى قايتا- قايتا كۆرگىنىمىزدهك ئۇالرنىڭ ئاغزىدا دهيدىغىنى باشقا ئهمىلىيهتته قىلىدىغىنى باشقا. ئۇالر مهخپىي 

ئىش ئېلىپ بېرىپ ئۇنى يېپىش ئۈچۈن نهيرهڭۋازلىق بىلهن سۆزلهيدۇ. مهن خىتاينىڭ قىلىۋاتقانلىرىغا قارىسام

ئورۋېلىيان(Orwellian) دىن باشقىسىنى ئويلىيالمايمهن. 

 

ئۇ يهنه مۇنداق دهيدۇ:« مىنىڭچه  بىزنىڭ ھازىر كۆرۈۋاتقىنىمىز تارىخنىڭ قايتا- قايتا تهكرارلىنىشى بولۇپ، بۇ بىز ئۈچۈن

نومۇس ئىش. دۇنيانىڭ بۇ ئىشنى كۆرمهسكه سېلىۋېلىشىمۇ نومۇس ئىش. بۇنىڭغا قانداق قارشى تۇرىمىز؟ بىرال دۆلهت 

قارشى تۇرامدۇ؟ ياكى پۈتۈن دۇنيا "توختات! دىيىشى كېرهكمۇ؟" »

 

مهيلى ئىشىنىڭ ياكى ئىشهنمهڭ بهزىده كىچىك بىر ئىش قىلىش ئارقىلىقمۇ بىر ئادهمنىڭ ھاياتىنى قۇتۇلدۇرۇپ قالغىلى

بولىدۇ. بىزنىڭ 21-ئهسىردىكى بۇ چوڭ قىرغىنچىلىقنى توختىتىپ قاالاليدىغان كۈچىمىز بار. بىز سىلهرنىڭ ياردىمىڭالرغا

مۇھتاج ، ھهر بىرىڭالر ياردهم قىالاليسىلهر. بۇ ئىنتايىن ئاددىي. بىز پهقهت ئۇالرغا  "توختات!" دىيىشىمىز كىرهك. بۇ

پهقهت ئۇيغۇرالر ئۈچۈنال ئهمهس بهلكى پۈتكۈل  ئىنسانىيهتنىمۇ قۇتۇلدۇرۇش  ئۈچۈندۇر. ھىتلېرمۇ ئۆزلىكىدىن

قىرغىنچىلىقنى توختاتقان ئهمهس، بهلكى خهلق ئۇنىڭغا قارشى ھهرىكهت قىلغان، خۇددى دۇنيا جهنۇبى ئافرىقىنىڭ

ئىرقىي  ئايرىمىچىلىقىغا قارشى ھهرىكهت قىلغىنىغا ئوخشاش. يىغىپ ئېيتقاندا، مهيلى قايسى دىنغا ئېتىقاد قىلىشىدىن ۋه

ياكى قايسى ئىداره- ئورۇندا ئىشلهيدىغان ئىشچى- خىزمهتچى بولۇشىدىن قهتئىينهزهر دۇنيانىڭ ھهر قايسى

جايلىرىدىكى، ھهر قايسى دۆلهتلهردىكى بارلىق چوڭ- كىچىك، قېرى- ياش ھهممىڭالردىن ئۆتۈنهي، بىز بىرلىشهيلى!

ۋاقىت ئۆتۈپ كېتىۋاتىدۇ، ئۆزىمىزنىڭ ئىنسانپهرۋهرلىكىمىزنى ئۇنۇتمايلى! ھهممىمىز بىرلىكته خىتاي ھۆكۈمىتىگه قارشى

يۇقىرى ئاۋازدا:"21-ئهسىردىكى چوڭ قىرغىنچىلىقنى توختات!" دهيلى.

29



ئامېرىكا پارالمىنتىغا يېزىلىدىغان ئۈلگه خهتنىڭ توردىن تېپىلغان بىر نۇسخىسى : 

يىل ،ئاي ،كۈن:

ھۆرمهتلىك (ئىسمى-فامىلىسى)

ئامېرىكا كېڭهش پاالتاسى 

DC  ۋاشىنگتون

 

  قهدىرلىك كېڭهش پاالتا ئهزاسى:

مهن بىر سايالش-سايلىنىش ھوقۇقىغا ئىگه ئامېرىكا پۇقراسى بولۇش سۈپىتىم بىلهن مىليونلىغان ئۇيغۇرنىڭ خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتىنىڭ

قول ئاستىدا دۇنيادىكى ئهڭ ۋهھشىي كىشىلىك ھوقۇق قىرغىنچىلىقىغا ئۇچراپ يوقىلىپ كېتىش خهۋپى ئاستىدا تۇرىۋاتقانلىقىدهك ئېغىر بىر

مهسىلىنى دىققىتىڭىزگه سۇنماقچىمهن. ئىقتىسادىي ۋه ھهربىي  كۈچته تېز سۈرئهتته كۈچلىنىۋاتقان خىتاي دىكتاتۇر ھاكىمىيىتى ئامېرىكىنىڭ

دۆلهت بىخهتهرلىكىگه، خهلقاراغا بولغان رهھبهرلىكىگه ھهمده ئامېرىكىنى دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىكى زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقانالرنىڭ ئۈمىد

چىرىغى قىلغان ئهركىنلىك، دىموكراتىيه ۋه ھهتتا كىشىلىك ھوقۇقى قاتارلىق قىممهت قاراشلىرىغا زور تهھدىت بولماقتا. ئۆزىنى ئۆمۈرلۈك رهھبهر،

دهپ ئېالن قىلغان شى جىنپىڭ خىتاينىڭ ئاسىيا ۋه ياۋروپادىكى تهسىرىنى ئامېرىكىنىڭ دۇنياۋى  تهسىرى بىلهن ئالماشتۇرۇشتهك چوڭ الھىيه

تۈرىنى تۈزۈپ چىققان بولۇپ، بۇ "بىر يول، بىر بهلۋاغ كىرىشىمى"(بىر يول بىر بهلۋاغ قۇرۇلۇشى، دهپمۇ ئاتىلىدۇ) الھىيهسى بېيجىڭغا  شهرقىي

تۈركىستان (ھازىر شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى، دهپ ئاتىلىۋاتىدۇ)دىكى زۇلۇمنى تېخىمۇ ئېغىرالشتۇرۇپ،   مىليونلىغان ئۇيغۇرنى قاتتىق

قوللۇق بىلهن پۈتۈنلهي كونترول قىالاليدىغان ئىجتىمائىي  ۋه سىياسىي تېخنىكىسىنى ئىشقا سېلىشقا پۇرسهت يارىتىپ بهردى. 

 

2017-يىلدىن بۇيان، خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى شهرقىي  تۈركىستاننى "بىر يول، بىر بهلۋاغ قۇرۇلۇشى"نىڭ ياۋروپا ۋه ئاسىياغا 

تۇتۇشۇشتىكى يادرو مهركىزى قىلىپ، شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرغا قارىتا ئېلىپ بېرىۋاتقان "قاتتىق زهربه بېرىش" پائالىيىتىنى ناھايىتى تېز

سۈرئهتته ئهمهلىيلهشتۈردى. ئىككى مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر مهخپىي قۇرۇلغان "قايتا تهربىيهلهش مهركىزى"دهپ ئاتىلىدىغان تۈرمىلهرگه قامالغان

بولۇپ،ئۇالرنىڭ قامىلىش سهۋهبىمۇ، رهسمىيىتىمۇ يوق ھهتتا قاچان قويۇپ بېرىلىدىغىنى ئېنىق ئهمهس ھالهتته خىتاي كوممۇنىست ئىدىيهسى

بىلهن ئېغىر دهرىجىده مىڭىسى يۇيۇلۇپ، قىيىن- قىستاققا ئېلىنىۋاتىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى ھهممه يهرگه تهكشۈرۈش پونكىتلىرىنى قۇرۇش ۋه

يۇقىرى تېخنىكىلىق كۆزىتىش سىستېمىسى بىلهن ھهر بىر ئۇيغۇرنىڭ شهخسىي  تۇرمۇشىنى ئىداره قىلىش، خىتايالرنى مهجبۇرىي  ئۇيغۇرالرنىڭ

ئۆيلىرىگه ئورۇنالشتۇرۇش ۋه مهجبۇرىي  توي قىلدۇرۇش ئارقىلىق پۈتكۈل رايوننى 21-ئهسىردىكى ساقچى دۆلىتىگه ئايالندۇردى. خىتاي

ساقچىلىرى يهنه ئامېرىكا، غهرپ ئهللىرىده ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ ۋهتهندىكى ئائىله ئهزالىرى ۋه ئۇرۇق- تۇغقانلىرىغا ئۆچمهنلىك بىلهن

تهھدىت  سېلىش ۋه ئاالقىسىنى پۈتۈنلهي ئۈزۈپ  قويۇش ئارقىلىق، ئۇالرنىڭ خىتاي سىياسهتلىرىگه قارشى سۆزلهش ئهركىنلىكىنىمۇ كونترول

قىلىۋاتىدۇ. 

 

 مهيلى قانداقال تهدبىر قوللىنىشتىن قهتئىينهزهر  خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇر مىللىتىنى يىلتىزىدىن قۇرۇتۇۋېتىشتهك بۇ مىللىي قىرغىنچىلىقىغا

قارشى بىر چاره قوللىنىپ، 21-ئهسىردىكى دۇنيا تارىخىغا داغ چۈشۈپ  قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىڭالر. ئامېرىكا پارالمىنتى ئومومالشقان

ماگنىتىسكى قانۇنىنىڭ كۈچى ئارقىلىق، ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ پارتىيه سېكرىتارى چېن چۇئهنگو قاتارلىق  رهھبهرلهر ۋه

ئۇنىڭدىن باشقا  خهلقارا كىشىلىك ھوقۇق ئۆلچىمىگه قارشى سىياسهتلهرنى تۈزۈپ، ئهمهلىلهشتۈرۈشكه قاتناشقان بارلىق ئاپپارات، ئورگانالرنى

جازاغا تارتىشى كېرهك. كېڭهش پاالتا ئهزاسى روبىئو ۋه ۋهكىل سىمىس، ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى خىتاي ئىشالر ئىجرائىيهت كومىتېتى ۋه

ئۇنىڭدىن باشقا ھهر قانداق دۆلهت مهجلىسى قارارىنى قولالپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى قانۇنسىز تۈرمىگه سوالش سىياسىتىنى ئهمهلدىن

قالدۇرۇپ، الگىرالرنى تاقاپ، خهلقئارا تهكشۈرۈش ئۆمهكلىرىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى قااليمىقان تۇتۇش ۋه الگىرغا تاشالش قىلمىشىنى

تهكشۈرۈشكه يول قويۇش توغرىسىدا  بېسىم قىلىشى كېرهك. خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان مهجبۇرىي 

ئاسسىمىالتسىيه قىلىش ۋه مىللىي  قىرغىنچىلىق سىياسىتىدىن ئاسانال قېچىپ قۇتۇلۇپ كهتسه بولمايدۇ. خىتاينىڭ نازارهت قىلىش

سىستېمىسىدىن باشقا ئىستبىدات ھۆكۇمهتلهر ئالالبۇرۇن ئۈلگه ئېلىپ بولدى. ئهگهر خىتاي دىكتاتۇرلىقى دۇنيادىكى ئهركىن دۆلهتلهرنىڭ

قوللىشىغا ئېرىشسه ئۇيغۇرالرنىڭ بېشىغا كهلگهن بۈگۈنكى بۇ تراگېدىيه باشقا بىر مىللهتنىڭ ئهتىكى تراگېدىيهسىگه ئايلىنىپ قېلىشى مۈمكىن! 
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