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 خۇالسىسى تەكچىنىڭېي .1
ئاساسىي قىسمىنى    ئاپتونومئۇيغۇر   يىلى  -2021رايونىدىكى ئىنسان ھەقلىرى دوكالتىنىڭ 

  ەشلىكىگە زىيانك  ېرىنىڭالگجازا    ۋاسىتەبىفېۋرالدىن ئىيۇنغىچە تۆت ئاي جەريانىدا كۆپىنچىسى  
بولغان   تەشكىل    53ئۇچرىغۇچىالر  زىيارىتىمىز  يۈزتۇرانە  ۋە  تور  بارغان  ئېلىپ  بىلەن  كىشى 

، دانىيە،    ەھرەينب،    ۋسترالىيەئا، گېرمانىيە،  ىكاېرئامقىلماقتا. بىز زىيارەت قىلغان گۇۋاھچىالر  
  12قاتارلىق  ۋە تۈركىيە    ۋېگىيەنور، قازاقىستان،    ەنگلىيەئ، گولالندىيە،    ەفىرانسىيفىنالندىيە،  

نەپىرى   19نەپىرى ئۇيغۇر بولۇپ، ئۇالرنىڭ    42ئىچىدە    ياشىماقتا. بۇالرنىڭدۆلەتتە تارقىلىپ  
زىيانكەشلىكىگە    ېرالگنەپىرى    40شاھىتلىرى،    ېرالگ  ۋاسىتەبىنەپىرى    6ئايال،  

بارغان جەمئىي   كۆپرەك   ەتتىنسائ70ئۇچرىغۇچىالرنىڭ يېقىنلىرى ئىدى. بۇ جەرياندا ئېلىپ 
 ئېلىندى.سىنغا رۇخسىتى بىلەن گۇۋاھچىلىرىمىزنىڭ تىمىز ى زىيار-سۆھبەت

مەقسىتى   قىلغانلىقى،  نېمىلەرنى  رايوندا  مەزكۇر  خىتاينىڭ  قىسمىدا،  كىرىش  دوكالتنىڭ 
- 11رايونىنى »مۇقىمالشتۇرۇش« جەريانىنىڭ    ئاپتونومئۇيغۇر    ىپ، خىتاينىڭتوختىلھەققىدە  

تارىخىس زامان  يېقىن  بولغان  ۋەقەسىگىچە  كوممۇنىست  ېنتەبىر  خىتاي  قىلىندى.  ئانالىز 
دىنىي   ۋە  ئىرقىي  خەلقئارالىق  يوقىتىش  پەرىقلىقلەرنى  پارتىيەسىنىڭ    ېررورچىلىققا تئۈچۈن 

ئەندىشىسىنى   قىلغانلىقىقارشى  سۈيئىستىمال  ئەھۋالنىڭ  قانداق  بۇ  باشقا    ۋە  ۋە  ئۇيغۇرالر 
ۋە   دىنىي  تولدۇرغىلى    ۇرۇپپىالرگ  ېرىقىئئوخشىمىغان  ئورنىنى  دەرىجىدە  قانچىلىك  ئىچىدە 

تەكشۈرۈلدى. قوغالپ  ئىز  بولغىنى  سەۋەپ  يوقىتىشالرغا   دىنيىلى-2009بولۇپمۇ   بولمىغۇدەك 
ھوقۇقلىرىنىڭ تېز سۈرئەتتە قولدىن كېتىشى، ئانا تىل  -ئەڭ ئەقەللىي ئىنسانىي ھەق  كېيىن

ئاساسىي ھەق قاتارلىق  ئەركىنلىكى  يوق-مائارىپى، دىنىي  پۈتۈنلەي  تىلىشى  ىھوقۇقلىرىنىڭ 
 قويۇلدى.   ۇرىغائوتتقاتارلىق ئەھۋالالر گۇۋاھچىالرنىڭ بايانلىرى بىلەن 

يىلىدىن كېيىن كەڭ كۆلەملىك  -2016ردا قىسمەن ئېچىلغان،  يىلال 2016-2014دوكالتتا  
قامالغانالر ۋە ئۇالرنىڭ يېقىنلىرىنىڭ بېشىدىن  رالرغا  ېالگبۇ   ھەمدەرلىرى  ېالگ  جازاقۇرۇلغان  

 غا قويۇلدى.ىئۆتكەن كەچۈرمىشلەر تەپسىلىي ئوتتۇر
كۆرۈلۈپ -2بولۇپمۇ  رلىرىنىڭ  ېالگجازا   تارىخىدا  ئىنسانىيەت  كېيىن  ئۇرۇشىدىن  دۇنيا 

قىيىن شارائىتالر،  قىيىن  مىساللىرى - باقمىغان  باسقۇنچىلىق  جىنسىي  ۋە  قىستاق 
 شاھىتالرنىڭ تىلىدىن بېرىلدى.  

ئاتا يەنە  ھۆكۈمىتى لىك  بسەۋەقامالغانلىقى  رلىرىغا  ېالگ  جازائانىسى  -دوكالتتا  خىتاي 
»ئىگ بالىالر  تەرىپىدىن  چىقىلغان«  برىېالگبالىالر  »قامالغان  ە  بىر  ئايرىم  قىلىپ ۆ«  لۈم 

بۇ   مەدەنىيەت    ردىكىىالگيېزىلدى.  ئۇيغۇر  ھالدا،  تىلگەن  ېئايرىۋپۈتۈنلەي  ن  ىمۇھىتىدبالىالر 
يېقىن   خىتاي  كۆرۈشتۈرۈلمەيبىلەنمۇ    ۇغقانلىرىتھەتتا  تامامەن  بىلەن   ېئولوگىيەسىئىد، 

 يېتىشتۈرۈلمەكتە.  ەربىيەلىنىپت
بىر  يەرشارىالشقان   مۇھىم  زەنجىرىنىڭ  ئۇيغۇر  قىسىمى  ئىشلەپچىقىرىش    ئاپتونومبولغان 

قانداق   مەركەزلەرنىڭ  بۇ  ۋە  مەركەزلىرى  ئەمگەك  مەجبۇرىي    ۇرىدىغانلىقىنى باشقرايونىدىكى 
مۇالھىزە   تەپسىلىي  مەجبۇرىدوكالتتا  قانداق  سېلىنىۋاتقانالردىن  ئەمگەككە    يقىلىندى. 

بەدەللىرى ھەقسىز  تۆلىگەن  ئۇالرنىڭ  ھەم  گۇۋاھلىق   پايدىلىنىۋاتقانلىقى  شاھىتالرنىڭ 
 قويۇلدى.  ۇرىغائوتتسۆزلىرى ئارقىلىق 

تەھدىتلەر،   كەلگەن  دۇچ  مىللەتلەر  سانلىق  ئاز  باشقا  ۋە  ئۇيغۇرالر  ياشاۋاتقان  چەتئەللەردە 
قىاللم ئاالقە  بىلەن  ياكى  ئائىلىلىرى  ساقچىالرنىڭاسلىقى  ئاستىدا    ئاالقىسىنىڭ  نازارىتى 

سىرتىدىكى   ېگراسىچئۈچۈن ئۇچرىغان تەھدىت ۋە بېسىمالر »خىتاي  قايتىىش  بولۇشى، خىتايغا  
 .بېرىلدى ۇتۇپيورئۇيغۇرالر« تېمىسى ئاستىدا ئايرىم 

قويغان   يولغا  ئۈچۈن  ئۆزگەرتىش  قۇرۇلمىسىنى  ئائىلە  ئەنئەنىۋىي  ئۇيغۇرالرنىڭ  خىتاينىڭ 
  ۆزبېكئئۆز ئىچىگە ئالغان ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز ۋە    ۇرۇپپىسىنىگرادىكال سىياسىتى، ھەر ياش  

ئايالالرغا قارىتا يۈرگۈزگەن كەڭ كۆلەملىك تۇغۇت چەكلەش سىياسىتى، ئىچكى ئەزاالرنى يۆتكەش  
بويىچە ئوقۇرمەنلەرگە    ېيتقانلىرىئگۇۋاھچىالرنىڭ    -رايونىنىڭ رولى  ئاپتونومجىنايىتىدە ئۇيغۇر  

رايونىدا بولغان    ئاپتونومياشاۋاتقان پۇقراالرنىڭ ئۇيغۇر  دە  ىئىچچىگرىسى  سۇنۇلدى. خىتاينىڭ  
بېرىشنى مۇۋاپىق    ۇتۇپيورئەھۋالالردىن خەۋەردار ياكى ئەمەسلىكىنى ئايرىم بىر تېما ئاستىدا  

كۆردۇق. چۈنكى بۇ تېما ئەينى ۋاقىتتا خىتايدىكى بىر پارتىيە باشقۇرۇش تۈزۈلمىسىنىڭ ئۆز  
ىنلىكىدىن مەھرۇم  بىرى بولغان ئاخبارات ئۇچۇر ئەرك ھەقلىرىدىن  پۇقرالىرىنىڭ ئەڭ ئەقەللىي  

 قىلغانلىقىغا مۇناسىۋەتلىك ئىدى. 

دائىرىسىدە   قانۇن  خەلقئارالىق  قىلغان  رالرنى  ې الگدوكالتنىڭ  دوكالتنى قىسمىئانالىز   ،
قىلغان   زىيارەت  جەريانىدا  بىئاركىشى    53تەييارالش  الگ ېسىدىكى  زىيانكەشلىكىگە  ر  ېۋاستە 

ئېيتىلغان    6ئۇچرىغان   بايانالردا  بۇ  يېزىلدى.  ئاساسەن  گۇۋاھلىقىغا  بەرگەن  گۇۋاھچىنىڭ 
شاھىتالرنىڭ  -قىيىن ۋە  »شاھىدلىقى  قىستاق  كۆرسىتىلگەن  قانۇندا   ېرىقىئخەلقئارالىق 

  تۇرۇپ ئانالىز قىلىندى. ۇقتىئىنەزەردەننۇقتىسىدىن قانۇنىي  ەيىبنامىسىئ قىرغىنچىلىق« 

دوكالتى   ھەقلىرى  ئىنسان  تىلدا    ەئىنگلىزچ،  خىتايچە،    ەرەبچەئ ئۇيغۇر  بەش  ئۇيغۇرچە   ،
تەييارالندى. دوكالتنىڭ ئوخشىمىغان تىلالردىكى نۇسخىسى ۋە يۇقىرى سۈزۈكلۈكتىكى قىستۇرما 

 ئېرىشەلەيسىز. ېسىدىنئادر uyghurreport.comرەسىملەرگە 
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 خۇالسىسى تەكچىنىڭېي .1
ئاساسىي قىسمىنى    ئاپتونومئۇيغۇر   يىلى  -2021رايونىدىكى ئىنسان ھەقلىرى دوكالتىنىڭ 
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 ئېلىندى.سىنغا رۇخسىتى بىلەن گۇۋاھچىلىرىمىزنىڭ تىمىز ى زىيار-سۆھبەت

مەقسىتى   قىلغانلىقى،  نېمىلەرنى  رايوندا  مەزكۇر  خىتاينىڭ  قىسمىدا،  كىرىش  دوكالتنىڭ 
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قىيىن شارائىتالر،  قىيىن  مىساللىرى - باقمىغان  باسقۇنچىلىق  جىنسىي  ۋە  قىستاق 
 شاھىتالرنىڭ تىلىدىن بېرىلدى.  

ئاتا يەنە  ھۆكۈمىتى لىك  بسەۋەقامالغانلىقى  رلىرىغا  ېالگ  جازائانىسى  -دوكالتتا  خىتاي 
»ئىگ بالىالر  تەرىپىدىن  چىقىلغان«  برىېالگبالىالر  »قامالغان  ە  بىر  ئايرىم  قىلىپ ۆ«  لۈم 

بۇ   مەدەنىيەت    ردىكىىالگيېزىلدى.  ئۇيغۇر  ھالدا،  تىلگەن  ېئايرىۋپۈتۈنلەي  ن  ىمۇھىتىدبالىالر 
يېقىن   خىتاي  كۆرۈشتۈرۈلمەيبىلەنمۇ    ۇغقانلىرىتھەتتا  تامامەن  بىلەن   ېئولوگىيەسىئىد، 

 يېتىشتۈرۈلمەكتە.  ەربىيەلىنىپت
بىر  يەرشارىالشقان   مۇھىم  زەنجىرىنىڭ  ئۇيغۇر  قىسىمى  ئىشلەپچىقىرىش    ئاپتونومبولغان 

قانداق   مەركەزلەرنىڭ  بۇ  ۋە  مەركەزلىرى  ئەمگەك  مەجبۇرىي    ۇرىدىغانلىقىنى باشقرايونىدىكى 
مۇالھىزە   تەپسىلىي  مەجبۇرىدوكالتتا  قانداق  سېلىنىۋاتقانالردىن  ئەمگەككە    يقىلىندى. 

بەدەللىرى ھەقسىز  تۆلىگەن  ئۇالرنىڭ  ھەم  گۇۋاھلىق   پايدىلىنىۋاتقانلىقى  شاھىتالرنىڭ 
 قويۇلدى.  ۇرىغائوتتسۆزلىرى ئارقىلىق 

تەھدىتلەر،   كەلگەن  دۇچ  مىللەتلەر  سانلىق  ئاز  باشقا  ۋە  ئۇيغۇرالر  ياشاۋاتقان  چەتئەللەردە 
قىاللم ئاالقە  بىلەن  ياكى  ئائىلىلىرى  ساقچىالرنىڭاسلىقى  ئاستىدا    ئاالقىسىنىڭ  نازارىتى 

سىرتىدىكى   ېگراسىچئۈچۈن ئۇچرىغان تەھدىت ۋە بېسىمالر »خىتاي  قايتىىش  بولۇشى، خىتايغا  
 .بېرىلدى ۇتۇپيورئۇيغۇرالر« تېمىسى ئاستىدا ئايرىم 

قويغان   يولغا  ئۈچۈن  ئۆزگەرتىش  قۇرۇلمىسىنى  ئائىلە  ئەنئەنىۋىي  ئۇيغۇرالرنىڭ  خىتاينىڭ 
  ۆزبېكئئۆز ئىچىگە ئالغان ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز ۋە    ۇرۇپپىسىنىگرادىكال سىياسىتى، ھەر ياش  

ئايالالرغا قارىتا يۈرگۈزگەن كەڭ كۆلەملىك تۇغۇت چەكلەش سىياسىتى، ئىچكى ئەزاالرنى يۆتكەش  
بويىچە ئوقۇرمەنلەرگە    ېيتقانلىرىئگۇۋاھچىالرنىڭ    -رايونىنىڭ رولى  ئاپتونومجىنايىتىدە ئۇيغۇر  

رايونىدا بولغان    ئاپتونومياشاۋاتقان پۇقراالرنىڭ ئۇيغۇر  دە  ىئىچچىگرىسى  سۇنۇلدى. خىتاينىڭ  
بېرىشنى مۇۋاپىق    ۇتۇپيورئەھۋالالردىن خەۋەردار ياكى ئەمەسلىكىنى ئايرىم بىر تېما ئاستىدا  

كۆردۇق. چۈنكى بۇ تېما ئەينى ۋاقىتتا خىتايدىكى بىر پارتىيە باشقۇرۇش تۈزۈلمىسىنىڭ ئۆز  
ىنلىكىدىن مەھرۇم  بىرى بولغان ئاخبارات ئۇچۇر ئەرك ھەقلىرىدىن  پۇقرالىرىنىڭ ئەڭ ئەقەللىي  

 قىلغانلىقىغا مۇناسىۋەتلىك ئىدى. 

دائىرىسىدە   قانۇن  خەلقئارالىق  قىلغان  رالرنى  ې الگدوكالتنىڭ  دوكالتنى قىسمىئانالىز   ،
قىلغان   زىيارەت  جەريانىدا  بىئاركىشى    53تەييارالش  الگ ېسىدىكى  زىيانكەشلىكىگە  ر  ېۋاستە 

ئېيتىلغان    6ئۇچرىغان   بايانالردا  بۇ  يېزىلدى.  ئاساسەن  گۇۋاھلىقىغا  بەرگەن  گۇۋاھچىنىڭ 
شاھىتالرنىڭ  -قىيىن ۋە  »شاھىدلىقى  قىستاق  كۆرسىتىلگەن  قانۇندا   ېرىقىئخەلقئارالىق 

  تۇرۇپ ئانالىز قىلىندى. ۇقتىئىنەزەردەننۇقتىسىدىن قانۇنىي  ەيىبنامىسىئ قىرغىنچىلىق« 

دوكالتى   ھەقلىرى  ئىنسان  تىلدا    ەئىنگلىزچ،  خىتايچە،    ەرەبچەئ ئۇيغۇر  بەش  ئۇيغۇرچە   ،
تەييارالندى. دوكالتنىڭ ئوخشىمىغان تىلالردىكى نۇسخىسى ۋە يۇقىرى سۈزۈكلۈكتىكى قىستۇرما 

 ئېرىشەلەيسىز. ېسىدىنئادر uyghurreport.comرەسىملەرگە 

  

  

ئۇيغۇر ئىنسان ھەقلىرى دوكالتى تۈركچە، خىتايچە، ئىنگلىزچە ، ئۇيغۇرچە 
تۆت تىلدا تەييارالندى. دوكالتنىڭ ئوخشىمىغان تىلالردىكى نۇسخىسى ۋە يۇقىرى 

سۈزۈكلۈكتىكى قىستۇرما رەسىملەرگە uyghurreport.com ئادرېسىدىن ئېرىشەلەيسىز.  
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 قىلىۋاتىدۇ؟  نېمىلەرنى  رايونىدا ئاپتونوم  ئۇيغۇر . خىتاي،2

 

  ئاساسەن، نىشانىغاقاتارىغا ئۆتۈش  ئالدىنقى سىستېمىنىڭ خەلقئاراخىتاي دۆلىتى، 
  ئۆزىنى مىقياسىدا دۇنيا مەسىلىلەردە مۇناسىۋەتلىك بىخەتەرلىككە ۋە  ئىقتىسادىي سىياسىي،

 ئۇيغۇرالرنى ،بىخەتەر ئىشقا ئېشىشى ئۈچۈن نىشاننىڭ بۇ. تىرىشىۋاتىدۇ كۆرسىتىشكە
 قايىل جەمئىيەتنى  خەلقئارا ،دەپ قارىالپقىسىمى  بىر مەسىلىسىنىڭ « ېررورلۇقت يەرشارى»

  خىتاي كېيىن، ھۇجۇمىدىن ېررورلۇقت سېنتەبىردىكى-11 بولۇپمۇ. كەلدى ئۇرۇنۇپ قىلىشقا
  سىياسىي دەۋرىنىڭ تۇرۇش قارشى ېررورلۇققات يەرشارى باشالنغان رەھبەرلىكىدە ئامېرىكىنىڭ

  رايونىدا ئاپتونوم ئۇيغۇر بۈگۈن دۆلىتى خىتاي .ئالدى نەپ ئۈنۈملۈك قۇرۇلمىسىدىن پۇرسەت
شۇ ۋاقىتتا چاچقان ۋە   ئۇرۇقىنى سىياسەتلەرنىڭغان  قوي يولغا نامىدا تۇرۇش قارشى ورلۇققارتېر
 غان ئىدى.باشلى ئاقالشقا سۇپىالردا خەلقئاراىرىنى سىياسەتلبۇ 

ئۆتەۋاتقان  يىلى-2001   ۋەزىپىسى    لۇق رو رتېر  سېنتەبىردىكى-11  ،زېمىن  جياڭ  رەئىسلىك 
يىغىنىدا،  كېيىن  ھۇجۇمىدىن كۈتۈۋېلىش  مۇخبىرالرنى    دۆلەت  ئىككى  ئۆتكۈزۈلگەن 

  رىشىنىۈك  تۇرۇش  قارشى  ورلۇققارتېر  ڭئامېرىكىنى  ،قارىمايالرغا  ئىختىالپبارلىق    ئوتتۇرىسىدىكى
  رول  ئاكتىپ  كېڭىشىدە  بىخەتەرلىك  ت  د  ب  ئۈچۈن  مەقسەت  بۇ  ۋە  قولاليدىغانلىقىنى   تولۇق

م رايونى  وئۇيغۇر ئاپتون  

  بىرلەشكەن   خىتاينىڭھۇجۇمدىن ئىككى ئاي كېيىن،    .1قىلغان ئىدى  ۋەدە  ئالىدىغانلىقىنى
كۈرەشتە نېمىنىڭ    بۇ   باياناتتا،  قىلغان  ئېالن  ئۆمىكى  دائىمىي  تۇرۇشلۇق  تەشكىالتىدا  دۆلەتلەر
»قويۇلغان  ئوتتۇرىغا  ئېنىق  قىلىنغانلىقى  مەقسەت نىڭ تەشكىالتلىرى  تۈركىستان  شەرقىي. 

 « ئاالقىسى  بولغان  بىلەن   تالىبانالر  ۋە  دېنال بىن  ئوسامە  ئۇالرنىڭ  ۋە  ھەرىكەتلىرى  ورلۇقرتېر
 پائالىيەت   دۆلەتلەردە  ئوخشىمىغان  تەشكىالتىنىڭ  «تۈركىستان  شەرقىي»  ھۆججەتتە،  ناملىق

ئارتۇق    40  قىلىۋاتقان تەشكىالتنىڭ  بارلىقى  تارمىقىنىڭتىن    تەشكىالتى   بازا  يىلى-1999، 
يېزىلغانئېرىشكەن  ھىمايىسىگە  دېننىڭالبىن  ئوساما  رەھبىرى  يىلى -2000  شۇنداقال  .لىكى 

  بۇ   تالىبانالرنىڭ  ۋە  بىنالدېن  ،بەرگىچە  يۈز  ۋەقەسى   سېنتەبىر-11ىيىل -2001  ئۆكتەبىردىن
  ئەيىبلەشنى   بۇ.  2قويۇلغان   ئوتتۇرىغا  قىلغانلىقى  ياردەم  دولالر  مىڭ  300  تەشكىالتقا

  رايونىدا   ئاپتونوم  ئۇيغۇر  يىلالردا-90  ئەمما  ،قىستۇرۇلمىغان  ھۆججەت  ھېچقانداق  ئىسپاتاليدىغان
  قىسقىچە   بۇ   ئالغان  ئىچىگە   ئۆز   مىساللىرىنى  ھەرىكەتلىرىنىڭ  ېررورلۇقت  قىسىم  بىر   بەرگەن  يۈز

  تالىبانالر   ياكى  دېنالبىن  ھەممىسى  ۋەقەلىرىنىڭلۇق  رو رتېربۇ رايوندا يۈز بەرگەن    بىلەن،  بايان
 قىلىپ كۆرسىتىلگەن. مۇناسىۋەتلىك بىلەن

  شەرقىي   كېڭىشى  بىخەتەرلىك  ت   د  ب  كېيىن،  يىلدىن  بىر  قىلىنىپ  ئېالن  ھۆججەت  بۇ
  بار   مۇناسىۋىتى  بىلەن  تالىبانالر  ۋە  تەشكىالتى  بازا  تەشكىالتىنىڭ  لۇقرو رتېر  تۈركىستان
ئىدى  ئېتىراپ  ئىكەنلىكىنى   تەشكىالت   قاراردىن   بۇ   ھۆكۈمىتى  خىتاي  ،لېكىن  .3قىلماقچى 
  مەقسەت   نېمىلەرنى  نامىدا  تۇرۇش  قارشى  لۇققارو رتېر  باياناتتا  بىر  يەنە  قىلغان  ئېالن  ئىلگىرى

 كۈچلىرى  لۇقررو تېر  «تۈركىستان  شەرقىي. »باشلىدى  بېرىشكە  سىگنال  توغرىسىدا  غانلىقىقىل
  ۈركچىلىكنىڭت  سۈپىتىدە  كىملىك  مىللىيبىر    ماقالىدە،  ماۋزۇلۇق «  جازاغا ئۇچرىماي قالمايدۇ 

- 8  ،ئاساسالنغاندا  ھۆججەتكە  4.قويۇلغان  ئوتتۇرىغا  ئىكەنلىكى  ئاتالغۇ  يالغان  ياسالغان  ۋە  خاتا
 ئوخشىمىغان   تۈركلەر  قالغان  ،پارچىلىنىۋاتقاندا  بىرلەپ-بىر  خانلىرى  تۈرك   ئاخىرىدا،  ەسىرنىڭئ

 ئېلىنغان   تىلغا  كىتابالردا  كېيىن  ئەسىردىن-11.  بولغان  غايىب  ئارىلىشىپ  بىلەن  مىللەتلەر 
  ئاستىدا خانلىق    ئوخشاش  ئەزەلدىن   تارىختا  ۋە  سۆزلىشىدىغان   تۈركچە  پەقەت  بولسا،  تۈركلەر

  رايوننى بىر    ۇغراپىيەلىكج  «تۈركىستان  شەرقىي»  شۇنداقال  .دېيىلگەنكىشىلەر    ياشىمىغان
ئاتالغۇ    ،كۆرسەتمەيدۇ بولغان    خىتاينىبۇ    قىلغان  ئىجاد  مۇستەملىكىچىلەرپارچىلىماقچى 

 
1 Permanent Mission of the People’s Republic of China to the UN. (2001). Chinese President Jiang 
Zemin Expressed Condolences by Telegraph over Terrorist Attacks on America and Talked with 
President Bush on Telephone to Show China's Position against Terrorism. 14 Mayıs 2021 tarihinde 
erişilmiştir. 
2 Permanent Mission of the People’s Republic of China to the UN. (2001). Terrorist Activities 
Perpetrated by ‘Eastern Turkistan’ Organizations and Their Links with Osama bin Laden and the 
Taliban. 14 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
3 UN Security Council. (2009). Eastern Turkistan Islamic Movement. 14 Mayıs 2021 tarihinde 
erişilmiştir. 
4 Embassy of the People’s Republic of China in the United States of America. (2002). ‘East 
Turkistan’ Terrorist Forces Cannot Get Away with Impunity. 15 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
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 قىلىۋاتىدۇ؟  نېمىلەرنى  رايونىدا ئاپتونوم  ئۇيغۇر . خىتاي،2

 

  ئاساسەن، نىشانىغاقاتارىغا ئۆتۈش  ئالدىنقى سىستېمىنىڭ خەلقئاراخىتاي دۆلىتى، 
  ئۆزىنى مىقياسىدا دۇنيا مەسىلىلەردە مۇناسىۋەتلىك بىخەتەرلىككە ۋە  ئىقتىسادىي سىياسىي،

 ئۇيغۇرالرنى ،بىخەتەر ئىشقا ئېشىشى ئۈچۈن نىشاننىڭ بۇ. تىرىشىۋاتىدۇ كۆرسىتىشكە
 قايىل جەمئىيەتنى  خەلقئارا ،دەپ قارىالپقىسىمى  بىر مەسىلىسىنىڭ « ېررورلۇقت يەرشارى»

  خىتاي كېيىن، ھۇجۇمىدىن ېررورلۇقت سېنتەبىردىكى-11 بولۇپمۇ. كەلدى ئۇرۇنۇپ قىلىشقا
  سىياسىي دەۋرىنىڭ تۇرۇش قارشى ېررورلۇققات يەرشارى باشالنغان رەھبەرلىكىدە ئامېرىكىنىڭ

  رايونىدا ئاپتونوم ئۇيغۇر بۈگۈن دۆلىتى خىتاي .ئالدى نەپ ئۈنۈملۈك قۇرۇلمىسىدىن پۇرسەت
شۇ ۋاقىتتا چاچقان ۋە   ئۇرۇقىنى سىياسەتلەرنىڭغان  قوي يولغا نامىدا تۇرۇش قارشى ورلۇققارتېر
 غان ئىدى.باشلى ئاقالشقا سۇپىالردا خەلقئاراىرىنى سىياسەتلبۇ 

ئۆتەۋاتقان  يىلى-2001   ۋەزىپىسى    لۇق رو رتېر  سېنتەبىردىكى-11  ،زېمىن  جياڭ  رەئىسلىك 
يىغىنىدا،  كېيىن  ھۇجۇمىدىن كۈتۈۋېلىش  مۇخبىرالرنى    دۆلەت  ئىككى  ئۆتكۈزۈلگەن 

  رىشىنىۈك  تۇرۇش  قارشى  ورلۇققارتېر  ڭئامېرىكىنى  ،قارىمايالرغا  ئىختىالپبارلىق    ئوتتۇرىسىدىكى
  رول  ئاكتىپ  كېڭىشىدە  بىخەتەرلىك  ت  د  ب  ئۈچۈن  مەقسەت  بۇ  ۋە  قولاليدىغانلىقىنى   تولۇق

م رايونى  وئۇيغۇر ئاپتون  

  بىرلەشكەن   خىتاينىڭھۇجۇمدىن ئىككى ئاي كېيىن،    .1قىلغان ئىدى  ۋەدە  ئالىدىغانلىقىنى
كۈرەشتە نېمىنىڭ    بۇ   باياناتتا،  قىلغان  ئېالن  ئۆمىكى  دائىمىي  تۇرۇشلۇق  تەشكىالتىدا  دۆلەتلەر
»قويۇلغان  ئوتتۇرىغا  ئېنىق  قىلىنغانلىقى  مەقسەت نىڭ تەشكىالتلىرى  تۈركىستان  شەرقىي. 

 « ئاالقىسى  بولغان  بىلەن   تالىبانالر  ۋە  دېنال بىن  ئوسامە  ئۇالرنىڭ  ۋە  ھەرىكەتلىرى  ورلۇقرتېر
 پائالىيەت   دۆلەتلەردە  ئوخشىمىغان  تەشكىالتىنىڭ  «تۈركىستان  شەرقىي»  ھۆججەتتە،  ناملىق

ئارتۇق    40  قىلىۋاتقان تەشكىالتنىڭ  بارلىقى  تارمىقىنىڭتىن    تەشكىالتى   بازا  يىلى-1999، 
يېزىلغانئېرىشكەن  ھىمايىسىگە  دېننىڭالبىن  ئوساما  رەھبىرى  يىلى -2000  شۇنداقال  .لىكى 

  بۇ   تالىبانالرنىڭ  ۋە  بىنالدېن  ،بەرگىچە  يۈز  ۋەقەسى   سېنتەبىر-11ىيىل -2001  ئۆكتەبىردىن
  ئەيىبلەشنى   بۇ.  2قويۇلغان   ئوتتۇرىغا  قىلغانلىقى  ياردەم  دولالر  مىڭ  300  تەشكىالتقا

  رايونىدا   ئاپتونوم  ئۇيغۇر  يىلالردا-90  ئەمما  ،قىستۇرۇلمىغان  ھۆججەت  ھېچقانداق  ئىسپاتاليدىغان
  قىسقىچە   بۇ   ئالغان  ئىچىگە   ئۆز   مىساللىرىنى  ھەرىكەتلىرىنىڭ  ېررورلۇقت  قىسىم  بىر   بەرگەن  يۈز

  تالىبانالر   ياكى  دېنالبىن  ھەممىسى  ۋەقەلىرىنىڭلۇق  رو رتېربۇ رايوندا يۈز بەرگەن    بىلەن،  بايان
 قىلىپ كۆرسىتىلگەن. مۇناسىۋەتلىك بىلەن

  شەرقىي   كېڭىشى  بىخەتەرلىك  ت   د  ب  كېيىن،  يىلدىن  بىر  قىلىنىپ  ئېالن  ھۆججەت  بۇ
  بار   مۇناسىۋىتى  بىلەن  تالىبانالر  ۋە  تەشكىالتى  بازا  تەشكىالتىنىڭ  لۇقرو رتېر  تۈركىستان
ئىدى  ئېتىراپ  ئىكەنلىكىنى   تەشكىالت   قاراردىن   بۇ   ھۆكۈمىتى  خىتاي  ،لېكىن  .3قىلماقچى 
  مەقسەت   نېمىلەرنى  نامىدا  تۇرۇش  قارشى  لۇققارو رتېر  باياناتتا  بىر  يەنە  قىلغان  ئېالن  ئىلگىرى

 كۈچلىرى  لۇقررو تېر  «تۈركىستان  شەرقىي. »باشلىدى  بېرىشكە  سىگنال  توغرىسىدا  غانلىقىقىل
  ۈركچىلىكنىڭت  سۈپىتىدە  كىملىك  مىللىيبىر    ماقالىدە،  ماۋزۇلۇق «  جازاغا ئۇچرىماي قالمايدۇ 

- 8  ،ئاساسالنغاندا  ھۆججەتكە  4.قويۇلغان  ئوتتۇرىغا  ئىكەنلىكى  ئاتالغۇ  يالغان  ياسالغان  ۋە  خاتا
 ئوخشىمىغان   تۈركلەر  قالغان  ،پارچىلىنىۋاتقاندا  بىرلەپ-بىر  خانلىرى  تۈرك   ئاخىرىدا،  ەسىرنىڭئ

 ئېلىنغان   تىلغا  كىتابالردا  كېيىن  ئەسىردىن-11.  بولغان  غايىب  ئارىلىشىپ  بىلەن  مىللەتلەر 
  ئاستىدا خانلىق    ئوخشاش  ئەزەلدىن   تارىختا  ۋە  سۆزلىشىدىغان   تۈركچە  پەقەت  بولسا،  تۈركلەر

  رايوننى بىر    ۇغراپىيەلىكج  «تۈركىستان  شەرقىي»  شۇنداقال  .دېيىلگەنكىشىلەر    ياشىمىغان
ئاتالغۇ    ،كۆرسەتمەيدۇ بولغان    خىتاينىبۇ    قىلغان  ئىجاد  مۇستەملىكىچىلەرپارچىلىماقچى 

 
1 Permanent Mission of the People’s Republic of China to the UN. (2001). Chinese President Jiang 
Zemin Expressed Condolences by Telegraph over Terrorist Attacks on America and Talked with 
President Bush on Telephone to Show China's Position against Terrorism. 14 Mayıs 2021 tarihinde 
erişilmiştir. 
2 Permanent Mission of the People’s Republic of China to the UN. (2001). Terrorist Activities 
Perpetrated by ‘Eastern Turkistan’ Organizations and Their Links with Osama bin Laden and the 
Taliban. 14 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
3 UN Security Council. (2009). Eastern Turkistan Islamic Movement. 14 Mayıs 2021 tarihinde 
erişilmiştir. 
4 Embassy of the People’s Republic of China in the United States of America. (2002). ‘East 
Turkistan’ Terrorist Forces Cannot Get Away with Impunity. 15 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
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ھۆكۈمىتىنىڭ  .دېيىلگەن  ئاتالغۇ  سىياسىي  بۇ   تەييارلىغان  قارشى  ورلۇققارتېر  خىتاي 
  مەسىلىسىگە  كىملىك  جەھەتتىكى   مەدەنىيەت  ۋە  تارىخى  قىسمىنى  بىر   مۇھىم   ھۆججەتنىڭ
بىلەن  قارشى  لۇققارو رتېر  كەلگۈسىدە  بېغىشلىشى، نامى    بېرىلىدىغان   ئېلىپ  تۇرۇش 

  ئۇيغۇر   .ئىدى  خەۋەرچىسى  قىرغىنچىلىقىنىڭ  مەدەنىيەت  ۋە  خىتايالشتۇرۇش  ،مۇقىمالشتۇرۇش
 ساقچىالرنىڭ   بۇنىڭ بىلەن ماس قەدەمدە  كۆپىيىپ،  ئېلىش  قولغا  ۋە  باستۇرۇش  رايونىدا  ئاپتونوم

  كومىسسارى   ئالىي  ھوقۇق  كىشىلىك  ت  د  ب.  ئومۇمالشتى   جازاسى  ئۆلۈم  ۋە  قىيناش  زوراۋانلىقى،
 ئامېرىكا  قىلىپ،  زىيارەت  خىتاينى،  ئەگىشىپ  كەسكىنلىشىشىگە  ۋەزىيەتنىڭ  روبىنسون  مارىي

  ئاز   باشقا  ۋە  مۇسۇلمانالر  نىڭخىتاي  ،ھەرىكىتىنىڭ  تۇرۇش  قارشى  لۇققارو رتېر  رەھبەرلىكىدىكى
ىشىدىن  غا يول ئېچىپ بېربېسىمنى ھەددىدىن زىيادە ئاشۇرۇشى  بولغان  توپىغا  مىللەت  سانلىق

 .5بىلدۈرگەن ئىدى ئەنسىرەيدىغانلىقىنى

 خاراكتېرلىك   يەرشارى  بولغان  مەسىلىسى  بىخەتەرلىك  ئاساسلىق  يىلالردىكى-2000
  رايونىدىكى  ئاپتونوم ئۇيغۇر ھۆكۈمىتى خىتاي  ئارقىسىدا، شامىلىنىڭ تۇرۇش قارشى لۇققارو رتېر

- 2009.  ئاقلىدى  بىلەن  نامى  تۇرۇش  قارشى  ورلۇققارتېر  ئۇنى  كۈچەيتىپ،  داۋاملىق  باستۇرۇشنى
  ۋەقەسىنىڭ  سېنتەبىر-11»  زوراۋانلىقنى  بەرگەن  يۈز  مچىدەئۈرۈ  كۈنى-5  ئاينىڭ-7  ىلىي

  ھۆكۈم   جازاسىغا  ئۆلۈم  ئادەمنى  25  قاتناشقان  نامايىشقا 6لەپ،تەسۋىر  دەپ   «نۇسخىسى  خىتايچە
 ئافرىقىدا   شىمالىي  ۋە  شەرق  ى ئوتتۇرايىل-2011  .«دىبول  غايىب»  ئادەم  40  تەخمىنەن.  قىلدى

 نغان ئايال  ئۇرۇشقا   ئىچكى  بېرىپ  يېتىپ  سۈرىيەگىچەۋە  داۋالغۇشقا سەۋەپ بولغان    سىياسىي  زور
سىياسىي    ھۆكۈمىتى  خىتاي،  باشلىنىشى  باھارىنىڭ  ئەرەب  بىر  يېڭى  پۇرسەت  ئۈچۈن 

بوالتتى. باشلىنىشى    باشقا   ۋە  كۈچىيىۋاتقانلىقى  كۈنسېرى  نامايىشنىڭ  كەيپىياتىنىڭ 
  ھەرىكىتى   بىرىنچى  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي  كۆزەتكەن  كېڭىيىۋاتقانلىقىنى  دۆلەتلەرگە 

  ئاالقە  ئىجتىمائىي  بولۇپمۇ   ،بولدى  كۈچەيتىش  تەكشۈرۈشنى  ۋە  قىلىش  كونترول  ئىنتېرنېتنى
  ئۈچۈن   ئېرىشىش  ئۇچۇرغا   ھەققىدە  ئەرەبلەر  ۋە  كۈچەيتىش  قىلىشنى  كونترول  تورىنى

 شۇنىڭ  چەكلىدى.  سۆزلەرنى  ئاچقۇچلۇق  قاتارلىق  «مىسىر»   ياكى  «مىنىياس»  ئىشلىتىلىدىغان
  خامچوتىغا  مۇداپىئە  ھۆكۈمەت   قېتىم   تۇنجى   بۇيان  يىلدىن  ئون  نەچچە مەركەز    ۋاقىتتا،  بىر  بىلەن

  7.قىلدى قارار ئاجرىتىشنى  مەبلەغ كۆپ تېخىمۇ چىقىمىغا بىخەتەرلىك ئاممىۋى قارىغاندا

  ئىراقتا   ۋە  ۈرىيەس   نىڭ  «IŞİD»  ،نۇقتىسى  بۇرۇلۇش  ھەقىقىي  نىسبەتەن  خىتاي ھۆكۈمىتىگە
 يەرشارى  يېڭى  بىلەن  كۆپىيىشىلىك ئەسكەر سانىنىڭ  چەتئەل  كۈنسايىن كۈچىيىشى شۇنداقال

بولدىتونۇ  دەپ   تەھدىتى  لۇقرو رتېر مەزگىل   لۇق رو رتېر  دۇنيادىكى  مەزگىلدە،  بۇ.  لۇۋاتقان 
  موسۇل   ئىراقنىڭ  يىلى- 2014  نىڭ  «IŞİD»  پەللىسى  يۇقىرى  ئەڭ  قارىشىنىڭ  تەھدىتى

 
5 Elisabeth Rosenthal. (2001). U.N. Official Fears China Uses Terror War as Front for Abuses. The 
New York Times, 10 Kasım 2001. 
6 Wei Shan and Gang Chen. (2009). The Urumqi Riots and China’s Ethnic Policy in Xinjiang. East 
Asian Policy. (2009): 15. 
7 Jing-dong Yuan. (2011). The Arab Spring and China's Evolving Middle East Policy. World 
Politics Review. 20 Aralık 2011 

  ،   ۋسترالىيەئا  ئامېرىكا،  قېتىم   تۇنجى  يىلى  شۇ  «IŞİD»  .ئىدى  قىلىشى  ئىشغال  شەھىرىنى
ھەرىكەت   ۋە  ەفىرانسىي  بېلگىيە، دۆلەتلەردە  قاتارلىق  باردى.  كانادا   ئىشغال  موسۇل  ئېلىپ 

. قىلدى  ھۇجۇم  ھاۋادىن  قا«IŞİD»  ئاۋغۇستتا  يىلى  شۇ  ھۆكۈمىتى  ئوباما  كېيىن،  قىلىنغاندىن
توپلىشىپ    ئېيىدا  ئاۋغۇست قەشقەردە  ئۇيغۇرالر    بىر   نامەلۇم  كىشىنىڭ  259ئولتۇراقالشقان 

  سوالنغانلىقى   كۈن  10ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن    ەربىيەلەشتئەسلىھەدە، قايتىدىن  
  غۇلجا   رايونىنىڭ  ئاپتونوم   ئۇيغۇر  كىشى  5000  يىلى،   شۇ  8ئىدى.  مەزگىل   قىلىنغان  خەۋەر

  مەجبۇرىي   بۆلۈنۈپ  تۈرلەرگە  غىچە  D  دىن  A  ئۇالر  كېلىندى،  ئېلىپ  ئورۇنغا  بىر  باشقا  رايونىدىكى
 يۇقىرى  ئەڭ  ەۋپىخ  بىخەتەرلىك  ۋە  خاھىشى  تۇرۇش  قارشى  ھوقۇققا  ،تۈردىكى  A.  تەربىيەلەندى

پىكرى   تۈردىكى  C  كۈن،  15  ئۆزگەرتمىگەنلەر  ئاسان   ئىدىيەسىنى  تۈردىكى  B  ،كۈن  20  كىشىلەر
مەجبۇرىي   كۈن  4  كىشىلەر  قارالغان  دەپ  ئەمەس  خەتەرلىكتۈردىكى    D  ،  كۈن  7  كىشىلەر  يوق

جازا    ھۆكۈمىتى  خىتاي قىلدى.  ۇلقوبتەربىيە   باشالپ،  چاغالردىن  سىناق الگېرلىرىنى  شۇ 
  9قىلىشقا باشلىغان ئىدى.

  رلۇق رتېرو   ئارقىدىن-ئارقا  جايلىرىدا  نۇرغۇن   دۇنيانىڭ  «IŞİD»  يىلى،-2015  
 ورلۇقرتېر  بەرگەن  يۈز  ئىلگىرى  ئاي  نەچچە  ھۆكۈمىتى  خىتاي   بېرىۋاتقاندا،  ئېلىپ  ھەرىكەتلىرىنى
يۈز بەرگەن    نۇرغۇن  دۇنيانىڭ،  ھەرىكەتلىرىنى ىدىن كېيىن ئېالن  ھۇجۇم   «IŞİD»دۆلەتلىرىدە 

 مەسىلەن، .  كە ئۇرۇنغان ئىدىكۆرسىتىش  قىلىپ  نىشانى  نىڭىورلۇقرتېر  يەرشارى  ئۆزىنى  ،قىلىپ
ئارقىدىن  -ئارقا   پارىژدا  ئىككى ئايدىن كېيىن  توقۇنۇشنى،  كاندا يۈز بەرگەن  كۆمۈربىر  خىتايدا  

بەرگەن  يۈز   ۋاقىتتا  بىرال  ۋەقە  ئىككى   بۇ  كېيىن،  ھۇجۇمىدىن  تەشكىالتىنىڭ  «IŞİD»  يۈز 
ئارقىلىق جاكارلى  بەرگەندەك بۇ  ۋە    دەپ   بىرى  نىشانىنىڭ  لۇقرو رتېر  شارى  يەرخىتاينى    غان 

ئىدى ئۇرۇنغان   تاشقى  خىتاي  ۋاقىتتىكى  ئەينى  كېيىن،  ۋەقەدىن   پارىژدىكى  10.كۆرسىتىشكە 
  قۇربانى  لۇقنىڭررو رتې  خىتاينىڭمۇ  قىلىپ،  ئېالن  بايانات  يى  ۋاڭ  مىنىستىرى  ئىشالر

 مىىقىس  بىر  ورلۇقنىڭرتېر  خەلقئارا  ئىشالرنى  بەرگەن  يۈز  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ئىكەنلىكىنى،
  بەرگەنگە   يۈزفىرانسىيەدە  خىتايمۇ  »  ەپ مۇنداق دېگەن ئىدى:تەكىتل  كېرەكلىكىنى   قاراش  دەپ

 11. «كېرەك  مىزقىلىشى  تەييارلىق  تەھدىتكە   بۇ   ، شۇڭا بىزكېلىۋاتىدۇ  دۇچ  تەھدىتكە   ئوخشاش
ئىشالر   الگېرالرنىڭ   دائىرىسىدە  پىالن  بۇ  خىتاي  ئېيتقاندەك،  يى  ۋاڭ  ىمىنىستىر  تاشقى 

  كۈن   15  الگېردا  رايونىدىكى  ئاپتونوم  شىبە  چاپچال  .تېزلەتتى  جەريانىنى  سىناق   ۋە  قۇرۇلۇش
  كۆرۈشكىچە   فىلىمى  تەشۋىقاتسىياسىي    تارتىپ  دەرسلىكىدىن  قانۇنى  نىكاھتۇرغان ئۇيغۇرالر،  

 يۇقىرىدا  قاتناشقۇچىنىڭ  42  جەريانىدا  تەربىيە.  تەربىيەلەنگەن  پەنلەردە  ئوخشىمىغان  نۇرغۇن

 
8 Adrian Zenz. (2018). Thoroughly reforming them towards a healthy heart attitude’: China’s 
political re-education campaign in Xinjiang. Central Asian Survey. (2018): 1–27. 
9 China Daily. (2015). Xinjiang’s Yining County establishes ‘de-extremification’ education. 16 
Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
10 Marie Tredaniel ve Pak K. Lee. (2017). Explaining the Chinese Framing of the ‘Terrorist’ 
Violence in Xinjiang: Insights from Securitization Theory. Nationalities Papers 46. no. 1 (2017): 13. 
11 Ben Blanchard ve Michael Martina. (2015). “After Paris, China calls for world's support in 
Xinjiang,” Reuters. 15 Kasım 2015. 
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ھۆكۈمىتىنىڭ  .دېيىلگەن  ئاتالغۇ  سىياسىي  بۇ   تەييارلىغان  قارشى  ورلۇققارتېر  خىتاي 
  مەسىلىسىگە  كىملىك  جەھەتتىكى   مەدەنىيەت  ۋە  تارىخى  قىسمىنى  بىر   مۇھىم   ھۆججەتنىڭ
بىلەن  قارشى  لۇققارو رتېر  كەلگۈسىدە  بېغىشلىشى، نامى    بېرىلىدىغان   ئېلىپ  تۇرۇش 

  ئۇيغۇر   .ئىدى  خەۋەرچىسى  قىرغىنچىلىقىنىڭ  مەدەنىيەت  ۋە  خىتايالشتۇرۇش  ،مۇقىمالشتۇرۇش
 ساقچىالرنىڭ   بۇنىڭ بىلەن ماس قەدەمدە  كۆپىيىپ،  ئېلىش  قولغا  ۋە  باستۇرۇش  رايونىدا  ئاپتونوم

  كومىسسارى   ئالىي  ھوقۇق  كىشىلىك  ت  د  ب.  ئومۇمالشتى   جازاسى  ئۆلۈم  ۋە  قىيناش  زوراۋانلىقى،
 ئامېرىكا  قىلىپ،  زىيارەت  خىتاينى،  ئەگىشىپ  كەسكىنلىشىشىگە  ۋەزىيەتنىڭ  روبىنسون  مارىي

  ئاز   باشقا  ۋە  مۇسۇلمانالر  نىڭخىتاي  ،ھەرىكىتىنىڭ  تۇرۇش  قارشى  لۇققارو رتېر  رەھبەرلىكىدىكى
ىشىدىن  غا يول ئېچىپ بېربېسىمنى ھەددىدىن زىيادە ئاشۇرۇشى  بولغان  توپىغا  مىللەت  سانلىق

 .5بىلدۈرگەن ئىدى ئەنسىرەيدىغانلىقىنى

 خاراكتېرلىك   يەرشارى  بولغان  مەسىلىسى  بىخەتەرلىك  ئاساسلىق  يىلالردىكى-2000
  رايونىدىكى  ئاپتونوم ئۇيغۇر ھۆكۈمىتى خىتاي  ئارقىسىدا، شامىلىنىڭ تۇرۇش قارشى لۇققارو رتېر

- 2009.  ئاقلىدى  بىلەن  نامى  تۇرۇش  قارشى  ورلۇققارتېر  ئۇنى  كۈچەيتىپ،  داۋاملىق  باستۇرۇشنى
  ۋەقەسىنىڭ  سېنتەبىر-11»  زوراۋانلىقنى  بەرگەن  يۈز  مچىدەئۈرۈ  كۈنى-5  ئاينىڭ-7  ىلىي

  ھۆكۈم   جازاسىغا  ئۆلۈم  ئادەمنى  25  قاتناشقان  نامايىشقا 6لەپ،تەسۋىر  دەپ   «نۇسخىسى  خىتايچە
 ئافرىقىدا   شىمالىي  ۋە  شەرق  ى ئوتتۇرايىل-2011  .«دىبول  غايىب»  ئادەم  40  تەخمىنەن.  قىلدى

 نغان ئايال  ئۇرۇشقا   ئىچكى  بېرىپ  يېتىپ  سۈرىيەگىچەۋە  داۋالغۇشقا سەۋەپ بولغان    سىياسىي  زور
سىياسىي    ھۆكۈمىتى  خىتاي،  باشلىنىشى  باھارىنىڭ  ئەرەب  بىر  يېڭى  پۇرسەت  ئۈچۈن 

بوالتتى. باشلىنىشى    باشقا   ۋە  كۈچىيىۋاتقانلىقى  كۈنسېرى  نامايىشنىڭ  كەيپىياتىنىڭ 
  ھەرىكىتى   بىرىنچى  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي  كۆزەتكەن  كېڭىيىۋاتقانلىقىنى  دۆلەتلەرگە 

  ئاالقە  ئىجتىمائىي  بولۇپمۇ   ،بولدى  كۈچەيتىش  تەكشۈرۈشنى  ۋە  قىلىش  كونترول  ئىنتېرنېتنى
  ئۈچۈن   ئېرىشىش  ئۇچۇرغا   ھەققىدە  ئەرەبلەر  ۋە  كۈچەيتىش  قىلىشنى  كونترول  تورىنى

 شۇنىڭ  چەكلىدى.  سۆزلەرنى  ئاچقۇچلۇق  قاتارلىق  «مىسىر»   ياكى  «مىنىياس»  ئىشلىتىلىدىغان
  خامچوتىغا  مۇداپىئە  ھۆكۈمەت   قېتىم   تۇنجى   بۇيان  يىلدىن  ئون  نەچچە مەركەز    ۋاقىتتا،  بىر  بىلەن

  7.قىلدى قارار ئاجرىتىشنى  مەبلەغ كۆپ تېخىمۇ چىقىمىغا بىخەتەرلىك ئاممىۋى قارىغاندا

  ئىراقتا   ۋە  ۈرىيەس   نىڭ  «IŞİD»  ،نۇقتىسى  بۇرۇلۇش  ھەقىقىي  نىسبەتەن  خىتاي ھۆكۈمىتىگە
 يەرشارى  يېڭى  بىلەن  كۆپىيىشىلىك ئەسكەر سانىنىڭ  چەتئەل  كۈنسايىن كۈچىيىشى شۇنداقال

بولدىتونۇ  دەپ   تەھدىتى  لۇقرو رتېر مەزگىل   لۇق رو رتېر  دۇنيادىكى  مەزگىلدە،  بۇ.  لۇۋاتقان 
  موسۇل   ئىراقنىڭ  يىلى- 2014  نىڭ  «IŞİD»  پەللىسى  يۇقىرى  ئەڭ  قارىشىنىڭ  تەھدىتى

 
5 Elisabeth Rosenthal. (2001). U.N. Official Fears China Uses Terror War as Front for Abuses. The 
New York Times, 10 Kasım 2001. 
6 Wei Shan and Gang Chen. (2009). The Urumqi Riots and China’s Ethnic Policy in Xinjiang. East 
Asian Policy. (2009): 15. 
7 Jing-dong Yuan. (2011). The Arab Spring and China's Evolving Middle East Policy. World 
Politics Review. 20 Aralık 2011 

  ،   ۋسترالىيەئا  ئامېرىكا،  قېتىم   تۇنجى  يىلى  شۇ  «IŞİD»  .ئىدى  قىلىشى  ئىشغال  شەھىرىنى
ھەرىكەت   ۋە  ەفىرانسىي  بېلگىيە، دۆلەتلەردە  قاتارلىق  باردى.  كانادا   ئىشغال  موسۇل  ئېلىپ 

. قىلدى  ھۇجۇم  ھاۋادىن  قا«IŞİD»  ئاۋغۇستتا  يىلى  شۇ  ھۆكۈمىتى  ئوباما  كېيىن،  قىلىنغاندىن
توپلىشىپ    ئېيىدا  ئاۋغۇست قەشقەردە  ئۇيغۇرالر    بىر   نامەلۇم  كىشىنىڭ  259ئولتۇراقالشقان 

  سوالنغانلىقى   كۈن  10ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن    ەربىيەلەشتئەسلىھەدە، قايتىدىن  
  غۇلجا   رايونىنىڭ  ئاپتونوم   ئۇيغۇر  كىشى  5000  يىلى،   شۇ  8ئىدى.  مەزگىل   قىلىنغان  خەۋەر

  مەجبۇرىي   بۆلۈنۈپ  تۈرلەرگە  غىچە  D  دىن  A  ئۇالر  كېلىندى،  ئېلىپ  ئورۇنغا  بىر  باشقا  رايونىدىكى
 يۇقىرى  ئەڭ  ەۋپىخ  بىخەتەرلىك  ۋە  خاھىشى  تۇرۇش  قارشى  ھوقۇققا  ،تۈردىكى  A.  تەربىيەلەندى

پىكرى   تۈردىكى  C  كۈن،  15  ئۆزگەرتمىگەنلەر  ئاسان   ئىدىيەسىنى  تۈردىكى  B  ،كۈن  20  كىشىلەر
مەجبۇرىي   كۈن  4  كىشىلەر  قارالغان  دەپ  ئەمەس  خەتەرلىكتۈردىكى    D  ،  كۈن  7  كىشىلەر  يوق

جازا    ھۆكۈمىتى  خىتاي قىلدى.  ۇلقوبتەربىيە   باشالپ،  چاغالردىن  سىناق الگېرلىرىنى  شۇ 
  9قىلىشقا باشلىغان ئىدى.

  رلۇق رتېرو   ئارقىدىن-ئارقا  جايلىرىدا  نۇرغۇن   دۇنيانىڭ  «IŞİD»  يىلى،-2015  
 ورلۇقرتېر  بەرگەن  يۈز  ئىلگىرى  ئاي  نەچچە  ھۆكۈمىتى  خىتاي   بېرىۋاتقاندا،  ئېلىپ  ھەرىكەتلىرىنى
يۈز بەرگەن    نۇرغۇن  دۇنيانىڭ،  ھەرىكەتلىرىنى ىدىن كېيىن ئېالن  ھۇجۇم   «IŞİD»دۆلەتلىرىدە 

 مەسىلەن، .  كە ئۇرۇنغان ئىدىكۆرسىتىش  قىلىپ  نىشانى  نىڭىورلۇقرتېر  يەرشارى  ئۆزىنى  ،قىلىپ
ئارقىدىن  -ئارقا   پارىژدا  ئىككى ئايدىن كېيىن  توقۇنۇشنى،  كاندا يۈز بەرگەن  كۆمۈربىر  خىتايدا  

بەرگەن  يۈز   ۋاقىتتا  بىرال  ۋەقە  ئىككى   بۇ  كېيىن،  ھۇجۇمىدىن  تەشكىالتىنىڭ  «IŞİD»  يۈز 
ئارقىلىق جاكارلى  بەرگەندەك بۇ  ۋە    دەپ   بىرى  نىشانىنىڭ  لۇقرو رتېر  شارى  يەرخىتاينى    غان 

ئىدى ئۇرۇنغان   تاشقى  خىتاي  ۋاقىتتىكى  ئەينى  كېيىن،  ۋەقەدىن   پارىژدىكى  10.كۆرسىتىشكە 
  قۇربانى  لۇقنىڭررو رتې  خىتاينىڭمۇ  قىلىپ،  ئېالن  بايانات  يى  ۋاڭ  مىنىستىرى  ئىشالر

 مىىقىس  بىر  ورلۇقنىڭرتېر  خەلقئارا  ئىشالرنى  بەرگەن  يۈز  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ئىكەنلىكىنى،
  بەرگەنگە   يۈزفىرانسىيەدە  خىتايمۇ  »  ەپ مۇنداق دېگەن ئىدى:تەكىتل  كېرەكلىكىنى   قاراش  دەپ

 11. «كېرەك  مىزقىلىشى  تەييارلىق  تەھدىتكە   بۇ   ، شۇڭا بىزكېلىۋاتىدۇ  دۇچ  تەھدىتكە   ئوخشاش
ئىشالر   الگېرالرنىڭ   دائىرىسىدە  پىالن  بۇ  خىتاي  ئېيتقاندەك،  يى  ۋاڭ  ىمىنىستىر  تاشقى 

  كۈن   15  الگېردا  رايونىدىكى  ئاپتونوم  شىبە  چاپچال  .تېزلەتتى  جەريانىنى  سىناق   ۋە  قۇرۇلۇش
  كۆرۈشكىچە   فىلىمى  تەشۋىقاتسىياسىي    تارتىپ  دەرسلىكىدىن  قانۇنى  نىكاھتۇرغان ئۇيغۇرالر،  

 يۇقىرىدا  قاتناشقۇچىنىڭ  42  جەريانىدا  تەربىيە.  تەربىيەلەنگەن  پەنلەردە  ئوخشىمىغان  نۇرغۇن

 
8 Adrian Zenz. (2018). Thoroughly reforming them towards a healthy heart attitude’: China’s 
political re-education campaign in Xinjiang. Central Asian Survey. (2018): 1–27. 
9 China Daily. (2015). Xinjiang’s Yining County establishes ‘de-extremification’ education. 16 
Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
10 Marie Tredaniel ve Pak K. Lee. (2017). Explaining the Chinese Framing of the ‘Terrorist’ 
Violence in Xinjiang: Insights from Securitization Theory. Nationalities Papers 46. no. 1 (2017): 13. 
11 Ben Blanchard ve Michael Martina. (2015). “After Paris, China calls for world's support in 
Xinjiang,” Reuters. 15 Kasım 2015. 
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  ، خوتەندە يىل  شۇ  12.بار  ئۇچۇرالرمۇ  بېرىلگەن  تۈرگە تەۋە ئىكەنلىكى ھەققىدە   A  ئېلىنغان  تىلغا
 قورشالغان  بىلەن  سىم   تاملىرى  ،قاتناشتۇرۇلغان بولۇپ  تەربىيەگە  مەجبۇرىي  ئادەم  3000  يەنە

  13ئىدى.مەتبۇئاتالرغا چىققان  رەسىمى الگېرالرنىڭ

مىقياسىد  ،يىللىرى-2015  ۋە-2014 قارشى  ۋە  خەتىرى  نىڭ  «IŞİD»  ادۇنيا  خەتەرگە    بۇ 
 دۇنيا  بولسىمۇ،  ئۆتكەن  بىلەن  ھۇجۇمى  ھاۋا  قارشى  غا  «IŞİD»  رەھبەرلىكىدىكى  ئامېرىكا

  تەھدىتىگە  تېررورىزم  شارى  يەر  قېتىم   بىر  يەنەۋەقەسىدىن كېيىن  نتەبىر  ېس  -11  كۈنتەرتىپى
ئايدا يولغا قويغان  -12يىلى  -2015ئېلىپ،    كۈچ  ئەھۋالدىن  بۇ  ھۆكۈمىتى  خىتاي  .مەركەزلەشتى

باشالپ-2016  ،دائىرىسىدە   قانۇنى  تۇرۇش  قارشى  لۇققارو رتېر ئۇيغۇرالرنىڭ يىلىدىن   ،
بىر بىخەتەرلىك مەسىلىسى دەپ قارىدى ۋە    پائالىيەتلىرىنى   دىنىي  ۋە  مەدەنىيەت   ئىجتىمائىي، 

  مىللىي   دەپ ئاتىغان  «كۈچ  رەزىل  ئۈچ»  خىتاي  14قۇرۇلۇشىنى تېزلەتتى.رالرنىڭ  ېالگغايەت زور  
تۇرۇش   چىلىققاوررتېر  ۋە   ئاشقۇنلۇق  دىنىي  بۆلگۈنچىلىك،   مى ىقىس  بىر  كۈرىشىنىڭ  قارشى 

ئارتىش  قويۇش،  ساقال  سۈپىتىدە ئۇيغۇن  ۋە  رېستوران  ھاالل  ،ياغلىق    قوي   دىنىي شەرتلەرگە 
 . چەكلەندى ئورۇنلىرى سويۇش

 ئارتۇق   قېتىمدىن  10  دۆلەتتە  9  ئوخشىمىغان  «IŞİD»  ئايغىچە،-3  ئايدىن-1  يىلى  شۇ
تەڭ،    بۇخىتاي  .  باردى  ئېلىپ  ھۇجۇمى  رلۇقرتېرو  بىلەن    كۈچىيىۋاتقان   كۈنسېرىۋەقەلەر 
  ئىمزاالپ،  كېلىشىم   بىلەن  شىركىتى  تېخنىكا  چوڭ  بەش  ،باھانە قىلىپ  تەھدىتىنى  ورلۇقرتېر

 .ئېرىشتى الئاسان مەلۇماتلىرىغا سانلىق ئۇيغۇرالرنىڭ

  2  ئېشىپ،  465%   نىڭ كۆلىمىالگېرلىرى  جازا  خىتايدىكى  يىلغىچە،-2018  يىلدىن-2016
قا ۋە   «IŞİD»دىققەت    قىسىم   كۆپ  مەزگىلدە،  بۇ  15.يەتتى  مېتىرغا  كۋادرات  مىڭ  700  مىليون

ى  مەركەزلەشكەنلىك  غاتەشكىالتى  تېرورلۇقباشقا دۆلەتلەرگە تارقىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقان  سۈرىيەدىكى  
قالدى  «ئەيىبلەش»  ۋەقەلەر  خىتايدىكى  ،ئۈچۈن چەكلىنىپ   ساقىت   نەزەردىن  ياكى  بىلەنال 

  ورلۇققارتېر  شارى  يەر  ،باشالپ  سېنتەبىردىن-11  يىلى-2001  ئەھۋال خىتاينىڭ  بۇ.  قىلىندى
 كۆرسىتىپ   قازانغانلىقىنى  مۇۋەپپەقىيەت  خېلى  قىلىشتا  كونترول  كەيپىياتىنى  تۇرۇش  قارشى
 تەرىپىدىن  ئورنى  تەتقىقات  سىياسەت  ئىستراتېگىيىلىك  ئاۋىستىرالىيە  يىلى- 2018.  بېرىدۇ
 الگېرالرنى  زور  غايەت  قۇرۇلۇۋاتقان  خىتايدا  سۈرەتلىرى  ھەمراھ  سۈنئىي  قىلىنغان  ئېالن

  ئىجتىمائىي  دىئاسپوراسىنىڭ  ئۇيغۇر  اللمىغانئا  خەۋەر  تۇغقانلىرىدىن  الگېردىكى  ۋە  ئاشكارىلىدى

 
12 Adrian Zenz. (2018). Thoroughly reforming them towards a healthy heart attitude’: China’s 
political re-education campaign in Xinjiang. Central Asian Survey. (2018): 12 
13 Lopnur County Government. (2015). The autonomous prefecture performs a performance 
evaluation of my county’s ‘deextremification’ work. 21 Kasım 2015. 
14 International Labour Organization (ILO). (2017). Counter-Terrorism Law of the People’s Republic 
of China. 30 Mart 2017. 
15 Fergus Ryan, Danielle Cave ve Nathan Ruser. (2018). Mapping Xinjiang’s ‘re-education’ camps. 
Australian Strategic Policy Institute. 16 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 

 شۇ   16اشقا باشلىدى.قوزغ  دىققىتىنى  كىشىلەرنىڭ  بايانلىرى  مەتبۇئاتالردىكى  خەلقئارا  ۋە  تاراتقۇ
  تۇرغانالر   الگېرلىرىدا  تۇرۇش  تۇتۇپ  ئىلگىرى  ،تەشكىالتى  كۆزىتىش   ھوقۇقنى  كىشىلىك  يىلى،

  دىققەتلەر  17،نى ئېالن قىلغاندا بولساسۆھبەتلەر بېرىلغان ئېلىپ بىلەن تۇغقانلىرى ئۇالرنىڭ ۋە
 .باشلىدىمەركەزلىشىشكە كېچىكىپ بولسىمۇ  ئەھۋالغا «غەلىتە» بۇ خىتايدىكى

  بارغان  رايونىغا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  قېتىم   3  ، ئارىلىقتا  بولغان  يىلغىچە-2020  يىلدىن-2018
Deutche Welle  ھالەتنى   جىددىي  رايوندىكى  كۆزىتىشىمۇ  بوللىنگېرنىڭ  ماتىياس  مۇخبىرى  نىڭ  

»ئەتتۈرىدۇ  ئەكىس يەرگە  :  ئۇ  قالمىسۇنمېنىڭ  بىلىپ  كۈنى    بارغانلىقىمنى ساقچىالر  تۇنجى 
  كەلگەنلىكىمنى   بىلەن  ۋىزىسى  مۇخبىرلىق  مېنىڭ  ئۇالر   چۈنكى  بارمىدىم.بىۋاستە  مېھمانخانىغا  

  ئۇالر  .كۆرەلمەيتتىم   الگېرالرنىمۇ  قويمايتتى،  يول  اىمغقىلىشساياھەت    ئەركىن  ڭمېنى  بىلسە، 
  الگېر  ئۇدۇل  ئەتراپنى ياخشى كۆزىتىش ئۈچۈن  مەن.  قىلىدۇ  مۇئامىلە  شۇنداق  مۇخبىرغا  بىر  ھەر

يەرگە كامېرا  مېنى  ئۇالر.  باشلىدىم   ئېلىشقا  سىن  ۋە  ئاچتىم   ېرانىكام  ،باردىم   قۇرۇلغان  ڭ 
  كېلىشتىن   ئۇالر  مەن.  تارتتى  سوراققا   مېنى  ل يېنىمغا كەلدى ۋەدەرھا  كۆرۈپكۆتۈرۈۋالغىنىمنى  

  ، مىدىقىل  رۇخسەت  مېنىڭ ئىچىگە كىرىشىمگە   . تارتتىم   رەسىمگە  جىقراق  ئىمكانقەدەر  بۇرۇن
ئىشخانىدا  پەقەت قىسمىدىكى    قاراۋۇلالرنىڭ   الگېردىكى  ئۇ.  سورىدى  سوئال  مەندىن  كىرىش 

تۆمۈر   ۋە  تاملىرى  الگېرنىڭ.  ئىدى  خىتاي  باشلىقى  ئۇالرنىڭ  ئەمما  ،ئۇيغۇر ئىدى   كۆپىنچىسى
 تۇرغان   ساقالپ  ئۆچرەت  ئۈچۈن  كۆرۈش  تۇغقانلىرىنى  مەن.  ئىدى  ئېگىز  ناھايىتى  ېشاتكىالرر

 ئىدى، ئىچىدە   ياسالغان  ئوخشاش  تۈرمىگە  الگېرالر.  ئىدى  يىلى-2018  بۇ.  كۆردۈم  كىشىلەرنى
  ەگە پارتىي» بىلەن خەتلەر چوڭ تاملىرىدا  الگېرنىڭ. ئىدى بار ماشىنىسى  چارالش ۋە  قاراۋۇلخانا

ئىتائەت  پارتىي  ،بولۇڭ  سادىق   مۇۋەپپەقىيەت  ۋە  ئىتتىپاقلىقى  مىللەتلەر.  قىلىڭەگە 
جۈملىلەر يېزىلغان ئىدى.    دېگەندەك  «ئۆگىنىش  ىتىلىن   دۆلەت  يولى  بىردىنبىر  قازىنىشنىڭ

  بىر  ھەر  .خالىغانچە توختىتىپ كىملىك سورىدى  ئۇالر  كېتىۋاتقاندا،  كوچىدا  شەھىرىدىكى  ئاقسۇ
  تۇرغان  كۈتۈپ   قىلىشنى  كونترول  يەردە  بۇ.  ئىدى  بار  پونكىتى   تەكشۈرۈشكوچىنىڭ كىرىشىدە  

  ھەمراھ   ماڭا.  باقمىدىم   كۆرۈپ  خىتايالرنى  ئەزەلدىن  مەن.  ئىدى  ئۇيغۇرالر  ھەممىسى  كىشىلەرنىڭ
.  قىلدى  تەلەپ  ئۆچۈرۈۋېتىشنى  سۈرەتلىرىمنى  تارتقان  مېڭىۋاتقاندا  مەن   ساقچىالرمۇ  بولغان
ئارىلىقىغا  مېتىر  200-100  مەركىزىدە،  شەھەر لىرى ساقچىخانىمەھەللە    قۇرۇلغان  مۇساپە 

ئەتراپى   .تەكشۈرۈۋاتاتتى  كىملىك  توختىماي   بولۇپ،   قورشالغان  ېشاتكىالرر  سىم   شەھەرنىڭ 
 يەردە   بۇ  مېنىڭ .  كىرەلەيدىكەنسىز  شەھەرگە  كېيىن  تەكشۈرۈلگەندىن  پونكىتىدا  تەكشۈرۈش

  دەرىجىدە  قانچىلىكقا  تۇرمۇش  كۈندىلىك  خىزمەتلىرىنىڭ«  مۇقىمالشتۇرۇش»  كۆرگەنلىرىم 
بىر ئارا يولدا مېڭىپ، قارشى تەرەپكە    يوق  ساقچى  يېنىمدا   مەن   ئىدى.سىڭدۈرۈۋىتىلگەنلىكى  

ئۈچۈن تەرەپكە    ،يانغاندا  چىراغيېشىل    توختىدىم،  چىرىغىدا  قاتناش  ئۆتۈش  قارشى  مەن 
 ساقچى  ئىككى   كېيىن،  ئۇنىڭدىن  قىلغان ئىدىم.  قارار  ساقالشنى  تاكسى  ئۆتمىدىم، چۈنكى بىر

  ئىش  نېمە  يەردە  ئۇ   ۋە  ساقالۋاتقانلىقىمنى  نېمىشقا  كېلىپ،  يېنىمغا  مېنىڭ  دەرھال
  18«.سورىدى قىلىۋاتقانلىقىمنى
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Australian Strategic Policy Institute. 16 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
17 Human Rights Watch . (2018). ‘Eradicating Ideological Viruses’ China’s Campaign of Repression 
Against Xinjiang’s Muslims. Eylül 2018. 
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  ، خوتەندە يىل  شۇ  12.بار  ئۇچۇرالرمۇ  بېرىلگەن  تۈرگە تەۋە ئىكەنلىكى ھەققىدە   A  ئېلىنغان  تىلغا
 قورشالغان  بىلەن  سىم   تاملىرى  ،قاتناشتۇرۇلغان بولۇپ  تەربىيەگە  مەجبۇرىي  ئادەم  3000  يەنە

  13ئىدى.مەتبۇئاتالرغا چىققان  رەسىمى الگېرالرنىڭ

مىقياسىد  ،يىللىرى-2015  ۋە-2014 قارشى  ۋە  خەتىرى  نىڭ  «IŞİD»  ادۇنيا  خەتەرگە    بۇ 
 دۇنيا  بولسىمۇ،  ئۆتكەن  بىلەن  ھۇجۇمى  ھاۋا  قارشى  غا  «IŞİD»  رەھبەرلىكىدىكى  ئامېرىكا

  تەھدىتىگە  تېررورىزم  شارى  يەر  قېتىم   بىر  يەنەۋەقەسىدىن كېيىن  نتەبىر  ېس  -11  كۈنتەرتىپى
ئايدا يولغا قويغان  -12يىلى  -2015ئېلىپ،    كۈچ  ئەھۋالدىن  بۇ  ھۆكۈمىتى  خىتاي  .مەركەزلەشتى

باشالپ-2016  ،دائىرىسىدە   قانۇنى  تۇرۇش  قارشى  لۇققارو رتېر ئۇيغۇرالرنىڭ يىلىدىن   ،
بىر بىخەتەرلىك مەسىلىسى دەپ قارىدى ۋە    پائالىيەتلىرىنى   دىنىي  ۋە  مەدەنىيەت   ئىجتىمائىي، 

  مىللىي   دەپ ئاتىغان  «كۈچ  رەزىل  ئۈچ»  خىتاي  14قۇرۇلۇشىنى تېزلەتتى.رالرنىڭ  ېالگغايەت زور  
تۇرۇش   چىلىققاوررتېر  ۋە   ئاشقۇنلۇق  دىنىي  بۆلگۈنچىلىك،   مى ىقىس  بىر  كۈرىشىنىڭ  قارشى 

ئارتىش  قويۇش،  ساقال  سۈپىتىدە ئۇيغۇن  ۋە  رېستوران  ھاالل  ،ياغلىق    قوي   دىنىي شەرتلەرگە 
 . چەكلەندى ئورۇنلىرى سويۇش

 ئارتۇق   قېتىمدىن  10  دۆلەتتە  9  ئوخشىمىغان  «IŞİD»  ئايغىچە،-3  ئايدىن-1  يىلى  شۇ
تەڭ،    بۇخىتاي  .  باردى  ئېلىپ  ھۇجۇمى  رلۇقرتېرو  بىلەن    كۈچىيىۋاتقان   كۈنسېرىۋەقەلەر 
  ئىمزاالپ،  كېلىشىم   بىلەن  شىركىتى  تېخنىكا  چوڭ  بەش  ،باھانە قىلىپ  تەھدىتىنى  ورلۇقرتېر

 .ئېرىشتى الئاسان مەلۇماتلىرىغا سانلىق ئۇيغۇرالرنىڭ

  2  ئېشىپ،  465%   نىڭ كۆلىمىالگېرلىرى  جازا  خىتايدىكى  يىلغىچە،-2018  يىلدىن-2016
قا ۋە   «IŞİD»دىققەت    قىسىم   كۆپ  مەزگىلدە،  بۇ  15.يەتتى  مېتىرغا  كۋادرات  مىڭ  700  مىليون

ى  مەركەزلەشكەنلىك  غاتەشكىالتى  تېرورلۇقباشقا دۆلەتلەرگە تارقىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقان  سۈرىيەدىكى  
قالدى  «ئەيىبلەش»  ۋەقەلەر  خىتايدىكى  ،ئۈچۈن چەكلىنىپ   ساقىت   نەزەردىن  ياكى  بىلەنال 

  ورلۇققارتېر  شارى  يەر  ،باشالپ  سېنتەبىردىن-11  يىلى-2001  ئەھۋال خىتاينىڭ  بۇ.  قىلىندى
 كۆرسىتىپ   قازانغانلىقىنى  مۇۋەپپەقىيەت  خېلى  قىلىشتا  كونترول  كەيپىياتىنى  تۇرۇش  قارشى
 تەرىپىدىن  ئورنى  تەتقىقات  سىياسەت  ئىستراتېگىيىلىك  ئاۋىستىرالىيە  يىلى- 2018.  بېرىدۇ
 الگېرالرنى  زور  غايەت  قۇرۇلۇۋاتقان  خىتايدا  سۈرەتلىرى  ھەمراھ  سۈنئىي  قىلىنغان  ئېالن

  ئىجتىمائىي  دىئاسپوراسىنىڭ  ئۇيغۇر  اللمىغانئا  خەۋەر  تۇغقانلىرىدىن  الگېردىكى  ۋە  ئاشكارىلىدى

 
12 Adrian Zenz. (2018). Thoroughly reforming them towards a healthy heart attitude’: China’s 
political re-education campaign in Xinjiang. Central Asian Survey. (2018): 12 
13 Lopnur County Government. (2015). The autonomous prefecture performs a performance 
evaluation of my county’s ‘deextremification’ work. 21 Kasım 2015. 
14 International Labour Organization (ILO). (2017). Counter-Terrorism Law of the People’s Republic 
of China. 30 Mart 2017. 
15 Fergus Ryan, Danielle Cave ve Nathan Ruser. (2018). Mapping Xinjiang’s ‘re-education’ camps. 
Australian Strategic Policy Institute. 16 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 

 شۇ   16اشقا باشلىدى.قوزغ  دىققىتىنى  كىشىلەرنىڭ  بايانلىرى  مەتبۇئاتالردىكى  خەلقئارا  ۋە  تاراتقۇ
  تۇرغانالر   الگېرلىرىدا  تۇرۇش  تۇتۇپ  ئىلگىرى  ،تەشكىالتى  كۆزىتىش   ھوقۇقنى  كىشىلىك  يىلى،

  دىققەتلەر  17،نى ئېالن قىلغاندا بولساسۆھبەتلەر بېرىلغان ئېلىپ بىلەن تۇغقانلىرى ئۇالرنىڭ ۋە
 .باشلىدىمەركەزلىشىشكە كېچىكىپ بولسىمۇ  ئەھۋالغا «غەلىتە» بۇ خىتايدىكى

  بارغان  رايونىغا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  قېتىم   3  ، ئارىلىقتا  بولغان  يىلغىچە-2020  يىلدىن-2018
Deutche Welle  ھالەتنى   جىددىي  رايوندىكى  كۆزىتىشىمۇ  بوللىنگېرنىڭ  ماتىياس  مۇخبىرى  نىڭ  

»ئەتتۈرىدۇ  ئەكىس يەرگە  :  ئۇ  قالمىسۇنمېنىڭ  بىلىپ  كۈنى    بارغانلىقىمنى ساقچىالر  تۇنجى 
  كەلگەنلىكىمنى   بىلەن  ۋىزىسى  مۇخبىرلىق  مېنىڭ  ئۇالر   چۈنكى  بارمىدىم.بىۋاستە  مېھمانخانىغا  

  ئۇالر  .كۆرەلمەيتتىم   الگېرالرنىمۇ  قويمايتتى،  يول  اىمغقىلىشساياھەت    ئەركىن  ڭمېنى  بىلسە، 
  الگېر  ئۇدۇل  ئەتراپنى ياخشى كۆزىتىش ئۈچۈن  مەن.  قىلىدۇ  مۇئامىلە  شۇنداق  مۇخبىرغا  بىر  ھەر

يەرگە كامېرا  مېنى  ئۇالر.  باشلىدىم   ئېلىشقا  سىن  ۋە  ئاچتىم   ېرانىكام  ،باردىم   قۇرۇلغان  ڭ 
  كېلىشتىن   ئۇالر  مەن.  تارتتى  سوراققا   مېنى  ل يېنىمغا كەلدى ۋەدەرھا  كۆرۈپكۆتۈرۈۋالغىنىمنى  

  ، مىدىقىل  رۇخسەت  مېنىڭ ئىچىگە كىرىشىمگە   . تارتتىم   رەسىمگە  جىقراق  ئىمكانقەدەر  بۇرۇن
ئىشخانىدا  پەقەت قىسمىدىكى    قاراۋۇلالرنىڭ   الگېردىكى  ئۇ.  سورىدى  سوئال  مەندىن  كىرىش 

تۆمۈر   ۋە  تاملىرى  الگېرنىڭ.  ئىدى  خىتاي  باشلىقى  ئۇالرنىڭ  ئەمما  ،ئۇيغۇر ئىدى   كۆپىنچىسى
 تۇرغان   ساقالپ  ئۆچرەت  ئۈچۈن  كۆرۈش  تۇغقانلىرىنى  مەن.  ئىدى  ئېگىز  ناھايىتى  ېشاتكىالرر

 ئىدى، ئىچىدە   ياسالغان  ئوخشاش  تۈرمىگە  الگېرالر.  ئىدى  يىلى-2018  بۇ.  كۆردۈم  كىشىلەرنى
  ەگە پارتىي» بىلەن خەتلەر چوڭ تاملىرىدا  الگېرنىڭ. ئىدى بار ماشىنىسى  چارالش ۋە  قاراۋۇلخانا

ئىتائەت  پارتىي  ،بولۇڭ  سادىق   مۇۋەپپەقىيەت  ۋە  ئىتتىپاقلىقى  مىللەتلەر.  قىلىڭەگە 
جۈملىلەر يېزىلغان ئىدى.    دېگەندەك  «ئۆگىنىش  ىتىلىن   دۆلەت  يولى  بىردىنبىر  قازىنىشنىڭ

  بىر  ھەر  .خالىغانچە توختىتىپ كىملىك سورىدى  ئۇالر  كېتىۋاتقاندا،  كوچىدا  شەھىرىدىكى  ئاقسۇ
  تۇرغان  كۈتۈپ   قىلىشنى  كونترول  يەردە  بۇ.  ئىدى  بار  پونكىتى   تەكشۈرۈشكوچىنىڭ كىرىشىدە  

  ھەمراھ   ماڭا.  باقمىدىم   كۆرۈپ  خىتايالرنى  ئەزەلدىن  مەن.  ئىدى  ئۇيغۇرالر  ھەممىسى  كىشىلەرنىڭ
.  قىلدى  تەلەپ  ئۆچۈرۈۋېتىشنى  سۈرەتلىرىمنى  تارتقان  مېڭىۋاتقاندا  مەن   ساقچىالرمۇ  بولغان
ئارىلىقىغا  مېتىر  200-100  مەركىزىدە،  شەھەر لىرى ساقچىخانىمەھەللە    قۇرۇلغان  مۇساپە 

ئەتراپى   .تەكشۈرۈۋاتاتتى  كىملىك  توختىماي   بولۇپ،   قورشالغان  ېشاتكىالرر  سىم   شەھەرنىڭ 
 يەردە   بۇ  مېنىڭ .  كىرەلەيدىكەنسىز  شەھەرگە  كېيىن  تەكشۈرۈلگەندىن  پونكىتىدا  تەكشۈرۈش

  دەرىجىدە  قانچىلىكقا  تۇرمۇش  كۈندىلىك  خىزمەتلىرىنىڭ«  مۇقىمالشتۇرۇش»  كۆرگەنلىرىم 
بىر ئارا يولدا مېڭىپ، قارشى تەرەپكە    يوق  ساقچى  يېنىمدا   مەن   ئىدى.سىڭدۈرۈۋىتىلگەنلىكى  

ئۈچۈن تەرەپكە    ،يانغاندا  چىراغيېشىل    توختىدىم،  چىرىغىدا  قاتناش  ئۆتۈش  قارشى  مەن 
 ساقچى  ئىككى   كېيىن،  ئۇنىڭدىن  قىلغان ئىدىم.  قارار  ساقالشنى  تاكسى  ئۆتمىدىم، چۈنكى بىر

  ئىش  نېمە  يەردە  ئۇ   ۋە  ساقالۋاتقانلىقىمنى  نېمىشقا  كېلىپ،  يېنىمغا  مېنىڭ  دەرھال
  18«.سورىدى قىلىۋاتقانلىقىمنى

 

 
16 Fergus Ryan, Danielle Cave ve Nathan Ruser. (2018). Mapping Xinjiang’s ‘re-education’ camps. 
Australian Strategic Policy Institute. 16 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
17 Human Rights Watch . (2018). ‘Eradicating Ideological Viruses’ China’s Campaign of Repression 
Against Xinjiang’s Muslims. Eylül 2018. 
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  مەخپىي  بەتلىك  400  تەييارلىغانالگېرغا مۇناسىۋەتلىك    ھۆكۈمىتى  خىتاي  يىلى،-2019
 الگېرالرنىڭ  بىلەن،  كېتىشى  ئاشكارىلىنىپ  دە  «گېزىتى  ۋاقىت  ۇيوركنىي»ھۆججەتنىڭ  

 الگېرالردا   ھۆججەتتە 19.چۈشۈرۈلدى  قولغا  ئۇچۇرالر مۇھىم   توغرىسىدىكى  ئىقتىدارى  ۋە  مەقسىتى
  بۇ ئالغان شۇنداقال    تىلغا  « دەپ بىمارالر  بار  ۋىرۇس  كاللىسىدا»  تۇرۇلۇۋاتقانالرنى  تۇتۇپ   مەجبۇرى

 قىلىنمايدىغانلىقى  شەپقەت-رەھىم   كىشىلەرگە  ئېھتىياجلىق  داۋاالشقا  سەۋەبىدىن   ۋىرۇس 
ھۆكۈمىتىنىڭ  .تەكىتلەنگەن ر  ھۆججەتلە  رەسمىي  توغرىسىدىكى  سىياسىتى  الگېر  خىتاي 

كېيىن  قارشى  دۆلەتلەر  نۇرغۇن  ،ئاشكارىالنغاندىن  ھۆكۈمىتىگە  . قايتۇردى  ئىنكاس  خىتاي 
 ئاندىن رەت قىلغان،  لەشنى  بئەيى، كېيىن الگېر توغرىلىق  لغانقى  سۈكۈت  ئالدىدا  ئىنكاسالرغا
 مەركىزى  لەشەتەربىي  ئېچىلغان  ئۈچۈن  لەشەتەربىي  كەسپىي  ئۇيغۇرالرنى  الگېرالرنىڭ

  ئىچكى   دۆلەتلەرنى  نۇرغۇن  غان خىتاي ھۆكۈمىتى ئامېرىكا باشلىققوي  ئوتتۇرىغا  ئىكەنلىكىنى
بۇ  لېكىن   20.ئاگاھالندۇردى  ئارىالشماسلىققا  ئىشلىرىغا ھۆكۈمىتىنىڭ  ى،  ئىنكاسخىتاي 
  ئاشكارىلىنىپ   مۇئامىلىسىنىڭ  چىققان  قېلىپىدىن  ئىنسان  مەھبۇسالرغا  ېرىدىكىالگ  خىتاينىڭ
  دەپ   دەپسەندىچىلىكى  ھوقۇق  كىشىلىك  سىستېمىلىق  ئەڭ  ئەسىردىكى-21  ۋە  كېتىشى

  21.ئااللمىدى ئالدىنى ئاتىلىشىنىڭ

 ئىچى  الگېر  خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ  ئارقىلىقسۆھبەت  ۋە    زىيارەت  بىز  قىسمىدا،  بۇ  دوكالتنىڭ
  ، تقانلىقىنىكۈچەيتىۋا  كۈنسېرى  زوراۋانلىقنى  ۋە  زۇلۇم  قارىتىلغان  ئۇيغۇرالرغا  سىرتىدىكى  ۋە

خىتاي   ،كۆزىتىپ  كۆرۈنۈشىدە  ئارقا  قىلىش  قىرغىن  ئىرقىي  ۋە  خىتايالشتۇرۇش  ،مۇقىمالشتۇرۇش
بارغان  نامىدا  تۇرۇش  قارشى  ورلۇققارتېر  ھۆكۈمىتىنىڭ  ئۆلچەملىرىنى   باستۇرۇشنىڭ  ئېلىپ 

 . قىلىمىز مۇالھىزە

 خىتايالشتۇرۇش   ۋە  مۇقىمالشتۇرۇش .2.1

  ېكتى ئوبيمۇقىمالشتۇرۇش    قارىلىنىپ  سەۋەبىدىن  كىملىكى  دىنىي  ۋە  ئېتنىك  ئۇيغۇرالرنىڭ
  جىنايى  ئاتالمىش  ئېلىنغان  تىلغا  زىيارەتلىرىمىزدە  ،بولغىنىدەك  ئايان  ھەممىگە   قىلىنغانلىقى 

 لېرايب  داررېن  ئىنسانشۇناس.  ئاشكارىلىدى  ىنىزۇلۇم  نىڭھۆكۈمىتىخىتاي    ەيىبلەشلەر ئ
  مەدەنىيەت  ۋە  دىنىي  قىلغان  نىشان  كىملىكىنى  ئۇيغۇر  قىلغاندا،  قوبۇل  زىيارىتىمىزنى

  سۆزلەش  تىلىدا ئۇيغۇر مەكتەپلەردە: »دېدى مۇنداق قىلىپ مىسال چەكلىمىلەرنى جەھەتتىكى
 ياكى   سۆزلەيدىغان  ئۇيغۇرچە  ئوقۇغۇچىالرنىڭ  مىكروفون  قويۇلغان  دەرسخانىالرغا.  قىلىنىدۇ  مەنئى

قېتىم  .  قىلىدۇ  نازارەت  سۆزلىيەلمەيدىغانلىقىنى بولسا  قىلغا  خىالپلىق  قائىدىگەبىرىنچى  ن 
 مەسچىتلەرنىڭ  ھۆكۈمىتى  خىتاي.  الىنىدۇجاز  قېتىملىقىدا  ئىككىنچى  ،  ۇرۇلىدۇاگاھالندئ

 تۇرغان  ھالەتتە  ئوچۇق  خاراكتېرلىك  سىمۋول  ئەمما  ئېيتسىمۇ،  ئىكەنلىكىنى  ئوچۇق

 
19 Austin Ramzy and Chris Buckley. (2019). The Xinjiang Papers - ‘Absolutely No Mercy’: Leaked 
Files Expose How China Organized Mass Detentions of Muslims. New York Times. 16 Kasım 
2019. 
20 Ben Westcott. (2019). China denies having ‘concentration camps,’ tells US to ‘stop interfering’. 
CNN. 6 Mayıs 2019.  
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 ۋاقتىمدا،   تۇرغان  رايوندا  بۇ   مەن  ئىلگىرى،  يىل  نەچچە.  يوق  رولى  ھېچقانداق  مەسچىتلەرنىڭ
  كېيىن   تاماقتىن  ئەمما ھازىر  .نلىقىنى كۆرۈپ تۇراتتىم قىلغا  دۇئا  كېيىن  تاماقتىن  ئۇيغۇرالرنىڭ

 سۆزلەرمۇ  دېگەندەك   «ئىنشائالالھ»  ياكى  «ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم»  ھەتتا.  دۇئا قىلىش چەكلىنىدۇ
 توي.  قاتنىشىدۇخادىملىرىمۇ    ھۆكۈمەت  مۇراسىمىغا  توي  ۋە  مۇراسىمى  دەپنە  .چەكلەنگەن
 ئۇيغۇر  نۇرغۇن.  كېرەك  ئېيتىشىڭىز  شېئىرىنى  دۆلەت  خىتاينىڭ  چوقۇم  ئىلگىرى،  قىلىشتىن

 تەرجىمە  خەنزۇچىدىننىڭ كۆپىنچىسى  كىتابلىرى  ئۇيغۇرسېتىلىۋاتقان    تۈرمىدە،  يازغۇچىلىرى
بولغان  .قىلىنغان ئەنئەنىسى  نىڭ  ئۇيغۇرالر.  ئۆچۈرۈلدى  ئاساسەن  ئەدەبىياتى  ئۇيغۇر  قەدىمىي 

 «.يوقىتىش زور ئۈچۈن دۇنياسى ئەدەبىيات چەكلەش ئەدەبىياتىغا بولغان ئۇيغۇرۋە شائىرلىرىغا 

قارايدىغان ھەرقانداق بىر كىشى ئىجرا    دەپ  مۇسۇلمانئۆزىنى    يېرىدە  قانداق  ھەر  دۇنيانىڭ
دىنىي  قىالاليدىغان كىرمەيدىغان  ئاشقۇنلۇق  ،   ئادەتلىرىنىڭ   ئىسالم  بارلىقدائىرىسىگە 

ھۆكۈمىتى  ،سۈپىتىدە  ئىپادىسى  ئاشقۇنلۇقنىڭ  دىنىي   ئۈچۈن  ھەممىسى   تەرىپىدىن   خىتاي 
 جازا  پوزىتسىيە  خىل  بۇ  ئۈستىگە،  ئۇنىڭ.  جازالىنىدۇ  تەدبىرى قوللىنىلىدۇ،ش  رۇمۇقىمالشتۇ

ئىدى بار  بۇرۇنال  خېلى  ئېچىلىشتىن    ئۆتكۈزگەن  بىلەن  ۇتۇق س  ئابدۇراخمان.  الگېرلىرى 
چاغلىرىدامەكتەپ  باشالنغۇچ  زىيارىتىمىزدە، ئوقۇۋاتقان    بېسىم   كەلگەن  دۇچ  تۇتقانالر  روزا  تە 

  مەكتەپتىكى   چېغىمدا،  ئوقۇۋاتقان  مەن»  تۇق:ئېرىش  تەپسىالتالرغا  مۇھىم  ھەققىدە
نىڭ  بىز.  دەيتتۇق »يوق«    بىز  ،ايتتىسور  دەپ   «بارمۇ؟  تۇتقانالر  روزا »  ئوقۇتقۇچىلىرىمىز

)كورال( قويۇالتتى  ئاقسۇدا  ۋە   خوتەن  قەشقەر،   بىلەن  ئالدى  سىياسەتلەر  يۇرتىمىزدىكى   ، يولغا 
نۆۋەت  بىز  ئاندىن يۇرتىمىزغا  بولسالەتتىېكنىڭ  ئاخىرىدا  ئەڭ    . التتىقويۇ  يولغا  مچىداۈرۈئ   ، 
سوئالىغا »ياق«  ؟« دەپ سورىغان    ۇتتۇڭالرمۇت  روزا»  يىللىرىدا، ئوقۇتقۇچىلىرىمىز-2004-2005

 روزا  نىبالىالر.  تارقىتىشقا باشلىدى  سۇ  ۋەكەمپۈت    پ ئېلىپ قويۇپ بېرىشنىڭ ئورنىغا،دەپ جاۋا
  ئۆيگە  مەكتەپتىن  چۈشتە  رامىزاندا.  اليتتىمەجبۇر  ئىچىشكە   سۇ  ۋە  كەمپۈت  ئۈچۈن  قۇزماسلىقتۇت

  ھازىر .  ئىدى  كېرەك  كېلىشى  ئېلىپ  يېمەكلىك  مەكتەپكە  ئوقۇغۇچىالر.  چەكلەنگەن  قايتىش
  ئېيىدا،   رامىزان  ىن چىقارمايدۇ.مەكتەپت  ئۈچۈن  غا بارماسلىقىناماز  چۈشتە  كۈنى  جۈمەنى  بالىالر

زوھۇرلۇققا   كىمنىڭ  تەكشۈرۈپ،  چىرىغىنى  ئۆيلەرنىڭ  تاڭ ئاتارغا يېقىن  قاراۋۇلالر  مەھەللىدىكى
كېيىن   بۇ.  تەكشۈرىدۇ  تۇرغانلىقىنى  ئورنىدىن  ۋە  قويىدۇ  نومۇر  گەكىشىلەر  تەكشۈرۈشلەردىن 

  22«. ىدۇئەۋەتىل الگېرغا ياكى تۈرمىگەى تۆۋەنلەر نومۇر

غا  ئوقۇغۇچىالر  بولغان  بارماقچى  جۈمە نامىزىغا  ياكى  تۇتقان  روزا  ئالغان  تىلغا  سۇتۇق ئەپەندى
قاراۋۇلالرنىڭ نازارىتىگە   مەجبۇرالشقا،  ۋە  بېسىم   ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلەناتقان باشقۇرۇش،  قار
ئىدىئە  الگېرغا  ياكى  تۈرمىگە ئاخىرىدا    ۋە يەتكەن  قەدەر  بىللە    بىلەن  ۇتۇقس.  ۋەتىلىشكە 

ۋاقىتتا  بىلەن  نۇر   باقتىلى  بولغان  بىرى  ۇچىالرنىڭئۇچرىغ  زىيانكەشلىكىگە  الگېر  ،ئوخشاش 
 ۋە   بېرىش  مەسچىتكە  ئۈچۈننامىزى    جۈمە  ،ئوقۇشناماش    تۇتۇش،  روزا  زىيارىتىمىزدە،  ئۆتكۈزگەن

نىشنىڭ  سېلى  ئەمگەككە  مەجبۇرىي  ياكى  تىلىشئەۋە  الگېرغا  دا كۆرۈشۈشنىڭتېلېفون  بىلەن  ئىمام
يەتتۇق چۈشىنىپ  چوڭقۇر  تېخىمۇ  بوالاليدىغانلىقىنى  يېتىۋاتقان    تۈرمىدە  خىتايدا 23.سەۋەبى 
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  مەخپىي  بەتلىك  400  تەييارلىغانالگېرغا مۇناسىۋەتلىك    ھۆكۈمىتى  خىتاي  يىلى،-2019
 الگېرالرنىڭ  بىلەن،  كېتىشى  ئاشكارىلىنىپ  دە  «گېزىتى  ۋاقىت  ۇيوركنىي»ھۆججەتنىڭ  

 الگېرالردا   ھۆججەتتە 19.چۈشۈرۈلدى  قولغا  ئۇچۇرالر مۇھىم   توغرىسىدىكى  ئىقتىدارى  ۋە  مەقسىتى
  بۇ ئالغان شۇنداقال    تىلغا  « دەپ بىمارالر  بار  ۋىرۇس  كاللىسىدا»  تۇرۇلۇۋاتقانالرنى  تۇتۇپ   مەجبۇرى

 قىلىنمايدىغانلىقى  شەپقەت-رەھىم   كىشىلەرگە  ئېھتىياجلىق  داۋاالشقا  سەۋەبىدىن   ۋىرۇس 
ھۆكۈمىتىنىڭ  .تەكىتلەنگەن ر  ھۆججەتلە  رەسمىي  توغرىسىدىكى  سىياسىتى  الگېر  خىتاي 

كېيىن  قارشى  دۆلەتلەر  نۇرغۇن  ،ئاشكارىالنغاندىن  ھۆكۈمىتىگە  . قايتۇردى  ئىنكاس  خىتاي 
 ئاندىن رەت قىلغان،  لەشنى  بئەيى، كېيىن الگېر توغرىلىق  لغانقى  سۈكۈت  ئالدىدا  ئىنكاسالرغا
 مەركىزى  لەشەتەربىي  ئېچىلغان  ئۈچۈن  لەشەتەربىي  كەسپىي  ئۇيغۇرالرنى  الگېرالرنىڭ

  ئىچكى   دۆلەتلەرنى  نۇرغۇن  غان خىتاي ھۆكۈمىتى ئامېرىكا باشلىققوي  ئوتتۇرىغا  ئىكەنلىكىنى
بۇ  لېكىن   20.ئاگاھالندۇردى  ئارىالشماسلىققا  ئىشلىرىغا ھۆكۈمىتىنىڭ  ى،  ئىنكاسخىتاي 
  ئاشكارىلىنىپ   مۇئامىلىسىنىڭ  چىققان  قېلىپىدىن  ئىنسان  مەھبۇسالرغا  ېرىدىكىالگ  خىتاينىڭ
  دەپ   دەپسەندىچىلىكى  ھوقۇق  كىشىلىك  سىستېمىلىق  ئەڭ  ئەسىردىكى-21  ۋە  كېتىشى

  21.ئااللمىدى ئالدىنى ئاتىلىشىنىڭ

 ئىچى  الگېر  خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ  ئارقىلىقسۆھبەت  ۋە    زىيارەت  بىز  قىسمىدا،  بۇ  دوكالتنىڭ
  ، تقانلىقىنىكۈچەيتىۋا  كۈنسېرى  زوراۋانلىقنى  ۋە  زۇلۇم  قارىتىلغان  ئۇيغۇرالرغا  سىرتىدىكى  ۋە

خىتاي   ،كۆزىتىپ  كۆرۈنۈشىدە  ئارقا  قىلىش  قىرغىن  ئىرقىي  ۋە  خىتايالشتۇرۇش  ،مۇقىمالشتۇرۇش
بارغان  نامىدا  تۇرۇش  قارشى  ورلۇققارتېر  ھۆكۈمىتىنىڭ  ئۆلچەملىرىنى   باستۇرۇشنىڭ  ئېلىپ 

 . قىلىمىز مۇالھىزە

 خىتايالشتۇرۇش   ۋە  مۇقىمالشتۇرۇش .2.1

  ېكتى ئوبيمۇقىمالشتۇرۇش    قارىلىنىپ  سەۋەبىدىن  كىملىكى  دىنىي  ۋە  ئېتنىك  ئۇيغۇرالرنىڭ
  جىنايى  ئاتالمىش  ئېلىنغان  تىلغا  زىيارەتلىرىمىزدە  ،بولغىنىدەك  ئايان  ھەممىگە   قىلىنغانلىقى 

 لېرايب  داررېن  ئىنسانشۇناس.  ئاشكارىلىدى  ىنىزۇلۇم  نىڭھۆكۈمىتىخىتاي    ەيىبلەشلەر ئ
  مەدەنىيەت  ۋە  دىنىي  قىلغان  نىشان  كىملىكىنى  ئۇيغۇر  قىلغاندا،  قوبۇل  زىيارىتىمىزنى

  سۆزلەش  تىلىدا ئۇيغۇر مەكتەپلەردە: »دېدى مۇنداق قىلىپ مىسال چەكلىمىلەرنى جەھەتتىكى
 ياكى   سۆزلەيدىغان  ئۇيغۇرچە  ئوقۇغۇچىالرنىڭ  مىكروفون  قويۇلغان  دەرسخانىالرغا.  قىلىنىدۇ  مەنئى

قېتىم  .  قىلىدۇ  نازارەت  سۆزلىيەلمەيدىغانلىقىنى بولسا  قىلغا  خىالپلىق  قائىدىگەبىرىنچى  ن 
 مەسچىتلەرنىڭ  ھۆكۈمىتى  خىتاي.  الىنىدۇجاز  قېتىملىقىدا  ئىككىنچى  ،  ۇرۇلىدۇاگاھالندئ

 تۇرغان  ھالەتتە  ئوچۇق  خاراكتېرلىك  سىمۋول  ئەمما  ئېيتسىمۇ،  ئىكەنلىكىنى  ئوچۇق

 
19 Austin Ramzy and Chris Buckley. (2019). The Xinjiang Papers - ‘Absolutely No Mercy’: Leaked 
Files Expose How China Organized Mass Detentions of Muslims. New York Times. 16 Kasım 
2019. 
20 Ben Westcott. (2019). China denies having ‘concentration camps,’ tells US to ‘stop interfering’. 
CNN. 6 Mayıs 2019.  
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 ۋاقتىمدا،   تۇرغان  رايوندا  بۇ   مەن  ئىلگىرى،  يىل  نەچچە.  يوق  رولى  ھېچقانداق  مەسچىتلەرنىڭ
  كېيىن   تاماقتىن  ئەمما ھازىر  .نلىقىنى كۆرۈپ تۇراتتىم قىلغا  دۇئا  كېيىن  تاماقتىن  ئۇيغۇرالرنىڭ

 سۆزلەرمۇ  دېگەندەك   «ئىنشائالالھ»  ياكى  «ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم»  ھەتتا.  دۇئا قىلىش چەكلىنىدۇ
 توي.  قاتنىشىدۇخادىملىرىمۇ    ھۆكۈمەت  مۇراسىمىغا  توي  ۋە  مۇراسىمى  دەپنە  .چەكلەنگەن
 ئۇيغۇر  نۇرغۇن.  كېرەك  ئېيتىشىڭىز  شېئىرىنى  دۆلەت  خىتاينىڭ  چوقۇم  ئىلگىرى،  قىلىشتىن

 تەرجىمە  خەنزۇچىدىننىڭ كۆپىنچىسى  كىتابلىرى  ئۇيغۇرسېتىلىۋاتقان    تۈرمىدە،  يازغۇچىلىرى
بولغان  .قىلىنغان ئەنئەنىسى  نىڭ  ئۇيغۇرالر.  ئۆچۈرۈلدى  ئاساسەن  ئەدەبىياتى  ئۇيغۇر  قەدىمىي 

 «.يوقىتىش زور ئۈچۈن دۇنياسى ئەدەبىيات چەكلەش ئەدەبىياتىغا بولغان ئۇيغۇرۋە شائىرلىرىغا 

قارايدىغان ھەرقانداق بىر كىشى ئىجرا    دەپ  مۇسۇلمانئۆزىنى    يېرىدە  قانداق  ھەر  دۇنيانىڭ
دىنىي  قىالاليدىغان كىرمەيدىغان  ئاشقۇنلۇق  ،   ئادەتلىرىنىڭ   ئىسالم  بارلىقدائىرىسىگە 

ھۆكۈمىتى  ،سۈپىتىدە  ئىپادىسى  ئاشقۇنلۇقنىڭ  دىنىي   ئۈچۈن  ھەممىسى   تەرىپىدىن   خىتاي 
 جازا  پوزىتسىيە  خىل  بۇ  ئۈستىگە،  ئۇنىڭ.  جازالىنىدۇ  تەدبىرى قوللىنىلىدۇ،ش  رۇمۇقىمالشتۇ

ئىدى بار  بۇرۇنال  خېلى  ئېچىلىشتىن    ئۆتكۈزگەن  بىلەن  ۇتۇق س  ئابدۇراخمان.  الگېرلىرى 
چاغلىرىدامەكتەپ  باشالنغۇچ  زىيارىتىمىزدە، ئوقۇۋاتقان    بېسىم   كەلگەن  دۇچ  تۇتقانالر  روزا  تە 

  مەكتەپتىكى   چېغىمدا،  ئوقۇۋاتقان  مەن»  تۇق:ئېرىش  تەپسىالتالرغا  مۇھىم  ھەققىدە
نىڭ  بىز.  دەيتتۇق »يوق«    بىز  ،ايتتىسور  دەپ   «بارمۇ؟  تۇتقانالر  روزا »  ئوقۇتقۇچىلىرىمىز

)كورال( قويۇالتتى  ئاقسۇدا  ۋە   خوتەن  قەشقەر،   بىلەن  ئالدى  سىياسەتلەر  يۇرتىمىزدىكى   ، يولغا 
نۆۋەت  بىز  ئاندىن يۇرتىمىزغا  بولسالەتتىېكنىڭ  ئاخىرىدا  ئەڭ    . التتىقويۇ  يولغا  مچىداۈرۈئ   ، 
سوئالىغا »ياق«  ؟« دەپ سورىغان    ۇتتۇڭالرمۇت  روزا»  يىللىرىدا، ئوقۇتقۇچىلىرىمىز-2004-2005

 روزا  نىبالىالر.  تارقىتىشقا باشلىدى  سۇ  ۋەكەمپۈت    پ ئېلىپ قويۇپ بېرىشنىڭ ئورنىغا،دەپ جاۋا
  ئۆيگە  مەكتەپتىن  چۈشتە  رامىزاندا.  اليتتىمەجبۇر  ئىچىشكە   سۇ  ۋە  كەمپۈت  ئۈچۈن  قۇزماسلىقتۇت

  ھازىر .  ئىدى  كېرەك  كېلىشى  ئېلىپ  يېمەكلىك  مەكتەپكە  ئوقۇغۇچىالر.  چەكلەنگەن  قايتىش
  ئېيىدا،   رامىزان  ىن چىقارمايدۇ.مەكتەپت  ئۈچۈن  غا بارماسلىقىناماز  چۈشتە  كۈنى  جۈمەنى  بالىالر

زوھۇرلۇققا   كىمنىڭ  تەكشۈرۈپ،  چىرىغىنى  ئۆيلەرنىڭ  تاڭ ئاتارغا يېقىن  قاراۋۇلالر  مەھەللىدىكى
كېيىن   بۇ.  تەكشۈرىدۇ  تۇرغانلىقىنى  ئورنىدىن  ۋە  قويىدۇ  نومۇر  گەكىشىلەر  تەكشۈرۈشلەردىن 

  22«. ىدۇئەۋەتىل الگېرغا ياكى تۈرمىگەى تۆۋەنلەر نومۇر

غا  ئوقۇغۇچىالر  بولغان  بارماقچى  جۈمە نامىزىغا  ياكى  تۇتقان  روزا  ئالغان  تىلغا  سۇتۇق ئەپەندى
قاراۋۇلالرنىڭ نازارىتىگە   مەجبۇرالشقا،  ۋە  بېسىم   ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلەناتقان باشقۇرۇش،  قار
ئىدىئە  الگېرغا  ياكى  تۈرمىگە ئاخىرىدا    ۋە يەتكەن  قەدەر  بىللە    بىلەن  ۇتۇقس.  ۋەتىلىشكە 

ۋاقىتتا  بىلەن  نۇر   باقتىلى  بولغان  بىرى  ۇچىالرنىڭئۇچرىغ  زىيانكەشلىكىگە  الگېر  ،ئوخشاش 
 ۋە   بېرىش  مەسچىتكە  ئۈچۈننامىزى    جۈمە  ،ئوقۇشناماش    تۇتۇش،  روزا  زىيارىتىمىزدە،  ئۆتكۈزگەن

نىشنىڭ  سېلى  ئەمگەككە  مەجبۇرىي  ياكى  تىلىشئەۋە  الگېرغا  دا كۆرۈشۈشنىڭتېلېفون  بىلەن  ئىمام
يەتتۇق چۈشىنىپ  چوڭقۇر  تېخىمۇ  بوالاليدىغانلىقىنى  يېتىۋاتقان    تۈرمىدە  خىتايدا 23.سەۋەبى 

 
 كۈنىدىكى سۆھبەت. - 6ئاينىڭ -4يىلى -2021ئابدۇراخمان سۇتۇق بىلەن  22  

 .كۈنىدىكى سۆھبەت-10ئاينىڭ -4يىلى -2021ۇر بىلەن باقتىئالى ن 23
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ئىلھام  قىزى  توختىنىڭ  امئىلھ  ئىقتىسادشۇناس   مەشھۇر   دەرىجىسىنى  زۇلۇمنىڭ  جەۋھەر 
  ساالملىرىنى   دىنىي  بولغان  مەجبۇر  ئۆزگەرتىشكە  سۆھبىتىدە  تېلېفون  ئۇيغۇرالرنىڭ  ئاشكارىالپ،

ياكى   قارىغاندا،  سۆزىگەئىلھامنىڭ    جەۋھەر  .كۆرسەتتى  قىلىپ  مىسال جازالىنىش  ئۇيغۇرالر 
قورقۇپ،   ئەۋەتىلىشتىن  ئىشلىتىدىغانئۈچۈ  ساالملىشىش  ئارا-ئۆزالگېرغا  ئەسساالمۇ  »  ن 

  24ئۆزگەرتكەن. سۆزگە دېگەن «بولسۇن نئاماكوممۇنىستىك پارتىيە »  نىسۆز دېگەن «ئەلەيكۇم

 خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ  بېرىدۇكى،  كۆرسىتىپ  ئېنىق  شۇنى  سۆھبەتلەر  بارغان  ئېلىپ  بىز
بارغان   نامىدا  تۇرۇش  قارشى  ورلۇققارتېر  ۋە  ئاشقۇنلۇق  دىنىي  بۆلگۈنچىلىك،  مىللىي ئېلىپ 

 قىلىش  دۇچار  قىرغىنچىلىققا  ئىرقىي  ئۇيغۇرالرنى  -مەقسىتى  مۇھىم   ئەڭ  باستۇرۇشىنىڭ
 - 2000بولۇپمۇ  .  خىتايالشتۇرۇش   ۋە  پاكالش  كىملىكىدىن  دىنىي  ۋە  مىللىي  قئارقىلى

تىلىدىكى   ياكى  ئاساسەن  سىياسىتىگە  كۆچمەنلەر  قويۇلغان   يولغا   بېشىدا   يىلالرنىڭ خىتاي 
 ئولتۇراقالشقان   ئۇيغۇرالر  -خىتايالر  ،ئاساسالنغانداگە  «ي قىلدۇرۇش سىياسىتىتەرەققى  غەربنى»

  ئۆزگىرىشكە   تېزلىكتە  تەركىبى  مىللىي  رايونالرنىڭ  بۇ  ۋە  ئىلھامالندۇرۇلغان  كۆچۈشكە  رايونالرغا
:  دېدى  مۇنداق  خۇالسىلەپ  جەرياننى  بۇ  تاشمەمەت  گۈلزىرە  ياشايدىغان  گېرمانىيەدە.  باشلىغان

.  باشلىدى  ەشكەئىگىل  ھالدا  سىستېمىلىق  نىجايالر  تۇرۇۋاتقان  بىز  خىتايالر،  يىلى-2002»
ئۇ يەردە قۇرۇلۇش قىلىشنى    ھۆكۈمەت.  ئىدى  بار  ئۈزۈمزارلىقلىرىمىز  ۋە  ئېتىزلىرىمىز  بىزنىڭ

قىلىپ بېرىپ   ئازراق  بىزگە   باھانە    ئاندىن .  سېتىۋالدى  بىزدىن  ئېتىزلىرىمىزنى  ،الپۇل 
 يىلغىچە -2014.  يۆتكەلدى  بىناسى  ھۆكۈمەت  مەھەللىمىزگە ئۈچ كىلومېتىر كېلىدىغان يەرگە

  مەھەللىدە  كېيىن  كەلگەندىن  خىتايالر.  يېقىنالشتى  قەدەم-قەدەممۇ  بىلەن   ۋاسىتەمۇشۇ خىل  
كەتتىتۇرمۇش  »  كىشىلەرنىڭ  بىز.  ئۆزگەردى   ئىشالر  نۇرغۇن بۇزۇلۇپ  دېگەن   «تەرتىپىمىز 

  بىز كېلىپ، يەرگە بار ئۇيغۇرالر خىتايالر كەلگەن كۆچۈپ يېڭىدىن. يتتۇقئاڭال كۆپ ئەرزلىرىنى
ئەمما ھەممىمىز    ،قارشى تۇرالمايتتۇق  ئاشكارە-ئوچۇق  بىز.  قىالتتى  ئىشالرنى  ياقتۇرمايدىغان
ئەھۋالدىن     ھۆكۈمەتتە .  سېلىندى  بىناالر  ئېگىز  قۇرۇلدى،  بىناسى  ھۆكۈمەت.  ئاغرىناتتۇقبۇ 

 بۇنىڭدىكى.  ئىلھامالندۇرىدىكەن  كۆچۈشكە  خىتايالرنى بىزنىڭ مەھەللىگەيدىغان مەمۇرالر،  ئىشلە
 خىتايالرنى   ئارقىلىق  سېلىش  بىنا  يېڭى  يەرگە  ئۇ  ۋە  تارقاقالشتۇرۇشمەھەللىمىزنى    مەقسەت

»كېلىپ  ئۆيلەرگە  ۋاقىتالردا،  ئۇ.  ئولتۇراقالشتۇرۇش ئالماقچى  ھۆكۈمەت:  ئۆينى    ، سىلەرنىڭ 
كېتىڭالر ئىدىد  «كۆچۈپ  بار   توپلىشىپ  ئۇيغۇرالر  غۇلجىدا  مەھەللەم  مېنىڭ.  ەيدىغانالرمۇ 

دىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ يېرىمى خىتاي، يېرىمى مەكتىپىمىز  بىر مەھەللە ئىدى.  ئولتۇراقالشقان
ئىجارىگە خىتايالرغا  ەللىدىكى قۇرۇق ئۆيلەرنى  ، مەھيىلى-2010ئۇيغۇر بولۇپ كەتكەن ئىدى.  

 25«.كەلدى كۆرسەتمە بىر بېرىشىمىز كېرەك ھەققىدە

خىتايالرنىڭ ئالغان،  تىلغا  تاشمەمەت    كۆچۈپ  رايونالرغا  ئولتۇراقالشقان  ئۇيغۇرالر  گۈلزىرە 
  بولساق،   قارايدىغان  تەپسىالتلىرىغا  ئەمەلىيەتنىڭ  تەسۋىرلىگەن  دەپ  ئىلھامالندۇرۇش  كېلىشىگە

كۆچكەنلەرگە  ھۆكۈمىتىنىڭخىتاي   رايونغا    يىللىق  مائاش،  قوشۇمچە  تۇرالغۇ،  ھەقسىز  بۇ 
  بىز .  ەلەيمىزكۆر  ەمىنلەنگەنلىكىنىت  بىلەن   ياردەم  ئىقتىسادىي  نۇرغۇن  باشقا   ۋە   كىرىم   قوشۇمچە

 
 .كۈنىدىكى سۆھبەت- 20ئاينىڭ - 4يىلى - 2021بىلەن  جەۋھەر ئىلھام  24
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-5ئاينىڭ -4يىلى -2021بىلەن  گۈلزىرە تاشمەمەت  25

  خۇالسىلەپ  ئەھۋالنى  بۇ  ھىدايەت  ئارسالن  ئوقۇتقۇچى  ياشايدىغان  ەھرەيندەب  قىلغان  زىيارەت
ئۆزىنىڭ يۇرتىدا   ۋە  قالغانلىقى  ئاچارچىلىقتائۇزۇن مۇددەت    خىتايالر  قىسىم   بىر: »دېدى  مۇنداق

  قىالاليدىغان   مەن  ېسەممۇد قىالي    ،تويغۇزايبولسىمۇ    قورسىقىمنى  ئىشسىز بولغانلىقى ئۈچۈن،
 ئۆيلىرى  ھەقسىز  ئۇالرنىڭ.  بارىدۇ  تۈركىستانغا  شەرقىي   بىلەن  لوگىكا   دېگەن  يوق  ئىش  باشقا

رازى.  بار ئۇالر  بۇنىڭدىن  ۋە  ئالىدۇ  مائاش  قات  ئەھۋال  .ئىككى  . ئىدى  شۇنداق  ھەمىشە  بۇ 
  يىلدىن - 2013.  ئۇالرنىڭ بۇ تۇرمۇشىدىن شىكايىتى يوق  ،تۇرىمىزۈپ  كۆر  تاراتقۇالردا  ئىجتىمائىي

داۋاملىق    ئۇالرنى  خىتاي ھۆكۈمىتى  ئەمما  ،تەتتىېكۋەقە يۈز بەرسە ئۆز يۇرتىغا قېچىپ    بۇرۇن
 يەردىكى   ئۇ  شۇنداقال  كۆپىيىشىنى  نوپۇسىنىڭ  خىتاي  رايوندىكى  بۇ  ئۇالر.  ئىلھامالندۇرىدۇ  تۇرۇشقا
قىلىدۇ  نوپۇسنى ئۈمىد  قىلىشنى   ئەمەس،  تۈركىستانغىال  شەرقىي  پەقەت  بۇالر.  كونترول 

  ئۇالر   ھازىر.  ئىدى  يوق  ئىشى  ئۇالرنىڭئۇ ۋاقىتالردا  .  شۇنداق قىلىدۇدىمۇ  چېگراسى  ھىندىستان
  كونترول  ئوخشاش  ئۇيغۇرالرغاخىتايالر  .  ئېرىشەلەيدۇ  نەرسىنىڭ ھەممىسىگە  بولغان  ئېرىشمەكچى

ئۇچرىمايدۇ. .  ياخشى  تېخىمۇ  تۈركىستان  شەرقىي  سېلىشتۇرغاندا  يۇرتىغا  ئۇالرنىڭ  قىلىشقا 
 26.«، نوپۇس جىقيوق پۇل ،يوق سودا ئىچكىرىدە  چۈنكى

خىتاي بولۇشقا   ئۇيغۇرالرنى  ،ئۆزگەرتىش بىلەنال قالماي  تەركىبنى  مىللىي  رايوندىكى  بۇ  خىتاي
  بولۇپ خىمىك    رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ەھىم غېنىئابدۇر  ۋاتقانياشا  گولالندىيەدە  ھازىر.  زورلىدى

ۋەقەسىدىن  كۆرگەن  ئىشلەۋاتقاندا   شەرقىي »  :دېدى  مۇنداق  ئېلىپ  مىسال  خىتايالشتۇرۇش 
مايۋاتقان ئەھۋال ئاستىدا، تاپال  خىزمەت  ئوقۇغۇچىالر  پۈتتۈرگەن  ئۇنىۋېرسىتېتنى  تۈركىستاندىكى

ھۆكۈمىتى   ئاساسەننى  بغەرخىتاي  سىياسىتىگە  قىلدۇرۇش  ئىشلەۋاتقان  تەرەققىي  مەن   ،
ئوقۇتقۇچىلىققا    20  ۇتىغائىنستىت  ېداگوگىكاپ ئىدى  ۇلقوبخىتاينى  بىلەن   .قىلغان  ئالدى 

 خىتايچىغا  دەرسلەر  بارلىق  ئىچىدە  ئاي  بىر.  قىلىندى  تەرجىمە  خىتايچىغا  دەرسلىرى  ېماتىكامات
بولدى  تەرجىمە  ،قېلىپ  ئىشسىز  ئوقۇتقۇچىلىرى  ئۇيغۇر  بىلمەيدىغان  خىتايچە.  قىلىنىپ 

ىنى يېش  .بولدى  مەجبۇر  ئىشلەشكە  خىزمەتلەردە  قاتارلىق  ساقلىغۇچى  ئامانلىق  مەكتەپلەردە
ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ئورنىغا يەنە خىتايالرنى    ۋېتىلگەنچىقىرى  ېنسىيەگەپ مەجبۇرى    باھانە قىلىپ

 ئۇنىۋېرسىتېتنى  ۋە  ئوقۇغان  يەردە  ئۇ  ھۆكۈمەت  ئىلگىرى،  يىلدىن-2000.  قىلدىبۇل  وق
 مەمۇرلۇق  ۋە  ئوقۇتقۇچىلىق  كېيىن،  يىلدىن-2000.    ېرەتتىبت  خىزمە  پۈتتۈرگەنلەرگە

مىللەت    ۋە  چەكلىمىسى  ياش  ئۈچۈن  ئۆتۈش  ئىمتىھاندىن.  كەلدى  بارلىققا  ئىمتىھانى
  ئاز   ۋە  خىتاي  قىلىشتا  ئىلتىماس   ئىمتىھانغا.  ئىدى  بار  ئۆلچەملەر  قاتارلىق  چەكلىمىسى 

.  ئىدى  يوق  تۈر  ئاتىلىدىغان  دەپ  «ئۇيغۇر. »ئىدى  بار  تۈر  ئىككى   ئىبارەت  مىللەتتىن  سانلىق
مىللىتى خىتاي دەپ چەكلىمە    .ئىدى  دېيەرلىك  يوق  ئىش ئورنى  ئورۇنالردا  نۇرغۇن  ئۇيغۇرالرغا

ئاز سانلىق مىللەتلەرگە ئىش    قويۇالتتى. كۆپىنچە ئىش ئورنىغا ئالىدىغان ئادەم تەييار ئىدى.
 27«. ئايرىالتتى ى10% پەقەتئورنىنىڭ 

 

 
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-25ئاينىڭ  -3يىلى -2021بىلەن  ئارسالن ھىدايەت  26
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-1ئاينىڭ - 4يىلى -2021بىلەن  ئابدۇرېھىم غېنى  27
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ئىلھام  قىزى  توختىنىڭ  امئىلھ  ئىقتىسادشۇناس   مەشھۇر   دەرىجىسىنى  زۇلۇمنىڭ  جەۋھەر 
  ساالملىرىنى   دىنىي  بولغان  مەجبۇر  ئۆزگەرتىشكە  سۆھبىتىدە  تېلېفون  ئۇيغۇرالرنىڭ  ئاشكارىالپ،

ياكى   قارىغاندا،  سۆزىگەئىلھامنىڭ    جەۋھەر  .كۆرسەتتى  قىلىپ  مىسال جازالىنىش  ئۇيغۇرالر 
قورقۇپ،   ئەۋەتىلىشتىن  ئىشلىتىدىغانئۈچۈ  ساالملىشىش  ئارا-ئۆزالگېرغا  ئەسساالمۇ  »  ن 

  24ئۆزگەرتكەن. سۆزگە دېگەن «بولسۇن نئاماكوممۇنىستىك پارتىيە »  نىسۆز دېگەن «ئەلەيكۇم

 خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ  بېرىدۇكى،  كۆرسىتىپ  ئېنىق  شۇنى  سۆھبەتلەر  بارغان  ئېلىپ  بىز
بارغان   نامىدا  تۇرۇش  قارشى  ورلۇققارتېر  ۋە  ئاشقۇنلۇق  دىنىي  بۆلگۈنچىلىك،  مىللىي ئېلىپ 

 قىلىش  دۇچار  قىرغىنچىلىققا  ئىرقىي  ئۇيغۇرالرنى  -مەقسىتى  مۇھىم   ئەڭ  باستۇرۇشىنىڭ
 - 2000بولۇپمۇ  .  خىتايالشتۇرۇش   ۋە  پاكالش  كىملىكىدىن  دىنىي  ۋە  مىللىي  قئارقىلى

تىلىدىكى   ياكى  ئاساسەن  سىياسىتىگە  كۆچمەنلەر  قويۇلغان   يولغا   بېشىدا   يىلالرنىڭ خىتاي 
 ئولتۇراقالشقان   ئۇيغۇرالر  -خىتايالر  ،ئاساسالنغانداگە  «ي قىلدۇرۇش سىياسىتىتەرەققى  غەربنى»

  ئۆزگىرىشكە   تېزلىكتە  تەركىبى  مىللىي  رايونالرنىڭ  بۇ  ۋە  ئىلھامالندۇرۇلغان  كۆچۈشكە  رايونالرغا
:  دېدى  مۇنداق  خۇالسىلەپ  جەرياننى  بۇ  تاشمەمەت  گۈلزىرە  ياشايدىغان  گېرمانىيەدە.  باشلىغان

.  باشلىدى  ەشكەئىگىل  ھالدا  سىستېمىلىق  نىجايالر  تۇرۇۋاتقان  بىز  خىتايالر،  يىلى-2002»
ئۇ يەردە قۇرۇلۇش قىلىشنى    ھۆكۈمەت.  ئىدى  بار  ئۈزۈمزارلىقلىرىمىز  ۋە  ئېتىزلىرىمىز  بىزنىڭ

قىلىپ بېرىپ   ئازراق  بىزگە   باھانە    ئاندىن .  سېتىۋالدى  بىزدىن  ئېتىزلىرىمىزنى  ،الپۇل 
 يىلغىچە -2014.  يۆتكەلدى  بىناسى  ھۆكۈمەت  مەھەللىمىزگە ئۈچ كىلومېتىر كېلىدىغان يەرگە

  مەھەللىدە  كېيىن  كەلگەندىن  خىتايالر.  يېقىنالشتى  قەدەم-قەدەممۇ  بىلەن   ۋاسىتەمۇشۇ خىل  
كەتتىتۇرمۇش  »  كىشىلەرنىڭ  بىز.  ئۆزگەردى   ئىشالر  نۇرغۇن بۇزۇلۇپ  دېگەن   «تەرتىپىمىز 

  بىز كېلىپ، يەرگە بار ئۇيغۇرالر خىتايالر كەلگەن كۆچۈپ يېڭىدىن. يتتۇقئاڭال كۆپ ئەرزلىرىنى
ئەمما ھەممىمىز    ،قارشى تۇرالمايتتۇق  ئاشكارە-ئوچۇق  بىز.  قىالتتى  ئىشالرنى  ياقتۇرمايدىغان
ئەھۋالدىن     ھۆكۈمەتتە .  سېلىندى  بىناالر  ئېگىز  قۇرۇلدى،  بىناسى  ھۆكۈمەت.  ئاغرىناتتۇقبۇ 

 بۇنىڭدىكى.  ئىلھامالندۇرىدىكەن  كۆچۈشكە  خىتايالرنى بىزنىڭ مەھەللىگەيدىغان مەمۇرالر،  ئىشلە
 خىتايالرنى   ئارقىلىق  سېلىش  بىنا  يېڭى  يەرگە  ئۇ  ۋە  تارقاقالشتۇرۇشمەھەللىمىزنى    مەقسەت

»كېلىپ  ئۆيلەرگە  ۋاقىتالردا،  ئۇ.  ئولتۇراقالشتۇرۇش ئالماقچى  ھۆكۈمەت:  ئۆينى    ، سىلەرنىڭ 
كېتىڭالر ئىدىد  «كۆچۈپ  بار   توپلىشىپ  ئۇيغۇرالر  غۇلجىدا  مەھەللەم  مېنىڭ.  ەيدىغانالرمۇ 

دىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ يېرىمى خىتاي، يېرىمى مەكتىپىمىز  بىر مەھەللە ئىدى.  ئولتۇراقالشقان
ئىجارىگە خىتايالرغا  ەللىدىكى قۇرۇق ئۆيلەرنى  ، مەھيىلى-2010ئۇيغۇر بولۇپ كەتكەن ئىدى.  

 25«.كەلدى كۆرسەتمە بىر بېرىشىمىز كېرەك ھەققىدە

خىتايالرنىڭ ئالغان،  تىلغا  تاشمەمەت    كۆچۈپ  رايونالرغا  ئولتۇراقالشقان  ئۇيغۇرالر  گۈلزىرە 
  بولساق،   قارايدىغان  تەپسىالتلىرىغا  ئەمەلىيەتنىڭ  تەسۋىرلىگەن  دەپ  ئىلھامالندۇرۇش  كېلىشىگە

كۆچكەنلەرگە  ھۆكۈمىتىنىڭخىتاي   رايونغا    يىللىق  مائاش،  قوشۇمچە  تۇرالغۇ،  ھەقسىز  بۇ 
  بىز .  ەلەيمىزكۆر  ەمىنلەنگەنلىكىنىت  بىلەن   ياردەم  ئىقتىسادىي  نۇرغۇن  باشقا   ۋە   كىرىم   قوشۇمچە
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  خۇالسىلەپ  ئەھۋالنى  بۇ  ھىدايەت  ئارسالن  ئوقۇتقۇچى  ياشايدىغان  ەھرەيندەب  قىلغان  زىيارەت
ئۆزىنىڭ يۇرتىدا   ۋە  قالغانلىقى  ئاچارچىلىقتائۇزۇن مۇددەت    خىتايالر  قىسىم   بىر: »دېدى  مۇنداق

  قىالاليدىغان   مەن  ېسەممۇد قىالي    ،تويغۇزايبولسىمۇ    قورسىقىمنى  ئىشسىز بولغانلىقى ئۈچۈن،
 ئۆيلىرى  ھەقسىز  ئۇالرنىڭ.  بارىدۇ  تۈركىستانغا  شەرقىي   بىلەن  لوگىكا   دېگەن  يوق  ئىش  باشقا

رازى.  بار ئۇالر  بۇنىڭدىن  ۋە  ئالىدۇ  مائاش  قات  ئەھۋال  .ئىككى  . ئىدى  شۇنداق  ھەمىشە  بۇ 
  يىلدىن - 2013.  ئۇالرنىڭ بۇ تۇرمۇشىدىن شىكايىتى يوق  ،تۇرىمىزۈپ  كۆر  تاراتقۇالردا  ئىجتىمائىي

داۋاملىق    ئۇالرنى  خىتاي ھۆكۈمىتى  ئەمما  ،تەتتىېكۋەقە يۈز بەرسە ئۆز يۇرتىغا قېچىپ    بۇرۇن
 يەردىكى   ئۇ  شۇنداقال  كۆپىيىشىنى  نوپۇسىنىڭ  خىتاي  رايوندىكى  بۇ  ئۇالر.  ئىلھامالندۇرىدۇ  تۇرۇشقا

قىلىدۇ  نوپۇسنى ئۈمىد  قىلىشنى   ئەمەس،  تۈركىستانغىال  شەرقىي  پەقەت  بۇالر.  كونترول 
  ئۇالر   ھازىر.  ئىدى  يوق  ئىشى  ئۇالرنىڭئۇ ۋاقىتالردا  .  شۇنداق قىلىدۇدىمۇ  چېگراسى  ھىندىستان

  كونترول  ئوخشاش  ئۇيغۇرالرغاخىتايالر  .  ئېرىشەلەيدۇ  نەرسىنىڭ ھەممىسىگە  بولغان  ئېرىشمەكچى
ئۇچرىمايدۇ. .  ياخشى  تېخىمۇ  تۈركىستان  شەرقىي  سېلىشتۇرغاندا  يۇرتىغا  ئۇالرنىڭ  قىلىشقا 

 26.«، نوپۇس جىقيوق پۇل ،يوق سودا ئىچكىرىدە  چۈنكى

خىتاي بولۇشقا   ئۇيغۇرالرنى  ،ئۆزگەرتىش بىلەنال قالماي  تەركىبنى  مىللىي  رايوندىكى  بۇ  خىتاي
  بولۇپ خىمىك    رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ەھىم غېنىئابدۇر  ۋاتقانياشا  گولالندىيەدە  ھازىر.  زورلىدى

ۋەقەسىدىن  كۆرگەن  ئىشلەۋاتقاندا   شەرقىي »  :دېدى  مۇنداق  ئېلىپ  مىسال  خىتايالشتۇرۇش 
مايۋاتقان ئەھۋال ئاستىدا، تاپال  خىزمەت  ئوقۇغۇچىالر  پۈتتۈرگەن  ئۇنىۋېرسىتېتنى  تۈركىستاندىكى

ھۆكۈمىتى   ئاساسەننى  بغەرخىتاي  سىياسىتىگە  قىلدۇرۇش  ئىشلەۋاتقان  تەرەققىي  مەن   ،
ئوقۇتقۇچىلىققا    20  ۇتىغائىنستىت  ېداگوگىكاپ ئىدى  ۇلقوبخىتاينى  بىلەن   .قىلغان  ئالدى 

 خىتايچىغا  دەرسلەر  بارلىق  ئىچىدە  ئاي  بىر.  قىلىندى  تەرجىمە  خىتايچىغا  دەرسلىرى  ېماتىكامات
بولدى  تەرجىمە  ،قېلىپ  ئىشسىز  ئوقۇتقۇچىلىرى  ئۇيغۇر  بىلمەيدىغان  خىتايچە.  قىلىنىپ 

ىنى يېش  .بولدى  مەجبۇر  ئىشلەشكە  خىزمەتلەردە  قاتارلىق  ساقلىغۇچى  ئامانلىق  مەكتەپلەردە
ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ئورنىغا يەنە خىتايالرنى    ۋېتىلگەنچىقىرى  ېنسىيەگەپ مەجبۇرى    باھانە قىلىپ

 ئۇنىۋېرسىتېتنى  ۋە  ئوقۇغان  يەردە  ئۇ  ھۆكۈمەت  ئىلگىرى،  يىلدىن-2000.  قىلدىبۇل  وق
 مەمۇرلۇق  ۋە  ئوقۇتقۇچىلىق  كېيىن،  يىلدىن-2000.    ېرەتتىبت  خىزمە  پۈتتۈرگەنلەرگە

مىللەت    ۋە  چەكلىمىسى  ياش  ئۈچۈن  ئۆتۈش  ئىمتىھاندىن.  كەلدى  بارلىققا  ئىمتىھانى
  ئاز   ۋە  خىتاي  قىلىشتا  ئىلتىماس   ئىمتىھانغا.  ئىدى  بار  ئۆلچەملەر  قاتارلىق  چەكلىمىسى 

.  ئىدى  يوق  تۈر  ئاتىلىدىغان  دەپ  «ئۇيغۇر. »ئىدى  بار  تۈر  ئىككى   ئىبارەت  مىللەتتىن  سانلىق
مىللىتى خىتاي دەپ چەكلىمە    .ئىدى  دېيەرلىك  يوق  ئىش ئورنى  ئورۇنالردا  نۇرغۇن  ئۇيغۇرالرغا

ئاز سانلىق مىللەتلەرگە ئىش    قويۇالتتى. كۆپىنچە ئىش ئورنىغا ئالىدىغان ئادەم تەييار ئىدى.
 27«. ئايرىالتتى ى10% پەقەتئورنىنىڭ 
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  دەپ  قىرغىنچىلىقى  مەدەنىيەت  پەقەتال خىتايالشتۇرۇش بولۇپ قالماي،  ئىشالر  بەرگەن  يۈز
قىلغان   زوراۋانلىققا  ۋە   زۇلۇم  ېمىلىقسىست  بولىدىغان  تەسۋىرلەشكە زىيارەت  يەتكەنلىكىنى 

مۇمكىن بىلىۋېلىش    باشلىغان  چەكلىنىشكە  ئىسىملىرى  ئىسالم  يىل- 2017.  كىشىلەردىن 
ۋەئىسالم   ئاساسەن،  بەلگىلىمىگە  يېڭى،  دەمەزگىل ئىسىمالر    مەنئى   رئىسىمالچە  ئۇيغۇر   ىي 

چەكلەندى  مۇھەممەد.  قىلىندى   مېنىڭ .  ەيسىزد  مەمەت  دېيەلمەيسىز،  ۇھەممەدم  ،ئىسمى 
. ەپتۇد  «ئۆزگەرتسۇن  فامىلىسىنى  لۈرابىگ: »ئىنىمغا  ئۇالربولغاچقا،    دھاجىمۇھەممە  فامىلەم

»مەن قىلىدىكەن  ،ھاجىمۇھەممەد  فامىلەمدا  دىپلوملىرىم  بارلىق  مېنىڭ :    مېنىڭ   ؟قانداق 
ئىنىم   «؟ئۆزگەرتەمدىكەن  دىپلومىمنىمۇ   شۇنىڭ .  دېدى  «جىق سوئال سورىما  سەن»  :دېدىم. 

  چەكلەنگەن  ئىسىم   دىپلومدىكى: »ئۇالر.  ئەۋەتتىم   سۈرىتىنى  دىپلومنىڭ  ساقچىغا  مەن  بىلەن
ئاساسەن  مىنىستىرلىكىنىڭ  مائارىپ»  مەن.  دېدى  «ئىسىم    قايتا   دىپلوم  ،بەلگىلىمىسىگە 

سەن كىمگە قايسى  : » ماڭا  ئۇالر  سورىدىم،  دەپ  «؟قانداق قىلىمەنى  لىرىمندىپلوم  بېرىلمەيدۇ،
 28.دېدى   «كىم چاغالپ قالدىڭڭنى  ۈئۆزئوقۇدۇم دەپ    چىقىپ  چەتئەلگە  ؟ۋاتىسەنئۆگىتىقانۇننى  

  ئۇيغۇر   كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرلىرىغا   جازا  ئائىلىسىدىكىلەر  ۋە  قارالغان   دەپ  يۈزمىڭ  نەچچە  سانى
 مەھرۇم   مىراسلىرىدىن  مەدەنىيەت  ىبالىالرن  ،لىرىداكۆرۈنۈش  سىن  ئاشكارىالنغان  بالىلىرىنىڭ

بولىدۇ.   ئېنىق  نىبولۇۋاتقانلىقى  خىتايالشتۇرماقچى  ئۇالرنى  ئارقىلىق  قىلىش   كۆرۈۋالغىلى 
ھۆكۈمىتى   باشتىن  جەرياننى  بۇ   ۋە  ئۇرۇنۇۋاتىدۇ  خىتايالشتۇرۇشقائۇيغۇرالرنى    خىتاي 

  زوراۋانلىق بىلەن جازاالۋاتىدۇ   خىل  ھەر  قەتئىينەزەر  بولۇشىدىن  يېشىنىڭ قانچە  كەچۈرگەنلەرنى
 سۆزىگەەمەتنىڭ  تاشم  گۈلزىرە  .نورمالالشتۇرىۋاتىدۇ  ئارقىلىق  تەسۋىرلەش  دەپ  «قائىدە»  ئۇنى  ۋە

شەھەر    قىرغىنچىلىقى  مەدەنىيەت  قارىغاندا، ئىچكىرى    النىپىقېرىنداش  دائىرىسىدە، 
رايونىدىكى شەھەر ۋە يەرلەرنىڭ   ئاپتونومقېرىنداش بولغان ئۇيغۇر  ئۆلكىلەردىكى شەھەرلەر بىلەن  

  ھەتتا  ئۆز ئىچىگە ئالغان.ئۆزگەرتىشنىمۇ  نامىنى ئىچكىرى ئۆلكىدىكى شۇ شەھەرنىڭ ئىسمىغا  
ئىچكىرى   دەرەخلەر  يىللىق  يۈز  نەچچە  كوچىالردىكى  تارىخى ئورنىغا  ئۇنىڭ  كېسىلىپ، 

  ياشايدىغانالرنىڭ   سىرتىدا  خىتاينىڭ  29.تىكىلگەن  دەرەخلەر  كەلتۈرۈلگەنئۆلكىلەردىن  
  ئۇيغۇر بەلكى ئەمەس، ئۇيغۇرالرنىال ئۆزگەرتىش مەجبۇرىي بۇ بولغان مۈشكۈل تولىمۇ چۈشىنىشى

  شەھىرىدىن   قەشقەر.  ئالىدۇ  ئىچىگە   ئۆز  ئۆسۈملۈكلەرنىمۇ   ئەسلىتىدىغان  مەدەنىيىتىنى
  مەجبۇرىي ھالدا   نامىدا،  «ئۆزگەرتىش  شەھەر»  جېلىل قارلۇق  دئابدۇررەشى  .دوكتور.    ېسسورپىروف

 قەدىمكى   مىراسلىرىنىڭ  مەدەنىيەت  ئۇيغۇر  ئالغان   ئىچىگە  ئۆز  ئابىدىلىرىنى  بىناكارلىق
قىلمىشلىرىنىڭ بىر پارچىسى بۇنىڭ مەجبۇرى ئۆزگەرتىش    ېقىۋېتىلگەنلىكىنىچ  مەركەزلىرى

  30.ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى
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  دەپ  قىرغىنچىلىقى  مەدەنىيەت  پەقەتال خىتايالشتۇرۇش بولۇپ قالماي،  ئىشالر  بەرگەن  يۈز
قىلغان   زوراۋانلىققا  ۋە   زۇلۇم  ېمىلىقسىست  بولىدىغان  تەسۋىرلەشكە زىيارەت  يەتكەنلىكىنى 

مۇمكىن بىلىۋېلىش    باشلىغان  چەكلىنىشكە  ئىسىملىرى  ئىسالم  يىل- 2017.  كىشىلەردىن 
ۋەئىسالم   ئاساسەن،  بەلگىلىمىگە  يېڭى،  دەمەزگىل ئىسىمالر    مەنئى   رئىسىمالچە  ئۇيغۇر   ىي 

چەكلەندى  مۇھەممەد.  قىلىندى   مېنىڭ .  ەيسىزد  مەمەت  دېيەلمەيسىز،  ۇھەممەدم  ،ئىسمى 
. ەپتۇد  «ئۆزگەرتسۇن  فامىلىسىنى  لۈرابىگ: »ئىنىمغا  ئۇالربولغاچقا،    دھاجىمۇھەممە  فامىلەم

»مەن قىلىدىكەن  ،ھاجىمۇھەممەد  فامىلەمدا  دىپلوملىرىم  بارلىق  مېنىڭ :    مېنىڭ   ؟قانداق 
ئىنىم   «؟ئۆزگەرتەمدىكەن  دىپلومىمنىمۇ   شۇنىڭ .  دېدى  «جىق سوئال سورىما  سەن»  :دېدىم. 

  چەكلەنگەن  ئىسىم   دىپلومدىكى: »ئۇالر.  ئەۋەتتىم   سۈرىتىنى  دىپلومنىڭ  ساقچىغا  مەن  بىلەن
ئاساسەن  مىنىستىرلىكىنىڭ  مائارىپ»  مەن.  دېدى  «ئىسىم    قايتا   دىپلوم  ،بەلگىلىمىسىگە 

سەن كىمگە قايسى  : » ماڭا  ئۇالر  سورىدىم،  دەپ  «؟قانداق قىلىمەنى  لىرىمندىپلوم  بېرىلمەيدۇ،
 28.دېدى   «كىم چاغالپ قالدىڭڭنى  ۈئۆزئوقۇدۇم دەپ    چىقىپ  چەتئەلگە  ؟ۋاتىسەنئۆگىتىقانۇننى  

  ئۇيغۇر   كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرلىرىغا   جازا  ئائىلىسىدىكىلەر  ۋە  قارالغان   دەپ  يۈزمىڭ  نەچچە  سانى
 مەھرۇم   مىراسلىرىدىن  مەدەنىيەت  ىبالىالرن  ،لىرىداكۆرۈنۈش  سىن  ئاشكارىالنغان  بالىلىرىنىڭ

بولىدۇ.   ئېنىق  نىبولۇۋاتقانلىقى  خىتايالشتۇرماقچى  ئۇالرنى  ئارقىلىق  قىلىش   كۆرۈۋالغىلى 
ھۆكۈمىتى   باشتىن  جەرياننى  بۇ   ۋە  ئۇرۇنۇۋاتىدۇ  خىتايالشتۇرۇشقائۇيغۇرالرنى    خىتاي 

  زوراۋانلىق بىلەن جازاالۋاتىدۇ   خىل  ھەر  قەتئىينەزەر  بولۇشىدىن  يېشىنىڭ قانچە  كەچۈرگەنلەرنى
 سۆزىگەەمەتنىڭ  تاشم  گۈلزىرە  .نورمالالشتۇرىۋاتىدۇ  ئارقىلىق  تەسۋىرلەش  دەپ  «قائىدە»  ئۇنى  ۋە

شەھەر    قىرغىنچىلىقى  مەدەنىيەت  قارىغاندا، ئىچكىرى    النىپىقېرىنداش  دائىرىسىدە، 
رايونىدىكى شەھەر ۋە يەرلەرنىڭ   ئاپتونومقېرىنداش بولغان ئۇيغۇر  ئۆلكىلەردىكى شەھەرلەر بىلەن  

  ھەتتا  ئۆز ئىچىگە ئالغان.ئۆزگەرتىشنىمۇ  نامىنى ئىچكىرى ئۆلكىدىكى شۇ شەھەرنىڭ ئىسمىغا  
ئىچكىرى   دەرەخلەر  يىللىق  يۈز  نەچچە  كوچىالردىكى  تارىخى ئورنىغا  ئۇنىڭ  كېسىلىپ، 

  ياشايدىغانالرنىڭ   سىرتىدا  خىتاينىڭ  29.تىكىلگەن  دەرەخلەر  كەلتۈرۈلگەنئۆلكىلەردىن  
  ئۇيغۇر بەلكى ئەمەس، ئۇيغۇرالرنىال ئۆزگەرتىش مەجبۇرىي بۇ بولغان مۈشكۈل تولىمۇ چۈشىنىشى

  شەھىرىدىن   قەشقەر.  ئالىدۇ  ئىچىگە   ئۆز  ئۆسۈملۈكلەرنىمۇ   ئەسلىتىدىغان  مەدەنىيىتىنى
  مەجبۇرىي ھالدا   نامىدا،  «ئۆزگەرتىش  شەھەر»  جېلىل قارلۇق  دئابدۇررەشى  .دوكتور.    ېسسورپىروف

 قەدىمكى   مىراسلىرىنىڭ  مەدەنىيەت  ئۇيغۇر  ئالغان   ئىچىگە  ئۆز  ئابىدىلىرىنى  بىناكارلىق
قىلمىشلىرىنىڭ بىر پارچىسى بۇنىڭ مەجبۇرى ئۆزگەرتىش    ېقىۋېتىلگەنلىكىنىچ  مەركەزلىرى

  30.ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى
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ۋە    سېنتەبىردىكى- 11  ،ھۆكۈمىتى  خىتاي كېيىنكى  بئەرەھۇجۇم   تۇراقسىز  باھارىدىن 
  ھەرىكەت   جايلىرىدا  قايسى  ھەر   دۇنيانىڭ  نىڭ«IŞID»  شەرقتىكى   ئوتتۇرا   ۋە  مەزگىلدىن

دىن بېرى  يىلالر  ئۇزۇن  شۇنداقال.  قويدى  يولغا  تېزدىن  الگېر سىياسىتى  قىلىشىدىن پايدىلىنىپ
 سىياسىتىنى   قىرغىنچىلىقى  مەدەنىيەت  ۋە  خىتايالشتۇرۇش  ،مۇقىمالشتۇرۇش  قىلغان  بەرپا
 ئۇيغۇرالرنى  ،بۆلۈمدە  كېيىنكى.  قويدى  يولغا  داۋاملىق  نامى ئاستىدا  تۇرۇش  قارشى  ورلۇققارتېر

  يولغا  پىالننى  مۇرەككەپ  ئىنتايىن  تۇتۇپ،  ئاستىدا  زوراۋانلىق  ۋە  زۇلۇم   ،كونترول  نازارەت،
 .قىلىمىز مۇالھىزە غانلىقىنىقىل خىتاينىڭ، بۇالرنى نېمە مەقسەتتە  قويۇۋاتقان

 قىلىدۇ؟  بۇنداق نېمىشقا . خىتاي3
  زۇلۇم  قارىتىلغان  ئۇيغۇرالرغا  داۋاملىشىۋاتقان  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇربۆلۈمدە،    ئالدىنقى  بىز

باشلىغان  -2014  زوراۋانلىقنىڭ  ۋە سېلىنىشقا  ئاساسى  تېخىمۇ   بىلەن  الگېرلىرى  جازايىلى 
 «قىلىدۇ؟  بۇنداق  نېمىشقا  خىتاي»  بۇ بۆلۈمدە  ،تىلغا ئالغان ئىدۇق  ڭقۇرالشتۇرۇلىدىغانلىقىچو

 سوئالغا جاۋاپ ئىزدەيمىز. دېگەن

رېئاللىقتا    الگېرىنىڭ  جازاسىياسىيونالر    ىگەنئۆت  ۋەزىپە  ھۆكۈمىتىدە  ئۇنىڭ  ۋە  جىنپىڭ  شى
 ئاشكارىالنغان  مەتبۇئاتالرغا  ئەمما   بولسىمۇ،   قىلغان  ئىنكار  مەزگىل   بىر  مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى 

 دۇنيا   پۈتۈن  ئارقىلىق  ئېيتقانلىرى  انالرنىڭئۇچرىغ  زىيانكەشلىككە  الگېردا  ۋە  ھۆججەتلەر  رەسمىي
 الگېرالرنىڭ   ھۆكۈمەت  ،بىلەن  كۈچىيىشى  كۈنسېرى  ئىنكاسالرنىڭ.  بىلدى  ھەقىقەتنى

كەسپىي  »  ھۆكۈمىتى  خىتاي.  قا مەجبۇر بولدىقانۇنالشتۇرۇش  ۋە  قاقىلىش  قوبۇل  مەۋجۇتلۇقىنى
 مەشھۇر تونۇلغان    نۇرغۇن  ېردا الگدەپ ئاتىۋالغان    «مەركىزى  ەربىيەلەشت  قايتا »  ياكى  «تەربىيە

  ئۇيغۇرالرنىڭ   ئالغان  ئىچىگە  ئۆز  سەنئەتچىلەرنى  ۋە  تەنھەرىكەتچىلەر  سودىگەرلەر،  ئاكادېمىكالر،
ئارقىلىق    ەربىيەلەنگەنلىكىنىت  كەسپىي بۇ  ئىشلىيەلەيدىغان   خىزمەتلەردە  ياخشى  تېخىمۇۋە 

ئىدى قويغان  ئوتتۇرىغا  كەلگەنلىكىنى   الگېرالردا   ئەگىشىپ،  ئۆتۈشىگە  ۋاقىتنىڭ.  سەۋىيەگە 
 مائارىپنىڭ   ئاتالمىش  بېرىلگەن  الگېرالردا  بىلەن  گۇۋاھلىقى  تۇغقانلىرىنىڭ  ئۇالرنىڭ  ۋە  قالغانالر
  الگېرالردا  ھەم  ياردىمىدە،  ڭئۇچۇرالرنى  بۇ.  كەلتۈرۈلدى  قولغا  ئۇچۇرالر  مۇھىم  ھەققىدە  مەزمۇنى

 سىياسىتى ىۋاتقان خىتايالشتۇرۇش  بېرىل  ئېلىپ  جايالردا  ئولتۇراقالشقان  مەركەزلىك  ئۇيغۇرالر  ھەم
  چىقىشقا   ئوتتۇرىغا  تەپسىالتلىرى  نىڭدەپسەندىچىلىكى  ھوقۇق  كىشىلىك  كۆلەمدە  كەڭ  ۋە

  ئىككى   مۇناسىۋەتلىك  مەقسىتىگە  الگېرلىرىنىڭ  جازا  ھۆكۈمىتى  بۇنىڭغا قارىتا خىتاي.  باشلىدى
ئالدىنقى بۆلۈمدە تەپسىلىي بايان قىلىنغان   بىرىنچىسى،  بۇالرنىڭ.  قولالندى  نۇقتىنى  مۇھىم 

  ، ئالدىدا  تەھدىتى  نىڭ  «IŞID»  كۈچىيىۋاتقان  كۈنسېرى  ۋە  ورلۇقرتېر  خاراكتېرلىك  شارى  يەر
  ئېڭىنى   خىتاي پۇقرالىقى  ئۇيغۇرالرنىڭ  بىرى  يەنە .  تۇرۇش  قارشى  ورلۇققارتېر  ۋە  ئاشقۇنلۇق   دىنىي

 .تۇرۇش قارشى بۆلگۈنچىلىككە مىللىي ئارقىلىق ئاشۇرۇش

  ئاساسىي   ئۈچ  سىغمايدىغان  ئەقىلگە  كۈمىتىھۆ  خىتاي  قتىدا،نۇ  ئىككى  ھەرتىلغا ئېلىنغان  
قىلغان  خاتالىق نۇقتىالر    بىرىنچىسى،   ، سادىر    سىياسەتلەرنى   قويۇلغان  يولغا  ئەمەلىيەتتەبۇ 

ئاساسىدا    قارشى  خەتەرگە  ئېلىنغان  تىلغا  ،ئىككىنچىسى  ،ئەتتۈرمەيدۇ  ەكسئ قىلىش  كۈرەش 
  زۇلۇم  بۇ  ئۈچىنچىسى،  ،ېپىشىت  تەركىب  زوراۋانلىقتىن  ۋە  زۇلۇم  نىڭسىياسەتلەر  قويۇلغان   يولغا

چىقىرىپ،    ئەكس  نىڭزوراۋانلىق  ۋە كەلتۈرۈپ   قىلىشنىڭ  ھەل  مەسىلىلەرنى  ھازىرقىتەسىر 
 چىقىرىشى.  كەلتۈرۈپ ئۈنۈمسىزلىك چوڭ تېخىمۇ ئورنىغا
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  دەپ  قىرغىنچىلىقى  مەدەنىيەت  پەقەتال خىتايالشتۇرۇش بولۇپ قالماي،  ئىشالر  بەرگەن  يۈز
قىلغان   زوراۋانلىققا  ۋە   زۇلۇم  ېمىلىقسىست  بولىدىغان  تەسۋىرلەشكە زىيارەت  يەتكەنلىكىنى 

مۇمكىن بىلىۋېلىش    باشلىغان  چەكلىنىشكە  ئىسىملىرى  ئىسالم  يىل- 2017.  كىشىلەردىن 
ۋەئىسالم   ئاساسەن،  بەلگىلىمىگە  يېڭى،  دەمەزگىل ئىسىمالر    مەنئى   رئىسىمالچە  ئۇيغۇر   ىي 

چەكلەندى  مۇھەممەد.  قىلىندى   مېنىڭ .  ەيسىزد  مەمەت  دېيەلمەيسىز،  ۇھەممەدم  ،ئىسمى 
. ەپتۇد  «ئۆزگەرتسۇن  فامىلىسىنى  لۈرابىگ: »ئىنىمغا  ئۇالربولغاچقا،    دھاجىمۇھەممە  فامىلەم

»مەن قىلىدىكەن  ،ھاجىمۇھەممەد  فامىلەمدا  دىپلوملىرىم  بارلىق  مېنىڭ :    مېنىڭ   ؟قانداق 
ئىنىم   «؟ئۆزگەرتەمدىكەن  دىپلومىمنىمۇ   شۇنىڭ .  دېدى  «جىق سوئال سورىما  سەن»  :دېدىم. 

  چەكلەنگەن  ئىسىم   دىپلومدىكى: »ئۇالر.  ئەۋەتتىم   سۈرىتىنى  دىپلومنىڭ  ساقچىغا  مەن  بىلەن
ئاساسەن  مىنىستىرلىكىنىڭ  مائارىپ»  مەن.  دېدى  «ئىسىم    قايتا   دىپلوم  ،بەلگىلىمىسىگە 

سەن كىمگە قايسى  : » ماڭا  ئۇالر  سورىدىم،  دەپ  «؟قانداق قىلىمەنى  لىرىمندىپلوم  بېرىلمەيدۇ،
 28.دېدى   «كىم چاغالپ قالدىڭڭنى  ۈئۆزئوقۇدۇم دەپ    چىقىپ  چەتئەلگە  ؟ۋاتىسەنئۆگىتىقانۇننى  

  ئۇيغۇر   كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرلىرىغا   جازا  ئائىلىسىدىكىلەر  ۋە  قارالغان   دەپ  يۈزمىڭ  نەچچە  سانى
 مەھرۇم   مىراسلىرىدىن  مەدەنىيەت  ىبالىالرن  ،لىرىداكۆرۈنۈش  سىن  ئاشكارىالنغان  بالىلىرىنىڭ

بولىدۇ.   ئېنىق  نىبولۇۋاتقانلىقى  خىتايالشتۇرماقچى  ئۇالرنى  ئارقىلىق  قىلىش   كۆرۈۋالغىلى 
ھۆكۈمىتى   باشتىن  جەرياننى  بۇ   ۋە  ئۇرۇنۇۋاتىدۇ  خىتايالشتۇرۇشقائۇيغۇرالرنى    خىتاي 

  زوراۋانلىق بىلەن جازاالۋاتىدۇ   خىل  ھەر  قەتئىينەزەر  بولۇشىدىن  يېشىنىڭ قانچە  كەچۈرگەنلەرنى
 سۆزىگەەمەتنىڭ  تاشم  گۈلزىرە  .نورمالالشتۇرىۋاتىدۇ  ئارقىلىق  تەسۋىرلەش  دەپ  «قائىدە»  ئۇنى  ۋە

شەھەر    قىرغىنچىلىقى  مەدەنىيەت  قارىغاندا، ئىچكىرى    النىپىقېرىنداش  دائىرىسىدە، 
رايونىدىكى شەھەر ۋە يەرلەرنىڭ   ئاپتونومقېرىنداش بولغان ئۇيغۇر  ئۆلكىلەردىكى شەھەرلەر بىلەن  

  ھەتتا  ئۆز ئىچىگە ئالغان.ئۆزگەرتىشنىمۇ  نامىنى ئىچكىرى ئۆلكىدىكى شۇ شەھەرنىڭ ئىسمىغا  
ئىچكىرى   دەرەخلەر  يىللىق  يۈز  نەچچە  كوچىالردىكى  تارىخى ئورنىغا  ئۇنىڭ  كېسىلىپ، 

  ياشايدىغانالرنىڭ   سىرتىدا  خىتاينىڭ  29.تىكىلگەن  دەرەخلەر  كەلتۈرۈلگەنئۆلكىلەردىن  
  ئۇيغۇر بەلكى ئەمەس، ئۇيغۇرالرنىال ئۆزگەرتىش مەجبۇرىي بۇ بولغان مۈشكۈل تولىمۇ چۈشىنىشى

  شەھىرىدىن   قەشقەر.  ئالىدۇ  ئىچىگە   ئۆز  ئۆسۈملۈكلەرنىمۇ   ئەسلىتىدىغان  مەدەنىيىتىنى
  مەجبۇرىي ھالدا   نامىدا،  «ئۆزگەرتىش  شەھەر»  جېلىل قارلۇق  دئابدۇررەشى  .دوكتور.    ېسسورپىروف

 قەدىمكى   مىراسلىرىنىڭ  مەدەنىيەت  ئۇيغۇر  ئالغان   ئىچىگە  ئۆز  ئابىدىلىرىنى  بىناكارلىق
قىلمىشلىرىنىڭ بىر پارچىسى بۇنىڭ مەجبۇرى ئۆزگەرتىش    ېقىۋېتىلگەنلىكىنىچ  مەركەزلىرى

  30.ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى
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  دەپ  قىرغىنچىلىقى  مەدەنىيەت  پەقەتال خىتايالشتۇرۇش بولۇپ قالماي،  ئىشالر  بەرگەن  يۈز
قىلغان   زوراۋانلىققا  ۋە   زۇلۇم  ېمىلىقسىست  بولىدىغان  تەسۋىرلەشكە زىيارەت  يەتكەنلىكىنى 

مۇمكىن بىلىۋېلىش    باشلىغان  چەكلىنىشكە  ئىسىملىرى  ئىسالم  يىل- 2017.  كىشىلەردىن 
ۋەئىسالم   ئاساسەن،  بەلگىلىمىگە  يېڭى،  دەمەزگىل ئىسىمالر    مەنئى   رئىسىمالچە  ئۇيغۇر   ىي 

چەكلەندى  مۇھەممەد.  قىلىندى   مېنىڭ .  ەيسىزد  مەمەت  دېيەلمەيسىز،  ۇھەممەدم  ،ئىسمى 
. ەپتۇد  «ئۆزگەرتسۇن  فامىلىسىنى  لۈرابىگ: »ئىنىمغا  ئۇالربولغاچقا،    دھاجىمۇھەممە  فامىلەم

»مەن قىلىدىكەن  ،ھاجىمۇھەممەد  فامىلەمدا  دىپلوملىرىم  بارلىق  مېنىڭ :    مېنىڭ   ؟قانداق 
ئىنىم   «؟ئۆزگەرتەمدىكەن  دىپلومىمنىمۇ   شۇنىڭ .  دېدى  «جىق سوئال سورىما  سەن»  :دېدىم. 

  چەكلەنگەن  ئىسىم   دىپلومدىكى: »ئۇالر.  ئەۋەتتىم   سۈرىتىنى  دىپلومنىڭ  ساقچىغا  مەن  بىلەن
ئاساسەن  مىنىستىرلىكىنىڭ  مائارىپ»  مەن.  دېدى  «ئىسىم    قايتا   دىپلوم  ،بەلگىلىمىسىگە 

سەن كىمگە قايسى  : » ماڭا  ئۇالر  سورىدىم،  دەپ  «؟قانداق قىلىمەنى  لىرىمندىپلوم  بېرىلمەيدۇ،
 28.دېدى   «كىم چاغالپ قالدىڭڭنى  ۈئۆزئوقۇدۇم دەپ    چىقىپ  چەتئەلگە  ؟ۋاتىسەنئۆگىتىقانۇننى  

  ئۇيغۇر   كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرلىرىغا   جازا  ئائىلىسىدىكىلەر  ۋە  قارالغان   دەپ  يۈزمىڭ  نەچچە  سانى
 مەھرۇم   مىراسلىرىدىن  مەدەنىيەت  ىبالىالرن  ،لىرىداكۆرۈنۈش  سىن  ئاشكارىالنغان  بالىلىرىنىڭ

بولىدۇ.   ئېنىق  نىبولۇۋاتقانلىقى  خىتايالشتۇرماقچى  ئۇالرنى  ئارقىلىق  قىلىش   كۆرۈۋالغىلى 
ھۆكۈمىتى   باشتىن  جەرياننى  بۇ   ۋە  ئۇرۇنۇۋاتىدۇ  خىتايالشتۇرۇشقائۇيغۇرالرنى    خىتاي 

  زوراۋانلىق بىلەن جازاالۋاتىدۇ   خىل  ھەر  قەتئىينەزەر  بولۇشىدىن  يېشىنىڭ قانچە  كەچۈرگەنلەرنى
 سۆزىگەەمەتنىڭ  تاشم  گۈلزىرە  .نورمالالشتۇرىۋاتىدۇ  ئارقىلىق  تەسۋىرلەش  دەپ  «قائىدە»  ئۇنى  ۋە

شەھەر    قىرغىنچىلىقى  مەدەنىيەت  قارىغاندا، ئىچكىرى    النىپىقېرىنداش  دائىرىسىدە، 
رايونىدىكى شەھەر ۋە يەرلەرنىڭ   ئاپتونومقېرىنداش بولغان ئۇيغۇر  ئۆلكىلەردىكى شەھەرلەر بىلەن  

  ھەتتا  ئۆز ئىچىگە ئالغان.ئۆزگەرتىشنىمۇ  نامىنى ئىچكىرى ئۆلكىدىكى شۇ شەھەرنىڭ ئىسمىغا  
ئىچكىرى   دەرەخلەر  يىللىق  يۈز  نەچچە  كوچىالردىكى  تارىخى ئورنىغا  ئۇنىڭ  كېسىلىپ، 

  ياشايدىغانالرنىڭ   سىرتىدا  خىتاينىڭ  29.تىكىلگەن  دەرەخلەر  كەلتۈرۈلگەنئۆلكىلەردىن  
  ئۇيغۇر بەلكى ئەمەس، ئۇيغۇرالرنىال ئۆزگەرتىش مەجبۇرىي بۇ بولغان مۈشكۈل تولىمۇ چۈشىنىشى

  شەھىرىدىن   قەشقەر.  ئالىدۇ  ئىچىگە   ئۆز  ئۆسۈملۈكلەرنىمۇ   ئەسلىتىدىغان  مەدەنىيىتىنى
  مەجبۇرىي ھالدا   نامىدا،  «ئۆزگەرتىش  شەھەر»  جېلىل قارلۇق  دئابدۇررەشى  .دوكتور.    ېسسورپىروف

 قەدىمكى   مىراسلىرىنىڭ  مەدەنىيەت  ئۇيغۇر  ئالغان   ئىچىگە  ئۆز  ئابىدىلىرىنى  بىناكارلىق
قىلمىشلىرىنىڭ بىر پارچىسى بۇنىڭ مەجبۇرى ئۆزگەرتىش    ېقىۋېتىلگەنلىكىنىچ  مەركەزلىرى

  30.ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى
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ۋە    سېنتەبىردىكى- 11  ،ھۆكۈمىتى  خىتاي كېيىنكى  بئەرەھۇجۇم   تۇراقسىز  باھارىدىن 
  ھەرىكەت   جايلىرىدا  قايسى  ھەر   دۇنيانىڭ  نىڭ«IŞID»  شەرقتىكى   ئوتتۇرا   ۋە  مەزگىلدىن

دىن بېرى  يىلالر  ئۇزۇن  شۇنداقال.  قويدى  يولغا  تېزدىن  الگېر سىياسىتى  قىلىشىدىن پايدىلىنىپ
 سىياسىتىنى   قىرغىنچىلىقى  مەدەنىيەت  ۋە  خىتايالشتۇرۇش  ،مۇقىمالشتۇرۇش  قىلغان  بەرپا
 ئۇيغۇرالرنى  ،بۆلۈمدە  كېيىنكى.  قويدى  يولغا  داۋاملىق  نامى ئاستىدا  تۇرۇش  قارشى  ورلۇققارتېر

  يولغا  پىالننى  مۇرەككەپ  ئىنتايىن  تۇتۇپ،  ئاستىدا  زوراۋانلىق  ۋە  زۇلۇم   ،كونترول  نازارەت،
 .قىلىمىز مۇالھىزە غانلىقىنىقىل خىتاينىڭ، بۇالرنى نېمە مەقسەتتە  قويۇۋاتقان

 قىلىدۇ؟  بۇنداق نېمىشقا . خىتاي3
  زۇلۇم  قارىتىلغان  ئۇيغۇرالرغا  داۋاملىشىۋاتقان  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇربۆلۈمدە،    ئالدىنقى  بىز

باشلىغان  -2014  زوراۋانلىقنىڭ  ۋە سېلىنىشقا  ئاساسى  تېخىمۇ   بىلەن  الگېرلىرى  جازايىلى 
 «قىلىدۇ؟  بۇنداق  نېمىشقا  خىتاي»  بۇ بۆلۈمدە  ،تىلغا ئالغان ئىدۇق  ڭقۇرالشتۇرۇلىدىغانلىقىچو

 سوئالغا جاۋاپ ئىزدەيمىز. دېگەن

رېئاللىقتا    الگېرىنىڭ  جازاسىياسىيونالر    ىگەنئۆت  ۋەزىپە  ھۆكۈمىتىدە  ئۇنىڭ  ۋە  جىنپىڭ  شى
 ئاشكارىالنغان  مەتبۇئاتالرغا  ئەمما   بولسىمۇ،   قىلغان  ئىنكار  مەزگىل   بىر  مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى 

 دۇنيا   پۈتۈن  ئارقىلىق  ئېيتقانلىرى  انالرنىڭئۇچرىغ  زىيانكەشلىككە  الگېردا  ۋە  ھۆججەتلەر  رەسمىي
 الگېرالرنىڭ   ھۆكۈمەت  ،بىلەن  كۈچىيىشى  كۈنسېرى  ئىنكاسالرنىڭ.  بىلدى  ھەقىقەتنى

كەسپىي  »  ھۆكۈمىتى  خىتاي.  قا مەجبۇر بولدىقانۇنالشتۇرۇش  ۋە  قاقىلىش  قوبۇل  مەۋجۇتلۇقىنى
 مەشھۇر تونۇلغان    نۇرغۇن  ېردا الگدەپ ئاتىۋالغان    «مەركىزى  ەربىيەلەشت  قايتا »  ياكى  «تەربىيە

  ئۇيغۇرالرنىڭ   ئالغان  ئىچىگە  ئۆز  سەنئەتچىلەرنى  ۋە  تەنھەرىكەتچىلەر  سودىگەرلەر،  ئاكادېمىكالر،
ئارقىلىق    ەربىيەلەنگەنلىكىنىت  كەسپىي بۇ  ئىشلىيەلەيدىغان   خىزمەتلەردە  ياخشى  تېخىمۇۋە 

ئىدى قويغان  ئوتتۇرىغا  كەلگەنلىكىنى   الگېرالردا   ئەگىشىپ،  ئۆتۈشىگە  ۋاقىتنىڭ.  سەۋىيەگە 
 مائارىپنىڭ   ئاتالمىش  بېرىلگەن  الگېرالردا  بىلەن  گۇۋاھلىقى  تۇغقانلىرىنىڭ  ئۇالرنىڭ  ۋە  قالغانالر
  الگېرالردا  ھەم  ياردىمىدە،  ڭئۇچۇرالرنى  بۇ.  كەلتۈرۈلدى  قولغا  ئۇچۇرالر  مۇھىم  ھەققىدە  مەزمۇنى

 سىياسىتى ىۋاتقان خىتايالشتۇرۇش  بېرىل  ئېلىپ  جايالردا  ئولتۇراقالشقان  مەركەزلىك  ئۇيغۇرالر  ھەم
  چىقىشقا   ئوتتۇرىغا  تەپسىالتلىرى  نىڭدەپسەندىچىلىكى  ھوقۇق  كىشىلىك  كۆلەمدە  كەڭ  ۋە

  ئىككى   مۇناسىۋەتلىك  مەقسىتىگە  الگېرلىرىنىڭ  جازا  ھۆكۈمىتى  بۇنىڭغا قارىتا خىتاي.  باشلىدى
ئالدىنقى بۆلۈمدە تەپسىلىي بايان قىلىنغان   بىرىنچىسى،  بۇالرنىڭ.  قولالندى  نۇقتىنى  مۇھىم 

  ، ئالدىدا  تەھدىتى  نىڭ  «IŞID»  كۈچىيىۋاتقان  كۈنسېرى  ۋە  ورلۇقرتېر  خاراكتېرلىك  شارى  يەر
  ئېڭىنى   خىتاي پۇقرالىقى  ئۇيغۇرالرنىڭ  بىرى  يەنە .  تۇرۇش  قارشى  ورلۇققارتېر  ۋە  ئاشقۇنلۇق   دىنىي

 .تۇرۇش قارشى بۆلگۈنچىلىككە مىللىي ئارقىلىق ئاشۇرۇش

  ئاساسىي   ئۈچ  سىغمايدىغان  ئەقىلگە  كۈمىتىھۆ  خىتاي  قتىدا،نۇ  ئىككى  ھەرتىلغا ئېلىنغان  
قىلغان  خاتالىق نۇقتىالر    بىرىنچىسى،   ، سادىر    سىياسەتلەرنى   قويۇلغان  يولغا  ئەمەلىيەتتەبۇ 

ئاساسىدا    قارشى  خەتەرگە  ئېلىنغان  تىلغا  ،ئىككىنچىسى  ،ئەتتۈرمەيدۇ  ەكسئ قىلىش  كۈرەش 
  زۇلۇم  بۇ  ئۈچىنچىسى،  ،ېپىشىت  تەركىب  زوراۋانلىقتىن  ۋە  زۇلۇم  نىڭسىياسەتلەر  قويۇلغان   يولغا

چىقىرىپ،    ئەكس  نىڭزوراۋانلىق  ۋە كەلتۈرۈپ   قىلىشنىڭ  ھەل  مەسىلىلەرنى  ھازىرقىتەسىر 
 چىقىرىشى.  كەلتۈرۈپ ئۈنۈمسىزلىك چوڭ تېخىمۇ ئورنىغا



20

 تۇرۇش  قارشى قا « ئاشقۇنلۇق دىنىي ۋە  ورلۇقرتېر». 3.1

بېرى،    يىلالردىن  مۇنازىرىلەر، ئۇزۇن  ھەققىدىكى  ورلۇقۋە تېرر رادىكاللىق  ئاشقۇنلۇق،  دىنىي
 تەرىپىدىن   تەتقىقاتچىالر  ۋە  ئالىمالر  قىلىدىغان  تەھلىل  نى ىبىخەتەرلىك  دۆلەت

ئورنىغامۇنازىر   خىل  بۇ.  شەكىللەندۈرۈلگەن جەريانىدا،    تۇرۇش  قارشى  ورلۇققارتېر،  ىلەر 
  ھوقۇق   كىشىلىك  كۈچىيىشى ۋە  بېسىمنىڭ  بولغان  گۇرۇپپىالرغا  دىنىي  ۋە  ئېتنىك  ئوخشىمىغان

ئەگىشىپ  دەپسەندىچىلىكى ئۆتۈشىگە  ۋاقىتنىڭ  بىلەن،   جەمئىيەتنى  ۋە  ئىنسان  ،سەۋەبى 
  ئارقىلىق  قويۇش  ئورۇنغا  ئالدىنقى  ھوقۇقنى   كىشىلىك   بىز.  چىقتى  تەتقىقاتالر  قىلغان  ئاساس

  بۇ ۋە  بولىدىغانلىقى بارغىلى  ئېلىپ  قانداق  كۈرىشىنى   تۇرۇش  قارشى  رادىكاللىققا  ۋە  ورلۇقرتېر
  ۋە   ورلۇقرتېر  كېلىپ،  ئېلىپ  تەسىر  ەكسئ  ئىستراتېگىيەلەرنىڭ  قولالنغان  جەريانىدا  كۈرەش

توختىلىمىز  ەتكەنلىكىئاشۇرۇۋ  ەۋپىنى خ  رادىكاللىشىش  ئاساسەن،   بۇنىڭغا.  توغرىسىدىمۇ 
 ياكى  ئىرق  بىر  مەلۇم  ىپ،ياكى باھانە قىل  مەقسەت  تۇرۇشنى  قارشى  رادىكاللىققا  ياكى  ورلۇقرتېر

-ئۆرپ  دىنىي  ئادىتى،  تۇرمۇش  كۆنگەن  گۇرۇپپىسىنىڭ  مەدەنىيەت  ياكى  دىنىي  ئېتنىك،
پىروگراممىالر    ئەتتۈرىدىغان  ئەكس  كىملىكىنى  ئۆزىنىڭ  ۋە  سىمۋوللىرى  مەدەنىيەت  ئادەتلىرى،

 نىشانلىق   يىراقلىشىدۇ.دىن  چارىسى  قىلىش  ھەل   قارالغاندا،  دەپ  مەسىلىسى  بىخەتەرلىكبىر  
باستۇرۇلۇشقا   قانۇنسىز  ،  ېقىلىشى ق  چەتكە   ،غازۇلۇم  ھالدا  سىستېمىلىق  ئەزالىرىنىڭ  گۇرۇپپا

  قاتماللىقنى  ئوتتۇرىسىدىكى  ئەزالىرى  گۇرۇپپا  بىلەن  تۇتقانالر  ھوقۇق  ،ئۇچرىشى  زوراۋانلىققا  ۋە
 ياكى   «جىنايەتچى»  گۇرۇپپىسىنى  ئۇالرنىڭ  ۋە  ئۇالرنىھۆكۈمەتنىڭ  .  چوڭقۇرالشتۇرىدۇ

 بىلەن  يولالر  قانۇنلۇق  ئەھۋالنى  بۇ  ئۆزلىرىنىڭ  ئەزالىرى  گۇرۇپپا   ئاتىشى بىلەن  دەپ   «ورچىرتېر»
 ئۈمىدسىزلىك  خىل  بۇ.  مۇمكىن  يوقىتىشى  ئىشەنچىسىنى  بولغان  قىالاليدىغانلىقىغا  تەرەپ  بىر

 . ئاشۇرۇۋېتىدۇ  خەۋپىنى قاتنىشىش ھەرىكەتلىرىگە زوراۋانلىق ياكى گۇرۇپپىالرغا رادىكال

ھۆكۈمىتىنىڭ    بىز  ئاساسەن،  ئۇچۇرغا   قىسقىچە  بۇ يولغا    ئاپتونوم  ئۇيغۇرخىتاي  رايونىدا 
 تۇرۇش  قارشى  تەھدىتىگە  نىڭ  « IŞID»  ۋە كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان  ورلۇقرتېر  شارى  قويغان، يەر
باقايلى  ېگىيەسىنىئىستراتنامىدىكى   ئويالپ    الگېرلىرىدا   جازا  ھۆكۈمىتى  خىتاي.  قايتىدىن 
ئۇيغۇرالرنى  تۇتۇپ   مەجبۇرى لغانلىقىنى  قى  دۇچار  زوراۋانلىققا  ۋە  بېسىم  كۈچلۈك   تۇرۇلۇۋاتقان 

  ئېلىپ  الگېرالرغا  تېخىچە   .چۈشەندۈردۇق  تەپسىلىي  بۆلەكلىرىدە  كېيىنكى  دوكالتنىڭ
چىققان  ياكى  بېرىلمىغان الگېردىن  كېلىپ   سىستېمىلىق  ئىنتايىن  ئۇيغۇرالرنى  تەلىيى 

 ياكى بىر   مىللەت  دۇنيانىڭ بىر.  كونترول قىلىدۇ  قەدەم-قەدەممۇ  بىلەن  مېخانىزمى  كۆزىتىش
  تېخنىكا   ۋە   فىزىكىلىق  سىستېمىلىق   ئەڭ  دۇنيادىكى  قەدەر  ھازىرغا  قارشى  گۇرۇھقا  دىنىي

قىلدۇرغان    ېگىيەسىنىئىسترات  قىلىش   كونترول ھۆكۈمىتىتەرەققىي  ئىشالرنى    ،خىتاي  بۇ 
بولسىمۇ،    نامىدا   «تۇرۇش  قارشى  ورلۇققارتېر» ئېتنىك   بىر  مەلۇم  ئەمەلىيەتتە  ئەمماقىلغان 

  مىڭ   200  مىليون  2.  جىنايەت ئۆتكۈزۈشىگە سەۋەپ بولىدۇ  ۋە  شىشىكلىبىخەتەرلىگۇرۇپپىنىڭ  
-2018اسىۋەتلىك  ئۇيغۇرالرغا مۇن   ئۈرۈمچىدە،  قىلىدىغان  تەشكىلخىتايالر    نى%  70  نوپۇسنىڭ

.  ئاشىدۇ  قۇردىن  مىليون  250  تەخمىنەن  دوكالتىساقچى    خاتىرىلەنگەن  رەقەملىك  يىللىرى-2019
تاختىسىدىن تارتىپ    نومۇر  ماشىنا،  ەكئۇيغۇرالرنىڭ ئۆتكۈزگەن جىنايىتىدىن بەكر  دوكالتالردا  بۇ

ئىچىگە    شەخسىي  نۇرغۇنئادرىسىغىچە  تۇرۇشلۇق   ئۆز   قوللىنىلغان   ،ئالغانلىقىئۇچۇرالرنى 

  ئاپتونوم   ئۇيغۇر  31.ئاشكارىلىدى  ماھىيىتىنى  پايدىسىز  ئۇسۇلىنىڭ  «تۇرۇش  قارشى  ورلۇققارتېر»
بىر    مەھەللىگە  بىر  ھەر»  ،پونكىتلىرى  تەكشۈرۈش  ساقچى  كۆپىيىۋاتقان  سۈرئەتتە  تېز  رايونىدىكى
ئوخشايدىغان    «ساقچى  بىردىن  ئائىلىگە  بىر  ھەر  ،ساقچىخانا ئۆيگە    پايالش 32، سۇلالرۇئغا  ۋە 

،  «گۇمانلىق»  ئۇيغۇرالرنى  ئۇسۇلالر  نۇرغۇنشۇنىڭغا ئوخشاش    ۋە  تەكشۈرۈش  ئۆي  ،بېسىپ كىرىش
 ئورنىغا چۈشۈرۈپ قويدى.  «جىنايەتچى» ۋە «خەتەرلىك»

بىلەن    كۆزىتىش  ۋە  ئەسلىھە  ئۇل  رەقەملىك  رايونىنىڭ  ئاپتونوم  ئۇيغۇر سىستېمىسى 
 خىتاي زىيارىتىمىزدە، ئۆتكۈزگەن  بىلەن بايلېر داررېن تونۇلغان بىلەن  مۇناسىۋەتلىك خىزمىتى 

  كونترول   تېخنىكا  بارغان  ئېلىپ  بىرلىكتە  بىلەن  شىركەتلىرى  تېخنىكا  نىڭھۆكۈمىتى
خىتاي ھۆكۈمىتى »  :ئېرىشىمىز  ئۇچۇرالرغا  قالدۇرىدىغان  ھەيران  كىشىنى  ھەققىدە  مېخانىزمى

شەھەر   ئاتىغان  ېمىلىرىسىست»بىخەتەر  دەپ  كونترول   ېخانىزمم  «  ۋە  كامېرا  بىلەن 
تەكشۈرەيدۇ  ئىز  ھەرىكىتىنى  كىشىلەرنىڭ  ،پايدىلىنىپ  نۇقتىلىرىدىن     ھەمدە  قوغالپ 
  چېكىدىن   تېخىمۇ  ۋەزىيەتنىڭ  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  .تەيياراليدۇ  تىزىملىكىنى  گۇمانلىقالرنىڭ

ال تۇغقانلىرى  ئۇالرنىڭ  ياكى  بېرىلگەنلەر  قويۇپ  الگېردىن  پەقەت  يەتكەنلىكىنى،  نۇقتىغا  ئاشقان
قالماي بولۇپال  تىزىملىكىدە  قوغالش  تىزىملىكتە    كىشىلەرنىڭ  نۇرغۇن  يەنە  بەلكى  ،ئىز 

.  ىدىم ئات  دەپ   «سىستېمىسى  چەكلەش  ئەۋرىشىم »بۇنى    مەن  ئىكەنلىكىدىن بىلىۋالغىلى بولىدۇ.
  تەتقىق  ئۆزلىرى  ئۇالر  قارايدۇ،  دەپ   تەجرىبىخانا  رايونىنى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  شىركەتلىرى  تېخنىكا
 ئۇالر  . ئالىدۇ  ئاستىغا  نازارەت  پۈتۈنلەي  نىمۇسۇلمانالرتېخنىكىالر بىلەن    چىققان   ياساپ  قىلىپ

قارالغان  خەتەرلىك دىغانلىقىغا قىالالي   ئېكسپورت   دۆلەتلەرگە  باشقا  تېخنىكىالرنى  بۇ  دەپ 
  كونترول   ۋە  قىلىش  نازارەت  خىل  بۇ   نىڭ نىشانىشىركەتلىرى  خىتاي  شۇڭالشقا،.    ۇئىشىنىد
 33«. بولۇش باشالمچى ئىشلەپچىقىرىشتىكى تېخنىكىلىرىنى قىلىش

 دەرىجىلىك   يۇقىرى  دانىيەدىكى  خۇاۋېينىڭ  ماگناتى  تېخنىكا  خىتاي  زىۋىكى  تومى
  دەپسەندىچىلىكىدە  ھوقۇق  كىشىلىك  شىركەتنىڭ  بولۇپ،  بىرى  باشقۇرغۇچىلىرىنىڭ

خىزمىتىدىن  قوي  ئوتتۇرىغا  قىلدۇرۇۋاتقانلىقىنى  تەرەققىي  تېخنىكىنى  قوللىنىلغان ۋە  غان 
ئىدى  ېپائىست   تەتقىق  شىركىتى  ئىلگىرىكى   قىلىپ،بۇل  وقزىيارىتىمىزنى    زىۋىكى.  بەرگەن 

:  دېدى  مۇنداق  ھەمبەھىرلەپ  ئۇچۇرالرنى  قىسىم   بىر  توغرىسىدا  تېخنىكا  چىققان  قىلىپ
 كۆلچەكلەردە  سۈنئىي.  ئىدى  كېرەك  بېرىلىشى  ئېلىپ  بىلەن  بېلىقى  سالمون  سىناقالر  دانىيەدە»

  باشقا  قالسا،  بولۇپ  كېسەل  ئۇالر.  سالدۇق  سىستېمىغا   بۇ  بېلىقنى  ئارتۇق  مىڭدىن  10  بىز
  يۈزىدىن بېلىقىنى  سەل سالمون  ېكيەككە ھالدا    كامېرابىر  .  ئىدى  مۇمكىنيۇقۇشى  غىمۇ  بېلىقالر

.  باقااليمىز  ساغالم  باشقا بېلىقالرنى  بىز، شۇنىڭ بىلەن  قويۇۋىتەلەيدۇۋە ئۇنى سىرتقا    بايقىيااليدۇ
بۇ ھەقتە    .ئوخشاش  بىلەن  دېتال  قاتتىق  مۇشۇ  ئاساسەن  دەۋاتقىنىمىز ئەينى چاغدا مېنىڭ 

 
31 Darren Byler. (2021). Chinese Infrastructures of Population Management on the New Silk Road. 
Essays on the Rise of China and Its Implications. Mart 2021. 24 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
32 İlham Tohti. (2015). Hapisteki Lider İlham Tohti Yolum ve Gayem: Uygur Türkleri ve Çin 
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ئىدى  ېپائىست   تەتقىق  شىركىتى  ئىلگىرىكى   قىلىپ،بۇل  وقزىيارىتىمىزنى    زىۋىكى.  بەرگەن 

:  دېدى  مۇنداق  ھەمبەھىرلەپ  ئۇچۇرالرنى  قىسىم   بىر  توغرىسىدا  تېخنىكا  چىققان  قىلىپ
 كۆلچەكلەردە  سۈنئىي.  ئىدى  كېرەك  بېرىلىشى  ئېلىپ  بىلەن  بېلىقى  سالمون  سىناقالر  دانىيەدە»

  باشقا  قالسا،  بولۇپ  كېسەل  ئۇالر.  سالدۇق  سىستېمىغا   بۇ  بېلىقنى  ئارتۇق  مىڭدىن  10  بىز
  يۈزىدىن بېلىقىنى  سەل سالمون  ېكيەككە ھالدا    كامېرابىر  .  ئىدى  مۇمكىنيۇقۇشى  غىمۇ  بېلىقالر
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 تۇرۇش  قارشى قا « ئاشقۇنلۇق دىنىي ۋە  ورلۇقرتېر». 3.1

بېرى،    يىلالردىن  مۇنازىرىلەر، ئۇزۇن  ھەققىدىكى  ورلۇقۋە تېرر رادىكاللىق  ئاشقۇنلۇق،  دىنىي
 تەرىپىدىن   تەتقىقاتچىالر  ۋە  ئالىمالر  قىلىدىغان  تەھلىل  نى ىبىخەتەرلىك  دۆلەت

ئورنىغامۇنازىر   خىل  بۇ.  شەكىللەندۈرۈلگەن جەريانىدا،    تۇرۇش  قارشى  ورلۇققارتېر،  ىلەر 
  ھوقۇق   كىشىلىك  كۈچىيىشى ۋە  بېسىمنىڭ  بولغان  گۇرۇپپىالرغا  دىنىي  ۋە  ئېتنىك  ئوخشىمىغان

ئەگىشىپ  دەپسەندىچىلىكى ئۆتۈشىگە  ۋاقىتنىڭ  بىلەن،   جەمئىيەتنى  ۋە  ئىنسان  ،سەۋەبى 
  ئارقىلىق  قويۇش  ئورۇنغا  ئالدىنقى  ھوقۇقنى   كىشىلىك   بىز.  چىقتى  تەتقىقاتالر  قىلغان  ئاساس

  بۇ ۋە  بولىدىغانلىقى بارغىلى  ئېلىپ  قانداق  كۈرىشىنى   تۇرۇش  قارشى  رادىكاللىققا  ۋە  ورلۇقرتېر
  ۋە   ورلۇقرتېر  كېلىپ،  ئېلىپ  تەسىر  ەكسئ  ئىستراتېگىيەلەرنىڭ  قولالنغان  جەريانىدا  كۈرەش

توختىلىمىز  ەتكەنلىكىئاشۇرۇۋ  ەۋپىنى خ  رادىكاللىشىش  ئاساسەن،   بۇنىڭغا.  توغرىسىدىمۇ 
 ياكى  ئىرق  بىر  مەلۇم  ىپ،ياكى باھانە قىل  مەقسەت  تۇرۇشنى  قارشى  رادىكاللىققا  ياكى  ورلۇقرتېر

-ئۆرپ  دىنىي  ئادىتى،  تۇرمۇش  كۆنگەن  گۇرۇپپىسىنىڭ  مەدەنىيەت  ياكى  دىنىي  ئېتنىك،
پىروگراممىالر    ئەتتۈرىدىغان  ئەكس  كىملىكىنى  ئۆزىنىڭ  ۋە  سىمۋوللىرى  مەدەنىيەت  ئادەتلىرى،

 نىشانلىق   يىراقلىشىدۇ.دىن  چارىسى  قىلىش  ھەل   قارالغاندا،  دەپ  مەسىلىسى  بىخەتەرلىكبىر  
باستۇرۇلۇشقا   قانۇنسىز  ،  ېقىلىشى ق  چەتكە   ،غازۇلۇم  ھالدا  سىستېمىلىق  ئەزالىرىنىڭ  گۇرۇپپا

  قاتماللىقنى  ئوتتۇرىسىدىكى  ئەزالىرى  گۇرۇپپا  بىلەن  تۇتقانالر  ھوقۇق  ،ئۇچرىشى  زوراۋانلىققا  ۋە
 ياكى   «جىنايەتچى»  گۇرۇپپىسىنى  ئۇالرنىڭ  ۋە  ئۇالرنىھۆكۈمەتنىڭ  .  چوڭقۇرالشتۇرىدۇ

 بىلەن  يولالر  قانۇنلۇق  ئەھۋالنى  بۇ  ئۆزلىرىنىڭ  ئەزالىرى  گۇرۇپپا   ئاتىشى بىلەن  دەپ   «ورچىرتېر»
 ئۈمىدسىزلىك  خىل  بۇ.  مۇمكىن  يوقىتىشى  ئىشەنچىسىنى  بولغان  قىالاليدىغانلىقىغا  تەرەپ  بىر

 . ئاشۇرۇۋېتىدۇ  خەۋپىنى قاتنىشىش ھەرىكەتلىرىگە زوراۋانلىق ياكى گۇرۇپپىالرغا رادىكال

ھۆكۈمىتىنىڭ    بىز  ئاساسەن،  ئۇچۇرغا   قىسقىچە  بۇ يولغا    ئاپتونوم  ئۇيغۇرخىتاي  رايونىدا 
 تۇرۇش  قارشى  تەھدىتىگە  نىڭ  « IŞID»  ۋە كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان  ورلۇقرتېر  شارى  قويغان، يەر
باقايلى  ېگىيەسىنىئىستراتنامىدىكى   ئويالپ    الگېرلىرىدا   جازا  ھۆكۈمىتى  خىتاي.  قايتىدىن 
ئۇيغۇرالرنى  تۇتۇپ   مەجبۇرى لغانلىقىنى  قى  دۇچار  زوراۋانلىققا  ۋە  بېسىم  كۈچلۈك   تۇرۇلۇۋاتقان 

  ئېلىپ  الگېرالرغا  تېخىچە   .چۈشەندۈردۇق  تەپسىلىي  بۆلەكلىرىدە  كېيىنكى  دوكالتنىڭ
چىققان  ياكى  بېرىلمىغان الگېردىن  كېلىپ   سىستېمىلىق  ئىنتايىن  ئۇيغۇرالرنى  تەلىيى 

 ياكى بىر   مىللەت  دۇنيانىڭ بىر.  كونترول قىلىدۇ  قەدەم-قەدەممۇ  بىلەن  مېخانىزمى  كۆزىتىش
  تېخنىكا   ۋە   فىزىكىلىق  سىستېمىلىق   ئەڭ  دۇنيادىكى  قەدەر  ھازىرغا  قارشى  گۇرۇھقا  دىنىي

قىلدۇرغان    ېگىيەسىنىئىسترات  قىلىش   كونترول ھۆكۈمىتىتەرەققىي  ئىشالرنى    ،خىتاي  بۇ 
بولسىمۇ،    نامىدا   «تۇرۇش  قارشى  ورلۇققارتېر» ئېتنىك   بىر  مەلۇم  ئەمەلىيەتتە  ئەمماقىلغان 

  مىڭ   200  مىليون  2.  جىنايەت ئۆتكۈزۈشىگە سەۋەپ بولىدۇ  ۋە  شىشىكلىبىخەتەرلىگۇرۇپپىنىڭ  
-2018اسىۋەتلىك  ئۇيغۇرالرغا مۇن   ئۈرۈمچىدە،  قىلىدىغان  تەشكىلخىتايالر    نى%  70  نوپۇسنىڭ

.  ئاشىدۇ  قۇردىن  مىليون  250  تەخمىنەن  دوكالتىساقچى    خاتىرىلەنگەن  رەقەملىك  يىللىرى-2019
تاختىسىدىن تارتىپ    نومۇر  ماشىنا،  ەكئۇيغۇرالرنىڭ ئۆتكۈزگەن جىنايىتىدىن بەكر  دوكالتالردا  بۇ

ئىچىگە    شەخسىي  نۇرغۇنئادرىسىغىچە  تۇرۇشلۇق   ئۆز   قوللىنىلغان   ،ئالغانلىقىئۇچۇرالرنى 

  ئاپتونوم   ئۇيغۇر  31.ئاشكارىلىدى  ماھىيىتىنى  پايدىسىز  ئۇسۇلىنىڭ  «تۇرۇش  قارشى  ورلۇققارتېر»
بىر    مەھەللىگە  بىر  ھەر»  ،پونكىتلىرى  تەكشۈرۈش  ساقچى  كۆپىيىۋاتقان  سۈرئەتتە  تېز  رايونىدىكى
ئوخشايدىغان    «ساقچى  بىردىن  ئائىلىگە  بىر  ھەر  ،ساقچىخانا ئۆيگە    پايالش 32، سۇلالرۇئغا  ۋە 

،  «گۇمانلىق»  ئۇيغۇرالرنى  ئۇسۇلالر  نۇرغۇنشۇنىڭغا ئوخشاش    ۋە  تەكشۈرۈش  ئۆي  ،بېسىپ كىرىش
 ئورنىغا چۈشۈرۈپ قويدى.  «جىنايەتچى» ۋە «خەتەرلىك»

بىلەن    كۆزىتىش  ۋە  ئەسلىھە  ئۇل  رەقەملىك  رايونىنىڭ  ئاپتونوم  ئۇيغۇر سىستېمىسى 
 خىتاي زىيارىتىمىزدە، ئۆتكۈزگەن  بىلەن بايلېر داررېن تونۇلغان بىلەن  مۇناسىۋەتلىك خىزمىتى 

  كونترول   تېخنىكا  بارغان  ئېلىپ  بىرلىكتە  بىلەن  شىركەتلىرى  تېخنىكا  نىڭھۆكۈمىتى
خىتاي ھۆكۈمىتى »  :ئېرىشىمىز  ئۇچۇرالرغا  قالدۇرىدىغان  ھەيران  كىشىنى  ھەققىدە  مېخانىزمى

شەھەر   ئاتىغان  ېمىلىرىسىست»بىخەتەر  دەپ  كونترول   ېخانىزمم  «  ۋە  كامېرا  بىلەن 
تەكشۈرەيدۇ  ئىز  ھەرىكىتىنى  كىشىلەرنىڭ  ،پايدىلىنىپ  نۇقتىلىرىدىن     ھەمدە  قوغالپ 
  چېكىدىن   تېخىمۇ  ۋەزىيەتنىڭ  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  .تەيياراليدۇ  تىزىملىكىنى  گۇمانلىقالرنىڭ

ال تۇغقانلىرى  ئۇالرنىڭ  ياكى  بېرىلگەنلەر  قويۇپ  الگېردىن  پەقەت  يەتكەنلىكىنى،  نۇقتىغا  ئاشقان
قالماي بولۇپال  تىزىملىكىدە  قوغالش  تىزىملىكتە    كىشىلەرنىڭ  نۇرغۇن  يەنە  بەلكى  ،ئىز 

.  ىدىم ئات  دەپ   «سىستېمىسى  چەكلەش  ئەۋرىشىم »بۇنى    مەن  ئىكەنلىكىدىن بىلىۋالغىلى بولىدۇ.
  تەتقىق  ئۆزلىرى  ئۇالر  قارايدۇ،  دەپ   تەجرىبىخانا  رايونىنى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  شىركەتلىرى  تېخنىكا
 ئۇالر  . ئالىدۇ  ئاستىغا  نازارەت  پۈتۈنلەي  نىمۇسۇلمانالرتېخنىكىالر بىلەن    چىققان   ياساپ  قىلىپ

قارالغان  خەتەرلىك دىغانلىقىغا قىالالي   ئېكسپورت   دۆلەتلەرگە  باشقا  تېخنىكىالرنى  بۇ  دەپ 
  كونترول   ۋە  قىلىش  نازارەت  خىل  بۇ   نىڭ نىشانىشىركەتلىرى  خىتاي  شۇڭالشقا،.    ۇئىشىنىد
 33«. بولۇش باشالمچى ئىشلەپچىقىرىشتىكى تېخنىكىلىرىنى قىلىش

 دەرىجىلىك   يۇقىرى  دانىيەدىكى  خۇاۋېينىڭ  ماگناتى  تېخنىكا  خىتاي  زىۋىكى  تومى
  دەپسەندىچىلىكىدە  ھوقۇق  كىشىلىك  شىركەتنىڭ  بولۇپ،  بىرى  باشقۇرغۇچىلىرىنىڭ

خىزمىتىدىن  قوي  ئوتتۇرىغا  قىلدۇرۇۋاتقانلىقىنى  تەرەققىي  تېخنىكىنى  قوللىنىلغان ۋە  غان 
ئىدى  ېپائىست   تەتقىق  شىركىتى  ئىلگىرىكى   قىلىپ،بۇل  وقزىيارىتىمىزنى    زىۋىكى.  بەرگەن 

:  دېدى  مۇنداق  ھەمبەھىرلەپ  ئۇچۇرالرنى  قىسىم   بىر  توغرىسىدا  تېخنىكا  چىققان  قىلىپ
 كۆلچەكلەردە  سۈنئىي.  ئىدى  كېرەك  بېرىلىشى  ئېلىپ  بىلەن  بېلىقى  سالمون  سىناقالر  دانىيەدە»

  باشقا  قالسا،  بولۇپ  كېسەل  ئۇالر.  سالدۇق  سىستېمىغا   بۇ  بېلىقنى  ئارتۇق  مىڭدىن  10  بىز
  يۈزىدىن بېلىقىنى  سەل سالمون  ېكيەككە ھالدا    كامېرابىر  .  ئىدى  مۇمكىنيۇقۇشى  غىمۇ  بېلىقالر

.  باقااليمىز  ساغالم  باشقا بېلىقالرنى  بىز، شۇنىڭ بىلەن  قويۇۋىتەلەيدۇۋە ئۇنى سىرتقا    بايقىيااليدۇ
بۇ ھەقتە    .ئوخشاش  بىلەن  دېتال  قاتتىق  مۇشۇ  ئاساسەن  دەۋاتقىنىمىز ئەينى چاغدا مېنىڭ 

 
31 Darren Byler. (2021). Chinese Infrastructures of Population Management on the New Silk Road. 
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ئىدى.   مۇشۇنچىلىك    بىزنىڭ   ئىشلىتىش  قانداق  سىستېمىنى  بۇبىلىدىغانلىرىم 
ئاساستا  بىز: »خۇاۋېي.  باغلىقغا  مىزقىىلئىختىيار قىلغان  رىئايە  قانۇنغا    قاتتىق   ھەرۋاقىت 

.  ەيدۇ د  «ئارىالشمايمىز   ئۇنىڭغا  بىز  ئىشلەتسە  ئىشالرغا  ئەخالقسىز  ئالغانالر  ئەمما  ،ساتىمىز  دېتال
  تويوتانى  ئۈچۈن  بۇنىڭ  بىز.  ئوخشايدۇ  ئىشلىتىشىگە  تويوتانى  ھەرەمنىڭ  بوكو  خۇددى  بۇ

  بىلەن  قىلىش  نازارەت   ئۇيغۇرالرنى  خۇاۋېينى  بىز  ئوخشاشال،.  ئەيىبلىيەلمەيمىز
 .مەسىلەبىر    مۇھىم   ناھايىتى  بۇ.  بۇ ئىدى  ئىشەنگەنلىرىم   ۋە  دېيىلگەن  ماڭا.  ئەيىبلىيەلمەيمىز

بىلەنال   دېتال  قاتتىق  پەقەت  بىزنىڭ  ھۆججەتلىرى  خۇاۋېي  ئاشكارىالنغان   لېكىن سېتىش 
مىللەتلەرنى  يەنە  قالماي، سانلىق    قىلىدىغانلىقىمىزنى  نازارەت  ئۇيغۇرالرنى  بولۇپمۇ   ئاز 

.  بۇ مۇھىم ئەمەس  ئەمما  شۇنداق،مۇ  ھازىر .  بىلمەيمەن  كۆپ  ئۇيغۇرالر ھەققىدە  مەن.  ئىسپاتلىدى
  ۋە   قارالغان  دەپ  مىللەت  سانلىق  ئازبۇ بەلكىم    .كېرەك  بويسۇنۇشىمىز  ھوقۇققا  كىشىلىك  بىز

  مۇبولۇشى  مىللەت  سانلىق   ئاز  بىر  يەنە  ئۇچرىغان  زىيانكەشلىككە  تەرىپىدىن  شىركەتلەر  باشقا
  بولۇپ  كۈچ  ھەرىكەتلەندۈرگۈچ  ئاساسلىق  بېرىشىمدىكى  ېپائىست  مېنىڭ  بۇ.  ئىدى  مۇمكىن

داۋاملىق   يەردە  ئۇ  مەن  بۇ ئەھۋالدا  .يوقاتتىم   ئىشەنچىمنى   بولغان  شىركەتكە  مەن  چۈنكى.  قالدى
 34.«ئىشلىيەلمەيتتىم 

  ئۇيغۇرالرنى   قامالغان  مەجبۇرىي  الگېرلىرىدا  جازا  جىنپىڭنىڭ  شى  خىتاي ھۆكۈمىتى رەئىسى
ئەسال    ېھىندەز» ۋە  كېرەك  داۋالىنىشى  ئۈچۈن  بولغانلىقى    ك رەھىمدىللىۋىرۇس 

كېرەك«   تىزىملىكىگە  كۆرسىتىلمەسلىكى  بىمار  كىشىنى  مىليونالرچە  ئارقىلىق  دېيىش 
يىغىنچاقاليدۇ. ئېغىرلىقىنى  ئەھۋالىنىڭ  بۇ   ھەر  دۇنيانىڭ  باشقا،  بۇنىڭدىن  35كىرگۈزۈشى 

  ھاالل )  ئادەتلىرى   ئاساسلىق  دىنىنىڭ  ئىسالم  قويغان  يولغا  مۇسۇلمانالر  جايلىرىدىكى  قايسى
  قارىلىدۇ   دەپ  ئىشالر  جىنايى(  قاتارلىقالر  ساقالش  قۇرئان  ئۆيدە  ،ياغلىق ئارتىش  تالالش،  گۆش

 سۆھبىتىمىزدە،  ئۆتكۈزگەن  بىلەن  ھىدايەت  ئارسالن  ئوقۇتقۇچىسى  مۇزىكا .  چەكلىنىدۇ  ۋە
بىلەن   مۇناسىخىتايالر  قويغان ئۇيغۇرالرنىڭ  يولغا  قىلىپ  مەقسەت  كۈچەيتىشنى  ۋىتىنى 

ئائىلە     ۋە  قىلىش  نازارەت  تۇرمۇشىنى   ئائىلىلىرىنىڭ  ئۇيغۇر  ئەمەلىيەتتە  پىالنى قېرىنداش 
ئارسالن    ئۈچۈنالشتۇرۇش  خىتاي ئېيتدېيىلگەن.  ڭ ئائىلىلىرىنى  ئۇيغۇر  ،شىچەىھىدايەتنىڭ 

ۋە    ،بارتۇققىنى  بىر    لىتىدىنمىل  خىتايھەممىسىنىڭ   ئائىلىسى  دائىرىسىدە خىتاي  تۈر  بۇ 
جەرياندا خىتاي  بۇ  يوقاليدۇ،  ھالدا  مەجبۇرى  بىرىنى  بىر  ئائىلىسى   بەزىدە  ئائىلىلىرى  ئۇيغۇر 

ئەرلىرى  بەزىدە  ،   ېگۈزگەني  گۆشى   چوشقا  ئائىلىلىرىگە   ئۇيغۇر  ئائىلىسىنىڭ  ئۇيغۇر  خىتاي 
  36پاراكەندىچىلىك سالغان. غا جىنسىيقىزلىرى
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 رادىكال  جىھادچى  ،مەجبۇرالشالر ۋە دىنىي چەكلىمىلەر نەتىجىسىدە  ئېلىنغان  تىلغا  يۇقىرىدا
باشاليدۇقۇبۇل  پىكىرلىرى    چاقىرغان  كۈرەشكە  قوراللىق   گۇرۇپپىالرنىڭ شۇڭا  .  قىلىنىشقا 

ھۆكۈمىتى ھۆكۈمىتى    قارشى   ئاشقۇنلۇققا  دىنىي  ياكى  ورلۇقرتېر  خىتاي  خىتاي  تۇرمايدۇ، 
غا  ئۇيغۇرالر  چۈن ئاساس تەييارالپ،يولىغا مېڭىشى ئۈ  ئاشقۇنلۇق  دىنىي  ۋە  تېرورلۇقئۇيغۇرالرنىڭ  
  ئۇيغۇر   نىدۇ.ئۇرۇ  قىلىشقا  قانۇنلۇق  زۇلۇمىنى  جەھەتتىكى  مەدەنىيەت  ۋە  دىنىيقارىتىلغان  

قاتتىق    جەھەتتىن  تېخنىكا   ۋە  جىسمانىي  ئۇيغۇرنىڭ  بىر  ھەر  ياشايدىغان  رايونىدا  ئاپتونوم
  تۇتىشىدىغان   گۇرۇپپىالرغا  جىھادچى  سۈرىيەدىكى  قارىماي،  قىلىنىشىغا  كونترول  ۋە  كۆزىتىلىشى

  ئۇيغۇرالرنىڭ   قىلىۋاتقان  ئۇرۇش  سۈرىيىدە  ۋە  ئوچۇق بولۇشى  دەرىجىدە  قاالرلىق  ھەيران   يولالرنىڭ
  37توغرا ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ.ئېيتقانلىرىمىزنىڭ  بىزنىڭ سانىمۇ

  ئايرىلىشى   خىتايدىن  ھالدا  قانۇنسىز   ياكى  قانۇنلۇق  ئۇيغۇرالرنىڭ  بۇرۇن،  يىلدىن-2015
ئېيتىشىچەئۇيغۇرالر  بارلىق  قىلغان  زىيارەت  بىز.  ئىدى  تەس  ناھايىتى -2009  بولۇپمۇ  نىڭ 

چىقىش بەسى مۈشكۈل    چەتئەلگە  ۋە  ئېلىش  پاسپورت  ئارىلىقتا  بولغان  يىلغىچە-2015  ىلدىني
بىلەن پاسپورت    رىغبەتلەندۈرۈشى  دۆلەتنىڭ  ھەمدە  ئاسانالشقان   التۇيۇقسىز  يىلى-2015  ئىكەن.

لېكىن ئالغان،  ئەۋج  كېيىن  قويۇ  قاماپ  كۆلەمدە  كەڭ  يىلى-2016  ئېلىش  باشالنغاندىن  ش 
مەقسىتى   ھۆكۈمىتىنىڭ  چىققانخىتاي    تۇغقانلىرىياكى    چىققان،   چەتئەلگە.  ئوتتۇرىغا 

چىققان   جازا   بولۇپ  تۇنجى  ئاالقىالشقانالر   بىلەن  تۇغقانلىرى  چەتئەلدىكى  ياكىۋە    چەتئەلگە 
ئەكسىچە،  خادىملىرى  دىنىي  ئۇيغۇر  ئەنئەنىۋى.  كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرلىرىغا   ئۆزلىرىگە نىڭ 

  بىلەن   رىغبەتلەندۈرۈشى  تەشۋىقاتچىلىرىنىڭ  سەلەفى   رادىكال  بېرىلگەن  ئەركىنلىكى  ھەرىكەت
  دەرىجىلىك  يۇقىرى  بارلىق   خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ  خېلى كۆپ ئىدى.  ئۇيغۇرالر  بارغان  سۈرىيىگە

  سەلەفىي   رادىكال  قارىماي،  چەكلىمىسىگە  فىزىكىلىق  ۋە  سىستېمىسى  كونترول  تېخنىكىلىق
 سۈرىيەگە  ئاسانال ئۆتۈپ  چېگرادىن  ئۇيغۇرالر  ئەۋەتىلگەن  رايونىغا  ئۇرۇش  بىلەن  تەشۋىقاتچىلىرى

 . ىغان ئىدىبارال

ۇۋاتقان  تۇرۇل  تۇتۇپ  الگېرلىرىدا  جازا  تۇغقانلىرى  نۇرغۇنن،  كەلگە  شەھىرىدىن  قەشقەر
دوكتور.     بىلەن   قورساقلىق  كەڭ   دىننى  ئۇيغۇرالرنىڭ،  قارلۇق  دئابدۇررەشىپىروفېسسور. 

ھ  مەزگىلىدە   باھارى  ئەرەب  چۈشىنىدىغانلىقىنى،   ئاشقان   كۈنسېرى  ۆكۈمىتىنىڭ خىتاي 
قىلماستىننى  سەلەفىيلەر  رادىكال  سىياسىتى  باستۇرۇش  نىشانالرنى  ئۇيغۇر  بەلكى  ،نىشان 

  بۇ   بىز  ئەمەلىيەتتە،: » قارلۇق  دئابدۇررەشى  دوكتور.  پىروفېسسور.  .قىلدى  بايان  قىلغانلىقىنى
باشتىن   ھازىرمۇۋە    كەچۈردۇق،   باشتىن  قېتىم   ئىككى  بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن  ئۇيغۇر  ئەھۋالنى

 نى ئوبرازى  «ئۇيغۇر  ياخشى »   تارقالغانخىتايدا    يىلالردا-80  بىرىنچىسى،.  كەچۈرۈۋاتىمىز
  ۋەيىللىرى  -90  ،  ەسىپارتىي  كوممۇنىستىكخىتاي    قارىغان  دەپ   خەتەرلىك  ئۈچۈن  ھاكىمىيەت

  رايونىدىكى   ئۇيغۇر.  الرغا باغالپ چەتكە قاقتىقىلمىش   جىنايى  ئۇيغۇرالرنى  كېيىنكى ۋاقىتالردا
ئۆلكىلەردىكى   قىلىنىپ،   تۇتقۇن  ھالدا  سىستېمىلىق  بالىالر جەمئىيەتلەرگە  ئىچكىرى    قارا 

 خىتاي   ئوبرازى  نىڭالر ئۇيغۇر  كېيىن،  شۇنىڭ بىلەن بىر مۇددەت ئۆتكەندىن.  ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى
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ئىدى.   مۇشۇنچىلىك    بىزنىڭ   ئىشلىتىش  قانداق  سىستېمىنى  بۇبىلىدىغانلىرىم 
ئاساستا  بىز: »خۇاۋېي.  باغلىقغا  مىزقىىلئىختىيار قىلغان  رىئايە  قانۇنغا    قاتتىق   ھەرۋاقىت 

.  ەيدۇ د  «ئارىالشمايمىز   ئۇنىڭغا  بىز  ئىشلەتسە  ئىشالرغا  ئەخالقسىز  ئالغانالر  ئەمما  ،ساتىمىز  دېتال
  تويوتانى  ئۈچۈن  بۇنىڭ  بىز.  ئوخشايدۇ  ئىشلىتىشىگە  تويوتانى  ھەرەمنىڭ  بوكو  خۇددى  بۇ

  بىلەن  قىلىش  نازارەت   ئۇيغۇرالرنى  خۇاۋېينى  بىز  ئوخشاشال،.  ئەيىبلىيەلمەيمىز
 .مەسىلەبىر    مۇھىم   ناھايىتى  بۇ.  بۇ ئىدى  ئىشەنگەنلىرىم   ۋە  دېيىلگەن  ماڭا.  ئەيىبلىيەلمەيمىز

بىلەنال   دېتال  قاتتىق  پەقەت  بىزنىڭ  ھۆججەتلىرى  خۇاۋېي  ئاشكارىالنغان   لېكىن سېتىش 
مىللەتلەرنى  يەنە  قالماي، سانلىق    قىلىدىغانلىقىمىزنى  نازارەت  ئۇيغۇرالرنى  بولۇپمۇ   ئاز 

.  بۇ مۇھىم ئەمەس  ئەمما  شۇنداق،مۇ  ھازىر .  بىلمەيمەن  كۆپ  ئۇيغۇرالر ھەققىدە  مەن.  ئىسپاتلىدى
  ۋە   قارالغان  دەپ  مىللەت  سانلىق  ئازبۇ بەلكىم    .كېرەك  بويسۇنۇشىمىز  ھوقۇققا  كىشىلىك  بىز

  مۇبولۇشى  مىللەت  سانلىق   ئاز  بىر  يەنە  ئۇچرىغان  زىيانكەشلىككە  تەرىپىدىن  شىركەتلەر  باشقا
  بولۇپ  كۈچ  ھەرىكەتلەندۈرگۈچ  ئاساسلىق  بېرىشىمدىكى  ېپائىست  مېنىڭ  بۇ.  ئىدى  مۇمكىن

داۋاملىق   يەردە  ئۇ  مەن  بۇ ئەھۋالدا  .يوقاتتىم   ئىشەنچىمنى   بولغان  شىركەتكە  مەن  چۈنكى.  قالدى
 34.«ئىشلىيەلمەيتتىم 

  ئۇيغۇرالرنى   قامالغان  مەجبۇرىي  الگېرلىرىدا  جازا  جىنپىڭنىڭ  شى  خىتاي ھۆكۈمىتى رەئىسى
ئەسال    ېھىندەز» ۋە  كېرەك  داۋالىنىشى  ئۈچۈن  بولغانلىقى    ك رەھىمدىللىۋىرۇس 

كېرەك«   تىزىملىكىگە  كۆرسىتىلمەسلىكى  بىمار  كىشىنى  مىليونالرچە  ئارقىلىق  دېيىش 
يىغىنچاقاليدۇ. ئېغىرلىقىنى  ئەھۋالىنىڭ  بۇ   ھەر  دۇنيانىڭ  باشقا،  بۇنىڭدىن  35كىرگۈزۈشى 

  ھاالل )  ئادەتلىرى   ئاساسلىق  دىنىنىڭ  ئىسالم  قويغان  يولغا  مۇسۇلمانالر  جايلىرىدىكى  قايسى
  قارىلىدۇ   دەپ  ئىشالر  جىنايى(  قاتارلىقالر  ساقالش  قۇرئان  ئۆيدە  ،ياغلىق ئارتىش  تالالش،  گۆش

 سۆھبىتىمىزدە،  ئۆتكۈزگەن  بىلەن  ھىدايەت  ئارسالن  ئوقۇتقۇچىسى  مۇزىكا .  چەكلىنىدۇ  ۋە
بىلەن   مۇناسىخىتايالر  قويغان ئۇيغۇرالرنىڭ  يولغا  قىلىپ  مەقسەت  كۈچەيتىشنى  ۋىتىنى 

ئائىلە     ۋە  قىلىش  نازارەت  تۇرمۇشىنى   ئائىلىلىرىنىڭ  ئۇيغۇر  ئەمەلىيەتتە  پىالنى قېرىنداش 
ئارسالن    ئۈچۈنالشتۇرۇش  خىتاي ئېيتدېيىلگەن.  ڭ ئائىلىلىرىنى  ئۇيغۇر  ،شىچەىھىدايەتنىڭ 

ۋە    ،بارتۇققىنى  بىر    لىتىدىنمىل  خىتايھەممىسىنىڭ   ئائىلىسى  دائىرىسىدە خىتاي  تۈر  بۇ 
جەرياندا خىتاي  بۇ  يوقاليدۇ،  ھالدا  مەجبۇرى  بىرىنى  بىر  ئائىلىسى   بەزىدە  ئائىلىلىرى  ئۇيغۇر 

ئەرلىرى  بەزىدە  ،   ېگۈزگەني  گۆشى   چوشقا  ئائىلىلىرىگە   ئۇيغۇر  ئائىلىسىنىڭ  ئۇيغۇر  خىتاي 
  36پاراكەندىچىلىك سالغان. غا جىنسىيقىزلىرى
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 رادىكال  جىھادچى  ،مەجبۇرالشالر ۋە دىنىي چەكلىمىلەر نەتىجىسىدە  ئېلىنغان  تىلغا  يۇقىرىدا
باشاليدۇقۇبۇل  پىكىرلىرى    چاقىرغان  كۈرەشكە  قوراللىق   گۇرۇپپىالرنىڭ شۇڭا  .  قىلىنىشقا 

ھۆكۈمىتى ھۆكۈمىتى    قارشى   ئاشقۇنلۇققا  دىنىي  ياكى  ورلۇقرتېر  خىتاي  خىتاي  تۇرمايدۇ، 
غا  ئۇيغۇرالر  چۈن ئاساس تەييارالپ،يولىغا مېڭىشى ئۈ  ئاشقۇنلۇق  دىنىي  ۋە  تېرورلۇقئۇيغۇرالرنىڭ  
  ئۇيغۇر   نىدۇ.ئۇرۇ  قىلىشقا  قانۇنلۇق  زۇلۇمىنى  جەھەتتىكى  مەدەنىيەت  ۋە  دىنىيقارىتىلغان  

قاتتىق    جەھەتتىن  تېخنىكا   ۋە  جىسمانىي  ئۇيغۇرنىڭ  بىر  ھەر  ياشايدىغان  رايونىدا  ئاپتونوم
  تۇتىشىدىغان   گۇرۇپپىالرغا  جىھادچى  سۈرىيەدىكى  قارىماي،  قىلىنىشىغا  كونترول  ۋە  كۆزىتىلىشى

  ئۇيغۇرالرنىڭ   قىلىۋاتقان  ئۇرۇش  سۈرىيىدە  ۋە  ئوچۇق بولۇشى  دەرىجىدە  قاالرلىق  ھەيران   يولالرنىڭ
  37توغرا ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ.ئېيتقانلىرىمىزنىڭ  بىزنىڭ سانىمۇ

  ئايرىلىشى   خىتايدىن  ھالدا  قانۇنسىز   ياكى  قانۇنلۇق  ئۇيغۇرالرنىڭ  بۇرۇن،  يىلدىن-2015
ئېيتىشىچەئۇيغۇرالر  بارلىق  قىلغان  زىيارەت  بىز.  ئىدى  تەس  ناھايىتى -2009  بولۇپمۇ  نىڭ 

چىقىش بەسى مۈشكۈل    چەتئەلگە  ۋە  ئېلىش  پاسپورت  ئارىلىقتا  بولغان  يىلغىچە-2015  ىلدىني
بىلەن پاسپورت    رىغبەتلەندۈرۈشى  دۆلەتنىڭ  ھەمدە  ئاسانالشقان   التۇيۇقسىز  يىلى-2015  ئىكەن.

لېكىن ئالغان،  ئەۋج  كېيىن  قويۇ  قاماپ  كۆلەمدە  كەڭ  يىلى-2016  ئېلىش  باشالنغاندىن  ش 
مەقسىتى   ھۆكۈمىتىنىڭ  چىققانخىتاي    تۇغقانلىرىياكى    چىققان،   چەتئەلگە.  ئوتتۇرىغا 

چىققان   جازا   بولۇپ  تۇنجى  ئاالقىالشقانالر   بىلەن  تۇغقانلىرى  چەتئەلدىكى  ياكىۋە    چەتئەلگە 
ئەكسىچە،  خادىملىرى  دىنىي  ئۇيغۇر  ئەنئەنىۋى.  كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرلىرىغا   ئۆزلىرىگە نىڭ 

  بىلەن   رىغبەتلەندۈرۈشى  تەشۋىقاتچىلىرىنىڭ  سەلەفى   رادىكال  بېرىلگەن  ئەركىنلىكى  ھەرىكەت
  دەرىجىلىك  يۇقىرى  بارلىق   خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ  خېلى كۆپ ئىدى.  ئۇيغۇرالر  بارغان  سۈرىيىگە

  سەلەفىي   رادىكال  قارىماي،  چەكلىمىسىگە  فىزىكىلىق  ۋە  سىستېمىسى  كونترول  تېخنىكىلىق
 سۈرىيەگە  ئاسانال ئۆتۈپ  چېگرادىن  ئۇيغۇرالر  ئەۋەتىلگەن  رايونىغا  ئۇرۇش  بىلەن  تەشۋىقاتچىلىرى

 . ىغان ئىدىبارال

ۇۋاتقان  تۇرۇل  تۇتۇپ  الگېرلىرىدا  جازا  تۇغقانلىرى  نۇرغۇنن،  كەلگە  شەھىرىدىن  قەشقەر
دوكتور.     بىلەن   قورساقلىق  كەڭ   دىننى  ئۇيغۇرالرنىڭ،  قارلۇق  دئابدۇررەشىپىروفېسسور. 

ھ  مەزگىلىدە   باھارى  ئەرەب  چۈشىنىدىغانلىقىنى،   ئاشقان   كۈنسېرى  ۆكۈمىتىنىڭ خىتاي 
قىلماستىننى  سەلەفىيلەر  رادىكال  سىياسىتى  باستۇرۇش  نىشانالرنى  ئۇيغۇر  بەلكى  ،نىشان 

  بۇ   بىز  ئەمەلىيەتتە،: » قارلۇق  دئابدۇررەشى  دوكتور.  پىروفېسسور.  .قىلدى  بايان  قىلغانلىقىنى
باشتىن   ھازىرمۇۋە    كەچۈردۇق،   باشتىن  قېتىم   ئىككى  بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن  ئۇيغۇر  ئەھۋالنى

 نى ئوبرازى  «ئۇيغۇر  ياخشى »   تارقالغانخىتايدا    يىلالردا-80  بىرىنچىسى،.  كەچۈرۈۋاتىمىز
  ۋەيىللىرى  -90  ،  ەسىپارتىي  كوممۇنىستىكخىتاي    قارىغان  دەپ   خەتەرلىك  ئۈچۈن  ھاكىمىيەت

  رايونىدىكى   ئۇيغۇر.  الرغا باغالپ چەتكە قاقتىقىلمىش   جىنايى  ئۇيغۇرالرنى  كېيىنكى ۋاقىتالردا
ئۆلكىلەردىكى   قىلىنىپ،   تۇتقۇن  ھالدا  سىستېمىلىق  بالىالر جەمئىيەتلەرگە  ئىچكىرى    قارا 

 خىتاي   ئوبرازى  نىڭالر ئۇيغۇر  كېيىن،  شۇنىڭ بىلەن بىر مۇددەت ئۆتكەندىن.  ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى
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  ئەرەب.  باشالندى  يىلالردا  -2010  قېتىملىقى  ئىككىنچى   سەلبىي تەرەپكە يۆتكەلدى.  ئاممىسىدا
  بۇ.  باشلىدى  دىققەت تارتىشقا  تەشكىالتالر  رادىكال   شەرقتىكى  ئوتتۇرا  بىرلىكتە  بىلەن  باھارى

خىتايمەسىلىدە بولدى  سەزگۈرلۈكىدىن  دۇنياسىنىڭ   غەرب   ،    مۇسۇلمانالرنىڭ   ،پايدىالنماقچى 
  كونترول  نەپەس ئېلىشىمۇ  ئۇيغۇرالرنىڭ   ۋە  قىينىلىۋاتقان  قىلىشتا  ئىبادەتلىرىنى  ئاددىي  ئەڭ

قويۇلدى  تەشۋىقاتچىالرغا  رادىكال  ساندىكى  ئاز  ناھايىتى  رايوندا،  قىلىنىدىغان   غائۇالر.  يول 
  مىڭلىغان   رايوندىن  بۇ  ئاشۇرۇپ،  سانىنى  ۋە  كۈچى  تەسىر  ئۇالر  ،چېقىلمىغانسېرى  ھالدا  ئاڭلىق

خىتاي    نىڭئۇالر.  باردى   ئېلىپ  قىينالماستىن   ېچھ  شەرققە  ئوتتۇرا  كىشىلەرنى  ئالدانغان
ئۇيغۇرنىڭ    ئوڭۇشلۇق  چېگراسىدىن بىر  ھەرقانداق  ھەيران   ېگرادىنچئۆتەلىشى،  ئۆتۈشى 

ئىدى ئىش  بىر  سىنلىرى  .  قاالرلىق  ئۇيغۇرالرنىڭ  رايونىدىن  خىتاي    كەلگەنسېرى،ئۇرۇش 
 بولغان  ئۇيغۇرالرغا  دەپ  «ئوخشاش  دۈشمىنىمىز  بىزنىڭ  ،الرقاراڭ»  دۆلەتلىرىگە  غەرب  ھۆكۈمىتى
بۇ رايوندا   چۈشەنچىنىڭ  دىنىي   رادىكال  يات  ەسى كومپارتىي  خىتاي  .ئاشۇردىتېخىمۇ    بېسىمنى
 مىڭلىغان  قويۇپ،  يول   بېرىشىغا  ئېلىپ  تەشۋىقات   رايوندا  بۇ  ۋە  تۇرۇشىغا  بولۇپ  مەۋجۇت

  ئۇ مىڭلىغان ئۇيغۇرنى باھانە قىلىپ،   ئاندىن،.  ئاچتى  يول  بېرىشىغا  رايونىغا  ئۇرۇش  ئۇيغۇرالرنىڭ
  نېمە  بولسىمۇ  كېچىكىپ  ئەگەشكەنلەر  خىتايغا  لىدى.سو  الگېرلىرىغا  جازا  ئۇيغۇرنى  مىليونلىغان

  مەقسىتىگە  ئاللىبۇرۇن  خىتاي ھۆكۈمىتى  بۇ جەرياندا  ئەمما  ،تونۇپ يەتتى  بولغانلىقىنى  ئىش
  38دەپ بۇ جەرياننى قىسقىچە خۇالسىلىدى. «يەتتى

 تۇرۇش قارشى كە «بۆلگۈنچىلىك مىللىي» .3.2

 مىللىي   -دىنسۆزى  بىر  يەنە  قىلغان  مەقسەت  الگېرلىرىنى  جازا  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي
خىتاي  ،ئارقىلىق  تۇرۇش  قارشى   بۆلگۈنچىلىككە    تەرەققىي   ئېڭىنى   ى پۇقرالىق  ئۇيغۇرالرنىڭ 

بولىدۇتەشەببۇسى  قىلدۇرۇش كۆرۈۋالغىلى  ئەمەسلىكىنى  مۇۋاپىق  ئەقىلگە  خىتاي   ، نىڭ 
  بىلەن  ئاقالش  تۈرىنى  الگېرلىرى  جازا  ۇقتىدان  ھۆكۈمىتىنىڭ رەئىسى شى جىنپىڭ بۇلتۇرقى 

 رايونىدىكى  ئاپتونوم ئۇيغۇر  نەتىجىسىدە، نىڭەتەربىيئاتالمىش  بېرىلگەن الگېرالردا ۋاقىتتا، بىر
 ئوتتۇرىغا   ئاشقانلىقىنى  تۇيغۇسىنىڭ  بىخەتەرلىك  ۋە  خۇشاللىقى  كىرىمى،  مىللەتلەرنىڭ  بارلىق
  قوبۇل   سۈپىتىدە  سىياسىتى  مۇددەتلىك  ئۇزۇن  خىتاينىڭ  الگېرالرنىڭ  ۇقتىدان  يەنە  ئۇ.  قويدى

بارلىق،  سىياسەتنىڭ  بۇ  كېرەكلىكىنى،  قىلىنىشى رايوندىكى   خىتاي  قە،خەلق  ئۇيغۇر 
الزىملىقىنىچۈش   توغرا  مىللىتىنى تەربىيەلەش  ئۈچۈن   ئۆز  مىللەتلەرگە  بارلىق  ۋە  ەندۈرۈش 

ھەققىدە    دۆلىتى، تەركىبى  مىللەت  ۋە   ئىنتايىن تەمىنلەشنىڭ    قاراش  كۆز  توغراتارىخى 
  ئاشكارىالنغان   دامەتبۇئاتالر  ھازىرغىچە  ۋە  زىيارىتىمىز  بىزنىڭ 39.قويدى  ئوتتۇرىغا  مۇھىملىقىنى

 دەپسەندىچىلىكىدىن   ھوقۇق  كىشىلىك   الگېرلىرىدىكى  جازا  ئاساسەن،  ھۆججەتلەرگە  رەسمىي
  ئۆگىتىش   مەدەنىيىتىنى  ۋە  تارىخىخىتاي    ەقسىتىمنىڭ  مائارىپ   مەجبۇرىي  ۈرگۈزۈلۈۋاتقاني  ،باشقا

ماندارىن   تىلىنى  ئۇيغۇرالرنىڭ  بەلكى  ئەمەس، بېكىتىلگەن  قىلىپ  تىلى  ئورتاق  خىتاينىڭ 
خىتاي    ،ئېلىش  ئالدىنى  داۋامالشتۇرۇشنىڭ  ەرنى پائالىيەتل  دىنىي  ،ئۆزگەرتىش  خىتايچە قىلىپ

 
 كۈنىدىكى سۆھبەت. -26 ئاينىڭ-4يىلى -2021پېروفېسور ئابدۇرېشىت جېلىل قارلۇق بىلەن  38

39 ABC News. (2020). Chinese President Xi Jinping defends Xinjiang detention network, claiming 
'happiness' is on the rise. 24 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 

ئىكەنلىكىنى      يوقىتىش  كىملىكىنى  ئۇيغۇر  ۋە  بولۇش  سادىق  ەسىگەپارتىيكوممۇنىستىك  
رەئ  .  ېتەلەيمىزيبىلىپ   خىتاي  سىياسەتنىڭ  خىل  بۇ  ئۈچۈن  جىنپىڭ  شۇنىڭ  شى  ىسى 

 ئاقىالنىلىك ئەمەس.  كېلىشى ئېلىپ ۋە بىخەتەرلىك تۇيغۇسى ۇشاللىقخئېيتقاندەك، پايدا، 

  قارشى   بۆلگۈنچىلىككە   مىللىي  رايونىدىكى ئاتالمىش  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي
  تەسىرلەرنى   ئەكس  ئۈچۈن  نېمە  سىياسەتلەرنىڭ  بۇ  ۋە  سىياسەتلىرىنى  قويغان  يولغا  تۇرۇش ئۈچۈن

  « كۆتۈرىدۇ؟  قوزغىالڭ  نېمىشقا  كىشىلەر»  گۇرنىڭ  تېدئۈچۈن،    چۈشىنىش  كەلگەنلىكىنى   ئېلىپ
نى بىر ئوقۇپ بېقىش الزىم، ئۇنىڭ كىتابىدا مىللىي سىياسەت ۋە توقۇنۇش تىلغا  ئەسىرى  ناملىق

ئاساسەن  خىل   بۇ  40.ئېلىنغان تەرىپىدىن  ،قاراشقا   كەمسىتىش  ۇلغانقوي  يولغا  ھۆكۈمەت 
 گۇرۇپپىالر   باشقا  ئۆزلىرىنىڭ  گۇرۇپپا  بىر  جەمئىيەتتىكى  بىر  ئوخشاش  نەتىجىسىدە،  سىياسىتى

  ئېرىشەلەيدىغان   گۇرۇپپىالر  باشقا  ياكى  قالغانلىقىنى  ئارقىدا  سېلىشتۇرغاندا  گۇرۇپپىالرغا  ياكى
 قىلىنغان   ھېس  ئالدىدا  مەھرۇملۇق  بۇ  قىلسا،  ھېس  قالغانلىقىنى  مەھرۇم  قەدەر  بىر  پۇرسەتتىن

  كەلتۈرۈپ  دۈشمەنلىكنى  ۋە  ئاچچىقلىنىشنى  بولغان  گۇرۇپپىالرغا  باشقا  ھەم  ئۈمىدسىزلىك
  شۇنداقال   .مۇمكىن  ئايلىنىشى   زوراۋانلىققا  قارشى  ھوقۇققا  ۋە  تاجاۋۇزچىلىق  يەنە  ئۇ.  چىقىرىدۇ

 توقۇنۇشقا  ۋە  كۈچىيىشى  زىددىيەتنىڭ  مىللىي  ۇشىسوزۇل  ئۇزۇنغا  ئۈمىدسىزلىكنىڭ  بۇ
 .ئاچىدۇ  يول ئايلىنىشىغا

  بولۇپمۇ   سىياسىتى،  مىللىي  يۈرگۈزگەن  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي
  « سىياسىتى نى تەرەققىي قىلدۇرۇش  غەرب»  قويۇلغان  يولغا  باشالپ  بېشىدىن  يىلالرنىڭ-2000
خىتايالرنىڭ    رايونالردا  ئولتۇراقالشقان  ئۇيغۇرالر،  سىياسەت  مىللىي  بېرىلغان  ئېلىپ  نامىدا

 زىددىيەتنى   مىللىي  رايوندىكى   بۇ  ئارقىلىق،  بېرىش  ئىلھام   ئولتۇراقلىشىشىغا  كۆپلەپ
ىي ىرى مەجبۇرئېتىزل  ۋە  ئۆي  دۆلەتنىڭ بۇ سىياسىتى دائىرىسىدە،  كۈچەيتكەنلىكىنى بايقىدۇق.

  ئولتۇراقالشقانلىقىنى   خىتايالرنىڭ  ئىچىدە  ۋاقىت  قىسقا  جايالرغا  بۇ  ، ئۇيغۇرالرسېتىۋېلىنغان  
 بېرىلغان  ئېلىپ  بىلەن  رىغبەتلەندۈرۈشى   جەھەتتىن  مالىيە  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي.  ئېيتتى
  رايونغا   بۇ  نەتىجىسىدە،   سىياسىتىنىڭ  ئورۇنالشتۇرۇشخىتايالرنى كۆپلەپ    رايونىغا  ئاپتونوم   ئۇيغۇر
 ۋاقىت  قىسقا  ۋە   كىرىم   قوشۇمچە   يىللىق   مائاش،  قوشۇمچە   ئۆي،   خىتايالرغا  كەلگەن  كۆچۈپ
يېڭى    ياخشى  ئىچىدە  خىتايالر  باشلىغان  ياشاشقا  رايوندا  بۇ  .تەمىنلەندى  خىزمەتئورۇنالردا 

ئېرىشەلمەيدىغان ئۆلكىدە   قولىدىكى  ئۇيغۇرالرنىڭىپ،  ئېرىش  پۇرسەتكە  ئىقتىسادىي  ئىچكىرى 
  سانلىق  ئاز  باشقا  ئوقۇغۇچىالر  پۈتتۈرگەن  ئۇنىۋېرسىتېتنى.  باشلىدى  تارتىۋېلىشقا  پۇرسەتلىرىنى

ئۈچۈن  باھا  بىرلىكتە  بىلەن  توپى  مىللەتلەر  مىللەتلەر  سانلىق  ئاز    ئايرىم لىنىپ، 
 ئۇيغۇر  ئىشلەۋاتقان  رايوندا   بۇ.  بولىدۇ  قىلسا  ئىلتىماس  خىزمەت ئورنىغا  ىكل10%  ئېچىلغان

بوشىتىلىپ،  خىزم  كۆپىنچىسى   رنىڭتەتقىقاتچىال  ۋە  ئوقۇتقۇچىلىرى ئورنىغا ئۇالرەتتىن  نىڭ 
 ئىنتايىن  بىلەن تەڭ  سىياسىتى  كۆچمەنلەر.  قىلىنغان  قوبۇلخىتايالر    كەلگەن  كۆچۈپ  يېڭىدىن
بولۇپچەكلىمىلەرمۇ    قاتتىق قويۇلغان   ۋە  مۇراسىمى  مەدەنىيەت  تىلى،  ئۇيغۇرالرنىڭ  ،يولغا 
  ياشايدىغان   ئامېرىكىدا  قىلغان  زىيارەت  بىز.  كۆپەيدى  چەكلىمىلەر  بولغان  ئۇسۇلىغا  تۇرمۇش
  ۋە   ئوقۇتقۇچىلىرى  تىلى   ئۇيغۇر  مەزگىلدە   بۇ  ئېيتىشىچە،  ھامۇتنىڭ  تاھىر  زىيالىيسى  ئۇيغۇر
  دۆلەتنى  غائاپتورالر  تەكشۈرۈلۈپ،  ماتېرىياللىرى  قاتارلىق  كىنو  ۋە  كىتاب  زىيالىيلىرىنىڭ  ئۇيغۇر

. بولۇپمۇ    ەيىبلىدىئ جىنايەتلەر بىلەن    دېگەندەك  قوغداش  بۆلگۈنچىلىكنى  مىللىي  ۋە  پارچىالش
 

40 Ted Robert Gurr. (1970). Why Men Rebel (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970). 
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  ئەرەب.  باشالندى  يىلالردا  -2010  قېتىملىقى  ئىككىنچى   سەلبىي تەرەپكە يۆتكەلدى.  ئاممىسىدا
  بۇ.  باشلىدى  دىققەت تارتىشقا  تەشكىالتالر  رادىكال   شەرقتىكى  ئوتتۇرا  بىرلىكتە  بىلەن  باھارى

خىتايمەسىلىدە بولدى  سەزگۈرلۈكىدىن  دۇنياسىنىڭ   غەرب   ،    مۇسۇلمانالرنىڭ   ،پايدىالنماقچى 
  كونترول  نەپەس ئېلىشىمۇ  ئۇيغۇرالرنىڭ   ۋە  قىينىلىۋاتقان  قىلىشتا  ئىبادەتلىرىنى  ئاددىي  ئەڭ

قويۇلدى  تەشۋىقاتچىالرغا  رادىكال  ساندىكى  ئاز  ناھايىتى  رايوندا،  قىلىنىدىغان   غائۇالر.  يول 
  مىڭلىغان   رايوندىن  بۇ  ئاشۇرۇپ،  سانىنى  ۋە  كۈچى  تەسىر  ئۇالر  ،چېقىلمىغانسېرى  ھالدا  ئاڭلىق

خىتاي    نىڭئۇالر.  باردى   ئېلىپ  قىينالماستىن   ېچھ  شەرققە  ئوتتۇرا  كىشىلەرنى  ئالدانغان
ئۇيغۇرنىڭ    ئوڭۇشلۇق  چېگراسىدىن بىر  ھەرقانداق  ھەيران   ېگرادىنچئۆتەلىشى،  ئۆتۈشى 

ئىدى ئىش  بىر  سىنلىرى  .  قاالرلىق  ئۇيغۇرالرنىڭ  رايونىدىن  خىتاي    كەلگەنسېرى،ئۇرۇش 
 بولغان  ئۇيغۇرالرغا  دەپ  «ئوخشاش  دۈشمىنىمىز  بىزنىڭ  ،الرقاراڭ»  دۆلەتلىرىگە  غەرب  ھۆكۈمىتى
بۇ رايوندا   چۈشەنچىنىڭ  دىنىي   رادىكال  يات  ەسى كومپارتىي  خىتاي  .ئاشۇردىتېخىمۇ    بېسىمنى
 مىڭلىغان  قويۇپ،  يول   بېرىشىغا  ئېلىپ  تەشۋىقات   رايوندا  بۇ  ۋە  تۇرۇشىغا  بولۇپ  مەۋجۇت

  ئۇ مىڭلىغان ئۇيغۇرنى باھانە قىلىپ،   ئاندىن،.  ئاچتى  يول  بېرىشىغا  رايونىغا  ئۇرۇش  ئۇيغۇرالرنىڭ
  نېمە  بولسىمۇ  كېچىكىپ  ئەگەشكەنلەر  خىتايغا  لىدى.سو  الگېرلىرىغا  جازا  ئۇيغۇرنى  مىليونلىغان

  مەقسىتىگە  ئاللىبۇرۇن  خىتاي ھۆكۈمىتى  بۇ جەرياندا  ئەمما  ،تونۇپ يەتتى  بولغانلىقىنى  ئىش
  38دەپ بۇ جەرياننى قىسقىچە خۇالسىلىدى. «يەتتى

 تۇرۇش قارشى كە «بۆلگۈنچىلىك مىللىي» .3.2

 مىللىي   -دىنسۆزى  بىر  يەنە  قىلغان  مەقسەت  الگېرلىرىنى  جازا  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي
خىتاي  ،ئارقىلىق  تۇرۇش  قارشى   بۆلگۈنچىلىككە    تەرەققىي   ئېڭىنى   ى پۇقرالىق  ئۇيغۇرالرنىڭ 

بولىدۇتەشەببۇسى  قىلدۇرۇش كۆرۈۋالغىلى  ئەمەسلىكىنى  مۇۋاپىق  ئەقىلگە  خىتاي   ، نىڭ 
  بىلەن  ئاقالش  تۈرىنى  الگېرلىرى  جازا  ۇقتىدان  ھۆكۈمىتىنىڭ رەئىسى شى جىنپىڭ بۇلتۇرقى 

 رايونىدىكى  ئاپتونوم ئۇيغۇر  نەتىجىسىدە، نىڭەتەربىيئاتالمىش  بېرىلگەن الگېرالردا ۋاقىتتا، بىر
 ئوتتۇرىغا   ئاشقانلىقىنى  تۇيغۇسىنىڭ  بىخەتەرلىك  ۋە  خۇشاللىقى  كىرىمى،  مىللەتلەرنىڭ  بارلىق
  قوبۇل   سۈپىتىدە  سىياسىتى  مۇددەتلىك  ئۇزۇن  خىتاينىڭ  الگېرالرنىڭ  ۇقتىدان  يەنە  ئۇ.  قويدى

بارلىق،  سىياسەتنىڭ  بۇ  كېرەكلىكىنى،  قىلىنىشى رايوندىكى   خىتاي  قە،خەلق  ئۇيغۇر 
الزىملىقىنىچۈش   توغرا  مىللىتىنى تەربىيەلەش  ئۈچۈن   ئۆز  مىللەتلەرگە  بارلىق  ۋە  ەندۈرۈش 

ھەققىدە    دۆلىتى، تەركىبى  مىللەت  ۋە   ئىنتايىن تەمىنلەشنىڭ    قاراش  كۆز  توغراتارىخى 
  ئاشكارىالنغان   دامەتبۇئاتالر  ھازىرغىچە  ۋە  زىيارىتىمىز  بىزنىڭ 39.قويدى  ئوتتۇرىغا  مۇھىملىقىنى

 دەپسەندىچىلىكىدىن   ھوقۇق  كىشىلىك   الگېرلىرىدىكى  جازا  ئاساسەن،  ھۆججەتلەرگە  رەسمىي
  ئۆگىتىش   مەدەنىيىتىنى  ۋە  تارىخىخىتاي    ەقسىتىمنىڭ  مائارىپ   مەجبۇرىي  ۈرگۈزۈلۈۋاتقاني  ،باشقا

ماندارىن   تىلىنى  ئۇيغۇرالرنىڭ  بەلكى  ئەمەس، بېكىتىلگەن  قىلىپ  تىلى  ئورتاق  خىتاينىڭ 
خىتاي    ،ئېلىش  ئالدىنى  داۋامالشتۇرۇشنىڭ  ەرنى پائالىيەتل  دىنىي  ،ئۆزگەرتىش  خىتايچە قىلىپ
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39 ABC News. (2020). Chinese President Xi Jinping defends Xinjiang detention network, claiming 
'happiness' is on the rise. 24 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 

ئىكەنلىكىنى      يوقىتىش  كىملىكىنى  ئۇيغۇر  ۋە  بولۇش  سادىق  ەسىگەپارتىيكوممۇنىستىك  
رەئ  .  ېتەلەيمىزيبىلىپ   خىتاي  سىياسەتنىڭ  خىل  بۇ  ئۈچۈن  جىنپىڭ  شۇنىڭ  شى  ىسى 

 ئاقىالنىلىك ئەمەس.  كېلىشى ئېلىپ ۋە بىخەتەرلىك تۇيغۇسى ۇشاللىقخئېيتقاندەك، پايدا، 

  قارشى   بۆلگۈنچىلىككە   مىللىي  رايونىدىكى ئاتالمىش  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي
  تەسىرلەرنى   ئەكس  ئۈچۈن  نېمە  سىياسەتلەرنىڭ  بۇ  ۋە  سىياسەتلىرىنى  قويغان  يولغا  تۇرۇش ئۈچۈن

  « كۆتۈرىدۇ؟  قوزغىالڭ  نېمىشقا  كىشىلەر»  گۇرنىڭ  تېدئۈچۈن،    چۈشىنىش  كەلگەنلىكىنى   ئېلىپ
نى بىر ئوقۇپ بېقىش الزىم، ئۇنىڭ كىتابىدا مىللىي سىياسەت ۋە توقۇنۇش تىلغا  ئەسىرى  ناملىق

ئاساسەن  خىل   بۇ  40.ئېلىنغان تەرىپىدىن  ،قاراشقا   كەمسىتىش  ۇلغانقوي  يولغا  ھۆكۈمەت 
 گۇرۇپپىالر   باشقا  ئۆزلىرىنىڭ  گۇرۇپپا  بىر  جەمئىيەتتىكى  بىر  ئوخشاش  نەتىجىسىدە،  سىياسىتى

  ئېرىشەلەيدىغان   گۇرۇپپىالر  باشقا  ياكى  قالغانلىقىنى  ئارقىدا  سېلىشتۇرغاندا  گۇرۇپپىالرغا  ياكى
 قىلىنغان   ھېس  ئالدىدا  مەھرۇملۇق  بۇ  قىلسا،  ھېس  قالغانلىقىنى  مەھرۇم  قەدەر  بىر  پۇرسەتتىن

  كەلتۈرۈپ  دۈشمەنلىكنى  ۋە  ئاچچىقلىنىشنى  بولغان  گۇرۇپپىالرغا  باشقا  ھەم  ئۈمىدسىزلىك
  شۇنداقال   .مۇمكىن  ئايلىنىشى   زوراۋانلىققا  قارشى  ھوقۇققا  ۋە  تاجاۋۇزچىلىق  يەنە  ئۇ.  چىقىرىدۇ

 توقۇنۇشقا  ۋە  كۈچىيىشى  زىددىيەتنىڭ  مىللىي  ۇشىسوزۇل  ئۇزۇنغا  ئۈمىدسىزلىكنىڭ  بۇ
 .ئاچىدۇ  يول ئايلىنىشىغا

  بولۇپمۇ   سىياسىتى،  مىللىي  يۈرگۈزگەن  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي
  « سىياسىتى نى تەرەققىي قىلدۇرۇش  غەرب»  قويۇلغان  يولغا  باشالپ  بېشىدىن  يىلالرنىڭ-2000
خىتايالرنىڭ    رايونالردا  ئولتۇراقالشقان  ئۇيغۇرالر،  سىياسەت  مىللىي  بېرىلغان  ئېلىپ  نامىدا

 زىددىيەتنى   مىللىي  رايوندىكى   بۇ  ئارقىلىق،  بېرىش  ئىلھام   ئولتۇراقلىشىشىغا  كۆپلەپ
ىي ىرى مەجبۇرئېتىزل  ۋە  ئۆي  دۆلەتنىڭ بۇ سىياسىتى دائىرىسىدە،  كۈچەيتكەنلىكىنى بايقىدۇق.

  ئولتۇراقالشقانلىقىنى   خىتايالرنىڭ  ئىچىدە  ۋاقىت  قىسقا  جايالرغا  بۇ  ، ئۇيغۇرالرسېتىۋېلىنغان  
 بېرىلغان  ئېلىپ  بىلەن  رىغبەتلەندۈرۈشى   جەھەتتىن  مالىيە  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي.  ئېيتتى
  رايونغا   بۇ  نەتىجىسىدە،   سىياسىتىنىڭ  ئورۇنالشتۇرۇشخىتايالرنى كۆپلەپ    رايونىغا  ئاپتونوم   ئۇيغۇر
 ۋاقىت  قىسقا  ۋە   كىرىم   قوشۇمچە   يىللىق   مائاش،  قوشۇمچە   ئۆي،   خىتايالرغا  كەلگەن  كۆچۈپ
يېڭى    ياخشى  ئىچىدە  خىتايالر  باشلىغان  ياشاشقا  رايوندا  بۇ  .تەمىنلەندى  خىزمەتئورۇنالردا 

ئېرىشەلمەيدىغان ئۆلكىدە   قولىدىكى  ئۇيغۇرالرنىڭىپ،  ئېرىش  پۇرسەتكە  ئىقتىسادىي  ئىچكىرى 
  سانلىق  ئاز  باشقا  ئوقۇغۇچىالر  پۈتتۈرگەن  ئۇنىۋېرسىتېتنى.  باشلىدى  تارتىۋېلىشقا  پۇرسەتلىرىنى

ئۈچۈن  باھا  بىرلىكتە  بىلەن  توپى  مىللەتلەر  مىللەتلەر  سانلىق  ئاز    ئايرىم لىنىپ، 
 ئۇيغۇر  ئىشلەۋاتقان  رايوندا   بۇ.  بولىدۇ  قىلسا  ئىلتىماس  خىزمەت ئورنىغا  ىكل10%  ئېچىلغان

بوشىتىلىپ،  خىزم  كۆپىنچىسى   رنىڭتەتقىقاتچىال  ۋە  ئوقۇتقۇچىلىرى ئورنىغا ئۇالرەتتىن  نىڭ 
 ئىنتايىن  بىلەن تەڭ  سىياسىتى  كۆچمەنلەر.  قىلىنغان  قوبۇلخىتايالر    كەلگەن  كۆچۈپ  يېڭىدىن
بولۇپچەكلىمىلەرمۇ    قاتتىق قويۇلغان   ۋە  مۇراسىمى  مەدەنىيەت  تىلى،  ئۇيغۇرالرنىڭ  ،يولغا 
  ياشايدىغان   ئامېرىكىدا  قىلغان  زىيارەت  بىز.  كۆپەيدى  چەكلىمىلەر  بولغان  ئۇسۇلىغا  تۇرمۇش
  ۋە   ئوقۇتقۇچىلىرى  تىلى   ئۇيغۇر  مەزگىلدە   بۇ  ئېيتىشىچە،  ھامۇتنىڭ  تاھىر  زىيالىيسى  ئۇيغۇر
  دۆلەتنى  غائاپتورالر  تەكشۈرۈلۈپ،  ماتېرىياللىرى  قاتارلىق  كىنو  ۋە  كىتاب  زىيالىيلىرىنىڭ  ئۇيغۇر

. بولۇپمۇ    ەيىبلىدىئ جىنايەتلەر بىلەن    دېگەندەك  قوغداش  بۆلگۈنچىلىكنى  مىللىي  ۋە  پارچىالش
 

40 Ted Robert Gurr. (1970). Why Men Rebel (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970). 
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قاراپ  بۇ كۈنگە  ئۇيغۇرالر:  كەلدۇق  يەكۈنگە  تۆۋەندىكىدەك  بىز  ۋەقەلەرگە  كۈندىن  سانى   ،
ئۇچرىغان   ئىمتىيازلىرى  تەمىنلىگەن  دۆلەت  بىلەن  خىتايالر  ئېشىۋاتقان ئۆزلىرى   ۋە 

نورمال.  بولۇشى    تۇيغۇسىدامەھرۇملۇق    ۇپ،سېلىشتۇر  بىلەن  ئادالەتسىزلىكلەر   بۇ   ناھايىتى 
 كۈچەيتىپال  زىددىيەتنى  مىللىي  ئوتتۇرىسىدىكى  خىتايالر  بىلەن  ئۇيغۇرالر  ھېسسىيات  خىل

ھېمەھ  يەنە  قالماستىن، كىشىلەر  رۇملۇق  ياشىغان    چارىسىنىڭ  قىلىش  ھەلسسىياتى 
 دىنىي   ياكى  ورلۇقرتېر  خىتاي ھۆكۈمىتى  شۇڭا  ە باشاليدۇ.ئىشىنىشك  ئىكەنلىكىگە  زوراۋانلىق

  ، ئەكسىچە  بۇنىڭ.  تۇرمايدۇ  قارشىبۆلگۈنچىلىككىمۇ    مىللىي  تۇرمىغاندەك،  قارشى  ئاشقۇنلۇققا
قىلىشىغا  ۋە  ەسىئىدىي  بۆلگۈنچىلىك  مىللىي   ئۇيغۇرالرنىڭ  ئۇ  سېلىش   ئاساس  زوراۋانلىق 

 نىڭدۆلەتلەر  باشقا  زۇلۇمىنى ئۇچرىغان    جەھەتتىكى  مەدەنىيەت  ۋە  دىنىي  ئۇيغۇرالرنىڭ  ئارقىلىق،
 قانۇنالشتۇرۇشنى مەقسەت قىلىدۇ. نەزىرىدە

 زومىگەرلىكى يەرشارى .3.3
  قاراتقان   ئۇيغۇرالرغا  ،خىتاينىڭ  ماگناتى  تېخنىكا  ۋە  ئىقتىساد  ئېشىۋاتقان   سۈرئەتتە  تېز

  سەۋەبى  مۇھىم   قاچۇرىدىغان  ئۆزىنى  قىلىشتىنۇل  وبقكۈچەيتكەنلىكىنى    كۈنسېرى  بېسىمىنى
 تەرىپىدىن   جىنپىڭ  شى  يىلى- 2013.  تۈرى  يولى  يىپەك  يېڭىيەنى    يول  بىر  ەلباغب  بىر:  بار

  بىرى   تۈرلىرىنىڭ  ئەسلىھە  ئۇل  ئۇلۇغۋار  ئەڭ  اليىھەلەنگەن  بۇيان   تارىختىن  ۋە  قىلىنغان  ئېالن
  دۆلەتلەرنى   بارلىق  دائىرىسىدىكى  تۈر  ئۇ  42بولۇپ،  تۈرى   يول  بىر  غبابەل  بىر   تەسۋىرلەنگەن  دەپ

  قۇرۇلۇشنىڭ  بۇ  .قىلىدۇ  مەقسەت  تۇتاشتۇرۇشنى  جەھەتتىن  تېخنىكا  ۋە   ئىقتىساد  ،جۇغراپىيە
  قىلدۇرۇشنى   تەرەققىي  ۋە چوڭ قۇرۇقلۇقتا  ئاتىلىدىغان  دەپ  «اغببەل  ئىقتىسادىي  يولى  يىپەك»

  قۇرۇقلۇق   ئاسىيا-ياۋرو   يېڭى(  1: )بار  كارىدور  ئىقتىسادىي   ئاساسلىق  6  قىسمىدا  قىلغان  مەقسەت
كارىدورى،    پاكىستان- خىتاي  (3)،  كارىدورى  ئاسىيا  غەربىي-ئاسىيا  ئوتتۇرا-خىتاي(  2)  كارىدورى،

)  سىيەۇر-موڭغۇلىيە-خىتاي (  5)كارىدورى،    بېرما-خىتاي-بېنگال  (4) -خىتاي(  6كارىدور، 
ىش نىشان قىلىنغان بېرىل   ئېلىپ  دېڭىزدا. قۇرۇلۇشنىڭ  كارىدورى  ئارىلى  يېرىم   ىندونېزىيەھ

 بوغۇزى،  ماالككا  دېڭىزى،  خىتاي  جەنۇبىي  بولسا،  مىىقىس  «يولى  يىپەك  دېڭىز  ئەسىر-21»  تۈرى
ئۆز ئىچىگە ئالغان ئاساستا،    قولتۇقىنى  پارس  ۋە   دېڭىزى  ئەرەب   قولتۇقى،  بېنگال  ئوكيان،  ھىندى
 ۋە   مىسىر  سومالى،  ئارىلى،  يېرىم   ئەرەب  ھىندىستان،  ھىندونېزىيە،  ئاسىيا،  جەنۇبىي  شەرقىي
 يول،   رايونالرنى  كارىدوردىكى  بۇ  43.قىلىدۇ  مەقسەت  ىشىشنىتۇت  ياۋروپاغا  ئارقىلىق  دېڭىز  ئوتتۇرا

ئارىسىدىكى رايونال  قاتارلىق   نىيىسىېل  گاز  تەبىئىي   ۋە   نېفىت  يول،  تۆمۈر  پورت،  كۆۋرۈك،  ر 
  فىزىكىلىق  خىل  ھەر  بېرەلەيدىغان  ياردەم  ياخشىالشقاەتنى  مۇناسىۋ  ئىقتىسادىي   ۋە  سىياسىي

 ھۆكۈمىتى   خىتاي.  قىلىدۇ   مەقسەت  تۇتاشتۇرۇشنى  بىرىگە-بىر  بىلەن  ۋاسىتىلەر  رەقەملىك  ۋە
  مىليارد   8  تىرىليون  4  تەننەرخى  قۇرۇلۇشنىڭ  بۇ  پىالنلىغان  تامامالشنى  بۇرۇن  يىلدىن-2050
  44دولالر ئەتراپىدا. مىليون 800
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42 Andrew Chatzky and James McBride. (2020). “China’s Massive  and Road Initiative,” Council on Foreign 
Relations. 28 Ocak 2020. 24 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
43 BRI. Belt and Road Initiative. 24 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
44 BRI. Belt and Road Initiative. 24 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 

 
 

 

  دۇنيا  ئەمەلىيلىشىشى بىلەن  تۈرنىڭ  بۇ  ئاساسەن،  ئۇچۇرالرغا  بەرگەن  ھەققىدە  تۈر  يۇقىرىدىكى
  ئۆزگىرىشلەرنىڭ  ئىجتىمائىي  ھەتتا  ئىقتىسادىي،  سىياسىي،  كېلىدىغان  بارلىققا  مىقياسىدا
  قىسمىنى  بىر  مۇھىم   ۇنيانىڭد  .ئەمەس  تەس  مۆلچەرلەش  بولىدىغانلىقىنى   چوڭ  قانچىلىك

خەلئور تۈرنىڭ،  بۇ  قارشى   رىقابەتلىشىدىغان   كەسكىن  سىستېمىدا  قئاراايدىغان    ئامېرىكىغا 
. ىغانلىقى مۆلچەرلىنىۋاتىدۇيېقىنالشتۇرىد  تېخىمۇ  نىشانىغا  زومىگەرلىك  نىڭيەرشارى  خىتاينى

 دۆلەتلەردىكى   ئەمما خىتاينىڭ شۇ  بولسىمۇ،  تەكىتلەنگەن كۆپرەك    تەرىپى  ئىقتىسادىي  تۈرنىڭ  بۇ
بولۇشى    ۇرۇشىئاش   تەسىرىنى  سىياسىي  ۋە   مەۋجۇتلۇقى  ھەربىي سەۋەپ  قارشىلىققا  كۈچلۈك 

خىتاي ئارقىلىق  بۇ   ئاسىياغا »  ئېلىنغان  تىلغا  دائىم  دەۋرىدە  ئوباما  ھۆكۈمىتى  مۇمكىن. 
 . يوقىتااليدۇ سىياسىتىنى  «قايتىش

  زومىگەرلىكىنى قولغا ئېلىشنى   شارى  يەر  خىتاينىڭ  تەشەببۇسى  يول  بىر   اغببەل  بىر  گەرچە
  خىتاي  ئەمما  قارالسىمۇ،  دەپ   تەشەببۇس   يېڭى  باشلىغان  قىلدۇرۇشقا  تەرەققىي   قىلىپ  مەقسەت
.  كەلدى   قىلىپ  سىناق  تىپلىرىنى  كىچىك  تۈرنىڭ   بۇ  دۆلەتلەردە  ئوخشىمىغان  بۇيان  ئۇزۇندىن

  ھەمكارلىق   يىللىق  25  ھۆكۈمىتى  خىتاي  كۆرۈشكەن  بىلەن  ئىران  مارتتا   يىل  بۇ  مەسىلەن،
  دەپ  «مۇناسىۋىتى  شېرىكلىك  ېگىيەلىكئىسترات  ئۇنىۋېرسال»  ئۇالر.  ئىمزالىدى  كېلىشىمى
  ، ئالماشتۇرۇشقىچە  ئېنېرگىيە  تېلېگرافتىن  دۆلەت  ئىككى  ،ئارقىلىق  كېلىشىم   بۇ  ئاتايدىغان

  يىل  25  توغرىسىدا  مەسىلىلەر  نۇرغۇن  بولغان  ھەمكارلىقىغىچە  مۇداپىئە  ساغالملىقتىن
  بىر  يەنە   بولغان  بېرىلماقچى  ئېلىپ  دائىرىسىدە  كېلىشىم .  سۆھبەتلىشىدۇ  ۋە  ھەمكارلىشىدۇ

  ئەسكەرنى  5000  خىتاينىڭ  مۇددەت ئىچىدە،  بولغان  ئىگە  كۈچكە  كېلىشىم   بولسا،  تەرەققىيات
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كېيىن  -2016 تۈركىيەنىڭ  مىللىي  يىلىدىن  نەتىجىسىدە،  قاتتىقلىشىشى  سىياسەتنىڭ 
  41چەكلەنگەنلىكىنى بايان قىلدى. سېتىشمۇ نىمەھسۇالتلىرىئېالنلىرى ۋە تۈركىيە 

قاراپ  بۇ كۈنگە  ئۇيغۇرالر:  كەلدۇق  يەكۈنگە  تۆۋەندىكىدەك  بىز  ۋەقەلەرگە  كۈندىن  سانى   ،
ئۇچرىغان   ئىمتىيازلىرى  تەمىنلىگەن  دۆلەت  بىلەن  خىتايالر  ئېشىۋاتقان ئۆزلىرى   ۋە 

نورمال.  بولۇشى    تۇيغۇسىدامەھرۇملۇق    ۇپ،سېلىشتۇر  بىلەن  ئادالەتسىزلىكلەر   بۇ   ناھايىتى 
 كۈچەيتىپال  زىددىيەتنى  مىللىي  ئوتتۇرىسىدىكى  خىتايالر  بىلەن  ئۇيغۇرالر  ھېسسىيات  خىل

ھېمەھ  يەنە  قالماستىن، كىشىلەر  رۇملۇق  ياشىغان    چارىسىنىڭ  قىلىش  ھەلسسىياتى 
 دىنىي   ياكى  ورلۇقرتېر  خىتاي ھۆكۈمىتى  شۇڭا  ە باشاليدۇ.ئىشىنىشك  ئىكەنلىكىگە  زوراۋانلىق

  ، ئەكسىچە  بۇنىڭ.  تۇرمايدۇ  قارشىبۆلگۈنچىلىككىمۇ    مىللىي  تۇرمىغاندەك،  قارشى  ئاشقۇنلۇققا
قىلىشىغا  ۋە  ەسىئىدىي  بۆلگۈنچىلىك  مىللىي   ئۇيغۇرالرنىڭ  ئۇ  سېلىش   ئاساس  زوراۋانلىق 

 نىڭدۆلەتلەر  باشقا  زۇلۇمىنى ئۇچرىغان    جەھەتتىكى  مەدەنىيەت  ۋە  دىنىي  ئۇيغۇرالرنىڭ  ئارقىلىق،
 قانۇنالشتۇرۇشنى مەقسەت قىلىدۇ. نەزىرىدە

 زومىگەرلىكى يەرشارى .3.3
  قاراتقان   ئۇيغۇرالرغا  ،خىتاينىڭ  ماگناتى  تېخنىكا  ۋە  ئىقتىساد  ئېشىۋاتقان   سۈرئەتتە  تېز

  سەۋەبى  مۇھىم   قاچۇرىدىغان  ئۆزىنى  قىلىشتىنۇل  وبقكۈچەيتكەنلىكىنى    كۈنسېرى  بېسىمىنى
 تەرىپىدىن   جىنپىڭ  شى  يىلى- 2013.  تۈرى  يولى  يىپەك  يېڭىيەنى    يول  بىر  ەلباغب  بىر:  بار

  بىرى   تۈرلىرىنىڭ  ئەسلىھە  ئۇل  ئۇلۇغۋار  ئەڭ  اليىھەلەنگەن  بۇيان   تارىختىن  ۋە  قىلىنغان  ئېالن
  دۆلەتلەرنى   بارلىق  دائىرىسىدىكى  تۈر  ئۇ  42بولۇپ،  تۈرى   يول  بىر  غبابەل  بىر   تەسۋىرلەنگەن  دەپ

  قۇرۇلۇشنىڭ  بۇ  .قىلىدۇ  مەقسەت  تۇتاشتۇرۇشنى  جەھەتتىن  تېخنىكا  ۋە   ئىقتىساد  ،جۇغراپىيە
  قىلدۇرۇشنى   تەرەققىي  ۋە چوڭ قۇرۇقلۇقتا  ئاتىلىدىغان  دەپ  «اغببەل  ئىقتىسادىي  يولى  يىپەك»

  قۇرۇقلۇق   ئاسىيا-ياۋرو   يېڭى(  1: )بار  كارىدور  ئىقتىسادىي   ئاساسلىق  6  قىسمىدا  قىلغان  مەقسەت
كارىدورى،    پاكىستان- خىتاي  (3)،  كارىدورى  ئاسىيا  غەربىي-ئاسىيا  ئوتتۇرا-خىتاي(  2)  كارىدورى،

)  سىيەۇر-موڭغۇلىيە-خىتاي (  5)كارىدورى،    بېرما-خىتاي-بېنگال  (4) -خىتاي(  6كارىدور، 
ىش نىشان قىلىنغان بېرىل   ئېلىپ  دېڭىزدا. قۇرۇلۇشنىڭ  كارىدورى  ئارىلى  يېرىم   ىندونېزىيەھ

 بوغۇزى،  ماالككا  دېڭىزى،  خىتاي  جەنۇبىي  بولسا،  مىىقىس  «يولى  يىپەك  دېڭىز  ئەسىر-21»  تۈرى
ئۆز ئىچىگە ئالغان ئاساستا،    قولتۇقىنى  پارس  ۋە   دېڭىزى  ئەرەب   قولتۇقى،  بېنگال  ئوكيان،  ھىندى
 ۋە   مىسىر  سومالى،  ئارىلى،  يېرىم   ئەرەب  ھىندىستان،  ھىندونېزىيە،  ئاسىيا،  جەنۇبىي  شەرقىي
 يول،   رايونالرنى  كارىدوردىكى  بۇ  43.قىلىدۇ  مەقسەت  ىشىشنىتۇت  ياۋروپاغا  ئارقىلىق  دېڭىز  ئوتتۇرا

ئارىسىدىكى رايونال  قاتارلىق   نىيىسىېل  گاز  تەبىئىي   ۋە   نېفىت  يول،  تۆمۈر  پورت،  كۆۋرۈك،  ر 
  فىزىكىلىق  خىل  ھەر  بېرەلەيدىغان  ياردەم  ياخشىالشقاەتنى  مۇناسىۋ  ئىقتىسادىي   ۋە  سىياسىي

 ھۆكۈمىتى   خىتاي.  قىلىدۇ   مەقسەت  تۇتاشتۇرۇشنى  بىرىگە-بىر  بىلەن  ۋاسىتىلەر  رەقەملىك  ۋە
  مىليارد   8  تىرىليون  4  تەننەرخى  قۇرۇلۇشنىڭ  بۇ  پىالنلىغان  تامامالشنى  بۇرۇن  يىلدىن-2050
  44دولالر ئەتراپىدا. مىليون 800

 
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-24ئاينىڭ  -4يىلى -2021ىر ھامۇت بىلەن تاھ 41

42 Andrew Chatzky and James McBride. (2020). “China’s Massive  and Road Initiative,” Council on Foreign 
Relations. 28 Ocak 2020. 24 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
43 BRI. Belt and Road Initiative. 24 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
44 BRI. Belt and Road Initiative. 24 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 

ئىتالىيە 

 
 

 

  دۇنيا  ئەمەلىيلىشىشى بىلەن  تۈرنىڭ  بۇ  ئاساسەن،  ئۇچۇرالرغا  بەرگەن  ھەققىدە  تۈر  يۇقىرىدىكى
  ئۆزگىرىشلەرنىڭ  ئىجتىمائىي  ھەتتا  ئىقتىسادىي،  سىياسىي،  كېلىدىغان  بارلىققا  مىقياسىدا
  قىسمىنى  بىر  مۇھىم   ۇنيانىڭد  .ئەمەس  تەس  مۆلچەرلەش  بولىدىغانلىقىنى   چوڭ  قانچىلىك

خەلئور تۈرنىڭ،  بۇ  قارشى   رىقابەتلىشىدىغان   كەسكىن  سىستېمىدا  قئاراايدىغان    ئامېرىكىغا 
. ىغانلىقى مۆلچەرلىنىۋاتىدۇيېقىنالشتۇرىد  تېخىمۇ  نىشانىغا  زومىگەرلىك  نىڭيەرشارى  خىتاينى

 دۆلەتلەردىكى   ئەمما خىتاينىڭ شۇ  بولسىمۇ،  تەكىتلەنگەن كۆپرەك    تەرىپى  ئىقتىسادىي  تۈرنىڭ  بۇ
بولۇشى    ۇرۇشىئاش   تەسىرىنى  سىياسىي  ۋە   مەۋجۇتلۇقى  ھەربىي سەۋەپ  قارشىلىققا  كۈچلۈك 

خىتاي ئارقىلىق  بۇ   ئاسىياغا »  ئېلىنغان  تىلغا  دائىم  دەۋرىدە  ئوباما  ھۆكۈمىتى  مۇمكىن. 
 . يوقىتااليدۇ سىياسىتىنى  «قايتىش

  زومىگەرلىكىنى قولغا ئېلىشنى   شارى  يەر  خىتاينىڭ  تەشەببۇسى  يول  بىر   اغببەل  بىر  گەرچە
  خىتاي  ئەمما  قارالسىمۇ،  دەپ   تەشەببۇس   يېڭى  باشلىغان  قىلدۇرۇشقا  تەرەققىي   قىلىپ  مەقسەت
.  كەلدى   قىلىپ  سىناق  تىپلىرىنى  كىچىك  تۈرنىڭ   بۇ  دۆلەتلەردە  ئوخشىمىغان  بۇيان  ئۇزۇندىن

  ھەمكارلىق   يىللىق  25  ھۆكۈمىتى  خىتاي  كۆرۈشكەن  بىلەن  ئىران  مارتتا   يىل  بۇ  مەسىلەن،
  دەپ  «مۇناسىۋىتى  شېرىكلىك  ېگىيەلىكئىسترات  ئۇنىۋېرسال»  ئۇالر.  ئىمزالىدى  كېلىشىمى
  ، ئالماشتۇرۇشقىچە  ئېنېرگىيە  تېلېگرافتىن  دۆلەت  ئىككى  ،ئارقىلىق  كېلىشىم   بۇ  ئاتايدىغان

  يىل  25  توغرىسىدا  مەسىلىلەر  نۇرغۇن  بولغان  ھەمكارلىقىغىچە  مۇداپىئە  ساغالملىقتىن
  بىر  يەنە   بولغان  بېرىلماقچى  ئېلىپ  دائىرىسىدە  كېلىشىم .  سۆھبەتلىشىدۇ  ۋە  ھەمكارلىشىدۇ

  ئەسكەرنى  5000  خىتاينىڭ  مۇددەت ئىچىدە،  بولغان  ئىگە  كۈچكە  كېلىشىم   بولسا،  تەرەققىيات

بېلگىيە

جىبۇتى 

بىر بەلباغ بىر يول پىالنىنىڭ دېڭىز ۋە قۇرۇقلۇقتىكى تۈگۈن نۇقتىلىرى 

فىرانسىيە ئىتالىيە 
ئىستانبۇل

تېھران
پاكىستان

كېنىيە 

سېرالنكا 
خانوي 

كۇئاالالمپۇر 
مااليسىيا  

ھىندونوزىيەجاكارتا  

كولومبو 
 

موسكوۋا  روسىيە 

بىر بەلباغ بىر يول
يېپەك يولى ئىقتىسادىي بەلبېغى 

دېڭىز يېپەك يولى پىالنى
 ئىقتىسادىي بەلبېغى 

ئۈرۈمچى  

شىئەن
جۇڭگو

گۇاڭجۇ
گىرىتسىيە 
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  مەقسەت   نى  «ھەمكارلىق  ئىقتىسادىي»  ئېيتقاندا،  خۇالسىلەپ  45تۇرغۇزۇشى.  زېمىنىدا  ئىران
  تەسىرىنى   ۋە  مەۋجۇتلۇقى  ھەربىي  خىتاي  بىلەن  كېلىشىم   يىللىق  25  ئىمزاالنغان  قىلىپ
بولىدۇ.    نۇقتىغا  ېگىيەلىكئىسترات  شەرقتىكى  ئوتتۇرا ئۇيغۇر  قويغان  رايونى    ئاپتونومھازىرقى 

تۇتىشىدىغان   خىتايئەسكەرلىرى  ئافغان  ئافغانىستاندىكىبىلەن  تەربىيەلەۋاتقان   ئۇيغۇر  ،نى 
 بارلىق  كېتىدىغان  قۇرۇشقا  بازا  ھەربىي  ئۆلكىسىدە  بەدەخشان  نبولغا  قوشنا  رايونىغا  ئاپتونوم

  رايوندىكى   بىللە  بىلەن  ھوقۇقى  ئەسكەر تۇرغۇزۇش  ائىراند  46.بەردى  ۋەدە  تۆلەشكە  چىقىمالرنى
 .كۈچەيتتى بىر قەدەم ئىلگىرىلىگەن ھالدايەنىمۇ  پائالىيىتىنى ھەربىي
  دەرۋازىسىنىڭ  دۇنياغا ئېچىلىدىغان   ارقىلىقخىتاي ئ  نىڭتەشەببۇسى  يول  بىر  اغببەل  بىر

  بۇ  خىتاينىڭ  جايالشقانلىقى،  چېگرىسىغا  رايونىنىڭ  ئاپتونوم   ئۇيغۇر  جەھەتتە   لىكەجۇغراپىي
 سەۋەبلىرىنىڭ  ئاساسلىق  يۈرگۈزۈشىنىڭ  سىياسىتى  خىتايالشتۇرۇش  ھالدا  كەسكىن  رايوندا
تۈرىنىڭ  مەبلەغ   چوڭ   ئەڭ   تارىختىكى  ھۆكۈمىتى  خىتاي.  بىرى  بىر »  بولغان  بىرى  سېلىش 

  رنى ئۆز تەسىر دائىرىسى ئاستىغا ئېلىپ، دۆلەتلە  نۇرغۇن  بىلەن  تەشەببۇسى  «يول  بىر   غبابەل
  بولسىمۇ،  پىالنلىغان  ئاشۇرۇشنى  ئەمەلگە  نىشانىنى  زومىگەرلىك  شارى  يەر  ئارقىلىق  شۇ  ھەمدە

 «وررتېر  يوشۇرۇن»«، »خەتەرلىك« ۋە  سەلېك»  ىدىغان بۇ رايونىدائېچىل  دۇنياغا  بۇ قۇرۇلۇشنىڭ
قارايدىغان  پۇقرا  نورمال  سەۋەبىدىن  پەرقى  مەدەنىيەت  ۋە  دىننىي  مىللىي،  ،سۈپىتىدە 

 ئۇيغۇرالرغا   رايوندىكى  بۇ.  بولىدۇ  بىئارام  مەۋجۇتلۇقىدىن  ئۇيغۇرالرنىڭ   تىزىملىكىگە چۈشمەيدىغان
سوالپ    مەجبۇرىي  الگېرلىرىغا  جازا  ۋە  تۇرۇش  تۇتۇپ  خالىغانچە  ئەيىبلەش،  ايىجىن  قارىتىلغان

  تېخىمۇ   كېيىن  قىلىنغاندىن  ئېالن  تەشەببۇسى  «يول  بىر  اغببەل  بىر»  سىياسىتىمۇقويۇش  
ھۆكۈمىتى  ئېيتقاندا،  خۇالسىلەپ .  ئېغىرالشتى   باشلىنىش  زومىگەرلىكىنىڭ  خىتاي  خىتاي 
  ئۈچۈن   ئاشۇرۇش  ئەمەلگە  ئارزۇنى  بۇ   ھەمدە  قىلىدۇ  ئۈمىد  بولۇشىنىنىڭ    «خىتايالر»  نۇقتىسىدا،
 قويۇۋاتىدۇ.  يولغا داۋاملىق سىياسىتىنى خىتايالشتۇرۇش ۋە مۇقىمالشتۇرۇش قارىتا ئۇيغۇرالرغا
 نۇرغۇن  بولسۇن،دە  مۇناسىۋەتلەر  خەلقئارا  ياكى  بولسۇن  ئىقتىسادتا  سىياسىي  مەيلى
 باشقا دۆلەتلەر  ياكى  قوغداش   ۋە  كەلتۈرۈش  قولغا  نىىتەرەققىيات  ئىقتىسادىي  دۆلەتنىڭ  تەتقىقاتالر

  قانۇننى   ۋە  ھوقۇق  كىشىلىك  ،ئۈچۈن  ئورنىتىش  مۇناسىۋەت  مۇددەتلىك  ئۇزۇن  ۋە  تىنچ  بىلەن
  خىتاي   .بېرىدۇ  كۆرسىتىپ  مۇھىملىقىنىناھايىتى    نىڭتىرىشچانلىق  قويۇشتىكى  يولغا

  مەقسەت   ئاالقىلىشىشنى  بىلەن  رايون  لىكەجۇغراپىي   كەڭ  تەرەپلەردىن  قايسى  ھەر  ھۆكۈمىتى
  كىشىلىك   قارىتىلغان  ئۇيغۇرالرغا  تەرەپتىن،  بىر  يەنە  بولسا،  ياساۋاتقان  يول  ۋە  اغببەل  قىلىپ
 قىلمىشلىرىنى   قانۇنسىز  ۆزىنىڭئ  ئاشۇرۇپ،  مىقدارىنى  دەپسەندىچىلىكلىرىنىڭ  ھوقۇق

 مىللىي  ۋە  ئاشقۇنلۇق  دىنىي  ،ورلۇقرتېرئاتىغان    دەپ  كۈچ  رەزىل  ئۈچ  ئۇرۇندى.  قانۇنالشتۇرۇشقا
شارى    يەر  سىياسەتلىرى، شۇنداقالئەكس تەسىر بەرگەن    جەريانىدا  تۇرۇش  قارشى  بۆلگۈنچىلىككە

بولۇش   ئەمەلىيەتتە   سىياسەتلىرى،  باستۇرۇش  قويغان  يولغا  ئاساسەن  نىشانىغا  زومىگىرى 
 بولىدۇ.  چەكلىمەىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىغا ن خىتاينىڭ بۇ

 
45 Iran International. (2021). Iranians Weary Of Secrecy Around Pact With China, Officials Remain 
Silent. 24 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
46 Catherine Putz. (2018). Why Would China Help Build an Afghan Military Base in Badakhshan? 
The Diplomat. 5 Ocak 2018. 24 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 

 ئەركىنلىك   ئاساسىي رايونىدىكى  ئاپتونوم  . ئۇيغۇر4
 مەسىلىسى  مائارىپ تىلدىكى ئانا .4.1

ئۇيغۇرالر  قەدىمكى  رايونىنىڭ  ئاپتونوم  ئۇيغۇر ى  لۇغەتن  قەدىمكى  ئەڭ  ئەسىردە-11  ،خەلقى 
  ىشىدۇ. سۆزل  ۈركچىسىدەت  ئۇيغۇر  بولغان  تىلى  ئانا  مەھمۇد قەشقەرىنىڭ  ئالىم   مەشھۇر  تۈزگەن

ئۇالر شەھەر ھاياتىغا   سېلىشتۇرغاندا،مىلەتلەرگە    سۆزلىشىدىغان  داتىل  ىيتۈرك  باشقا  ئەتراپتىكى
مىللەتلەرنىڭكىگە  تۇققان  باشقا    ىي ئەسەرلىرىئەدەب  يازغان  ئۇالرنىڭبالدۇر ئۆتكەنلىكى ئۈچۈن،  

تېخىمۇ   سەنئەتكار  ۋە  ئالىم   كۆپ  ئەڭ   جۇغراپىيەسىدە  كەڭ  تۈركىستاننىڭ  .كۆپ  قارىغاندا 
 . بىرى رايونالرنىڭ ىشكەنيېت

ھۆكۈمىتىنىڭ  باشالپ  يىلدىن-1949   ئىزچىل بېسىمى    بولغان  ئۇيغۇرالرغا  خىتاي 
شۇنداقال ئۇيغۇر تىلىغا بولغان بېسىممۇ ئىزچىل داۋاملىشىپ كەلدى،    ،داۋاملىشىپ كېلىۋاتىدۇ

 ۋە   باشالنغان   ئاخىرىدا  يىلالرنىڭ-90  بېسىم   مۇددەتلىك  ئۇزۇن  ۋە  قاتتىق  ئەڭ  تىلىدىكى  ۇيغۇرئ
 .دۇرمەزگىلداۋاملىشىۋاتقان  قەدەر بۈگۈنگە

بىرى   ئۇيغۇر  قىلغان  زىيارەت  بىز  ،توغرىسىدا  بېسىمالر  سىستېمىلىق  بۇ زىيالىيلىرىدىن 
ئەلكۈنئەنگىلىيەدە  ھازىر   ئەيسا  ئەزىز  »ياشاۋاتقان  ئېنژىنىر ئۇنىۋېرسىتېتىدا،    شىنجاڭ: 

-1990.  ئىدى  بار  دەرسلىك   خىتايچە  تەييارلىقتاپەقەت    ئاالتتى،  دەرسئۇيغۇرچە    ر ئوقۇغۇچىال
  يىلالردا -2000.  چىقىرىۋېتىلدى  مائارىپىدىن  ئۇنىۋېرسىتېت  تىلى  ئۇيغۇر  ئاخىرىدا،  ىلىنىڭي

 پۈتۈنلەيمائارىپتىن    باشالپ  يىلدىن-2010  چىقىرىۋېتىلدى،  مەكتەپتىن  باشالنغۇچ
تىلىنى   مەقسىتى   ئاساسلىق  مائارىپىنىڭ  تىل  قوش  چىقىرىۋېتىلدى.  مائارىپتىن  ئۇيغۇر 

:  دېدى  مۇنداق  ھامۇت  تاھىر  ىشائىر  ۋەئەدەبىياتچىسى    ئۇيغۇر  مەشھۇر 47. «ئىدى  چىقىرىۋېتىش
 قوللىنىلدى،  ئاساسلىق تىل سۈپىتىدە  مائارىپتا  تىلى   ئۇيغۇر  يىلغىچە،-1990  يىلدىن- 1976»

ئۆتۈلەتتى.  ئۇنىۋېرسىتېتالردا  ھەتتا تىلىدا  ئۇيغۇر  پەنلەرمۇ    كېيىن،   يىلالردىن-90  تەبىئىي 
ئوتتۇرىغا    سىياسىتى  مائارىپ  تىللىق  قوش.  كەلدى  بارلىققا  سىياسىتى  مائارىپى  تىل  قوش

  ئۇنىڭدىن.  خىتايچە ئۆتۈلۈشكە باشلىدى  تەبىئىي پەن  ئۇنىۋېرسىتېتالردا  ،قويۇلغاندىن كېيىن
  ئۆتۈشكە   خەنزۇچىغا  ئاستا-ئاستا  تىلى  ئوقۇتۇش  مەكتەپلەردە  ئوتتۇرا  ۋە  باشالنغۇچ  كېيىن،
ىلھام توختى  ئ.  ئىدى  تېمىسى  تەتقىقات  مۇھىم   توختىنىڭ  امئىلھ  مائارىپى  تىل  قوش.  باشلىدى

ئۇيغۇرچىنىھەم    ئەمما   ،تتىقىال  تەشەببۇس  مائارىپىنى  تىل  قوش ھەم    تەشەببۇس  خىتايچە 
. ئۇيغۇرچىنى سىقىپ چىقاردى  يۈزلىنىپ،  تىلىغا  ئىنگلىز  ۋەھۆكۈمەت بولسا خىتايچە    قىالتتى.

 پىالنالنغان   مۇددەت  ئۇزۇن  ئەمەس،  يىل  ئىككى  ياكى  يىل  بىر  سىياسىتى  مائارىپى  تىل   قوش  بۇ
  بەرگەن   يۈزدەپ   48«قىرىۋېتىلدىچى  پۈتۈنلەي  مائارىپتىن  ئاخىرى  تىلى  ئۇيغۇر.  ئىدى  سىياسەت
 .خۇالسىلىدى ئىشالرنى
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  مەقسەت   نى  «ھەمكارلىق  ئىقتىسادىي»  ئېيتقاندا،  خۇالسىلەپ  45تۇرغۇزۇشى.  زېمىنىدا  ئىران
  تەسىرىنى   ۋە  مەۋجۇتلۇقى  ھەربىي  خىتاي  بىلەن  كېلىشىم   يىللىق  25  ئىمزاالنغان  قىلىپ
بولىدۇ.    نۇقتىغا  ېگىيەلىكئىسترات  شەرقتىكى  ئوتتۇرا ئۇيغۇر  قويغان  رايونى    ئاپتونومھازىرقى 

تۇتىشىدىغان   خىتايئەسكەرلىرى  ئافغان  ئافغانىستاندىكىبىلەن  تەربىيەلەۋاتقان   ئۇيغۇر  ،نى 
 بارلىق  كېتىدىغان  قۇرۇشقا  بازا  ھەربىي  ئۆلكىسىدە  بەدەخشان  نبولغا  قوشنا  رايونىغا  ئاپتونوم

  رايوندىكى   بىللە  بىلەن  ھوقۇقى  ئەسكەر تۇرغۇزۇش  ائىراند  46.بەردى  ۋەدە  تۆلەشكە  چىقىمالرنى
 .كۈچەيتتى بىر قەدەم ئىلگىرىلىگەن ھالدايەنىمۇ  پائالىيىتىنى ھەربىي
  دەرۋازىسىنىڭ  دۇنياغا ئېچىلىدىغان   ارقىلىقخىتاي ئ  نىڭتەشەببۇسى  يول  بىر  اغببەل  بىر

  بۇ  خىتاينىڭ  جايالشقانلىقى،  چېگرىسىغا  رايونىنىڭ  ئاپتونوم   ئۇيغۇر  جەھەتتە   لىكەجۇغراپىي
 سەۋەبلىرىنىڭ  ئاساسلىق  يۈرگۈزۈشىنىڭ  سىياسىتى  خىتايالشتۇرۇش  ھالدا  كەسكىن  رايوندا
تۈرىنىڭ  مەبلەغ   چوڭ   ئەڭ   تارىختىكى  ھۆكۈمىتى  خىتاي.  بىرى  بىر »  بولغان  بىرى  سېلىش 

  رنى ئۆز تەسىر دائىرىسى ئاستىغا ئېلىپ، دۆلەتلە  نۇرغۇن  بىلەن  تەشەببۇسى  «يول  بىر   غبابەل
  بولسىمۇ،  پىالنلىغان  ئاشۇرۇشنى  ئەمەلگە  نىشانىنى  زومىگەرلىك  شارى  يەر  ئارقىلىق  شۇ  ھەمدە

 «وررتېر  يوشۇرۇن»«، »خەتەرلىك« ۋە  سەلېك»  ىدىغان بۇ رايونىدائېچىل  دۇنياغا  بۇ قۇرۇلۇشنىڭ
قارايدىغان  پۇقرا  نورمال  سەۋەبىدىن  پەرقى  مەدەنىيەت  ۋە  دىننىي  مىللىي،  ،سۈپىتىدە 

 ئۇيغۇرالرغا   رايوندىكى  بۇ.  بولىدۇ  بىئارام  مەۋجۇتلۇقىدىن  ئۇيغۇرالرنىڭ   تىزىملىكىگە چۈشمەيدىغان
سوالپ    مەجبۇرىي  الگېرلىرىغا  جازا  ۋە  تۇرۇش  تۇتۇپ  خالىغانچە  ئەيىبلەش،  ايىجىن  قارىتىلغان

  تېخىمۇ   كېيىن  قىلىنغاندىن  ئېالن  تەشەببۇسى  «يول  بىر  اغببەل  بىر»  سىياسىتىمۇقويۇش  
ھۆكۈمىتى  ئېيتقاندا،  خۇالسىلەپ .  ئېغىرالشتى   باشلىنىش  زومىگەرلىكىنىڭ  خىتاي  خىتاي 
  ئۈچۈن   ئاشۇرۇش  ئەمەلگە  ئارزۇنى  بۇ   ھەمدە  قىلىدۇ  ئۈمىد  بولۇشىنىنىڭ    «خىتايالر»  نۇقتىسىدا،
 قويۇۋاتىدۇ.  يولغا داۋاملىق سىياسىتىنى خىتايالشتۇرۇش ۋە مۇقىمالشتۇرۇش قارىتا ئۇيغۇرالرغا
 نۇرغۇن  بولسۇن،دە  مۇناسىۋەتلەر  خەلقئارا  ياكى  بولسۇن  ئىقتىسادتا  سىياسىي  مەيلى
 باشقا دۆلەتلەر  ياكى  قوغداش   ۋە  كەلتۈرۈش  قولغا  نىىتەرەققىيات  ئىقتىسادىي  دۆلەتنىڭ  تەتقىقاتالر

  قانۇننى   ۋە  ھوقۇق  كىشىلىك  ،ئۈچۈن  ئورنىتىش  مۇناسىۋەت  مۇددەتلىك  ئۇزۇن  ۋە  تىنچ  بىلەن
  خىتاي   .بېرىدۇ  كۆرسىتىپ  مۇھىملىقىنىناھايىتى    نىڭتىرىشچانلىق  قويۇشتىكى  يولغا

  مەقسەت   ئاالقىلىشىشنى  بىلەن  رايون  لىكەجۇغراپىي   كەڭ  تەرەپلەردىن  قايسى  ھەر  ھۆكۈمىتى
  كىشىلىك   قارىتىلغان  ئۇيغۇرالرغا  تەرەپتىن،  بىر  يەنە  بولسا،  ياساۋاتقان  يول  ۋە  اغببەل  قىلىپ
 قىلمىشلىرىنى   قانۇنسىز  ۆزىنىڭئ  ئاشۇرۇپ،  مىقدارىنى  دەپسەندىچىلىكلىرىنىڭ  ھوقۇق

 مىللىي  ۋە  ئاشقۇنلۇق  دىنىي  ،ورلۇقرتېرئاتىغان    دەپ  كۈچ  رەزىل  ئۈچ  ئۇرۇندى.  قانۇنالشتۇرۇشقا
شارى    يەر  سىياسەتلىرى، شۇنداقالئەكس تەسىر بەرگەن    جەريانىدا  تۇرۇش  قارشى  بۆلگۈنچىلىككە

بولۇش   ئەمەلىيەتتە   سىياسەتلىرى،  باستۇرۇش  قويغان  يولغا  ئاساسەن  نىشانىغا  زومىگىرى 
 بولىدۇ.  چەكلىمەىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىغا ن خىتاينىڭ بۇ

 
45 Iran International. (2021). Iranians Weary Of Secrecy Around Pact With China, Officials Remain 
Silent. 24 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
46 Catherine Putz. (2018). Why Would China Help Build an Afghan Military Base in Badakhshan? 
The Diplomat. 5 Ocak 2018. 24 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
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ئۇيغۇرالر  قەدىمكى  رايونىنىڭ  ئاپتونوم  ئۇيغۇر ى  لۇغەتن  قەدىمكى  ئەڭ  ئەسىردە-11  ،خەلقى 
  ىشىدۇ. سۆزل  ۈركچىسىدەت  ئۇيغۇر  بولغان  تىلى  ئانا  مەھمۇد قەشقەرىنىڭ  ئالىم   مەشھۇر  تۈزگەن

ئۇالر شەھەر ھاياتىغا   سېلىشتۇرغاندا،مىلەتلەرگە    سۆزلىشىدىغان  داتىل  ىيتۈرك  باشقا  ئەتراپتىكى
مىللەتلەرنىڭكىگە  تۇققان  باشقا    ىي ئەسەرلىرىئەدەب  يازغان  ئۇالرنىڭبالدۇر ئۆتكەنلىكى ئۈچۈن،  

تېخىمۇ   سەنئەتكار  ۋە  ئالىم   كۆپ  ئەڭ   جۇغراپىيەسىدە  كەڭ  تۈركىستاننىڭ  .كۆپ  قارىغاندا 
 . بىرى رايونالرنىڭ ىشكەنيېت

ھۆكۈمىتىنىڭ  باشالپ  يىلدىن-1949   ئىزچىل بېسىمى    بولغان  ئۇيغۇرالرغا  خىتاي 
شۇنداقال ئۇيغۇر تىلىغا بولغان بېسىممۇ ئىزچىل داۋاملىشىپ كەلدى،    ،داۋاملىشىپ كېلىۋاتىدۇ

 ۋە   باشالنغان   ئاخىرىدا  يىلالرنىڭ-90  بېسىم   مۇددەتلىك  ئۇزۇن  ۋە  قاتتىق  ئەڭ  تىلىدىكى  ۇيغۇرئ
 .دۇرمەزگىلداۋاملىشىۋاتقان  قەدەر بۈگۈنگە

بىرى   ئۇيغۇر  قىلغان  زىيارەت  بىز  ،توغرىسىدا  بېسىمالر  سىستېمىلىق  بۇ زىيالىيلىرىدىن 
ئەلكۈنئەنگىلىيەدە  ھازىر   ئەيسا  ئەزىز  »ياشاۋاتقان  ئېنژىنىر ئۇنىۋېرسىتېتىدا،    شىنجاڭ: 

-1990.  ئىدى  بار  دەرسلىك   خىتايچە  تەييارلىقتاپەقەت    ئاالتتى،  دەرسئۇيغۇرچە    ر ئوقۇغۇچىال
  يىلالردا -2000.  چىقىرىۋېتىلدى  مائارىپىدىن  ئۇنىۋېرسىتېت  تىلى  ئۇيغۇر  ئاخىرىدا،  ىلىنىڭي

 پۈتۈنلەيمائارىپتىن    باشالپ  يىلدىن-2010  چىقىرىۋېتىلدى،  مەكتەپتىن  باشالنغۇچ
تىلىنى   مەقسىتى   ئاساسلىق  مائارىپىنىڭ  تىل  قوش  چىقىرىۋېتىلدى.  مائارىپتىن  ئۇيغۇر 

:  دېدى  مۇنداق  ھامۇت  تاھىر  ىشائىر  ۋەئەدەبىياتچىسى    ئۇيغۇر  مەشھۇر 47. «ئىدى  چىقىرىۋېتىش
 قوللىنىلدى،  ئاساسلىق تىل سۈپىتىدە  مائارىپتا  تىلى   ئۇيغۇر  يىلغىچە،-1990  يىلدىن- 1976»

ئۆتۈلەتتى.  ئۇنىۋېرسىتېتالردا  ھەتتا تىلىدا  ئۇيغۇر  پەنلەرمۇ    كېيىن،   يىلالردىن-90  تەبىئىي 
ئوتتۇرىغا    سىياسىتى  مائارىپ  تىللىق  قوش.  كەلدى  بارلىققا  سىياسىتى  مائارىپى  تىل  قوش

  ئۇنىڭدىن.  خىتايچە ئۆتۈلۈشكە باشلىدى  تەبىئىي پەن  ئۇنىۋېرسىتېتالردا  ،قويۇلغاندىن كېيىن
  ئۆتۈشكە   خەنزۇچىغا  ئاستا-ئاستا  تىلى  ئوقۇتۇش  مەكتەپلەردە  ئوتتۇرا  ۋە  باشالنغۇچ  كېيىن،
ىلھام توختى  ئ.  ئىدى  تېمىسى  تەتقىقات  مۇھىم   توختىنىڭ  امئىلھ  مائارىپى  تىل  قوش.  باشلىدى

ئۇيغۇرچىنىھەم    ئەمما   ،تتىقىال  تەشەببۇس  مائارىپىنى  تىل  قوش ھەم    تەشەببۇس  خىتايچە 
. ئۇيغۇرچىنى سىقىپ چىقاردى  يۈزلىنىپ،  تىلىغا  ئىنگلىز  ۋەھۆكۈمەت بولسا خىتايچە    قىالتتى.

 پىالنالنغان   مۇددەت  ئۇزۇن  ئەمەس،  يىل  ئىككى  ياكى  يىل  بىر  سىياسىتى  مائارىپى  تىل   قوش  بۇ
  بەرگەن   يۈزدەپ   48«قىرىۋېتىلدىچى  پۈتۈنلەي  مائارىپتىن  ئاخىرى  تىلى  ئۇيغۇر.  ئىدى  سىياسەت
 .خۇالسىلىدى ئىشالرنى
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ھۆكۈمىتىنىڭ   ىيىلىك ئاپتونوم  رايونىنىڭ  ئاپتونوم   ئۇيغۇر  قانۇنىدا  ئاساسىي  خىتاي 
ساھەدە   ،سەۋەبىدىن  قۇرۇلمىسى  قويۇش  يولغا  سىياسەتلىرىنى  رەسمىي  ئۆزىنىڭ  نۇرغۇن 
 جەمئىيەتتىكى  ۋەئاكادېمىكى    ئۇيغۇر  .بىرى  ئىچىدە  ئۇالرنىڭ  مائارىپى  تىل   ئانا.  بار  ئەركىنلىكى

  مەركىزى خىتاي    ئېيتقاندا،  بىلەن  سۆزى  توختىنىڭ   امئىلھ  پائالىيەتچى  سازاۋەر  ھۆرمەتكە
  دەپ  ئىناۋىتى  جەمئىيەتتىكى  دۆلەتنىڭ،  تۈپەيلىدىن  سەۋەبلەر  ولوگىيەلىكئىدىي  ھۆكۈمىتى

- پات زىيالىيلىرى ھەتتا خىتاي  .قىلدى ساقىت نەزەردىن داۋاملىق قانۇننى ئاساسىي قارالغان
قارشىلىقىنى  ئارقىلىق  ماقالىلەر  ئىلمىي  پات بولغان   يىلى،-2004.  ئىپادىلەيدۇ  بۇنىڭغا 

مىللەتلەر  »  مارۇڭنىڭ  پروفېسسورى  جەمئىيەتشۇناسلىق  ئۇنىۋېرسىتېتى  بېيجىڭ
  مەسىلىسىنى   مىللەتلەر  سانلىق  ئاز  ، ئۇسۇلى  تەپەككۇر  چەيېڭى  مۇناسىۋىتىدىكى

باشلىنىدۇسىياسىيالشتۇرۇش ھۆكۈمىتىنىڭ  ،ماقالىسىدە  ماۋزۇلۇق  «تىن    سوۋېت  خىتاي 
مىللەتلەرنى    بارلىقپ،  قالدۇرۇ  ئەمەلدىن  سىستېمىسىنى  ىيەئاپتونوم  ئۇسلۇبىدىكى  ئىتتىپاقى

  49.قويۇلغان ئوتتۇرىغا قويۇش يولغا  ئۆزگەرتىشنى ئوخشاش بىر مەدەنىيەت ئىچىدە

  ئىشلىگەن ئىدارە ئىلگىرى    ئۆزى  غېنى  ھىمئابدۇرې  مىكىخ  ئۇيغۇر  ياشايدىغان  گولالندىيەدە
دېدى:مۇنھەققىدە   ھۆكۈمىتىنىڭ»  داق   قىلدۇرۇش   تەرەققىي  غەربنى  ئاتالمىش  خىتاي 

خىتايالر    رايونىمىزغا  ئاساسەن  سىياسىتىگە ئىدىكۆپلىگەن    پېداگوگىكا   .كەلگەن 
 مەن  خىتاي ئوقۇتقۇچى ئورۇنالشتۇردى.  20بۆلۈمىگىال  ئىنستىتۇتىنىڭ پەقەت مەن ئىشلەيدىغان  

چاغدىال بولسا  20ئۇنىۋېرسىتىتقا  بىر  »  شۇ  ئورۇنالشتۇرغان  رايونىغا    ،ئوقۇتقۇچى  ئۇيغۇر  پۈتۈن 
خىتايچىغا  تەبىئىي پەن دەرسلىرىنىڭ تىلى    ئاندىن   دېگەن ئىدىم.«  قانچىلىك ئورۇنالشتۇرغاندۇ؟

 خىتايچە .  ئۆزگەرتىلدى  خىتايچىغا  دەرسلەر  بارلىق  ئىچىدە  ئاي  بىر .  قىلىندى  تەرجىمە
قالغان  .  قالدى  ئىشسىز  ئوقۇتقۇچىلىرى  ئۇيغۇر  بىلمەيدىغان   ئوقۇتقۇچىلىرى   ئۇيغۇرئىشسىز 
  مەكتەپلەردە ئوقۇتقۇچىالر    ۋاقىتالردا  ئۇ  .تەيىنلەندى  قىلىپ  خادىمى  بىخەتەرلىك  مەكتەپلەردە 

تارتىپ، قىلىشتىن  . ئىدى  ئىشلىتىلگەن  جايالردا  نۇرغۇن  ياتىقىغىچە  ئوقۇغۇچىالر  تازىلىق 
ئۇالرنىڭ ئورنىغا    ،رىۋىتىلدىچىقى  پىنسىيەگەمەجبۇرى    ئوقۇتقۇچىالر  پىشقەدەم يېشى چوڭراق  

»دېدى  مۇنداق  ھاجىمۇھەممەد  رابىگۈل  50. «ئورۇنالشتۇردىخىتايالرنى   مەكتەپتىكى : 
بەزى ئوقۇتقۇۋىلىرىم    ئۆزگەرتىلگەندە،  خىتايچىغا  تۇيۇقسىز   تىلى  ىڭدەرسلەرن ،  ئوقۇتقۇچىلىرىم 

مەكتەپ    ھەتتا  ئوقۇتقۇچىلىرىمىز  بەزى.  بېرىلدى  ۋەزىپىلەر  باشقا  ۋە ئۇالرغا  مۇنبەردىن ئايرىلدى  
رايونىدىكى زىيالىيالرنى   ئاپتونومئۇيغۇر   51«. ئايالندى  ساقلىغۇچىغا  ئامانلىق  ئالدىدا  دەرۋازىسى

  پىالنالنغان   ىتىنى ۋە ئېتىبارىنى يوق قىلىش، ئۇزۇندىن بېرىئىناۋ  تاشالپ  ئېلىپ  خىزمىتىدىن
 ى ئىكەنلىكىنى بۇ مىسالالردىن كۆرۈۋېلىش مۇمكىن. سىياسىت دۆلەت
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ھۆكۈمىتىنىڭ   ىيىلىك ئاپتونوم  رايونىنىڭ  ئاپتونوم   ئۇيغۇر  قانۇنىدا  ئاساسىي  خىتاي 
ساھەدە   ،سەۋەبىدىن  قۇرۇلمىسى  قويۇش  يولغا  سىياسەتلىرىنى  رەسمىي  ئۆزىنىڭ  نۇرغۇن 
 جەمئىيەتتىكى  ۋەئاكادېمىكى    ئۇيغۇر  .بىرى  ئىچىدە  ئۇالرنىڭ  مائارىپى  تىل   ئانا.  بار  ئەركىنلىكى

  مەركىزى خىتاي    ئېيتقاندا،  بىلەن  سۆزى  توختىنىڭ   امئىلھ  پائالىيەتچى  سازاۋەر  ھۆرمەتكە
  دەپ  ئىناۋىتى  جەمئىيەتتىكى  دۆلەتنىڭ،  تۈپەيلىدىن  سەۋەبلەر  ولوگىيەلىكئىدىي  ھۆكۈمىتى

- پات زىيالىيلىرى ھەتتا خىتاي  .قىلدى ساقىت نەزەردىن داۋاملىق قانۇننى ئاساسىي قارالغان
قارشىلىقىنى  ئارقىلىق  ماقالىلەر  ئىلمىي  پات بولغان   يىلى،-2004.  ئىپادىلەيدۇ  بۇنىڭغا 

مىللەتلەر  »  مارۇڭنىڭ  پروفېسسورى  جەمئىيەتشۇناسلىق  ئۇنىۋېرسىتېتى  بېيجىڭ
  مەسىلىسىنى   مىللەتلەر  سانلىق  ئاز  ، ئۇسۇلى  تەپەككۇر  چەيېڭى  مۇناسىۋىتىدىكى

باشلىنىدۇسىياسىيالشتۇرۇش ھۆكۈمىتىنىڭ  ،ماقالىسىدە  ماۋزۇلۇق  «تىن    سوۋېت  خىتاي 
مىللەتلەرنى    بارلىقپ،  قالدۇرۇ  ئەمەلدىن  سىستېمىسىنى  ىيەئاپتونوم  ئۇسلۇبىدىكى  ئىتتىپاقى

  49.قويۇلغان ئوتتۇرىغا قويۇش يولغا  ئۆزگەرتىشنى ئوخشاش بىر مەدەنىيەت ئىچىدە

  ئىشلىگەن ئىدارە ئىلگىرى    ئۆزى  غېنى  ھىمئابدۇرې  مىكىخ  ئۇيغۇر  ياشايدىغان  گولالندىيەدە
دېدى:مۇنھەققىدە   ھۆكۈمىتىنىڭ»  داق   قىلدۇرۇش   تەرەققىي  غەربنى  ئاتالمىش  خىتاي 

خىتايالر    رايونىمىزغا  ئاساسەن  سىياسىتىگە ئىدىكۆپلىگەن    پېداگوگىكا   .كەلگەن 
 مەن  خىتاي ئوقۇتقۇچى ئورۇنالشتۇردى.  20بۆلۈمىگىال  ئىنستىتۇتىنىڭ پەقەت مەن ئىشلەيدىغان  

چاغدىال بولسا  20ئۇنىۋېرسىتىتقا  بىر  »  شۇ  ئورۇنالشتۇرغان  رايونىغا    ،ئوقۇتقۇچى  ئۇيغۇر  پۈتۈن 
خىتايچىغا  تەبىئىي پەن دەرسلىرىنىڭ تىلى    ئاندىن   دېگەن ئىدىم.«  قانچىلىك ئورۇنالشتۇرغاندۇ؟

 خىتايچە .  ئۆزگەرتىلدى  خىتايچىغا  دەرسلەر  بارلىق  ئىچىدە  ئاي  بىر .  قىلىندى  تەرجىمە
قالغان  .  قالدى  ئىشسىز  ئوقۇتقۇچىلىرى  ئۇيغۇر  بىلمەيدىغان   ئوقۇتقۇچىلىرى   ئۇيغۇرئىشسىز 
  مەكتەپلەردە ئوقۇتقۇچىالر    ۋاقىتالردا  ئۇ  .تەيىنلەندى  قىلىپ  خادىمى  بىخەتەرلىك  مەكتەپلەردە 

تارتىپ، قىلىشتىن  . ئىدى  ئىشلىتىلگەن  جايالردا  نۇرغۇن  ياتىقىغىچە  ئوقۇغۇچىالر  تازىلىق 
ئۇالرنىڭ ئورنىغا    ،رىۋىتىلدىچىقى  پىنسىيەگەمەجبۇرى    ئوقۇتقۇچىالر  پىشقەدەم يېشى چوڭراق  

»دېدى  مۇنداق  ھاجىمۇھەممەد  رابىگۈل  50. «ئورۇنالشتۇردىخىتايالرنى   مەكتەپتىكى : 
بەزى ئوقۇتقۇۋىلىرىم    ئۆزگەرتىلگەندە،  خىتايچىغا  تۇيۇقسىز   تىلى  ىڭدەرسلەرن ،  ئوقۇتقۇچىلىرىم 

مەكتەپ    ھەتتا  ئوقۇتقۇچىلىرىمىز  بەزى.  بېرىلدى  ۋەزىپىلەر  باشقا  ۋە ئۇالرغا  مۇنبەردىن ئايرىلدى  
رايونىدىكى زىيالىيالرنى   ئاپتونومئۇيغۇر   51«. ئايالندى  ساقلىغۇچىغا  ئامانلىق  ئالدىدا  دەرۋازىسى

  پىالنالنغان   ىتىنى ۋە ئېتىبارىنى يوق قىلىش، ئۇزۇندىن بېرىئىناۋ  تاشالپ  ئېلىپ  خىزمىتىدىن
 ى ئىكەنلىكىنى بۇ مىسالالردىن كۆرۈۋېلىش مۇمكىن. سىياسىت دۆلەت
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 ئەركىنلىكى  ئېتىقاد 4.2

باشقا  ئۇيغۇر  ساھەسىدىمۇ  ئەركىنلىك  دىنىي  ئوخشاش،  ساھەلەرگە  نۇرغۇن  جەمئىيىتى 
 ائارىسىد  ئېتنىك گۇرۇپپىالر  خىتايدىكى  بەلكىم   ئۇيغۇرالر.  كەلمەكتە  دۇچ  بېسىمغا  توختىماي
  بۇ.  مۇمكىن  بولۇشى  قۇرۇلما  پەرقلىق  ئەڭ  جەھەتتە   كۆرسەتكۈچ  ئىجتىمائىي  ۋە  مەدەنىيەت
 خەلقىنىڭ  رايون  تەسىر،  بۇ.  بولۇشى  مۇسۇلمان  ئۇالرنىڭ  بىرى  ئامىللىرىنىڭ  ئاساسلىق  پەرقنىڭ
  ئۇيغۇرالرنىڭ .  ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان  سەنئىتىگىچە  بىناكارلىق  مەدەنىيىتىدىن  يازما  ۋە  ئاغزاكى

ئېلىپ ئالماي  ئالماشتۇرۇش   ۋە  ئۆزگەرتىش  مەجبۇرىي  خىل  ھەر  غانبېرىل  رازىلىقىنى 
خەلقنىڭ  پائالىيەتلىرى يەردىكى  شۇ  . ھۇجۇم  قىلىنغان  قارىشىغا   قىممەت  دىنىي  ئەسلىدە 

باققانياشا  قەشقەردە ئەلىش  پ  يەردىكىەھىدە  شۇ  ھەققىدە    ئۆلچىمى  بىناكارلىق  نىڭ 
 تولۇق  مەن.  تۇراتتۇق  مەركىزىدە  شەھەر   يەردە  ئۇ   بىز»  ئېيتقانلىرى ھەقىقەتەن ئويغا سالىدۇ:

ئۆيلەرنى    كونا  يەردىكى  ئۇ  غىمدا، رېمونت قىلىشنى باھانە قىلىپچې  ئوقۇۋاتقان  مەكتەپتە  ئوتتۇرا
باشلىدى   ئاندىن.  باشلىدى  ئۆزگەرتىشكە  ئۆزگەرتىشكە  قەشقەرى  .  مەسچىتلەرنى  مەھمۇت 

ئۇنىڭ   ىمۇ ئۆزگەرتىش كىرگۈزدى.كقالغان تارىخى مەسچىت  ئەسىردىن-11مۇددەرىسلىك قىلغان،  
نەرسە  بىر  باشقا    ۋە  قەبرىستانلىق  خەۋەرلەردە  مەن  كېيىن،  يىلدىن -2018  قىلدى.  ئورنىغا 

ئۆزگەرتكەنلىكىنىمەسچىتلەر قانداق  ئايالندۇرۇپ   ئېچىش  كۆڭۈل  نىمەسچىتلەر  ،نى  ئورنىغا 
كۆردۈم »رەجەپئابدۇخەبەر    ئۇچرىغان  زىيانكەشلىكىگە  الگېرنىڭ 52.«قويغانلىقىنى   خوتەننىڭ : 

  مەسچىتنىڭال  ئىككى  پەقەت  بىز  يىلى-2017.  ئىدى  بار  مەسچىت  چوڭ  20  مەركىزىدە  شەھەر
 يىللىق   400-300  بۇ.  ئاڭلىدۇققالغان ھەممىسىنىڭ چېقىۋىتىلگەنلىكىنى    ،قالغانلىقىنى

 ېدى. د 53«نىمۇ چېقىۋېتىپتۇمەسچىتى  بازارىققىز   يتارىخى.  ئىدى  بار  مۇمەسچىتلەر  ئىگە  تارىخقا
 مەدەنىيىتىدە  ئۇيغۇر  باشقا،مەسچىتلەردىن    ۋە  مىراسلىرى  مەدەنىيەت  ئەلكۈن  ئەيسا  ئەزىز

  ل ىگ وگ»  :قىلدى  بايان  بولغانلىقىنى  ئۆزگىرىش  قەبرىستانلىقالردىمۇ  بولغان  مۇھىم   ئىنتايىن
 شەھىرىمىز  بىزنىڭ قەبرە  بۇ.  كۆردۈم  بولغانلىقىنى  ۋەيران   قەبرىسىنىڭ  دادامنىڭ  خەرىتىلىرىدە

  ، غان ئىدىم قىل  زىيارەت  قەبرىستانلىقنى  بارغىنىمدا  يۇرتىمغا  يىلى-2017  مەن.  ئىدى  غۇلجىدا
جايىدا    ئۇ ۋە   قىلىپ  خەۋەر   ئىشنى  بۇ   ئاگېنتلىقى  رېيتېر  فرانسىيە.  ئىدىچاغدا    ئىشلىدى 

 يېڭى   بىلەن  بېتون  خىتاي ھۆكۈمىتى:  گىنىكۆر  ئۇالرنىڭ.  باردى  يۇرتۇمغا  تۇغۇلغان  مېنىڭ
 54«.بوپتۇ يوق قەبرىلەر كونا ئەمما ،پتۇسا قەبرىستانلىق
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ھۆكۈمىتىنىڭ   ىيىلىك ئاپتونوم  رايونىنىڭ  ئاپتونوم   ئۇيغۇر  قانۇنىدا  ئاساسىي  خىتاي 
ساھەدە   ،سەۋەبىدىن  قۇرۇلمىسى  قويۇش  يولغا  سىياسەتلىرىنى  رەسمىي  ئۆزىنىڭ  نۇرغۇن 
 جەمئىيەتتىكى  ۋەئاكادېمىكى    ئۇيغۇر  .بىرى  ئىچىدە  ئۇالرنىڭ  مائارىپى  تىل   ئانا.  بار  ئەركىنلىكى

  مەركىزى خىتاي    ئېيتقاندا،  بىلەن  سۆزى  توختىنىڭ   امئىلھ  پائالىيەتچى  سازاۋەر  ھۆرمەتكە
  دەپ  ئىناۋىتى  جەمئىيەتتىكى  دۆلەتنىڭ،  تۈپەيلىدىن  سەۋەبلەر  ولوگىيەلىكئىدىي  ھۆكۈمىتى

- پات زىيالىيلىرى ھەتتا خىتاي  .قىلدى ساقىت نەزەردىن داۋاملىق قانۇننى ئاساسىي قارالغان
قارشىلىقىنى  ئارقىلىق  ماقالىلەر  ئىلمىي  پات بولغان   يىلى،-2004.  ئىپادىلەيدۇ  بۇنىڭغا 

مىللەتلەر  »  مارۇڭنىڭ  پروفېسسورى  جەمئىيەتشۇناسلىق  ئۇنىۋېرسىتېتى  بېيجىڭ
  مەسىلىسىنى   مىللەتلەر  سانلىق  ئاز  ، ئۇسۇلى  تەپەككۇر  چەيېڭى  مۇناسىۋىتىدىكى

باشلىنىدۇسىياسىيالشتۇرۇش ھۆكۈمىتىنىڭ  ،ماقالىسىدە  ماۋزۇلۇق  «تىن    سوۋېت  خىتاي 
مىللەتلەرنى    بارلىقپ،  قالدۇرۇ  ئەمەلدىن  سىستېمىسىنى  ىيەئاپتونوم  ئۇسلۇبىدىكى  ئىتتىپاقى

  49.قويۇلغان ئوتتۇرىغا قويۇش يولغا  ئۆزگەرتىشنى ئوخشاش بىر مەدەنىيەت ئىچىدە

  ئىشلىگەن ئىدارە ئىلگىرى    ئۆزى  غېنى  ھىمئابدۇرې  مىكىخ  ئۇيغۇر  ياشايدىغان  گولالندىيەدە
دېدى:مۇنھەققىدە   ھۆكۈمىتىنىڭ»  داق   قىلدۇرۇش   تەرەققىي  غەربنى  ئاتالمىش  خىتاي 

خىتايالر    رايونىمىزغا  ئاساسەن  سىياسىتىگە ئىدىكۆپلىگەن    پېداگوگىكا   .كەلگەن 
 مەن  خىتاي ئوقۇتقۇچى ئورۇنالشتۇردى.  20بۆلۈمىگىال  ئىنستىتۇتىنىڭ پەقەت مەن ئىشلەيدىغان  

چاغدىال بولسا  20ئۇنىۋېرسىتىتقا  بىر  »  شۇ  ئورۇنالشتۇرغان  رايونىغا    ،ئوقۇتقۇچى  ئۇيغۇر  پۈتۈن 
خىتايچىغا  تەبىئىي پەن دەرسلىرىنىڭ تىلى    ئاندىن   دېگەن ئىدىم.«  قانچىلىك ئورۇنالشتۇرغاندۇ؟

 خىتايچە .  ئۆزگەرتىلدى  خىتايچىغا  دەرسلەر  بارلىق  ئىچىدە  ئاي  بىر .  قىلىندى  تەرجىمە
قالغان  .  قالدى  ئىشسىز  ئوقۇتقۇچىلىرى  ئۇيغۇر  بىلمەيدىغان   ئوقۇتقۇچىلىرى   ئۇيغۇرئىشسىز 
  مەكتەپلەردە ئوقۇتقۇچىالر    ۋاقىتالردا  ئۇ  .تەيىنلەندى  قىلىپ  خادىمى  بىخەتەرلىك  مەكتەپلەردە 

تارتىپ، قىلىشتىن  . ئىدى  ئىشلىتىلگەن  جايالردا  نۇرغۇن  ياتىقىغىچە  ئوقۇغۇچىالر  تازىلىق 
ئۇالرنىڭ ئورنىغا    ،رىۋىتىلدىچىقى  پىنسىيەگەمەجبۇرى    ئوقۇتقۇچىالر  پىشقەدەم يېشى چوڭراق  

»دېدى  مۇنداق  ھاجىمۇھەممەد  رابىگۈل  50. «ئورۇنالشتۇردىخىتايالرنى   مەكتەپتىكى : 
بەزى ئوقۇتقۇۋىلىرىم    ئۆزگەرتىلگەندە،  خىتايچىغا  تۇيۇقسىز   تىلى  ىڭدەرسلەرن ،  ئوقۇتقۇچىلىرىم 

مەكتەپ    ھەتتا  ئوقۇتقۇچىلىرىمىز  بەزى.  بېرىلدى  ۋەزىپىلەر  باشقا  ۋە ئۇالرغا  مۇنبەردىن ئايرىلدى  
رايونىدىكى زىيالىيالرنى   ئاپتونومئۇيغۇر   51«. ئايالندى  ساقلىغۇچىغا  ئامانلىق  ئالدىدا  دەرۋازىسى

  پىالنالنغان   ىتىنى ۋە ئېتىبارىنى يوق قىلىش، ئۇزۇندىن بېرىئىناۋ  تاشالپ  ئېلىپ  خىزمىتىدىن
 ى ئىكەنلىكىنى بۇ مىسالالردىن كۆرۈۋېلىش مۇمكىن. سىياسىت دۆلەت
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 ئەركىنلىكى  ئېتىقاد 4.2

باشقا  ئۇيغۇر  ساھەسىدىمۇ  ئەركىنلىك  دىنىي  ئوخشاش،  ساھەلەرگە  نۇرغۇن  جەمئىيىتى 
 ائارىسىد  ئېتنىك گۇرۇپپىالر  خىتايدىكى  بەلكىم   ئۇيغۇرالر.  كەلمەكتە  دۇچ  بېسىمغا  توختىماي
  بۇ.  مۇمكىن  بولۇشى  قۇرۇلما  پەرقلىق  ئەڭ  جەھەتتە   كۆرسەتكۈچ  ئىجتىمائىي  ۋە  مەدەنىيەت
 خەلقىنىڭ  رايون  تەسىر،  بۇ.  بولۇشى  مۇسۇلمان  ئۇالرنىڭ  بىرى  ئامىللىرىنىڭ  ئاساسلىق  پەرقنىڭ
  ئۇيغۇرالرنىڭ .  ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان  سەنئىتىگىچە  بىناكارلىق  مەدەنىيىتىدىن  يازما  ۋە  ئاغزاكى

ئېلىپ ئالماي  ئالماشتۇرۇش   ۋە  ئۆزگەرتىش  مەجبۇرىي  خىل  ھەر  غانبېرىل  رازىلىقىنى 
خەلقنىڭ  پائالىيەتلىرى يەردىكى  شۇ  . ھۇجۇم  قىلىنغان  قارىشىغا   قىممەت  دىنىي  ئەسلىدە 

باققانياشا  قەشقەردە ئەلىش  پ  يەردىكىەھىدە  شۇ  ھەققىدە    ئۆلچىمى  بىناكارلىق  نىڭ 
 تولۇق  مەن.  تۇراتتۇق  مەركىزىدە  شەھەر   يەردە  ئۇ   بىز»  ئېيتقانلىرى ھەقىقەتەن ئويغا سالىدۇ:

ئۆيلەرنى    كونا  يەردىكى  ئۇ  غىمدا، رېمونت قىلىشنى باھانە قىلىپچې  ئوقۇۋاتقان  مەكتەپتە  ئوتتۇرا
باشلىدى   ئاندىن.  باشلىدى  ئۆزگەرتىشكە  ئۆزگەرتىشكە  قەشقەرى  .  مەسچىتلەرنى  مەھمۇت 

ئۇنىڭ   ىمۇ ئۆزگەرتىش كىرگۈزدى.كقالغان تارىخى مەسچىت  ئەسىردىن-11مۇددەرىسلىك قىلغان،  
نەرسە  بىر  باشقا    ۋە  قەبرىستانلىق  خەۋەرلەردە  مەن  كېيىن،  يىلدىن -2018  قىلدى.  ئورنىغا 

ئۆزگەرتكەنلىكىنىمەسچىتلەر قانداق  ئايالندۇرۇپ   ئېچىش  كۆڭۈل  نىمەسچىتلەر  ،نى  ئورنىغا 
كۆردۈم »رەجەپئابدۇخەبەر    ئۇچرىغان  زىيانكەشلىكىگە  الگېرنىڭ 52.«قويغانلىقىنى   خوتەننىڭ : 

  مەسچىتنىڭال  ئىككى  پەقەت  بىز  يىلى-2017.  ئىدى  بار  مەسچىت  چوڭ  20  مەركىزىدە  شەھەر
 يىللىق   400-300  بۇ.  ئاڭلىدۇققالغان ھەممىسىنىڭ چېقىۋىتىلگەنلىكىنى    ،قالغانلىقىنى

 ېدى. د 53«نىمۇ چېقىۋېتىپتۇمەسچىتى  بازارىققىز   يتارىخى.  ئىدى  بار  مۇمەسچىتلەر  ئىگە  تارىخقا
 مەدەنىيىتىدە  ئۇيغۇر  باشقا،مەسچىتلەردىن    ۋە  مىراسلىرى  مەدەنىيەت  ئەلكۈن  ئەيسا  ئەزىز

  ل ىگ وگ»  :قىلدى  بايان  بولغانلىقىنى  ئۆزگىرىش  قەبرىستانلىقالردىمۇ  بولغان  مۇھىم   ئىنتايىن
 شەھىرىمىز  بىزنىڭ قەبرە  بۇ.  كۆردۈم  بولغانلىقىنى  ۋەيران   قەبرىسىنىڭ  دادامنىڭ  خەرىتىلىرىدە

  ، غان ئىدىم قىل  زىيارەت  قەبرىستانلىقنى  بارغىنىمدا  يۇرتىمغا  يىلى-2017  مەن.  ئىدى  غۇلجىدا
جايىدا    ئۇ ۋە   قىلىپ  خەۋەر   ئىشنى  بۇ   ئاگېنتلىقى  رېيتېر  فرانسىيە.  ئىدىچاغدا    ئىشلىدى 

 يېڭى   بىلەن  بېتون  خىتاي ھۆكۈمىتى:  گىنىكۆر  ئۇالرنىڭ.  باردى  يۇرتۇمغا  تۇغۇلغان  مېنىڭ
 54«.بوپتۇ يوق قەبرىلەر كونا ئەمما ،پتۇسا قەبرىستانلىق
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مۇھەممەد  ھەزر  پەيغەمبىرى  ئىسالمنىڭ  ۋە  قۇرئان  كىتابى  مۇقەددەس  مۇسۇلمانالرنىڭ ىتى 
 ئىنسانالرنىڭ   مىراسلىرىدا  دىنىي  يەرلىك  رايوننىڭ  بۇ  ،ئەلەيھىساالمنىڭ ھەدىسلىرىگە ئاساسەن

ئىسالم دىنىغا مەسىلەن،    ئىنچىكە نۇقتىالر بار.  نۇرغۇن  سىڭىپ كەتكەن  تۇرمۇشىغا  كۈندىلىك
قىلىدىغانالرنىڭ ئايەم  ئادىتى،  ئىچمەك-يېمەك  ئېتىقاد    ياخشىلىق  ،پائالىيەتلىرى  ھېيت 

ئۆزگەرمەس    جەرياندا،  تەرەققىيات  تارىخىي  قاتارلىقالر  شەكلى  كېچەك-كىيىم   ئۇسۇللىرى،  قىلىش
 قىلمايدىغانالرنىڭمۇ تۇرمۇش ئادىتىگە سىڭىپ كەتكەن.  ئېتىقاد  ئايلىنىپ،  بايلىقىغا  مەدەنىيەت

بۇ خىل نۇقتىالر    ،تەرەپلەردە  جەنۇب  بولۇپمۇ  نىڭ ئىچىدە، ئۇيغۇرالر  رايوننىڭ قەدىمقى خەلقى  بۇ
 ھالەتتە ئەكس ئەتكەن بۇ نۇقتىالر خىتاي  تەبىئىيگەۋدىلىك ئىپادىسىنى تاپقان. لېكىن    تېخىمۇ

نورمال   .تېرورلۇققا مايىل دەپ ئەيىپلەنگەن  ۋە   بۆلگۈنچىلىك  ،رادىكاللىق  تەرىپىدىن  ھۆكۈمىتى
جازاالنغان.    زدى دەپ قارىلىپئۆتكۈ  جىنايەت  ،ئۇيغۇرالر  تۈپەيلىدىن  مايىللىق  ۋەبىر دىنىي ئادەت  
قان تارت  دىققىتىنى  ساقچىالرنىڭ   ئۈچۈن،  ئارتقانلىقىم ياغلىق    سىرتتا  مەن»  :ئەلفىرە مۇھەممەد

سىرتقا    شۇڭا  ،ئىدىم  ۋاقىتالردا  ئۆگىنىشكە  .  ايتتىم چىقم  كۆپكۆپىنچە  بىلىملەرنى  دىنىي 
 ئۆيىگە  ۇستازىمىزنىڭئ  ،ماڭاتتۇق  يوشۇرۇپ  قورسىقىمىزغا  كىتابالرنى  دىنىيباشلىغان ۋاقتىمدا،  

  كەلگەن  دۇچ بېسىمىغا  ياغلىق ئارتقانلىقى ئۈچۈن 55«. قوياتتۇق يوشۇرۇپ ئايىغىمىزنى  بارغاندا
قېتىم  ب»  :ئەلى  ەشەھىد چاغدا  سىرتقاىر  ئبى  مەكتىپىمىزدىكى  ،چىققان  خىتاي    وقۇتقۇچىر 
كېيىن    پتۇ.قى  خەۋەر  باشقارمىسىغا  مەكتەپياغلىق چىگكەنلىكىمنى كۆرۈپ قاپتۇ ۋە    مېنىڭ

چىگمەيمەن  ئىشەنمەيمەن،  دىنغا  ئەمدى  مەن»  اڭام  ئۇالر   ئىمزا   ھۆججەتكە  دېگەن  «ياغلىق 
  56دېدى. ۇردى«قويد

  ڭ مۇراسىمالرنى  ۋە ئادەت    دىنىي  ،ئابدۇخەبەر رەجەپ  ئۇيغۇر  الگېر زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغان
»بوپتۇ  شاھىتقارالغانلىقىغا    دەپ  تېرورلۇق  ۋە  بۆلگۈنچىلىكمىللىي   بىر    70:  ماددىلىق 
ئېلىنغان  دىنىي  كۆپىنچە  ماددىالردا  تىزىملىكتىكى.  بار  تىزىملىك تىلغا    بۇ .  مۇراسىمالر 
.  ھېسابلىنىدۇ  بۆلگۈنچىلىك  ۋە  ئاشقۇنلۇق  تېرورلۇق،  قىلغانلىق  ئىجرا  نىمۇراسىمالر

نى  سائەت  كىيىش،  ئىشتان  قىسقا   قويۇش،  ساقال  ،ئايرىش  ھارامنى  بىلەن  ھاالل  ھىجابلىنىش،
  دەپئىپادىسى    تېرورلۇقنىڭ  ياكى  بۆلگۈنچىلىك مىللىي    ئاشقۇنلۇق،  مۇ دىنىيتاقاش  ئوڭ قولىغا

رنىڭ  ئۇال  ، ۋە ئۇ كىشى ئۇيغۇر بولسا  بولسا  قولىدا  ئوڭ  سائىتى   قول  بىرەيلەننىڭ  ئەگەر .  قارىلىدۇ
 57«.بارار جايى الگېر بولىدۇ

روزى تۇتقان   ئوقۇتقۇچىلىرىمىز  مەكتەپلەردە: »دېدى  مۇنداق  تۇقسۇ  ئابدۇراخمان  كورلىلىق
سورايتتى تۇتمىغانلىقىمىزنى  سورىمايتتى،  .ياكى  قايتا  دېسەك  تۇتمىدۇق    كېيىن   بۇرۇنالردا 

  تۇتمىغانلىقىمىزنى   روزا  بىز.  باشلىدى  تارقىتىشقا  سۇ  ۋە  تارقىتىش  كەمپۈت  ئاستا-ئاستا
كەمپۈتنى   ،ئېيتاتتى  كېرەكلىكىنى  ىمىزيېيىش  كەمپۈت  ئۇالر  ئېيتقىنىمىزدا،

  چۈشتە   رامىزان ئېيىدا.  بىلىۋاالتتى  تۇتقانلىقىمىزنى  روزا  بىزنىڭ  ئۇالر  ،يېمىگەنلىكىمىزدىن
چۈشلۈك  ئوقۇغۇچىالر.  قىلىندى  مەنئى  قايتىش  ئۆيگە ئۈچۈن،  تۇتقۇزماسلىق  روزى  نى 

  ئىگە   كەچۈرمىشكە  ئوخشاش  مۇشۇنىڭغا 58«. لىدىمەجبۇر  ئەكىلىشكە  مەكتەپكە  تاماقلىرىنى
ئېيىدا   رامىزان  ئەمما  ،تارقاتمايتتى  يېمەكلىك  ھەرگىز  مەكتەپلەردە  نورمال چاغالردا»  :رابىگۈل

  59.دېدى  «زوراليتتى يېيىشكە  ئۇالرنى قويۇپ، يېمەكلىك  ئۈستەلگە ئۇالر
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مۇھەممەد  ھەزر  پەيغەمبىرى  ئىسالمنىڭ  ۋە  قۇرئان  كىتابى  مۇقەددەس  مۇسۇلمانالرنىڭ ىتى 
 ئىنسانالرنىڭ   مىراسلىرىدا  دىنىي  يەرلىك  رايوننىڭ  بۇ  ،ئەلەيھىساالمنىڭ ھەدىسلىرىگە ئاساسەن

ئىسالم دىنىغا مەسىلەن،    ئىنچىكە نۇقتىالر بار.  نۇرغۇن  سىڭىپ كەتكەن  تۇرمۇشىغا  كۈندىلىك
قىلىدىغانالرنىڭ ئايەم  ئادىتى،  ئىچمەك-يېمەك  ئېتىقاد    ياخشىلىق  ،پائالىيەتلىرى  ھېيت 

ئۆزگەرمەس    جەرياندا،  تەرەققىيات  تارىخىي  قاتارلىقالر  شەكلى  كېچەك-كىيىم   ئۇسۇللىرى،  قىلىش
 قىلمايدىغانالرنىڭمۇ تۇرمۇش ئادىتىگە سىڭىپ كەتكەن.  ئېتىقاد  ئايلىنىپ،  بايلىقىغا  مەدەنىيەت

بۇ خىل نۇقتىالر    ،تەرەپلەردە  جەنۇب  بولۇپمۇ  نىڭ ئىچىدە، ئۇيغۇرالر  رايوننىڭ قەدىمقى خەلقى  بۇ
 ھالەتتە ئەكس ئەتكەن بۇ نۇقتىالر خىتاي  تەبىئىيگەۋدىلىك ئىپادىسىنى تاپقان. لېكىن    تېخىمۇ

نورمال   .تېرورلۇققا مايىل دەپ ئەيىپلەنگەن  ۋە   بۆلگۈنچىلىك  ،رادىكاللىق  تەرىپىدىن  ھۆكۈمىتى
جازاالنغان.    زدى دەپ قارىلىپئۆتكۈ  جىنايەت  ،ئۇيغۇرالر  تۈپەيلىدىن  مايىللىق  ۋەبىر دىنىي ئادەت  
قان تارت  دىققىتىنى  ساقچىالرنىڭ   ئۈچۈن،  ئارتقانلىقىم ياغلىق    سىرتتا  مەن»  :ئەلفىرە مۇھەممەد

سىرتقا    شۇڭا  ،ئىدىم  ۋاقىتالردا  ئۆگىنىشكە  .  ايتتىم چىقم  كۆپكۆپىنچە  بىلىملەرنى  دىنىي 
 ئۆيىگە  ۇستازىمىزنىڭئ  ،ماڭاتتۇق  يوشۇرۇپ  قورسىقىمىزغا  كىتابالرنى  دىنىيباشلىغان ۋاقتىمدا،  

  كەلگەن  دۇچ بېسىمىغا  ياغلىق ئارتقانلىقى ئۈچۈن 55«. قوياتتۇق يوشۇرۇپ ئايىغىمىزنى  بارغاندا
قېتىم  ب»  :ئەلى  ەشەھىد چاغدا  سىرتقاىر  ئبى  مەكتىپىمىزدىكى  ،چىققان  خىتاي    وقۇتقۇچىر 
كېيىن    پتۇ.قى  خەۋەر  باشقارمىسىغا  مەكتەپياغلىق چىگكەنلىكىمنى كۆرۈپ قاپتۇ ۋە    مېنىڭ

چىگمەيمەن  ئىشەنمەيمەن،  دىنغا  ئەمدى  مەن»  اڭام  ئۇالر   ئىمزا   ھۆججەتكە  دېگەن  «ياغلىق 
  56دېدى. ۇردى«قويد

  ڭ مۇراسىمالرنى  ۋە ئادەت    دىنىي  ،ئابدۇخەبەر رەجەپ  ئۇيغۇر  الگېر زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغان
»بوپتۇ  شاھىتقارالغانلىقىغا    دەپ  تېرورلۇق  ۋە  بۆلگۈنچىلىكمىللىي   بىر    70:  ماددىلىق 
ئېلىنغان  دىنىي  كۆپىنچە  ماددىالردا  تىزىملىكتىكى.  بار  تىزىملىك تىلغا    بۇ .  مۇراسىمالر 
.  ھېسابلىنىدۇ  بۆلگۈنچىلىك  ۋە  ئاشقۇنلۇق  تېرورلۇق،  قىلغانلىق  ئىجرا  نىمۇراسىمالر

نى  سائەت  كىيىش،  ئىشتان  قىسقا   قويۇش،  ساقال  ،ئايرىش  ھارامنى  بىلەن  ھاالل  ھىجابلىنىش،
  دەپئىپادىسى    تېرورلۇقنىڭ  ياكى  بۆلگۈنچىلىك مىللىي    ئاشقۇنلۇق،  مۇ دىنىيتاقاش  ئوڭ قولىغا

رنىڭ  ئۇال  ، ۋە ئۇ كىشى ئۇيغۇر بولسا  بولسا  قولىدا  ئوڭ  سائىتى   قول  بىرەيلەننىڭ  ئەگەر .  قارىلىدۇ
 57«.بارار جايى الگېر بولىدۇ

روزى تۇتقان   ئوقۇتقۇچىلىرىمىز  مەكتەپلەردە: »دېدى  مۇنداق  تۇقسۇ  ئابدۇراخمان  كورلىلىق
سورايتتى تۇتمىغانلىقىمىزنى  سورىمايتتى،  .ياكى  قايتا  دېسەك  تۇتمىدۇق    كېيىن   بۇرۇنالردا 

  تۇتمىغانلىقىمىزنى   روزا  بىز.  باشلىدى  تارقىتىشقا  سۇ  ۋە  تارقىتىش  كەمپۈت  ئاستا-ئاستا
كەمپۈتنى   ،ئېيتاتتى  كېرەكلىكىنى  ىمىزيېيىش  كەمپۈت  ئۇالر  ئېيتقىنىمىزدا،

  چۈشتە   رامىزان ئېيىدا.  بىلىۋاالتتى  تۇتقانلىقىمىزنى  روزا  بىزنىڭ  ئۇالر  ،يېمىگەنلىكىمىزدىن
چۈشلۈك  ئوقۇغۇچىالر.  قىلىندى  مەنئى  قايتىش  ئۆيگە ئۈچۈن،  تۇتقۇزماسلىق  روزى  نى 

  ئىگە   كەچۈرمىشكە  ئوخشاش  مۇشۇنىڭغا 58«. لىدىمەجبۇر  ئەكىلىشكە  مەكتەپكە  تاماقلىرىنى
ئېيىدا   رامىزان  ئەمما  ،تارقاتمايتتى  يېمەكلىك  ھەرگىز  مەكتەپلەردە  نورمال چاغالردا»  :رابىگۈل

  59.دېدى  «زوراليتتى يېيىشكە  ئۇالرنى قويۇپ، يېمەكلىك  ئۈستەلگە ئۇالر
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ئىلياسئوغلى:   بىخەتەرلىك  مەقسەت  ئەمما  ئورناتتى،  كامېرا  مەسچىتكە  ئۇالر»  مىرزەھمەت 
. ئۇچرايتتى  ئاز  ناھايىتى  ئوغرىلىق  رايونىمىزدا.  كۈزىتىش ئىدى  مەقسىتى بىزنى  ،ئىدى  ئەمەس

كىردى؟ كىم مەسچىتتىن چىقتى؟ شۇنى نازارەت قىلىش.    مەسچىتكە  كىم  مەقسەت  ئاساسلىق
ئوقۇغۇچىالر    ۋە  ئوقۇتقۇچىالر  مەمۇرالر،.  ئىدى  باشلىغان  ئازىيىشقا  رىشمەسچىتكە بېكېيىنچە  

مۇشۇنداق قىلىپ كىشىلەرنى بىئارام    دەسلەپتە.  بارغان بولسا ئۇالر خاتىرىلىنىپ ماڭاتتىنامازغا  
بىلەن    ،قىلدى ئۆتۈشى   الگېرنىڭ   60.دەيدۇ«  بولدى  مىيرەس  ئەھۋال  بۇ ۋاقىتنىڭ 

ئۈچۈن    خاتىرىلەرنىڭ  بۇ  ئەلى  ئۆمەربېك  ئۇچرىغان  زىيانكەشلىكىگە    ئىسپات -دەلىلالگېرالر 
.  باشلىدى  شكەتەكشۈرۈ  كىملىك   كىرگەندە  مەسچىتلەرگە»  .كۆرسەتتى  ئىكەنلىكىنى  تەييارالش
  ۋە بۇنىڭ ھەممىسى   ئىدى  كېرەك  ئوقۇتۇلىشى  ئۈسكۈنىدە  كىملىك  ئۈچۈن،  كىرىش  مەسچىتكە

- 2009.  قويدى   ئوتتۇرىغا  دەپ  جىنايەت  ئۇنى  ئۇالر  ھازىر .  خاتىرىلىنىپ ماڭاتتى  سىستېمىغا
  مەسچىتكە  ھەممە  ئۇالر   كېيىن،  قىرغىنچىلىقىدىن  ئۇرۇمچى  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  ىلىي

 61«.ە سەپلىگەن ئىدىئۈسكۈن دېگۈدەك
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ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدا ئىلى دەرياسىغا تاشلىۋېتىلگەن قۇرئان كەرىم قازاقىستاننىڭ پانفىلوف ناھىيە
 ئايداالي يېزىسىدىكى كىشىلەر تەرىپىدىن سۈزۈۋېلىندى.

-ئەسلى فوتوگرافقا ئاساسەن سىزىلغان-

بېسىمنى    تەشكىللىك  تېخىمۇھۆكۈمەت    ،ئۈچۈنچەكلەش    ئەركىنلىكىنى  ېتىقادئ ھالدا 
 بارتۈزۈملىرى  نۇرغۇن توغرىسىدا دىن  ھۆكۈمەتنىڭ رايونلۇق ئاپتونوم ئۇيغۇر. داۋامالشتۇرۇۋاتىدۇ

  ئىشلەيدىغانالر كارخانىالردا ۋە كەسپى مۇالزىمەت سانائەت، بارالمايدۇ، مەسچىتكە مەمۇرالر بولۇپ،
 تۆۋەنلەر  ياشتىن  18  بالىالر،  ئايالالر،  ئوقۇتقۇچىالر،  ئوقۇغۇچىالر،.  بارالمايدۇ  مەسچىتكە
  62.ئوقۇيالمايدۇ، ناماز بارالمايدۇ مەسچىتكە

 

ھۆكۈمىتىنىڭ بىر   ،ئاساسى  تۈرىنىڭ   ئايالندۇرۇش  خىتايغا  ئېتنىك  ئۇيغۇرالرنى  خىتاي 
 كومپارتىيىنىڭ  ئۇنى  تاشالپ،  چىقىرىپ  مەجبۇرىي  قىلغان نېمە بولسا، شۇنى  ئۇيغۇر  كىشىنى

  ئۇيغۇر   سەۋەبتىن،  بۇ.  قىلىدۇ  قىلغاندەك  ئاساس  ئالماشتۇرۇشنى  بىلەن  ئىدىئولوگىيىسى
(  تۈركچىسى  ئۇيغۇر)   تىل  ئانا  ،(ئىسالم)  ئېتىقاد  بېشىدا  ئىشالرنىڭ  ئۆچۈرۈلىدىغان  كىملىكىدىن

  ئېلىپ   الگېرلىرىغا  جازاساقلىغانالرنىڭ    قۇرئان  ئۆيلىرىدە.  بار  قاتارلىقالر  قۇرۇلمىسى  ئائىلە  ۋە
  نۇرغۇن  كۆيدۈرۈلگەنلىكى  كىتابالرنىڭ  مۇقەددەس  قىلىنغان  مۇسادىرە  ۋە  كېتىلگەنلىكى

  كىتابلىرىنى  مۇقەددەس  قازاقالر  ۋە  ئۇيغۇرالر  سەۋەبتىن،  بۇ.  ئىسپاتالنغان  بىلەن  الرگۇۋاھلىق
  دەپ   خەتەرلىك  ساقالش  ئۆيدە  ئۇالر  چۈنكى  بولىدۇ،  مەجبۇر  قوغداشقا  ۋە   يوشۇرۇش  كۆمۈپ  يەرگە

. ئۇ يەردىكى بولدى  سەۋەب  تالالشالرنى سىناپ بېقىشقا  باشقا  مەجبۇر قالغانلىقى ئۈچۈن.  قارايدۇ
  كىتابلىرىنى  مۇقەددەس  قاچىالنغان  بوتۇلكىالرغا  ياكى  ئورالغان  سومكىالرغا  بەزى كىشىلەرنىڭ

 دەرياسىغا  ئىلى  اقىدىغانئ  قاراپ  قازاقىستانغا(  يېقىن  چېگراسىغا  قازاقىستان)  رايونىدىن  ئۇيغۇر
ياشايدىغان    خىتاي  ،ئاتقانلىقىنى تۇپراقلىرىدا  قازاقىستان  سىرتىدىكى  چېگراسىنىڭ 

كىتاپالر باشقا  ۋە  قۇرئان  بۇ   ساقالپ   قۇتۇلدۇرۇپ  قۇتۇلدۇرااليدىغانلىرىنى  ندىكىشىلەرنىڭ 
   لىقىنى بىلىمىز.قالغان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 İlham Tohti. (2015). Hapisteki Lider İlham Tohti Yolum ve Gayem: Uygur Türkleri ve Çin Meselesi. Şira 
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ئىلياسئوغلى:   بىخەتەرلىك  مەقسەت  ئەمما  ئورناتتى،  كامېرا  مەسچىتكە  ئۇالر»  مىرزەھمەت 
. ئۇچرايتتى  ئاز  ناھايىتى  ئوغرىلىق  رايونىمىزدا.  كۈزىتىش ئىدى  مەقسىتى بىزنى  ،ئىدى  ئەمەس

كىردى؟ كىم مەسچىتتىن چىقتى؟ شۇنى نازارەت قىلىش.    مەسچىتكە  كىم  مەقسەت  ئاساسلىق
ئوقۇغۇچىالر    ۋە  ئوقۇتقۇچىالر  مەمۇرالر،.  ئىدى  باشلىغان  ئازىيىشقا  رىشمەسچىتكە بېكېيىنچە  

مۇشۇنداق قىلىپ كىشىلەرنى بىئارام    دەسلەپتە.  بارغان بولسا ئۇالر خاتىرىلىنىپ ماڭاتتىنامازغا  
بىلەن    ،قىلدى ئۆتۈشى   الگېرنىڭ   60.دەيدۇ«  بولدى  مىيرەس  ئەھۋال  بۇ ۋاقىتنىڭ 

ئۈچۈن    خاتىرىلەرنىڭ  بۇ  ئەلى  ئۆمەربېك  ئۇچرىغان  زىيانكەشلىكىگە    ئىسپات -دەلىلالگېرالر 
.  باشلىدى  شكەتەكشۈرۈ  كىملىك   كىرگەندە  مەسچىتلەرگە»  .كۆرسەتتى  ئىكەنلىكىنى  تەييارالش
  ۋە بۇنىڭ ھەممىسى   ئىدى  كېرەك  ئوقۇتۇلىشى  ئۈسكۈنىدە  كىملىك  ئۈچۈن،  كىرىش  مەسچىتكە

- 2009.  قويدى   ئوتتۇرىغا  دەپ  جىنايەت  ئۇنى  ئۇالر  ھازىر .  خاتىرىلىنىپ ماڭاتتى  سىستېمىغا
  مەسچىتكە  ھەممە  ئۇالر   كېيىن،  قىرغىنچىلىقىدىن  ئۇرۇمچى  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  ىلىي

 61«.ە سەپلىگەن ئىدىئۈسكۈن دېگۈدەك
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 تۆۋەنلەر  ياشتىن  18  بالىالر،  ئايالالر،  ئوقۇتقۇچىالر،  ئوقۇغۇچىالر،.  بارالمايدۇ  مەسچىتكە
  62.ئوقۇيالمايدۇ، ناماز بارالمايدۇ مەسچىتكە

 

ھۆكۈمىتىنىڭ بىر   ،ئاساسى  تۈرىنىڭ   ئايالندۇرۇش  خىتايغا  ئېتنىك  ئۇيغۇرالرنى  خىتاي 
 كومپارتىيىنىڭ  ئۇنى  تاشالپ،  چىقىرىپ  مەجبۇرىي  قىلغان نېمە بولسا، شۇنى  ئۇيغۇر  كىشىنى

  ئۇيغۇر   سەۋەبتىن،  بۇ.  قىلىدۇ  قىلغاندەك  ئاساس  ئالماشتۇرۇشنى  بىلەن  ئىدىئولوگىيىسى
(  تۈركچىسى  ئۇيغۇر)   تىل  ئانا  ،(ئىسالم)  ئېتىقاد  بېشىدا  ئىشالرنىڭ  ئۆچۈرۈلىدىغان  كىملىكىدىن

  ئېلىپ   الگېرلىرىغا  جازاساقلىغانالرنىڭ    قۇرئان  ئۆيلىرىدە.  بار  قاتارلىقالر  قۇرۇلمىسى  ئائىلە  ۋە
  نۇرغۇن  كۆيدۈرۈلگەنلىكى  كىتابالرنىڭ  مۇقەددەس  قىلىنغان  مۇسادىرە  ۋە  كېتىلگەنلىكى

  كىتابلىرىنى  مۇقەددەس  قازاقالر  ۋە  ئۇيغۇرالر  سەۋەبتىن،  بۇ.  ئىسپاتالنغان  بىلەن  الرگۇۋاھلىق
  دەپ   خەتەرلىك  ساقالش  ئۆيدە  ئۇالر  چۈنكى  بولىدۇ،  مەجبۇر  قوغداشقا  ۋە   يوشۇرۇش  كۆمۈپ  يەرگە

. ئۇ يەردىكى بولدى  سەۋەب  تالالشالرنى سىناپ بېقىشقا  باشقا  مەجبۇر قالغانلىقى ئۈچۈن.  قارايدۇ
  كىتابلىرىنى  مۇقەددەس  قاچىالنغان  بوتۇلكىالرغا  ياكى  ئورالغان  سومكىالرغا  بەزى كىشىلەرنىڭ

 دەرياسىغا  ئىلى  اقىدىغانئ  قاراپ  قازاقىستانغا(  يېقىن  چېگراسىغا  قازاقىستان)  رايونىدىن  ئۇيغۇر
ياشايدىغان    خىتاي  ،ئاتقانلىقىنى تۇپراقلىرىدا  قازاقىستان  سىرتىدىكى  چېگراسىنىڭ 

كىتاپالر باشقا  ۋە  قۇرئان  بۇ   ساقالپ   قۇتۇلدۇرۇپ  قۇتۇلدۇرااليدىغانلىرىنى  ندىكىشىلەرنىڭ 
   لىقىنى بىلىمىز.قالغان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 İlham Tohti. (2015). Hapisteki Lider İlham Tohti Yolum ve Gayem: Uygur Türkleri ve Çin Meselesi. Şira 
Yayınları. Eylül 2015. Derleyen Hamit Göktürk. sf:229. 
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 ئەركىنلىكى  پىكىر  ۋە  ھوقۇق  شەخسىي  .4.3

 ۋە  كەمسىتىش  جەھەتتە  مەدەنىيەت  ۋە  تىلدىنىي چەكلىمىلەر بىلەن بىللە يەنە    ئۇيغۇرالر
  چەكلىنىشى، ئىسىمالرنىڭىي ئىسالم رايوندا بۇ يىلى-2017. كېلىۋاتىدۇ دۇچ ەباراۋەرسىزلىكك

 كورال .  بىرى  دەپسەندىچىلىكىنىڭ  ھوقۇقى  مەدەنىيەت   ئاساسلىق  ئەڭ  كەلگەن  دۇچ  ئۇيغۇرالر
  لۈرابىگ  ئوقۇغان  ئاسپىرانتلىقتا  ۋە  كۇرس  تولۇق  بېيجىڭدا  ۋە  تۇغۇلغان  شەھىرىدە

 ياكى   چەئۇيغۇر  ئىسىمالر  قويۇلغان: »چۈشەندۈردى  مۇنداق  ئەھۋالىنى  ئۆزىنىڭ  ھاجىمۇھەممەد
  ساقچىالر   سىڭىز بولمايدۇ،دې  مەھمەتئىسمى چەكلىنىدۇ،    مۇھەممەد.  بواللمايدۇ   بولسا  چەئىسالم
قىلدى  دىپلومامنىڭ  مېنىڭ تەلەپ   ئۇنىڭدىكى  ئۇالر.  ئەۋەتتىم   ئۇالرغا  مەن  ،رەسىمىنى 

 63«.ئېيتتى  كېرەكلىكىنى ئۆزگەرتىشىم  ئىسىمنى چەكلەنگەنلىكىنى، ئىسىمنىڭ
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قەشقەر ئەتراپىدىكى بىر يېزىدا خىتايچە ئەنئەنىۋىي كىيىملەر كىيدۈرۈلۈپ پائالىيەتكە قاتناشتۇرۇلغان ئۇيغۇر بالىالر
-ئەسلى فوتوگرافقا ئاساسەن سىزىلغان- 

 ئايرىلىدۇ،   خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدىمۇ  ئەمەس،  رايوندىالپەقەت ياشاۋاتقان    ئۇيغۇرالر
قېقىلىدۇ   قىلىنىدۇ  ۋەچەتكە  داۋاملىق  ل ۈرابىگ.  نازارەت  ئۆتكۈزگەن   كىملىك  باشتىن 
 بىز.  ھەرۋاقىت كىملىك تەكشۈرۈشكە ئۇچرايتتۇق  بارغاندا،  يەرگە  بىر  بىز: »تەكشۈرۈشكە قارىتا

پەرقلىق قىلىشنى  باشقىالردىن  كونترول    بىز.  ئىدى  كېرەك  كەچۈرۈشىمىز  باشتىن  ھالدا 
 نۇقتىلىرىغا  ساياھەتبەزى  .  ىئىد  نىڭ كەينىمىزدەبىز  ساقچىالر  پۈتتۈرگۈچە  ئۇنىۋېرسىتېتنى

  ئەمما  بولدۇق،  كىرمەكچى  مۇزېيغابىر    بارغىنىمدا،  شاڭخەيگە  مەن.  خالىغانچە كىرەلمەيتتۇق
  ئۇچرىغان   ئۇيغۇرالر  لرابىگۈ  64.دېدى  «كىرگۈزمىدى  بىزنى   ئۇالر  ئۈچۈن  بولغانلىقىمىز   ئۇيغۇر  بىز

  مېھمانخانىالردا   بىز: »كەلتۈرۈپ مۇنداق دېدى  مىسال  ئىشالرغا  قالغان  مەھرۇم   ۋە  ئادالەتسىزلىك
ۋاقتىمىزدا خاتىرىلىدىيۈز  بىزنىڭ  ساقچىالر  ،تۇرغان  سىكاننىرالپ  پەقەت   ،ىمىزنى    بۇنى 

قىلىدۇئۇيغۇرالرغ قىلىش .  ىال  نازارەت  خىل  شۇنىڭدىن   كېيىن  يىلدىن-2009  بۇ  باشالندى. 
.  بەرمىدى ىدىن ياتاق  مېھمانخان  بىزگە  ئۇالر  كەلگەندە،  دوستلىرىمىز  جايالردىكى  باشقاكېيىن،  

كنى  كىملى  بىلەن باشالنغان  6565لېكىن    ،دەيتتى  بار  ئۇالر  ،ايتتۇقسور  يوقلۇقىنى-بار  ياتاق  بىز
 66«.دەيتتى يوق ياتاق كۆرۈپ،
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 تىن باشلىنىدۇ.65ۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدا تۇغۇلغانالرنىڭ كىملىك نومۇرى ئ 65
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  لۈرابىگ  ئوقۇغان  ئاسپىرانتلىقتا  ۋە  كۇرس  تولۇق  بېيجىڭدا  ۋە  تۇغۇلغان  شەھىرىدە
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  ساقچىالر   سىڭىز بولمايدۇ،دې  مەھمەتئىسمى چەكلىنىدۇ،    مۇھەممەد.  بواللمايدۇ   بولسا  چەئىسالم
قىلدى  دىپلومامنىڭ  مېنىڭ تەلەپ   ئۇنىڭدىكى  ئۇالر.  ئەۋەتتىم   ئۇالرغا  مەن  ،رەسىمىنى 

 63«.ئېيتتى  كېرەكلىكىنى ئۆزگەرتىشىم  ئىسىمنى چەكلەنگەنلىكىنى، ئىسىمنىڭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-23 ئاينىڭ - 3يىلى - 2021بىلەن  رابىگۈل ھاجىمۇھەممەت 63

 ئايرىلىدۇ،   خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدىمۇ  ئەمەس،  رايوندىالپەقەت ياشاۋاتقان    ئۇيغۇرالر
قېقىلىدۇ   قىلىنىدۇ  ۋەچەتكە  داۋاملىق  ل ۈرابىگ.  نازارەت  ئۆتكۈزگەن   كىملىك  باشتىن 
 بىز.  ھەرۋاقىت كىملىك تەكشۈرۈشكە ئۇچرايتتۇق  بارغاندا،  يەرگە  بىر  بىز: »تەكشۈرۈشكە قارىتا

پەرقلىق قىلىشنى  باشقىالردىن  كونترول    بىز.  ئىدى  كېرەك  كەچۈرۈشىمىز  باشتىن  ھالدا 
 نۇقتىلىرىغا  ساياھەتبەزى  .  ىئىد  نىڭ كەينىمىزدەبىز  ساقچىالر  پۈتتۈرگۈچە  ئۇنىۋېرسىتېتنى

  ئەمما  بولدۇق،  كىرمەكچى  مۇزېيغابىر    بارغىنىمدا،  شاڭخەيگە  مەن.  خالىغانچە كىرەلمەيتتۇق
  ئۇچرىغان   ئۇيغۇرالر  لرابىگۈ  64.دېدى  «كىرگۈزمىدى  بىزنى   ئۇالر  ئۈچۈن  بولغانلىقىمىز   ئۇيغۇر  بىز

  مېھمانخانىالردا   بىز: »كەلتۈرۈپ مۇنداق دېدى  مىسال  ئىشالرغا  قالغان  مەھرۇم   ۋە  ئادالەتسىزلىك
ۋاقتىمىزدا خاتىرىلىدىيۈز  بىزنىڭ  ساقچىالر  ،تۇرغان  سىكاننىرالپ  پەقەت   ،ىمىزنى    بۇنى 

قىلىدۇئۇيغۇرالرغ قىلىش .  ىال  نازارەت  خىل  شۇنىڭدىن   كېيىن  يىلدىن-2009  بۇ  باشالندى. 
.  بەرمىدى ىدىن ياتاق  مېھمانخان  بىزگە  ئۇالر  كەلگەندە،  دوستلىرىمىز  جايالردىكى  باشقاكېيىن،  

كنى  كىملى  بىلەن باشالنغان  6565لېكىن    ،دەيتتى  بار  ئۇالر  ،ايتتۇقسور  يوقلۇقىنى-بار  ياتاق  بىز
 66«.دەيتتى يوق ياتاق كۆرۈپ،
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بولغانئۇچرى  تەرۇزغا-دەخلى  ئۇيغۇرالرنىڭ شەرت  كماسلىقى  ۋاز  شەخسىي   ېچەلمەيدىغان، 
  ئۇيغۇرالرنىڭ   قىلغان  زىيارەت  بىز.  كەلمەكتە  دۇچ   ھۇجۇمغا  كەسكىن  ۋە  ئوچۇق  لىرىھوقۇق-ھەق
  مىسال   ئۇچرىغانلىقىنى  تەرۇزغا -دەخلى  قانداق  ھوقۇقنىڭ  شەخسىي  رەسۇل  ئابدۇلال  بولغان  بىرى
دەيدۇ  بىلەن مۇنداق  »تەسۋىرلەپ    تۇرىدىغان   ئۇيغۇرالر  باشالپ،  ئاخىرىدىن  يىلىنىڭ-2014: 

  ئېغىزى   كىرىش  بىنا  ۋە  ئېغىزى  كىرىش  ئۆينىڭ.  باشلىدى  شقالىئورنىتى  كامېرا  جايالرغا
  يەرلەرگە ئورۇنالشتۇرۇلغان   ئۇ.  قويۇلغان   كامېراالر  ئېغىزىغا  كىرىش  بىنانىڭ  بىر  ھەر  قاتارلىق
  كامېراالرنى   .ئىدى  كامېراسى  خۇاۋېيئىگە    تېخنىكىسىغا  vizyon-tech  كامېراالر
كېيىنئورۇنالش پارچىسىكامېرا  ،تۇرغاندىن  بىر    چۈشۈپ   يەرگە  قەغەزلەر  قىسىم   بىر  ۋە  نىڭ 
 ،ئىكەن  نەرسە  ئوخشايدىغان  قولالنمىسىغا  تىشئىشلى  ،ئېلىپ ئوقۇپتۇ  ئۇالرنى  ئايالىم   ،كېتىپتۇ

قىالاليدىكەن  ساقچىخانىغا  قالسا،  توختاپ  سېكۇنت  بەش   ئەگەر    تونۇش   يۈز  ئۇ.  مەلۇم 
 بار   دېرىزە  كۆرۈنىدىغان بىر  ھاجەتخانا  كارىدوردىن  تۇرغان  كامېرا.  ئىدى  كامېرا  بار  سىستېمىسى

خانىغا  ھاجەتئېلىش ئۈچۈن    تاھارەت  بىز.  رامىزان ئېيىدا ئىنتايىن قىينالغان ئىدۇق.  ئىدى
زوھۇرلۇق يېيىش ئۈچۈن ئورنىمىزدىن تۇرغاندا، چىراق نۇرىنى بايقاپ قالمىسۇن   ياكى  كىرگەندە

  سەۋەبىدىن،   دەپسەندىچىلىكى  ھوقۇق  كىشىلىك  بۇ  67«. تتۇققىال  ئېھتىيات  ئىنتايىن  دەپ
 تەركىبىي  مۇھىم   تۇرمۇشنىڭ  كۈندىلىك  ۋە  دوختۇرخانا  كۈتۈپخانا،  ساراي،  سودا  ئۇيغۇرالرنىڭ

 .چەكلىمىگە ئۇچرىغان ئىدى كىرىشى ايالرغاج نۇرغۇن بولغان قىسمى

 تاۋارنى   بولغان  ئىگە  ئۆزى  شەخسلەرگە  ،ھوقۇقى  مۈلۈك  ئالغان  ئىچىگە  ئۆز  ھوقۇق  شەخسىي
ئۇيغۇر   .بېرىدۇ  ھوقۇق  قىلىشقا  تەرەپ   بىر  ۋە   پايدىلىنىش  ئىشلىتىش،  بويىچە   خاھىشى   ئۆز

: زىيارىتىمىزدە مۇنداق دېدى  خمۈلۈكلىرى مۇسادىرە قىلىنغان ئۆمەر پەرۇ-بولغانلىقى ئۈچۈن مال
  ، ئىشلىرى بىلەن شوغۇللىناتتى قۇرۇلۇش  ئۇالر. ئىدى سودىگەرلەر سازاۋەر ھۆرمەتكە ئاكىلىرىم »

  ، مېنى ئىزدەپ  خىتاي  بىر  ئىشلەۋاتقان  بىللە   بىلەن  ئاكام.  ئىدى  ياخشى  ئەھۋالى   ئىقتىسادىي
  كىشىلەرنى  نۇرغۇن  ئوخشاش   ئاكىڭىزغا : »  ئۇ.  ئۇقتۇردى  ئېلىنغانلىقىنى   قولغا  ئاكىلىرىمنىڭ

-ئۈچ  بىزنىڭ.  دېدى  «الرنى مۇسادىرە قىلدىمۈلۈكلىرىڭ-مال  بايالرنى تۇتتى،  كەتتى،  ئېلىپ
بار ئىدى  تۆت بار ئىدى،-مال  ئەتراپىدا  دولالر  مىليون  100  ،رېستۇرانىمىز    بىز  مۈلۈكلىرىمىز 
ئائىلە ئىدۇقشەھىرىد  كورال بىر  تونۇلغان  :  دېدى  مۇنداق  ئابدۇلىم   سۇدىنىسا  خوتەنلىك 68«.ە 

.  قىالتتى  سودا  خەلقئارا  م يولدىشى.  ئىدى  ياخشى  ئىنتايىن  ئەھۋالى  ئىقتىسادىي  ئائىلىمىزنىڭ»
مالئۇالر  ئالدى،  قولغا  سودىگەرلەرنى  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  ئۇالر  يىلى-2014 ئائىت   الرنىغا 

  جايدا   ئاۋات  ئەڭ  بىزنىڭ: »قۇززات ئالتاي  69.دەلىللىدى  باياننى  ئورتاق  دەپ  «قىلدى  مۇسادىرە
 ئۆز ۋاقتىدا دادام.  قىلدى   مۇسادىرە  بىنالىرىمىزنى  بارلىق  بىزنىڭ  ئۇالر  ،ئىدى  بار  بىنالىرىمىز

ئەۋەتىدىغان ئەھۋالغا چۈشۈپ    پۇل  مەن  ھازىر  ،ئەۋەتىپ تۇراتتى  پۇل  ماڭا   ۋە  ،ر ئىدىمىلياردې
  70.دەيدۇ« قالدى
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بولغانئۇچرى  تەرۇزغا-دەخلى  ئۇيغۇرالرنىڭ شەرت  كماسلىقى  ۋاز  شەخسىي   ېچەلمەيدىغان، 
  ئۇيغۇرالرنىڭ   قىلغان  زىيارەت  بىز.  كەلمەكتە  دۇچ   ھۇجۇمغا  كەسكىن  ۋە  ئوچۇق  لىرىھوقۇق-ھەق
  مىسال   ئۇچرىغانلىقىنى  تەرۇزغا -دەخلى  قانداق  ھوقۇقنىڭ  شەخسىي  رەسۇل  ئابدۇلال  بولغان  بىرى
دەيدۇ  بىلەن مۇنداق  »تەسۋىرلەپ    تۇرىدىغان   ئۇيغۇرالر  باشالپ،  ئاخىرىدىن  يىلىنىڭ-2014: 

  ئېغىزى   كىرىش  بىنا  ۋە  ئېغىزى  كىرىش  ئۆينىڭ.  باشلىدى  شقالىئورنىتى  كامېرا  جايالرغا
  يەرلەرگە ئورۇنالشتۇرۇلغان   ئۇ.  قويۇلغان   كامېراالر  ئېغىزىغا  كىرىش  بىنانىڭ  بىر  ھەر  قاتارلىق
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قىالاليدىكەن  ساقچىخانىغا  قالسا،  توختاپ  سېكۇنت  بەش   ئەگەر    تونۇش   يۈز  ئۇ.  مەلۇم 
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  ، ئىشلىرى بىلەن شوغۇللىناتتى قۇرۇلۇش  ئۇالر. ئىدى سودىگەرلەر سازاۋەر ھۆرمەتكە ئاكىلىرىم »
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ئائىلە ئىدۇقشەھىرىد  كورال بىر  تونۇلغان  :  دېدى  مۇنداق  ئابدۇلىم   سۇدىنىسا  خوتەنلىك 68«.ە 

.  قىالتتى  سودا  خەلقئارا  م يولدىشى.  ئىدى  ياخشى  ئىنتايىن  ئەھۋالى  ئىقتىسادىي  ئائىلىمىزنىڭ»
مالئۇالر  ئالدى،  قولغا  سودىگەرلەرنى  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  ئۇالر  يىلى-2014 ئائىت   الرنىغا 
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  ، چەئېغىز  پىكىرلەرنى چەكلىمىگە ئۇچرىماستىن،  ۋە  ئۇچۇر   خىل  ، ھەر ئەركىنلىكى  پىكىر
ھوقۇقىغا ئىگە بولۇش    تارقىتىش  ۋە  قىلىش  قوبۇل  ئۆگىنىش،  مەنبەلىرىدىن  مەتبەئە  ۋە  يازما
 بايان   پىكىر  ۋە  قىلىش  پىكىر  تەنقىدىي  زىيالىيلىرى  ئۇيغۇر  ۋە  ئۇيغۇرالرلېكىن    .قارىلىدۇدەپ  

  ئەھۋالنى   بۇ  ئايۇپ  ۋەلى ئابدۇ  زىيالىيسى  ئۇيغۇر.  قالدۇرۇلغان  مەھرۇم  ئەركىنلىكىدىن  قىلىش
ئۆتتۈم  بېيجىڭدىكى  يىلى-1992  مەن»  :ئىپادىلەيدۇ  تۆۋەندىكىدەك   يەردە   ئۇ  ،ئۇنىۋېرسىتېتقا 

  كۆپ   تېخىمۇ  يەردە  ئۇ .  ئۆگەندىم   نەرسىلەرنى   نۇرغۇن  ۋاقتىمدا  يەردىكى  ئۇ   مەن.  تۇردۇم  يىل  بەش
  كىتابنىڭ  ئۇ.  مۇئوقۇد  يەردە  شۇ  رومانىنى  1984  ئورۋېلنىڭ  جورج  مەن.  ئىدى  بار  ئەركىنلىك
  بېيجىڭدا  ئۇنى  ئەمما  ئىدى،  تەس  ناھايىتى  ئېلىشمۇ  تىلغا  تۈركىستاندا  شەرقىي  ئىسمىنى

  ، ئىكەن، ئەمما يۇرتىمىزدا مۇنداقكەن دەيتتۇق   مۇشۇنداق  بېيجىڭدا  بىز.  ئىدى  مۇمكىن  ئوقۇش
تاكسى  تۈركىستا  شەرقىي ھەتتا  ئۆلكىدە  ئىچكىرى  دىيەلمەيتتۇق،   كومپارتىيىنى  شوپۇرىمۇن 
  ىرىدەخىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىل.  ئىدى  بار  ئەركىنلىك   كۆپ  تېخىمۇبۇ يەردە    ،قىالاليتتى  تەنقىد

  ئوخشاش  بىلەن  سۈپىتىمىز  بولۇش  پۇقراسى  خىتاي  بىز  ،قوغدىالتتى  قىسمەن  ئەركىنلىك
. ياقتۇرۇپ قالغان ئىدم  ئەركىنلىكنى  بۇ  مەن.  ھوقۇقىمىز بار ئىدى  بولۇش  بەھرىمەن  قانۇندىن

 ئايرىمچىلىق   ۋە  يتتىم ئويال  دەپ  كېرەك  بولۇشىمىز  بەھرىمەن  ھوقۇقتىن  ئوخشاش  بىز
  بۇرۇن،   كىرىشتىن  ياشقا  18  مەن  قىلىپ يەتكەن ئىدىم.  ھېس   چوڭقۇر  تېخىمۇ  سىياسىتىنى

  كىشىلەرنىڭ   ئىكەنلىكىنى،  نېمە  ئەركىنلىكىنىڭ  پىكىر  ئىكەنلىكىنى،  نېمە  ئەركىنلىكنىڭ
  71.«بىلمەيتتىم  ئىكەنلىكىنى نېمە ئىقتىدارىنىڭ قىلىش  پىكىر ئەركىن

 الگېرالر  .5
ياخشى    ئەزەلدىن  تاھوقۇق  كىشىلىك  ھۆكۈمىتىنىڭخىتاي    .باقمىغان  بولۇپئىپادىسى 

  ، قىسمەن جايالردا  قاتارلىق  تىبەت  ۋە  رايونى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  بولغان  سەزگۈر  نىسبەتەن  خىتايغا
 كۆرۈنگەن  كۆزگە  ساھەسىدىكى  ئېتىقاد  ۋە  مەدەنىيەت  سىياسەت،مەزگىللەردىمۇ،    بولغان  ئەركىن

چەتئەلگە ئوقۇش ئۈچۈن چىققانلىقى    يىلى-1996.  ئىدى  مۈشكۈل   يەنىال  ھايات  ئۈچۈن  شەخسلەر 
  سۇنۇپ   قوۋۇرغىسى  جەريانىدا  سوراق  نىڭھامۇت  تاھىر  شائىرى  ئۇيغۇر  ئېلىنغان  قولغا  ئۈچۈن

 سۇسىز   ۋە  تاماقسىز  ئۆزلىرىنىڭ  شائىر  تۇرغان  يىل  يېرىم   بىر  تۈرمىسىدە  ئۈرۈمچى.  كەتكەن
  ، ئېيتىشىچە   ھامۇتنىڭ  تاھىر.  قىلدى  بايان  قارايدىغانلىقىنى  دەپ  ئىشالر  ئادەتتىكى  نىىقېلىش

  نازارىتى   ساقچىالرنىڭيىل    يېرىم   بىر  بولۇپ،   ئەۋەتىلگەن  قەشقەرگە  كېيىن  يىلدىن  يېرىم   بىر   ئۇ
ئۇزۇن تارىخقا    خىتايدا  ئەمگەك  مەجبۇرىي 72ن. شۇغۇلالنغا  بىلەن  ئەمگەك  ئېغىر  سائەت  24  ئاستىدا

 ئىسپاتلىيالمىغان ۋاقىتتا ئىجرا قىلىدۇ. جىنايەتنى شەخسكە ئارتقان  ئىگە بولۇپ،

 يازغۇچى   ۋە  فىلولوگ  ياتقان   تۈرمىدە  ئاي  15  ۋە  ئېلىنغان  قولغا  قەشقەردە  يىلى-2013
كەچۈرگەن  سوراق  ئاي   6  ئايۇپ  ۋەلىئابدۇ باشتىن  :  ەيدۇ تەسۋىرل  مۇنداق  لىرىنىجەريانىدا 

خىل سوراق  ئاندىن  قىيناش،  ئاندىن  ،سوراق  بىلەن   ئالدى  قەشقەردە» مۇشۇ  قىيناش  يەنە   ،
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  ، چەئېغىز  پىكىرلەرنى چەكلىمىگە ئۇچرىماستىن،  ۋە  ئۇچۇر   خىل  ، ھەر ئەركىنلىكى  پىكىر
ھوقۇقىغا ئىگە بولۇش    تارقىتىش  ۋە  قىلىش  قوبۇل  ئۆگىنىش،  مەنبەلىرىدىن  مەتبەئە  ۋە  يازما
 بايان   پىكىر  ۋە  قىلىش  پىكىر  تەنقىدىي  زىيالىيلىرى  ئۇيغۇر  ۋە  ئۇيغۇرالرلېكىن    .قارىلىدۇدەپ  

  ئەھۋالنى   بۇ  ئايۇپ  ۋەلى ئابدۇ  زىيالىيسى  ئۇيغۇر.  قالدۇرۇلغان  مەھرۇم  ئەركىنلىكىدىن  قىلىش
ئۆتتۈم  بېيجىڭدىكى  يىلى-1992  مەن»  :ئىپادىلەيدۇ  تۆۋەندىكىدەك   يەردە   ئۇ  ،ئۇنىۋېرسىتېتقا 

  كۆپ   تېخىمۇ  يەردە  ئۇ .  ئۆگەندىم   نەرسىلەرنى   نۇرغۇن  ۋاقتىمدا  يەردىكى  ئۇ   مەن.  تۇردۇم  يىل  بەش
  كىتابنىڭ  ئۇ.  مۇئوقۇد  يەردە  شۇ  رومانىنى  1984  ئورۋېلنىڭ  جورج  مەن.  ئىدى  بار  ئەركىنلىك
  بېيجىڭدا  ئۇنى  ئەمما  ئىدى،  تەس  ناھايىتى  ئېلىشمۇ  تىلغا  تۈركىستاندا  شەرقىي  ئىسمىنى

  ، ئىكەن، ئەمما يۇرتىمىزدا مۇنداقكەن دەيتتۇق   مۇشۇنداق  بېيجىڭدا  بىز.  ئىدى  مۇمكىن  ئوقۇش
تاكسى  تۈركىستا  شەرقىي ھەتتا  ئۆلكىدە  ئىچكىرى  دىيەلمەيتتۇق،   كومپارتىيىنى  شوپۇرىمۇن 
  ىرىدەخىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىل.  ئىدى  بار  ئەركىنلىك   كۆپ  تېخىمۇبۇ يەردە    ،قىالاليتتى  تەنقىد

  ئوخشاش  بىلەن  سۈپىتىمىز  بولۇش  پۇقراسى  خىتاي  بىز  ،قوغدىالتتى  قىسمەن  ئەركىنلىك
. ياقتۇرۇپ قالغان ئىدم  ئەركىنلىكنى  بۇ  مەن.  ھوقۇقىمىز بار ئىدى  بولۇش  بەھرىمەن  قانۇندىن

 ئايرىمچىلىق   ۋە  يتتىم ئويال  دەپ  كېرەك  بولۇشىمىز  بەھرىمەن  ھوقۇقتىن  ئوخشاش  بىز
  بۇرۇن،   كىرىشتىن  ياشقا  18  مەن  قىلىپ يەتكەن ئىدىم.  ھېس   چوڭقۇر  تېخىمۇ  سىياسىتىنى

  كىشىلەرنىڭ   ئىكەنلىكىنى،  نېمە  ئەركىنلىكىنىڭ  پىكىر  ئىكەنلىكىنى،  نېمە  ئەركىنلىكنىڭ
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ياخشى    ئەزەلدىن  تاھوقۇق  كىشىلىك  ھۆكۈمىتىنىڭخىتاي    .باقمىغان  بولۇپئىپادىسى 

  ، قىسمەن جايالردا  قاتارلىق  تىبەت  ۋە  رايونى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  بولغان  سەزگۈر  نىسبەتەن  خىتايغا
 كۆرۈنگەن  كۆزگە  ساھەسىدىكى  ئېتىقاد  ۋە  مەدەنىيەت  سىياسەت،مەزگىللەردىمۇ،    بولغان  ئەركىن

چەتئەلگە ئوقۇش ئۈچۈن چىققانلىقى    يىلى-1996.  ئىدى  مۈشكۈل   يەنىال  ھايات  ئۈچۈن  شەخسلەر 
  سۇنۇپ   قوۋۇرغىسى  جەريانىدا  سوراق  نىڭھامۇت  تاھىر  شائىرى  ئۇيغۇر  ئېلىنغان  قولغا  ئۈچۈن

 سۇسىز   ۋە  تاماقسىز  ئۆزلىرىنىڭ  شائىر  تۇرغان  يىل  يېرىم   بىر  تۈرمىسىدە  ئۈرۈمچى.  كەتكەن
  ، ئېيتىشىچە   ھامۇتنىڭ  تاھىر.  قىلدى  بايان  قارايدىغانلىقىنى  دەپ  ئىشالر  ئادەتتىكى  نىىقېلىش

  نازارىتى   ساقچىالرنىڭيىل    يېرىم   بىر  بولۇپ،   ئەۋەتىلگەن  قەشقەرگە  كېيىن  يىلدىن  يېرىم   بىر   ئۇ
ئۇزۇن تارىخقا    خىتايدا  ئەمگەك  مەجبۇرىي 72ن. شۇغۇلالنغا  بىلەن  ئەمگەك  ئېغىر  سائەت  24  ئاستىدا

 ئىسپاتلىيالمىغان ۋاقىتتا ئىجرا قىلىدۇ. جىنايەتنى شەخسكە ئارتقان  ئىگە بولۇپ،

 يازغۇچى   ۋە  فىلولوگ  ياتقان   تۈرمىدە  ئاي  15  ۋە  ئېلىنغان  قولغا  قەشقەردە  يىلى-2013
كەچۈرگەن  سوراق  ئاي   6  ئايۇپ  ۋەلىئابدۇ باشتىن  :  ەيدۇ تەسۋىرل  مۇنداق  لىرىنىجەريانىدا 

خىل سوراق  ئاندىن  قىيناش،  ئاندىن  ،سوراق  بىلەن   ئالدى  قەشقەردە» مۇشۇ  قىيناش  يەنە   ،
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ئۇ    ى.ئەۋەتت ئۈرۈمچىگە    مېنى  ،تۈگىگەندىن كېيىن  قىيناشۋە    سوراق.  داۋامالشتى  شەكىلدە
 مېنى   داۋامالشتى، ئاندىن تۈرمىدە  قىيناش  ۋە  ئۆيىدە سوراق  سوراق  ئاۋۋال  يەردىمۇ ئوخشاش

  سوراق   ئۇالر  ،داۋاملىق سوراق قىالتتى  كامېردابىر كىچىك  .  ئۇيقۇسىز قويدىكۈن  ئىككى يېرىم  
مىزگە سۇ يۈزى  كېلىپ  قايتىپ  ئاندىن  ،تەتتىكې  يوقاپ  سائەت   ئىككى-بىر  كېيىن  غاندىنقىل

  سوئال  ئۈچ  ئالدىڭىزدا  بار،  اقچىس  تەرىپىڭىزدە  ئىككى  ۋە سوراق قايتىدىن باشلىناتتى،  تۆكەتتى
ساقچىالر.  بار  ساقچىسى  يدىغانسورا بولىدۇ،    ،ساڭقىلمى  گەپ  ئەگەر   يېنىڭىزدىكى  ئۇنداق 

 ئۇالر  ئاچالمايسىز،  كۆزىڭىزنىمۇ  بولمىغاچقا  يېتەرلىك  ئۇيقۇ.  لىدۇسا  تەھدىت  ەپمۇنداق بولىدۇ د
ئىچكەندىن  ،بېرىدۇ  دورا   كىچىك  ئاق  سىزگە  دەمدىن بىر  ئەمما  ئويغىنىسىز،  كېيىن  دورىنى 
نى كالتەك  توك   ىڭىزغاقولتۇق  ئۇالر.  باشاليسىز  ئۇخالشقا  يەنە  يوقىتىپ  ئۈنۈمىنى   دورىمۇ  كېيىن

 بەدىنىڭىز  ،لمايسىزئاال  نەپەس.  بەك ئاغرىتىدۇ  يۈرىكىڭىزنى  ۋە  تىترىتىدۇ  سىزنى  ئۇ.  تەگكۈزىدۇ
  ناھايىتى  بولۇپ،  ئورنىتىلغان  چىراغ  ۋاتلىق  1000يېقىن يەرگە    سىزگە.  جاالق تىترەيدۇ-جاالق

 المىنۇت  20  پەقەت  كالتەك  توك.  قىلىدۇ  بىئارام  كۆزىڭىزنى  يۇمسىڭىزمۇ  كۆزىڭىزنى  نۇر  كۈچلۈك
ىنىۋاتقان قاچىل  توك  شۇڭا   سائەت،  1  ۋاقتى  تولۇقالش  توك  ئۇنىڭ.  تەمىنلەيدۇ  بىلەن  توك

  بەدەن .  كېتىدۇ  ئىششىپ  قىيناشالردىن   بەدەن  .قىلىدۇ  داۋام  سائەت  1  قىيناش   توكسىز  ،ۋاقىتتا
ئۇۋىاليسىز ۋە    ئاندىن  يۇيۇپ،  بىلەن  سۇ  سوغۇق  ئۇنى  تەقدىردىمۇ،  ئاغرىغان  كەتكەندە،  ئىششىپ

 73«. پەسەيتىسىز ئاغرىقنى  بۇ ئارقىلىق
 تۈرلىرى  الگېرالرنىڭ  .5.1

ئاتىۋالغان   دەپ   « ئۆزگەرتىش  تەربىيىلەش،  كەسپىي  تەربىيىلەش،   قايتا»  خىتاي ھۆكۈمىتى
(  3، الگېرلىرى جازا( 2 مەركەزلىرى، تۇرۇش تۇتۇپ ۋاقىتلىق( 1 ،خىل بولۇپ 5 الگېرلىرى جازا
 تۈرمىلەر ( 5 الگېرلىرى، بالىالر( 4 مەركەزلىرى،  ئىشچى قۇل

ئايرىلغان   بولۇپ،الگېرلى  جازابەشكە  ئىگە  ئوخشىمىغان شارائىتالرغا    ۋاقتلىق   بارلىق  رى 
بىر  الگېرلىرىنىڭ  جازا  ياكى  مەركەزلىرى  تۇرۇش  تۇتۇپ پۈتۈنلەي  -شارائىتلىرى  بىرىگە 

 ئوخشىمايدۇ.
 مەركەزلىرى تۇرۇش  تۇتۇپ ۋاقىتلىق .5.1.1

يېرىگە  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  تۇرۇش   تۇتۇپ  كۆلەملىك  كەڭ  بولۇپ،  تارقالغان  رايونىنىڭ ھەممە 
ئىنتايىن   مەركەزلەرگە   ھازىرقى  مەھبۇسالرنى  كۆپىنچىسى  قىستاڭچىلىق،  سەۋەبىدىن 

كەڭ    تۇرۇش  تۇتۇپ  ئۆزگەرتىلگەن  نزاۋۇتالردى  ياكى  مەكتەپ  ،سىغدۇرالمىغاچقا ئورۇنلىرىنىمۇ 
يەر  قوللىنىدۇ.   قەيەرگە  ئۇالرنىڭ  ۋە   قىلىدىغان  سوراق  قېتىم  تۇنجى  مەھبۇسالرنى  بۇ 

 مەركەزلەردە  بۇ  مەركەز ھېساپلىنىدۇ.  چىقىرىلىدىغان  قارار  تۇنجى  ھەققىدە  ئەۋەتىلىدىغانلىقى
مۇمكىن.  ئاي  نەچچە  ياكى  ھەپتە  نەچچە  كومپارتىيىسىنىڭ  خىتاي   مەركەزلەردە  بۇ  تۇرۇش 

ئارتىلغان  قىستا-قىيىن  جەريانىدا  سوراق.  قىلىنىدۇ  تەشۋىقاتى ئۆزىگە  سەۋەبىدىن،  ق 
  ئىشچى  قۇل ياكى تۈرمە بولغانالر مەجبۇر شقاقويۇ ئىمزا ئىقرارنامىگە جىنايەتنى قۇبۇل قىلىپ،

كۆپىنچىسى    ،ئەۋەتىلىدۇ  مەركەزلىرىگە قويمىغانالرنىڭ  ئىمزا   الگېرلىرىغا  جازائىقرانامىگە 
 ئەۋەتىلىدۇ. 
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  ، چەئېغىز  پىكىرلەرنى چەكلىمىگە ئۇچرىماستىن،  ۋە  ئۇچۇر   خىل  ، ھەر ئەركىنلىكى  پىكىر
ھوقۇقىغا ئىگە بولۇش    تارقىتىش  ۋە  قىلىش  قوبۇل  ئۆگىنىش،  مەنبەلىرىدىن  مەتبەئە  ۋە  يازما
 بايان   پىكىر  ۋە  قىلىش  پىكىر  تەنقىدىي  زىيالىيلىرى  ئۇيغۇر  ۋە  ئۇيغۇرالرلېكىن    .قارىلىدۇدەپ  

  ئەھۋالنى   بۇ  ئايۇپ  ۋەلى ئابدۇ  زىيالىيسى  ئۇيغۇر.  قالدۇرۇلغان  مەھرۇم  ئەركىنلىكىدىن  قىلىش
ئۆتتۈم  بېيجىڭدىكى  يىلى-1992  مەن»  :ئىپادىلەيدۇ  تۆۋەندىكىدەك   يەردە   ئۇ  ،ئۇنىۋېرسىتېتقا 

  كۆپ   تېخىمۇ  يەردە  ئۇ .  ئۆگەندىم   نەرسىلەرنى   نۇرغۇن  ۋاقتىمدا  يەردىكى  ئۇ   مەن.  تۇردۇم  يىل  بەش
  كىتابنىڭ  ئۇ.  مۇئوقۇد  يەردە  شۇ  رومانىنى  1984  ئورۋېلنىڭ  جورج  مەن.  ئىدى  بار  ئەركىنلىك
  بېيجىڭدا  ئۇنى  ئەمما  ئىدى،  تەس  ناھايىتى  ئېلىشمۇ  تىلغا  تۈركىستاندا  شەرقىي  ئىسمىنى

  ، ئىكەن، ئەمما يۇرتىمىزدا مۇنداقكەن دەيتتۇق   مۇشۇنداق  بېيجىڭدا  بىز.  ئىدى  مۇمكىن  ئوقۇش
تاكسى  تۈركىستا  شەرقىي ھەتتا  ئۆلكىدە  ئىچكىرى  دىيەلمەيتتۇق،   كومپارتىيىنى  شوپۇرىمۇن 
  ىرىدەخىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىل.  ئىدى  بار  ئەركىنلىك   كۆپ  تېخىمۇبۇ يەردە    ،قىالاليتتى  تەنقىد

  ئوخشاش  بىلەن  سۈپىتىمىز  بولۇش  پۇقراسى  خىتاي  بىز  ،قوغدىالتتى  قىسمەن  ئەركىنلىك
. ياقتۇرۇپ قالغان ئىدم  ئەركىنلىكنى  بۇ  مەن.  ھوقۇقىمىز بار ئىدى  بولۇش  بەھرىمەن  قانۇندىن

 ئايرىمچىلىق   ۋە  يتتىم ئويال  دەپ  كېرەك  بولۇشىمىز  بەھرىمەن  ھوقۇقتىن  ئوخشاش  بىز
  بۇرۇن،   كىرىشتىن  ياشقا  18  مەن  قىلىپ يەتكەن ئىدىم.  ھېس   چوڭقۇر  تېخىمۇ  سىياسىتىنى

  كىشىلەرنىڭ   ئىكەنلىكىنى،  نېمە  ئەركىنلىكىنىڭ  پىكىر  ئىكەنلىكىنى،  نېمە  ئەركىنلىكنىڭ
  71.«بىلمەيتتىم  ئىكەنلىكىنى نېمە ئىقتىدارىنىڭ قىلىش  پىكىر ئەركىن

 الگېرالر  .5
ياخشى    ئەزەلدىن  تاھوقۇق  كىشىلىك  ھۆكۈمىتىنىڭخىتاي    .باقمىغان  بولۇپئىپادىسى 

  ، قىسمەن جايالردا  قاتارلىق  تىبەت  ۋە  رايونى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  بولغان  سەزگۈر  نىسبەتەن  خىتايغا
 كۆرۈنگەن  كۆزگە  ساھەسىدىكى  ئېتىقاد  ۋە  مەدەنىيەت  سىياسەت،مەزگىللەردىمۇ،    بولغان  ئەركىن

چەتئەلگە ئوقۇش ئۈچۈن چىققانلىقى    يىلى-1996.  ئىدى  مۈشكۈل   يەنىال  ھايات  ئۈچۈن  شەخسلەر 
  سۇنۇپ   قوۋۇرغىسى  جەريانىدا  سوراق  نىڭھامۇت  تاھىر  شائىرى  ئۇيغۇر  ئېلىنغان  قولغا  ئۈچۈن

 سۇسىز   ۋە  تاماقسىز  ئۆزلىرىنىڭ  شائىر  تۇرغان  يىل  يېرىم   بىر  تۈرمىسىدە  ئۈرۈمچى.  كەتكەن
  ، ئېيتىشىچە   ھامۇتنىڭ  تاھىر.  قىلدى  بايان  قارايدىغانلىقىنى  دەپ  ئىشالر  ئادەتتىكى  نىىقېلىش

  نازارىتى   ساقچىالرنىڭيىل    يېرىم   بىر  بولۇپ،   ئەۋەتىلگەن  قەشقەرگە  كېيىن  يىلدىن  يېرىم   بىر   ئۇ
ئۇزۇن تارىخقا    خىتايدا  ئەمگەك  مەجبۇرىي 72ن. شۇغۇلالنغا  بىلەن  ئەمگەك  ئېغىر  سائەت  24  ئاستىدا

 ئىسپاتلىيالمىغان ۋاقىتتا ئىجرا قىلىدۇ. جىنايەتنى شەخسكە ئارتقان  ئىگە بولۇپ،

 يازغۇچى   ۋە  فىلولوگ  ياتقان   تۈرمىدە  ئاي  15  ۋە  ئېلىنغان  قولغا  قەشقەردە  يىلى-2013
كەچۈرگەن  سوراق  ئاي   6  ئايۇپ  ۋەلىئابدۇ باشتىن  :  ەيدۇ تەسۋىرل  مۇنداق  لىرىنىجەريانىدا 

خىل سوراق  ئاندىن  قىيناش،  ئاندىن  ،سوراق  بىلەن   ئالدى  قەشقەردە» مۇشۇ  قىيناش  يەنە   ،
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  ، چەئېغىز  پىكىرلەرنى چەكلىمىگە ئۇچرىماستىن،  ۋە  ئۇچۇر   خىل  ، ھەر ئەركىنلىكى  پىكىر
ھوقۇقىغا ئىگە بولۇش    تارقىتىش  ۋە  قىلىش  قوبۇل  ئۆگىنىش،  مەنبەلىرىدىن  مەتبەئە  ۋە  يازما
 بايان   پىكىر  ۋە  قىلىش  پىكىر  تەنقىدىي  زىيالىيلىرى  ئۇيغۇر  ۋە  ئۇيغۇرالرلېكىن    .قارىلىدۇدەپ  

  ئەھۋالنى   بۇ  ئايۇپ  ۋەلى ئابدۇ  زىيالىيسى  ئۇيغۇر.  قالدۇرۇلغان  مەھرۇم  ئەركىنلىكىدىن  قىلىش
ئۆتتۈم  بېيجىڭدىكى  يىلى-1992  مەن»  :ئىپادىلەيدۇ  تۆۋەندىكىدەك   يەردە   ئۇ  ،ئۇنىۋېرسىتېتقا 

  كۆپ   تېخىمۇ  يەردە  ئۇ .  ئۆگەندىم   نەرسىلەرنى   نۇرغۇن  ۋاقتىمدا  يەردىكى  ئۇ   مەن.  تۇردۇم  يىل  بەش
  كىتابنىڭ  ئۇ.  مۇئوقۇد  يەردە  شۇ  رومانىنى  1984  ئورۋېلنىڭ  جورج  مەن.  ئىدى  بار  ئەركىنلىك
  بېيجىڭدا  ئۇنى  ئەمما  ئىدى،  تەس  ناھايىتى  ئېلىشمۇ  تىلغا  تۈركىستاندا  شەرقىي  ئىسمىنى

  ، ئىكەن، ئەمما يۇرتىمىزدا مۇنداقكەن دەيتتۇق   مۇشۇنداق  بېيجىڭدا  بىز.  ئىدى  مۇمكىن  ئوقۇش
تاكسى  تۈركىستا  شەرقىي ھەتتا  ئۆلكىدە  ئىچكىرى  دىيەلمەيتتۇق،   كومپارتىيىنى  شوپۇرىمۇن 
  ىرىدەخىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىل.  ئىدى  بار  ئەركىنلىك   كۆپ  تېخىمۇبۇ يەردە    ،قىالاليتتى  تەنقىد

  ئوخشاش  بىلەن  سۈپىتىمىز  بولۇش  پۇقراسى  خىتاي  بىز  ،قوغدىالتتى  قىسمەن  ئەركىنلىك
. ياقتۇرۇپ قالغان ئىدم  ئەركىنلىكنى  بۇ  مەن.  ھوقۇقىمىز بار ئىدى  بولۇش  بەھرىمەن  قانۇندىن

 ئايرىمچىلىق   ۋە  يتتىم ئويال  دەپ  كېرەك  بولۇشىمىز  بەھرىمەن  ھوقۇقتىن  ئوخشاش  بىز
  بۇرۇن،   كىرىشتىن  ياشقا  18  مەن  قىلىپ يەتكەن ئىدىم.  ھېس   چوڭقۇر  تېخىمۇ  سىياسىتىنى

  كىشىلەرنىڭ   ئىكەنلىكىنى،  نېمە  ئەركىنلىكىنىڭ  پىكىر  ئىكەنلىكىنى،  نېمە  ئەركىنلىكنىڭ
  71.«بىلمەيتتىم  ئىكەنلىكىنى نېمە ئىقتىدارىنىڭ قىلىش  پىكىر ئەركىن

 الگېرالر  .5
ياخشى    ئەزەلدىن  تاھوقۇق  كىشىلىك  ھۆكۈمىتىنىڭخىتاي    .باقمىغان  بولۇپئىپادىسى 

  ، قىسمەن جايالردا  قاتارلىق  تىبەت  ۋە  رايونى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  بولغان  سەزگۈر  نىسبەتەن  خىتايغا
 كۆرۈنگەن  كۆزگە  ساھەسىدىكى  ئېتىقاد  ۋە  مەدەنىيەت  سىياسەت،مەزگىللەردىمۇ،    بولغان  ئەركىن

چەتئەلگە ئوقۇش ئۈچۈن چىققانلىقى    يىلى-1996.  ئىدى  مۈشكۈل   يەنىال  ھايات  ئۈچۈن  شەخسلەر 
  سۇنۇپ   قوۋۇرغىسى  جەريانىدا  سوراق  نىڭھامۇت  تاھىر  شائىرى  ئۇيغۇر  ئېلىنغان  قولغا  ئۈچۈن

 سۇسىز   ۋە  تاماقسىز  ئۆزلىرىنىڭ  شائىر  تۇرغان  يىل  يېرىم   بىر  تۈرمىسىدە  ئۈرۈمچى.  كەتكەن
  ، ئېيتىشىچە   ھامۇتنىڭ  تاھىر.  قىلدى  بايان  قارايدىغانلىقىنى  دەپ  ئىشالر  ئادەتتىكى  نىىقېلىش

  نازارىتى   ساقچىالرنىڭيىل    يېرىم   بىر  بولۇپ،   ئەۋەتىلگەن  قەشقەرگە  كېيىن  يىلدىن  يېرىم   بىر   ئۇ
ئۇزۇن تارىخقا    خىتايدا  ئەمگەك  مەجبۇرىي 72ن. شۇغۇلالنغا  بىلەن  ئەمگەك  ئېغىر  سائەت  24  ئاستىدا

 ئىسپاتلىيالمىغان ۋاقىتتا ئىجرا قىلىدۇ. جىنايەتنى شەخسكە ئارتقان  ئىگە بولۇپ،

 يازغۇچى   ۋە  فىلولوگ  ياتقان   تۈرمىدە  ئاي  15  ۋە  ئېلىنغان  قولغا  قەشقەردە  يىلى-2013
كەچۈرگەن  سوراق  ئاي   6  ئايۇپ  ۋەلىئابدۇ باشتىن  :  ەيدۇ تەسۋىرل  مۇنداق  لىرىنىجەريانىدا 

خىل سوراق  ئاندىن  قىيناش،  ئاندىن  ،سوراق  بىلەن   ئالدى  قەشقەردە» مۇشۇ  قىيناش  يەنە   ،
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ئۇ    ى.ئەۋەتت ئۈرۈمچىگە    مېنى  ،تۈگىگەندىن كېيىن  قىيناشۋە    سوراق.  داۋامالشتى  شەكىلدە
 مېنى   داۋامالشتى، ئاندىن تۈرمىدە  قىيناش  ۋە  ئۆيىدە سوراق  سوراق  ئاۋۋال  يەردىمۇ ئوخشاش

  سوراق   ئۇالر  ،داۋاملىق سوراق قىالتتى  كامېردابىر كىچىك  .  ئۇيقۇسىز قويدىكۈن  ئىككى يېرىم  
مىزگە سۇ يۈزى  كېلىپ  قايتىپ  ئاندىن  ،تەتتىكې  يوقاپ  سائەت   ئىككى-بىر  كېيىن  غاندىنقىل

  سوئال  ئۈچ  ئالدىڭىزدا  بار،  اقچىس  تەرىپىڭىزدە  ئىككى  ۋە سوراق قايتىدىن باشلىناتتى،  تۆكەتتى
ساقچىالر.  بار  ساقچىسى  يدىغانسورا بولىدۇ،    ،ساڭقىلمى  گەپ  ئەگەر   يېنىڭىزدىكى  ئۇنداق 

 ئۇالر  ئاچالمايسىز،  كۆزىڭىزنىمۇ  بولمىغاچقا  يېتەرلىك  ئۇيقۇ.  لىدۇسا  تەھدىت  ەپمۇنداق بولىدۇ د
ئىچكەندىن  ،بېرىدۇ  دورا   كىچىك  ئاق  سىزگە  دەمدىن بىر  ئەمما  ئويغىنىسىز،  كېيىن  دورىنى 
نى كالتەك  توك   ىڭىزغاقولتۇق  ئۇالر.  باشاليسىز  ئۇخالشقا  يەنە  يوقىتىپ  ئۈنۈمىنى   دورىمۇ  كېيىن

 بەدىنىڭىز  ،لمايسىزئاال  نەپەس.  بەك ئاغرىتىدۇ  يۈرىكىڭىزنى  ۋە  تىترىتىدۇ  سىزنى  ئۇ.  تەگكۈزىدۇ
  ناھايىتى  بولۇپ،  ئورنىتىلغان  چىراغ  ۋاتلىق  1000يېقىن يەرگە    سىزگە.  جاالق تىترەيدۇ-جاالق

 المىنۇت  20  پەقەت  كالتەك  توك.  قىلىدۇ  بىئارام  كۆزىڭىزنى  يۇمسىڭىزمۇ  كۆزىڭىزنى  نۇر  كۈچلۈك
ىنىۋاتقان قاچىل  توك  شۇڭا   سائەت،  1  ۋاقتى  تولۇقالش  توك  ئۇنىڭ.  تەمىنلەيدۇ  بىلەن  توك

  بەدەن .  كېتىدۇ  ئىششىپ  قىيناشالردىن   بەدەن  .قىلىدۇ  داۋام  سائەت  1  قىيناش   توكسىز  ،ۋاقىتتا
ئۇۋىاليسىز ۋە    ئاندىن  يۇيۇپ،  بىلەن  سۇ  سوغۇق  ئۇنى  تەقدىردىمۇ،  ئاغرىغان  كەتكەندە،  ئىششىپ

 73«. پەسەيتىسىز ئاغرىقنى  بۇ ئارقىلىق
 تۈرلىرى  الگېرالرنىڭ  .5.1

ئاتىۋالغان   دەپ   « ئۆزگەرتىش  تەربىيىلەش،  كەسپىي  تەربىيىلەش،   قايتا»  خىتاي ھۆكۈمىتى
(  3، الگېرلىرى جازا( 2 مەركەزلىرى، تۇرۇش تۇتۇپ ۋاقىتلىق( 1 ،خىل بولۇپ 5 الگېرلىرى جازا
 تۈرمىلەر ( 5 الگېرلىرى، بالىالر( 4 مەركەزلىرى،  ئىشچى قۇل

ئايرىلغان   بولۇپ،الگېرلى  جازابەشكە  ئىگە  ئوخشىمىغان شارائىتالرغا    ۋاقتلىق   بارلىق  رى 
بىر  الگېرلىرىنىڭ  جازا  ياكى  مەركەزلىرى  تۇرۇش  تۇتۇپ پۈتۈنلەي  -شارائىتلىرى  بىرىگە 

 ئوخشىمايدۇ.
 مەركەزلىرى تۇرۇش  تۇتۇپ ۋاقىتلىق .5.1.1

يېرىگە  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  تۇرۇش   تۇتۇپ  كۆلەملىك  كەڭ  بولۇپ،  تارقالغان  رايونىنىڭ ھەممە 
ئىنتايىن   مەركەزلەرگە   ھازىرقى  مەھبۇسالرنى  كۆپىنچىسى  قىستاڭچىلىق،  سەۋەبىدىن 

كەڭ    تۇرۇش  تۇتۇپ  ئۆزگەرتىلگەن  نزاۋۇتالردى  ياكى  مەكتەپ  ،سىغدۇرالمىغاچقا ئورۇنلىرىنىمۇ 
يەر  قوللىنىدۇ.   قەيەرگە  ئۇالرنىڭ  ۋە   قىلىدىغان  سوراق  قېتىم  تۇنجى  مەھبۇسالرنى  بۇ 

 مەركەزلەردە  بۇ  مەركەز ھېساپلىنىدۇ.  چىقىرىلىدىغان  قارار  تۇنجى  ھەققىدە  ئەۋەتىلىدىغانلىقى
مۇمكىن.  ئاي  نەچچە  ياكى  ھەپتە  نەچچە  كومپارتىيىسىنىڭ  خىتاي   مەركەزلەردە  بۇ  تۇرۇش 

ئارتىلغان  قىستا-قىيىن  جەريانىدا  سوراق.  قىلىنىدۇ  تەشۋىقاتى ئۆزىگە  سەۋەبىدىن،  ق 
  ئىشچى  قۇل ياكى تۈرمە بولغانالر مەجبۇر شقاقويۇ ئىمزا ئىقرارنامىگە جىنايەتنى قۇبۇل قىلىپ،

كۆپىنچىسى    ،ئەۋەتىلىدۇ  مەركەزلىرىگە قويمىغانالرنىڭ  ئىمزا   الگېرلىرىغا  جازائىقرانامىگە 
 ئەۋەتىلىدۇ. 
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 الگېرلىرى جازا .5.1.2

الگېرلىرىغا،      گۇمانالنغان،   بولۇشىدىن  سادىق  پارتىيىسىگە  كوممۇنىستىك  خىتايجازا 
  دەرىجىلىك  يۇقىرى  ياكى  خالىمىغان  قىلىشنى  ئېتىراپ  جىنايىتىنى  داتارتىلغان  سوراققا

  يېتىش سانىغا    تۇرۇش  تۇتۇپ  بېرىلگەن  باشقۇرغۇچىالرغا  يەرلىك  تەرىپىدىن  باشقۇرغۇچىلىرى
بېرىلىدۇ  كىشىلەر  قوشۇلغان  تىزىملىككە،  ئۈچۈن  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ   زىيانكەشلىككە.  ئېلىپ 
  خىتاي)  دەرسى  تەشۋىقات  سائەت  15-14  كۈنىگە :  قارىغاندا  سۆزىگە  گۇۋاھلىق   ئورتاق

خىتايچە   كۆرۈش،  سىنلىرىنى  كومپارتىيىنىڭيادالش،    ناخشىلىرىنى  كومپارتىيىسىنىڭ
 قايتا-قايتا  تېكىستلەرنى خىتاي رەئىسىنى مەدھىيىلىگەن خىتايچە    ۋە  پارتىيەنى   ، ئۆگىنىش

 بولۇش،   كەمچىل  داۋاالش  ،ئاچ قېلىش  زىيادە  ھەددىدىن  ،(ئالىدۇ  ئىچىگە  ئۆز  قاتارلىقالرنى  يېزىش 
. ئاالھىدىلىكى  ئورتاق  الگېرلىرىنىڭ  جازا  قاتارلىقالر  زوراۋانلىق  جىنسىي  ۋە  قىيناش  قاتتىق

  بىلەن  تۇغقانلىرى-ئۇرۇق   ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە ياكى    ئۇچرىغۇچىالر  زىيانكەشلىككە
 الگېرالرنىڭ  بۇ  رايونىدىكى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  نەتىجىسىدە،  سۆھبەتلىرىمىز  تەپسىلىي  بارغان  ئېلىپ
باشل-2014بولۇپ    تۇنجى ئېچىلىشقا   چوڭ   يىللىرى-2016  ۋە-2015  ،ىغانلىقىنىيىلى 

-2016  ۋالىيسى  سابىق  شىزاڭنىڭ  بىلىپ يەتتۇق.  باشلىغانلىقىنى  الگېرالرنىڭ قۇرۇلۇشقا
-2016 تۇتۇش كۆلەملىك كەڭ كېيىن، تەيىنلەنگەندىن ۋەزىپىگە رايونىدا ئاپتونوم ئۇيغۇر ىلىي
 . باشالنغان ئاخىرىدا ىلىنىڭي

ئۈرۈمچى شەھەر ئەتراپىدا بىر جازا الگىرى
-ئەسلى فوتوگرافقا ئاساسەن سىزىلغان- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مەركەزلىرى ئىشچى قۇل .5.1.3

مەركەزلىرى ئىشچى   الگېرلىرىدىن   جازا  ۋە  ئورۇنلىرى  تۇرۇش  تۇتۇپ  ۋاقىتلىق  -قۇل 
بولۇپ،كىشىلەر  ئەۋەتىلگەنتاللىنىپ   يەر  سالىدىغان  ئەمگەككە  مەجبۇرىي    ئۆز   زاۋۇتالرنى  نى 

  ئوخشاش نىڭكىدىن پەرقلىق بولۇپ، ەرمەركەزل  لىرىشارائىت. بىر جاي مۇرەككەپ  ئالغان ئىچىگە
ئەڭ    كۈنى  ھەر.  شارائىتمۇ ئوخشىمايدۇ  ئاساسەن  باھاالشقا  شەخسىي  رىدا،الگې  ئىشچى  قۇلبىر  
  بارلىق  بولۇشى  كەمچىل  ئاالقىنىڭ  ۋە  قىلىش  ئەمگەك  مەجبۇرىي  سائەتكىچە  14  سائەتتىن  12  ئاز

 بۇ   بولغانالر  ياشقىچە  40  ياشتىن   14  ئادەتتە.  ئاالھىدىلىكى  ئورتاق  الگېرلىرىنىڭ  ئىشچى  قۇل
  كەچتە   كۈنى  يەكشەنبە  تۇرۇپ،   بىللە  بىلەن  ئائىلىسىدىكىلەر  كۈنى  شەنبە.  ئەۋەتىلىدۇ  الگېرالرغا

كىشىلەر.  كىشىلەردۇر  «تەلەيلىك»  ئەڭ   مەركەزلەردىكى  بۇ  قايتىدىغانالر  الگېرغا   بەزى 
  چىقىش   سىرتقا  ئىشچىالرنىڭ  قۇل  بەزىيدۇ،  تۇراال   كۈن   بىر  ئايدا  بىلەن  ئائىلىسىدىكىلەر
 رۇخسىتىمۇ يوق.

 الگېرلىرى بالىالر .5.1.4

الگېرى قىلىنغان  كۆلەمدە  كەڭ  تۇغقانلىرى  دەرىجىلىك  بىرىنچى -بالىالر    14  نەزەربەنت 
بىرىنچى دەرىجىلىك تۇققانلىرى سوالقتا   .دۇرمەركەزلەر   ىدىغان تۇرۇل  تۇتۇپ  بالىالر   تۆۋەن  ياشتىن

تۇققانلىرىغىمۇ   باشقا  خااليدىغان  ئېلىشنى  خەۋەر  ھالىدىن  بالىالرنىڭ  بۇ  ئۈچۈن،  بولغانلىقى 
قويۇق خىتاي مەدەنىيىتى   ۋە  خىتايچە ۋە  الگېرالردا  بۇ  بالىالرغا  بولغان  ياشقىچە  14-0  .بەرمەيدۇ

خىتايچە  ئۇيغۇر.  ئۆگىتىلىدۇ ئىسىمالرنى  قازاقچە  ئالماشتۇرىدۇئىسىمالرچە،   ئانا   ئۇالرنىڭ .  غا 
.  قىلىنغان  مەھرۇم  پۈتۈنلەي  مىراسلىرىدىن  مەدەنىيەت  ۋە  چەكلەنگەن  سۆزلىشى  تىلدا

ئەھۋالدا   قانداق  قەيەردە،  بالىالرنىڭ  ئانىلىرى-ئاتا  سىرتىدىكى  خىتاي  ياكى  تۇغقانلىرى
 .بىلەلمەيدۇ ئىكەنلىكىنى
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 الگېرلىرى جازا .5.1.2

الگېرلىرىغا،      گۇمانالنغان،   بولۇشىدىن  سادىق  پارتىيىسىگە  كوممۇنىستىك  خىتايجازا 
  دەرىجىلىك  يۇقىرى  ياكى  خالىمىغان  قىلىشنى  ئېتىراپ  جىنايىتىنى  داتارتىلغان  سوراققا

  يېتىش سانىغا    تۇرۇش  تۇتۇپ  بېرىلگەن  باشقۇرغۇچىالرغا  يەرلىك  تەرىپىدىن  باشقۇرغۇچىلىرى
بېرىلىدۇ  كىشىلەر  قوشۇلغان  تىزىملىككە،  ئۈچۈن  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ   زىيانكەشلىككە.  ئېلىپ 
  خىتاي)  دەرسى  تەشۋىقات  سائەت  15-14  كۈنىگە :  قارىغاندا  سۆزىگە  گۇۋاھلىق   ئورتاق

خىتايچە   كۆرۈش،  سىنلىرىنى  كومپارتىيىنىڭيادالش،    ناخشىلىرىنى  كومپارتىيىسىنىڭ
 قايتا-قايتا  تېكىستلەرنى خىتاي رەئىسىنى مەدھىيىلىگەن خىتايچە    ۋە  پارتىيەنى   ، ئۆگىنىش

 بولۇش،   كەمچىل  داۋاالش  ،ئاچ قېلىش  زىيادە  ھەددىدىن  ،(ئالىدۇ  ئىچىگە  ئۆز  قاتارلىقالرنى  يېزىش 
. ئاالھىدىلىكى  ئورتاق  الگېرلىرىنىڭ  جازا  قاتارلىقالر  زوراۋانلىق  جىنسىي  ۋە  قىيناش  قاتتىق

  بىلەن  تۇغقانلىرى-ئۇرۇق   ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە ياكى    ئۇچرىغۇچىالر  زىيانكەشلىككە
 الگېرالرنىڭ  بۇ  رايونىدىكى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  نەتىجىسىدە،  سۆھبەتلىرىمىز  تەپسىلىي  بارغان  ئېلىپ
باشل-2014بولۇپ    تۇنجى ئېچىلىشقا   چوڭ   يىللىرى-2016  ۋە-2015  ،ىغانلىقىنىيىلى 

-2016  ۋالىيسى  سابىق  شىزاڭنىڭ  بىلىپ يەتتۇق.  باشلىغانلىقىنى  الگېرالرنىڭ قۇرۇلۇشقا
-2016 تۇتۇش كۆلەملىك كەڭ كېيىن، تەيىنلەنگەندىن ۋەزىپىگە رايونىدا ئاپتونوم ئۇيغۇر ىلىي
 . باشالنغان ئاخىرىدا ىلىنىڭي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مەركەزلىرى ئىشچى قۇل .5.1.3

مەركەزلىرى ئىشچى   الگېرلىرىدىن   جازا  ۋە  ئورۇنلىرى  تۇرۇش  تۇتۇپ  ۋاقىتلىق  -قۇل 
بولۇپ،كىشىلەر  ئەۋەتىلگەنتاللىنىپ   يەر  سالىدىغان  ئەمگەككە  مەجبۇرىي    ئۆز   زاۋۇتالرنى  نى 

  ئوخشاش نىڭكىدىن پەرقلىق بولۇپ، ەرمەركەزل  لىرىشارائىت. بىر جاي مۇرەككەپ  ئالغان ئىچىگە
ئەڭ    كۈنى  ھەر.  شارائىتمۇ ئوخشىمايدۇ  ئاساسەن  باھاالشقا  شەخسىي  رىدا،الگې  ئىشچى  قۇلبىر  
  بارلىق  بولۇشى  كەمچىل  ئاالقىنىڭ  ۋە  قىلىش  ئەمگەك  مەجبۇرىي  سائەتكىچە  14  سائەتتىن  12  ئاز

 بۇ   بولغانالر  ياشقىچە  40  ياشتىن   14  ئادەتتە.  ئاالھىدىلىكى  ئورتاق  الگېرلىرىنىڭ  ئىشچى  قۇل
  كەچتە   كۈنى  يەكشەنبە  تۇرۇپ،   بىللە  بىلەن  ئائىلىسىدىكىلەر  كۈنى  شەنبە.  ئەۋەتىلىدۇ  الگېرالرغا

كىشىلەر.  كىشىلەردۇر  «تەلەيلىك»  ئەڭ   مەركەزلەردىكى  بۇ  قايتىدىغانالر  الگېرغا   بەزى 
  چىقىش   سىرتقا  ئىشچىالرنىڭ  قۇل  بەزىيدۇ،  تۇراال   كۈن   بىر  ئايدا  بىلەن  ئائىلىسىدىكىلەر
 رۇخسىتىمۇ يوق.

 الگېرلىرى بالىالر .5.1.4

الگېرى قىلىنغان  كۆلەمدە  كەڭ  تۇغقانلىرى  دەرىجىلىك  بىرىنچى -بالىالر    14  نەزەربەنت 
بىرىنچى دەرىجىلىك تۇققانلىرى سوالقتا   .دۇرمەركەزلەر   ىدىغان تۇرۇل  تۇتۇپ  بالىالر   تۆۋەن  ياشتىن

تۇققانلىرىغىمۇ   باشقا  خااليدىغان  ئېلىشنى  خەۋەر  ھالىدىن  بالىالرنىڭ  بۇ  ئۈچۈن،  بولغانلىقى 
قويۇق خىتاي مەدەنىيىتى   ۋە  خىتايچە ۋە  الگېرالردا  بۇ  بالىالرغا  بولغان  ياشقىچە  14-0  .بەرمەيدۇ

خىتايچە  ئۇيغۇر.  ئۆگىتىلىدۇ ئىسىمالرنى  قازاقچە  ئالماشتۇرىدۇئىسىمالرچە،   ئانا   ئۇالرنىڭ .  غا 
.  قىلىنغان  مەھرۇم  پۈتۈنلەي  مىراسلىرىدىن  مەدەنىيەت  ۋە  چەكلەنگەن  سۆزلىشى  تىلدا

ئەھۋالدا   قانداق  قەيەردە،  بالىالرنىڭ  ئانىلىرى-ئاتا  سىرتىدىكى  خىتاي  ياكى  تۇغقانلىرى
 .بىلەلمەيدۇ ئىكەنلىكىنى

خوتەن شەھەر ئەتراپىدىكى بىر جازا الگىرى
-ئەسلى فوتوگرافقا ئاساسەن سىزىلغان- 
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 تۈرمىلەر .5.1.5
بولغان  -تۈرمىلەر بار   تۇرۇش   تۇتۇپ   كۆلەملىك   كەڭ يىلى  -2016  ئەمما  ،ئەسلىدىنال 
زىيادە سىغىم  كېيىن،  باشالنغاندىن ھەددىدىن  يىلىدىن  -2016.  دۇرجايالر  كەتكەن  ئېشىپ  ى 

. قىيناش تېخىمۇ كۆپەيدى  سىستېمىلىق  ۋە  تەشۋىقات  كۈچلۈك  قارىغاندا  ئىلگىرىكىگە   كېيىن،
  ئىگىلىرى  نامىلەرنىڭئىقرار  ئىمزاالتقان  ئارقىلىق  قىيناش  ئورۇنلىرىدا  تۇرۇش  تۇتۇپ  ۋاقىتلىق

  ئېلىپ  تۈرمىگە ئەۋەتىلگەنلەر الگېرلىرىغا جازا  ئۈچۈن قويمىغانلىقى ئىمزا ئىقرارنامىگە بۇ ياكى
  الگېرلىرىغا   جازا  ساقچىالر  بەلكى  ئەمەس،  مەھكىمىسى  سوت  نىى قارارىجازاس  قاماق.  بېرىلىدۇ

ئۇقتۇرىدۇ قاماق   20- 15  بېرىلگەن  تۆۋەنلەرگە  ياشتىن  بەش  قىرىق.  قامالغانالرغا  يىللىق 
 . ئۇچرايدۇ كۆپ ناھايىتى جازاسى

 سىناقلىرى  الگېرى جازا  تۇنجى دىكى دەۋر  زامانىۋى .5.2
توپلىشىپ    كۆپ  ئەڭ  ئاھالىلىرى   ئۇيغۇر  رايونىنىڭ  ئاپتونوم ئۇيغۇر    يىلى،-2014

ئاالھىدە  ھۆكۈمەتنىڭ  شەھەرلىرىدە    قاتارلىق  سۇئاق  ۋە   خوتەن  ، قەشقەر  ئولتۇراقالشقان
ئىدىباشالن  لەرىھەرىكەت  ھەيئىتى   تەكشۈرۈش  نامىدا  «باھاالش  قايتا»  يىلى،-2013.  غان 
 تەكشۈرۈپ،   بۇيۇملىرىنى  رىنەش  ئۇيغۇر  قىلىنغان  نەشر  يىلدا  15  يېقىنقى  ھەيئەتلەر  بۇ.  قۇرۇلدى
  ۋە پىروفېسسور  ئاكادېمىك  ئۇيغۇر  داڭلىق  تونۇلغان  مەملىكەتكە  پۈتۈن.  باشلىدى  بېرىشكە  دوكالت

توختى  قولغا  بېيجىڭدا  يىلى-2014  توختى   ام ئىلھ ئىلھام    ئاساسىي   نىڭخىتاي-ئېلىندى. 
بېرىلگەن ئۇيغۇرالغا  ئاساسەن،    ھەر .  ئاكادېمىك  چىقارغان  كۈچ  قوغداشقا   نى قۇقھو  قانۇنىغا 

 ھۆكۈم  جازاسىغا  قاماق  مۇددەتسىز  ئىلھام توختى  كۆرسەتكەن  تەسىر  زور  ئوقۇغۇچىلىرىغا  مىللەت
 .قىلىندى
خوتەن    يىلى-2014  رەجەپ  ئابدۇخەبەر  شۇغۇللىنىدىغان  بىلەن  سودا  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر
ئىشقا    نۇسخىسى  تۇنجى  الگېرلىرىنىڭ  جازا  ۋاقىتتا  ئەينى  تۇرۇلغان،  تۇتۇپ  شەھىرىدە

ئىدى تۇرۇپ    بۇرۇنقى  يىلدىن-2014  ئېيتقانلىرىئابدۇخەبەرنىڭ    .كىرىشتۈرۈلگەن  تۈرمىلەردە 
  كېيىن   يىلدىن-2016  ئەمما  ئوخشىمىسىمۇ،  پۈتۈنلەي  بىلەن  سۆزلىرى  گۇۋاھلىق  باققانالرنىڭ

باققانالرنىڭ  الگېر كەچۈرۈپ  باشتىن  قالىدۇ  بىلەن  گۇۋاھلىقى   ھاياتىنى  -2014.  ئوخشاپ 
بىلەن  ۋە  ئېلىنغان  قولغا   ئارىلىقتا  بولغان  يىلغىچە- 2016  ىلدىني   ىپ بېرىل  قويۇپ  پۇل 

كەتكەنلەرنىڭچى  چەتئەلگە  بىلەن  رەجەپنىۇخەبەر  ئابد  ھېكايىلىرىمۇ   قىپ  ئېيتقانلىرى  ڭ 
 ،غانچاقىر  كېلىشكە  ساقچىخانىغائۇنى    ساقچىالر  ئېيتىشىچە،ئابدۇخەبەرنىڭ    .ئاساسەن ئوخشاش

كېيىنئۇ   بارغاندىن   بىلەن  زەنجىر  پۇتلىرىنڭ-قول  ئايالالرنىڭ-ئەر  نۇرغۇن  ،ساقچىخانىغا 
ۋە قويۇلغانلىقىنى    تامغا  باغالنغانلىقىنى    ، ئۆتمەي  ئۇزاق.  قالغان  ھەيران  كۆرۈپقارىتىپ 

  74غان.قوشۇل قارىتىپ قويۇلغانالرنىڭ سېپىگە تامغائابدۇخەبەرمۇ زەنجىر بىلەن باغلىنىپ 
  دىن ساقچىالر  ئۇ يولدا  .كېتىلگەن  ئېلىپ  باشقا ناھىيەگە   كېيىن  سوراقتىن  تۇنجى  خەبەر ئابدۇ
شۇپ  تو  تۈرمىلەرنىڭ  خوتەندىكىساقچىالر    سورىغاندا،  تۇرمىغانلىقىنىخوتەندە    نېمىشقا

  75كەتكەنلىكىنى ئېيتقان.
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الگېرلىرىنىڭ تۇنجى زىيانكەشلىكىگە  ئابدۇخەبەر ئۇ چاغالردا ئۆزىنىڭ زامانىۋى دەۋردىكى جازا  
 ۋاقىتلىق   ئەمەلىيەتتەئابدۇخەبەرنى ئېلىپ بارغان يەر    بىلمەيتتى،  ئىكەنلىكىنى  ئۇچرىغۇچىسى

  76ئىدى. اليىھەلەنگەن بويىچە سېستىما يېڭى بولۇپ، ئورنى تۇرۇش تۇتۇپ

بەش ئالتە كىشى  .  بوالتتۇقيېتىپ باقماقچى    يان-يانمۇ  تۇراتتۇق،  ئادەم  25  ئۆيدە   بىر  بىز»
 رمۇ يە  ئولتۇرىدىغان.  ئۆرە تۇرۇپ ساقاليتتى  يۆلىنىپ  تامغا  ئۇالر.  يەرگە سىغمىغاچقا ياتالمايتتۇق

 سىزنى   ئۇالر  يادلىسىڭىز،  خاتا  سۆزنى  بىر  سىز  ئەگەر  ،ئۆگىتىلەتتى  ناخشىالر  خىتايچە.  ئىدى  يوق
- ئىككىسى بىر  ئەمما  ىنغان بولسىمۇسېل  كىشەن  اپۇتق  ۋە  قول  ساقچىخانىدا.  ئۇراتتى  دەرھال

  پۇتلىرىمىزنىۋە    قول  ،كېلىنگەندىن كېيىن  ئېلىپ  الگېرغا.  بىرىگە ئۇالقلىق ئەمەس ئىدى
 دەسلەپتە  بىزنىڭ قاماقتا   تۇرۇش مۇمكىن ئەمەس.  تىك.  باغلىدىبىرىگە    -بىر  بىلەن  زەنجىر

ىرغانلىقى  چاق.  باغلىمىدى  بىلەن  زەنجىر  ئەزەلدىننى  ئۇالر  ئەمما  ئىدى،  بار  ئوغرى  ئىككى  بىر
بارغان بىلەن   ھەممىسى  كېتىلگەنلەرنىڭ  تۇتۇپ   ئۆيدىن  ياكى   ھەممىمىز  ئۈچۈن  زەنجىر 

قاماققا    ساقچى  6-5  ئېلېكترونلۇق كالتەك كۆتۈرۈۋالغان  ئەتىگەندە،   كۈنى  ھەر  .باغالقلىق ئىدى
كەلدىڭ  نېمەسەن  »كىرىپ   نېمىشقا  قىلدىڭ؟   20~    15  ھەممەيلەننى  سوراپ،  دەپ  «؟ ئىش 
بولغاچقا،  بىلەن  زەنجىر  پۇتلىرىمىز  قوللىرىمىز  ئۇراتتى.  مىنۇت  ئۆزىمىزنى   باغالغلىق 

تۇراتتۇقئورنى  دە   6  سائەت  ئەتىگەن.  قوغدىيالمايتتۇق . ئىدى  بار  كامېراقاماقتا    .مىزدىن 
ئارا  -ئۆز.  ئىدى  بار  ساقچىالر   تۇرىدىغان  كۆزىتىپ  دائىم   بىزنى  بۆلۈمدىن  ئەينەك  ئۈستىدىكى
يوشۇرۇن   كامېرادىن  ، چىقىپ كەتكەندە  تاماققا  كەچلىك  ساقچىالر.  ئىدى  چەكلەنگەن  پاراڭلىشىش

كۆرۈنۈشى چىققانلىقى    سىن  كەرىمنىڭ  قۇرئان  تېلېفونىدا  بىرەيلەننىڭ  .پاراڭلىشااليتتۇق  ھالدا
ئائىلىسىدىكى    بىرەيلەن  ،ئۈچۈن تېلېفۇنىدا  بىرەيلەننىڭ  يەنە  ئۈچۈن،  قويغانلىقى  ساقال 

ئۈچۈن بولغانلىقى  رەسىمى  ئارتقان  ياغلىق  ئىدى.  ئايالالرنىڭ  كۆپ  بەك   خىتايچە  تۇتۇلغانالر 
يېزىپ  ئۇيغۇ  خىتايچىنى  ئۇالر.  ئىدى   بار  ئوقۇتقۇچىالر  ئۆگىتىدىغان  ناخشىالرنى  بىزگە رچە 

خىتايچىنى   بىلمەيدىغانالر  ياداليتتى،  ۋە  ئوقۇيتتى  خىتايچە  بىلىدىغانالر  ايچەخىت.  ىتەتتىئۆگ
. بىرەتتى  يېزىپ  قەغەزگە   ناخشىالرنى  ئوقۇتقۇچىالر.  ئۆگىنەتتى  ئارقىلىق  يېزىش  ئۇيغۇرچە
ئۈست  بىلەن  ساقچىالر  مۇئۇالر  دەرسلەردە تۇراتتى.  بىللە  قاراپ  ئىسىم    بىلەن  نۆۋەت  تەرەپتە 
  كېلىپ   ئەتىگەندە  ئەتىسى   ،يادقا ئوقۇيالمىسا  ئەگەر.  دەيتتى  «ناخشىنى يادقا ئوقۇ»  چاقىرىپ

  ئۆيدە   نومۇرلۇق-3  مەن .  ئىدى  بار  ياتاق  24  مەركەزدە  تۇتۇلغان   مەن.  ئۇراتتى  قاتتىق  ئۇالرنى
  قاۋىغان   ئىتنىڭ  ئۆيدىنقاماق    تەرەپتىكى  قارشى  بارغاندا،  ئېلىپتۇنجى قاماققا    مېنى.  ئىدىم 
مەركەزدە  مەن  ئاڭالندى،  ۋارقىرىشى  ئادەمنىڭ  بىر  ئاندىن.  كەلدى  ئاۋازى  70  ياشتىن  14  بۇ 

  ھاجەتخانا .  ىتەتتىك  يىغالپ  چىدىماي  زەنجىرگە  ياشانغانالر.  كۆردۈم  كىشىلەرنى  بولغان  ياشقىچە
كىرگەندە ئەتراپتىكى    ھاجەتخانىغا   بىرەيلەن  ئەتراپى ئوچۇق ئىدى.  ۋە  دەئىچى  ئۆينىڭقاماق  

تۇراتتى كۆرۈپ  ئۇنى  بولغانالر  مۇددىتى  جازا.  تۇراتتى  قاراپ  مۇساقچىالر   ،ھەممەيلەن   ئېنىق 
كېلىپ  .  باقمىدىم   كۆرۈپ  تارتىلغانلىقىنى   سوتقا  ھېچكىمنىڭ  مەن.  تىلەتتىېئېلىپ ك  تۈرمىگە
  بىر   موما بىلەن  چۈشتە  ەتتى.كېل   ئېلىپ  الگېرغا  ئۇالرنى   ئاندىن  ،سىنى ئوقۇيتتىجازائالغان  

 بىرەتتى. سۇ قىزىق ئىستاكان
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 تۈرمىلەر .5.1.5
بولغان  -تۈرمىلەر بار   تۇرۇش   تۇتۇپ   كۆلەملىك   كەڭ يىلى  -2016  ئەمما  ،ئەسلىدىنال 
زىيادە سىغىم  كېيىن،  باشالنغاندىن ھەددىدىن  يىلىدىن  -2016.  دۇرجايالر  كەتكەن  ئېشىپ  ى 

. قىيناش تېخىمۇ كۆپەيدى  سىستېمىلىق  ۋە  تەشۋىقات  كۈچلۈك  قارىغاندا  ئىلگىرىكىگە   كېيىن،
  ئىگىلىرى  نامىلەرنىڭئىقرار  ئىمزاالتقان  ئارقىلىق  قىيناش  ئورۇنلىرىدا  تۇرۇش  تۇتۇپ  ۋاقىتلىق

  ئېلىپ  تۈرمىگە ئەۋەتىلگەنلەر الگېرلىرىغا جازا  ئۈچۈن قويمىغانلىقى ئىمزا ئىقرارنامىگە بۇ ياكى
  الگېرلىرىغا   جازا  ساقچىالر  بەلكى  ئەمەس،  مەھكىمىسى  سوت  نىى قارارىجازاس  قاماق.  بېرىلىدۇ

ئۇقتۇرىدۇ قاماق   20- 15  بېرىلگەن  تۆۋەنلەرگە  ياشتىن  بەش  قىرىق.  قامالغانالرغا  يىللىق 
 . ئۇچرايدۇ كۆپ ناھايىتى جازاسى

 سىناقلىرى  الگېرى جازا  تۇنجى دىكى دەۋر  زامانىۋى .5.2
توپلىشىپ    كۆپ  ئەڭ  ئاھالىلىرى   ئۇيغۇر  رايونىنىڭ  ئاپتونوم ئۇيغۇر    يىلى،-2014

ئاالھىدە  ھۆكۈمەتنىڭ  شەھەرلىرىدە    قاتارلىق  سۇئاق  ۋە   خوتەن  ، قەشقەر  ئولتۇراقالشقان
ئىدىباشالن  لەرىھەرىكەت  ھەيئىتى   تەكشۈرۈش  نامىدا  «باھاالش  قايتا»  يىلى،-2013.  غان 
 تەكشۈرۈپ،   بۇيۇملىرىنى  رىنەش  ئۇيغۇر  قىلىنغان  نەشر  يىلدا  15  يېقىنقى  ھەيئەتلەر  بۇ.  قۇرۇلدى
  ۋە پىروفېسسور  ئاكادېمىك  ئۇيغۇر  داڭلىق  تونۇلغان  مەملىكەتكە  پۈتۈن.  باشلىدى  بېرىشكە  دوكالت

توختى  قولغا  بېيجىڭدا  يىلى-2014  توختى   ام ئىلھ ئىلھام    ئاساسىي   نىڭخىتاي-ئېلىندى. 
بېرىلگەن ئۇيغۇرالغا  ئاساسەن،    ھەر .  ئاكادېمىك  چىقارغان  كۈچ  قوغداشقا   نى قۇقھو  قانۇنىغا 

 ھۆكۈم  جازاسىغا  قاماق  مۇددەتسىز  ئىلھام توختى  كۆرسەتكەن  تەسىر  زور  ئوقۇغۇچىلىرىغا  مىللەت
 .قىلىندى
خوتەن    يىلى-2014  رەجەپ  ئابدۇخەبەر  شۇغۇللىنىدىغان  بىلەن  سودا  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر
ئىشقا    نۇسخىسى  تۇنجى  الگېرلىرىنىڭ  جازا  ۋاقىتتا  ئەينى  تۇرۇلغان،  تۇتۇپ  شەھىرىدە

ئىدى تۇرۇپ    بۇرۇنقى  يىلدىن-2014  ئېيتقانلىرىئابدۇخەبەرنىڭ    .كىرىشتۈرۈلگەن  تۈرمىلەردە 
  كېيىن   يىلدىن-2016  ئەمما  ئوخشىمىسىمۇ،  پۈتۈنلەي  بىلەن  سۆزلىرى  گۇۋاھلىق  باققانالرنىڭ

باققانالرنىڭ  الگېر كەچۈرۈپ  باشتىن  قالىدۇ  بىلەن  گۇۋاھلىقى   ھاياتىنى  -2014.  ئوخشاپ 
بىلەن  ۋە  ئېلىنغان  قولغا   ئارىلىقتا  بولغان  يىلغىچە- 2016  ىلدىني   ىپ بېرىل  قويۇپ  پۇل 

كەتكەنلەرنىڭچى  چەتئەلگە  بىلەن  رەجەپنىۇخەبەر  ئابد  ھېكايىلىرىمۇ   قىپ  ئېيتقانلىرى  ڭ 
 ،غانچاقىر  كېلىشكە  ساقچىخانىغائۇنى    ساقچىالر  ئېيتىشىچە،ئابدۇخەبەرنىڭ    .ئاساسەن ئوخشاش

كېيىنئۇ   بارغاندىن   بىلەن  زەنجىر  پۇتلىرىنڭ-قول  ئايالالرنىڭ-ئەر  نۇرغۇن  ،ساقچىخانىغا 
ۋە قويۇلغانلىقىنى    تامغا  باغالنغانلىقىنى    ، ئۆتمەي  ئۇزاق.  قالغان  ھەيران  كۆرۈپقارىتىپ 

  74غان.قوشۇل قارىتىپ قويۇلغانالرنىڭ سېپىگە تامغائابدۇخەبەرمۇ زەنجىر بىلەن باغلىنىپ 
  دىن ساقچىالر  ئۇ يولدا  .كېتىلگەن  ئېلىپ  باشقا ناھىيەگە   كېيىن  سوراقتىن  تۇنجى  خەبەر ئابدۇ
شۇپ  تو  تۈرمىلەرنىڭ  خوتەندىكىساقچىالر    سورىغاندا،  تۇرمىغانلىقىنىخوتەندە    نېمىشقا

  75كەتكەنلىكىنى ئېيتقان.
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الگېرلىرىنىڭ تۇنجى زىيانكەشلىكىگە  ئابدۇخەبەر ئۇ چاغالردا ئۆزىنىڭ زامانىۋى دەۋردىكى جازا  
 ۋاقىتلىق   ئەمەلىيەتتەئابدۇخەبەرنى ئېلىپ بارغان يەر    بىلمەيتتى،  ئىكەنلىكىنى  ئۇچرىغۇچىسى

  76ئىدى. اليىھەلەنگەن بويىچە سېستىما يېڭى بولۇپ، ئورنى تۇرۇش تۇتۇپ

بەش ئالتە كىشى  .  بوالتتۇقيېتىپ باقماقچى    يان-يانمۇ  تۇراتتۇق،  ئادەم  25  ئۆيدە   بىر  بىز»
 رمۇ يە  ئولتۇرىدىغان.  ئۆرە تۇرۇپ ساقاليتتى  يۆلىنىپ  تامغا  ئۇالر.  يەرگە سىغمىغاچقا ياتالمايتتۇق

 سىزنى   ئۇالر  يادلىسىڭىز،  خاتا  سۆزنى  بىر  سىز  ئەگەر  ،ئۆگىتىلەتتى  ناخشىالر  خىتايچە.  ئىدى  يوق
- ئىككىسى بىر  ئەمما  ىنغان بولسىمۇسېل  كىشەن  اپۇتق  ۋە  قول  ساقچىخانىدا.  ئۇراتتى  دەرھال

  پۇتلىرىمىزنىۋە    قول  ،كېلىنگەندىن كېيىن  ئېلىپ  الگېرغا.  بىرىگە ئۇالقلىق ئەمەس ئىدى
 دەسلەپتە  بىزنىڭ قاماقتا   تۇرۇش مۇمكىن ئەمەس.  تىك.  باغلىدىبىرىگە    -بىر  بىلەن  زەنجىر

ىرغانلىقى  چاق.  باغلىمىدى  بىلەن  زەنجىر  ئەزەلدىننى  ئۇالر  ئەمما  ئىدى،  بار  ئوغرى  ئىككى  بىر
بارغان بىلەن   ھەممىسى  كېتىلگەنلەرنىڭ  تۇتۇپ   ئۆيدىن  ياكى   ھەممىمىز  ئۈچۈن  زەنجىر 

قاماققا    ساقچى  6-5  ئېلېكترونلۇق كالتەك كۆتۈرۈۋالغان  ئەتىگەندە،   كۈنى  ھەر  .باغالقلىق ئىدى
كەلدىڭ  نېمەسەن  »كىرىپ   نېمىشقا  قىلدىڭ؟   20~    15  ھەممەيلەننى  سوراپ،  دەپ  «؟ ئىش 
بولغاچقا،  بىلەن  زەنجىر  پۇتلىرىمىز  قوللىرىمىز  ئۇراتتى.  مىنۇت  ئۆزىمىزنى   باغالغلىق 

تۇراتتۇقئورنى  دە   6  سائەت  ئەتىگەن.  قوغدىيالمايتتۇق . ئىدى  بار  كامېراقاماقتا    .مىزدىن 
ئارا  -ئۆز.  ئىدى  بار  ساقچىالر   تۇرىدىغان  كۆزىتىپ  دائىم   بىزنى  بۆلۈمدىن  ئەينەك  ئۈستىدىكى
يوشۇرۇن   كامېرادىن  ، چىقىپ كەتكەندە  تاماققا  كەچلىك  ساقچىالر.  ئىدى  چەكلەنگەن  پاراڭلىشىش

كۆرۈنۈشى چىققانلىقى    سىن  كەرىمنىڭ  قۇرئان  تېلېفونىدا  بىرەيلەننىڭ  .پاراڭلىشااليتتۇق  ھالدا
ئائىلىسىدىكى    بىرەيلەن  ،ئۈچۈن تېلېفۇنىدا  بىرەيلەننىڭ  يەنە  ئۈچۈن،  قويغانلىقى  ساقال 

ئۈچۈن بولغانلىقى  رەسىمى  ئارتقان  ياغلىق  ئىدى.  ئايالالرنىڭ  كۆپ  بەك   خىتايچە  تۇتۇلغانالر 
يېزىپ  ئۇيغۇ  خىتايچىنى  ئۇالر.  ئىدى   بار  ئوقۇتقۇچىالر  ئۆگىتىدىغان  ناخشىالرنى  بىزگە رچە 

خىتايچىنى   بىلمەيدىغانالر  ياداليتتى،  ۋە  ئوقۇيتتى  خىتايچە  بىلىدىغانالر  ايچەخىت.  ىتەتتىئۆگ
. بىرەتتى  يېزىپ  قەغەزگە   ناخشىالرنى  ئوقۇتقۇچىالر.  ئۆگىنەتتى  ئارقىلىق  يېزىش  ئۇيغۇرچە
ئۈست  بىلەن  ساقچىالر  مۇئۇالر  دەرسلەردە تۇراتتى.  بىللە  قاراپ  ئىسىم    بىلەن  نۆۋەت  تەرەپتە 
  كېلىپ   ئەتىگەندە  ئەتىسى   ،يادقا ئوقۇيالمىسا  ئەگەر.  دەيتتى  «ناخشىنى يادقا ئوقۇ»  چاقىرىپ

  ئۆيدە   نومۇرلۇق-3  مەن .  ئىدى  بار  ياتاق  24  مەركەزدە  تۇتۇلغان   مەن.  ئۇراتتى  قاتتىق  ئۇالرنى
  قاۋىغان   ئىتنىڭ  ئۆيدىنقاماق    تەرەپتىكى  قارشى  بارغاندا،  ئېلىپتۇنجى قاماققا    مېنى.  ئىدىم 
مەركەزدە  مەن  ئاڭالندى،  ۋارقىرىشى  ئادەمنىڭ  بىر  ئاندىن.  كەلدى  ئاۋازى  70  ياشتىن  14  بۇ 

  ھاجەتخانا .  ىتەتتىك  يىغالپ  چىدىماي  زەنجىرگە  ياشانغانالر.  كۆردۈم  كىشىلەرنى  بولغان  ياشقىچە
كىرگەندە ئەتراپتىكى    ھاجەتخانىغا   بىرەيلەن  ئەتراپى ئوچۇق ئىدى.  ۋە  دەئىچى  ئۆينىڭقاماق  

تۇراتتى كۆرۈپ  ئۇنى  بولغانالر  مۇددىتى  جازا.  تۇراتتى  قاراپ  مۇساقچىالر   ،ھەممەيلەن   ئېنىق 
كېلىپ  .  باقمىدىم   كۆرۈپ  تارتىلغانلىقىنى   سوتقا  ھېچكىمنىڭ  مەن.  تىلەتتىېئېلىپ ك  تۈرمىگە
  بىر   موما بىلەن  چۈشتە  ەتتى.كېل   ئېلىپ  الگېرغا  ئۇالرنى   ئاندىن  ،سىنى ئوقۇيتتىجازائالغان  

 بىرەتتى. سۇ قىزىق ئىستاكان
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تېخىمۇ    ئادەم  ناچار،  تېخىمۇ  خوتەندىكى ئەھۋال.  يۆتكەلدىم   خوتەنگە  مەن  كېيىن  ئايدىن  ئالتە
ئۆيدە    كىچىك  خېلىال  قاماقتىن  تۇرغان  ويدا ھ  مەن.  ئىدى  كۆپ . ئىدۇق  ئادەم  25قاماق 

  بىلەن  زەنجىر  پۇتلىرىمىز-قول  ئولتۇراتتۇق،  يەردە  يېرىمىمىز  ،يۆلىنىپ  تامغا  يېرىمىمىز
  ناخشا خىتايچە  .  ئىدى  بار  تەربىيە  قىلغان  خىتايچە يادالشنى ئاساس  يەردىمۇ  بۇ.  ئىدى  باغالنغان

ياداليتتۇقشېئىرالر  ۋە »ساقچىالر  الگېردا،  دىكىخوتەن  قېتىم   بىر.  نى    نېمىشقا   ،خەبەرئابدۇ: 
  كالتەكتوك    ئۇالر.  ەپ جاۋاپ بەردىمد  «دىم قىلمى   ئىش   ھېچ»مەن  .  سورىدى  دەپ  «كەلدىڭ؟

كەتتىم ھوش  مەن.  باشلىدى  ئۇرۇشقامېنى    بىلەن مەن   ،يوق  ئېسىمدە  نەرسە  ھېچ  ،ۇمدىن 
قاماقخانىدىكىلەر   كېيىن  كەلگەندىن  كېيىن   مەن  ماڭا،ھوشۇمغا  قالغاندىن  ئايلىنىپ 

  بىر   شۇنىڭدىن كېيىن  پ چىققانلىقىنى ئېيتىپ بەردى.ساقچىالرنىڭ مېنى سۆرەپ سىرتقا ئېلى
  ئېلىپ  يەرگە   بۇ  ئۈچۈن  بولغانلىقىڭ  گۇناھكار  گەپ قىلىسەن؟  بۇنداق  نېمىشقاسەن  : »ساقچى

  بولمىسا   ، دېمەسلىكىمنى  گۇناھسىز  ئۆزۈمنى  ئالدىدا  باشقىالرنىڭ  يەنە  ئۇ  .دېدى   «كېلىندىڭ
لىكىنى  كېرەك  قىلىشىم   ئېتىراپ  جىنايىتىمنى  ،بولىدىغانلىقىمنى  ئۈلگە  يامان  باشقىالرغا

چىققاندا  الگېر  دىكىخوتەن  مەن.  ئېيتتى سىرتقا    شەھەر  خوتەننىڭ  ئۇ.  كۆردۈم  بىناسىنى 
ئۆتكەن بىنا  ئۇ  مەن  .ئىدى   بىنا  سېلىنغان  يېڭىدىن  بولۇپ،  مەركىزىدە ئالدىدىن جىق  نىڭ 

نېمە ئىش    ئەمما  ،ئىدىم  بىنادا  ئىت .  بىلمەيتتىم   قىلىدىغانلىقىنىئۇ  ئەتراپىدا  بىنانىڭ  ئۇ 
 .يۈرەتتى ئايلىنىپيېتىلىۋالغان ساقچىالر 

كۆپىنچە  .  ئاڭلىنىپ تۇراتتى  ئاۋازىۋاقىرىغان    ئايالالرنىڭ.  ئۇراتتى  كۆپ  مۇئايالالرنى  يەنە  ئۇالر
يىغاليتتى  ئايالالر   .ئۇراتتى  بىلەن  سىم  بەك  چىدىماي  زەربىسىگە   ئۇالرنىڭ   بىز  ،تاياق 

تۇراتتۇق  ھەممىسىنى بىلەن   ئاۋازى  كالتەكنىڭ  ئۇرغاندىكى  ئايالالرنى  ھەركۈن  .ئاڭالپ 
 ا ئاۋازلىرى ئارىلىشىپ كىتەتتى.يىغ ئايالالرنىڭ

 ھەققىدە   مۇراسىمالر  دىنىي  كۆپىنچىسى  ئۇالرنىڭ.  ئىدى  بار  ماددىلىق بىر تېكىست  يەتمىش
. تاقىغانالرغا ئائىت جازاالرمۇ بار ئىدى   قولىغا  ئوڭ   سائەتنى  ھەتتا  ساقال،  ھىجاب،  يەردە  بۇ.  ئىدى
ئۇنىڭ بارار يېرى    بولسا،  ئۇيغۇر  ۋە ئۇ كىشى  ،سائەتنى ئوڭ قولىغا تاقىغان بولسا  بىراۋ  ئەگەر

  يېيىش   تاماق  بىلەن  قول   ڭئو  باشالش،  ئوڭدىن  ھەممە ئىشنى   ئىسالمدا  چۈنكى.  الگېر ئىدى
 يىلى- 2015  كېيىن،  بېرىلگەندىن  قويۇپ  ئايدا-11  يىلى-2014  مەن.  بار  ئادەتلەر  قاتارلىق

ئىقرارنىمىگە ئىمزا    ئۇالر.  تۇردۇم  ئاي  9  جەمئىي  مەن.  نغانالر تېخىمۇ كۆپ بولدىئېلى  قولغا
ئېيتتى، بېرىدىغانلىقىنى  قويۇپ  قىلمىساڭ  ئەگەر »  قويسام  دىققەت  ماددىالرغا   ،يېزىدا  ،بۇ 

  ئېلىپ  يەرگە  بۇ  يەنە  سېنى.  بار  كۆزەتكۈچىلىرىمىز  جايدا  ھەممە  ۋە  قوشنىلىرىڭنىڭ ئارىسىدا 
  77دېدى ۋە ھۆججەتكە ئىمزا قويغۇزدى. «كېلەلەيمىز

  ،كېيىنچىققاندىن    سىرتقا  تۆلىگەن پۇلى بىلەن  ھۆكۈمەتكە  نىڭدوستلىرىئابدۇخەبەر رەجەپ  
بېرىپ ۋە  پاسپورت  پارا  ئايرىلغان  ئالغان   7  ۋە  ئايالى  ئۇ  باشالپ،  يىلدىن- 2016.  خىتايدىن 
 ،ئالدۇرۇلغان بولۇپ  نوپۇسقا  رەسمىي  سى  2بالىلىرىنىڭ ئىچىدە    ،خەۋەر ئااللمىغان  بالىسىدىن

.  رەسمىي نوپۇسقا ئالدۇرۇلمىغان  ،ى پىالنلىق تۇغۇت نورمىسىدىن ئېشىپ كەتكەچكە  5قالغان  
بەرگەندە    ھەققىدە  ئائىلىسىدىكىلەر  ئۇ تۇتالمىدى  كۆزگۇۋاھلىق    بالىلىرىنى  ئۇ.  ياشلىرىنى 

  ى قىلىنغانلىق  ھۆكۈم  جازاسىغا  قاماق  يىللىق  9  بولسا  ئايالىنىڭ   .ئوياليدۇ  دەپ  الگېرىدا  بالىالر
  78توغرىسىدا خەۋەر تاپشۇرۇپ ئالغان.
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تېخىمۇ    ئادەم  ناچار،  تېخىمۇ  خوتەندىكى ئەھۋال.  يۆتكەلدىم   خوتەنگە  مەن  كېيىن  ئايدىن  ئالتە
ئۆيدە    كىچىك  خېلىال  قاماقتىن  تۇرغان  ويدا ھ  مەن.  ئىدى  كۆپ . ئىدۇق  ئادەم  25قاماق 

  بىلەن  زەنجىر  پۇتلىرىمىز-قول  ئولتۇراتتۇق،  يەردە  يېرىمىمىز  ،يۆلىنىپ  تامغا  يېرىمىمىز
  ناخشا خىتايچە  .  ئىدى  بار  تەربىيە  قىلغان  خىتايچە يادالشنى ئاساس  يەردىمۇ  بۇ.  ئىدى  باغالنغان

ياداليتتۇقشېئىرالر  ۋە »ساقچىالر  الگېردا،  دىكىخوتەن  قېتىم   بىر.  نى    نېمىشقا   ،خەبەرئابدۇ: 
  كالتەكتوك    ئۇالر.  ەپ جاۋاپ بەردىمد  «دىم قىلمى   ئىش   ھېچ»مەن  .  سورىدى  دەپ  «كەلدىڭ؟

كەتتىم ھوش  مەن.  باشلىدى  ئۇرۇشقامېنى    بىلەن مەن   ،يوق  ئېسىمدە  نەرسە  ھېچ  ،ۇمدىن 
قاماقخانىدىكىلەر   كېيىن  كەلگەندىن  كېيىن   مەن  ماڭا،ھوشۇمغا  قالغاندىن  ئايلىنىپ 

  بىر   شۇنىڭدىن كېيىن  پ چىققانلىقىنى ئېيتىپ بەردى.ساقچىالرنىڭ مېنى سۆرەپ سىرتقا ئېلى
  ئېلىپ  يەرگە   بۇ  ئۈچۈن  بولغانلىقىڭ  گۇناھكار  گەپ قىلىسەن؟  بۇنداق  نېمىشقاسەن  : »ساقچى

  بولمىسا   ، دېمەسلىكىمنى  گۇناھسىز  ئۆزۈمنى  ئالدىدا  باشقىالرنىڭ  يەنە  ئۇ  .دېدى   «كېلىندىڭ
لىكىنى  كېرەك  قىلىشىم   ئېتىراپ  جىنايىتىمنى  ،بولىدىغانلىقىمنى  ئۈلگە  يامان  باشقىالرغا

چىققاندا  الگېر  دىكىخوتەن  مەن.  ئېيتتى سىرتقا    شەھەر  خوتەننىڭ  ئۇ.  كۆردۈم  بىناسىنى 
ئۆتكەن بىنا  ئۇ  مەن  .ئىدى   بىنا  سېلىنغان  يېڭىدىن  بولۇپ،  مەركىزىدە ئالدىدىن جىق  نىڭ 

نېمە ئىش    ئەمما  ،ئىدىم  بىنادا  ئىت .  بىلمەيتتىم   قىلىدىغانلىقىنىئۇ  ئەتراپىدا  بىنانىڭ  ئۇ 
 .يۈرەتتى ئايلىنىپيېتىلىۋالغان ساقچىالر 

كۆپىنچە  .  ئاڭلىنىپ تۇراتتى  ئاۋازىۋاقىرىغان    ئايالالرنىڭ.  ئۇراتتى  كۆپ  مۇئايالالرنى  يەنە  ئۇالر
يىغاليتتى  ئايالالر   .ئۇراتتى  بىلەن  سىم  بەك  چىدىماي  زەربىسىگە   ئۇالرنىڭ   بىز  ،تاياق 

تۇراتتۇق  ھەممىسىنى بىلەن   ئاۋازى  كالتەكنىڭ  ئۇرغاندىكى  ئايالالرنى  ھەركۈن  .ئاڭالپ 
 ا ئاۋازلىرى ئارىلىشىپ كىتەتتى.يىغ ئايالالرنىڭ

 ھەققىدە   مۇراسىمالر  دىنىي  كۆپىنچىسى  ئۇالرنىڭ.  ئىدى  بار  ماددىلىق بىر تېكىست  يەتمىش
. تاقىغانالرغا ئائىت جازاالرمۇ بار ئىدى   قولىغا  ئوڭ   سائەتنى  ھەتتا  ساقال،  ھىجاب،  يەردە  بۇ.  ئىدى
ئۇنىڭ بارار يېرى    بولسا،  ئۇيغۇر  ۋە ئۇ كىشى  ،سائەتنى ئوڭ قولىغا تاقىغان بولسا  بىراۋ  ئەگەر

  يېيىش   تاماق  بىلەن  قول   ڭئو  باشالش،  ئوڭدىن  ھەممە ئىشنى   ئىسالمدا  چۈنكى.  الگېر ئىدى
 يىلى- 2015  كېيىن،  بېرىلگەندىن  قويۇپ  ئايدا-11  يىلى-2014  مەن.  بار  ئادەتلەر  قاتارلىق

ئىقرارنىمىگە ئىمزا    ئۇالر.  تۇردۇم  ئاي  9  جەمئىي  مەن.  نغانالر تېخىمۇ كۆپ بولدىئېلى  قولغا
ئېيتتى، بېرىدىغانلىقىنى  قويۇپ  قىلمىساڭ  ئەگەر »  قويسام  دىققەت  ماددىالرغا   ،يېزىدا  ،بۇ 

  ئېلىپ  يەرگە  بۇ  يەنە  سېنى.  بار  كۆزەتكۈچىلىرىمىز  جايدا  ھەممە  ۋە  قوشنىلىرىڭنىڭ ئارىسىدا 
  77دېدى ۋە ھۆججەتكە ئىمزا قويغۇزدى. «كېلەلەيمىز

  ،كېيىنچىققاندىن    سىرتقا  تۆلىگەن پۇلى بىلەن  ھۆكۈمەتكە  نىڭدوستلىرىئابدۇخەبەر رەجەپ  
بېرىپ ۋە  پاسپورت  پارا  ئايرىلغان  ئالغان   7  ۋە  ئايالى  ئۇ  باشالپ،  يىلدىن- 2016.  خىتايدىن 
 ،ئالدۇرۇلغان بولۇپ  نوپۇسقا  رەسمىي  سى  2بالىلىرىنىڭ ئىچىدە    ،خەۋەر ئااللمىغان  بالىسىدىن

.  رەسمىي نوپۇسقا ئالدۇرۇلمىغان  ،ى پىالنلىق تۇغۇت نورمىسىدىن ئېشىپ كەتكەچكە  5قالغان  
بەرگەندە    ھەققىدە  ئائىلىسىدىكىلەر  ئۇ تۇتالمىدى  كۆزگۇۋاھلىق    بالىلىرىنى  ئۇ.  ياشلىرىنى 

  ى قىلىنغانلىق  ھۆكۈم  جازاسىغا  قاماق  يىللىق  9  بولسا  ئايالىنىڭ   .ئوياليدۇ  دەپ  الگېرىدا  بالىالر
  78توغرىسىدا خەۋەر تاپشۇرۇپ ئالغان.
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 2017-2016: باشلىنىشى تۇرۇشنىڭ تۇتۇپ كۆلەملىك كەڭ  .5.3

دىن  يىلى-2015  ئەمما  .ئەمەس  ئاسان  ئەزەلدىن  ئېلىش  پاسپورت  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر
بېرىپ   كېيىن، پارا  جىق  ئېلىشناھايىتى   تۇيۇقسىز   ئېرىشىش  پاسپورتقا  بولغان  قىيىن  مۇ 

پاسپورت رەسمىيەتلىرىنىڭ ئاسانالشتۇرۇلغانلىقىنى    ھۆكۈمەتلەر  يەرلىك  ،شۇنداقال  .ئاسانالشتى
  پۇرسەتنى  بۇ  ئۇيغۇرالر  نۇرغۇن  ئىلھامالندۇردى.  قىلىشقا  ئىلتىماس  پاسپورتقا  ئۇيغۇرالرنى  ئېيتىپ،

بېجىردى  چىڭ پاسپورت   ىلىنىڭ ي-2016  سەۋەبىنى  ئاسانلىقنىڭ  كۈتۈلمىگەن  بۇ.  تۇتۇپ 
 ىن كېيىن چۈشىنىپ يەتتى.تۇرۇشت تۇتۇپ كۆلەملىك كەڭ باشالنغان ئاخىرىدا

گۇۋاھلىق سۆزى باشقا گۇۋاھلىق بەرگۈچىلەرنىڭ سۆزلىرىنىمۇ   ئەلىنىڭ  ەشەھىد  قەشقەرلىك
 تەس  بىجىرىش ناھايىتى  ۋە  قىممەتلىك  ئىنتايىن  پاسپورت  بۇرۇن،  يىلدىن- 2015: »توغرىاليدۇ

ۇمنى شۇنداق پاسپورت ئاالقە تورى تۇرۇپمۇ مېنىڭ  ،بىلىشلىرى-تونۇش  نۇرغۇن نىڭ دادام. ئىدى
  پۇلى   ھەتتا  ،غاىمتاغىلىر  ياشايدىغان  يېزىدا  كېيىن،   يىلدىن-2015  تەستە بىجىرگەن ئىدى.

 نۇرغۇن .  بەردى  ۋىزاخالىغان دۆلەتكە بېرىش ئۈچۈن    ئىجازەتنامىسى،  چەتئەلپاسپورت،    يوقالرغىمۇ
قىلغانالرنى   ساياھەت  ىڭ ۋاستىسى بىلەنشىركەتلەرن  ئۇ  ئاندىن.  ئېچىلدى  شىركەتلىرى  ساياھەت

 79«.ۋە ئۇ ساياھەت شىركەتلىرىنىڭ ئىگىلىرىنى الگېرغا ئېلىپ كەتتى

 تىزىملىكىدىكى  دۆلەتلەر  «خەتەرلىك»  خىتاينىڭ   قىسمىكۆپ    ئېلىنغانالرنىڭ  قولغا
ئىدىدۆلەتلەر چىققانالر    مااليسىيا،   مىسىر،  گېرمانىيە،  تۈركىيە،  قازاقىستان،  ئامېرىكا،.  گە 
ئىدى.    ئەرەبىستان  سەئۇدى تىزىملىكىدە  دۆلەتلەر  خەتەرلىك  دۆلەتلەر   گۈلزىرە قاتارلىق 

 زىيارەت   تۈركىيەنى  بىلەن   ئۆمىكى  ساياھەت  خىتاي  يىلى-2016  قېينانىسى  ەمەتنىڭتاشم
 ئۇنىڭ .  قىلىنغان  ھۆكۈم  جازاسىغا   قاماق   يىللىق  19  يىلى نويابىردا-2017  ئۈچۈن  قىلغانلىقى

  يىللىق   11  بىلەن  جىنايىتى  قىلىش  ئاالقە  بىلەن  گېرمانىيە  بىلەن بىر نەۋرە رازىيە دىلمۇراتمۇ
كىشى.  قىلىنغان  ھۆكۈم  جازاسىغا  قاماق قىلغان    بولۇپ،   ئۆزىەمەتنىڭ  تاشم  گۈلزىرە  ئاالقە 

گۇناھى   ئۇنىڭ  بەرگەنلىكى  ئەۋەتىپ  دورا  گىرمانىيەدىن  ئۈچۈن  كېسىلى  دىلمۇراتنىڭ  رازىيە 
  80ئىدى.

  قايتىپ   چىقىپ  چەتئەلگە  كېيىن،  يىلدىن  بىرپاسپورت بىجىرىش ئاسانلىشىپ    يىلى-2015
ئىدى  ئېلىپ  الگېرالرغا  كەلگەنلەر  باشلىغان  خىتاي  .  كېتىلىشكە  ساقچىالر   سىرتىدا يەرلىك 
دەۋەت قىلىش خىزمىتىنى غا تېلېفۇن قىلىپ قايتىپ كېلىشكە  ئوقۇغۇچىلىرى  ئۇيغۇر  ئوقۇۋاتقان

  ئوقۇۋاتقان   مىسىردا  ئاخىرىدا   يىلىنىڭ-2016  ئېيتىشىچە،  تۇقنىڭسۇ  ئابدۇراخمانباشلىغان.  
ۋە ئىككى ئايغىچە ھىچقانداق   ،كەتكەن  قايتىپ  خىتايغا  سەۋەبىدىندەۋەت    بۇ  ،ياسىن  دوستى

 ئالىي   81.ىنى تاپشۇرۇپ ئالغانجەسىت  ئىككى ئايدىن كېيىن ئائىلىسى ئۇنىڭ  ،خەۋەر ئااللمىغان
خىتاي   ،قىلىدىغان تىجارەتچىلەر  سودا  ئوقۇغۇچىالر،  چىققانئوقۇشقا    چەتئەلگە   ئۈچۈن  مائارىپ

  تۇتۇپ زورۋە بارلىق ئۇيغۇر ۋە قازاق ئائىلىلىرى  قىلغانالر ئاالقە بىلەن تۇغقانلىرى  سىرتىدىكى
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  چەئىسالم  چەكلىمىسى  ئىسىم   قويۇلغان  يولغا  يىلى-2016.  بولدى  قۇربانى  دولقۇنىنىڭ  تۇرۇش
  ، ياغلىق ئارتىش  ئۇيغۇرچە  ئەنئەنىۋى  قويۇش،  ساقال.  ئاالتتى  ئىچىگە   ئۆز   ئىسىمالرنى  بارلىق

 رۇخسىتى   ھۆكۈمەتنىڭئۆيىدە    ۋە  بولۇش  كەرىم   قۇرئان  ئۆيىدە  بېرىش،  مەسچىتكە  تۇتۇش،  روزا
بولۇش    نەسىھەت-ۋەز  دىنىي   سېتىلغان  بىلەن مەھكۇم    قاتارلىقلېنتىلىرى  تۈگىمەيدىغان 

 قىلىش سەۋەبلىرى بار ئىدى. 

خىتاي   ۋە  قاتارلىق شەھەرلەردە تۇرغان  ، غۇلجامچىئۈرۈ  ئاقسۇ،  خوتەن،  ،قەشقەر  يىلى،-2018
سانى   كوچىالردا   قارىغاندا،  باياناتىغا  ئورتاق  گۇۋاھچىالرنىڭ  الىغانچىق  سىرتىغا ئۇيغۇرالرنىڭ 

  دولقۇنى  تۇرۇش  تۇتۇپ  كۆلەملىك  كەڭ  بۇ  كەلمەيدىغان  ئىشەنگۈسى  كىشىنىڭ.  ئىنتايىن ئازايغان
 . قالمىدى  چەكلىنىپ  بىلەنال  ئۇيغۇرالر   گە گۇمانلىق نەزەردە قارايدىغانكومپارتىيىسى  خىتاي  پەقەت
قىلغان،  بىر  ھەتتا دىققەت  بولۇشقا  پۇقراسى  خىتاي  بىر  سادىق  پارتىيەگە   ۋە   ئۇزۇن  ئۆمۈر 

پارتىيىسىگە    كەچۈرگەن  باشتىن  ھاياتىنى  مەمۇرلۇق  مۇۋەپپەقىيەتلىك كوممۇنىستىك  خىتاي 
 ئىدى. نىشانىتەھدىت  مۇئۇيغۇرالرئەزا 

  بولۇپ،  ئاشقان ياشتىن 70 دادىسى ۋە ئانىسى ئۇيغۇرنىڭ خالمۇراتفىنالندىيەدە ياشايدىغان  
  تۇرپان»  ئورگىنى  تەشۋىقات  دۆلەتنىڭ  ئانىسى  ھۆكۈمەتتىن،  شەھەرلىك  تۇرپان  دادىسى  ئۇنىڭ

: دېدى  مۇنداق  تەسۋىرلەپ  ئائىلىسىدىكىلەرنى  خالمۇرات.  چىققان  پىنسىيەگە  دىن  «گېزىتى
 82. ئىدۇق«  ئائىلە  بىر  ئۇچرىغان  تەسىرىگە  چوڭقۇر  ئىدىئولوگىيىسىنىڭ  ىستكوممۇن  بىز»

 .كېتىلگەن ئېلىپ الگېرغاخالمۇرات ئۇيغۇرنىڭ دادىسى ۋە ئانىسى  يىلى-2017

  تۇتۇپ  چوڭ  بۇ  ئىسپاتاليدۇكى،  شۇنى  ھېكايىلىرى)قازاق(    مەھمۇدنىڭغۇلجىلىق مەلىكە  
 ئورالباي،  دىلشات  تاغام: »بولغاندائىرىدە    كەڭرى  تېخىمۇ  قارىغاندا  ئىلگىرىكىگە  دولقۇنى  تۇرۇش
لىپتۇ، بىز كېتى  ئېلىپ  الگېرغا  ئورالباي  ارباي  ھاممام  كىچىك  ئورالباي،بەختىگۈل    ھاممام  چوڭ

كەلمىدى  ۋە  قالدۇق  ھەيران  ئاڭالپ پەقەت  .ئىشەنگىمىز  بىز  ۋاقىتالردا   قولغا  دىندارالرال  ئۇ 
  بېرىپ   مەسچىتكەبىر قېتىم بولسىمۇ    ھاياتىدا  ئۇالر  خاتالىشىپتۇق،  ،نىدۇ دەپ قاراپتۇقئېلى

  مەمۇر   ئىشلىگەن  يىل  23  گېزىتىدە  دۆلەت  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي  تاغام.  ئەمەس  كىشىلەر  باققان
پارتىيە  .  ئىدى . ئىدى  يوق  دوستلىرىمۇ  دىندار  ھەتتا  تىئەمەس  مۇسۇلمان  .ئىدى  ئەزاسىھەم 

  تۇرغانلىقىنى،   يىل  بىرىدا  الگېر  جازا  مۇتاغامنىڭ  چوڭ  كېيىن  .ئىدى  شۇنداق  ھاممىلىرىممۇ
بولۇپ   پالەچ.  بىلدۇق  چىقىرىۋېتىلگەنلىكىنى  ئۈچۈن  قالغانلىقى  بولۇپ  كېسەل  ئېغىر  ئەمما
 83«. قاپتۇ

  زىيانكەشلىكىگە   الگېرە ياشاۋاتقان گۇۋاھچىالر،  دۆلەتت  11  ئوخشىمىغان،  قىلغان  زىيارەت  بىز
مۇنۇ بىر نەچچە نۇقتىغا    سەۋەبىنى  ئېلىنىش  قولغا  نىڭتۇغقانلىرى  ئۇالرنىڭ  ۋە  نىڭئۇچرىغانالر

  بىلەن   ئىجازەت  رەسمىي  ھەممىسى)  ئوقۇش  چەتئەلدە:  ئۇچرىغىنىدىن  كۆپ  ئەڭيەكۈنلىدى،  
  بۇ   ،ساياھەتكە بارغانالر  دۆلەتلەرگە   تىزىملىكىدىكى  «خەتەرلىك دۆلەت»  ،(بارغان ئۇنىۋېرسىتىتالر

  بولۇپمۇ   ىغا ئائىتدىنئىسالم    ئۆيىدە  .تېلېفونىدا، كومپىيوتۇرىدا  ،الرقىلغان  سودا  بىلەن  دۆلەتلەر
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  چەئىسالم  چەكلىمىسى  ئىسىم   قويۇلغان  يولغا  يىلى-2016.  بولدى  قۇربانى  دولقۇنىنىڭ  تۇرۇش
  ، ياغلىق ئارتىش  ئۇيغۇرچە  ئەنئەنىۋى  قويۇش،  ساقال.  ئاالتتى  ئىچىگە   ئۆز   ئىسىمالرنى  بارلىق

 رۇخسىتى   ھۆكۈمەتنىڭئۆيىدە    ۋە  بولۇش  كەرىم   قۇرئان  ئۆيىدە  بېرىش،  مەسچىتكە  تۇتۇش،  روزا
بولۇش    نەسىھەت-ۋەز  دىنىي   سېتىلغان  بىلەن مەھكۇم    قاتارلىقلېنتىلىرى  تۈگىمەيدىغان 

 قىلىش سەۋەبلىرى بار ئىدى. 

خىتاي   ۋە  قاتارلىق شەھەرلەردە تۇرغان  ، غۇلجامچىئۈرۈ  ئاقسۇ،  خوتەن،  ،قەشقەر  يىلى،-2018
سانى   كوچىالردا   قارىغاندا،  باياناتىغا  ئورتاق  گۇۋاھچىالرنىڭ  الىغانچىق  سىرتىغا ئۇيغۇرالرنىڭ 

  دولقۇنى  تۇرۇش  تۇتۇپ  كۆلەملىك  كەڭ  بۇ  كەلمەيدىغان  ئىشەنگۈسى  كىشىنىڭ.  ئىنتايىن ئازايغان
 . قالمىدى  چەكلىنىپ  بىلەنال  ئۇيغۇرالر   گە گۇمانلىق نەزەردە قارايدىغانكومپارتىيىسى  خىتاي  پەقەت
قىلغان،  بىر  ھەتتا دىققەت  بولۇشقا  پۇقراسى  خىتاي  بىر  سادىق  پارتىيەگە   ۋە   ئۇزۇن  ئۆمۈر 

پارتىيىسىگە    كەچۈرگەن  باشتىن  ھاياتىنى  مەمۇرلۇق  مۇۋەپپەقىيەتلىك كوممۇنىستىك  خىتاي 
 ئىدى. نىشانىتەھدىت  مۇئۇيغۇرالرئەزا 

  بولۇپ،  ئاشقان ياشتىن 70 دادىسى ۋە ئانىسى ئۇيغۇرنىڭ خالمۇراتفىنالندىيەدە ياشايدىغان  
  تۇرپان»  ئورگىنى  تەشۋىقات  دۆلەتنىڭ  ئانىسى  ھۆكۈمەتتىن،  شەھەرلىك  تۇرپان  دادىسى  ئۇنىڭ

: دېدى  مۇنداق  تەسۋىرلەپ  ئائىلىسىدىكىلەرنى  خالمۇرات.  چىققان  پىنسىيەگە  دىن  «گېزىتى
 82. ئىدۇق«  ئائىلە  بىر  ئۇچرىغان  تەسىرىگە  چوڭقۇر  ئىدىئولوگىيىسىنىڭ  ىستكوممۇن  بىز»

 .كېتىلگەن ئېلىپ الگېرغاخالمۇرات ئۇيغۇرنىڭ دادىسى ۋە ئانىسى  يىلى-2017

  تۇتۇپ  چوڭ  بۇ  ئىسپاتاليدۇكى،  شۇنى  ھېكايىلىرى)قازاق(    مەھمۇدنىڭغۇلجىلىق مەلىكە  
 ئورالباي،  دىلشات  تاغام: »بولغاندائىرىدە    كەڭرى  تېخىمۇ  قارىغاندا  ئىلگىرىكىگە  دولقۇنى  تۇرۇش
لىپتۇ، بىز كېتى  ئېلىپ  الگېرغا  ئورالباي  ارباي  ھاممام  كىچىك  ئورالباي،بەختىگۈل    ھاممام  چوڭ

كەلمىدى  ۋە  قالدۇق  ھەيران  ئاڭالپ پەقەت  .ئىشەنگىمىز  بىز  ۋاقىتالردا   قولغا  دىندارالرال  ئۇ 
  بېرىپ   مەسچىتكەبىر قېتىم بولسىمۇ    ھاياتىدا  ئۇالر  خاتالىشىپتۇق،  ،نىدۇ دەپ قاراپتۇقئېلى

  مەمۇر   ئىشلىگەن  يىل  23  گېزىتىدە  دۆلەت  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي  تاغام.  ئەمەس  كىشىلەر  باققان
پارتىيە  .  ئىدى . ئىدى  يوق  دوستلىرىمۇ  دىندار  ھەتتا  تىئەمەس  مۇسۇلمان  .ئىدى  ئەزاسىھەم 

  تۇرغانلىقىنى،   يىل  بىرىدا  الگېر  جازا  مۇتاغامنىڭ  چوڭ  كېيىن  .ئىدى  شۇنداق  ھاممىلىرىممۇ
بولۇپ   پالەچ.  بىلدۇق  چىقىرىۋېتىلگەنلىكىنى  ئۈچۈن  قالغانلىقى  بولۇپ  كېسەل  ئېغىر  ئەمما
 83«. قاپتۇ

  زىيانكەشلىكىگە   الگېرە ياشاۋاتقان گۇۋاھچىالر،  دۆلەتت  11  ئوخشىمىغان،  قىلغان  زىيارەت  بىز
مۇنۇ بىر نەچچە نۇقتىغا    سەۋەبىنى  ئېلىنىش  قولغا  نىڭتۇغقانلىرى  ئۇالرنىڭ  ۋە  نىڭئۇچرىغانالر

  بىلەن   ئىجازەت  رەسمىي  ھەممىسى)  ئوقۇش  چەتئەلدە:  ئۇچرىغىنىدىن  كۆپ  ئەڭيەكۈنلىدى،  
  بۇ   ،ساياھەتكە بارغانالر  دۆلەتلەرگە   تىزىملىكىدىكى  «خەتەرلىك دۆلەت»  ،(بارغان ئۇنىۋېرسىتىتالر

  بولۇپمۇ   ىغا ئائىتدىنئىسالم    ئۆيىدە  .تېلېفونىدا، كومپىيوتۇرىدا  ،الرقىلغان  سودا  بىلەن  دۆلەتلەر
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 2017-2016: باشلىنىشى تۇرۇشنىڭ تۇتۇپ كۆلەملىك كەڭ  .5.3

دىن  يىلى-2015  ئەمما  .ئەمەس  ئاسان  ئەزەلدىن  ئېلىش  پاسپورت  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر
بېرىپ   كېيىن، پارا  جىق  ئېلىشناھايىتى   تۇيۇقسىز   ئېرىشىش  پاسپورتقا  بولغان  قىيىن  مۇ 

پاسپورت رەسمىيەتلىرىنىڭ ئاسانالشتۇرۇلغانلىقىنى    ھۆكۈمەتلەر  يەرلىك  ،شۇنداقال  .ئاسانالشتى
  پۇرسەتنى  بۇ  ئۇيغۇرالر  نۇرغۇن  ئىلھامالندۇردى.  قىلىشقا  ئىلتىماس  پاسپورتقا  ئۇيغۇرالرنى  ئېيتىپ،

بېجىردى  چىڭ پاسپورت   ىلىنىڭ ي-2016  سەۋەبىنى  ئاسانلىقنىڭ  كۈتۈلمىگەن  بۇ.  تۇتۇپ 
 ىن كېيىن چۈشىنىپ يەتتى.تۇرۇشت تۇتۇپ كۆلەملىك كەڭ باشالنغان ئاخىرىدا

گۇۋاھلىق سۆزى باشقا گۇۋاھلىق بەرگۈچىلەرنىڭ سۆزلىرىنىمۇ   ئەلىنىڭ  ەشەھىد  قەشقەرلىك
 تەس  بىجىرىش ناھايىتى  ۋە  قىممەتلىك  ئىنتايىن  پاسپورت  بۇرۇن،  يىلدىن- 2015: »توغرىاليدۇ

ۇمنى شۇنداق پاسپورت ئاالقە تورى تۇرۇپمۇ مېنىڭ  ،بىلىشلىرى-تونۇش  نۇرغۇن نىڭ دادام. ئىدى
  پۇلى   ھەتتا  ،غاىمتاغىلىر  ياشايدىغان  يېزىدا  كېيىن،   يىلدىن-2015  تەستە بىجىرگەن ئىدى.

 نۇرغۇن .  بەردى  ۋىزاخالىغان دۆلەتكە بېرىش ئۈچۈن    ئىجازەتنامىسى،  چەتئەلپاسپورت،    يوقالرغىمۇ
قىلغانالرنى   ساياھەت  ىڭ ۋاستىسى بىلەنشىركەتلەرن  ئۇ  ئاندىن.  ئېچىلدى  شىركەتلىرى  ساياھەت

 79«.ۋە ئۇ ساياھەت شىركەتلىرىنىڭ ئىگىلىرىنى الگېرغا ئېلىپ كەتتى

 تىزىملىكىدىكى  دۆلەتلەر  «خەتەرلىك»  خىتاينىڭ   قىسمىكۆپ    ئېلىنغانالرنىڭ  قولغا
ئىدىدۆلەتلەر چىققانالر    مااليسىيا،   مىسىر،  گېرمانىيە،  تۈركىيە،  قازاقىستان،  ئامېرىكا،.  گە 
ئىدى.    ئەرەبىستان  سەئۇدى تىزىملىكىدە  دۆلەتلەر  خەتەرلىك  دۆلەتلەر   گۈلزىرە قاتارلىق 

 زىيارەت   تۈركىيەنى  بىلەن   ئۆمىكى  ساياھەت  خىتاي  يىلى-2016  قېينانىسى  ەمەتنىڭتاشم
 ئۇنىڭ .  قىلىنغان  ھۆكۈم  جازاسىغا   قاماق   يىللىق  19  يىلى نويابىردا-2017  ئۈچۈن  قىلغانلىقى

  يىللىق   11  بىلەن  جىنايىتى  قىلىش  ئاالقە  بىلەن  گېرمانىيە  بىلەن بىر نەۋرە رازىيە دىلمۇراتمۇ
كىشى.  قىلىنغان  ھۆكۈم  جازاسىغا  قاماق قىلغان    بولۇپ،   ئۆزىەمەتنىڭ  تاشم  گۈلزىرە  ئاالقە 

گۇناھى   ئۇنىڭ  بەرگەنلىكى  ئەۋەتىپ  دورا  گىرمانىيەدىن  ئۈچۈن  كېسىلى  دىلمۇراتنىڭ  رازىيە 
  80ئىدى.

  قايتىپ   چىقىپ  چەتئەلگە  كېيىن،  يىلدىن  بىرپاسپورت بىجىرىش ئاسانلىشىپ    يىلى-2015
ئىدى  ئېلىپ  الگېرالرغا  كەلگەنلەر  باشلىغان  خىتاي  .  كېتىلىشكە  ساقچىالر   سىرتىدا يەرلىك 
دەۋەت قىلىش خىزمىتىنى غا تېلېفۇن قىلىپ قايتىپ كېلىشكە  ئوقۇغۇچىلىرى  ئۇيغۇر  ئوقۇۋاتقان

  ئوقۇۋاتقان   مىسىردا  ئاخىرىدا   يىلىنىڭ-2016  ئېيتىشىچە،  تۇقنىڭسۇ  ئابدۇراخمانباشلىغان.  
ۋە ئىككى ئايغىچە ھىچقانداق   ،كەتكەن  قايتىپ  خىتايغا  سەۋەبىدىندەۋەت    بۇ  ،ياسىن  دوستى

 ئالىي   81.ىنى تاپشۇرۇپ ئالغانجەسىت  ئىككى ئايدىن كېيىن ئائىلىسى ئۇنىڭ  ،خەۋەر ئااللمىغان
خىتاي   ،قىلىدىغان تىجارەتچىلەر  سودا  ئوقۇغۇچىالر،  چىققانئوقۇشقا    چەتئەلگە   ئۈچۈن  مائارىپ

  تۇتۇپ زورۋە بارلىق ئۇيغۇر ۋە قازاق ئائىلىلىرى  قىلغانالر ئاالقە بىلەن تۇغقانلىرى  سىرتىدىكى
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 .كۈنىدىكى سۆھبەت- 27ئاينىڭ -3يىلى - 2021بىلەن   شەھىدە ئەلى  80
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  چەئىسالم  چەكلىمىسى  ئىسىم   قويۇلغان  يولغا  يىلى-2016.  بولدى  قۇربانى  دولقۇنىنىڭ  تۇرۇش
  ، ياغلىق ئارتىش  ئۇيغۇرچە  ئەنئەنىۋى  قويۇش،  ساقال.  ئاالتتى  ئىچىگە   ئۆز   ئىسىمالرنى  بارلىق

 رۇخسىتى   ھۆكۈمەتنىڭئۆيىدە    ۋە  بولۇش  كەرىم   قۇرئان  ئۆيىدە  بېرىش،  مەسچىتكە  تۇتۇش،  روزا
بولۇش    نەسىھەت-ۋەز  دىنىي   سېتىلغان  بىلەن مەھكۇم    قاتارلىقلېنتىلىرى  تۈگىمەيدىغان 

 قىلىش سەۋەبلىرى بار ئىدى. 

خىتاي   ۋە  قاتارلىق شەھەرلەردە تۇرغان  ، غۇلجامچىئۈرۈ  ئاقسۇ،  خوتەن،  ،قەشقەر  يىلى،-2018
سانى   كوچىالردا   قارىغاندا،  باياناتىغا  ئورتاق  گۇۋاھچىالرنىڭ  الىغانچىق  سىرتىغا ئۇيغۇرالرنىڭ 

  دولقۇنى  تۇرۇش  تۇتۇپ  كۆلەملىك  كەڭ  بۇ  كەلمەيدىغان  ئىشەنگۈسى  كىشىنىڭ.  ئىنتايىن ئازايغان
 . قالمىدى  چەكلىنىپ  بىلەنال  ئۇيغۇرالر   گە گۇمانلىق نەزەردە قارايدىغانكومپارتىيىسى  خىتاي  پەقەت
قىلغان،  بىر  ھەتتا دىققەت  بولۇشقا  پۇقراسى  خىتاي  بىر  سادىق  پارتىيەگە   ۋە   ئۇزۇن  ئۆمۈر 

پارتىيىسىگە    كەچۈرگەن  باشتىن  ھاياتىنى  مەمۇرلۇق  مۇۋەپپەقىيەتلىك كوممۇنىستىك  خىتاي 
 ئىدى. نىشانىتەھدىت  مۇئۇيغۇرالرئەزا 

  بولۇپ،  ئاشقان ياشتىن 70 دادىسى ۋە ئانىسى ئۇيغۇرنىڭ خالمۇراتفىنالندىيەدە ياشايدىغان  
  تۇرپان»  ئورگىنى  تەشۋىقات  دۆلەتنىڭ  ئانىسى  ھۆكۈمەتتىن،  شەھەرلىك  تۇرپان  دادىسى  ئۇنىڭ

: دېدى  مۇنداق  تەسۋىرلەپ  ئائىلىسىدىكىلەرنى  خالمۇرات.  چىققان  پىنسىيەگە  دىن  «گېزىتى
 82. ئىدۇق«  ئائىلە  بىر  ئۇچرىغان  تەسىرىگە  چوڭقۇر  ئىدىئولوگىيىسىنىڭ  ىستكوممۇن  بىز»

 .كېتىلگەن ئېلىپ الگېرغاخالمۇرات ئۇيغۇرنىڭ دادىسى ۋە ئانىسى  يىلى-2017

  تۇتۇپ  چوڭ  بۇ  ئىسپاتاليدۇكى،  شۇنى  ھېكايىلىرى)قازاق(    مەھمۇدنىڭغۇلجىلىق مەلىكە  
 ئورالباي،  دىلشات  تاغام: »بولغاندائىرىدە    كەڭرى  تېخىمۇ  قارىغاندا  ئىلگىرىكىگە  دولقۇنى  تۇرۇش
لىپتۇ، بىز كېتى  ئېلىپ  الگېرغا  ئورالباي  ارباي  ھاممام  كىچىك  ئورالباي،بەختىگۈل    ھاممام  چوڭ

كەلمىدى  ۋە  قالدۇق  ھەيران  ئاڭالپ پەقەت  .ئىشەنگىمىز  بىز  ۋاقىتالردا   قولغا  دىندارالرال  ئۇ 
  بېرىپ   مەسچىتكەبىر قېتىم بولسىمۇ    ھاياتىدا  ئۇالر  خاتالىشىپتۇق،  ،نىدۇ دەپ قاراپتۇقئېلى

  مەمۇر   ئىشلىگەن  يىل  23  گېزىتىدە  دۆلەت  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي  تاغام.  ئەمەس  كىشىلەر  باققان
پارتىيە  .  ئىدى . ئىدى  يوق  دوستلىرىمۇ  دىندار  ھەتتا  تىئەمەس  مۇسۇلمان  .ئىدى  ئەزاسىھەم 

  تۇرغانلىقىنى،   يىل  بىرىدا  الگېر  جازا  مۇتاغامنىڭ  چوڭ  كېيىن  .ئىدى  شۇنداق  ھاممىلىرىممۇ
بولۇپ   پالەچ.  بىلدۇق  چىقىرىۋېتىلگەنلىكىنى  ئۈچۈن  قالغانلىقى  بولۇپ  كېسەل  ئېغىر  ئەمما
 83«. قاپتۇ

  زىيانكەشلىكىگە   الگېرە ياشاۋاتقان گۇۋاھچىالر،  دۆلەتت  11  ئوخشىمىغان،  قىلغان  زىيارەت  بىز
مۇنۇ بىر نەچچە نۇقتىغا    سەۋەبىنى  ئېلىنىش  قولغا  نىڭتۇغقانلىرى  ئۇالرنىڭ  ۋە  نىڭئۇچرىغانالر

  بىلەن   ئىجازەت  رەسمىي  ھەممىسى)  ئوقۇش  چەتئەلدە:  ئۇچرىغىنىدىن  كۆپ  ئەڭيەكۈنلىدى،  
  بۇ   ،ساياھەتكە بارغانالر  دۆلەتلەرگە   تىزىملىكىدىكى  «خەتەرلىك دۆلەت»  ،(بارغان ئۇنىۋېرسىتىتالر

  بولۇپمۇ   ىغا ئائىتدىنئىسالم    ئۆيىدە  .تېلېفونىدا، كومپىيوتۇرىدا  ،الرقىلغان  سودا  بىلەن  دۆلەتلەر
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  چەئىسالم  چەكلىمىسى  ئىسىم   قويۇلغان  يولغا  يىلى-2016.  بولدى  قۇربانى  دولقۇنىنىڭ  تۇرۇش
  ، ياغلىق ئارتىش  ئۇيغۇرچە  ئەنئەنىۋى  قويۇش،  ساقال.  ئاالتتى  ئىچىگە   ئۆز   ئىسىمالرنى  بارلىق

 رۇخسىتى   ھۆكۈمەتنىڭئۆيىدە    ۋە  بولۇش  كەرىم   قۇرئان  ئۆيىدە  بېرىش،  مەسچىتكە  تۇتۇش،  روزا
بولۇش    نەسىھەت-ۋەز  دىنىي   سېتىلغان  بىلەن مەھكۇم    قاتارلىقلېنتىلىرى  تۈگىمەيدىغان 

 قىلىش سەۋەبلىرى بار ئىدى. 

خىتاي   ۋە  قاتارلىق شەھەرلەردە تۇرغان  ، غۇلجامچىئۈرۈ  ئاقسۇ،  خوتەن،  ،قەشقەر  يىلى،-2018
سانى   كوچىالردا   قارىغاندا،  باياناتىغا  ئورتاق  گۇۋاھچىالرنىڭ  الىغانچىق  سىرتىغا ئۇيغۇرالرنىڭ 

  دولقۇنى  تۇرۇش  تۇتۇپ  كۆلەملىك  كەڭ  بۇ  كەلمەيدىغان  ئىشەنگۈسى  كىشىنىڭ.  ئىنتايىن ئازايغان
 . قالمىدى  چەكلىنىپ  بىلەنال  ئۇيغۇرالر   گە گۇمانلىق نەزەردە قارايدىغانكومپارتىيىسى  خىتاي  پەقەت
قىلغان،  بىر  ھەتتا دىققەت  بولۇشقا  پۇقراسى  خىتاي  بىر  سادىق  پارتىيەگە   ۋە   ئۇزۇن  ئۆمۈر 

پارتىيىسىگە    كەچۈرگەن  باشتىن  ھاياتىنى  مەمۇرلۇق  مۇۋەپپەقىيەتلىك كوممۇنىستىك  خىتاي 
 ئىدى. نىشانىتەھدىت  مۇئۇيغۇرالرئەزا 

  بولۇپ،  ئاشقان ياشتىن 70 دادىسى ۋە ئانىسى ئۇيغۇرنىڭ خالمۇراتفىنالندىيەدە ياشايدىغان  
  تۇرپان»  ئورگىنى  تەشۋىقات  دۆلەتنىڭ  ئانىسى  ھۆكۈمەتتىن،  شەھەرلىك  تۇرپان  دادىسى  ئۇنىڭ

: دېدى  مۇنداق  تەسۋىرلەپ  ئائىلىسىدىكىلەرنى  خالمۇرات.  چىققان  پىنسىيەگە  دىن  «گېزىتى
 82. ئىدۇق«  ئائىلە  بىر  ئۇچرىغان  تەسىرىگە  چوڭقۇر  ئىدىئولوگىيىسىنىڭ  ىستكوممۇن  بىز»

 .كېتىلگەن ئېلىپ الگېرغاخالمۇرات ئۇيغۇرنىڭ دادىسى ۋە ئانىسى  يىلى-2017

  تۇتۇپ  چوڭ  بۇ  ئىسپاتاليدۇكى،  شۇنى  ھېكايىلىرى)قازاق(    مەھمۇدنىڭغۇلجىلىق مەلىكە  
 ئورالباي،  دىلشات  تاغام: »بولغاندائىرىدە    كەڭرى  تېخىمۇ  قارىغاندا  ئىلگىرىكىگە  دولقۇنى  تۇرۇش
لىپتۇ، بىز كېتى  ئېلىپ  الگېرغا  ئورالباي  ارباي  ھاممام  كىچىك  ئورالباي،بەختىگۈل    ھاممام  چوڭ

كەلمىدى  ۋە  قالدۇق  ھەيران  ئاڭالپ پەقەت  .ئىشەنگىمىز  بىز  ۋاقىتالردا   قولغا  دىندارالرال  ئۇ 
  بېرىپ   مەسچىتكەبىر قېتىم بولسىمۇ    ھاياتىدا  ئۇالر  خاتالىشىپتۇق،  ،نىدۇ دەپ قاراپتۇقئېلى

  مەمۇر   ئىشلىگەن  يىل  23  گېزىتىدە  دۆلەت  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي  تاغام.  ئەمەس  كىشىلەر  باققان
پارتىيە  .  ئىدى . ئىدى  يوق  دوستلىرىمۇ  دىندار  ھەتتا  تىئەمەس  مۇسۇلمان  .ئىدى  ئەزاسىھەم 

  تۇرغانلىقىنى،   يىل  بىرىدا  الگېر  جازا  مۇتاغامنىڭ  چوڭ  كېيىن  .ئىدى  شۇنداق  ھاممىلىرىممۇ
بولۇپ   پالەچ.  بىلدۇق  چىقىرىۋېتىلگەنلىكىنى  ئۈچۈن  قالغانلىقى  بولۇپ  كېسەل  ئېغىر  ئەمما
 83«. قاپتۇ

  زىيانكەشلىكىگە   الگېرە ياشاۋاتقان گۇۋاھچىالر،  دۆلەتت  11  ئوخشىمىغان،  قىلغان  زىيارەت  بىز
مۇنۇ بىر نەچچە نۇقتىغا    سەۋەبىنى  ئېلىنىش  قولغا  نىڭتۇغقانلىرى  ئۇالرنىڭ  ۋە  نىڭئۇچرىغانالر

  بىلەن   ئىجازەت  رەسمىي  ھەممىسى)  ئوقۇش  چەتئەلدە:  ئۇچرىغىنىدىن  كۆپ  ئەڭيەكۈنلىدى،  
  بۇ   ،ساياھەتكە بارغانالر  دۆلەتلەرگە   تىزىملىكىدىكى  «خەتەرلىك دۆلەت»  ،(بارغان ئۇنىۋېرسىتىتالر

  بولۇپمۇ   ىغا ئائىتدىنئىسالم    ئۆيىدە  .تېلېفونىدا، كومپىيوتۇرىدا  ،الرقىلغان  سودا  بىلەن  دۆلەتلەر
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مۇناسىۋەتلىك-قۇرئان ۋە  بولۇشى  سىن-ئۈن  شۇنداقال  الركىتابھەدىس    كەرىم    ، بويۇملىرىنىڭ 
  ،ياغلىق ئارتىش  ،پروگراممىلىرى بولۇشى  غەربنىڭ  قاتارلىق  Skype  ۋە  WhatsApp  تېلېفونىدا

توغرىسىدا    قوللىمايدىغانلىقى  بولۇشى، خىتاي پارتىيىسىنى  چەتئەلدە  نىڭبىرى  تۇغقانلىرىنىڭ
 سىستېمىسىغاقويۇش    نومۇرپۇقراالرغا    خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ  بىرى  ھەر  بۇالرنىڭ)  ئەرز بولۇشى...

 (.ھېساپلىنىدۇ  ئامىل مۇھىم  كۆرسىتىدىغان تەسىر

بولۇپ،  بىخەتەرلىكبىر    يېڭى  دۆلىتى  خىتاي كۆچكەن    چۈشەنچە  مۇۋاپىق  ئۇقۇمىغا 
بولسىمۇ ئىدى  دەپ  تەھدىت  يوشۇرۇن  بولماسلىق  خىتاي  ،بېرىلمىگەن  باشلىغان   .قارىلىشقا 

دۆلىتى   شۇئىدارىسى  تەشۋىقات  شىنجاڭ خىتاي  سوالنغانالر    الگېرلىرىغاجازا  گۈيشياڭ،    دىن 
  ،ى تۇتۇپئادەمن  تۇرغان  ئالدىدا  قىلىش  سادىر  جىنايەت»  :مۇنداق دېگەن ئىدى  گە  BBCھەققىدە  

  كەڭ   بۇ  نغانقىلى  ئېالن  دۇنياغا 84. «ئايالندۇرىمىز  ئادەمگە  قىلىدىغان  رىئايە  قانۇنغا  ئۇنى
  پروفېسسورالردىن   ئۇنىۋېرسىتېتالردىكى  داڭلىق  ئۆزىنىڭ  خىتاي  بىلەن،  سۆزلەر  رەسمىي  تارقالغان

  جەمئىيەت  مىللەت  سانلىق  ئاز  مىليونلىغان  ئاياللىرىغىچە  ئائىلە  كەنتتىكى  كىچىك  تارتىپ
 «مۆلچەرلىگەنلىكى  قىلىدىغانلىقىنى  سادىر  جىنايەت   تۇرۇپ  ئۆتكۈزمەي  جىنايەت»  ،ئەزالىرىنى

 قىلغان بولدى.  ئېتىراپ  نىئۈچۈن جازا الگېرىغا سولىغانلىقى

  «تەربىيەلەپ ئۆزگەرتىش مەركىزى»  جەمئىيەتكە  خەلقئارا  الگېرلىرىنى  جازاخىتاي ھۆكۈمىتى  
 ئاكادېمىكلىرى،   ئۇيغۇرقاتلىمىدىكى  كەسپىنىڭ ئەڭ يۇقىرى    .خااليدۇتونۇشتۇرۇشنى    سۈپىتىدە

بولسىمۇالگېرال  بۇ  سودىگەرلەرداڭلىق    ۋە  تەنھەرىكەتچىلەر  ،چىلەرسەنئەت سوالنغان   ئەمما   ،رغا 
  ۋە  نىئۆگىتىۋاتقانلىقى  سوالنغانالرغا كەسپ  الگېرالرغا  يەنىال ئۆزىنى ئاقالپ،  خىتاي ھۆكۈمىتى

 بېرىلىۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ كېلىۋاتىدۇ. تەربىيەنىڭ زۆرۈر

  11  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ، قۇبۇل قىلىنسا  مەلۇماتلىرى  سانلىق  رەسمىيخىتاينىڭ    ئەگەر 
نوپۇسقا .  بار  ئۇيغۇر  ئارتۇق  مىليوندىن رەسمى  سەۋەبىدىن  نورمىسى  تۇغۇت  پىالنلىق 

 تېخىمۇ جىق   ساندىن  رەسمىي  ساننىڭ  بۇ  ،نەزەردىن ساقىت قىلمىساقئالدۇرۇلمىغان بالىالرنى  
 كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. ئىكەنلىكىنى

- 31  يىلى-2020  نىڭ  «گېزىتى  شىنجاڭ»  بولغان  ئورگىنى  تەشۋىقات  دۆلىتىنىڭ  خىتاي
  مىڭ   719  مىليون  4  ئارىلىقتا  بولغان  يىلغىچە- 2019  يىلدىن-2016  سانىدا،  ۆكتەبىردىكىئ

  ۋە  2018  ،2017  بىز.  چىقتى  خەۋەر  توغرىسىدا  بېرىلگەنلىكى  تەربىيە  كەسپىي   كىشىگە  600
داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى  يىللىرى-2019 ئىنشائاتلىرىنىڭ  الگېرى  جازا    بەزى .  بىلىمىز  يېڭى 

گە    380  سانىنىڭ  ئومۇمىي  الگېرالرنىڭ  سېلىنغان  يېڭىدىن  يىلغىچە-2020  مەنبەلەردە 
يىلدىن  -2018قارىماي،    ئېشىشىغاكۆلەمنىڭ    بۇ  85. قويۇلغان  ئوتتۇرىغا يەتكەنلىكىنى  

.  باشالنغان  بېرىش  قويۇپنازارەت ئاستىدا   ،ئۈچۈن  چىقىرىش  ئورۇن  مەھبۇسالرغا  يېڭىكېيىنكى  
ئۈچۈن،   بولمىغانلىقى  تەپسىالتى  كېڭەيتىلگەن الگېرالرنى  بۇتېخى    ساقىت   نەزەردىن  كۆلىمى 

 ئارىلىقتا،  بولغان  يىلغىچە-2019يىلدىن  -2016  ،ھېسابالشتا  بېرىلغان  ئېلىپقىلىپ تۇرۇپ  
 

84 BBC News. Inside China's 'thought transformation' camps. (2019). Youtube. 21 Mayıs 2021 tarihinde erişildi. 
85 The Guardian. China has built 380 internment camps in Xinjiang, study finds (2020). 29 Mayıs 2021 tarihinde 
erişildi. 

سانغا كېيىن  يىلدىن-2019  نىسانى  ئادەم  دېيىلگەن  «تەربىيەلەنگەن»  تەرىپىدىن  دۆلەت   كى 
 359  مىليون  2  ئارىلىقتا  بولغان  يىلغىچە-2021  يىلدىن-2019  ،پ ھېساپلىغانداقىلى  تەقلىد

 ئەھۋالدا،   خىل  بۇ.  بولىدۇ  مۆلچەرلەشكە  كېتىلگەنلىكىنى  ئېلىپ  الگېرغا   كىشىنىڭ  مىڭ
2016-( قەدەر  بۈگۈنگە  ئاستىدا  ئايغىچە(  -6يىلى  -2021يىلىدىن    ،لەربېرىلگەن  قويۇپنازارەت 

ھېساپلىغاندا،يۆتكەلگەنلەر  مەركەزلىرىگەئىشچى    قۇل  ۋە   لەريۆتكەلگەن   تۈرمىگە قوشۇپ    7  نى 
مۆلچەرىمىزچە  .  مۇمكىن  بولۇشى  كېتىلگەن  ئېلىپرىغا  الگېجازا    كىشى   مىڭ  78  مىليون

 ئارتۇق بولۇشى مۇمكىن. مىليوندىن 3 سانى  ئادەم الگېرالردىكىھازىرقى ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە 

 شارائىتى  الگېرلىرىنىڭ جازا .5.4

ۋاقىتلىقبىلەلەيمىزكى  شۇنى  سۆزىدىن  گۇۋاھلىق  گۇۋاھچىالرنىڭ  بىز  تۇرۇش   تۇتۇپ  ، 
خىتاينىڭ  مەركەزلىرى تەربىيە  »،  الگېرلىرى  ىۋالغانئات  دەپ  «الگېرلىرىقايتا  ۋە   جازا 

شارائىتلىرى تۇتۇپ    خىل  ئۈچ  بۇ.  ئوخشايدۇ  بىرىگە-بىر  ئاساسەن  تۈرمىلەرنىڭ  مەركەزدە 
  گۇۋاھلىق  شۇ يەردە خىزمەت قىلىپ باققانالرنىڭ  ۋە  ئۇچرىغۇچىالر  زىيانكەشلىككە  تۇرۇلۇۋاتقان

  تەسىس   ئۈچۈن  ئىشچىالر  قۇل  ئىگىلىنىشىچە، .  بارمەزمۇنالر    كېتىدىغان  ئوخشىشىپ  سۆزىدە
ساغالملىق ئۈچۈن ئىشلەپچىقىرىشقا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن بولسىمۇ،  الگېرالردا، قىلىنغان

  بىلىدىغانلىرىمىز  ھەققىدە  الگېرلىرى  بالىالر.  ھازىرالنغان  شارائىت  سەۋىيىدە  تۆۋەن  ئەڭ
  ھەمبەھىرلىگەن   ھېساباتىدا  ئاالقە  ئىجتىمائىي  ئەمەلدارلىرىنىڭ  خىتاي.  چەكلىك  ئىنتايىن

 بايان   تەپسىلىي  ئەھۋالىنى  جىسمانىي  بالىالرنىڭ  بىزدە  باشقا،  فىلىملىرىدىن  تەشۋىقات  قىسقا
ۈم  بۆل  بىر  ئايرىم   الگېرلىرىنى  بالىالر  ۋە  الگېرلىرى  ئىشچى  قۇل.  يوق  ھۆججەتلەر   قىلىدىغان

  ۋە   الگېرلىرى  جازا  مەركەزلىرى،  تۇرۇش  تۇتۇپ  ۋاقىتلىق  بۆلۈمدە  بۇ  ئاجراتقانلىقىمىز ئۈچۈن، 
 .قىلىمىز بايان تەپسىلىي رائىتلىرىنىتۈرمىلەرنىڭ شا

  . ئۆيى   سوراش  سوئال  -كىرىدىغان يېر  تۇنجى  ىنىڭ الگېردائۇچرىغۇچ  زىيانكەشلىككە  بىر  ھەر
 كۆپىنچە  سوراقخانىالر.  سېلىنىدۇ  كىشەن  پۇتىغا  ۋە  قول  بۇرۇن،  كىرىشتىن  ئېلىپ  گەئۆي  بۇ

بولۇپ،  يوق  كامېرا  كۆزىتىلىدۇ،  تەرىپىدىن  كامېراالر بار    زىيانكەشلىككە  سوراقخانىالرمۇ 
 جىنسىي   ئايالالرغا  كارىۋاتمۇ بار بولۇپ  يەردە  بۇ  ئاتايدۇ،  دەپ   ئۆي  «قارا»  بۇ يەرنى  ئۇچرىغۇچىالر

 تاجاۋۇزچىلىققا   جىنسىي  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە   ئەر  بەزىقىلىدۇ.    تاجاۋۇزچىلىق
 كىشى  قىلىنىدىغان سوراق ئۆيىدە، سوراق. بار مۇگۇۋاھچىالر قىلىدىغان بايان  ئۇچرىغانلىقىنى

  خىتايدىكى   ئورۇندۇق  يولۋاس.  ئولتۇرغۇزىلىدۇ  ئورۇندۇققا  ئاتىلىدىغان  دەپ  «ئورۇندۇق  يولۋاس»
  پۇتى  ۋە  قولىبۇ ئورۇندۇقتا ئولتۇرغان كىشىنىڭ    بولۇپ،  قورالى  قىيناش  تونۇشلۇق  ھەممىگە

 ئۆزىنىسوراق جەريانىدا مەھبۇسنىڭ    .ئەمەس  مۇمكىن  قىلىش   ھەرىكەت  ،مەھكەم باغلىنىدۇ
 . قىلىدۇ كاپالەتلىك قىاللماسلىقىغا ھەرىكىتى قوغداش

  يىڭنەتىرناق ئارىسىغا    كالتەك،  توك   نۇر،  دەرىجىلىك   يۇقىرى  تاياق،ئېغىر    ئۆيىدە  سوراق
تارتىش  سانجىش، سانجىشمېتالالر   ئوخشاش  ئىلمەككە  ئەزاغا  جىنسىي  ،تىرناق    زەنجىر   ،نى 

  ،لىقئاچ   باسقۇنچىلىق،    ،ئۇرۇش  بىلەن  سىم   ۋە  زەنجىر  ،مۇددەت ئېسىپ قويۇش  ئۇزۇن  بىلەن
بەزىدە    لىقئۇيقۇسىزسۇسىزلىق،   بارىدۇ،   سىرتتىكىقاتارلىق جازاالر بىلەن قىينايش ئېلىپ 
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مۇناسىۋەتلىك-قۇرئان ۋە  بولۇشى  سىن-ئۈن  شۇنداقال  الركىتابھەدىس    كەرىم    ، بويۇملىرىنىڭ 
  ،ياغلىق ئارتىش  ،پروگراممىلىرى بولۇشى  غەربنىڭ  قاتارلىق  Skype  ۋە  WhatsApp  تېلېفونىدا

توغرىسىدا    قوللىمايدىغانلىقى  بولۇشى، خىتاي پارتىيىسىنى  چەتئەلدە  نىڭبىرى  تۇغقانلىرىنىڭ
 سىستېمىسىغاقويۇش    نومۇرپۇقراالرغا    خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ  بىرى  ھەر  بۇالرنىڭ)  ئەرز بولۇشى...

 (.ھېساپلىنىدۇ  ئامىل مۇھىم  كۆرسىتىدىغان تەسىر

بولۇپ،  بىخەتەرلىكبىر    يېڭى  دۆلىتى  خىتاي كۆچكەن    چۈشەنچە  مۇۋاپىق  ئۇقۇمىغا 
بولسىمۇ ئىدى  دەپ  تەھدىت  يوشۇرۇن  بولماسلىق  خىتاي  ،بېرىلمىگەن  باشلىغان   .قارىلىشقا 

دۆلىتى   شۇئىدارىسى  تەشۋىقات  شىنجاڭ خىتاي  سوالنغانالر    الگېرلىرىغاجازا  گۈيشياڭ،    دىن 
  ،ى تۇتۇپئادەمن  تۇرغان  ئالدىدا  قىلىش  سادىر  جىنايەت»  :مۇنداق دېگەن ئىدى  گە  BBCھەققىدە  

  كەڭ   بۇ  نغانقىلى  ئېالن  دۇنياغا 84. «ئايالندۇرىمىز  ئادەمگە  قىلىدىغان  رىئايە  قانۇنغا  ئۇنى
  پروفېسسورالردىن   ئۇنىۋېرسىتېتالردىكى  داڭلىق  ئۆزىنىڭ  خىتاي  بىلەن،  سۆزلەر  رەسمىي  تارقالغان

  جەمئىيەت  مىللەت  سانلىق  ئاز  مىليونلىغان  ئاياللىرىغىچە  ئائىلە  كەنتتىكى  كىچىك  تارتىپ
 «مۆلچەرلىگەنلىكى  قىلىدىغانلىقىنى  سادىر  جىنايەت   تۇرۇپ  ئۆتكۈزمەي  جىنايەت»  ،ئەزالىرىنى

 قىلغان بولدى.  ئېتىراپ  نىئۈچۈن جازا الگېرىغا سولىغانلىقى

  «تەربىيەلەپ ئۆزگەرتىش مەركىزى»  جەمئىيەتكە  خەلقئارا  الگېرلىرىنى  جازاخىتاي ھۆكۈمىتى  
 ئاكادېمىكلىرى،   ئۇيغۇرقاتلىمىدىكى  كەسپىنىڭ ئەڭ يۇقىرى    .خااليدۇتونۇشتۇرۇشنى    سۈپىتىدە

بولسىمۇالگېرال  بۇ  سودىگەرلەرداڭلىق    ۋە  تەنھەرىكەتچىلەر  ،چىلەرسەنئەت سوالنغان   ئەمما   ،رغا 
  ۋە  نىئۆگىتىۋاتقانلىقى  سوالنغانالرغا كەسپ  الگېرالرغا  يەنىال ئۆزىنى ئاقالپ،  خىتاي ھۆكۈمىتى

 بېرىلىۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ كېلىۋاتىدۇ. تەربىيەنىڭ زۆرۈر

  11  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ، قۇبۇل قىلىنسا  مەلۇماتلىرى  سانلىق  رەسمىيخىتاينىڭ    ئەگەر 
نوپۇسقا .  بار  ئۇيغۇر  ئارتۇق  مىليوندىن رەسمى  سەۋەبىدىن  نورمىسى  تۇغۇت  پىالنلىق 

 تېخىمۇ جىق   ساندىن  رەسمىي  ساننىڭ  بۇ  ،نەزەردىن ساقىت قىلمىساقئالدۇرۇلمىغان بالىالرنى  
 كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. ئىكەنلىكىنى

- 31  يىلى-2020  نىڭ  «گېزىتى  شىنجاڭ»  بولغان  ئورگىنى  تەشۋىقات  دۆلىتىنىڭ  خىتاي
  مىڭ   719  مىليون  4  ئارىلىقتا  بولغان  يىلغىچە- 2019  يىلدىن-2016  سانىدا،  ۆكتەبىردىكىئ

  ۋە  2018  ،2017  بىز.  چىقتى  خەۋەر  توغرىسىدا  بېرىلگەنلىكى  تەربىيە  كەسپىي   كىشىگە  600
داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى  يىللىرى-2019 ئىنشائاتلىرىنىڭ  الگېرى  جازا    بەزى .  بىلىمىز  يېڭى 

گە    380  سانىنىڭ  ئومۇمىي  الگېرالرنىڭ  سېلىنغان  يېڭىدىن  يىلغىچە-2020  مەنبەلەردە 
يىلدىن  -2018قارىماي،    ئېشىشىغاكۆلەمنىڭ    بۇ  85. قويۇلغان  ئوتتۇرىغا يەتكەنلىكىنى  

.  باشالنغان  بېرىش  قويۇپنازارەت ئاستىدا   ،ئۈچۈن  چىقىرىش  ئورۇن  مەھبۇسالرغا  يېڭىكېيىنكى  
ئۈچۈن،   بولمىغانلىقى  تەپسىالتى  كېڭەيتىلگەن الگېرالرنى  بۇتېخى    ساقىت   نەزەردىن  كۆلىمى 

 ئارىلىقتا،  بولغان  يىلغىچە-2019يىلدىن  -2016  ،ھېسابالشتا  بېرىلغان  ئېلىپقىلىپ تۇرۇپ  
 

84 BBC News. Inside China's 'thought transformation' camps. (2019). Youtube. 21 Mayıs 2021 tarihinde erişildi. 
85 The Guardian. China has built 380 internment camps in Xinjiang, study finds (2020). 29 Mayıs 2021 tarihinde 
erişildi. 

سانغا كېيىن  يىلدىن-2019  نىسانى  ئادەم  دېيىلگەن  «تەربىيەلەنگەن»  تەرىپىدىن  دۆلەت   كى 
 359  مىليون  2  ئارىلىقتا  بولغان  يىلغىچە-2021  يىلدىن-2019  ،پ ھېساپلىغانداقىلى  تەقلىد

 ئەھۋالدا،   خىل  بۇ.  بولىدۇ  مۆلچەرلەشكە  كېتىلگەنلىكىنى  ئېلىپ  الگېرغا   كىشىنىڭ  مىڭ
2016-( قەدەر  بۈگۈنگە  ئاستىدا  ئايغىچە(  -6يىلى  -2021يىلىدىن    ،لەربېرىلگەن  قويۇپنازارەت 

ھېساپلىغاندا،يۆتكەلگەنلەر  مەركەزلىرىگەئىشچى    قۇل  ۋە   لەريۆتكەلگەن   تۈرمىگە قوشۇپ    7  نى 
مۆلچەرىمىزچە  .  مۇمكىن  بولۇشى  كېتىلگەن  ئېلىپرىغا  الگېجازا    كىشى   مىڭ  78  مىليون

 ئارتۇق بولۇشى مۇمكىن. مىليوندىن 3 سانى  ئادەم الگېرالردىكىھازىرقى ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە 

 شارائىتى  الگېرلىرىنىڭ جازا .5.4

ۋاقىتلىقبىلەلەيمىزكى  شۇنى  سۆزىدىن  گۇۋاھلىق  گۇۋاھچىالرنىڭ  بىز  تۇرۇش   تۇتۇپ  ، 
خىتاينىڭ  مەركەزلىرى تەربىيە  »،  الگېرلىرى  ىۋالغانئات  دەپ  «الگېرلىرىقايتا  ۋە   جازا 

شارائىتلىرى تۇتۇپ    خىل  ئۈچ  بۇ.  ئوخشايدۇ  بىرىگە-بىر  ئاساسەن  تۈرمىلەرنىڭ  مەركەزدە 
  گۇۋاھلىق  شۇ يەردە خىزمەت قىلىپ باققانالرنىڭ  ۋە  ئۇچرىغۇچىالر  زىيانكەشلىككە  تۇرۇلۇۋاتقان

  تەسىس   ئۈچۈن  ئىشچىالر  قۇل  ئىگىلىنىشىچە، .  بارمەزمۇنالر    كېتىدىغان  ئوخشىشىپ  سۆزىدە
ساغالملىق ئۈچۈن ئىشلەپچىقىرىشقا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن بولسىمۇ،  الگېرالردا، قىلىنغان

  بىلىدىغانلىرىمىز  ھەققىدە  الگېرلىرى  بالىالر.  ھازىرالنغان  شارائىت  سەۋىيىدە  تۆۋەن  ئەڭ
  ھەمبەھىرلىگەن   ھېساباتىدا  ئاالقە  ئىجتىمائىي  ئەمەلدارلىرىنىڭ  خىتاي.  چەكلىك  ئىنتايىن

 بايان   تەپسىلىي  ئەھۋالىنى  جىسمانىي  بالىالرنىڭ  بىزدە  باشقا،  فىلىملىرىدىن  تەشۋىقات  قىسقا
ۈم  بۆل  بىر  ئايرىم   الگېرلىرىنى  بالىالر  ۋە  الگېرلىرى  ئىشچى  قۇل.  يوق  ھۆججەتلەر   قىلىدىغان

  ۋە   الگېرلىرى  جازا  مەركەزلىرى،  تۇرۇش  تۇتۇپ  ۋاقىتلىق  بۆلۈمدە  بۇ  ئاجراتقانلىقىمىز ئۈچۈن، 
 .قىلىمىز بايان تەپسىلىي رائىتلىرىنىتۈرمىلەرنىڭ شا

  . ئۆيى   سوراش  سوئال  -كىرىدىغان يېر  تۇنجى  ىنىڭ الگېردائۇچرىغۇچ  زىيانكەشلىككە  بىر  ھەر
 كۆپىنچە  سوراقخانىالر.  سېلىنىدۇ  كىشەن  پۇتىغا  ۋە  قول  بۇرۇن،  كىرىشتىن  ئېلىپ  گەئۆي  بۇ

بولۇپ،  يوق  كامېرا  كۆزىتىلىدۇ،  تەرىپىدىن  كامېراالر بار    زىيانكەشلىككە  سوراقخانىالرمۇ 
 جىنسىي   ئايالالرغا  كارىۋاتمۇ بار بولۇپ  يەردە  بۇ  ئاتايدۇ،  دەپ   ئۆي  «قارا»  بۇ يەرنى  ئۇچرىغۇچىالر

 تاجاۋۇزچىلىققا   جىنسىي  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە   ئەر  بەزىقىلىدۇ.    تاجاۋۇزچىلىق
 كىشى  قىلىنىدىغان سوراق ئۆيىدە، سوراق. بار مۇگۇۋاھچىالر قىلىدىغان بايان  ئۇچرىغانلىقىنى

  خىتايدىكى   ئورۇندۇق  يولۋاس.  ئولتۇرغۇزىلىدۇ  ئورۇندۇققا  ئاتىلىدىغان  دەپ  «ئورۇندۇق  يولۋاس»
  پۇتى  ۋە  قولىبۇ ئورۇندۇقتا ئولتۇرغان كىشىنىڭ    بولۇپ،  قورالى  قىيناش  تونۇشلۇق  ھەممىگە

 ئۆزىنىسوراق جەريانىدا مەھبۇسنىڭ    .ئەمەس  مۇمكىن  قىلىش   ھەرىكەت  ،مەھكەم باغلىنىدۇ
 . قىلىدۇ كاپالەتلىك قىاللماسلىقىغا ھەرىكىتى قوغداش

  يىڭنەتىرناق ئارىسىغا    كالتەك،  توك   نۇر،  دەرىجىلىك   يۇقىرى  تاياق،ئېغىر    ئۆيىدە  سوراق
تارتىش  سانجىش، سانجىشمېتالالر   ئوخشاش  ئىلمەككە  ئەزاغا  جىنسىي  ،تىرناق    زەنجىر   ،نى 

  ،لىقئاچ   باسقۇنچىلىق،    ،ئۇرۇش  بىلەن  سىم   ۋە  زەنجىر  ،مۇددەت ئېسىپ قويۇش  ئۇزۇن  بىلەن
بەزىدە    لىقئۇيقۇسىزسۇسىزلىق،   بارىدۇ،   سىرتتىكىقاتارلىق جازاالر بىلەن قىينايش ئېلىپ 
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كىيىملىرى تىتىلىپ پارچە پارچە بولۇپ كەتكەچكە،  ، جەريانىدا سوراق قېتىملىق بىرىنچى
الگېرنىڭ  ئورنىغا  تىكىلگەن    ۋە  ىنىكىيىم  يوللۇق  كۈلرەڭ  ۋە  كۆك  ئۇنىڭ  رەختتىن  نېپىز 

ئايالالرنىڭ ئەر  كىيىدۇ،  ئايىغىنى  ئەنئەنىۋىخىتاينىڭ   ۋە  بىر .  چۈشۈرۋېتىدۇ  چېچىنى  لەر 
بولۇشى،   قانچىلىك  ۋاقتىنىڭ  سوراق    . باغلىق  قاندۇرۇشىغا  تەلەپلەرنى  ئۇنىڭمەھبۇسنىڭ 

 نۇرغۇن   باشقاۋە    قىلىش   ئېتىراپ  ئەيىبلەشلەرنى  بارلىق  قارىتىلغان  ئۆزىگە  مەسىلەن:
جازا  قىلغانالر  قوبۇل  تېزبۇنى    بېرىش.  گۇۋاھلىق  لىقىغا« گۇناھكار»  كىشىلەرنىڭ يۇقىرى  غا 

قۇبۇل قىلسىمۇ    شۇڭالشقا.  ئەۋەتىلىدۇ  الگېرلىرىغاتەربىيەلەش    ئاتالمىش  ياكى  تۈرمىگە  بېرىلىپ
مۆلچەرلىيەلىگەنلەرنىڭ سورىقىغا تېخىمۇ ئۇزۇن ۋاقىت   ئېغىرلىقىنى  قىلمىسىمۇ ئاقىۋەتنىڭ

ئېيتقان    .كېتىدۇ داۋامالشقانلىقىى  ئايغىچە  ئالتە  جەريانىنىڭ  سوراق    زىيانكەشلىككە ئېغىر 
 . بار مۇۇچرىغۇچىالرئ

  ئەلى   ئۆمەربېك  بولغان  بىرى  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىكىگە  الگېر  قىلغان  زىيارەت  بىز
 سائەتتىن   تۇنجى: »كەچۈردى  باشتىن  غا ئوخشاش ۋەقەنىئۇچرىغۇچىالر  زىيانكەشلىككە  نۇرغۇن

 ئاندىن  ،قاتتىق بولدىئۇالرنىڭ ئىنكاسى    ئۈچۈن،  قىلمىغانلىقىم   قوبۇل  تۆھمەتنى  مەن  كېيىن،
مەن توك كالتەكنىڭ زەربىسىگىمۇ بەرداشلىق  .  باشلىدى  ئىشلىتىشكە  توك كالتەكلىرىنى  ئۇالر

ئورۇندۇقتا    يولۋاس  بولسام  مەن.  ئالماشتۇردىكالتەككە    كاۋچۇك  كالتىكىنى  ئۇالر  ئاندىن  ،بەردىم 
ئۇردى  ئۇالر  ئولتۇراتتىم،   قوللىرىمنى   ،چىقىرىپ  ئورۇندۇقتىن  مېنى  ئۇالر   ئاندىن .  توختىماي 

جىنسىي ئەزا ۋە    ئۇالر  ،ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن  مەلۇم .  ئۇردى  داۋاملىق  ۋە  باغلىدى  تورۇسقا
باشلىدى. قىيناشقا  تىقىپ  نەرسە  بىر  يەرلەرگە  سىمنى   ئاندىن  سەزگۈر  تۆمۈر  ئىنچىكە 

: داۋاملىق.  سورىمىدى  نەرسە   باشقا   ئۇالر.  داۋامالشتۇردى  قىيناشنى  تىرنىقىمنىڭ ئارىسىغا تىقىپ
بىر تەرەپتىن قىيناپ،    ئۇالر.  دېدى  «ىتىڭنى ئېتىراپ قىلجىناي  ،سەن جىنايەت ئۆتكۈزدۈڭ»

تەرەپتىن ھاقارەت قىالتتى. ئۆزۈڭنى    ئۈچۈن  بولغانلىقى  پاسپورتىڭ  قازاقىستان  »سېنىڭ  بىر 
  ،كەل  ئېلىپ  پاسپورتىنى  ئامېرىكا  خالىساڭ  ئەگەر  چاغالۋاتامسەن؟   دەپ  ئىمتىيازلىق  ئاالھىدە

  بولسىڭىز،   كۆرگەن  ئۇالرنى .  ھۇزۇر ئاالتتىتىن  قىيناش  ئۇالر.  دېدى  «ھىچنىمىگە ئەسقاتمايدۇ 
  قىيناپ،  سائەت  نەچچە  بىر  داجەريانى  سوراش  سوئال.  گۇمانلىنىسىز  ئادەم ئىكەنلىكىدىن  ئۇالرنىڭ
كىتەتتى  چېكىشكە  تاماكا  ۋە  يېيىشكە  تاماق  ئېلىپ  ئارام  ئاندىن   قايتىپ   ئاندىن  ،چىقىپ 
  بەك   مېنى  ئۈچۈن  ىم قىلىش  قوبۇل  ئەيىبلەشنى  ئۇالر.  داۋامالشتۇراتتى  قىيناشنى  كېلىپ

 مەن.  دېدىم   «قىلمايمەن  قوبۇل  يەنىال  مەن  ،ئۆلتۈر  مېنى  خالىساڭ: »مەن  ئەمما  قىينىدى،
پ ئېلىباشقىالرنى    دۆلەتلىرىگە  غەرب  شۇڭا مېنى  ئىشلىرى بىلەن شوغۇللىناتتىم،  ساياھەت

  قانداقسىگە   بۇ.  باردىم   ئېلىپ  قانۇنلۇق  ھەممىسىنى  ئۇالرنىڭ  مەن.  ىدىئەيىبل   دەپ   بارغان
  بىر  ۋە  سۇ  لىتىر  يېرىم   كۈنى   ھەر   ئۇالر.  داۋامالشتى  كۈن  تۆت  قىلىش  سوراق  ؟بولىدۇ  جىنايەت

 سۇ  ئېغىر تاياق يىگەنلىكىم .  ئىدى  يوق  كۈچۈممۇ  يېيىشكە  ناننى  ئۇ  ئەمما.  نان بىرەتتى  پارچە
ئىدى  سۇ  ئەمما  بولساممۇ  ئىچمەكچى يوق  ماجالىم   كۈندۈز-كېچەتۆت    قىيناش.  ئىچكىدەك 
 .داۋامالشتى

مېنى   تۆت بويىچە،   ا ئورۇندۇقت  يولۋاس  يا   قوياتتى،پ  باغال  بىلەن  زەنجىر  تامغا  يا  كۈن 
  قىزنىڭ   بىر  كامېردىنيان    مەن  جەرياندا  شۇ  ئولتۇرغۇزۇپ قوياتتى، ياكى تورۇسقا ئېسىپ قوياتتى.

يالۋۇرىۋاتقان! ئۆلتۈرۈۋېتىڭالر  مېنى».  ئاڭلىدىم   ۋاقىرىغىنىنى دەپ  ئىدى.  «  شۇنداق   ئاۋاز 
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كىيىملىرى تىتىلىپ پارچە پارچە بولۇپ كەتكەچكە،  ، جەريانىدا سوراق قېتىملىق بىرىنچى
الگېرنىڭ  ئورنىغا  تىكىلگەن    ۋە  ىنىكىيىم  يوللۇق  كۈلرەڭ  ۋە  كۆك  ئۇنىڭ  رەختتىن  نېپىز 

ئايالالرنىڭ ئەر  كىيىدۇ،  ئايىغىنى  ئەنئەنىۋىخىتاينىڭ   ۋە  بىر .  چۈشۈرۋېتىدۇ  چېچىنى  لەر 
بولۇشى،   قانچىلىك  ۋاقتىنىڭ  سوراق    . باغلىق  قاندۇرۇشىغا  تەلەپلەرنى  ئۇنىڭمەھبۇسنىڭ 

 نۇرغۇن   باشقاۋە    قىلىش   ئېتىراپ  ئەيىبلەشلەرنى  بارلىق  قارىتىلغان  ئۆزىگە  مەسىلەن:
جازا  قىلغانالر  قوبۇل  تېزبۇنى    بېرىش.  گۇۋاھلىق  لىقىغا« گۇناھكار»  كىشىلەرنىڭ يۇقىرى  غا 

قۇبۇل قىلسىمۇ    شۇڭالشقا.  ئەۋەتىلىدۇ  الگېرلىرىغاتەربىيەلەش    ئاتالمىش  ياكى  تۈرمىگە  بېرىلىپ
مۆلچەرلىيەلىگەنلەرنىڭ سورىقىغا تېخىمۇ ئۇزۇن ۋاقىت   ئېغىرلىقىنى  قىلمىسىمۇ ئاقىۋەتنىڭ

ئېيتقان    .كېتىدۇ داۋامالشقانلىقىى  ئايغىچە  ئالتە  جەريانىنىڭ  سوراق    زىيانكەشلىككە ئېغىر 
 . بار مۇۇچرىغۇچىالرئ

  ئەلى   ئۆمەربېك  بولغان  بىرى  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىكىگە  الگېر  قىلغان  زىيارەت  بىز
 سائەتتىن   تۇنجى: »كەچۈردى  باشتىن  غا ئوخشاش ۋەقەنىئۇچرىغۇچىالر  زىيانكەشلىككە  نۇرغۇن

 ئاندىن  ،قاتتىق بولدىئۇالرنىڭ ئىنكاسى    ئۈچۈن،  قىلمىغانلىقىم   قوبۇل  تۆھمەتنى  مەن  كېيىن،
مەن توك كالتەكنىڭ زەربىسىگىمۇ بەرداشلىق  .  باشلىدى  ئىشلىتىشكە  توك كالتەكلىرىنى  ئۇالر

ئورۇندۇقتا    يولۋاس  بولسام  مەن.  ئالماشتۇردىكالتەككە    كاۋچۇك  كالتىكىنى  ئۇالر  ئاندىن  ،بەردىم 
ئۇردى  ئۇالر  ئولتۇراتتىم،   قوللىرىمنى   ،چىقىرىپ  ئورۇندۇقتىن  مېنى  ئۇالر   ئاندىن .  توختىماي 

جىنسىي ئەزا ۋە    ئۇالر  ،ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن  مەلۇم .  ئۇردى  داۋاملىق  ۋە  باغلىدى  تورۇسقا
باشلىدى. قىيناشقا  تىقىپ  نەرسە  بىر  يەرلەرگە  سىمنى   ئاندىن  سەزگۈر  تۆمۈر  ئىنچىكە 

: داۋاملىق.  سورىمىدى  نەرسە   باشقا   ئۇالر.  داۋامالشتۇردى  قىيناشنى  تىرنىقىمنىڭ ئارىسىغا تىقىپ
بىر تەرەپتىن قىيناپ،    ئۇالر.  دېدى  «ىتىڭنى ئېتىراپ قىلجىناي  ،سەن جىنايەت ئۆتكۈزدۈڭ»

تەرەپتىن ھاقارەت قىالتتى. ئۆزۈڭنى    ئۈچۈن  بولغانلىقى  پاسپورتىڭ  قازاقىستان  »سېنىڭ  بىر 
  ،كەل  ئېلىپ  پاسپورتىنى  ئامېرىكا  خالىساڭ  ئەگەر  چاغالۋاتامسەن؟   دەپ  ئىمتىيازلىق  ئاالھىدە

  بولسىڭىز،   كۆرگەن  ئۇالرنى .  ھۇزۇر ئاالتتىتىن  قىيناش  ئۇالر.  دېدى  «ھىچنىمىگە ئەسقاتمايدۇ 
  قىيناپ،  سائەت  نەچچە  بىر  داجەريانى  سوراش  سوئال.  گۇمانلىنىسىز  ئادەم ئىكەنلىكىدىن  ئۇالرنىڭ
كىتەتتى  چېكىشكە  تاماكا  ۋە  يېيىشكە  تاماق  ئېلىپ  ئارام  ئاندىن   قايتىپ   ئاندىن  ،چىقىپ 
  بەك   مېنى  ئۈچۈن  ىم قىلىش  قوبۇل  ئەيىبلەشنى  ئۇالر.  داۋامالشتۇراتتى  قىيناشنى  كېلىپ

 مەن.  دېدىم   «قىلمايمەن  قوبۇل  يەنىال  مەن  ،ئۆلتۈر  مېنى  خالىساڭ: »مەن  ئەمما  قىينىدى،
پ ئېلىباشقىالرنى    دۆلەتلىرىگە  غەرب  شۇڭا مېنى  ئىشلىرى بىلەن شوغۇللىناتتىم،  ساياھەت

  قانداقسىگە   بۇ.  باردىم   ئېلىپ  قانۇنلۇق  ھەممىسىنى  ئۇالرنىڭ  مەن.  ىدىئەيىبل   دەپ   بارغان
  بىر  ۋە  سۇ  لىتىر  يېرىم   كۈنى   ھەر   ئۇالر.  داۋامالشتى  كۈن  تۆت  قىلىش  سوراق  ؟بولىدۇ  جىنايەت

 سۇ  ئېغىر تاياق يىگەنلىكىم .  ئىدى  يوق  كۈچۈممۇ  يېيىشكە  ناننى  ئۇ  ئەمما.  نان بىرەتتى  پارچە
ئىدى  سۇ  ئەمما  بولساممۇ  ئىچمەكچى يوق  ماجالىم   كۈندۈز-كېچەتۆت    قىيناش.  ئىچكىدەك 
 .داۋامالشتى

مېنى   تۆت بويىچە،   ا ئورۇندۇقت  يولۋاس  يا   قوياتتى،پ  باغال  بىلەن  زەنجىر  تامغا  يا  كۈن 
  قىزنىڭ   بىر  كامېردىنيان    مەن  جەرياندا  شۇ  ئولتۇرغۇزۇپ قوياتتى، ياكى تورۇسقا ئېسىپ قوياتتى.

يالۋۇرىۋاتقان! ئۆلتۈرۈۋېتىڭالر  مېنى».  ئاڭلىدىم   ۋاقىرىغىنىنى دەپ  ئىدى.  «  شۇنداق   ئاۋاز 
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  . ئىدى  قالمىغان  يەر  ئىزى يوق  قىيناش  بەدىنىمدە.  ئوخشايتتى  گۆشكە   چىرىگەن  بەدىنىم 
ئاالتتى.  تاپىنىمنىڭ  باسقىنىمدائاياق    يەرگە  ھەر جېنىمنى    زەنجىرلەر   پۇتۇمدىكى  ئاغرىقى 

ئۇخاليدىغان يېرىمىزنىڭ چۆرىسىدە تۆمۈر بار ئىدى، بىزنى شۇ    الگېردا.  شۇنداق ئېغىر كىلەتتى
ئىنسانىي مۇئامىلىگە ئۇچرىماسلىق،   چېتىپ قوياتتى.خۇددى ھايۋاننى باغلىغاندەك  تۆمۈرگە  

 86«.ھەرۋاقىت بولۇپ تۇراتتى الرخورالشۋە 
نۇر    باقىتئالى  قازاقىستانلىق  بىرى  ئۇچرىغۇچىالردىن  زىيانكەشلىككە ،  قىلغان  زىيارەت  بىز

 بار   باال   ئۇيغۇر  ياش  بىر   ئىسىملىك  ئابدۇساالم»  ئۆزى شاھىت بولغان بىر ۋەقەنى سۆزلەپ بەردى:
 بولۇپ  پالەچ  قولى  ئىككى  ،قايتىپ كەلگەندە  قىيناشتىن.  كەتتى  چىقىپ  ئېلىپ  ئۇنى  ،ئىدى

  ىغا قول  مەن.  تەيىنلىدى  بېرىشكە  ياردەم  ئىشلىرىغا  ھاجەت  بالىنىڭ  ئۇ  مېنى  ئۇالر .  قالغان ئىدى
  پۇتىنى يەرگە تەگكۈزمەي  قولى بىلەن  ئىككى  ئۇ ماڭا تۆت كۈن  ،سورىغىنىمدا  بولغانلىقىنى  نېمە

پالەچ تۆت كۈندىن كېيىن يەرگە چۈشۈرگەندە قولىنىڭ شۇنداق    ،پ قويغانلىقىنىتورۇسقا ئېسى
ىنى قىلدۇرۇش ئۈچۈن، ئىشتىنىنى چۈشۈرگىنىمدە  بولۇپ قالغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇنىڭ ھاجىت

 87«. ئىدى ياشتا 30 ئەمدىال  ئۇ. ئىكەن چىرىگەن ۋەھەممە يېرى قاپقارا 
ئېگىز  الگېرالردىكى تورۇسلىرى  . كىلەتتى  مېتىر  كۋادرات  3x6 ،  18بولۇپ،  كامىرالرنىڭ 

كۆزىتىلەتتى  يۇقىرى  ئۈچۈن  بېرىشى  كۆرسەتمە  ۋاقىتتا  خالىغان   ساقچىالرنىڭ.  كامېراالدا 
ئىدى  ئاۋازلىق ئورنىتىلغان    ئوچۇقئەتراپى    ،بولۇپ  ئىچىدەكامىرنىڭ    ھاجەتخانا.  ياڭراتقۇمۇ 

 شۇنداقال  ھاجەتخانا  سۇسىز  ھەم  . ئوچۇقھاجەتخانا بولسىمۇ قاماقخانىدا سۇ يوق ئىدى.  ئىدى
گىرىپتار    تېرە  سەۋەبىدىن  كەمچىللىكى  ئەسلىھەلىرىنىڭ  مۇنچا  ئۈچۈن  مەھبۇسالر كېسىلىگە 

 كامېر .  بار  مەھبۇسگىچە    25-18  ئۆيدە  مېتىرلىق  كۋادرات  18بولغانالر ناھايىتى كۆپ ئۇچرايدۇ.
  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ   زىيانكەشلىككە.  بولىدۇ  كۆپ  شۇنچە  سانى  مەھبۇسالرنىڭ  بولسا،  چوڭ  قانچە

كىشىلىك كامىردا تۇرۇپ    60  ۋە  50  ،30  ،25  ،18  نىڭ ھەممىسىئۇالر  شۇكى   ھېكايىسى  ئورتاق
بولۇپ، ئىدى  مۇمكىن  شىيالىئۇخلى  ۋاقىتتا  بىرال  كۆپچىلىكنىڭ  باققان  ئۇالرنىڭ    .ئەمەس 

ئۈچۈن،  ،ئېيتىشىچە قويماسلىق  تارتقۇزۇپ  باشقىالرغا  ياتقانالر جايىنى    ھاجەتخانىغا   سوزۇلۇپ 
  زىيانكەشلىككە .  ئۇخاليدۇ  بىلەن  نۆۋەت  كىشىلەر  ،كېچىكتۈرىدۇ  ئىمكانقەدەر   مۇبېرىشنى

ئېيتىشىچەئۇچرىغۇچىالر يېقىنسائەت   ئىككى  نىڭ  يېتىۋېلىشسوزۇل  كە  بار  ۇپ  ئۆرە  .  نۆۋىتى 
تىرىشىد  يۆلىنىپ  تامغاتۇرغانالر     ئورنىدا  كارىۋات  ،بېتون  پوللىرى  كامىرالرنىڭ  .ۇئۇخالشقا 

 ھىچقانداق نەرسە يوق. بولىدىغان  ئىشلىتىشكە
  سۇ   قىزىق   بايانالردا  بەزى)  سۇ  ئىستاكان  بىر   يىمەكلىك سۈپىتىدە،  الگېردىكىلەرگە ھەركۈنى

بېرىلىدىغانلىقى    چەيزە شورپىسى  ۋە  يېسىۋىلەك  ،ھوردا پىشۇرۇلغان خىتاي مومىسى  ،(دېيىلىدۇ
قىلىنىدۇ  شارائىتالر  ناچار  باشقاۋە    يېتىشمەسلىك  ئوزۇقلۇق  زىيادە  ھەددىدىن  بۇ.  بايان 

 8  الگېردا.  ى كېلىپ چىققانمەسىلىلىر  ساغالملىق  ۋەسەۋەبىدىن ھەددىدىن زىيادە ئورۇقالش  
كىرىپ    115  ئەلى  كئۆمەربە  تۇرغان  ئاي الگېرغا  بىلەن    بىلەن  كىلوگىرام   60كىلوگرام 
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كۆرۈلۈپ    دائىم   مەسىلىسى  ساغالملىق  سەۋەبىدىن  قىيناش  ۋە  شارائىت  جىسمانىي  ئېغىر 
ياردىمى داۋاالش  الگېردا،    ئۇچرىغۇچىالر   زىيانكەشلىككە.  تەمىنلەنمەيدۇ  ئەزەلدىن  تۇرىدىغان 

غېرىچتىن جىقراق سىرتقا چىقىپ   بىر  ئۈچىيى  گېموروي بولغانلىقى ئۈچۈن،  سۆزىدە،  گۇۋاھلىق
كەتكەن داق   ھوشىدىن  ،يارىلىنىپ، سۈيدۈكتىن قان كەلگەن  بۆرىكى  جەريانىدا  قىيناشقالغان،  

ئەمما ۋاقتىدا داۋاالش    كەتكەن،  سۇنۇپ  لىرىپۇت  جەريانىدا  قىيناش  ، ياتقان  سائەت  3-2  يەردە
  سۇنۇپ  سۆڭگىچى  قويغان،  يوقىتىپ  ئىقتىدارىنى  مېڭىش  سەۋەبىدىنئېلىپ بېرىلمىغانلىقى  

ناھايىتى  داۋاالش  ھېچقانداق  ئەمما  كەتكەن، بولغانالرنىڭ  مېيىپ  ئېرىشەلمەي  كۆپلىكىنى  قا 
 تىلغا ئالىدۇ.

ىقىدىن  ساغالمل  ئۇچرىغۇچىالرنىڭمۇ  زىيانكەشلىككە  تۇرغان  ئاي  9-8  ،ۋاقىت  قىسقا  الگېرالردا
  كېسەللىكلەر  روھىي  ۋە  سۆڭەك  قىلىش،  ھەزىم   بۆرەك،  يۈرەك،  مەسىلە چىققانلىقىنى بىلىمىز.

 كۆپىيىش بولۇپمۇ ئايالالردا    سەۋەبىدىن،  زوراۋانلىق  جىنسىي  سىستېمىلىق.  ئۇچرايدۇ  كۆپ  ئەڭ
كۆرۈلگەن.  ئۈچەيدە  چوڭ  تۈز  ۋە  سىستېمىسى زىيان    ساغالملىقىدىن   جىنسىي  ساقايمايدىغان 

  الگېرغا سوالنغانالرنىڭ .  بار  گۇۋاھلىقىمۇ  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە  ئەر  ئايرىلىپ قالغان
چىققان يېقىنلىرىنىڭ ئۆزلىرى كۆرەلىگەن رەسىم ، الگېردىن قۇتۇلۇپ  چەتئەلدىكى تۇققانلىرى

  ئېلىپ   الگېرغا  ۋە سىنلىرىدا ناھايىتى قېرى، كېسەل چىراي ۋە ئورۇق ئىكەنلىكىنى ئېيتىدۇ.
ناھايىتى    قويۇپ   ،ئۇچرىغۇچىالر  زىيانكەشلىككە  نۇرغۇن  ماڭااليدىغان  ۋە  ساغالمكەتكەندە 

  الگېردىن   موھتاج ھالغا چۈشۈپ قالغان.  مىگەياردى  باشقىالرنىڭ  ئۈچۈنياشاش    بولسا  بېرىلگەندە
قالغانالر  ۋە  ئورۇندۇق  چاقلىق  كېيىن  چىققاندىن چۈشۈپ  كۆپ ھاسىغا  خېلى  سانىنى  نىڭ 

 دېيىشكە بولىدۇ.

بولغان،   قازاق  پارتىيە    ياشتىن  70مىللىتى  پىنسىيەگە ئەزاسىئاشقان    مەمۇر   چىققان  ، 
 كۆرسىتىپ   قانچىلىك ناچارلىقىنى  شارائىتنىڭ  الگېر  كەلگەنلەر،تۇرسۇننىڭ بېشىغا    الىيولالق

 الگېردابىر    بىلەن  دادىسى   ىقاتنىڭئاق  ئوغلى.  بىرى  مىسالالردىن  نۇرغۇن  بېرەلەيدىغان
ئىگىلىشىچە،    قېتىم   ئىككىۋە    ياتقانالردىن تۇققانلىرىدىن  كۆرۈشەلىگەن  بىلەن  دادىسى 

قىلىپ   رىئايە  قانۇنالرغا  پارچەھەرۋاقىت  ئىككى  يازغان  بېيجىڭغا  قالىيۇلال  ئەرزنامە    كەلگەن 
كېتىلگەن ئېلىپ  الگېرغا  مېڭىلغ،  ئەرزنامىدە.  سەۋەبلىك  ئېلىپ  ساالمەتلىكى الگېرغا  اندا 

جۇما   بېرىلگەنئائىلىسىگە جەسىتى تاپشۇرۇپ  بىر مەزگىلدىن كېيىن    ناھايىتى ياخشى ئەمما 
  ئۇ .  نى سورىغان ئىدىكەڭ كۆلەملىك تۇتۇپ تۇرۇشنىڭ سەۋەبى  ئاغايغا نېمە بولغانلىقىنى ۋە

 ئايالى   ئۇنىڭ.  ئېلىنغان  قولغا  تەرىپىدىن  ساقچىالر  كېيىندىن  كۈن  تۆت   ىپ،ئەۋەت  ئەرزنامىنى
 قالىيولالنىڭ   ئۇالر.  قىلىنغان  سوراق  ئۇنى سوراق قىلغان قاماقخانىنىڭ يېنىدا  بالىلىرىمۇ  ۋە

بىرەلمەيقىيناش بەرداشلىق    مەزگىل  بىر  ئائىلىسى  ئۇنىڭ.  ئاڭلىغان  ۋاقىرىغىنىنى   الرغا 
تەستە    .بېرىلگەن  قويۇپ  كېيىن  قامالغاندىن  غاالگېر  الىيولالنى ق  ئېلىپ  ئىجازەتناھايىتى 

-بىر بىلەن زەنجىرشۇنداقال قولى ۋە پۇتى  كىشەنلەنگەن، پۇتلىرى-قول ئۇنىڭ. بارغان يوقالپ
  ئىككى  يېنىدا.  كۆرۈنەتتى  كەتكەندەك   تۈگىشىپ  ۋە   كېسەل  ناھايىتى.  بولۇپ  باغالنغانبىرىگە  
ۋە  ئۇالرنىڭ  بولۇپ،  بار  ساقچى   ئىككىنچى.  ئىدى  چەكلەنگەن   يىغلىشى  قۇچاقلىشىشى 

 ئەمدى  تى، مۇنداقچە ئېيتقاندايوق  كىشەن  پۇتىدا  ۋە  قولى  الىيولالنىڭق  زىيارەتتە،  قېتىملىق
كاللىسى جايىدا  -ھوشھەم پالەچ بولۇپ قالغان ھەم    اليولالق.  يوق ئىدى  ئېھتىياج  شەنگەكى
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  . ئىدى  قالمىغان  يەر  ئىزى يوق  قىيناش  بەدىنىمدە.  ئوخشايتتى  گۆشكە   چىرىگەن  بەدىنىم 
ئاالتتى.  تاپىنىمنىڭ  باسقىنىمدائاياق    يەرگە  ھەر جېنىمنى    زەنجىرلەر   پۇتۇمدىكى  ئاغرىقى 

ئۇخاليدىغان يېرىمىزنىڭ چۆرىسىدە تۆمۈر بار ئىدى، بىزنى شۇ    الگېردا.  شۇنداق ئېغىر كىلەتتى
ئىنسانىي مۇئامىلىگە ئۇچرىماسلىق،   چېتىپ قوياتتى.خۇددى ھايۋاننى باغلىغاندەك  تۆمۈرگە  

 86«.ھەرۋاقىت بولۇپ تۇراتتى الرخورالشۋە 
نۇر    باقىتئالى  قازاقىستانلىق  بىرى  ئۇچرىغۇچىالردىن  زىيانكەشلىككە ،  قىلغان  زىيارەت  بىز

 بار   باال   ئۇيغۇر  ياش  بىر   ئىسىملىك  ئابدۇساالم»  ئۆزى شاھىت بولغان بىر ۋەقەنى سۆزلەپ بەردى:
 بولۇپ  پالەچ  قولى  ئىككى  ،قايتىپ كەلگەندە  قىيناشتىن.  كەتتى  چىقىپ  ئېلىپ  ئۇنى  ،ئىدى

  ىغا قول  مەن.  تەيىنلىدى  بېرىشكە  ياردەم  ئىشلىرىغا  ھاجەت  بالىنىڭ  ئۇ  مېنى  ئۇالر .  قالغان ئىدى
  پۇتىنى يەرگە تەگكۈزمەي  قولى بىلەن  ئىككى  ئۇ ماڭا تۆت كۈن  ،سورىغىنىمدا  بولغانلىقىنى  نېمە

پالەچ تۆت كۈندىن كېيىن يەرگە چۈشۈرگەندە قولىنىڭ شۇنداق    ،پ قويغانلىقىنىتورۇسقا ئېسى
ىنى قىلدۇرۇش ئۈچۈن، ئىشتىنىنى چۈشۈرگىنىمدە  بولۇپ قالغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇنىڭ ھاجىت

 87«. ئىدى ياشتا 30 ئەمدىال  ئۇ. ئىكەن چىرىگەن ۋەھەممە يېرى قاپقارا 
ئېگىز  الگېرالردىكى تورۇسلىرى  . كىلەتتى  مېتىر  كۋادرات  3x6 ،  18بولۇپ،  كامىرالرنىڭ 

كۆزىتىلەتتى  يۇقىرى  ئۈچۈن  بېرىشى  كۆرسەتمە  ۋاقىتتا  خالىغان   ساقچىالرنىڭ.  كامېراالدا 
ئىدى  ئاۋازلىق ئورنىتىلغان    ئوچۇقئەتراپى    ،بولۇپ  ئىچىدەكامىرنىڭ    ھاجەتخانا.  ياڭراتقۇمۇ 

 شۇنداقال  ھاجەتخانا  سۇسىز  ھەم  . ئوچۇقھاجەتخانا بولسىمۇ قاماقخانىدا سۇ يوق ئىدى.  ئىدى
گىرىپتار    تېرە  سەۋەبىدىن  كەمچىللىكى  ئەسلىھەلىرىنىڭ  مۇنچا  ئۈچۈن  مەھبۇسالر كېسىلىگە 

 كامېر .  بار  مەھبۇسگىچە    25-18  ئۆيدە  مېتىرلىق  كۋادرات  18بولغانالر ناھايىتى كۆپ ئۇچرايدۇ.
  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ   زىيانكەشلىككە.  بولىدۇ  كۆپ  شۇنچە  سانى  مەھبۇسالرنىڭ  بولسا،  چوڭ  قانچە

كىشىلىك كامىردا تۇرۇپ    60  ۋە  50  ،30  ،25  ،18  نىڭ ھەممىسىئۇالر  شۇكى   ھېكايىسى  ئورتاق
بولۇپ، ئىدى  مۇمكىن  شىيالىئۇخلى  ۋاقىتتا  بىرال  كۆپچىلىكنىڭ  باققان  ئۇالرنىڭ    .ئەمەس 

ئۈچۈن،  ،ئېيتىشىچە قويماسلىق  تارتقۇزۇپ  باشقىالرغا  ياتقانالر جايىنى    ھاجەتخانىغا   سوزۇلۇپ 
  زىيانكەشلىككە .  ئۇخاليدۇ  بىلەن  نۆۋەت  كىشىلەر  ،كېچىكتۈرىدۇ  ئىمكانقەدەر   مۇبېرىشنى

ئېيتىشىچەئۇچرىغۇچىالر يېقىنسائەت   ئىككى  نىڭ  يېتىۋېلىشسوزۇل  كە  بار  ۇپ  ئۆرە  .  نۆۋىتى 
تىرىشىد  يۆلىنىپ  تامغاتۇرغانالر     ئورنىدا  كارىۋات  ،بېتون  پوللىرى  كامىرالرنىڭ  .ۇئۇخالشقا 

 ھىچقانداق نەرسە يوق. بولىدىغان  ئىشلىتىشكە
  سۇ   قىزىق   بايانالردا  بەزى)  سۇ  ئىستاكان  بىر   يىمەكلىك سۈپىتىدە،  الگېردىكىلەرگە ھەركۈنى

بېرىلىدىغانلىقى    چەيزە شورپىسى  ۋە  يېسىۋىلەك  ،ھوردا پىشۇرۇلغان خىتاي مومىسى  ،(دېيىلىدۇ
قىلىنىدۇ  شارائىتالر  ناچار  باشقاۋە    يېتىشمەسلىك  ئوزۇقلۇق  زىيادە  ھەددىدىن  بۇ.  بايان 

 8  الگېردا.  ى كېلىپ چىققانمەسىلىلىر  ساغالملىق  ۋەسەۋەبىدىن ھەددىدىن زىيادە ئورۇقالش  
كىرىپ    115  ئەلى  كئۆمەربە  تۇرغان  ئاي الگېرغا  بىلەن    بىلەن  كىلوگىرام   60كىلوگرام 
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كۆرۈلۈپ    دائىم   مەسىلىسى  ساغالملىق  سەۋەبىدىن  قىيناش  ۋە  شارائىت  جىسمانىي  ئېغىر 
ياردىمى داۋاالش  الگېردا،    ئۇچرىغۇچىالر   زىيانكەشلىككە.  تەمىنلەنمەيدۇ  ئەزەلدىن  تۇرىدىغان 

غېرىچتىن جىقراق سىرتقا چىقىپ   بىر  ئۈچىيى  گېموروي بولغانلىقى ئۈچۈن،  سۆزىدە،  گۇۋاھلىق
كەتكەن داق   ھوشىدىن  ،يارىلىنىپ، سۈيدۈكتىن قان كەلگەن  بۆرىكى  جەريانىدا  قىيناشقالغان،  

ئەمما ۋاقتىدا داۋاالش    كەتكەن،  سۇنۇپ  لىرىپۇت  جەريانىدا  قىيناش  ، ياتقان  سائەت  3-2  يەردە
  سۇنۇپ  سۆڭگىچى  قويغان،  يوقىتىپ  ئىقتىدارىنى  مېڭىش  سەۋەبىدىنئېلىپ بېرىلمىغانلىقى  

ناھايىتى  داۋاالش  ھېچقانداق  ئەمما  كەتكەن، بولغانالرنىڭ  مېيىپ  ئېرىشەلمەي  كۆپلىكىنى  قا 
 تىلغا ئالىدۇ.

ىقىدىن  ساغالمل  ئۇچرىغۇچىالرنىڭمۇ  زىيانكەشلىككە  تۇرغان  ئاي  9-8  ،ۋاقىت  قىسقا  الگېرالردا
  كېسەللىكلەر  روھىي  ۋە  سۆڭەك  قىلىش،  ھەزىم   بۆرەك،  يۈرەك،  مەسىلە چىققانلىقىنى بىلىمىز.

 كۆپىيىش بولۇپمۇ ئايالالردا    سەۋەبىدىن،  زوراۋانلىق  جىنسىي  سىستېمىلىق.  ئۇچرايدۇ  كۆپ  ئەڭ
كۆرۈلگەن.  ئۈچەيدە  چوڭ  تۈز  ۋە  سىستېمىسى زىيان    ساغالملىقىدىن   جىنسىي  ساقايمايدىغان 

  الگېرغا سوالنغانالرنىڭ .  بار  گۇۋاھلىقىمۇ  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە  ئەر  ئايرىلىپ قالغان
چىققان يېقىنلىرىنىڭ ئۆزلىرى كۆرەلىگەن رەسىم ، الگېردىن قۇتۇلۇپ  چەتئەلدىكى تۇققانلىرى

  ئېلىپ   الگېرغا  ۋە سىنلىرىدا ناھايىتى قېرى، كېسەل چىراي ۋە ئورۇق ئىكەنلىكىنى ئېيتىدۇ.
ناھايىتى    قويۇپ   ،ئۇچرىغۇچىالر  زىيانكەشلىككە  نۇرغۇن  ماڭااليدىغان  ۋە  ساغالمكەتكەندە 

  الگېردىن   موھتاج ھالغا چۈشۈپ قالغان.  مىگەياردى  باشقىالرنىڭ  ئۈچۈنياشاش    بولسا  بېرىلگەندە
قالغانالر  ۋە  ئورۇندۇق  چاقلىق  كېيىن  چىققاندىن چۈشۈپ  كۆپ ھاسىغا  خېلى  سانىنى  نىڭ 

 دېيىشكە بولىدۇ.

بولغان،   قازاق  پارتىيە    ياشتىن  70مىللىتى  پىنسىيەگە ئەزاسىئاشقان    مەمۇر   چىققان  ، 
 كۆرسىتىپ   قانچىلىك ناچارلىقىنى  شارائىتنىڭ  الگېر  كەلگەنلەر،تۇرسۇننىڭ بېشىغا    الىيولالق

 الگېردابىر    بىلەن  دادىسى   ىقاتنىڭئاق  ئوغلى.  بىرى  مىسالالردىن  نۇرغۇن  بېرەلەيدىغان
ئىگىلىشىچە،    قېتىم   ئىككىۋە    ياتقانالردىن تۇققانلىرىدىن  كۆرۈشەلىگەن  بىلەن  دادىسى 

قىلىپ   رىئايە  قانۇنالرغا  پارچەھەرۋاقىت  ئىككى  يازغان  بېيجىڭغا  قالىيۇلال  ئەرزنامە    كەلگەن 
كېتىلگەن ئېلىپ  الگېرغا  مېڭىلغ،  ئەرزنامىدە.  سەۋەبلىك  ئېلىپ  ساالمەتلىكى الگېرغا  اندا 

جۇما   بېرىلگەنئائىلىسىگە جەسىتى تاپشۇرۇپ  بىر مەزگىلدىن كېيىن    ناھايىتى ياخشى ئەمما 
  ئۇ .  نى سورىغان ئىدىكەڭ كۆلەملىك تۇتۇپ تۇرۇشنىڭ سەۋەبى  ئاغايغا نېمە بولغانلىقىنى ۋە

 ئايالى   ئۇنىڭ.  ئېلىنغان  قولغا  تەرىپىدىن  ساقچىالر  كېيىندىن  كۈن  تۆت   ىپ،ئەۋەت  ئەرزنامىنى
 قالىيولالنىڭ   ئۇالر.  قىلىنغان  سوراق  ئۇنى سوراق قىلغان قاماقخانىنىڭ يېنىدا  بالىلىرىمۇ  ۋە

بىرەلمەيقىيناش بەرداشلىق    مەزگىل  بىر  ئائىلىسى  ئۇنىڭ.  ئاڭلىغان  ۋاقىرىغىنىنى   الرغا 
تەستە    .بېرىلگەن  قويۇپ  كېيىن  قامالغاندىن  غاالگېر  الىيولالنى ق  ئېلىپ  ئىجازەتناھايىتى 

-بىر بىلەن زەنجىرشۇنداقال قولى ۋە پۇتى  كىشەنلەنگەن، پۇتلىرى-قول ئۇنىڭ. بارغان يوقالپ
  ئىككى  يېنىدا.  كۆرۈنەتتى  كەتكەندەك   تۈگىشىپ  ۋە   كېسەل  ناھايىتى.  بولۇپ  باغالنغانبىرىگە  
ۋە  ئۇالرنىڭ  بولۇپ،  بار  ساقچى   ئىككىنچى.  ئىدى  چەكلەنگەن   يىغلىشى  قۇچاقلىشىشى 

 ئەمدى  تى، مۇنداقچە ئېيتقاندايوق  كىشەن  پۇتىدا  ۋە  قولى  الىيولالنىڭق  زىيارەتتە،  قېتىملىق
كاللىسى جايىدا  -ھوشھەم پالەچ بولۇپ قالغان ھەم    اليولالق.  يوق ئىدى  ئېھتىياج  شەنگەكى
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ئەمەس ئىدى. خىتاي سىرتىدىكى ئوغۇللىرىنىڭ ئىجتىمائىي ئاالقە تورىدا بەرگەن گۇۋاھلىقىنى  
ئۈچۈن،     ئىشلەشكە   فىلىمى  تەشۋىقات  تەرىپىدىن  دائىرىلەر   ئائىلىسىدىكىلەر توختىتىش 

ئۇالرمەجبۇر ئۈچۈن   قوبۇل  النغان،  يەنە    ،قىلمىغانلىقى  . كەتكەن  ئېلىپ  الگېرغائائىلىسىنى 
  بىلگەن، ئەمما   كېيىن  خېلى  خەۋىرىنى  قىلغانلىق  قازا  دادىسىنىڭ  قىقاتئا  ئوغلى  اليولالنىڭق

 نىڭجەسىتى  ۋە  نىئۆلۈمى   پەقەتال دادىسىنىڭ  ئەمەس،قايسى ۋاقىتتا ئۆلگەنلىكىنى    ۋە  قانداق
  89بېرىلمىگەنلىكىنى بىلەلىگەن. تاپشۇرۇپ تۇغقانلىرىغا

  دېرىزىسىدىن   ئىشىك  قېتىم   ئىككى  ئايدا  الگېرلىرىدا  ئەرلەر  ۋە  ئايالالر  ،گۇۋاھچىالر  بارلىق
نى دورىالر  مەجبۇرالنغان  يۇتۇشقا  ھالدا  قەرەللىك  ۋە  ئەۋرىشكىسى  قان   ئېلىنغان  قولدىن  سوزۇلغان 

 تىلغا ئالىدۇ.

.  ئەمەس  خاتا  پۈتۈنلەي  تەسۋىرلىشى  دەپ  «مەركىزى  تەربىيەلەش»  الگېرالرنى  خىتاينىڭ
  داۋام   سائەت  15-14  كۈنى  ھەر  الگېرلىرىدا،   جازا  بولۇپمۇ  مەركەزلىرى،  تۇرۇش  تۇتۇپ  ۋاقىتلىق
 ئۇسۇلدىكى تەربىيە. باقمىغان كۆرۈلۈپ ھىچقاچان ئەمما. بار  «تەربىيە» قىلىدىغان

قىلىشقا   الگېرىدا  جازا ئوقۇتقۇچىلىق   تۇغۇلغان   ئۆزبېكىستاندا  ،مەجبۇرالنغان  خىتايچە 
سىدىق تەربىيە  زىيارىتىمىزدە  قەلبىنۇر  الگېردىكى  دېدى  شارائىتنى  ۋە،  مۇنداق  :  تەسۋىرلەپ 

 تاملىرىدا   ئۈسكۈنىلىرى،   سىكانېرالش  ئېلېكترونلۇق  ئېغىزىدا  كىرىش.  بىنا  بىر   قەۋەتلىك  تۆت»
  ئىشىكتىن   تۆمۈر  قاتلىق  قوش  بولىدىغان  كىرگىلى  بىلەن  ئىزى  بارماق  ،سىمالر  تۆمۈر  ئېگىز

 پ، چوڭ بىر زالغا كىرىسىز. ئۆتۈ

ئولتۇرااليدىغان كىچىك تۆمۈر   بالىالرال  پەقەت.  ئىدى  يوق  ئورۇندۇق  ياكى  ئۈستەل  يەردە  بۇ
  كەينىدىن دوسكىغا قاراپ خىتايچە خەتلەرنى يېزىشقا باشلىغىنىمدا،    مەن.  ئىدى  بار  ئورۇندۇق
  نىڭ ياشلىرى  كۆز  كىشىلەرنىڭياشقا چوڭ    قارىغىنىمدا،  كەينىمگە.  كىلەتتى  ئاۋازالر  يىغلىغان

. ئىدى  ئارىلىقىدا  ياش  70-60  كۆپىنچىسى  ئۇالرنىڭ.  ساقاللىرىنى بويالپ ئاققانلىقىنى كۆرەتتىم 
 ئاشقان  ياشتىن  60  قالغانلىرى  ئاشقان،  ياشتىن  70  ئۈچى  بولۇپ،   بار   ئايال  7  يەنە  يەردە  بۇ

  دا الگېر.  كۆپەيدى  سانى  كەلگەنلەرنىڭ  الگېرغا  كېيىن،   ئايدىن-3  يىلى-2017.  ئايالالر ئىدى
  مەن .  ئىدى  يېزىلغان  ھەممىسىنىڭ كىيىمگە نومۇرى .بار ئىدى  ئادەم  مىڭ  سەككىز  -  يەتتە

اتتىم. قايت  ئۆيگە  بىلەن  ساقچىالر  ئاخىرالشقاندا،  دەرس.  دەرس ئۆتەتتىم   كەچكىچە  ئەتىگەندىن
 مايتتى. قىلىن رۇخسەت ىمگەئىشلىتىش تېلېفون كۈندۈزى
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ئەمەس ئىدى. خىتاي سىرتىدىكى ئوغۇللىرىنىڭ ئىجتىمائىي ئاالقە تورىدا بەرگەن گۇۋاھلىقىنى  
ئۈچۈن،     ئىشلەشكە   فىلىمى  تەشۋىقات  تەرىپىدىن  دائىرىلەر   ئائىلىسىدىكىلەر توختىتىش 

ئۇالرمەجبۇر ئۈچۈن   قوبۇل  النغان،  يەنە    ،قىلمىغانلىقى  . كەتكەن  ئېلىپ  الگېرغائائىلىسىنى 
  بىلگەن، ئەمما   كېيىن  خېلى  خەۋىرىنى  قىلغانلىق  قازا  دادىسىنىڭ  قىقاتئا  ئوغلى  اليولالنىڭق

 نىڭجەسىتى  ۋە  نىئۆلۈمى   پەقەتال دادىسىنىڭ  ئەمەس،قايسى ۋاقىتتا ئۆلگەنلىكىنى    ۋە  قانداق
  89بېرىلمىگەنلىكىنى بىلەلىگەن. تاپشۇرۇپ تۇغقانلىرىغا

  دېرىزىسىدىن   ئىشىك  قېتىم   ئىككى  ئايدا  الگېرلىرىدا  ئەرلەر  ۋە  ئايالالر  ،گۇۋاھچىالر  بارلىق
نى دورىالر  مەجبۇرالنغان  يۇتۇشقا  ھالدا  قەرەللىك  ۋە  ئەۋرىشكىسى  قان   ئېلىنغان  قولدىن  سوزۇلغان 

 تىلغا ئالىدۇ.

.  ئەمەس  خاتا  پۈتۈنلەي  تەسۋىرلىشى  دەپ  «مەركىزى  تەربىيەلەش»  الگېرالرنى  خىتاينىڭ
  داۋام   سائەت  15-14  كۈنى  ھەر  الگېرلىرىدا،   جازا  بولۇپمۇ  مەركەزلىرى،  تۇرۇش  تۇتۇپ  ۋاقىتلىق
 ئۇسۇلدىكى تەربىيە. باقمىغان كۆرۈلۈپ ھىچقاچان ئەمما. بار  «تەربىيە» قىلىدىغان

قىلىشقا   الگېرىدا  جازا ئوقۇتقۇچىلىق   تۇغۇلغان   ئۆزبېكىستاندا  ،مەجبۇرالنغان  خىتايچە 
سىدىق تەربىيە  زىيارىتىمىزدە  قەلبىنۇر  الگېردىكى  دېدى  شارائىتنى  ۋە،  مۇنداق  :  تەسۋىرلەپ 

 تاملىرىدا   ئۈسكۈنىلىرى،   سىكانېرالش  ئېلېكترونلۇق  ئېغىزىدا  كىرىش.  بىنا  بىر   قەۋەتلىك  تۆت»
  ئىشىكتىن   تۆمۈر  قاتلىق  قوش  بولىدىغان  كىرگىلى  بىلەن  ئىزى  بارماق  ،سىمالر  تۆمۈر  ئېگىز

 پ، چوڭ بىر زالغا كىرىسىز. ئۆتۈ

ئولتۇرااليدىغان كىچىك تۆمۈر   بالىالرال  پەقەت.  ئىدى  يوق  ئورۇندۇق  ياكى  ئۈستەل  يەردە  بۇ
  كەينىدىن دوسكىغا قاراپ خىتايچە خەتلەرنى يېزىشقا باشلىغىنىمدا،    مەن.  ئىدى  بار  ئورۇندۇق
  نىڭ ياشلىرى  كۆز  كىشىلەرنىڭياشقا چوڭ    قارىغىنىمدا،  كەينىمگە.  كىلەتتى  ئاۋازالر  يىغلىغان

. ئىدى  ئارىلىقىدا  ياش  70-60  كۆپىنچىسى  ئۇالرنىڭ.  ساقاللىرىنى بويالپ ئاققانلىقىنى كۆرەتتىم 
 ئاشقان  ياشتىن  60  قالغانلىرى  ئاشقان،  ياشتىن  70  ئۈچى  بولۇپ،   بار   ئايال  7  يەنە  يەردە  بۇ

  دا الگېر.  كۆپەيدى  سانى  كەلگەنلەرنىڭ  الگېرغا  كېيىن،   ئايدىن-3  يىلى-2017.  ئايالالر ئىدى
  مەن .  ئىدى  يېزىلغان  ھەممىسىنىڭ كىيىمگە نومۇرى .بار ئىدى  ئادەم  مىڭ  سەككىز  -  يەتتە

اتتىم. قايت  ئۆيگە  بىلەن  ساقچىالر  ئاخىرالشقاندا،  دەرس.  دەرس ئۆتەتتىم   كەچكىچە  ئەتىگەندىن
 مايتتى. قىلىن رۇخسەت ىمگەئىشلىتىش تېلېفون كۈندۈزى
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بولمايتتۇقبىز  ،بولمىسا  كومپارتىيىسى»خىتاي   .  قۇزاتتىيادالت  ناخشىالرنى  دېگەندەك  «مۇ 
كۆپىنچىسى  مەن گۇرۇپپىدىكىلەرنىڭ  تۇنجى  ئۆتكەن  چوڭ  دەرس   ،بولۇپ  زاتالر  دىنىي  ياشقا 

.  ئىدى  ئوقۇغۇچىالر  چىققان  چەتئەلگە  كۆپىنچىسى  كەلگەنلەرنىڭ  كېيىن  خىتايچە بىلمەيتتى.
  كۆپىنچىسى  ئوقۇغۇچىالرنىڭ  ئالغان  بىلىم   تۈركىيەدە مەسىلەن،    .ەتتىبىل  خىتايچىنى  ئۇالر

  خەتەرلىك  .ئىدى  كۆپ  مۇئوقۇغۇچىالر  ئوقۇغان  مىسىردا  ،ئامېرىكىدا.  ئىدى  الگېرىمدا  مېنىڭ
  يەرگە   شۇ   تېلېفونىدا.  كېلىنەتتى  ئېلىپ  الگېرالرغامۇ  بارغانالر  ساياھەتكە   دۆلەتلەرگە  قارالغان

  بىلەن   ساقچىالر  ا، تۇتۇلغانالرمۇ خېلى كۆپ ئىدى. مەن بۇالرنىبولغاچق  سۈرىتى  بارغاندا چۈشكەن
 پاراڭلىشىش جەريانىدا بىلدىم.  بولغان

 بىلەن  ئۇالر  بىزنىڭ.  قۇرالمىدىم   دىئالوگ  باشقا  دەرستىن سىرت  بىلەن  الگېردىكىلەر  مەن
ئۇالرنىڭ ئىچىدە، مېنىڭ ئۈرۈمچىدىكى .  چەكلەنگەن  قەتئىي  قىلىشىمىز  ئاالقە  ئۇيغۇر تىلىدا

  مېنىڭ : »ئۇ  ۋاقىتتا  بىر  .بار ئىدى  ئۆيۈمنىڭ يېنىدىكى مەسچىتتە ئىماملىق قىلغان بىرسى
دى، ئەمما دې  «ھايات ئىكەنلىكىمنى يەتكۈزۈپ قويۇڭ  يەردە  بۇ  مېنىڭ  بالىلىرىمغا  بار،  باالم  بەش

جاۋاپ   ئادەمگە  ئۇ  .  بولدى  غايىب  كىشى  ئۇ  كېيىن  كۈندىن  نەچچە   بىر  قايتۇرالمىدىم.مەن 
»چىققاندا  سىرتقا  چۈشتە  ،بېرەلمەي  بەرداشلىق  ياش  بىريەنە    كېيىن،  ئىمامدىن   مېنىڭ : 

 يەڭگىش  ئۇ يەردە ئايالىم بار،.  بار  م دۇكىنى  كۆكتات   دارايون  سىزنىڭ ئۆيىڭىز بار  ئورۇمچىدىكى
 مۇ بالى  ئۇ  ئاندىن .  دېدى «ئىكەنلىكىمنى يەتكۈزۈپ قويۇڭ  ھايات  يەردە  بۇ  مېنىڭ   ئۇنىڭغا.  ئالدىدا
  .كىشىلەردىن ئائىلىسىنىڭ ھىچقانداق خەۋىرى يوق   كېلىنگەن  ئېلىپ  الگېرغا  .بولدى  غايىب
يوق  ،بالىسىدىن  نىڭدادىسى خەۋىرى  دادىسىدىن   جۆرىسى  بىرەيلەننىڭ  ئەگەر.  بالىسىنىڭ 
  ،سورىساڭ  يەنە  ئەگەر»  ،دەپ سورىسا «؟نەدە  جۆرەم»  بېرىپ  ساقچىخانىغا  ،بولسا  كېتىلگەن  ئېلىپ

الگېرغا بارغان ۋاقتىمدا .  التتىسا  تەھدىد  دەپ  «ئۇنىڭ يېنىدا ئاپىرىپ قويىمىز  سېنىمۇ  بىز
دەرس   قەغەزلەردە  قويغان ئىمزا بۇرۇن، باشالشتىن  دەرس الگېردا مەن. گەپ قىاللمايتتىم  ئەسال

  بار   ماددىالر  سلىكىمىز توغرىسىدا قاتتىقدېمە  نەرسە  ھېچ  باشقىالرغا  ھەققىدە   جاي  ئۆتۈۋاتقان
 تەھدىد   سواليدىغانلىقى ھەققىدە  ئاپىرىپ  الگېرغا  تۇغقانلىرىمنى  ،باشقىالرغا دېسەم  ئەگەر.  ئىدى

  ھەققىدە   الگېر  باشقىالرنىڭ  مەن  ئەمما.  تىنالمىدىم   ھېچكىمگە  مەن  شۇڭالشقا .  ئىدى  سالغان
ئاڭلىدىم  چۈشۈپ  مەن .  پاراڭالشقانلىقىنى   مېنى   ساقچىالر  بەزىدە  ،قانداقايت  ئۆيگە  دەرستىن 

قوياتتى  ئاپتوبۇس ئاپىرىپ  ئۈلگۈرەلەيتتىم   بەزىدە.  بېكىتىگىچە  بەزىدە    .ئاپتوبۇسقا 
ئۇيغۇر شوپۇرالرنىڭ ماشىنىسىغا چىقاتتىم، ئۆتكەن  يولدىن    ئىچىدە   ئۇالرنىڭ  ئۈلگۈرەلمىسەم، 

.  دېدى «ئىش ئورنى ئېچىپ بەرگەن ئىدىم   ساتىدىغان  بېلىتى  ئايروپىالن  ئوغلۇمغا  مەن: »بىرى
سېتىپتۇ،  تۈركىيەگە   ئوغلى   ئۇنىڭ ئىككىنى  بېلىتىدىن  ئايرۇپىالنىڭ    ئۇ  ئاندىن ماڭىدىغان 
سەن تېرورچىالرغا : »ئۇ بىلەت ساتقانلىقى ئۈچۈن  .پتۇكېت ئېلىپ الگېرغا سەۋەبتىن بۇ  بالىنى

بىر ياقتىن يىغالپ بىر ياقتىن ساقچىخانىالرنى   كىشى  ئۇ.  دەپ گۇناھ ئارتىپتۇ  «ياردەم بەردىڭ
 ئايلىنىپ يۈرۈپ ئوغلىنى ئىزدەپتۇ. 

 

 

 

بېرىش    ئۆيىگە  تازىلىق.  يۇيۇنالمىدى  قەتئىي  كىشىلەر  جەريانىدا،  ئاي  6دەرس ئۆتكەن    مەن
 چۈشۈرۈۋېتىلدى.  چېچىھەممىسىنىڭ    ئايالالرنىڭ  ۋە  ئەرلەر .  ئىدى  بار  ۋاقتى  المىنۇت  بىر  ئۈچۈن

مەدھىيلىگەنكوممۇنىست  خىتاي  ئىزچىل  بىز  مەھبۇسالر .  ئۆگىتەتتۇق  رنىناخشىال  ىنى 
چاغدا  دەرس قاراپ  كامېردا  ،يوق  ۋاقىتتا  بىز.  ئولتۇراتتى  تامغا  ئۆتۈۋاتقان    ساقچىالر   ،دەرس 

  ئاستىدا   دەرسخانىنىڭ.  كېتەتتى  ئېلىپ  ئۇالرنى  چاقىرىپ  ئىسمىنى  كىشىنىڭ   6-5  كېلىپ،
. داۋاملىق ۋاقىرىغان ئاۋازالر كىلەتتى  ،ئاڭالپ تۇراتتۇق  ئاۋازىنى  ئۇالرنىڭ.  ئىدى  بار  ئۆيىسوراق  
باشتىن ئېغىر  .  لمايتتىقاتنىشا  دەرسكە  ئاي  بىر  ئېلىنغانالر  قىستاققا -قىيىن قىيناشالرنى 

قا ئورۇندۇق  توكلۇق.  سوراپ باقتىم  دەپ  «؟قىينايسىلەر  قانداق»  ساقچىدىن  بىر  مەن  كەچۈرەتتى.
قولغا    يەنە   ە، ئۈسكۈن  بېرىدىغان  توك  باشقا كىيگۈزىلىدىغان،  ئورۇندۇق  يولۋاس  ،ئولتۇرغۇزىدىكەن
رنى تەسۋىرلەپ بەردى. قىيناشال  لېكىن قولنى كۆيدۈرىدىغان  ئوخشاش  پەلەيگە  كىيگۈزىلىدىغان 

ئىدى، بار  كىشى  بىر  خوجايىنى    راق تېز  ناخشىلىرىنى  كوممۇنىست  ۋە  خىتايچە  ئۇ  كارخانا 
  ئۇ  غى، ناھايىتى تىرىشىپ ئۆگىنەتتى.لىككە چىقااليمەن دەپ ئويلىغان چېئەركىن  ،مئۆگەنسە
كېيىن  ئادەمنى كەتتى،  ئېلىپ  ئۆيىگە    ئىش  نېمە  مەن.  كەلمىدى  قايتىپ  ئۇ  سوراق 

جەريانىدا  سوراققا  ئۇنى   سورىغىنىمدا،  بولغانلىقىنى قوزغىلىپ  ،تارتىش  كېسىلى    قازا  يۈرەك 
سوراققا ئېلىپ چىقىپ كېتىپ، قايتۇرۇپ كەلمىگەنلەرنى سورىغىنىمدا،    .قىلغانلىقىنى ئېيتتى

.  ئىدى  كۆپ  ناھايىتى  كەلمەيدىغانالر  قايتىپ  بېرىپ.  قىالتتى  گەپلەرنى  ئوخشاش  ھەمىشە  ئۇالر
  كۈندە   ھەممەيلەنگە  الگېردىكى.  كۆردۈمشەخسەن    جەسىتىنى  ئىككىسىنىڭ  ئىچىدە  ئۇالرنىڭ  مەن
  ، مۇ قىينايتتىچىقمىغانالرنى  مىنۇتتا  بىر  .رۇخسىتى بېرىلەتتى  ھاجەتخانا  مىنۇت  بىر  قېتىم   ئۈچ

 بولغان ئىدى. گىرىپتار كېسەللىكىگە بېزى مەزى كۆپىنچىسى ئۇالرنىڭشۇڭا 

دەسلەپ    كىشىلەرنىڭ  بەزى  مەنشۇڭڭا  .  كەلگەن ئىدىم   قۇرۇلغان چاغدا  دەسلەپ  الگېر  مەن
. ياتاتتى  يەردە  ئۇالر.  بىلەن ھازىرقى ھالىتىنى سېلىشتۇراتتىم   كەلگەن ۋاقىتتىكى ھالەتلىرى

كۈن   ئۇالر. قارىشى كېرەك ئىدى تامغا ئولتۇرۇپ بېتونداداق  يەردە، ئۇالر. مۇ يوق ئىدىئورۇندۇق
 ئەمما ،ىكۆرۈنەتت ساغالمياشقا چوڭالر قارىماققا  كەلگەندە،  دەسلەپتە كۆرمەيتتى، ھەرگىز نۇرىنى

ئەھۋالى   .ھەممىسى كىسەل چىراي كۆرۈنەتتى .ئولتۇرۇپ قوپالمايتتى  ئۇالر ۋاقىتالردا كېيىنكى
.  تۇراتتى  القاراپ  پەقەت.  كاللىسىنى يوقىتاتتى-ۋاقىت ئۆتكەنسىرى ھوش  .ئىدى  ناچار  ئىنتايىن

ئەمەس   ئۈچۈنالۋەزىپە    پەقەت  دەرسنى  بىز مۇمكىن  ئەسال  پاراڭلىشىش  بىلەن  ئۇالر  ئۆتەتتۇق. 
ۋاقىتالردا  .ئىدى   ئىكەنلىكىنى  ھايات  ئۆزلىرىنىڭ  ئائىلىسىدىكىلەرگە  مەندىن  ،دەسلەپكى 

  شۇڭا.  ىدىكەلمىگەن ئ  قايتىپ  ۋە  ئېلىنغان  سوراققا  كىشى  قانچە   بىر  قىلغان  تەلەپ  ئېيتىشنى
پېتىنالمايتتى  ھېچكىم  قىلىشقا    ساقچىالردىن   ،كۆرەلمىگىنىمدە  چىرايالرنى  تونۇش .  گەپ 

»سورايتتىم  دىگەن    «قىلدى  قازا  بولۇپ  كېسەل  ئۇ»  ياكى  «ئەۋەتتۇق  خىزمەتكە  ئۇالرنى  بىز: 
ئاالتتىم  بولۇپ  ئەزا  ھاالل  بەزىلىرىنىڭ  ئۇالرنىڭ.  جاۋاپنى    ،ىلگەنلىكىنىئىشلىت  ئوبىيكىتى 
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بولمايتتۇقبىز  ،بولمىسا  كومپارتىيىسى»خىتاي   .  قۇزاتتىيادالت  ناخشىالرنى  دېگەندەك  «مۇ 
كۆپىنچىسى  مەن گۇرۇپپىدىكىلەرنىڭ  تۇنجى  ئۆتكەن  چوڭ  دەرس   ،بولۇپ  زاتالر  دىنىي  ياشقا 

.  ئىدى  ئوقۇغۇچىالر  چىققان  چەتئەلگە  كۆپىنچىسى  كەلگەنلەرنىڭ  كېيىن  خىتايچە بىلمەيتتى.
  كۆپىنچىسى  ئوقۇغۇچىالرنىڭ  ئالغان  بىلىم   تۈركىيەدە مەسىلەن،    .ەتتىبىل  خىتايچىنى  ئۇالر

  خەتەرلىك  .ئىدى  كۆپ  مۇئوقۇغۇچىالر  ئوقۇغان  مىسىردا  ،ئامېرىكىدا.  ئىدى  الگېرىمدا  مېنىڭ
  يەرگە   شۇ   تېلېفونىدا.  كېلىنەتتى  ئېلىپ  الگېرالرغامۇ  بارغانالر  ساياھەتكە   دۆلەتلەرگە  قارالغان

  بىلەن   ساقچىالر  ا، تۇتۇلغانالرمۇ خېلى كۆپ ئىدى. مەن بۇالرنىبولغاچق  سۈرىتى  بارغاندا چۈشكەن
 پاراڭلىشىش جەريانىدا بىلدىم.  بولغان

 بىلەن  ئۇالر  بىزنىڭ.  قۇرالمىدىم   دىئالوگ  باشقا  دەرستىن سىرت  بىلەن  الگېردىكىلەر  مەن
ئۇالرنىڭ ئىچىدە، مېنىڭ ئۈرۈمچىدىكى .  چەكلەنگەن  قەتئىي  قىلىشىمىز  ئاالقە  ئۇيغۇر تىلىدا

  مېنىڭ : »ئۇ  ۋاقىتتا  بىر  .بار ئىدى  ئۆيۈمنىڭ يېنىدىكى مەسچىتتە ئىماملىق قىلغان بىرسى
دى، ئەمما دې  «ھايات ئىكەنلىكىمنى يەتكۈزۈپ قويۇڭ  يەردە  بۇ  مېنىڭ  بالىلىرىمغا  بار،  باالم  بەش

جاۋاپ   ئادەمگە  ئۇ  .  بولدى  غايىب  كىشى  ئۇ  كېيىن  كۈندىن  نەچچە   بىر  قايتۇرالمىدىم.مەن 
»چىققاندا  سىرتقا  چۈشتە  ،بېرەلمەي  بەرداشلىق  ياش  بىريەنە    كېيىن،  ئىمامدىن   مېنىڭ : 

 يەڭگىش  ئۇ يەردە ئايالىم بار،.  بار  م دۇكىنى  كۆكتات   دارايون  سىزنىڭ ئۆيىڭىز بار  ئورۇمچىدىكى
 مۇ بالى  ئۇ  ئاندىن .  دېدى «ئىكەنلىكىمنى يەتكۈزۈپ قويۇڭ  ھايات  يەردە  بۇ  مېنىڭ   ئۇنىڭغا.  ئالدىدا
  .كىشىلەردىن ئائىلىسىنىڭ ھىچقانداق خەۋىرى يوق   كېلىنگەن  ئېلىپ  الگېرغا  .بولدى  غايىب
يوق  ،بالىسىدىن  نىڭدادىسى خەۋىرى  دادىسىدىن   جۆرىسى  بىرەيلەننىڭ  ئەگەر.  بالىسىنىڭ 
  ،سورىساڭ  يەنە  ئەگەر»  ،دەپ سورىسا «؟نەدە  جۆرەم»  بېرىپ  ساقچىخانىغا  ،بولسا  كېتىلگەن  ئېلىپ

الگېرغا بارغان ۋاقتىمدا .  التتىسا  تەھدىد  دەپ  «ئۇنىڭ يېنىدا ئاپىرىپ قويىمىز  سېنىمۇ  بىز
دەرس   قەغەزلەردە  قويغان ئىمزا بۇرۇن، باشالشتىن  دەرس الگېردا مەن. گەپ قىاللمايتتىم  ئەسال

  بار   ماددىالر  سلىكىمىز توغرىسىدا قاتتىقدېمە  نەرسە  ھېچ  باشقىالرغا  ھەققىدە   جاي  ئۆتۈۋاتقان
 تەھدىد   سواليدىغانلىقى ھەققىدە  ئاپىرىپ  الگېرغا  تۇغقانلىرىمنى  ،باشقىالرغا دېسەم  ئەگەر.  ئىدى

  ھەققىدە   الگېر  باشقىالرنىڭ  مەن  ئەمما.  تىنالمىدىم   ھېچكىمگە  مەن  شۇڭالشقا .  ئىدى  سالغان
ئاڭلىدىم  چۈشۈپ  مەن .  پاراڭالشقانلىقىنى   مېنى   ساقچىالر  بەزىدە  ،قانداقايت  ئۆيگە  دەرستىن 

قوياتتى  ئاپتوبۇس ئاپىرىپ  ئۈلگۈرەلەيتتىم   بەزىدە.  بېكىتىگىچە  بەزىدە    .ئاپتوبۇسقا 
ئۇيغۇر شوپۇرالرنىڭ ماشىنىسىغا چىقاتتىم، ئۆتكەن  يولدىن    ئىچىدە   ئۇالرنىڭ  ئۈلگۈرەلمىسەم، 

.  دېدى «ئىش ئورنى ئېچىپ بەرگەن ئىدىم   ساتىدىغان  بېلىتى  ئايروپىالن  ئوغلۇمغا  مەن: »بىرى
سېتىپتۇ،  تۈركىيەگە   ئوغلى   ئۇنىڭ ئىككىنى  بېلىتىدىن  ئايرۇپىالنىڭ    ئۇ  ئاندىن ماڭىدىغان 
سەن تېرورچىالرغا : »ئۇ بىلەت ساتقانلىقى ئۈچۈن  .پتۇكېت ئېلىپ الگېرغا سەۋەبتىن بۇ  بالىنى

بىر ياقتىن يىغالپ بىر ياقتىن ساقچىخانىالرنى   كىشى  ئۇ.  دەپ گۇناھ ئارتىپتۇ  «ياردەم بەردىڭ
 ئايلىنىپ يۈرۈپ ئوغلىنى ئىزدەپتۇ. 

 

 

 

بېرىش    ئۆيىگە  تازىلىق.  يۇيۇنالمىدى  قەتئىي  كىشىلەر  جەريانىدا،  ئاي  6دەرس ئۆتكەن    مەن
 چۈشۈرۈۋېتىلدى.  چېچىھەممىسىنىڭ    ئايالالرنىڭ  ۋە  ئەرلەر .  ئىدى  بار  ۋاقتى  المىنۇت  بىر  ئۈچۈن

مەدھىيلىگەنكوممۇنىست  خىتاي  ئىزچىل  بىز  مەھبۇسالر .  ئۆگىتەتتۇق  رنىناخشىال  ىنى 
چاغدا  دەرس قاراپ  كامېردا  ،يوق  ۋاقىتتا  بىز.  ئولتۇراتتى  تامغا  ئۆتۈۋاتقان    ساقچىالر   ،دەرس 

  ئاستىدا   دەرسخانىنىڭ.  كېتەتتى  ئېلىپ  ئۇالرنى  چاقىرىپ  ئىسمىنى  كىشىنىڭ   6-5  كېلىپ،
. داۋاملىق ۋاقىرىغان ئاۋازالر كىلەتتى  ،ئاڭالپ تۇراتتۇق  ئاۋازىنى  ئۇالرنىڭ.  ئىدى  بار  ئۆيىسوراق  
باشتىن ئېغىر  .  لمايتتىقاتنىشا  دەرسكە  ئاي  بىر  ئېلىنغانالر  قىستاققا -قىيىن قىيناشالرنى 

قا ئورۇندۇق  توكلۇق.  سوراپ باقتىم  دەپ  «؟قىينايسىلەر  قانداق»  ساقچىدىن  بىر  مەن  كەچۈرەتتى.
قولغا    يەنە   ە، ئۈسكۈن  بېرىدىغان  توك  باشقا كىيگۈزىلىدىغان،  ئورۇندۇق  يولۋاس  ،ئولتۇرغۇزىدىكەن
رنى تەسۋىرلەپ بەردى. قىيناشال  لېكىن قولنى كۆيدۈرىدىغان  ئوخشاش  پەلەيگە  كىيگۈزىلىدىغان 

ئىدى، بار  كىشى  بىر  خوجايىنى    راق تېز  ناخشىلىرىنى  كوممۇنىست  ۋە  خىتايچە  ئۇ  كارخانا 
  ئۇ  غى، ناھايىتى تىرىشىپ ئۆگىنەتتى.لىككە چىقااليمەن دەپ ئويلىغان چېئەركىن  ،مئۆگەنسە
كېيىن  ئادەمنى كەتتى،  ئېلىپ  ئۆيىگە    ئىش  نېمە  مەن.  كەلمىدى  قايتىپ  ئۇ  سوراق 

جەريانىدا  سوراققا  ئۇنى   سورىغىنىمدا،  بولغانلىقىنى قوزغىلىپ  ،تارتىش  كېسىلى    قازا  يۈرەك 
سوراققا ئېلىپ چىقىپ كېتىپ، قايتۇرۇپ كەلمىگەنلەرنى سورىغىنىمدا،    .قىلغانلىقىنى ئېيتتى

.  ئىدى  كۆپ  ناھايىتى  كەلمەيدىغانالر  قايتىپ  بېرىپ.  قىالتتى  گەپلەرنى  ئوخشاش  ھەمىشە  ئۇالر
  كۈندە   ھەممەيلەنگە  الگېردىكى.  كۆردۈمشەخسەن    جەسىتىنى  ئىككىسىنىڭ  ئىچىدە  ئۇالرنىڭ  مەن
  ، مۇ قىينايتتىچىقمىغانالرنى  مىنۇتتا  بىر  .رۇخسىتى بېرىلەتتى  ھاجەتخانا  مىنۇت  بىر  قېتىم   ئۈچ

 بولغان ئىدى. گىرىپتار كېسەللىكىگە بېزى مەزى كۆپىنچىسى ئۇالرنىڭشۇڭا 

دەسلەپ    كىشىلەرنىڭ  بەزى  مەنشۇڭڭا  .  كەلگەن ئىدىم   قۇرۇلغان چاغدا  دەسلەپ  الگېر  مەن
. ياتاتتى  يەردە  ئۇالر.  بىلەن ھازىرقى ھالىتىنى سېلىشتۇراتتىم   كەلگەن ۋاقىتتىكى ھالەتلىرى

كۈن   ئۇالر. قارىشى كېرەك ئىدى تامغا ئولتۇرۇپ بېتونداداق  يەردە، ئۇالر. مۇ يوق ئىدىئورۇندۇق
 ئەمما ،ىكۆرۈنەتت ساغالمياشقا چوڭالر قارىماققا  كەلگەندە،  دەسلەپتە كۆرمەيتتى، ھەرگىز نۇرىنى

ئەھۋالى   .ھەممىسى كىسەل چىراي كۆرۈنەتتى .ئولتۇرۇپ قوپالمايتتى  ئۇالر ۋاقىتالردا كېيىنكى
.  تۇراتتى  القاراپ  پەقەت.  كاللىسىنى يوقىتاتتى-ۋاقىت ئۆتكەنسىرى ھوش  .ئىدى  ناچار  ئىنتايىن

ئەمەس   ئۈچۈنالۋەزىپە    پەقەت  دەرسنى  بىز مۇمكىن  ئەسال  پاراڭلىشىش  بىلەن  ئۇالر  ئۆتەتتۇق. 
ۋاقىتالردا  .ئىدى   ئىكەنلىكىنى  ھايات  ئۆزلىرىنىڭ  ئائىلىسىدىكىلەرگە  مەندىن  ،دەسلەپكى 

  شۇڭا.  ىدىكەلمىگەن ئ  قايتىپ  ۋە  ئېلىنغان  سوراققا  كىشى  قانچە   بىر  قىلغان  تەلەپ  ئېيتىشنى
پېتىنالمايتتى  ھېچكىم  قىلىشقا    ساقچىالردىن   ،كۆرەلمىگىنىمدە  چىرايالرنى  تونۇش .  گەپ 

»سورايتتىم  دىگەن    «قىلدى  قازا  بولۇپ  كېسەل  ئۇ»  ياكى  «ئەۋەتتۇق  خىزمەتكە  ئۇالرنى  بىز: 
ئاالتتىم  بولۇپ  ئەزا  ھاالل  بەزىلىرىنىڭ  ئۇالرنىڭ.  جاۋاپنى    ،ىلگەنلىكىنىئىشلىت  ئوبىيكىتى 
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ئاشۇرىدىغان   نىسبىتىنى  ئۆلۈم  بولۇشىمۇ  ياشانغانالرنىڭ الگېرغا ئېلىپ كېتىلگەنلەر ئارىسىدا  
  تۇغقانلىرىغا   ىكىسىرتت  جەسىتى  كىشىلەرنىڭ  قىسىم   بىر  ئۇقتۇرۇلغان  ئۆلگەنلىكى  .ئامىلبىر  

نىڭ  ئىزلىرى  قىيناشجەسەتلەرنى بەرمەسلىكتىكى سەۋەپ،    قارىشىچە،  شاھىتالرنىڭ .  بېرىلمايدۇ
  ئىسالم  شىنجاڭ.  ئىكەنى  تەدبىر  ئېلىش  ئالدىنى  قولالنغان  دائىرىلەر  ،ئاشكارىالنماسلىقى ئۈچۈن 

ئىلگىرى  ئىنستىتۇتىدىن سازاۋەر  90  چىققان  پىنسىيەگە  يىلالر  ھۆرمەتكە   داڭلىق   ياشلىق 
 كىشىلەرنىڭ   تۇرۇلغان يېشى ئەڭ چوڭ  تۇتۇپ  الگېرالردا  ئايۇپ  ئابىدىن  پروفېسسور  ۋە   ئالىم   دىنىي
 بولغان   بىرى  تۇغقانلىرىدىن  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە  قىلغان  زىيارەت  بىز.  بىرى

 بۇ ئائىلىنىڭ   قاتارلىق(  مەمەت  ئاسىيە  كېلىنى  ئايۇپنىڭ  ئابىدىن)  شەمسىيە ئېلى ھاممىسى
  باقمىغانلىقىنى  ئاڭالپخەۋىرىنى    ئۇالرنىڭ  ۋە   ئىكەنلىكىنى  الگېردا  ئەزالىرىنىڭ  نۇرغۇن

  91.دەلىللىدى
  بىللە   بىلەن  ئۆلىمالىرى  دىنىي   ئۇيغۇر  باشقا  سازاۋەر   ھۆرمەتكە  ئايۇپنىڭ  ئابىدىن  پروفېسسور

 . مۆلچەرلەنمەكتە قامالغانلىقى تۈرمىسىگە تۇمشۇق
  ھەققىدىكى ئۆلىماالر دىنىيخىتايچە دەرس ئۆتكەن قەلبىنۇر سىدىقمۇ مويسىپىت  الگېرالردا

  قول مەن دەرس ئۆتۈش ئۈچۈن كىرگەن چوڭ زالدا،  : »ئورتاقالشتى  بىلەن  بىز  قاراشلىرىنى  كۆز
  يەردە   بۇ  ئۇالرنىڭ  كۆردۈم،  خادىمالرنى  دىنىي  باغالنغان  بىلەن  زەنجىر   ۋە  كىشەنلەنگەن  پۇتلىرى   ۋە

خىتايچە  مەن.  قالدىم   ھەيران  بەك   ئىكەنلىكىدىن يېزىۋاتقاندا  دوسكىغا    كەينىدىن   ،خەت 
مويسىپىت    ،قاراپ  بۇرۇلۇپ  كەينىگە.  كىلەتتى  ئاۋازالر  يىغلىغان  ئۆلىماالرنىڭ  دىنىيبۇ 

 .ئىچىم شۇنداق ئېچىشاتتى  ھالىتىدىن   بولغان  ۋەيران  ئۇالرنىڭ.  ەتتىم كۆر  يىغالۋاتقانلىقىنى
 باغالنغان شۇ كىشىلەرنىڭ  بىلەن  زەنجىر  ۋە  كىشەنلەنگەن  مەن  ھەممىسىنىڭ يېشى چوڭ ئىدى،

 92«. ھالەتلىرى ئېسىمدىن قەتئىي چىقمايدۇ  يىغلىغان
  ۋە   تەربىيىسى  ئالغان  ىتئالى، ئۆزىنىڭباق  شوپۇرى  تاكسى  تۇرغان  غا يېقىنيىل  بىرداالگېر

»چۈشەندۈردى  مۇنداق  شارائىتىنى  خىتاي  يەردىكى  ئۇ  مېنى  ئۇالر  ،ەئۆرلىگەند  مقىزىتما: 
  ئەمما   ئىدى،  ئېنىق  امنىڭ يۇقىرى ئىكەنلىكىقىزىتم  مېنىڭ.  باردى  ئېلىپدوختۇرنىڭ يېنىغا  

 مېنى   ساقچىالر.  دېدى  «قىلسۇن  گەپ  راست   ، ئۇرۇڭالر  ئۇنى  ،گەپ قىلىۋاتىدۇ  يالغان   بۇ: »دوختۇر
  ئېلىپ  دەرسكە  يەنە  كېيىن،  ئۇرۇپ بولغاندىن  مېنى  ئۇالر  .ئۇردى  شۇنداق قاتتىق  كالتەك بىلەن

  ۋە   باردى  ئېلىپدەرسكە    مېنى   يەنىال  ئۇالرھەم تاياق يىگەن بولساممۇ    ، ھەم كېسەل  مەن.  باردى
  سۇنۇپ   بېلىكىم  يېگەندە  تاياق  يەردە   ئۇ.  ئولتۇرغۇزدى  ئوتتۇرىسىدا  نىڭئادەم  ئىككى  مېنى

  يۈرەك،  ئۆپكە،  بۆرەك،.  چىقتى  كېسەللىك  خىل  9  مەندە  ،الگېردىن چىققاندىن كېيىن.  كېتىپتۇ
 قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسىدە مەسىلە بار.  ئاشقازان
، ھوشۇمدىن كىتەيال  كەتتى  ئىششىپ  پۇتلىرىم   ۋە  قول  كېيىن،  لىق تاياقتىنقېتىم  بىر  يەنە

ئىدىم. قالغان  يەنە  ھالەتتە  ناچار  مۇشۇنداق  دەپ  ئاپىراتتى.  مېنى  تۇرساممۇ    ناخشا   دەرسكە 
ماجالىم    ياكى  ئېيتقۇدەك  ناخشا  ،بولساممۇ  ئېيتماقچى  ئالدىمدىكى .  ئىدى  يوق يادلىغۇدەك 

قىاللمىدى  يىگىت ھەرىكەت  ھىچقانداق  چۈشتى،  نى  دوختۇر  خىتاي  يەردىكى  ئۇ.  ئايلىنىپ 
 ئەمما  ،ياتاتتى  سائەت  قانچە   يىگىت  ئۇ.  دېدى  «يالغانچىمۇ  بۇ: »دوختۇر  خىتاي  ئۇ.  چاقىردى
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:  كەلگەن دوختۇر ئۇ يىگىتنى تەكشۈرگەندىن كېيىن   سىرتتىن.  بىر نەرسە دىيەلمىدى  ھېچكىم 
. ئېلىپ چىقىپ كەتتى  نى يىگىت  ئۇ  ئاندىن  .دېدى  «مېڭىسىگەن قان چۈشكەن بولۇشى مۇمكىن»

چاپچال    ئابلىمىت  ئىسمى  .ئىدى  ياشتا   36  تېخى  ئۇ.  كۆرمىدۇق  قايتا  ئۇنى  بىز بولۇپ 
 ناھىيىسىدىن ئىدى.

يىگىت   ئۇ.  ئىدى  ئۇيغۇر  ئۇمۇ  بىلمەيمەن،  مۇئىسمىنى  ئۇنىڭ.  كۆردۈم  يىگىتنى  بىر  يەنە  مەن
  ئېچىلغانلىقىنى   كۆكرىكىنىڭ  كېلىپ،  قايتىپ.  كېتىلدى  ئېلىپ  دوختۇرخانىغا  الگېرىدىن   جازا
چاپچال ناھىيىسى    يىگىتمۇ  ئۇ.  قىلدى  قازا   باال  ئۇ  ئەتىسى.  بايقىدۇق  تىكىلگەنلىكىنى   قايتا   ۋە

 93«. مازار يېزىسىدىن ئىدى

الگېر ۋىاليى  ئالتاي ناھىيىسىدىن  جىمىنەي    ان تابىسخ  ئۇچرىغان  زىيانكەشلىكىگە  تى 
بىلەن   ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە  باشقا  ئاڭلىغانلىرىمىز  اندىن مارۇبق ئېيتقانلىرى 

  گەپ   ھېچ  بەزىلىرى  ئۇالرنىڭ .  ئىدى  كۆپ  ناھايىتى  كىشىلەر  بۇزۇلغان  پىسخىكىسى: »ئوخشاش
ئاغرىيتتى  بەزىلىرىنىڭ  قىاللمايتتى، قاتتىق    بېشىنى  غىقىغا چىدىيالمايئاغرى  باش.  بېشى 

  قەۋەتتە  بىرىنچى.  تۇۋاالتتۇقتۇ  ئۇالرنى   ئۈچۈن  ى ئۇرماسلىق  بېشىنى  ئۇالرنىڭ  بىز.  ئۇراتتى  تامغا
  تامالردا . رىالتتىبې ئېلىپ قىيناشمۇ  يەردە ئۇ. ئىدى  بار ئۆي ئاتىلىدىغان  دەپ ئۆيى  ئويلىشىش
 بولسا،  ئۇرماقچى  تامغا  بېشىنى  بىرسى  ئەگەر.  ئىدى  يوققوغدىنىش ئەسلىھەسى    ھېچقانداق

  ئۆزىنى  بولۇپ،  مەسئۇل  ئادەمگە  بىر  ئادەم  ھەممە.  ئىدى  كېرەك  تۇتۇۋېلىشىمىز  دەرھال
كىشى    تۆت  بولسا،  كىشى   ئالتەقاماقتا    ئەگەر.  ەتچىلىك قىالتتىكۆز  ئۈچۈن   ئۆلتۈرىۋالماسلىقى

ئۆلتۈرۈۋالىدىغانالرنىڭ  .  تۇراتتى  كۆزىتىپي  ئۇخلىما  كىشى  ئىككى  ،ئۇخاليتتى ئۆزىنى 
 ئۆزىنى   نەزىرىدە  ھەممەيلەننىڭ  چۈنكى  مۇشۇنداق ئىدى.  تەرتىپى  يەرنىڭ  بۇچىقماسلىقى ئۈچۈن،  

 94«. ئەركىنلىككە ئېرىشكەنگە تەڭ ئىدى ئۆلتۈرىۋېلىش

»قىلىدۇ  بايانالرنى  ئوخشاش  مۇشۇنىڭغا  نۇرمۇ  لىئېتىباق   ۋە  پىسخىكا  كۈنى  ھەر   مەن: 
 مەن  كۈنلەردىمۇ،  ئۇچرىمىغان   قىيناشقا.  كەلدىم   دۇچ  قىيناشقا  جەھەتتىن  يجىسمانى

ئۈچۈن    ئىدىئولوگىيىسى  كوممۇنىست ئۆگىنىش  خىتايچە   ئورۇندۇقتا   تۆمۈر  سائەت  16-15ۋە 
ئىدى.  .ئولتۇرغانلىقتىن كەتكەن  ئىششىپ  يېرىم  ئۇسسۇز    قورسىقىمىز  ھەمىشە  ھەممە  ئاچ 

ئۆلۈمنى    دۇئالىرىمدا   ۋە  كالالمدا.  ئۇخلىيااليتتۇق   السائەت  تۆت   پەقەت.  ئىدۇق داۋاملىق 
  ئۆلۈم  نىم قىلىدىغى  ئارزۇ  ئەڭ  مېنىڭئۆلسەم قۇتۇلىمەن دەپ ئوياليتتىم، ئۇ ۋاقىتتا    .تىلەيتتىم 

 95«.ئىدى
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ئاشۇرىدىغان   نىسبىتىنى  ئۆلۈم  بولۇشىمۇ  ياشانغانالرنىڭ الگېرغا ئېلىپ كېتىلگەنلەر ئارىسىدا  
  تۇغقانلىرىغا   ىكىسىرتت  جەسىتى  كىشىلەرنىڭ  قىسىم   بىر  ئۇقتۇرۇلغان  ئۆلگەنلىكى  .ئامىلبىر  

نىڭ  ئىزلىرى  قىيناشجەسەتلەرنى بەرمەسلىكتىكى سەۋەپ،    قارىشىچە،  شاھىتالرنىڭ .  بېرىلمايدۇ
  ئىسالم  شىنجاڭ.  ئىكەنى  تەدبىر  ئېلىش  ئالدىنى  قولالنغان  دائىرىلەر  ،ئاشكارىالنماسلىقى ئۈچۈن 

ئىلگىرى  ئىنستىتۇتىدىن سازاۋەر  90  چىققان  پىنسىيەگە  يىلالر  ھۆرمەتكە   داڭلىق   ياشلىق 
 كىشىلەرنىڭ   تۇرۇلغان يېشى ئەڭ چوڭ  تۇتۇپ  الگېرالردا  ئايۇپ  ئابىدىن  پروفېسسور  ۋە   ئالىم   دىنىي
 بولغان   بىرى  تۇغقانلىرىدىن  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە  قىلغان  زىيارەت  بىز.  بىرى

 بۇ ئائىلىنىڭ   قاتارلىق(  مەمەت  ئاسىيە  كېلىنى  ئايۇپنىڭ  ئابىدىن)  شەمسىيە ئېلى ھاممىسى
  باقمىغانلىقىنى  ئاڭالپخەۋىرىنى    ئۇالرنىڭ  ۋە   ئىكەنلىكىنى  الگېردا  ئەزالىرىنىڭ  نۇرغۇن

  91.دەلىللىدى
  بىللە   بىلەن  ئۆلىمالىرى  دىنىي   ئۇيغۇر  باشقا  سازاۋەر   ھۆرمەتكە  ئايۇپنىڭ  ئابىدىن  پروفېسسور

 . مۆلچەرلەنمەكتە قامالغانلىقى تۈرمىسىگە تۇمشۇق
  ھەققىدىكى ئۆلىماالر دىنىيخىتايچە دەرس ئۆتكەن قەلبىنۇر سىدىقمۇ مويسىپىت  الگېرالردا

  قول مەن دەرس ئۆتۈش ئۈچۈن كىرگەن چوڭ زالدا،  : »ئورتاقالشتى  بىلەن  بىز  قاراشلىرىنى  كۆز
  يەردە   بۇ  ئۇالرنىڭ  كۆردۈم،  خادىمالرنى  دىنىي  باغالنغان  بىلەن  زەنجىر   ۋە  كىشەنلەنگەن  پۇتلىرى   ۋە

خىتايچە  مەن.  قالدىم   ھەيران  بەك   ئىكەنلىكىدىن يېزىۋاتقاندا  دوسكىغا    كەينىدىن   ،خەت 
مويسىپىت    ،قاراپ  بۇرۇلۇپ  كەينىگە.  كىلەتتى  ئاۋازالر  يىغلىغان  ئۆلىماالرنىڭ  دىنىيبۇ 

 .ئىچىم شۇنداق ئېچىشاتتى  ھالىتىدىن   بولغان  ۋەيران  ئۇالرنىڭ.  ەتتىم كۆر  يىغالۋاتقانلىقىنى
 باغالنغان شۇ كىشىلەرنىڭ  بىلەن  زەنجىر  ۋە  كىشەنلەنگەن  مەن  ھەممىسىنىڭ يېشى چوڭ ئىدى،

 92«. ھالەتلىرى ئېسىمدىن قەتئىي چىقمايدۇ  يىغلىغان
  ۋە   تەربىيىسى  ئالغان  ىتئالى، ئۆزىنىڭباق  شوپۇرى  تاكسى  تۇرغان  غا يېقىنيىل  بىرداالگېر

»چۈشەندۈردى  مۇنداق  شارائىتىنى  خىتاي  يەردىكى  ئۇ  مېنى  ئۇالر  ،ەئۆرلىگەند  مقىزىتما: 
  ئەمما   ئىدى،  ئېنىق  امنىڭ يۇقىرى ئىكەنلىكىقىزىتم  مېنىڭ.  باردى  ئېلىپدوختۇرنىڭ يېنىغا  

 مېنى   ساقچىالر.  دېدى  «قىلسۇن  گەپ  راست   ، ئۇرۇڭالر  ئۇنى  ،گەپ قىلىۋاتىدۇ  يالغان   بۇ: »دوختۇر
  ئېلىپ  دەرسكە  يەنە  كېيىن،  ئۇرۇپ بولغاندىن  مېنى  ئۇالر  .ئۇردى  شۇنداق قاتتىق  كالتەك بىلەن

  ۋە   باردى  ئېلىپدەرسكە    مېنى   يەنىال  ئۇالرھەم تاياق يىگەن بولساممۇ    ، ھەم كېسەل  مەن.  باردى
  سۇنۇپ   بېلىكىم  يېگەندە  تاياق  يەردە   ئۇ.  ئولتۇرغۇزدى  ئوتتۇرىسىدا  نىڭئادەم  ئىككى  مېنى

  يۈرەك،  ئۆپكە،  بۆرەك،.  چىقتى  كېسەللىك  خىل  9  مەندە  ،الگېردىن چىققاندىن كېيىن.  كېتىپتۇ
 قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسىدە مەسىلە بار.  ئاشقازان
، ھوشۇمدىن كىتەيال  كەتتى  ئىششىپ  پۇتلىرىم   ۋە  قول  كېيىن،  لىق تاياقتىنقېتىم  بىر  يەنە

ئىدىم. قالغان  يەنە  ھالەتتە  ناچار  مۇشۇنداق  دەپ  ئاپىراتتى.  مېنى  تۇرساممۇ    ناخشا   دەرسكە 
ماجالىم    ياكى  ئېيتقۇدەك  ناخشا  ،بولساممۇ  ئېيتماقچى  ئالدىمدىكى .  ئىدى  يوق يادلىغۇدەك 

قىاللمىدى  يىگىت ھەرىكەت  ھىچقانداق  چۈشتى،  نى  دوختۇر  خىتاي  يەردىكى  ئۇ.  ئايلىنىپ 
 ئەمما  ،ياتاتتى  سائەت  قانچە   يىگىت  ئۇ.  دېدى  «يالغانچىمۇ  بۇ: »دوختۇر  خىتاي  ئۇ.  چاقىردى
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:  كەلگەن دوختۇر ئۇ يىگىتنى تەكشۈرگەندىن كېيىن   سىرتتىن.  بىر نەرسە دىيەلمىدى  ھېچكىم 
. ئېلىپ چىقىپ كەتتى  نى يىگىت  ئۇ  ئاندىن  .دېدى  «مېڭىسىگەن قان چۈشكەن بولۇشى مۇمكىن»

چاپچال    ئابلىمىت  ئىسمى  .ئىدى  ياشتا   36  تېخى  ئۇ.  كۆرمىدۇق  قايتا  ئۇنى  بىز بولۇپ 
 ناھىيىسىدىن ئىدى.

يىگىت   ئۇ.  ئىدى  ئۇيغۇر  ئۇمۇ  بىلمەيمەن،  مۇئىسمىنى  ئۇنىڭ.  كۆردۈم  يىگىتنى  بىر  يەنە  مەن
  ئېچىلغانلىقىنى   كۆكرىكىنىڭ  كېلىپ،  قايتىپ.  كېتىلدى  ئېلىپ  دوختۇرخانىغا  الگېرىدىن   جازا
چاپچال ناھىيىسى    يىگىتمۇ  ئۇ.  قىلدى  قازا   باال  ئۇ  ئەتىسى.  بايقىدۇق  تىكىلگەنلىكىنى   قايتا   ۋە

 93«. مازار يېزىسىدىن ئىدى

الگېر ۋىاليى  ئالتاي ناھىيىسىدىن  جىمىنەي    ان تابىسخ  ئۇچرىغان  زىيانكەشلىكىگە  تى 
بىلەن   ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە  باشقا  ئاڭلىغانلىرىمىز  اندىن مارۇبق ئېيتقانلىرى 

  گەپ   ھېچ  بەزىلىرى  ئۇالرنىڭ .  ئىدى  كۆپ  ناھايىتى  كىشىلەر  بۇزۇلغان  پىسخىكىسى: »ئوخشاش
ئاغرىيتتى  بەزىلىرىنىڭ  قىاللمايتتى، قاتتىق    بېشىنى  غىقىغا چىدىيالمايئاغرى  باش.  بېشى 

  قەۋەتتە  بىرىنچى.  تۇۋاالتتۇقتۇ  ئۇالرنى   ئۈچۈن  ى ئۇرماسلىق  بېشىنى  ئۇالرنىڭ  بىز.  ئۇراتتى  تامغا
  تامالردا . رىالتتىبې ئېلىپ قىيناشمۇ  يەردە ئۇ. ئىدى  بار ئۆي ئاتىلىدىغان  دەپ ئۆيى  ئويلىشىش
 بولسا،  ئۇرماقچى  تامغا  بېشىنى  بىرسى  ئەگەر.  ئىدى  يوققوغدىنىش ئەسلىھەسى    ھېچقانداق

  ئۆزىنى  بولۇپ،  مەسئۇل  ئادەمگە  بىر  ئادەم  ھەممە.  ئىدى  كېرەك  تۇتۇۋېلىشىمىز  دەرھال
كىشى    تۆت  بولسا،  كىشى   ئالتەقاماقتا    ئەگەر.  ەتچىلىك قىالتتىكۆز  ئۈچۈن   ئۆلتۈرىۋالماسلىقى

ئۆلتۈرۈۋالىدىغانالرنىڭ  .  تۇراتتى  كۆزىتىپي  ئۇخلىما  كىشى  ئىككى  ،ئۇخاليتتى ئۆزىنى 
 ئۆزىنى   نەزىرىدە  ھەممەيلەننىڭ  چۈنكى  مۇشۇنداق ئىدى.  تەرتىپى  يەرنىڭ  بۇچىقماسلىقى ئۈچۈن،  

 94«. ئەركىنلىككە ئېرىشكەنگە تەڭ ئىدى ئۆلتۈرىۋېلىش

»قىلىدۇ  بايانالرنى  ئوخشاش  مۇشۇنىڭغا  نۇرمۇ  لىئېتىباق   ۋە  پىسخىكا  كۈنى  ھەر   مەن: 
 مەن  كۈنلەردىمۇ،  ئۇچرىمىغان   قىيناشقا.  كەلدىم   دۇچ  قىيناشقا  جەھەتتىن  يجىسمانى

ئۈچۈن    ئىدىئولوگىيىسى  كوممۇنىست ئۆگىنىش  خىتايچە   ئورۇندۇقتا   تۆمۈر  سائەت  16-15ۋە 
ئىدى.  .ئولتۇرغانلىقتىن كەتكەن  ئىششىپ  يېرىم  ئۇسسۇز    قورسىقىمىز  ھەمىشە  ھەممە  ئاچ 

ئۆلۈمنى    دۇئالىرىمدا   ۋە  كالالمدا.  ئۇخلىيااليتتۇق   السائەت  تۆت   پەقەت.  ئىدۇق داۋاملىق 
  ئۆلۈم  نىم قىلىدىغى  ئارزۇ  ئەڭ  مېنىڭئۆلسەم قۇتۇلىمەن دەپ ئوياليتتىم، ئۇ ۋاقىتتا    .تىلەيتتىم 

 95«.ئىدى

  

  

  

 
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-24ئاينىڭ  -3يىلى -2021بىلەن  قەلبىنۇر سىدىق 93
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-24ئاينىڭ  -3يىلى -2021بىلەن  قەلبىنۇر سىدىق 94
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-24ئاينىڭ  -3يىلى -2021بىلەن  سىدىققەلبىنۇر  95
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مىللەتلەر    بېيجىڭ  ئىقتىسادشۇناس،  ئاكادېمىك،  ئۇيغۇر  داڭلىق مەركىزى 
توختى،پرو   ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئىلھام   سازاۋەر  ھۆرمەتكە  ئەڭ  خەلقىنىڭ  ئۇيغۇر  فېسسورى 
توختى.  بىرى  باشالمچىلىرىدىن شۇنداقال   ئاكادېمىك،  مۇنەۋۋەر  ساھەسىدىكى  ئۆز   ھەم   ئىلھام 

پىششىق   تىللىرىنى  رۇس  ۋە  كورىيەچە  ئوردوچە،  ياپونچە،  ئىنگىلىزچە،  باشقا  خىتايچىدىن 
.  پاراڭلىشاياليدۇ تۈرك شىۋىلىرىدا    نۇرغۇن  باشقا  ئۇيغۇرچىدىن   زىيالىي.   داڭلىق  دۇنياغا  بىلىدىغان

 «بولدۇم  چوڭ  قۇچىقىدا»  ئىلھام توختى  پروفېسسور  باشالپ،  ئوتتۇرىلىرىدىن  يىلالرنىڭ-2000
  تەتقىقاتىنى  قىلىش توغرىسىدا  ھەل  قانداق  مەسىلىسىنى  ئۇيغۇرالرنىڭ  خەلقىنىڭ،  ئۆز  دەيدىغان

 .كۈچەيتتى

پا  دوستلۇق  قويۇق  بىلەن  زىيالىيلىرى  خىتاي  ئۇ بولۇپ،    قىلىش   ھەل   پات -تئورناتقان 
  بىلەنمۇ ئاالقىسى بار ئىدى. ئىلھام توختى  ئەمەلدارلىرى   خىتاي   ئورتاقلىشىدىغان  چارىلىرىنى

 بىلەن  پوزىتسىيىسى  قويغان  ئورۇنغا  ئالدىنقى  دىئالوگنى  ئۈچۈن  قىلىش  ھەل   مەسىلىلەرنى
تۇتۇشۇپ تەرەققى    قول  خىتايالرنىڭ  ۋە  ئۇيغۇر رايونىدا ئۇيغۇرالر»  تارتتى:  دىققىتىنى  كىشىلەرنىڭ

كاپالەتلىك ئۇيغۇرالر   مەسىلىسى  ئۇيغۇر  …مەسئۇلىيىتىم   تارىخىي  مېنىڭ  قىلىش  قىلىشىغا 
خىتاي   96« بولىدۇ  ھەل  ئاساسىدا  دىئالوگى  خىتايالرنىڭ  بىلەن توختىنى،  ئىلھام  دېگەن 

  ئورۇنغا   ئالدىنقى  پۈتۈنلۈكىنى  زېمىن  خىتاينىڭ  سەرخىللىرى   ئۇيغۇر  قىسىم   بىر  سىرتىدىكى
قويغانلىقى   ئوتتۇرىغا  سۈپىتىدە  چارىسى  قىلىش  ھەل  مەسىلىنىڭ  دىئالوگنى   ۋە  قويغانلىقى

ئىلھام  لېكىن  .قىالتتى   تەنقىد  ئۈچۈن تەنقىد    ۋە  قوللىغۇچىلىرى  توختى  پروفېسسور 
  ئىسىم   سازاۋەر  ەئىزچىل ھۆرمەتك  ئارىسىدا  زىيالىيلىرى  غەرب  ۋە  شۇنداقال خىتاي  قىلغۇچىلىرى،

 .كەلدى بولۇپ

  ئاساسلىق  ئەڭ   ئۇالرنىڭ  ئىقتىسادىي جەھەتتە تاشلىۋىتىلىشىنى،  خەلقىنىڭ   ئىلھام توختى 
 بېرىلىۋاتقان  ئېلىپ  ھالدا  قەرەللىك  ۋە  چەكلىنىشىنى  ئەركىنلىكىنىڭ  ئىنسانىي

 سانلىق  ئاز  ئېلىنغانقانۇنىدا تىلغا    ئاساسىي  قىرغىنچىلىقالرنى تۈگىتىش ئۈچۈن، دۆلەتنىڭ
قولىغا  مىللەتلەرنىڭ دەپ  ئاندىن  بەرگەندىال،  «ھەقىقىي»  ھوقۇقىنى   قارايتتى.   مۇمكىن 

كىيىم   پادىشاھقا  ئورنىغا،  جازاالشنىڭ  كىشىلەرنى  مىليونلىغان  دەيدىغان  يالىڭاچ   پادىشاھ»
تېجىمەمدۇ؟  ھەققى  كىيگۈزۈش پۇل  كۆپ  تېخىمۇ  ئۈچۈن    سور پروفېس  دەيتتى  -   «دۆلىتىمىز 

  97.توختى ئىلھام

 خىتاي  ئىككى   دۆلەتتە  بۇ. »ئىدى  خاراكتېرلىك  بۆسۈش  سۆزى  ۋە  ئۇسلۇبى  ئىلھام توختىنىڭ
.  كۆرىمەن   ياخشى  خىتاينى  تەۋە  جەمئىيەتكە  مەن.  تەۋە  دۆلەتكە  بىرى  يەنە  جەمئىيەتكە،  بىرى:  بار

 ئۇيغۇرالر   مەن  شۇڭالشقا.  باغاليمەنتەۋە خىتايغا    جەمئىيەتكە  ئۈمىدلىرىمنى، خىياللىرىمنى  مەن
 دىگەن ئىدى.  98«تىرىشىۋاتىمەن  مۇستەھكەملەشكە  دوستلۇقنى  ئوتتۇرىسىدىكى  بىلەن خىتايالر

 
96 İlham Tohti. (2015). Hapisteki Lider İlham Tohti Yolum ve Gayem: Uygur Türkleri ve Çin Meselesi. Şira 
Yayınları. Eylül (2015). Derleyen Hamit Göktürk. 
97 İlham Tohti. (2009). Pekin Milletler Üniversitesi’nde yapılan söyleşi. 29 Ekim 2009.  
98 İlham Tohti. (2009). Pekin Milletler Üniversitesi’nde yapılan söyleşi. 29 Ekim 2009.  

ــورى  ــىتېتىنىڭ پروفېسس ــەر ئۇنىۋېرس ــزى مىللەتل ــڭ مەركى ــۇناس، بېيجى ــك، ئىقتىسادش ــۇر ئاكادېمى ــق ئۇيغ داڭلى
ئىلھــام توختــى، ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ئــەڭ ھۆرمەتكــە ســازاۋەر باشــامچىلىرىدىن بىــرى. ئىلھــام توختــى ھــەم ئــۆز 
ــە  ــە، كورىيەچ ــە، ياپونچــە، ئوردوچ ــقا ئىنگىلىزچ ــن باش ــۇنداقا خىتايچىدى ــك، ش ــەۋۋەر ئاكادېمى ساھەســىدىكى مۇن
ــۈرك شــىۋىلىرىدا  ــۇن ت ــن باشــقا نۇرغ ــي. ئۇيغۇرچىدى ــق زىيالى ــا داڭلى ــان دۇنياغ ــى پىششــىق بىلىدىغ ۋە رۇس تىللىرىن
پاراڭلىشــايايدۇ. 2000-يىلارنىــڭ ئوتتۇرىلىرىدىــن باشــاپ، پروفېسســور ئىلھــام توختــى »قۇچىقىــدا چــوڭ بولــدۇم« 
دەيدىغــان ئــۆز خەلقىنىــڭ، ئۇيغۇرالرنىــڭ مەسىلىســىنى قانــداق ھــەل قىلىــش توغرىســىدا تەتقىقاتىنــى كۈچەيتتــى.

ــى  ــش چارىلىرىن ــەل قىلى ــات ھ ــۇپ، پات-پ ــان بول ــتلۇق ئورناتق ــۇق دوس ــەن قوي ــرى بىل ــاي زىيالىيلى ــۇ خىت ئ
ئورتاقلىشــىدىغان خىتــاي ئەمەلدارلىــرى بىلەنمــۇ ئاالقىســى بــار ئىــدى. ئىلھــام توختــى مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىــش 
ئۈچــۈن دىئالوگنــى ئالدىنقــى ئورۇنغــا قويغــان پوزىتسىيىســى بىلــەن كىشــىلەرنىڭ دىققىتىنــى تارتتــى: »ئۇيغــۇر رايونىــدا 
ئۇيغــۇرالر ۋە خىتايارنىــڭ قــول تۇتۇشــۇپ تەرەققــى قىلىشــىغا كاپالەتلىــك قىلىــش مېنىــڭ تارىخىــي مەســئۇلىيىتىم… 
ئۇيغــۇر مەسىلىســى ئۇيغــۇرالر بىلــەن خىتايارنىــڭ دىئالوگــى ئاساســىدا ھــەل بولىــدۇ«96  دېگــەن ئىلھــام توختىنــى، 
خىتــاي ســىرتىدىكى بىــر قىســىم ئۇيغــۇر ســەرخىللىرى خىتاينىــڭ زېمىــن پۈتۈنلۈكىنــى ئالدىنقــى ئورۇنغــا قويغانلىقــى 
ۋە دىئالوگنــى مەســىلىنىڭ ھــەل قىلىــش چارىســى ســۈپىتىدە ئوتتۇرىغــا قويغانلىقــى ئۈچــۈن تەنقىــد قىاتتــى. لېكىــن 
پروفېسســور ئىلھــام توختــى قوللىغۇچىلىــرى ۋە تەنقىــد قىلغۇچىلىــرى، شــۇنداقا خىتــاي ۋە غــەرب زىيالىيلىرى ئارىســىدا 

ئىزچىــل ھۆرمەتكــە ســازاۋەر ئىســىم بولــۇپ كەلــدى.

ــانىي  ــلىق ئىنس ــەڭ ئاساس ــڭ ئ ــىنى، ئۇالرنى ــە تاشلىۋىتىلىش ــادىي جەھەتت ــڭ ئىقتىس ــى خەلقىنى ــام توخت ئىلھ
ئەركىنلىكىنىــڭ چەكلىنىشــىنى ۋە قەرەللىــك ھالــدا ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان قىرغىنچىلىقارنــى تۈگىتىــش ئۈچــۈن، دۆلەتنىڭ 
ئاساســىي قانۇنىــدا تىلغــا ئېلىنغــان ئــاز ســانلىق مىللەتلەرنىــڭ ھوقۇقىنــى قولىغــا »ھەقىقىــي« بەرگەندىــا، ئاندىــن 
ــا، پادىشــاھقا  ــان كىشــىلەرنى جازاالشــنىڭ ئورنىغ ــان مىليونلىغ ــڭاچ دەيدىغ ــى. »پادىشــاھ يالى ــن دەپ قارايتت مۇمكى
ــام  ــى پروفېسســور ئىلھ ــدۇ؟« - دەيتت ــۇل تېجىمەم ــۆپ پ ــۇ ك ــز ئۈچــۈن تېخىم ــى دۆلىتىمى ــم كىيگــۈزۈش ھەقق كىيى

ــى.  97 توخت

ئىلھام توختى
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مىللەتلەر    بېيجىڭ  ئىقتىسادشۇناس،  ئاكادېمىك،  ئۇيغۇر  داڭلىق مەركىزى 
توختى،پرو   ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئىلھام   سازاۋەر  ھۆرمەتكە  ئەڭ  خەلقىنىڭ  ئۇيغۇر  فېسسورى 
توختى.  بىرى  باشالمچىلىرىدىن شۇنداقال   ئاكادېمىك،  مۇنەۋۋەر  ساھەسىدىكى  ئۆز   ھەم   ئىلھام 

پىششىق   تىللىرىنى  رۇس  ۋە  كورىيەچە  ئوردوچە،  ياپونچە،  ئىنگىلىزچە،  باشقا  خىتايچىدىن 
.  پاراڭلىشاياليدۇ تۈرك شىۋىلىرىدا    نۇرغۇن  باشقا  ئۇيغۇرچىدىن   زىيالىي.   داڭلىق  دۇنياغا  بىلىدىغان

 «بولدۇم  چوڭ  قۇچىقىدا»  ئىلھام توختى  پروفېسسور  باشالپ،  ئوتتۇرىلىرىدىن  يىلالرنىڭ-2000
  تەتقىقاتىنى  قىلىش توغرىسىدا  ھەل  قانداق  مەسىلىسىنى  ئۇيغۇرالرنىڭ  خەلقىنىڭ،  ئۆز  دەيدىغان

 .كۈچەيتتى

پا  دوستلۇق  قويۇق  بىلەن  زىيالىيلىرى  خىتاي  ئۇ بولۇپ،    قىلىش   ھەل   پات -تئورناتقان 
  بىلەنمۇ ئاالقىسى بار ئىدى. ئىلھام توختى  ئەمەلدارلىرى   خىتاي   ئورتاقلىشىدىغان  چارىلىرىنى

 بىلەن  پوزىتسىيىسى  قويغان  ئورۇنغا  ئالدىنقى  دىئالوگنى  ئۈچۈن  قىلىش  ھەل   مەسىلىلەرنى
تۇتۇشۇپ تەرەققى    قول  خىتايالرنىڭ  ۋە  ئۇيغۇر رايونىدا ئۇيغۇرالر»  تارتتى:  دىققىتىنى  كىشىلەرنىڭ

كاپالەتلىك ئۇيغۇرالر   مەسىلىسى  ئۇيغۇر  …مەسئۇلىيىتىم   تارىخىي  مېنىڭ  قىلىش  قىلىشىغا 
خىتاي   96« بولىدۇ  ھەل  ئاساسىدا  دىئالوگى  خىتايالرنىڭ  بىلەن توختىنى،  ئىلھام  دېگەن 

  ئورۇنغا   ئالدىنقى  پۈتۈنلۈكىنى  زېمىن  خىتاينىڭ  سەرخىللىرى   ئۇيغۇر  قىسىم   بىر  سىرتىدىكى
قويغانلىقى   ئوتتۇرىغا  سۈپىتىدە  چارىسى  قىلىش  ھەل  مەسىلىنىڭ  دىئالوگنى   ۋە  قويغانلىقى

ئىلھام  لېكىن  .قىالتتى   تەنقىد  ئۈچۈن تەنقىد    ۋە  قوللىغۇچىلىرى  توختى  پروفېسسور 
  ئىسىم   سازاۋەر  ەئىزچىل ھۆرمەتك  ئارىسىدا  زىيالىيلىرى  غەرب  ۋە  شۇنداقال خىتاي  قىلغۇچىلىرى،

 .كەلدى بولۇپ

  ئاساسلىق  ئەڭ   ئۇالرنىڭ  ئىقتىسادىي جەھەتتە تاشلىۋىتىلىشىنى،  خەلقىنىڭ   ئىلھام توختى 
 بېرىلىۋاتقان  ئېلىپ  ھالدا  قەرەللىك  ۋە  چەكلىنىشىنى  ئەركىنلىكىنىڭ  ئىنسانىي

 سانلىق  ئاز  ئېلىنغانقانۇنىدا تىلغا    ئاساسىي  قىرغىنچىلىقالرنى تۈگىتىش ئۈچۈن، دۆلەتنىڭ
قولىغا  مىللەتلەرنىڭ دەپ  ئاندىن  بەرگەندىال،  «ھەقىقىي»  ھوقۇقىنى   قارايتتى.   مۇمكىن 

كىيىم   پادىشاھقا  ئورنىغا،  جازاالشنىڭ  كىشىلەرنى  مىليونلىغان  دەيدىغان  يالىڭاچ   پادىشاھ»
تېجىمەمدۇ؟  ھەققى  كىيگۈزۈش پۇل  كۆپ  تېخىمۇ  ئۈچۈن    سور پروفېس  دەيتتى  -   «دۆلىتىمىز 

  97.توختى ئىلھام

 خىتاي  ئىككى   دۆلەتتە  بۇ. »ئىدى  خاراكتېرلىك  بۆسۈش  سۆزى  ۋە  ئۇسلۇبى  ئىلھام توختىنىڭ
.  كۆرىمەن   ياخشى  خىتاينى  تەۋە  جەمئىيەتكە  مەن.  تەۋە  دۆلەتكە  بىرى  يەنە  جەمئىيەتكە،  بىرى:  بار

 ئۇيغۇرالر   مەن  شۇڭالشقا.  باغاليمەنتەۋە خىتايغا    جەمئىيەتكە  ئۈمىدلىرىمنى، خىياللىرىمنى  مەن
 دىگەن ئىدى.  98«تىرىشىۋاتىمەن  مۇستەھكەملەشكە  دوستلۇقنى  ئوتتۇرىسىدىكى  بىلەن خىتايالر
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  ئئىىللھھاامم  تتووخختتىى  
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باغلىمايدىغان بىر ئىسىم    تېرورلۇققا  تەرىپىدىن  دۆلىتى  خىتاي  بىلەن  ئۇسلۇبى  ۋە  نۇتۇق  بۇ  ئۇ
 ئىدى.

توختى جاپاسىنى  ئۆزىنىڭبۇرۇن،    سەل  ئېلىنىشتىن  قولغا  ئىلھام    دۆلەتنىڭ   ۋە  تارتقان 
  ئەركىنلىكى   ئۇيغۇرالرنىڭ: »دېگەن ئىدى  مۇنداق  بېسىمىنى تەسۋىرلەپ  كۈچلۈك  بولغان  ئۇنىڭغا

  ئۈچۈن   بىز  تېپىشىمىز  ئەركىنلىك  بىلەن  يولالر  باشقا.  باغلىق  چۈشىنىشىگە  خىتاي خەلقىنىڭ
 ھۆكۈمىتىگە  ۋە  جەمئىيىتى  خىتاي  مەسىلىسىنى  ئۇيغۇرالرنىڭ   مەن  شۇڭالشقا.  قىيىن  ئىنتايىن

  دىئالوگ   مەن.  قىلدىم   مۇراجىئەت  ۋىجدانىغا  خىتايالرنىڭ  مەن...    بولدۇم  چۈشەندۈرمەكچى
ئىدىم،   ھەل  مەسىلىنى  ئارقىلىق نىيەت  قىلماقچى    ئەمما .  قىلدىم   ھەرىكەت  بىلەن   ياخشى 
  كەلگەنلىكىنى   ئىرادىسىگە  يوقىتىش  مېنى  رنىڭئۇال.  ناچار  مۇددىئاسى  ئورگانلىرىنىڭ  ھۆكۈمەت

 99«.قىلىۋاتىمەن ھېس

  ئايرودرومىدا قولغا ئېلىنغان بولۇپ،   بېيجىڭ  ئايدا-2  يىلى-2013  توختى   ئىلھام  پروفېسسور
 يول  چىقىشىغا  چېگرادىن  ئىلھامنىڭ  قىزى جەۋھەر.  ماڭغان ئىدى  چەتئەلگە   بىلەن  قىزى  ئۇ

- 1 يىلى-2014. قويمىدى  يول توختىنىڭ چىگرا سىرتىغا چىقىشىغا دائىرىلەر ئىلھام قويغان
كېتىلگەن،  ئۆيىدە  ايدائ بۆلگۈنچىلىك -9  يىلى -2014  تۇتۇپ    ئۆچمەنلىككە   مىللىي  ۋە  ئايدا 

 ئېالن  قىلىنغانلىقى  ھۆكۈم  جازاسىغا  قاماق  مۇددەتسىز  بىلەن  جىنايىتى  قىلىش  قۇتراتقۇلۇق
 قىلىنغان.

  خەلقىگە،  ئۆز  بىرىدە،  ماقالىسىنىڭ  ئاخىرقى  ئەڭ  بۇرۇنقى  ئېلىنىشتىن  قولغا  توختى  ئىلھام
ئۇالر   ئەگەر: »بەرگەن  ئۇچۇر   توغرىسىدا  قىالاليدىغانلىقى  زادى نېمىلەرنى   دائىرىلىرىنىڭ  خىتاي

 100«. ئۆلىۋالمايمەن ئەسال مەن. ئىشەنمىسۇن بۇنىڭغا خەلقىم   تۈرمىدە ئۆلىۋالدى دېسە،

نۇسخىسى  تۇنجى  الگېرلىرىنىڭ  جازا  يىلى-2014   يولغا   رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  سىناق 
ھېساپلىنىدۇ  قويۇلغان توختىنىڭ  .يىل    يول  چىقىشىغا  چەتئەلگە  يىلى- 2013  ئىلھام 

خىتاي   قىلىنغانلىقى،  ھۆكۈم  جازاسىغا  قاماق  مۇددەتسىز  يىلى-2014  ۋە  قويۇلمىغانلىقى
  رادىكال   ۋە  بىخەتەرلىك  سىغمايدىغان  ئەقىلگە  الپباش  يىلدىن-2013  دېگەندە  ھۆكۈمىتىنىڭ ئاز

 پىالنلىغانلىقى توغرىسىدا گۇمان تۇغدۇرىدىغان نۇرغۇن   تۈرىنى  الگېرلىرىدا، خىتايالشتۇرۇش  جازا
 بىرى. ۋەقەلەرنىڭ
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ــار:  ــاي ب ــى خىت ــە ئىكك ــۇ دۆلەتت ــدى. »ب ــك ئى ــۈش خاراكتېرلى ــۆزى بۆس ــلۇبى ۋە س ــڭ ئۇس ــام توختىنى ئىلھ
ــى ياخشــى كۆرىمــەن. مــەن  ــەۋە خىتاين ــەۋە. مــەن جەمئىيەتكــە ت ــرى دۆلەتكــە ت ــە بى ــرى جەمئىيەتكــە، يەن بى
ئۈمىدلىرىمنــى، خىياللىرىمنــى جەمئىيەتكــە تــەۋە خىتايغــا باغايمــەن. شۇڭاشــقا مــەن ئۇيغــۇرالر بىلــەن خىتايــار 
ــۇق ۋە ئۇســلۇبى  ــۇ نۇت ــۇ ب ــدى. ئ ئوتتۇرىســىدىكى دوســتلۇقنى مۇستەھكەملەشــكە تىرىشــىۋاتىمەن«98  دىگــەن ئى

ــدى. ــر ئىســىم ئى ــان بى ــا باغلىمايدىغ ــن تېرورلۇقق ــى تەرىپىدى ــاي دۆلىت ــەن خىت بىل

ــۇرۇن، ئۆزىنىــڭ تارتقــان جاپاســىنى ۋە دۆلەتنىــڭ ئۇنىڭغــا بولغــان  ئىلھــام توختــى قولغــا ئېلىنىشــتىن ســەل ب
كۈچلــۈك بېســىمىنى تەســۋىرلەپ مۇنــداق دېگــەن ئىــدى: »ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەركىنلىكــى خىتــاي خەلقىنىــڭ 
چۈشىنىشــىگە باغلىــق. باشــقا يولــار بىلــەن ئەركىنلىــك تېپىشــىمىز بىــز ئۈچــۈن ئىنتايىــن قىيىــن. شۇڭاشــقا مــەن 
ــڭ  ــەن خىتايارنى ــدۇم ... م ــى ۋە ھۆكۈمىتىگــە چۈشــەندۈرمەكچى بول ــاي جەمئىيىت ــڭ مەسىلىســىنى خىت ئۇيغۇرالرنى
ۋىجدانىغــا مۇراجىئــەت قىلدىــم. مــەن دىئالــوگ ئارقىلىــق مەســىلىنى ھــەل قىلماقچــى ئىدىــم، ياخشــى نىيــەت بىلــەن 
ــىگە  ــش ئىرادىس ــى يوقىتى ــڭ مېن ــار. ئۇالرنى ــى ناچ ــڭ مۇددىئاس ــەت ئورگانلىرىنى ــا ھۆكۈم ــم. ئەمم ــەت قىلدى ھەرىك

ــەن«. 99 ــس قىلىۋاتىم ــى ھې كەلگەنلىكىن

ــۇ قىــزى  ــدا قولغــا ئېلىنغــان بولــۇپ، ئ ــدا بېيجىــڭ ئايرودرومى پروفېسســور ئىلھــام توختــى 2013-يىلــى 2-ئاي
بىلــەن چەتئەلگــە ماڭغــان ئىــدى. قىــزى جەۋھــەر ئىلھامنىــڭ چېگرادىــن چىقىشــىغا يــول قويغــان دائىرىلــەر ئىلھــام 
توختىنىــڭ چىگــرا ســىرتىغا چىقىشــىغا يــول قويمىــدى. 2014-يىلــى 1-ئايــدا ئۆيىــدە تۇتــۇپ كېتىلگــەن، 2014-
يىلــى 9-ئايــدا بۆلگۈنچىلىــك ۋە مىللىــي ئۆچمەنلىككــە قۇتراتقۇلــۇق قىلىــش جىنايىتــى بىلــەن مۇددەتســىز قامــاق 

جازاســىغا ھۆكــۈم قىلىنغانلىقــى ئېــان قىلىنغــان.

ــاي  ــە، خىت ــۆز خەلقىگ ــدە، ئ ــىنىڭ بىرى ــى ماقالىس ــەڭ ئاخىرق ــى ئ ــتىن بۇرۇنق ــا ئېلىنىش ــى قولغ ــام توخت ئىلھ
ــدى  ــدە ئۆلىۋال ــۇالر تۈرمى ــەر ئ ــەن: »ئەگ ــۇر بەرگ ــىدا ئۇچ ــى توغرىس ــى قىااليدىغانلىق ــڭ زادى نېمىلەرن دائىرىلىرىنى

ــەن«.100  ــا ئۆلىۋالمايم ــەن ئەس ــۇن. م ــا ئىشەنمىس ــم بۇنىڭغ ــە، خەلقى دېس

ــان  ــا قويۇلغ ــدا يولغ ــوم رايونى ــۇر ئاپتون ــى ئۇيغ ــىناق نۇسخىس ــى س ــڭ تۇنج ــازا الگېرلىرىنى ــى ج 2014-يىل
ــى  ــى ۋە 2014-يىل ــول قويۇلمىغانلىق ــى چەتئەلگــە چىقىشــىغا ي ــڭ 2013-يىل ــل ھېســاپلىنىدۇ. ئىلھــام توختىنى يى
ــن باشــاپ  ــدە 2013-يىلدى ــاز دېگەن ــڭ ئ ــاي ھۆكۈمىتىنى ــى، خىت ــۈم قىلىنغانلىق ــاق جازاســىغا ھۆك مۇددەتســىز قام
ئەقىلگــە ســىغمايدىغان بىخەتەرلىــك ۋە رادىــكال جــازا الگېرلىرىــدا، خىتاياشــتۇرۇش تۈرىنــى پىانلىغانلىقى توغرىســىدا 

ــرى. ــڭ بى ــان نۇرغــۇن ۋەقەلەرنى ــان تۇغدۇرىدىغ گۇم
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يالقــۇن روزى مەشــھۇر ئۇيغــۇر ئەدەبىياتــى ئوبزورچىســى، نەشــرىياتچى، 
تەھرىــر ۋە يازغۇچــى شــۇنداقال شــىنجاڭ مائارىــپ نەشــرىياتىدىمۇ ھوقۇقلــۇق زات، 
يالقــۇن روزى ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىدىكــى ھوقۇقــدار دەــپ قارىالتتــى. ئــۇ 2016-يىلــى 
ئۆكتەبىــردە قولغــا ئېلىنغــان بولــۇپ، 2018-يىلــى ئۇنىــڭ 15 يىللىــق قامــاق 

ــدى. ــالن قىلىن ــى ئې ــۈم قىلىنغانلىق جازاســىغا ھۆك

يالقۇن روزى
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شــائىر ۋە رومــان يازغۇچىســى. ئــۇ 1999-يىلــى نەشــر قىلىنغــان تۇنجــى رومانى 
بىلەــن ئەدەبىيــات ساھەســىنىڭ دىققىتىنــى قوزغىغــان. ئۇنىــڭ ئەســەرلىرىدىكى 
فرۇئىــد، شــوپېنخاۋۇرنىڭ كۈچلــۈك تەســىرى ۋە پەلســەپىۋى ئانالىزلىــرى ئۇيغــۇر 
ــات ساھەســى ئۈچــۈن ئىنتايىــن يېڭىلىــق ئىــدى. ھەــر يېڭــى شــەيئىگە  ئەدەبىي
ئوخشــاش، بــۇ خىــل غەلىتــە پىكىــر ئۇســلۇبى تەنقىدلەنــدى. بولۇپمــۇ ئەنئەنىــۋى 
ــڭ  ــۇن روزىنى ــان يالق ــرى بولغ ــم ئىســىملىرىدىن بى ــڭ مۇھى ــۇر ئەدەبىياتىنى ئۇيغ
ــۇن  ــرال قەلىمــى نۇرغ ــات تۇرســۇننىڭ لىبى ــان. پەرھ ــق تەنقىدىگــە ئۇچرىغ قاتتى
كىشــىلەرنى رەنجىتكەــن ئىــدى. بەزىلەــر ئۇنــى خىتاينىــڭ ســالمان رۈشــدى دەپمۇ 
باقتــى. ئىككەيلەننىــڭ ئەدەپلىــك باشــالپ كېيىــن تېخىمــۇ قىززىغــان ئەدەبىــي 

مۇالھىزىلىرىنــى ئاڭلىمىغانــالر بولمىســا كېرەــك.
ــى  ــڭ زىيارىتىن ــردە، Foreign Policy نى ــى ئۆكتەبى ــۇن 2015-يىل ــات تۇرس پەرھ
قوبــۇل قىلغانــدا مۇنــداق دېگەــن: »دىــن ئىنتايىن ياخشــى ئىش، خــۇددى ئەدەبىياتقا 
ئوخشــاش، خــۇددى شــېئىرغا ئوخشــاش، ئــۇ ناھايىتــى گۈزەــل، ئەممــا بەــزى 

كىشــىلەر دىننــى بەــك قورقۇنچلــۇق قىلىۋېتىــدۇ«.
ــق  ــى 16 يىللى ــڭ 2019-يىل ــان. ئۇنى ــا ئېلىنغ ــدا قولغ ــى 1-ئاي ــۇ 2018-يىل ئ
قامــاق جازاســىغا ھۆكــۈم قىلىنغانلىقــى توغرىســىدا خەۋەرلەــر تارقالغــان، ئەممــا 

ــدى. تېخىچــە جەزملەشــتۈرگىلى بولمى
ئۇنىڭغــا ئەــڭ كــۆپ قارشــى چىققــان يالقــۇن روزى بىلەــن ئىككىســىنىڭ 
ــدى.  ــۇر ئى ــم ئۇيغ ــى، ھە ــى ئەدەبىياتچ ــدى: ئىككىلىس ــار ئى ــرى ب ئورتاقلىقلى
ــۇر  ــەۋەب: ئۇيغ ــۈم قىلىنىشــىدىكى س ــىغا ھۆك ــاق جازاس ــڭ ئوخشــاش قام ئۇالرنى

ــدى. ــى ئى بولۇش

پەرھات تۇرسۇن
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  ئئااببددۇۇققااددىىرر  ججااالالللىىددىىنن  

شىنجاڭ  .ئاكادېمىك  شائىرى،   ئۇيغۇر  مەشھۇر  جااللىدىن    ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ   ئابدۇقادىر 
  خىتاي   ئۇمۇ  ئوخشاش،  ئاكادېمىكلىرىغا  ئۇيغۇر  كۆپلىگەن  .ئىدى  پروفېسسورى  ئەدەبىيات

كىيدۈرۈلۈپ   قارا  بېشىغا  يانۋار-29  يىلى-2018  ئۇ.  ئىدى  ئەزاسى  كومپارتىيىسىنىڭ خالتا 
دائىرىلەر كېتىلگەن.  ئېلىپ    ئېلىپ  الگېرىغا  «تەربىيىلەش  قايتا»  ئۇنىڭ   ئۆيدىن 

كېتىلگەن.  ئېيتقان  كېتىلگەنلىكىنى تۇتۇپ    101.يوق  خەۋەر  ھېچقانداق  باشالپ  كۈندىن  ئۇ 
  زىيانكەشلىككە   قىسىم   بىر  تۇرغان  بىللە  ئۇ  ۋە  ئوقۇغان  /يازغان  ئابدۇقادىر جااللىدىن الگېردا

بىلەن  كېيىن  چىققاندىن  سىرتقا  ئۇچرىغۇچىالر  جازا  شېئىرى،   بىر  ئورتاقالشقان  باشقىالر 
ئەدەبىي  تۇنجى  الگېرلىرىنىڭ   دىققىتىنى   كىشىلەرنىڭ  سۈپىتىدە  مەھسۇالتى  ئاشكارىالنغان 

 :تارتىدۇ

 

  ييااننااررىىمم  ييووقق  

 بىر بۇلۇڭدا يىگانىمەن نىگارىم يوق

 كىچەلىرى قارا باستى تۇمارىم يوق

 بۇ ھاياتتىن ئۆزگە يەنە خۇمارىم يوق 

 جىمجىتلىقتا خىيال ئەزدى ئامالىم يوق

 

 مەن كىم ئىدىم نىمە بولدۇم بىلەلمىدىم

 كىمگە دەيمەن دىل سۆزۈمنى دىيەلمىدىم 

 پەلەكنىڭ خۇي پەيلىنى سېزەلمىدىم يا 

 يار قېشىڭغا باراي دەيمەن قارايىم يوق 

 

 جەكلەردىنرو پەسىللەرنى بىلىپ تۇردۇم 

 ھېچبىر خەۋەر ئااللمىدىم چىچەكلەردىن

 بۇ سېغىنىش ئۆتۈپ كەتتى سۆڭەكلەردىن

 قانداق يەر بۇ بارارىم بار يانارىم يوق

 ئابدۇقادىر جااللىدىن  —

 

 
 .كۈنىدىكى سۆھبەت  2021 .07.04بىلەن بابۇر جااللىدىن 101

 مەشــھۇر ئۇيغــۇر شــائىرى، ئاكادېمىــك. ئابدۇقادىــر جااللىدىــن شــىنجاڭ ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ئەدەبىيــات 
پروفېسســورى ئىــدى. كۆپلىگــەن ئۇيغــۇر ئاكادېمىكلىرىغــا ئوخشــاش، ئۇمــۇ خىتــاي كومپارتىيىســىنىڭ ئەزاســى ئىــدى. 
ئــۇ 2018-يىلــى 29-يانــۋار بېشــىغا قــارا خالتــا كىيدۈرۈلــۈپ ئۆيدىــن ئېلىــپ كېتىلگــەن. دائىرىلــەر ئۇنىــڭ »قايتــا 
تەربىيىلــەش« الگېرىغــا ئېلىــپ كېتىلگەنلىكىنــى ئېيتقــان. ئــۇ تۇتــۇپ كېتىلگــەن كۈندىــن باشــاپ ھېچقانــداق خــەۋەر 
ــلىككە  ــىم زىيانكەش ــر قىس ــان بى ــە تۇرغ ــۇ بىلل ــان ۋە ئ ــان/ ئوقۇغ ــردا يازغ ــن الگې ــر جااللىدى ــوق.101   ئابدۇقادى ي
ئۇچرىغۇچىــار ســىرتقا چىققاندىــن كېيىــن باشــقىار بىلــەن ئورتاقاشــقان بىــر شــېئىرى، جــازا الگېرلىرىنىــڭ تۇنجــى 

ــدۇ: ــى تارتى ــي مەھســۇالتى ســۈپىتىدە كىشــىلەرنىڭ دىققىتىن ئاشــكارىانغان ئەدەبى

ئابدۇقادىر جااللىدىن
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يانارىم يوق

بىر بۇلۇڭدا يىگانىمەن نىگارىم يوق

كىچەلىرى قارا باستى تۇمارىم يوق

بۇ ھاياتتىن ئۆزگە يەنە خۇمارىم يوق

جىمجىتلىقتا خىيال ئەزدى ئامالىم يوق

مەن كىم ئىدىم نىمە بولدۇم بىلەلمىدىم

كىمگە دەيمەن دىل سۆزۈمنى دىيەلمىدىم

يا پەلەكنىڭ خۇي پەيلىنى سېزەلمىدىم

يار قېشىڭغا باراي دەيمەن قارايىم يوق

پەسىللەرنى بىلىپ تۇردۇم روجەكلەردىن

ھېچبىر خەۋەر ئااللمىدىم چىچەكلەردىن

بۇ سېغىنىش ئۆتۈپ كەتتى سۆڭەكلەردىن

قانداق يەر بۇ بارارىم بار يانارىم يوق

ئابدۇقادىر جااللىدىن
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 ئايالالر الگېردىكى

خىتاي   رەسمىي  ئاي  6  الگېردا  ۋە   جېلىلوۋا  گۈلباھار  تۇرغان  كۆپرەك  يىلدىن  بىر  الگېرالردا
  كىنودىكى  قورقۇنچلۇق ھېكايىلىرى سېدىقنىڭ قەلبىنۇر ئىشلىگەن تىلى ئوقۇتقۇچىسى بولۇپ

  گۈلباھار   تۇرغان  الگېرالردا  شەھەرلەردە  ۋە  ۋاقىت  ئوخشىمىغان  بىز  102-103.ئوخشايدۇ  كۆرۈنۈشلەرگە
ئايالالرنىڭ  ئاڭلىغانلىرىمىز،  تەپسىلىي  قەلبىنۇردىن  ۋە باشقا  ئۇچرىغان   ۋە   زىيانكەشلىككە 

 . كېلىدۇ ماس  سۆزىگە گۇۋاھلىق چەكلىك دەرىجىدىكى ئەرلەرنىڭ ئايالالر ھەققىدە بەرگەن

  تۇتۇپ  دەسلەپكى.  بىلىمىز  بارلىقىنى  ئايالالرنىڭ   ئارىلىقىدىكى  ياش  80- 14  الگېرالردا
 بىرىنچى ئوخشىمايدىغان ئەرلەرگە ئايالالرنىڭ يۆتكەلگەن الگېرالرغا كېيىن سوراقتىن ۋە تۇرۇش
ئېنىقالش  ياكى  ھامىلىدار  تەكشۈرۈپ  سۈيدۈكىنى  ۋە  قان  ئۇالرنىڭ  -تەرتىپ . ئەمەسلىكىنى 

ئايالالرنىڭ قاچان  ھامىلىدار  ھامىلدار  ۋاقتىنىڭ  ھامىلە  قە  بولۇشىدىن  بولۇش  تئىينەزەر 
چۈشۈرۈۋېتىلىدۇ.   ئۈچۈن   ئوقۇغانلىقى  ئۇنىۋېرسىتېتىدا  ئەزھەر  مەشھۇر  مىسىردىكى  مەجبۇرىي 

بولۇپ،    ھامىلدار  ئايلىق  ئىككى  ئابدۇررېشىت  زەينەپ  ياشلىق  24  كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرغا
بولۇشقا تېگىشلىك    ھامىلدارالردا  الگېرغا ئېلىپ كېتىلىشتىن بۇرۇن تەكشۈرۈپ بىلگەن ئىدى.

تۇرغان )  ئۆتمەي،  ئۇزۇن  كېتىلىپ  ئېلىپ  الگېرغا  ئۇ.  ئىدى  بار  ئاالمەتلەر  پۈتۈن   يولدىشى 
دىپلوماتىك  ئۇنىڭ   ئائىلىسىدىكىلەرگە  دائىرىلىرى  ھۆكۈمەت(  بىلەن  تىرىشچانلىقى  دۆلەتنىڭ 

باال  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  104.ئۇقتۇردى ىن«ئەمەسلىكى  ھامىلدار» مەجبۇرىي    چۈشۈرۈش   رايونىدىكى 
بېرىلىدىغان  الگېرالردىال  خىتاي.  ئەمەس  دەپسەندىچىلىكى   ھوقۇق  كىشىلىك  ئېلىپ 

كەلمەكتە  يولغا  سىياسىتى  چۈشۈرۈش  باال  قاتتىق  بۇيان  ئۇزۇندىن  ھۆكۈمىتىدە . قويۇلۇپ 
ر بولۇپ قالغان بولسا، ھامىلدا ئايالالر باال نورمىسىدىن سىرت  رايونىدا ئاپتونوم  ئۇيغۇر مەلۇمكى،

 شاھىتالرنىڭ  ھەرگىز ئۆيدىن چىقمايدۇ، ئۆزىنى ئۆيگە نەزەربەنت قىلىدۇ. نۇرغۇن  يوشۇرۇنۇۋالىدۇ،
قىلىپ    زىيارەت  ئۆيگە  تۇيۇقسىز  ھامىلدارالرنى  خىل  بۇ   دائىرىلىرى  ھۆكۈمەت  قىلىشىچە،  بايان

 ھامىلىدارالر  بۇ.  تىرىشىدىكەن  بايقاشقا  ئارقىلىق  قىلىش  كونترول  دائىملىق  شۇنداقال  كېلىش
  ۋە   بېرىلىدىكەن  ئېلىپ  ئاستىدا  نازارىتى  ساقچىالرنىڭ  چۈشۈرۈش  باال  مەجبۇرىي  بايقالغاندا،

ئېلىپ  ئوخشاش ئوپىراتسىيەسىمۇ  تۇغماسلىق    زىيانكەشلىككە.  بېرىلىدىكەن  مەشغۇالتتا 
قارىتىئايالالر   قارىغاندا،ەنلىرىگە  دېگ  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  بىلەنال  بۇنىڭ  الشمەجبۇرلغان  غا 
ئايالالر ئادەت    الگېرالردىكى  سەۋەبىدىن   دورىالر  دائىم مەجبۇرىي ئىچكۈزىلىدىغان.  چەكلەنمەيدىكەن

 بولمايدىكەن. 

 

 

 

 
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-26ئاينىڭ -4يىلى -2021بىلەن  گۈلباھار جېلىلوۋا 102
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-26ئاينىڭ  -3ىلى ي-2021بىلەن  قەلبىنۇر سىدىق 103
 .كۈنىدىكى سۆھبەت- 26ئاينىڭ -3يىلى -2021بىلەن  ئالماس نىزامىدىن 104

 

ئۇرۇلۇپ  ئاالھىدە  ئانىالرغا  ئېمىتىۋاتقان  باال  كېلىنگەن  ئېلىپ  الگېرغا   سۈتى   ئوكۇل 
 قاماقنىڭ )  ئوچۇق ھالەتتە  ھاجەتخانىالر.  قىلىنغانالر ئارىسىدا باركېسىۋېتىلگەنلىكىمۇ بايان  

تۆشۈكتىن  بۇلۇڭىدىكى  بىر  كىشىلەرنىڭال  تۇرغان  قاماقتا  ئۈچۈن  بولغانلىقى(  ئىبارەت  بىر 
 ئايرىم   ئۈچۈن  ئايالالر   بارلىقى  ساقچىالرنىڭمۇ  كۆزىتىۋاتقان  دېرىزىدىن  ئەينەك  ۋە  كامېرا  ئەمەس،
ئايالالر.  مەسىلە بارلىق  تەشكىل    ساقچىالر  كىشىدىن  ئەر  پۈتۈنلەي  ئوخشاشال  الگېرلىرىدىمۇ 
ئەرلەرنىڭ الگېرلىرىدا خىتاي  (.  ساقچى پەيدا بولۇپ قالىدۇ  ئايال  خىتاي  ئىككى  بەزىدە)  تاپىدۇ

  الگېرلىرىدا   ساقچىلىرى ۋەزىپە ئۆتىسىمۇ، لېكىن ئايالالر  ساقچىلىرى بىلەن ئاز ساندىكى ئۇيغۇر
 .يوق ساقچى ئىي ئۇيغۇرقەت

الر بار. بۇ ساقچى ئايال بولسا ئاز بولسىمۇ تۈرمىلەردە ۋە مەركەزلىرى  تۇرۇش تۇتۇپ ۋاقىتلىق
بولۇشىنىڭ   كۆپ  ساقچىالرنىڭ   جازا   ئايالالر  كىشىلىك  مىڭ  10-8.  بار  سەۋەبى  ئاالھىدەئەر 

  تۇنجى  بارغان  غاىالگېر  ئايالالر  مەن: »دەيدۇ  مۇنداق  سېدىق  لبىنۇرقە  بولغان  ئوقۇتقۇچى  الگېرىدا
ئۆپچۆرىسىدىكى  20-18  كۈنى، كارۋىتىدا  ياش  بىر  ياش  قۇتقۇزۇش  جىددى    ئېلىپ   قىزنى 

ئەسنادا  .كۆردۈم كېتىۋاتقانلىقىنى   ئاۋازدا  كۆر  ساقچىنى  بىر  تونۇيدىغان  مەن  ئۇ  تۆۋەن  ۋە  دۈم 
كېلىشتۇق.   كۆرۈشۈشكە  كېيىن    ئوكۇل   توختىماي  ئايالالرغا  يەردىكى  ئۇ   ساقچى  بۇ چۈشتىن 

  خىل  ھەرباشقا    ۋە  تۇغماس قىلىۋېتىش   بۇنىڭ  ،ئىچۈرىلىدىغانلىقىنى  دورا   ۋە   ئۇرۇلىدىغانلىقىنى
ئېلىپ چىقىپ كەتكەن قىزغا  .ئېيتتى ئىكەنلىكىنى تەجرىبە تەتقىقاتى گە دائىركېسەللىكلەر 

قىلغان بولۇپ، بىر يېرىم ئايدىن بېرى ئادىتى توختىماپتۇ ۋە قانسىزلىقتىن    تەسىرئەكس    دورا
  ھېرىسمەن   ئىنتايىن  ئىشلەشكە  يەردە  ئۇ  ئۇالر.  ئىدىخىتاي    ھەممىسى  ساقچىالرنىڭ  قازا قىپتۇ.

ئۇ خىتايالرنىڭ جازا   مەن.  تتىقىالالي  باسقۇنچىلىق  ۋاقىتتا  خالىغان  ئايالالرغا  چۈنكى.  ئىدى
توك قۇلىقىغا  ئېغىزىغا،  ئەزالىرىغا،  جىنسىي  مەقئەتلىرىگە،  ئايالالرنىڭ    كالتەك   الگېرىدىكى 

ر كېلىپ ساقچىال  ئۇيغۇر  سىرتتىن  پات-پات.  تۇراتتىم  ئاڭالپ  قىينىغانلىقىنى داۋاملىق  تىقىپ
كېتىلگەن  قاسوراقكامىردىكى    ئۇالر.  تۇراتتى   باسقۇنچىلىق   سىزگە  ئۇالر»  ئايالالردىن  ئېلىپ 
 ساقچىلىرىخىتاي    باشاليتتى.   يىغالشقا  ،بېرەلمەي  جاۋاب  ئايالالر  دەپ سورايتتى،  «؟قىلدىمۇ

  بۇ .  بېرىدىكەن  سۆزلەپ  بىرىگە-بىر  ئىشالرنى  بۇنداق  ئىچكەندە  ھاراق  بولۇپ  جەم  يەرگە  بىر
ڭ ئىشالرنى  بۇنداق  قۇلىقىغا يەتكەن بولغاچقا، نىڭ  قىلغۇچىالر  ئىجرا  قانۇن  دەرىجىلىك  يۇقىرى

بىلىپ بېقىشقا   ۋە  راق قىلىشسو  ساقچىلىرىنى  ئۇيغۇركەڭ دائىرىدە بىلىنمەسلىكى ئۈچۈن،  
 ئايالالر  مەن ئەمما    .قىالتتى  خىزمەت  مۇساقچىلىرى  ئەر   ئۇيغۇر  الگېرىدا،  ئەرلەر.  ئەۋەتىدىكەن
 105«.قالدىم   قالغان  ھەيران  ئىكەنلىكىدىن بەكخىتاي    ھەممىسىنىڭ  ساقچىالرنىڭ  الگېرىدىكى
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ئۇرۇلۇپ  ئاالھىدە  ئانىالرغا  ئېمىتىۋاتقان  باال  كېلىنگەن  ئېلىپ  الگېرغا   سۈتى   ئوكۇل 
 قاماقنىڭ )  ئوچۇق ھالەتتە  ھاجەتخانىالر.  قىلىنغانالر ئارىسىدا باركېسىۋېتىلگەنلىكىمۇ بايان  

تۆشۈكتىن  بۇلۇڭىدىكى  بىر  كىشىلەرنىڭال  تۇرغان  قاماقتا  ئۈچۈن  بولغانلىقى(  ئىبارەت  بىر 
 ئايرىم   ئۈچۈن  ئايالالر   بارلىقى  ساقچىالرنىڭمۇ  كۆزىتىۋاتقان  دېرىزىدىن  ئەينەك  ۋە  كامېرا  ئەمەس،
ئايالالر.  مەسىلە بارلىق  تەشكىل    ساقچىالر  كىشىدىن  ئەر  پۈتۈنلەي  ئوخشاشال  الگېرلىرىدىمۇ 
ئەرلەرنىڭ الگېرلىرىدا خىتاي  (.  ساقچى پەيدا بولۇپ قالىدۇ  ئايال  خىتاي  ئىككى  بەزىدە)  تاپىدۇ

  الگېرلىرىدا   ساقچىلىرى ۋەزىپە ئۆتىسىمۇ، لېكىن ئايالالر  ساقچىلىرى بىلەن ئاز ساندىكى ئۇيغۇر
 .يوق ساقچى ئىي ئۇيغۇرقەت

الر بار. بۇ ساقچى ئايال بولسا ئاز بولسىمۇ تۈرمىلەردە ۋە مەركەزلىرى  تۇرۇش تۇتۇپ ۋاقىتلىق
بولۇشىنىڭ   كۆپ  ساقچىالرنىڭ   جازا   ئايالالر  كىشىلىك  مىڭ  10-8.  بار  سەۋەبى  ئاالھىدەئەر 

  تۇنجى  بارغان  غاىالگېر  ئايالالر  مەن: »دەيدۇ  مۇنداق  سېدىق  لبىنۇرقە  بولغان  ئوقۇتقۇچى  الگېرىدا
ئۆپچۆرىسىدىكى  20-18  كۈنى، كارۋىتىدا  ياش  بىر  ياش  قۇتقۇزۇش  جىددى    ئېلىپ   قىزنى 

ئەسنادا  .كۆردۈم كېتىۋاتقانلىقىنى   ئاۋازدا  كۆر  ساقچىنى  بىر  تونۇيدىغان  مەن  ئۇ  تۆۋەن  ۋە  دۈم 
كېلىشتۇق.   كۆرۈشۈشكە  كېيىن    ئوكۇل   توختىماي  ئايالالرغا  يەردىكى  ئۇ   ساقچى  بۇ چۈشتىن 

  خىل  ھەرباشقا    ۋە  تۇغماس قىلىۋېتىش   بۇنىڭ  ،ئىچۈرىلىدىغانلىقىنى  دورا   ۋە   ئۇرۇلىدىغانلىقىنى
ئېلىپ چىقىپ كەتكەن قىزغا  .ئېيتتى ئىكەنلىكىنى تەجرىبە تەتقىقاتى گە دائىركېسەللىكلەر 

قىلغان بولۇپ، بىر يېرىم ئايدىن بېرى ئادىتى توختىماپتۇ ۋە قانسىزلىقتىن    تەسىرئەكس    دورا
  ھېرىسمەن   ئىنتايىن  ئىشلەشكە  يەردە  ئۇ  ئۇالر.  ئىدىخىتاي    ھەممىسى  ساقچىالرنىڭ  قازا قىپتۇ.

ئۇ خىتايالرنىڭ جازا   مەن.  تتىقىالالي  باسقۇنچىلىق  ۋاقىتتا  خالىغان  ئايالالرغا  چۈنكى.  ئىدى
توك قۇلىقىغا  ئېغىزىغا،  ئەزالىرىغا،  جىنسىي  مەقئەتلىرىگە،  ئايالالرنىڭ    كالتەك   الگېرىدىكى 

ر كېلىپ ساقچىال  ئۇيغۇر  سىرتتىن  پات-پات.  تۇراتتىم  ئاڭالپ  قىينىغانلىقىنى داۋاملىق  تىقىپ
كېتىلگەن  قاسوراقكامىردىكى    ئۇالر.  تۇراتتى   باسقۇنچىلىق   سىزگە  ئۇالر»  ئايالالردىن  ئېلىپ 
 ساقچىلىرىخىتاي    باشاليتتى.   يىغالشقا  ،بېرەلمەي  جاۋاب  ئايالالر  دەپ سورايتتى،  «؟قىلدىمۇ

  بۇ .  بېرىدىكەن  سۆزلەپ  بىرىگە-بىر  ئىشالرنى  بۇنداق  ئىچكەندە  ھاراق  بولۇپ  جەم  يەرگە  بىر
ڭ ئىشالرنى  بۇنداق  قۇلىقىغا يەتكەن بولغاچقا، نىڭ  قىلغۇچىالر  ئىجرا  قانۇن  دەرىجىلىك  يۇقىرى

بىلىپ بېقىشقا   ۋە  راق قىلىشسو  ساقچىلىرىنى  ئۇيغۇركەڭ دائىرىدە بىلىنمەسلىكى ئۈچۈن،  
 ئايالالر  مەن ئەمما    .قىالتتى  خىزمەت  مۇساقچىلىرى  ئەر   ئۇيغۇر  الگېرىدا،  ئەرلەر.  ئەۋەتىدىكەن
 105«.قالدىم   قالغان  ھەيران  ئىكەنلىكىدىن بەكخىتاي    ھەممىسىنىڭ  ساقچىالرنىڭ  الگېرىدىكى

 

 

 

 
 

 .كۈنىدىكى سۆھبەت-26ئاينىڭ  -3يىلى -2021بىلەن  قەلبىنۇر سىدىق 105

.5.5



69

 ئايالالر الگېردىكى

خىتاي   رەسمىي  ئاي  6  الگېردا  ۋە   جېلىلوۋا  گۈلباھار  تۇرغان  كۆپرەك  يىلدىن  بىر  الگېرالردا
  كىنودىكى  قورقۇنچلۇق ھېكايىلىرى سېدىقنىڭ قەلبىنۇر ئىشلىگەن تىلى ئوقۇتقۇچىسى بولۇپ

  گۈلباھار   تۇرغان  الگېرالردا  شەھەرلەردە  ۋە  ۋاقىت  ئوخشىمىغان  بىز  102-103.ئوخشايدۇ  كۆرۈنۈشلەرگە
ئايالالرنىڭ  ئاڭلىغانلىرىمىز،  تەپسىلىي  قەلبىنۇردىن  ۋە باشقا  ئۇچرىغان   ۋە   زىيانكەشلىككە 

 . كېلىدۇ ماس  سۆزىگە گۇۋاھلىق چەكلىك دەرىجىدىكى ئەرلەرنىڭ ئايالالر ھەققىدە بەرگەن

  تۇتۇپ  دەسلەپكى.  بىلىمىز  بارلىقىنى  ئايالالرنىڭ   ئارىلىقىدىكى  ياش  80- 14  الگېرالردا
 بىرىنچى ئوخشىمايدىغان ئەرلەرگە ئايالالرنىڭ يۆتكەلگەن الگېرالرغا كېيىن سوراقتىن ۋە تۇرۇش
ئېنىقالش  ياكى  ھامىلىدار  تەكشۈرۈپ  سۈيدۈكىنى  ۋە  قان  ئۇالرنىڭ  -تەرتىپ . ئەمەسلىكىنى 

ئايالالرنىڭ قاچان  ھامىلىدار  ھامىلدار  ۋاقتىنىڭ  ھامىلە  قە  بولۇشىدىن  بولۇش  تئىينەزەر 
چۈشۈرۈۋېتىلىدۇ.   ئۈچۈن   ئوقۇغانلىقى  ئۇنىۋېرسىتېتىدا  ئەزھەر  مەشھۇر  مىسىردىكى  مەجبۇرىي 

بولۇپ،    ھامىلدار  ئايلىق  ئىككى  ئابدۇررېشىت  زەينەپ  ياشلىق  24  كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرغا
بولۇشقا تېگىشلىك    ھامىلدارالردا  الگېرغا ئېلىپ كېتىلىشتىن بۇرۇن تەكشۈرۈپ بىلگەن ئىدى.

تۇرغان )  ئۆتمەي،  ئۇزۇن  كېتىلىپ  ئېلىپ  الگېرغا  ئۇ.  ئىدى  بار  ئاالمەتلەر  پۈتۈن   يولدىشى 
دىپلوماتىك  ئۇنىڭ   ئائىلىسىدىكىلەرگە  دائىرىلىرى  ھۆكۈمەت(  بىلەن  تىرىشچانلىقى  دۆلەتنىڭ 

باال  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  104.ئۇقتۇردى ىن«ئەمەسلىكى  ھامىلدار» مەجبۇرىي    چۈشۈرۈش   رايونىدىكى 
بېرىلىدىغان  الگېرالردىال  خىتاي.  ئەمەس  دەپسەندىچىلىكى   ھوقۇق  كىشىلىك  ئېلىپ 

كەلمەكتە  يولغا  سىياسىتى  چۈشۈرۈش  باال  قاتتىق  بۇيان  ئۇزۇندىن  ھۆكۈمىتىدە . قويۇلۇپ 
ر بولۇپ قالغان بولسا، ھامىلدا ئايالالر باال نورمىسىدىن سىرت  رايونىدا ئاپتونوم  ئۇيغۇر مەلۇمكى،

 شاھىتالرنىڭ  ھەرگىز ئۆيدىن چىقمايدۇ، ئۆزىنى ئۆيگە نەزەربەنت قىلىدۇ. نۇرغۇن  يوشۇرۇنۇۋالىدۇ،
قىلىپ    زىيارەت  ئۆيگە  تۇيۇقسىز  ھامىلدارالرنى  خىل  بۇ   دائىرىلىرى  ھۆكۈمەت  قىلىشىچە،  بايان

 ھامىلىدارالر  بۇ.  تىرىشىدىكەن  بايقاشقا  ئارقىلىق  قىلىش  كونترول  دائىملىق  شۇنداقال  كېلىش
  ۋە   بېرىلىدىكەن  ئېلىپ  ئاستىدا  نازارىتى  ساقچىالرنىڭ  چۈشۈرۈش  باال  مەجبۇرىي  بايقالغاندا،

ئېلىپ  ئوخشاش ئوپىراتسىيەسىمۇ  تۇغماسلىق    زىيانكەشلىككە.  بېرىلىدىكەن  مەشغۇالتتا 
قارىتىئايالالر   قارىغاندا،ەنلىرىگە  دېگ  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  بىلەنال  بۇنىڭ  الشمەجبۇرلغان  غا 
ئايالالر ئادەت    الگېرالردىكى  سەۋەبىدىن   دورىالر  دائىم مەجبۇرىي ئىچكۈزىلىدىغان.  چەكلەنمەيدىكەن

 بولمايدىكەن. 
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ئۇرۇلۇپ  ئاالھىدە  ئانىالرغا  ئېمىتىۋاتقان  باال  كېلىنگەن  ئېلىپ  الگېرغا   سۈتى   ئوكۇل 
 قاماقنىڭ )  ئوچۇق ھالەتتە  ھاجەتخانىالر.  قىلىنغانالر ئارىسىدا باركېسىۋېتىلگەنلىكىمۇ بايان  

تۆشۈكتىن  بۇلۇڭىدىكى  بىر  كىشىلەرنىڭال  تۇرغان  قاماقتا  ئۈچۈن  بولغانلىقى(  ئىبارەت  بىر 
 ئايرىم   ئۈچۈن  ئايالالر   بارلىقى  ساقچىالرنىڭمۇ  كۆزىتىۋاتقان  دېرىزىدىن  ئەينەك  ۋە  كامېرا  ئەمەس،
ئايالالر.  مەسىلە بارلىق  تەشكىل    ساقچىالر  كىشىدىن  ئەر  پۈتۈنلەي  ئوخشاشال  الگېرلىرىدىمۇ 
ئەرلەرنىڭ الگېرلىرىدا خىتاي  (.  ساقچى پەيدا بولۇپ قالىدۇ  ئايال  خىتاي  ئىككى  بەزىدە)  تاپىدۇ

  الگېرلىرىدا   ساقچىلىرى ۋەزىپە ئۆتىسىمۇ، لېكىن ئايالالر  ساقچىلىرى بىلەن ئاز ساندىكى ئۇيغۇر
 .يوق ساقچى ئىي ئۇيغۇرقەت

الر بار. بۇ ساقچى ئايال بولسا ئاز بولسىمۇ تۈرمىلەردە ۋە مەركەزلىرى  تۇرۇش تۇتۇپ ۋاقىتلىق
بولۇشىنىڭ   كۆپ  ساقچىالرنىڭ   جازا   ئايالالر  كىشىلىك  مىڭ  10-8.  بار  سەۋەبى  ئاالھىدەئەر 

  تۇنجى  بارغان  غاىالگېر  ئايالالر  مەن: »دەيدۇ  مۇنداق  سېدىق  لبىنۇرقە  بولغان  ئوقۇتقۇچى  الگېرىدا
ئۆپچۆرىسىدىكى  20-18  كۈنى، كارۋىتىدا  ياش  بىر  ياش  قۇتقۇزۇش  جىددى    ئېلىپ   قىزنى 

ئەسنادا  .كۆردۈم كېتىۋاتقانلىقىنى   ئاۋازدا  كۆر  ساقچىنى  بىر  تونۇيدىغان  مەن  ئۇ  تۆۋەن  ۋە  دۈم 
كېلىشتۇق.   كۆرۈشۈشكە  كېيىن    ئوكۇل   توختىماي  ئايالالرغا  يەردىكى  ئۇ   ساقچى  بۇ چۈشتىن 

  خىل  ھەرباشقا    ۋە  تۇغماس قىلىۋېتىش   بۇنىڭ  ،ئىچۈرىلىدىغانلىقىنى  دورا   ۋە   ئۇرۇلىدىغانلىقىنى
ئېلىپ چىقىپ كەتكەن قىزغا  .ئېيتتى ئىكەنلىكىنى تەجرىبە تەتقىقاتى گە دائىركېسەللىكلەر 

قىلغان بولۇپ، بىر يېرىم ئايدىن بېرى ئادىتى توختىماپتۇ ۋە قانسىزلىقتىن    تەسىرئەكس    دورا
  ھېرىسمەن   ئىنتايىن  ئىشلەشكە  يەردە  ئۇ  ئۇالر.  ئىدىخىتاي    ھەممىسى  ساقچىالرنىڭ  قازا قىپتۇ.

ئۇ خىتايالرنىڭ جازا   مەن.  تتىقىالالي  باسقۇنچىلىق  ۋاقىتتا  خالىغان  ئايالالرغا  چۈنكى.  ئىدى
توك قۇلىقىغا  ئېغىزىغا،  ئەزالىرىغا،  جىنسىي  مەقئەتلىرىگە،  ئايالالرنىڭ    كالتەك   الگېرىدىكى 

ر كېلىپ ساقچىال  ئۇيغۇر  سىرتتىن  پات-پات.  تۇراتتىم  ئاڭالپ  قىينىغانلىقىنى داۋاملىق  تىقىپ
كېتىلگەن  قاسوراقكامىردىكى    ئۇالر.  تۇراتتى   باسقۇنچىلىق   سىزگە  ئۇالر»  ئايالالردىن  ئېلىپ 
 ساقچىلىرىخىتاي    باشاليتتى.   يىغالشقا  ،بېرەلمەي  جاۋاب  ئايالالر  دەپ سورايتتى،  «؟قىلدىمۇ

  بۇ .  بېرىدىكەن  سۆزلەپ  بىرىگە-بىر  ئىشالرنى  بۇنداق  ئىچكەندە  ھاراق  بولۇپ  جەم  يەرگە  بىر
ڭ ئىشالرنى  بۇنداق  قۇلىقىغا يەتكەن بولغاچقا، نىڭ  قىلغۇچىالر  ئىجرا  قانۇن  دەرىجىلىك  يۇقىرى

بىلىپ بېقىشقا   ۋە  راق قىلىشسو  ساقچىلىرىنى  ئۇيغۇركەڭ دائىرىدە بىلىنمەسلىكى ئۈچۈن،  
 ئايالالر  مەن ئەمما    .قىالتتى  خىزمەت  مۇساقچىلىرى  ئەر   ئۇيغۇر  الگېرىدا،  ئەرلەر.  ئەۋەتىدىكەن
 105«.قالدىم   قالغان  ھەيران  ئىكەنلىكىدىن بەكخىتاي    ھەممىسىنىڭ  ساقچىالرنىڭ  الگېرىدىكى
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ئۇرۇلۇپ  ئاالھىدە  ئانىالرغا  ئېمىتىۋاتقان  باال  كېلىنگەن  ئېلىپ  الگېرغا   سۈتى   ئوكۇل 
 قاماقنىڭ )  ئوچۇق ھالەتتە  ھاجەتخانىالر.  قىلىنغانالر ئارىسىدا باركېسىۋېتىلگەنلىكىمۇ بايان  

تۆشۈكتىن  بۇلۇڭىدىكى  بىر  كىشىلەرنىڭال  تۇرغان  قاماقتا  ئۈچۈن  بولغانلىقى(  ئىبارەت  بىر 
 ئايرىم   ئۈچۈن  ئايالالر   بارلىقى  ساقچىالرنىڭمۇ  كۆزىتىۋاتقان  دېرىزىدىن  ئەينەك  ۋە  كامېرا  ئەمەس،
ئايالالر.  مەسىلە بارلىق  تەشكىل    ساقچىالر  كىشىدىن  ئەر  پۈتۈنلەي  ئوخشاشال  الگېرلىرىدىمۇ 
ئەرلەرنىڭ الگېرلىرىدا خىتاي  (.  ساقچى پەيدا بولۇپ قالىدۇ  ئايال  خىتاي  ئىككى  بەزىدە)  تاپىدۇ

  الگېرلىرىدا   ساقچىلىرى ۋەزىپە ئۆتىسىمۇ، لېكىن ئايالالر  ساقچىلىرى بىلەن ئاز ساندىكى ئۇيغۇر
 .يوق ساقچى ئىي ئۇيغۇرقەت

الر بار. بۇ ساقچى ئايال بولسا ئاز بولسىمۇ تۈرمىلەردە ۋە مەركەزلىرى  تۇرۇش تۇتۇپ ۋاقىتلىق
بولۇشىنىڭ   كۆپ  ساقچىالرنىڭ   جازا   ئايالالر  كىشىلىك  مىڭ  10-8.  بار  سەۋەبى  ئاالھىدەئەر 

  تۇنجى  بارغان  غاىالگېر  ئايالالر  مەن: »دەيدۇ  مۇنداق  سېدىق  لبىنۇرقە  بولغان  ئوقۇتقۇچى  الگېرىدا
ئۆپچۆرىسىدىكى  20-18  كۈنى، كارۋىتىدا  ياش  بىر  ياش  قۇتقۇزۇش  جىددى    ئېلىپ   قىزنى 

ئەسنادا  .كۆردۈم كېتىۋاتقانلىقىنى   ئاۋازدا  كۆر  ساقچىنى  بىر  تونۇيدىغان  مەن  ئۇ  تۆۋەن  ۋە  دۈم 
كېلىشتۇق.   كۆرۈشۈشكە  كېيىن    ئوكۇل   توختىماي  ئايالالرغا  يەردىكى  ئۇ   ساقچى  بۇ چۈشتىن 

  خىل  ھەرباشقا    ۋە  تۇغماس قىلىۋېتىش   بۇنىڭ  ،ئىچۈرىلىدىغانلىقىنى  دورا   ۋە   ئۇرۇلىدىغانلىقىنى
ئېلىپ چىقىپ كەتكەن قىزغا  .ئېيتتى ئىكەنلىكىنى تەجرىبە تەتقىقاتى گە دائىركېسەللىكلەر 

قىلغان بولۇپ، بىر يېرىم ئايدىن بېرى ئادىتى توختىماپتۇ ۋە قانسىزلىقتىن    تەسىرئەكس    دورا
  ھېرىسمەن   ئىنتايىن  ئىشلەشكە  يەردە  ئۇ  ئۇالر.  ئىدىخىتاي    ھەممىسى  ساقچىالرنىڭ  قازا قىپتۇ.

ئۇ خىتايالرنىڭ جازا   مەن.  تتىقىالالي  باسقۇنچىلىق  ۋاقىتتا  خالىغان  ئايالالرغا  چۈنكى.  ئىدى
توك قۇلىقىغا  ئېغىزىغا،  ئەزالىرىغا،  جىنسىي  مەقئەتلىرىگە،  ئايالالرنىڭ    كالتەك   الگېرىدىكى 

ر كېلىپ ساقچىال  ئۇيغۇر  سىرتتىن  پات-پات.  تۇراتتىم  ئاڭالپ  قىينىغانلىقىنى داۋاملىق  تىقىپ
كېتىلگەن  قاسوراقكامىردىكى    ئۇالر.  تۇراتتى   باسقۇنچىلىق   سىزگە  ئۇالر»  ئايالالردىن  ئېلىپ 
 ساقچىلىرىخىتاي    باشاليتتى.   يىغالشقا  ،بېرەلمەي  جاۋاب  ئايالالر  دەپ سورايتتى،  «؟قىلدىمۇ

  بۇ .  بېرىدىكەن  سۆزلەپ  بىرىگە-بىر  ئىشالرنى  بۇنداق  ئىچكەندە  ھاراق  بولۇپ  جەم  يەرگە  بىر
ڭ ئىشالرنى  بۇنداق  قۇلىقىغا يەتكەن بولغاچقا، نىڭ  قىلغۇچىالر  ئىجرا  قانۇن  دەرىجىلىك  يۇقىرى

بىلىپ بېقىشقا   ۋە  راق قىلىشسو  ساقچىلىرىنى  ئۇيغۇركەڭ دائىرىدە بىلىنمەسلىكى ئۈچۈن،  
 ئايالالر  مەن ئەمما    .قىالتتى  خىزمەت  مۇساقچىلىرى  ئەر   ئۇيغۇر  الگېرىدا،  ئەرلەر.  ئەۋەتىدىكەن
 105«.قالدىم   قالغان  ھەيران  ئىكەنلىكىدىن بەكخىتاي    ھەممىسىنىڭ  ساقچىالرنىڭ  الگېرىدىكى
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  ئېلىپ  الگېرغارىسالەت خانىم،    ھاممىسى  ياشلىق   72  ئۇنىڭ  ئېيتىشىچە،  رەسۇلنىڭ  ئابدۇلال
بەرگەنلىكىنى،    تاپشۇرۇپ  ئائىلىسىدىكىلەرگە نى  جەسىتىساقچىالر    ئۆتمەيال  ئۇزۇن  كېتىلىپ

ئۆز   ئىزالرنى  قىينىغان  بەدىنىدىكى  چەتئەلگە  ھاممىسىنىڭ  جىيەنى  كۆرگەن  بىلەن  كۆزى 
  106چىققاندا ئېيتىپ بەرگەنلىكىنى بايان قىلدى.

»تەسۋىرلەيدۇ  مۇنداق  كۆرگەنلىرىنى  تۇنجى  الگېرىدا   ئايالالر  گۈلباھار - 704  مېنى  ئۇالر: 
ياتقان    بىللە  يانمۇيان زىچچىدە  ئايالالر  نۇرغۇن  ئۆيدە  كىچىك.  كىرگۈزدى  ئىشىكتىن  ومۇرلۇقن

قىزالر  يەردەبىر    كارىدوردەك  كىچىككىنە.  ئىدى ئۈچۈنتۇراتتى  ساقالپ  ياش  پاتمىغانلىقى   ،  
  قااليمىقان   بەك  چېچى  ئايالالرنىڭ   ئىچىدىكى  ، كىرگەن چېغىمدا  مەن.  ھەممەيلەن ياتالمايتتى
.  شۇنداق بىچارە ئىدى  .چېچىنى باغاليدىغان رېزىنكىسىمۇ يوق ئىدى  ،بولۇپ كەتكەن ئىكەن

  مېنىڭ   ئايال  بىر.  باشلىدىم   يىغالشقا  دەپ  «گۇناھسىز  مەن رگە كېلىپ قالدىم؟  يە  قانداق  مەن»
 . دېدى «سىزگە جازا بېرىدۇ يىغلىسىڭىز ،، بىزمۇ گۇناھسىزيىغلىماڭ: »كېلىپ يېنىمغا

.  ئىدى  بار   كىشىلەر  بولغان  ياشقىچە  80  ياشتىن  14.  ئىدۇق  ئادەم   40  ئۆيدە  بىر  بىز
بىلەن چېتىقلىق    زەنجىر   پۇت  بىلەن  قول  بولۇپ،  بار  كىشەن  پۇتىدا  ۋە  قولى  ھەممەيلەننىڭ

  كەڭلىكى  مېتىر،  5  ئۇزۇنلۇقى  ئۆينىڭ.  يتتىباغال   بىلەن  زەنجىر  قولنى  بىر  ۋە   پۇت  ئىككى.  ئىدى
كارىدوردەك  .ئىدى  ئەتراپىدا  مېتىر  6-5  ئېگىزلىكى   مېتىر،  3 مېتىرلىق    ھاجەتخانىغا   بىر 

ئەتراپى    بولۇپ،   ئىچىدە  كامىرنىڭ  ھاجەتخانا.  ئىدى  بار  بوشلۇق  بىر  ماڭااليدىغان  ئۈچۈن  بېرىش
  قىزالر  كىچىك  بولۇپمۇ  ،ھەممە يېرىمىز كۆرۈنۈپ تۇراتتى  ،ھاجىتىمىزنى قىلغاندا  ئوچۇق ئىدى،

  نۇشىمىزغايۇيۇ  بىلەن  سۇ  سوغۇقبىر مىنۇت    قېتىم  بىر  ئايدا  بىزنىڭ.  بوالتتى  خىجىل   بەك
سوپۇنمۇ   (.ئوخشىمايدۇ  ئارىسىدا   الگېرالر  ۋاقتى  ۋە  مەۋجۇتلۇقىرۇخسەتنىڭ    بۇ. )قىالتتى  رۇخسەت

ئىدى.   غىچە ئاي  بىر.  يۇيالمايتتۇق  قولمۇ  كېيىن  بولغاندىن  ئىشلىتىپ  ھاجەتخانىنى  يوق 
پىت بېسىپ    ،بولۇشقا باشلىدى  پەيدا  جاراھەتلەر  بەدىنىمىزدە  ئاندىن.  داۋامالشتۇردۇق  مۇشۇنداق

 ر چېچىمىزنى چۈشۈرۈۋەتتى.ئۇال كەتتى، پىت بولۇپ كەتكەچكە

بىرەتتى.  ئەتىگەنلىرى ئۇماچ  ئەتكەن سوغۇق  ئارىالشتۇرۇپ  ئۇن  بىلەن سۇغا    چۈشتە  موما 
بىرىمىز بىلەن ناننى بۆلۈشكەن چېغىمىزدا  -بىر   ئىدى،  ققاتتى  بەك  ئەمما  ،بىرەتتى  نانال  پەقەت

ئىچىدىن   بېرەتتى،  شورپىسى  يېسىۋىلەك  بەزىدە  كەتكەنلىكىنى كۆرەتتۇق،ئىچىنىڭ كۆكىرىپ  
 . يتتۇقھېسابال  تەلەيلىك ئۆزىمىزنى چىققاندا يېسىۋىلەك

  بىر   ھەپتىدە   ئۈچۈن  بىلمەسلىكىمىز  ئەھۋالىنى  بىرىمىزنىڭ-بىر  ئۇالر  ئايدا،  ئۈچ  ئالدىنقى
 ننى چاقىرىپ ئېلىپ كىتەتتى، بىرەيلە  كامېردىن ھەمىشە  .ئالماشتۇراتتى  كامىرىمىزنى  قېتىم 
  قىيناش   مەن  چىقىپ كەتكەنلىكىنى ئۇقمايتتۇق. لېكىن  ئېلىپ  نېمىشقا  نەگە  ئۇالرنى  ئەمما

كۆرۈپ   كىشىلەرنى  ئۆلتۈرۈلگەن  سانجىپ  يىڭنە  ،ىلەلمىگەنك  قايتىپ  قىلغان،   قازا  سەۋەبىدىن
 ئارىسىدا  تىرناقلىرى  لىرى تارتىپ چىقىرىۋىتىلگەن،تىرناق  كەلگەندەقايتىپ    بەزىلىرى.  تۇراتتىم 

 .كۆردۈم مۇكىشىلەرنى يوقاتقان ئەقىل ھوشىنى. ئىدى بارمۇ كىشىلەر سانجىلغان يىڭنە
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بولىدىغان    كەتكەندە،  ھوشىدىن  ئايالالر  ياشانغان يەرگە  تار،ماڭغىلى   ، ياتقۇزاتتۇق  قۇرۇق 
كىچە ھوشىغا  سائەت  ئۈچ  ياكى  ئىككى  .سۈرتەتتى  نەرسە  بىر  يۈزىگە  ئۇالرنىڭ  كېلىپ  دوختۇرالر

.  ئۆلۈپ كەتتى دەپال ئوياليتتۇق  ئۇالرنى  بىز.  ماڭاتتى  ال سۆرەپكەلمىگەنلىرىنى قولىدىن تۇتۇپ
ھۆرىيەت ئىدى. ھۆرىيەتنى سوراققا ئېلىپ كەتتى،   بولۇپ، ئىسمى  قىز  ياش  بىر  ياشلىق  27

ئىدى. ئەمەس  جايىدا  ھوشى  ئەقلى  كەلگەندە  قايتىپ  قىينىۋەتكەچكە،  داۋاملىق    قاتتىق 
  بېشىغا ھۆرىيەتنىڭ    كېچىدە  يېرىم ئاخىرى ئۇالر    ،ۋاقىرايتتى، ئۇنىڭ ۋارقىراشنى توختىتالماي

كىيدۈرۈپ  قارا  ھەپتىدىن  بىر.  كەتتى  ئېلىپ(  ئۆي  بار  كارىۋات  كامېراسىز)  ئۆيگە  قارا   خالتا 
كارىۋاتقا  ىنىڭ  جەسىت  ھۆرىيەتنىڭ  مەن  ،بارغاندا  ئېلىپ  دوختۇرغا  ، مېنى تەكشۈرتۈشكەكېيىن

. تۇرغان ئىدۇق  ھەپتىال بىللە  بىر  پەقەت  بىلەن  ھۆرىيەت  بىز 107.غانلىقىنى كۆردۈمۇلياتقۇزۇپ قوي
 كېلىنگەن ئىدى.  ئېلىپ  الگېرغا ئۈچۈن بارغانلىقى  تۈركىيەگە بىلەن قىزى ياشلىق يەتتە ئۇ

،  ئۇرۇپ  ئوكۇل  قېتىم   بىر  كۈندە  ئون  ھەربىرەتتى. ئاندىن    دورا  قېتىم   ئىككى  ئايدا  بىزگە  ئۇالر
  بىز .  قالغان ئىدى  توختاپ   ئادىتى  قىزالرنىڭ  سەۋەبىدىن  دورىالر  بېرىلگەن  قېنىمىزنى ئاالتتى.

قاالتتۇق  بولغاندەك  چوڭ  تۇغۇلۇپ  الگېردا  ئۇ  خۇددى كېلىپ    ئائىلىمىزنى، .  ھېسسىياتقا 
 يتتۇق. ئويال دەپقاچانمۇ موما بىرەر؟  بىزگە .ئويلىيالمايتتۇق ئۆزىمىزنى
  بىر  ياشلىق  25  قىلىدىغانلىقىنى تۇنجى قېتىم  ئىش  نېمە  يەردە  ئۇ   ۋە  نىئۆي  ڭغۇقارا  مەن
باغلىنىپ  قوللىرىدىن   سوراقخانىدا  الگېردىكى  ئۇ  ئاڭلىدىم،  قىزدىن بىلەن    ئۆگزىگە  زەنجىر 

» سىزگە باسقۇنچىلىق قىلدىمۇ -ئۇرۇپتۇ    بىلەن  زەنجىر  ۋە  سوغۇق سۇ چېچىپتۇ  ،ئېسىلىپتۇ
  ئارزۇخان  ئۇ قىزنىڭ ئىسمى.  يىغلىدى  يەلمەي، پەقەتالدې  ياق  ياكى  ھەئە« دەپ سورىغىنىمدا  ؟

بۇ سوئالنى    .ئىدى  ئاڭلىشىم   قېتىم   تۇنجى  ۋەقەسىنى   باسقۇنچىلىق  مېنىڭ  بۇ.  ئىدى مەن 
. باشلىدىم  يىغالشقا مەنمۇ سورىغاندا، ئىشنى بۇ  مۇمەندىن پ كىتەتتى،يىغال  ئايال ھەر سورىغان
 ئاپىرىشقا باشلىغان ئىدى. ئۆيگە قارا مۇمېنى ئۇالر  چۈنكى
ئۆيى  ئىككى  الگېردا  تۇرغان  بىز  بار  كامېرا  بولۇپ  قەۋەتتە   بىرىنچى  بىرى.  كۆردۈم  سوراق 
  يەنە بىر سوراق ئۆيىگە .  ئاڭلىمايتتى  ھېچكىم  ،قساقمۇجارقىرا-ۋارقىراپ  قا تارتقانداسوراق  ئىدى،

  . ئىدى   يوق  كامېرا  بار ئەمما  كارىۋات  يەردە  بۇ.  خالتا كىيدۈرۈلەتتى  قارا  بېشىمىزغا   بارغىنىمىزدا،
يەردە ئۇ  ئەسلىمگە    شۇڭا  ئۇچرىدىم،  باسقۇنچىلىققا  جىنسىي  قېتىم   نۇرغۇن  مەنمۇ  ھازىرغىچە 

  مېنى   ئۇالر  بىر قېتىم   .ئىدى  كىشى  ئۈچئۇالر  .  يىغاليمەنتىلغا ئالسام    قېتىم   ھەر   ،كىلەلمىدىم 
 ئۇالر  بېرىشقىمۇ رۇخسەت قىلمىدى.  ھاجەتخانىغا  بەرمىدى،مۇ  سۇ  ماڭا  ، سوراق قىلدى  سائەت  24
 ئەمما  ،قانچە قېتىملىقىنى ئۇقمايمەن  بارغاندا  ئېلىپ  ئۆيگە  قارا  كامېراسىز  مېنى  قېتىم   ھەر

يەنە بىرسى    ،ئىككى قولۇمدىن تۇتاتتى  ساقچى  ئىككى  باسقۇنچىلىققا ئۇچرايتتىم.  توختىماي
بوالتتى. داۋاملىق  بۇ  قىالتتى.  بارغاندا  مەن  باسقۇنچىلىق    سوراق   ئاي  ئۈچ  ئالدىنقى  باشتا 

چىقتى،  ېيىنك  ئەمما  قىلىنمىدىم، ئېلىپ  تارتىلغانلىقىمنى    قېتىم   قانچە  سوراققا  سوراققا 
مېنى ئېلىپ چىقىپ كىتەتتى، سوئال سورايتتى، ئاندىن باسقۇنچىلىق   كېلىپ  ئۇالر  ،ئۇقمايمەن
چىقىپ    قىالتتى، ئېلىپ  يەنە  كېيىن  مەزگىلدىن  بىر  قوياتتى،  ئەكەپ  كامىرغا  ئاندىن 

 كىتەتتى...
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  ئېلىپ  الگېرغارىسالەت خانىم،    ھاممىسى  ياشلىق   72  ئۇنىڭ  ئېيتىشىچە،  رەسۇلنىڭ  ئابدۇلال
بەرگەنلىكىنى،    تاپشۇرۇپ  ئائىلىسىدىكىلەرگە نى  جەسىتىساقچىالر    ئۆتمەيال  ئۇزۇن  كېتىلىپ

ئۆز   ئىزالرنى  قىينىغان  بەدىنىدىكى  چەتئەلگە  ھاممىسىنىڭ  جىيەنى  كۆرگەن  بىلەن  كۆزى 
  106چىققاندا ئېيتىپ بەرگەنلىكىنى بايان قىلدى.

»تەسۋىرلەيدۇ  مۇنداق  كۆرگەنلىرىنى  تۇنجى  الگېرىدا   ئايالالر  گۈلباھار - 704  مېنى  ئۇالر: 
ياتقان    بىللە  يانمۇيان زىچچىدە  ئايالالر  نۇرغۇن  ئۆيدە  كىچىك.  كىرگۈزدى  ئىشىكتىن  ومۇرلۇقن

قىزالر  يەردەبىر    كارىدوردەك  كىچىككىنە.  ئىدى ئۈچۈنتۇراتتى  ساقالپ  ياش  پاتمىغانلىقى   ،  
  قااليمىقان   بەك  چېچى  ئايالالرنىڭ   ئىچىدىكى  ، كىرگەن چېغىمدا  مەن.  ھەممەيلەن ياتالمايتتى
.  شۇنداق بىچارە ئىدى  .چېچىنى باغاليدىغان رېزىنكىسىمۇ يوق ئىدى  ،بولۇپ كەتكەن ئىكەن

  مېنىڭ   ئايال  بىر.  باشلىدىم   يىغالشقا  دەپ  «گۇناھسىز  مەن رگە كېلىپ قالدىم؟  يە  قانداق  مەن»
 . دېدى «سىزگە جازا بېرىدۇ يىغلىسىڭىز ،، بىزمۇ گۇناھسىزيىغلىماڭ: »كېلىپ يېنىمغا

.  ئىدى  بار   كىشىلەر  بولغان  ياشقىچە  80  ياشتىن  14.  ئىدۇق  ئادەم   40  ئۆيدە  بىر  بىز
بىلەن چېتىقلىق    زەنجىر   پۇت  بىلەن  قول  بولۇپ،  بار  كىشەن  پۇتىدا  ۋە  قولى  ھەممەيلەننىڭ

  كەڭلىكى  مېتىر،  5  ئۇزۇنلۇقى  ئۆينىڭ.  يتتىباغال   بىلەن  زەنجىر  قولنى  بىر  ۋە   پۇت  ئىككى.  ئىدى
كارىدوردەك  .ئىدى  ئەتراپىدا  مېتىر  6-5  ئېگىزلىكى   مېتىر،  3 مېتىرلىق    ھاجەتخانىغا   بىر 

ئەتراپى    بولۇپ،   ئىچىدە  كامىرنىڭ  ھاجەتخانا.  ئىدى  بار  بوشلۇق  بىر  ماڭااليدىغان  ئۈچۈن  بېرىش
  قىزالر  كىچىك  بولۇپمۇ  ،ھەممە يېرىمىز كۆرۈنۈپ تۇراتتى  ،ھاجىتىمىزنى قىلغاندا  ئوچۇق ئىدى،

  نۇشىمىزغايۇيۇ  بىلەن  سۇ  سوغۇقبىر مىنۇت    قېتىم  بىر  ئايدا  بىزنىڭ.  بوالتتى  خىجىل   بەك
سوپۇنمۇ   (.ئوخشىمايدۇ  ئارىسىدا   الگېرالر  ۋاقتى  ۋە  مەۋجۇتلۇقىرۇخسەتنىڭ    بۇ. )قىالتتى  رۇخسەت

ئىدى.   غىچە ئاي  بىر.  يۇيالمايتتۇق  قولمۇ  كېيىن  بولغاندىن  ئىشلىتىپ  ھاجەتخانىنى  يوق 
پىت بېسىپ    ،بولۇشقا باشلىدى  پەيدا  جاراھەتلەر  بەدىنىمىزدە  ئاندىن.  داۋامالشتۇردۇق  مۇشۇنداق

 ر چېچىمىزنى چۈشۈرۈۋەتتى.ئۇال كەتتى، پىت بولۇپ كەتكەچكە

بىرەتتى.  ئەتىگەنلىرى ئۇماچ  ئەتكەن سوغۇق  ئارىالشتۇرۇپ  ئۇن  بىلەن سۇغا    چۈشتە  موما 
بىرىمىز بىلەن ناننى بۆلۈشكەن چېغىمىزدا  -بىر   ئىدى،  ققاتتى  بەك  ئەمما  ،بىرەتتى  نانال  پەقەت

ئىچىدىن   بېرەتتى،  شورپىسى  يېسىۋىلەك  بەزىدە  كەتكەنلىكىنى كۆرەتتۇق،ئىچىنىڭ كۆكىرىپ  
 . يتتۇقھېسابال  تەلەيلىك ئۆزىمىزنى چىققاندا يېسىۋىلەك

  بىر   ھەپتىدە   ئۈچۈن  بىلمەسلىكىمىز  ئەھۋالىنى  بىرىمىزنىڭ-بىر  ئۇالر  ئايدا،  ئۈچ  ئالدىنقى
 ننى چاقىرىپ ئېلىپ كىتەتتى، بىرەيلە  كامېردىن ھەمىشە  .ئالماشتۇراتتى  كامىرىمىزنى  قېتىم 
  قىيناش   مەن  چىقىپ كەتكەنلىكىنى ئۇقمايتتۇق. لېكىن  ئېلىپ  نېمىشقا  نەگە  ئۇالرنى  ئەمما

كۆرۈپ   كىشىلەرنى  ئۆلتۈرۈلگەن  سانجىپ  يىڭنە  ،ىلەلمىگەنك  قايتىپ  قىلغان،   قازا  سەۋەبىدىن
 ئارىسىدا  تىرناقلىرى  لىرى تارتىپ چىقىرىۋىتىلگەن،تىرناق  كەلگەندەقايتىپ    بەزىلىرى.  تۇراتتىم 

 .كۆردۈم مۇكىشىلەرنى يوقاتقان ئەقىل ھوشىنى. ئىدى بارمۇ كىشىلەر سانجىلغان يىڭنە
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بولىدىغان    كەتكەندە،  ھوشىدىن  ئايالالر  ياشانغان يەرگە  تار،ماڭغىلى   ، ياتقۇزاتتۇق  قۇرۇق 
كىچە ھوشىغا  سائەت  ئۈچ  ياكى  ئىككى  .سۈرتەتتى  نەرسە  بىر  يۈزىگە  ئۇالرنىڭ  كېلىپ  دوختۇرالر

.  ئۆلۈپ كەتتى دەپال ئوياليتتۇق  ئۇالرنى  بىز.  ماڭاتتى  ال سۆرەپكەلمىگەنلىرىنى قولىدىن تۇتۇپ
ھۆرىيەت ئىدى. ھۆرىيەتنى سوراققا ئېلىپ كەتتى،   بولۇپ، ئىسمى  قىز  ياش  بىر  ياشلىق  27

ئىدى. ئەمەس  جايىدا  ھوشى  ئەقلى  كەلگەندە  قايتىپ  قىينىۋەتكەچكە،  داۋاملىق    قاتتىق 
  بېشىغا ھۆرىيەتنىڭ    كېچىدە  يېرىم ئاخىرى ئۇالر    ،ۋاقىرايتتى، ئۇنىڭ ۋارقىراشنى توختىتالماي

كىيدۈرۈپ  قارا  ھەپتىدىن  بىر.  كەتتى  ئېلىپ(  ئۆي  بار  كارىۋات  كامېراسىز)  ئۆيگە  قارا   خالتا 
كارىۋاتقا  ىنىڭ  جەسىت  ھۆرىيەتنىڭ  مەن  ،بارغاندا  ئېلىپ  دوختۇرغا  ، مېنى تەكشۈرتۈشكەكېيىن

. تۇرغان ئىدۇق  ھەپتىال بىللە  بىر  پەقەت  بىلەن  ھۆرىيەت  بىز 107.غانلىقىنى كۆردۈمۇلياتقۇزۇپ قوي
 كېلىنگەن ئىدى.  ئېلىپ  الگېرغا ئۈچۈن بارغانلىقى  تۈركىيەگە بىلەن قىزى ياشلىق يەتتە ئۇ

،  ئۇرۇپ  ئوكۇل  قېتىم   بىر  كۈندە  ئون  ھەربىرەتتى. ئاندىن    دورا  قېتىم   ئىككى  ئايدا  بىزگە  ئۇالر
  بىز .  قالغان ئىدى  توختاپ   ئادىتى  قىزالرنىڭ  سەۋەبىدىن  دورىالر  بېرىلگەن  قېنىمىزنى ئاالتتى.

قاالتتۇق  بولغاندەك  چوڭ  تۇغۇلۇپ  الگېردا  ئۇ  خۇددى كېلىپ    ئائىلىمىزنى، .  ھېسسىياتقا 
 يتتۇق. ئويال دەپقاچانمۇ موما بىرەر؟  بىزگە .ئويلىيالمايتتۇق ئۆزىمىزنى
  بىر  ياشلىق  25  قىلىدىغانلىقىنى تۇنجى قېتىم  ئىش  نېمە  يەردە  ئۇ   ۋە  نىئۆي  ڭغۇقارا  مەن
باغلىنىپ  قوللىرىدىن   سوراقخانىدا  الگېردىكى  ئۇ  ئاڭلىدىم،  قىزدىن بىلەن    ئۆگزىگە  زەنجىر 

» سىزگە باسقۇنچىلىق قىلدىمۇ -ئۇرۇپتۇ    بىلەن  زەنجىر  ۋە  سوغۇق سۇ چېچىپتۇ  ،ئېسىلىپتۇ
  ئارزۇخان  ئۇ قىزنىڭ ئىسمى.  يىغلىدى  يەلمەي، پەقەتالدې  ياق  ياكى  ھەئە« دەپ سورىغىنىمدا  ؟

بۇ سوئالنى    .ئىدى  ئاڭلىشىم   قېتىم   تۇنجى  ۋەقەسىنى   باسقۇنچىلىق  مېنىڭ  بۇ.  ئىدى مەن 
. باشلىدىم  يىغالشقا مەنمۇ سورىغاندا، ئىشنى بۇ  مۇمەندىن پ كىتەتتى،يىغال  ئايال ھەر سورىغان
 ئاپىرىشقا باشلىغان ئىدى. ئۆيگە قارا مۇمېنى ئۇالر  چۈنكى
ئۆيى  ئىككى  الگېردا  تۇرغان  بىز  بار  كامېرا  بولۇپ  قەۋەتتە   بىرىنچى  بىرى.  كۆردۈم  سوراق 
  يەنە بىر سوراق ئۆيىگە .  ئاڭلىمايتتى  ھېچكىم  ،قساقمۇجارقىرا-ۋارقىراپ  قا تارتقانداسوراق  ئىدى،

  . ئىدى   يوق  كامېرا  بار ئەمما  كارىۋات  يەردە  بۇ.  خالتا كىيدۈرۈلەتتى  قارا  بېشىمىزغا   بارغىنىمىزدا،
يەردە ئۇ  ئەسلىمگە    شۇڭا  ئۇچرىدىم،  باسقۇنچىلىققا  جىنسىي  قېتىم   نۇرغۇن  مەنمۇ  ھازىرغىچە 

  مېنى   ئۇالر  بىر قېتىم   .ئىدى  كىشى  ئۈچئۇالر  .  يىغاليمەنتىلغا ئالسام    قېتىم   ھەر   ،كىلەلمىدىم 
 ئۇالر  بېرىشقىمۇ رۇخسەت قىلمىدى.  ھاجەتخانىغا  بەرمىدى،مۇ  سۇ  ماڭا  ، سوراق قىلدى  سائەت  24
 ئەمما  ،قانچە قېتىملىقىنى ئۇقمايمەن  بارغاندا  ئېلىپ  ئۆيگە  قارا  كامېراسىز  مېنى  قېتىم   ھەر

يەنە بىرسى    ،ئىككى قولۇمدىن تۇتاتتى  ساقچى  ئىككى  باسقۇنچىلىققا ئۇچرايتتىم.  توختىماي
بوالتتى. داۋاملىق  بۇ  قىالتتى.  بارغاندا  مەن  باسقۇنچىلىق    سوراق   ئاي  ئۈچ  ئالدىنقى  باشتا 

چىقتى،  ېيىنك  ئەمما  قىلىنمىدىم، ئېلىپ  تارتىلغانلىقىمنى    قېتىم   قانچە  سوراققا  سوراققا 
مېنى ئېلىپ چىقىپ كىتەتتى، سوئال سورايتتى، ئاندىن باسقۇنچىلىق   كېلىپ  ئۇالر  ،ئۇقمايمەن
چىقىپ    قىالتتى، ئېلىپ  يەنە  كېيىن  مەزگىلدىن  بىر  قوياتتى،  ئەكەپ  كامىرغا  ئاندىن 

 كىتەتتى...
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ئىدى.  36 بار  قىز  بىر  دەپ  گۈلزارە  ئۈرۈمچىدە  ئاقسۇ  ياشلىق  بولۇپ،    لىكتىككۈچىلۇق 
  تاياق ،  بويالغان  قانغا  كۆزى-يۈزى  كېلىنگەندە،  ئېلىپ  يەردىن  ئۇ   گۈلزارە ھەر قېتىم   .قىالتتى

كىلەتتى. بىلەن  قىلىش  قانۇنىي  يەردە  ئۇ  ئىزلىرى  سوراق  بىلەن    ئۇالر   ئىدى.  وقي  يولالر 
  باھانىسى  قىلىش  سوراق  ،چىقىپ  ئېلىپ  ھۆججەتلىرىنى   ئەيىبلەش  ،گەنچەكەل  كاللىسىغا

 قىالتتى. باسقۇنچىلىق ئەچىقىپ كېتىپ، بىلەن
  52  بارغاندا  ئېلىپ  الگېرغا   مېنى.  نىڭ قىلچە ئەھمىيىتى يوق ئىدىپەرقى  ياش  ئۇ يەردە 

  20كۆپىنچىسى  قىلىدىغان ساقچىالرنىڭ  باسقۇنچىلىق  ۋە  قىينايدىغان  يەردىكى  ئۇ.  ئىدىم   ياشتا
:  ئۇالر« دېسەم،  يوقمۇ؟  سىڭلىڭ  ياكى  ئاناڭ» ئۇالرغا: .ئىدى  ساقچىلىرى  خىتاي  ياشلىق  نەچچە

كامىردىكى    ئۇ  دەيتتى.  «ئەمەس  مئاچا  ياكى  م ئانا  ،دىگەن مەينەت  سەن  ھايۋان،  دېگەن  سەن»
نىڭ يېشى قانچە بولۇشىدىن قەتئىينەزەر باسقۇنچىلىققا ئۇچرىغانلىقىنى  ھەممىسى  ئايالالرنىڭ

 108«.بىلىمەن
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ئىدى.  36 بار  قىز  بىر  دەپ  گۈلزارە  ئۈرۈمچىدە  ئاقسۇ  ياشلىق  بولۇپ،    لىكتىككۈچىلۇق 
  تاياق ،  بويالغان  قانغا  كۆزى-يۈزى  كېلىنگەندە،  ئېلىپ  يەردىن  ئۇ   گۈلزارە ھەر قېتىم   .قىالتتى

كىلەتتى. بىلەن  قىلىش  قانۇنىي  يەردە  ئۇ  ئىزلىرى  سوراق  بىلەن    ئۇالر   ئىدى.  وقي  يولالر 
  باھانىسى  قىلىش  سوراق  ،چىقىپ  ئېلىپ  ھۆججەتلىرىنى   ئەيىبلەش  ،گەنچەكەل  كاللىسىغا

 قىالتتى. باسقۇنچىلىق ئەچىقىپ كېتىپ، بىلەن
  52  بارغاندا  ئېلىپ  الگېرغا   مېنى.  نىڭ قىلچە ئەھمىيىتى يوق ئىدىپەرقى  ياش  ئۇ يەردە 

  20كۆپىنچىسى  قىلىدىغان ساقچىالرنىڭ  باسقۇنچىلىق  ۋە  قىينايدىغان  يەردىكى  ئۇ.  ئىدىم   ياشتا
:  ئۇالر« دېسەم،  يوقمۇ؟  سىڭلىڭ  ياكى  ئاناڭ» ئۇالرغا: .ئىدى  ساقچىلىرى  خىتاي  ياشلىق  نەچچە

كامىردىكى    ئۇ  دەيتتى.  «ئەمەس  مئاچا  ياكى  م ئانا  ،دىگەن مەينەت  سەن  ھايۋان،  دېگەن  سەن»
نىڭ يېشى قانچە بولۇشىدىن قەتئىينەزەر باسقۇنچىلىققا ئۇچرىغانلىقىنى  ھەممىسى  ئايالالرنىڭ
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53 يــاش، تــۆت بالىنىــڭ ئانىســى. ئــۇ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونــى كــورال شــەھىرىگە قاراشــلىق  بىــر كىچىــك 
بالىلىرىغــا  ئۆزىنــى  شــۇغۇللىناتتى.  بىلــەن  چارۋىچىلىــق  ۋە  دېھقانچىلىــق  بىلــەن  يولدىشــى  ناھىيــەدە 
ئۈمىــد  ئېلىشــىنى  تەربىيــە  ياخشــى  قىزلىرىنىــڭ  بولۇپمــۇ  بالىلىرىنىــڭ  بەكــراق  ھەممىدىــن  ئىــدى.  ئاتىغــان 
ــدۇ«  ــە قىلى ــارائىتقا ئىگ ــى ش ــۇ ياخش ــىلەرنى تېخىم ــدۇ، س ــى ئۆزگەرتى ــۇش تەقدىرىڭارن ــا: »ئوق ــۇ بالىلىرىغ ــى. ئ قىاتت
ــى  ــزى خىتايدىك ــڭ قى ــدى. ئۇنى ــلىغان ئى ــقا باش ــە ئېشىش ــە ئەمەلگ ــەن بىلل ــزى بىل ــوڭ قى ــى چ ــڭ ئارزۇس ــى. ئۇنى دەيتت
ئــەڭ ياخشــى ئۇنىۋېرســىتېتارنىڭ بىرىــدە ئوقــۇش ســاالھىيىتىگە ئېرىشــكەندە، ئــۇ ئىنتايىــن خۇشــال بولغــان ئىــدى. تۇخاننىــڭ 
ــىدىكى  ــۇ ئۇالرنىــڭ يېزىس ــان. ئ ــۇل قىلىنغ ــپىرانتلىققا قوب ــن كېيىــن ئاس ــىتېتنى پۈتتۈرگەندى ــزى بېيجىڭدىكــى ئۇنىۋېرس قى
ئاســپىرانتلىقتا ئوقۇيدىغــان تۇنجــى ئوقۇغۇچــى ھېســاپلىناتتى. قىزلىرىدىــن خــوش خەۋەرلــەر ئارقىمــۇ ئارقــا كېلىــپ 
ئۇالرنــى تېخىمــۇ خۇشــال قىلىۋەتتــى. بىــر قىــزى چەتئەلــدە دوكتورلــۇق ئوقــۇش ئۇنۋانىغــا ئېرىشــكەندە تۇخــان ھاجــى ھــەم 
ــىۋەتلىك  ــەن مۇناس ــى بىل ــر چۈش ــەن بى ــۇرۇن كۆرگ ــەۋەبى ب ــىنىڭ س ــڭ ئەندىشىس ــىرىدى. ئۇنى ــەم ئەنس ــدى ھ ــال بول خۇش
ــۇ،  ــۇ قۇشــارنىڭ ئۈچــى قايتىــپ كېلىــپ، بىرســى قايتىــپ كەلمەپت ــۇ، ئ ــن تــۆت قــۇش ئۇچــۇپ كېتىپت ئىــدى. چۈشــىدە ئۆيدى
ــىتېتقا،  ــتا ئۇنىۋېرس ــى  باش ــان ھاج ــدى… تۇخ ــاقلىغان ئى ــۇزۇن س ــۇنداق ئ ــىنى ش ــپ كېلىش ــنىڭ قايتى ــۇ قۇش ــىدە ئ ــۇ چۈش ئ
ــدا چەتئەلگــە دوكتورلۇققــا ئەۋەتكــەن قىــزى بىلــەن چۈشــى توغرىســىدا پاراڭلىشــىپ:  ــپىرانتلىققا ۋە ئاخىرى ئاندىــن ئاس

ئىــدى. دېگــەن  مۇمكىــن«  بولۇشــىڭىز  قــۇش  كەلمىگــەن  قايتىــپ  شــۇ  بەلكىــم  ســىز  »قورقۇۋاتىمــەن، 
ــازدا  ــى ئەتىي ــۇ 2017-يىل ــايتتى. ئ ــەن ياش ــدى بىل ــان ئۈمى ــا بولغ ــى ۋە بالىلىرىغ ــڭ تۇرمۇش ــى ئۆزىنى ــان ھاج تۇخ
ئوخشــاش  كۆپىنچىســىگە  قوشــنىلىرىنىڭ  ۋە  ئائىلىســىدىكىلەر  ۋاقىتتــا،  باشــانغان  تــۇرۇش  تۇتــۇپ  كۆلەملىــك  كــەڭ 
تەربىيەلەشــنىڭ  ماڭغانــار  ئېلىــپ  ئۇنــى  كېتىلگەنــدە،  ئېلىــپ  ئــۇ  كېتىلگــەن.  ئېلىــپ  الگېرغــا  ئۇمــۇ 
بــۇ  ئىــدى.  ئېيتقــان  كېلىدىغانلىقىنــى  قايتىــپ  ئۆيىگــە  ۋە  ئاخىرلىشــىدىغانلىقىنى  كېيىــن  ئايدىــن  بىــر 
 15 ئىــدى.  ئېيتىلغــان  يېقىنلىرىغىمــۇ  قالغــان  ئۆيــدە  ئۇيغۇرالرنىــڭ  باشــقا  كېتىلگــەن  ئېلىــپ  گــەپ 
كۈندىــن كېيىــن، دوكتــور قىــزى ئانىســىنىڭ الگېرغــا ئېلىــپ كېتىلگەنلىكىدىــن خــەۋەر تاپتــى. بىــر يىــل ئــۈچ ئــاي 
كەتكەنلــەر  ئېلىــپ  بىلــدى.  قىلغانلىقىنــى  قــازا  مومىســىنىڭ  ئاغزىدىــن  ســاقچىنىڭ  ئــۇ  كېيىــن،  ئۆتكەندىــن 
ئېيتقانــدەك بىــر ئــاي تۈگىمىــدى. يەرلىــك ســاقچىار ھەمىشــە تۇخاننىــڭ قىزىغــا: »ئانــاڭ پــات يېقىنــدا قويــۇپ 
بېرىلىــدۇ، ئەگــەر بىــز بىلــەن ھەمكارالشســاڭ، ئىشــار تېزلىشــىدۇ« دېدى. ئــۇالر خىتــاي ئەلچىخانىســىدىكى ئولتۇرۇشــارغا بار، 
دېــدى. بــاردى، خىتــاي ئوقۇغۇچىــار بىلــەن چۈشــكەن رەســىمىڭنى ئــەۋەت دېــدى، ئەۋەتتــى، خىتــاي ســاقچىلىرى ۋاقىــت 
قىلغــان  تېلېفــون  ياكــى  يوللىغانــدا  ئۇچــۇر  قىســقا  دېمەســتىن  كۈنــدۈز  ياكــى  كېچــە  قارىماســتىن  پەرقىگــە 
ــاالمەتلىكى  ــدە س ــپ كېتىلگەن ــا ئېلى ــدى. الگېرغ ــپ كەلمى ــى قايتى ــا ئانىس ــۇردى. ئەمم ــكاس قايت ــال ئىن ــا، دەرھ ۋاقىتت
شــۇنداق ياخشــى دادىســى، كــۆرۈش قۇۋۋىتــى ئاجىــزالپ ۋە ئــۆزى ماڭالمىغــۇدەك دەرىجىــدە بىــر مۇنچــە كىســەللەرنى يــۈدۈپ 
الگېردىــن قايتىــپ كەلــدى. بــۇ دوكات يېزىلغانــدا تــۇ خــان ھاجىنىــڭ الگېرغــا ئېلىــپ كېتىلگىنىگــە 4 يىــل 3 ئــاي 

109 كەلمىــدى.  قايتىــپ  ھازىرغىچــە  بولــۇپ،  بولغــان 

تۇخان ھاجى

  ھھااججىى    اانن  خخ  تتۇۇ  
قاراشلىق  شەھىرى  كورال  رايونى  ئاپتونوم   ئۇيغۇر  ئۇ.  ئانىسى  بالىنىڭ  تۆت  ياش،  53    بىر   گە 

ئۆزىنى  .  شۇغۇللىناتتى  بىلەن  چارۋىچىلىق  ۋە  دېھقانچىلىق  بىلەن  يولدىشى  ھىيەدەان  كىچىك
 تەربىيە   ياخشىبەكراق بالىلىرىنىڭ بولۇپمۇ قىزلىرىنىڭ    ھەممىدىن  .بالىلىرىغا ئاتىغان ئىدى

 تېخىمۇ  سىلەرنى  ئۆزگەرتىدۇ،  تەقدىرىڭالرنى  ئوقۇش: »بالىلىرىغا  ئۇ  قىالتتى.  ئۈمىد  ئېلىشىنى
ئىگە    ياخشى   ئەمەلگە  بىللە  بىلەن  قىزى  چوڭ   ئارزۇسى  ئۇنىڭ .  دەيتتى  «قىلىدۇشارائىتقا 

ئىدى  ئېشىشقا بىرىدە   ئۇنىۋېرسىتېتالرنىڭ   ياخشى  ئەڭ  خىتايدىكى  قىزى  ئۇنىڭ.  باشلىغان 
ئىدى  خۇشال  ئىنتايىن  ئۇ  دە،ئېرىشكەن  ساالھىيىتىگە  ئوقۇش  قىزى   تۇخاننىڭ.  بولغان 

 ئۇ .  قىلىنغان  قوبۇل  ئاسپىرانتلىققا  كېيىن  پۈتتۈرگەندىن  ئۇنىۋېرسىتېتنى  بېيجىڭدىكى
دىن  قىزلىرى  ھېساپلىناتتى. ئوقۇغۇچى تۇنجىئاسپىرانتلىقتا ئوقۇيدىغان    يېزىسىدىكى  ئۇالرنىڭ

 چەتئەلدە   بىر قىزى  .قىلىۋەتتى  خۇشال  خوش خەۋەرلەر ئارقىمۇ ئارقا كېلىپ ئۇالرنى تېخىمۇ
  ئۇنىڭ .  ئەنسىرىدى  ھەم   بولدى  خۇشال  ھەم  تۇخان ھاجى  دە ئېرىشكەن  ئۇنۋانىغائوقۇش    دوكتورلۇق

 دىنئۆي  سەۋەبى بۇرۇن كۆرگەن بىر چۈشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىدى. چۈشىدە  ئەندىشىسىنىڭ
 ئۇ   بىرسى قايتىپ كەلمەپتۇ،  ،كېلىپ  قايتىپ  ئۈچى  ئۇ قۇشالرنىڭ  ،ئۇچۇپ كېتىپتۇ  قۇش  تۆت

باشتا     ھاجى  تۇخان  …شۇنداق ئۇزۇن ساقلىغان ئىدى  كېلىشىنى  قايتىپ  قۇشنىڭ  ئۇ  چۈشىدە
 بىلەن   ىدوكتورلۇققا ئەۋەتكەن قىز  چەتئەلگە  ئاخىرىدا  ۋە  ئاسپىرانتلىققا  ئاندىن   ،قائۇنىۋېرسىتېت

پاراڭلىشىپ  چۈشى »توغرىسىدا   قۇش   كەلمىگەن  قايتىپشۇ    بەلكىم   سىز  ، قورقۇۋاتىمەن: 
 دېگەن ئىدى. «مۇمكىن بولۇشىڭىز

-2017  ئۇ.  ياشايتتى  بىلەن  ئۈمىدى  بولغان  بالىلىرىغا  ئۆزىنىڭ تۇرمۇشى ۋە  ىتۇخان ھاج
ئائىلىسىدىكىلەرۋاقىتتا  باشالنغان  تۇرۇش   تۇتۇپ  كۆلەملىك  كەڭ  ئەتىيازدا  ىلىي   ۋە  ، 

  كېتىلگەندە،  ئېلىپ  ئۇ  .كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرغائوخشاش ئۇمۇ    كۆپىنچىسىگە  قوشنىلىرىنىڭ
  ئۆيىگە   ۋە   ئاخىرلىشىدىغانلىقىنى  كېيىن  ئايدىن   بىر  تەربىيەلەشنىڭ  ماڭغانالرئېلىپ    ئۇنى

نىڭ ئۆيدە ئۇيغۇرالر  باشقا  كېتىلگەن  ئېلىپ  بۇ گەپ  .ئېيتقان ئىدى  كېلىدىغانلىقىنى  قايتىپ
  الگېرغا  ئانىسىنىڭ  قىزى  دوكتور  كېيىن،  كۈندىن  15قالغان يېقىنلىرىغىمۇ ئېيتىلغان ئىدى.  

  ساقچىنىڭ   ئۇ  كېيىن،  ئۆتكەندىن  ئاي  ئۈچ  يىل  بىر.  دىن خەۋەر تاپتىكېتىلگەنلىكى  ئېلىپ
كەتكەنلەر  .  بىلدى  قىلغانلىقىنى  قازا  مومىسىنىڭ  ئاغزىدىن  ئاي  بىر  ئېيتقاندەكئېلىپ 

  بېرىلىدۇ،   قويۇپ  يېقىندا  پات  ئاناڭ: »قىزىغا  تۇخاننىڭ  ھەمىشە  ساقچىالر  يەرلىك.  تۈگىمىدى
  ئەلچىخانىسىدىكى  خىتاي  ئۇالر.  دېدى  «تېزلىشىدۇ  ئىشالر  ھەمكارالشساڭ،  بىلەن  بىز  ئەگەر

رەسىمىڭنى ئەۋەت دېدى،   چۈشكەن  بىلەن  ئوقۇغۇچىالر  خىتاي  باردى،  .دېدى  ،ئولتۇرۇشالرغا بار
 قىسقادېمەستىن    كۈندۈزياكى    كېچە  قارىماستىن  پەرقىگە   ۋاقىت  ساقچىلىرى  خىتايئەۋەتتى،  

  ئانىسى  ئەمما.  قايتۇردى  ئىنكاس  دەرھال  ۋاقىتتا،  قىلغان  تېلېفون  ياكى  يوللىغاندا   ئۇچۇر
  كۆرۈش   ،دادىسى  دە ساالمەتلىكى شۇنداق ياخشىكېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرغا.  كەلمىدى  قايتىپ
يۈدۈپ  ۋە  ئاجىزالپ  قۇۋۋىتى كىسەللەرنى  مۇنچە  بىر  دەرىجىدە  ماڭالمىغۇدەك    الگېردىن   ئۆزى 
 يىل  4  الگېرغا ئېلىپ كېتىلگىنىگە  نىڭخان ھاجى  يېزىلغاندا تۇ   دوكالت  بۇ.  كەلدى  قايتىپ

  109كەلمىدى. قايتىپ زىرغىچەھا بولۇپ، بولغان ئاي 3
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 ئۇيغــۇر رايونىنىــڭ قەدىمىــي شــەھەرلىرىن بىــرى بولغان قەشــقەردە تۇغۇلغان، 
ــن  ــى شــاڭخەيدە پۈتتۈرگە ــي مەكتەپن ــۇپ ئالى ــان بول ــى ياخشــى ئوقۇغ ــۇ ناھايىت ئ
پۈتتۈرگەندىــن  ئاســپىرانتلىقنى  ئۇنىۋېرســىتېتىدا  توكيــو  ئــۇ  ئاندىــن  ئىــدى، 
كېيىــن، ياپونىيەدىكــى نــارا پەن-تېخنىــكا ئىنســتىتۇتىدا بىئوتېخنىــكا ساھەســىدە 
تەتقىقاتچــى بولــۇپ ئىشلەشــكە باشــلىغان. مىھــراي خىتــاي ســىرتىدىكى بارلىــق 
ئۇيغۇرالرغــا ئوخشــاش، خىتــاي ســاقچىلىرىنىڭ تەھدىتىگــە ئۇچرىغــان، ئۇنىڭغــا 
ئىزدىگەــن ســاقچىالر، بولۇپمــۇ تاغىســى ئۇيغــۇر يازغۇچىســى ئابدۇۋېلــى ئايۇپنىــڭ 
ئىجتىمائىــي تاراتقــۇ ۋە خەلقئــارا مەتبۇئاتــالردا ئېــالن قىلىنغــان جــازا الگېرلىــرى 
توغرىســىدىكى بايانلىرىنــى ئۆچۈرۋېتىشــنى تەلەــپ قىلغــان. مىھراي قەشــقەردىكى 
ئائىلىســىدىكىلەرگە بىرەــر ئىــش ئىــش بولماســىلىقى ئۈچــۈن ئۆزىگــە بۇيرۇلغــان 

ئىشــالرنى قىلىشــقا ئۇرۇنغــان. 
ئۇنىــڭ ئائىلىســىدىكىلىرى، قىــزى خىتايغــا قايتىپ كەلســە، ئۆزلىرىگە بولغان 
ــىنى  ــپ كېلىش ــزراق قايتى ــڭ تې ــالپ، قىزىنى ــى ئوي ــىمنىڭ ئازىيىدىغانلىقىن بېس
تەلەــپ قىلــدى، ئۇنىــڭ تاغىســى ئابدۇۋېلــى ئايــۇپ مېھراينىــڭ قايتىــپ كېتىشــىگە 
قارشــى چىققــان بولــۇپ، قايتىــپ كەتســە بېشــىغا بىرەــر ئىــش كېلىشــىدىن 
ئەنســىرىگەن ئىــدى. 2019-يىلــى 8-ئايــدا، مىھــراي خىتايغــا قايتىــش ســەپىرىدە، 
ئايدۇرۇمغــا ماڭغىچــە ئەــڭ ئاخىرقــى قېتىــم تاغىســى بىلەن پاراڭالشــقان. تاغىســى 
مىھراينىــڭ قايتىــپ كېتىشــىنى توســالمىغان ئىــدى، خــۇددى مىھــراي تاغىســىنىڭ 

ئۇيغۇرالرغــا كەلگەــن ئاپەــت توغرىســىدىكى يازمىلىرىنــى توختىتالمىغاندەــك.
ــازا قىلغانلىقــى توغرىســىدىكى  ــدا، مىھراينىــڭ الگېــردا ق 2020-يىلــى 12-ئاي
ئۇچــۇر ئائىلىســىدىكىلەرگە يەتكۈزۈلــدى. جەســەتنى تاپشــۇرۇپ بەرگەنــدە، 
ئائىلىگــە قىزىنىــڭ ئۆيىــدە قــازا قىلغانلىقىنــى ئېيتىش شــەرتى قوشــۇپ، رەســمىي 

بىــر دوكالت تەييارلىــدى.
ئابدۇۋەلــى ئايــۇپ، خىتايغــا قايتىــش ســەپىرىدىن توســالمىغان جىيەنىنىــڭ 
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مىھراي ئەركىن

  ررككىىنن  ئئەە    رراايي  ممىىھھ  

شەھەرلىرىن  رايونىنىڭ  ئۇيغۇر  ناھايىتى    ئۇ  تۇغۇلغان،  قەشقەردە  بولغان  بىرى  قەدىمىي 
بولۇپ  ئوقۇغان  ئاندىن  شاڭخەيدە  مەكتەپنى  ئالىي  ياخشى  ئىدى،   توكيو   ئۇ  پۈتتۈرگەن 

ئاسپىرانتلىقنى   تېخنىكا-پەن  نارا  ياپونىيەدىكى  كېيىن،  پۈتتۈرگەندىن  ئۇنىۋېرسىتېتىدا 
 خىتاي  رايمىھ.  باشلىغان ئىشلەشكە  بولۇپ   تەتقىقاتچى   ساھەسىدە  بىئوتېخنىكا  ئىنستىتۇتىدا

  ئۇنىڭغا  ،ئۇچرىغان  تەھدىتىگە  ساقچىلىرىنىڭ  خىتاي  ئوخشاش،  ئۇيغۇرالرغا  بارلىق  ىكىسىرتىد
  تاراتقۇ   ئىجتىمائىي  ئايۇپنىڭ   ۋېلىئابدۇ  يازغۇچىسى  ئۇيغۇر  تاغىسى  بولۇپمۇ  ،ئىزدىگەن ساقچىالر

قىلىنغان  خەلقئارا  ۋە ئېالن   بايانلىرىنى  توغرىسىدىكى  الگېرلىرى  جازا  مەتبۇئاتالردا 
ئىش  ئائىلىسىدىكىلەرگە  قەشقەردىكى  رايمىھ.  قىلغان  تەلەپ  ئۆچۈرۋېتىشنى   ئىش   بىرەر 
  ئۇرۇنغان. قىلىشقا بۇيرۇلغان ئىشالرنى ئۆزىگە ئۈچۈن بولماسىلىقى

بېسىمنىڭ   ،كەلسە  قايتىپ  خىتايغا  قىزى  ئائىلىسىدىكىلىرى،  ئۇنىڭ بولغان  ئۆزلىرىگە 
  تاغىسى  ئۇنىڭ ئازىيىدىغانلىقىنى ئويالپ، قىزىنىڭ تېزراق قايتىپ كېلىشىنى تەلەپ قىلدى،

مېھراينىڭ قايتىپ كېتىشىگە قارشى چىققان بولۇپ، قايتىپ كەتسە بېشىغا   ئايۇپ  ئابدۇۋېلى
ئىدى. ئەنسىرىگەن  كېلىشىدىن  ئىش  قايتىش   رايمىھ  ئايدا،-8  يىلى-2019  بىرەر  خىتايغا 

ماڭغىچە ئايدۇرۇمغا   تاغىسى .  پاراڭالشقان  بىلەن  تاغىسى   قېتىم   ئاخىرقى  ئەڭ  سەپىرىدە، 
خۇددى  ىشىنىكېت   قايتىپ  راينىڭمىھ ئىدى،   ئۇيغۇرالرغا  تاغىسىنىڭ  رايمىھ  توسالمىغان 

 .توختىتالمىغاندەك يازمىلىرىنى توغرىسىدىكى ئاپەت كەلگەن

  ئۇچۇر  توغرىسىدىكى  قىلغانلىقى  قازا  داالگېر  ىڭمىھراين  ئايدا،-12  يىلى-2020
يەتكۈزۈلدىئائىلىسىدىكىلەر  قازا   ئۆيىدە  قىزىنىڭ  ئائىلىگە   بەرگەندە،  تاپشۇرۇپ  جەسەتنى.  گە 

 تەييارلىدى.  بىر دوكالت رەسمىي ،ى ئېيتىش شەرتى قوشۇپقىلغانلىقىن

توسالمىغان   سەپىرىدىن  قايتىش  خىتايغا  ئايۇپ،  ئۆلۈم  ئابدۇۋەلى  جىيەنىنىڭ 
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شــىنجاڭ ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ پروفېسســورى بولــۇپ، ئۇيغــۇر مەدەنىيىتــى 
ئىقتىدارلىــق  ساھەســىدە  ئىلىم-پەــن  خەلقئــارا  جەھەتتــە،  تەتقىقاتــى 
مۇتەخەسســىس دەــپ قارىالتتــى. ئــۇ ئــۆزى ئىشــلىگەن ئۇنىۋېرســىتېتتا ئــاز 
ــڭ  ــۇرۇپ، ئۇيغۇرالرنى ــى ق ــات مەركىزىن ــت تەتقىق ــر مەدەنىيە ســانلىق مىللەتلە
ئۇيغۇرالرغــا  ئىــدى.  توپلىغــان  ئەتراپلىــق  بايلىقىنــى  مەدەنىيەــت  تارىخــى 
ھەرقايســى  دۇنيانىــڭ  شــوغۇللىنىدىغان،  بىلەــن  تەتقىقــات  مۇناســىۋەتلىك 
جايلىرىدىكــى ئاكادېمىــكالر پروفېسســور راھىلــە داۋۇتنــى ئۆزلىرىنىــڭ تەتقىقاتــى 
ئۈچــۈن ناھايىتــى مۇھىــم مۇتەخەسىســلەرنىڭ بىــرى ســۈپىتىدە كۆرىــدۇ. راھىلــە 
ــڭ نۇرغــۇن  ــدى. دۇنيانى ــر ئۈلگــە ئى ــالر ئۈچــۈن بى ــز ئوقۇغۇچى داۋۇت ئۇيغــۇر قى
ــالردا  ــارا مەتبۇئات جايلىرىدىكــى ئاكادېمىــكالر ئىجتىمائىــي تاراتقــۇالردا ۋە خەلقئ
راھىلــە داۋۇت ھەققىــدە توختىلىــپ، راھىلەنىــڭ ئــاق كۆڭۈللۈكــى، ئىللىقلىقــى، 
مېھماندوســتلۇقى ۋە تەتقىقــات جەھەتتىكــى تۆھپىلىرىنــى مەدھىيلەيــدۇ. راھىلــە 
داۋۇت 2017-يىلــى 12-ئايــدا الگېرغــا ئېلىــپ كېتىلگەــن. شــۇنىڭدىن كېيىــن ئــۇ 

ــوق. ــر ي ــداق خەۋە ــىدا ھېچقان توغرىس

راھىلە داۋۇت
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 مەركەزلىرى  ئىشچى قۇل  .5.5

  بەزى   ۋە  قارشى  ئىرادىسىگە  ئۆز  ئۇيغۇرالرنى  دىن بېرى،يىل  ئۇزۇن  ھۆكۈمىتى   خىتاي  گەرچە
  قانچە  بىر  يېقىنقى  ئەمما  بولسىمۇ،  كەلگەن  ئىشلىتىپ  ھەققىگە  ئىش  تۆۋەن  ناھايىتى  ساھەلەردە

قارى  يىلدا، ۋە  ئۇيغۇرالرغا  سىياسىتى  ئەمگەك  مەجبۇرىي  مەسىلىسى   الگېرلىرى  جازاتىلغان 
  ھۆكۈمىتى  جىنپىڭ  شى  بولۇپمۇ  ،خەلقئارا جەمئىيەتتە مۇھىم كۈنتەرتىپكە كىردى. قۇل ئىشچى

 ئومۇمالشتى   كەڭ  نى قالپاق قىلىپ،سىياسەت  ناملىق  «تۇرۇش  قارشى  نامراتلىققا»  مەزگىلىدە
. تېخىمۇ كەڭ دائىرىدە تارقالدى  نامىدا  «تەربىيەلەش  كەسپىي»  بىرلەشتۈرۈلۈپ،  الگېرالر بىلەن  ۋە

  ھەمراھ   سۈنئىي  قولغا چۈشكەن  ۋە  تەتقىقات  بېرىلغان  ئېلىپ يىلىدىن باشالپ  -2019  بولۇپمۇ
 زاۋۇتنى   يۈز  نەچچە  سېلىنغان  يېنىغا  الگېرالرنىڭ   باشالپ  يىلدىن-2018  ،سۈرەتلىرى

  كېرەكلىكىنى   قىلىش  مۇزاكىرە  ئەستايىدىل  مەسىلىسىنى   مەجبۇرىي ئەمگەك  ئاشكارىلىدى ۋە
 ئوتتۇرىغا قويدى. 

ئەمگەك مەجبۇرىي  قارىتىلغان   بارغان   ئېلىپ  تەتقىقات  اتوغرىسىد  سىياسىتى  ئۇيغۇرالرغا 
 سىياسىتى  تۇرۇش  قارشى  نامراتلىققا  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي:  دېدى  مۇنداق  زېنز  ئادرىئان

  ئاپتونوم   ئۇيغۇر  شىنجاڭ  ئارىلىقتا،  بولغان  يىلغىچە- 2020  يىلدىن-2016  دائىرىسىدە،
قارىغاندا  )  نىڭئۇيغۇر  مىڭ  610  مىليون  2  رايونىدىكى سۆزىگە  ئورگانلىرىنىڭ  رەسمىي  خىتاي 

سانىنىڭ ئۇيغۇر   ئۈچۈن   ياخشىالش  ۋەزىيىتىنى   ئىقتىسادىي  ئاتالمىش(  ى20%  رايوندىكى 
  ئاپتونوم  ئۇيغۇرئىشچىالرنى  (  1:  خۇالسىلىگەن  تۆۋەندىكىدەك  پىالنىنى  ماددىلىق  6  تەييارلىغان
 جايلىرىغا  قايسى  ھەر   ئىشچىالرنى خىتاينىڭ(  2)ئەۋەتىش.    جايلىرىغا  قايسى  ھەر   رايونىنىڭ
 ۋە  ئىشلەپچىقىرىششىنجاڭ    قىلىدىغان  كونترول  ھۆكۈمىتى  ئىشچىالرنى خىتاي  (3  .ئەۋەتىش
(  5  يۆتكەش،  رايونىغا  سانائەتنىڭ  شەھەر  ئىشچىالرنى(  4  ئەۋەتىش،دېۋىزىيىسىگە    قۇرۇلۇش

ئىگىلىكىدىكىئىشچىالرنى     ئالدىغا   ئۆز  تىپتىكى  كىچىك(  6)  ،ئەۋەتىش  غاالرزاۋۇت  دۆلەت 
  بىر   ھەر  ھۆكۈمىتى  خىتاي  ئاساسەن،  پىالنغا  بۇ  111.قولالش  تەشەببۇسىنى  تىكلەش  ئىگىلىك
مەجبۇرىي   ئىشلىشىنى  بىرىدە  رايونالرنىڭ  ئېلىنغان  تىلغا  كىشىنىڭ  بىر  دېگەندە  كەم  ئائىلىدىن

 ۋەزىيىتىنى  ئىقتىسادىي  ئۆستۈرۈپ،  ماھارىتىنى  كەسپىي  ئۇيغۇرالرنىڭ  بۇنىڭ  ۋە  قىلدى
 زامانىۋى  ئىشلەشنىڭ  زاۋۇتتا  ،شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا.  قويدى   ئوتتۇرىغا  ياخشىاليدىغانلىقىنى

قىلىپ، ئۇيغۇر   تەشۋىق ئىكەنلىكىنى ئېھتىياجى قىلىش  ئازاد شەخسلەرنى   ۋە ئۇسۇلى تۇرمۇش
 ئىلھامالندۇردى.   ئىشلەشكە ئىچىدە پىالن بۇئاياللىرىنىمۇ 

كېلىشكە  الگېرلىرى  جازا كۈنتەرتىپكە  چىققان   ئوتتۇرىغا  ،ئۆتمەي  ئۇزۇن  باشالپ  خەلقئارا 
ئەمگەك  بىلەن   زاۋۇتالر  سېلىنغان  يېنىغا  الگېرالرنىڭ  بىلەن  ئالدى  ،مەسىلىسى  مەجبۇرىي 

  ئېغىرلىقىتېخىمۇ    مەسىلىنىڭ  بۇ  ئۆتمەي  ئۇزۇن  ئەمما  ،بىرلەشتۈرۈلۈپ تىلغا ئېلىنغان بولسىمۇ
ئىشلىگىلى    ۋە  ەمگەككە زورلىغانمەجبۇرىي ئ  مۇنىئۇيغۇرالر  سىرتىدىكى  الگېر  بايقالدى. خىتاي
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 مەركەزلىرى  ئىشچى قۇل  .5.5

  بەزى   ۋە  قارشى  ئىرادىسىگە  ئۆز  ئۇيغۇرالرنى  دىن بېرى،يىل  ئۇزۇن  ھۆكۈمىتى   خىتاي  گەرچە
  قانچە  بىر  يېقىنقى  ئەمما  بولسىمۇ،  كەلگەن  ئىشلىتىپ  ھەققىگە  ئىش  تۆۋەن  ناھايىتى  ساھەلەردە

قارى  يىلدا، ۋە  ئۇيغۇرالرغا  سىياسىتى  ئەمگەك  مەجبۇرىي  مەسىلىسى   الگېرلىرى  جازاتىلغان 
  ھۆكۈمىتى  جىنپىڭ  شى  بولۇپمۇ  ،خەلقئارا جەمئىيەتتە مۇھىم كۈنتەرتىپكە كىردى. قۇل ئىشچى

 ئومۇمالشتى   كەڭ  نى قالپاق قىلىپ،سىياسەت  ناملىق  «تۇرۇش  قارشى  نامراتلىققا»  مەزگىلىدە
. تېخىمۇ كەڭ دائىرىدە تارقالدى  نامىدا  «تەربىيەلەش  كەسپىي»  بىرلەشتۈرۈلۈپ،  الگېرالر بىلەن  ۋە

  ھەمراھ   سۈنئىي  قولغا چۈشكەن  ۋە  تەتقىقات  بېرىلغان  ئېلىپ يىلىدىن باشالپ  -2019  بولۇپمۇ
 زاۋۇتنى   يۈز  نەچچە  سېلىنغان  يېنىغا  الگېرالرنىڭ   باشالپ  يىلدىن-2018  ،سۈرەتلىرى

  كېرەكلىكىنى   قىلىش  مۇزاكىرە  ئەستايىدىل  مەسىلىسىنى   مەجبۇرىي ئەمگەك  ئاشكارىلىدى ۋە
 ئوتتۇرىغا قويدى. 

ئەمگەك مەجبۇرىي  قارىتىلغان   بارغان   ئېلىپ  تەتقىقات  اتوغرىسىد  سىياسىتى  ئۇيغۇرالرغا 
 سىياسىتى  تۇرۇش  قارشى  نامراتلىققا  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي:  دېدى  مۇنداق  زېنز  ئادرىئان

  ئاپتونوم   ئۇيغۇر  شىنجاڭ  ئارىلىقتا،  بولغان  يىلغىچە- 2020  يىلدىن-2016  دائىرىسىدە،
قارىغاندا  )  نىڭئۇيغۇر  مىڭ  610  مىليون  2  رايونىدىكى سۆزىگە  ئورگانلىرىنىڭ  رەسمىي  خىتاي 

سانىنىڭ ئۇيغۇر   ئۈچۈن   ياخشىالش  ۋەزىيىتىنى   ئىقتىسادىي  ئاتالمىش(  ى20%  رايوندىكى 
  ئاپتونوم  ئۇيغۇرئىشچىالرنى  (  1:  خۇالسىلىگەن  تۆۋەندىكىدەك  پىالنىنى  ماددىلىق  6  تەييارلىغان
 جايلىرىغا  قايسى  ھەر   ئىشچىالرنى خىتاينىڭ(  2)ئەۋەتىش.    جايلىرىغا  قايسى  ھەر   رايونىنىڭ
 ۋە  ئىشلەپچىقىرىششىنجاڭ    قىلىدىغان  كونترول  ھۆكۈمىتى  ئىشچىالرنى خىتاي  (3  .ئەۋەتىش
(  5  يۆتكەش،  رايونىغا  سانائەتنىڭ  شەھەر  ئىشچىالرنى(  4  ئەۋەتىش،دېۋىزىيىسىگە    قۇرۇلۇش

ئىگىلىكىدىكىئىشچىالرنى     ئالدىغا   ئۆز  تىپتىكى  كىچىك(  6)  ،ئەۋەتىش  غاالرزاۋۇت  دۆلەت 
  بىر   ھەر  ھۆكۈمىتى  خىتاي  ئاساسەن،  پىالنغا  بۇ  111.قولالش  تەشەببۇسىنى  تىكلەش  ئىگىلىك
مەجبۇرىي   ئىشلىشىنى  بىرىدە  رايونالرنىڭ  ئېلىنغان  تىلغا  كىشىنىڭ  بىر  دېگەندە  كەم  ئائىلىدىن

 ۋەزىيىتىنى  ئىقتىسادىي  ئۆستۈرۈپ،  ماھارىتىنى  كەسپىي  ئۇيغۇرالرنىڭ  بۇنىڭ  ۋە  قىلدى
 زامانىۋى  ئىشلەشنىڭ  زاۋۇتتا  ،شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا.  قويدى   ئوتتۇرىغا  ياخشىاليدىغانلىقىنى

قىلىپ، ئۇيغۇر   تەشۋىق ئىكەنلىكىنى ئېھتىياجى قىلىش  ئازاد شەخسلەرنى   ۋە ئۇسۇلى تۇرمۇش
 ئىلھامالندۇردى.   ئىشلەشكە ئىچىدە پىالن بۇئاياللىرىنىمۇ 

كېلىشكە  الگېرلىرى  جازا كۈنتەرتىپكە  چىققان   ئوتتۇرىغا  ،ئۆتمەي  ئۇزۇن  باشالپ  خەلقئارا 
ئەمگەك  بىلەن   زاۋۇتالر  سېلىنغان  يېنىغا  الگېرالرنىڭ  بىلەن  ئالدى  ،مەسىلىسى  مەجبۇرىي 

  ئېغىرلىقىتېخىمۇ    مەسىلىنىڭ  بۇ  ئۆتمەي  ئۇزۇن  ئەمما  ،بىرلەشتۈرۈلۈپ تىلغا ئېلىنغان بولسىمۇ
ئىشلىگىلى    ۋە  ەمگەككە زورلىغانمەجبۇرىي ئ  مۇنىئۇيغۇرالر  سىرتىدىكى  الگېر  بايقالدى. خىتاي
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  قىلىنغاندىن  ئېالن  دوكالت  115.قىلغان   ئېالن  ئىكەنلىكىنى  مەسئۇل  ئەھۋالغا  بۇ  ھۆكۈمىتىنىڭ
 قۇل.  يۈرگۈزۈلدى  جازا  نۇرغۇنخىتاي ھۆكۈمىتىگە    يېرىمىدا  كېيىنكى  يىلىنىڭ -2020  كېيىن،

 كىرگۈزۈلدى.   تىزىملىككە  قارا  شىركەتلىرى  خىتاي  قىسىم   بىر  ئىشلىتىدىغان  ئىشچىالرنى
كۆلەمدە    سانائىتىدە  پاختا  ئىشچىلىرى  ئۇيغۇر   ئامېرىكا،   سەۋەبىدىن،  ئىشلىتىلگەنلىكىكەڭ 

  تەشكىالتلىرى   ھوقۇق  كىشىلىك  دۆلەتلەردىكى  قاتارلىق  ياپونىيە  ۋە  دانىيە  ئاۋىستىرالىيە،
 .قىلدى  تەلەپ قىلىشنى بايقۇت خىتاي ماللىرىنى

بايق   يېنىغا   الگېرلىرىنىڭ  جازا  پىسەنتىگىمۇ ئالماي،  تالرنىۇخىتاي ھۆكۈمىتى بۇ جازا ۋە 
داۋامالشتۇردى  ئىشچىلىرىنى  ئۇيغۇر  زاۋۇتالردا  سېلىنغان   ،باشقا  دىننىڭئۇ.  ئىشلىتىشنى 

 ،ىنماستىنقىل  خەۋەر  ئائىلىسىگە  ئۇيغۇرالر  تاماملىغان  تەربىيەلەشنى  ئاتالمىش  الگېرالردىكى
باشقا  تەپسىلىي  BBC  يۆتكەلدى.  سۈپىتىدە  ئىشچى  قۇل  زاۋۇتالرغا  جايلىرىدىكى  خىتاينىڭ 

پەقەت    مەجبۇرالنغان  قىلىشقا  ئىشلەمچىلىك  پەسىللىك  سانائىتىدىال  پاختاخەۋىرىدە، 
 خىتاي   بۇ خەۋەردىن بىئارام بولغان  116.گەنېرىل ب  كۆرسىتىپ  بارلىقىنى  ئۇيغۇرنىڭ  يۈزمىڭلىغان

ئۇيغۇرالرنىڭ قۇل ئىشچى سۈپىتىدە    ،ئەۋەتىپ  فاكىس  گە  BBC  مىنىستىرلىكى  ئىشالر  تاشقى
قىلدى. رەت    ئىشلەيدىغان   رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  مىنىستىرلىك،  ئىشلىتىلگەنلىكىنى 

  خىزمەتنى  بىلەن  ئىختىيارلىقى   ئۆز  ئىشچىالرنىڭ  بارلىق  مىللەتتىكى  ئوخشىمىغان
  ئىمزااليدىغانلىقىنى   دائىرىسىدە  قانۇن  توختامىنى  خىزمەت  ئۇالرنىڭ  ۋە  تالاليدىغانلىقىنى

 تۇرغان  كۈلۈمسىرەپ  مىللەت خەلقىنىڭ  قايسى  ھەر  شىنجاڭدىكى»  شۇنداقال  .دىقوي  ئوتتۇرىغا
  117. دېدى  «جاۋابى  ياخشى   ئەڭ  ئىغۋالىرىنىڭ-پىتنە  ۋە  يالغانچىلىقى  ئامېرىكىنىڭ  چىرايلىرى
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تۇرغان  »   قويغان  ئوتتۇرىغا  مىنىستىرلىك  زىيارەتلەردە،  بارغان  ئېلىپ  بىز كۈلۈمسىرەپ 
 چىققان  قېلىپىدىن  ئىنسان  ئۇيغۇرالرنىڭ  ئىشلەۋاتقان  بولۇپ   قۇل  ئۇياقتا تۇرسۇن،  «چىرايالر

ياشاۋاتقانلىقى   بىلەن  نازىمى  مەدىنە.  ئېرىشىمىز  ئۇچۇرالرغا  مۇھىم   ھەققىدە  شارائىتالردا 
 يىلالرنىڭ-2000مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ بۇرۇندىنال بار ئىكەنلىكىنى،    زىيارىتىمىزدە،  ئۆتكۈزگەن

  ىياشلىرىن  ئۇيغۇر  ياشتىن تۆۋەن  18يېزىالردا ياشايدىغان    رايونىدىكى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  بېشىدا،
بېرىش   مائاش  ئىشقا    بىلەن   ۋەدىسىياخشى  ئاپىرىپ  ئۆلكىلىرىگە  ئىچكىرى  خىتاينىڭ 

 ياشالرنىڭ  قىسىم   بىر  ۋاقىتتا  ئەينى  ئىكەنلىكىنى،  توزاق  بىر  بۇنىڭ  بىلدۇق.  سالغانلىقىنى
ئېيتقان    بۇ  بىلەن   ئىختىيارلىقى  ئۆز ئايرىلغانلىقىنى  يېزىلىرىدىن  ئۈچۈن  ئىشلەش  ئىشالردا 

نازىمى،مەدى ئىشلەشكە    ئۆيىدىن  ئەمەسلىكىنى،  ئۇنداق  قارىماققا  ۋەزىيەتنىڭ  نە  ئايرىلىپ 
  ناچار شارائىتالردا ئىشلىتىلگەنكىنى  ئىنتايىن تۆۋەن ئىش ھەققى بىلەن  بالىالرنىڭكەتكەن  

 پۇلى  خەجلەيدىغان  ئۇالرنىڭ  يېگەندە،  تاماق  رېستوراندا  ئادەم  5-4  مەسىلەن،  118.قىلدى  بايان
  بېرىلىدىغان مائاش  ئىشلەيدىغانالرغا بولۇپ قۇل ئىشچى ،ئەتراپىدا بولىدۇ يۈەن 500 تەخمىنەن

ئىشچىالر    شۇڭالشقا،ئەتراپىدا.    يۈەن  500-600 قۇل  يەردە  ئىشچىالرغا  ۋەئۇ    قارىتا   باال 
ئىكەنلىكىنىدەپسەندىچىلىكى  ھوقۇق   كىشىلىك   خىل  ئىككى   ئوخشىمىغان مەۋجۇت    نىڭ 

 بايقىغىلى بولىدۇ. 
 

 .كۈنىدىكى سۆھبەت- 8ئاينىڭ -4يىلى -2021بىلەن  مەدىنە نازىمى  118

ئارقىلىق،غېنى  ھىم ئابدۇرى  خىمىك  قىلغان   زىيارەت  بىز كەچۈرمىشلىرى   ڭ بالىالرنى  نىڭ 
ئابدۇرېھىم   بىلەلەيمىز.  ئەمەسلىكىنى  ۋەقە  يېڭى  ئىشلىتىلىشىنىڭ  سۈپىتىدە  ئىشچى  قۇل 

دەيدۇ مۇنداق  »غېنى  دۈرۈشكە  رتە  پاختا  مەجبۇرىي  يىللىرىمدا،  قىلغان  ئوقۇتقۇچىلىق  مەن: 
. تەرگىلى باراتتى  پاختا  مەجبۇرىي  ئوقۇغۇچىالر  كىلەتتى ۋە  بۇيرۇق  مەكتەپكە.  بولدۇم  شاھىت

  كۆزىتىشلىرىنى   ئۆزىنىڭدەپ    «ئۇالرنى ئۆز قولۇم بىلەن ئېلىپ بارغان ۋە كۆرگەن بىرى.  مەن
  قوللىنىلغانلىقى  قانداق  ئىلگىرى  الگېرلىرىدىن  جازائىشچىالرنىڭ    قۇل   دى ۋە كەلتۈر  نەقىل

تېرىش    پاختا  بولۇپمۇ  ،ئەمگەك  مەجبۇرىيەت  بۇ»  :قويدى  ئوتتۇرىغا  تەپسىالتالرنى  مۇھىم  توغرىسىدا
  مەن ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان  ئەمما  ،كۆرۈنىدۇ  كەلگەندەك  بارلىققا  كېيىن  الگېرلىرىدىن  جازا  ئىشى
 ئېلىپتېرىشكە    پاختا  سائەت  12  كۈنىگە  ئوقۇغۇچىالر  يازدا  يىللىرىمۇ بار ئىدى.-2002-2004

 ئېلىپ  تېرىشكە  پاختا  لىقئاي  بىر  ،ئوقۇۋاتقاندا  سىنىپتا  ئىككىنچى  قىزىممۇ  جىيەنبېرىالتتى.  
 بېرىلىپ  ئېلىپ  ئېتىزىغا  پاختا  بالىالر.  ئىدى  بار  ئىش  مۇنداق  مۇئىلگىرى  يىل  20.  كېتىلگەن

تېرەتتى پاختا  تۇرۇپ  ئاي  بىر  يەردە  ياكى    .شۇ  ئېغىلالردا،  ئاساسەن   ئۈستىدە  نىڭسامانئۇالر 
 يېشىغا  .يۇيۇنالمايتتى  غىچەئاي  بىر  ئوقۇغۇچىالر.  تۇراتتى  ئۆيدەبولسا    ئوقۇتقۇچىالر.  ياتاتتى

  كىلوگىرام،  40  غاچوڭلىرى  پاختا،  كىلوگىرام  35  كىچىكلەرگە.  ئىدى  بار  ۋەزىپىسى  ئاساسەن
  بۇ  ئۇالر  بولۇپ،  يۈكلەنگەن  ۋەزىپىسى  يىغىش  پاختا  كىلوگىرام  45  كۈنىگە   چوڭالرغا  تېخىمۇ
كۈندە  نورمىنى ئارىالش    خىتاي-ئۇيغۇر  دەمەكتىپىمىز.  ئىدى  كېرەك  تولدۇرۇشى  بىر 

  ئىككى  ۇن تۇرمايتتى،ئۇز  بىزدەك  ئۇالر  لېكىن  ،خىتاي ئوقۇغۇچىالرمۇ باراتتى  ،ئوقۇغانلىقتىن
تېرىيەلىگىنىچە   ،كۈندىلىك ئورۇناليدىغان نورمىسى يوق ئىدى  ئۇالرنىڭ  ،تۇرۇپ قايتاتتى  ھەپتە 

 119«.تېرەتتى

خىتاينىڭ   نەتىجىسىدە،  زىيارىتىمىز  ئۆتكۈزگەن  بىلەن  ئابدۇرېھىم غېنى  ۋە  نازىمى  مەدىنە
  بالىالر  ئوقۇۋاتقان  مەكتەپتە  دىن بېرى بولۇپمۇيىل  20  دېگەندە  كەم   قۇل ئىشچىلىق سىياسىتىنى

ك قىلىپ  ئىجرا  قىلىش  ئۈستىدىن  ئىجرا  سىياسەتنى  بۇ  شۇنداقال  كۆرەلەيمىز،  ەلگەنلىكىنى 
نىڭ شارائىتىنىڭ ئوقۇغۇچىالر  خىتايجەريانىدا، ئۇيغۇر بالىالر بىلەن بىر مەكتەپتە ئوقۇيدىغان  

 رىۋاالاليمىز. تېخىمۇ ياخشى ئىكەنلىكىنى، ۋە ئەمگەك ۋاقتىنىڭ تېخىمۇ قىسقا ئىكەنلىكىنى كۆ

 الگېرلىرىدىكى   جازا خىتاينىڭ    زىيارىتىمىزدە،  ئۆتكۈزگەن  بىلەنايلىر  ب  داررېن  ئىنسانشۇناس
كىشىلەرنىمۇ    بەلكى  ئەمەس،  ئۇيغۇرالرنىڭال تۇرۇۋاتقان  الگېرىدا  جازا    ئىشچى  قۇليېقىنلىرى 

بىلدۇق. ئىشلەتكەنلىكىنى    ۋە   گۇرۇپپىنى  ئىككى  ھەر  مەجبۇرالنغان  قۇللۇققا  بايلېر  قىلىپ 
  كۆپىنچىسى   بېرىلگەنلەرنىڭ  قويۇپ  الگېردىن: »تەسۋىرلەيدۇ  مۇنداق  كەچۈرمىشلىرىنى  رنىڭئۇال

  باشقۇرغۇچىلىرى  زاۋۇتالرنىڭ  بەزىدە  ھەتتا.  ئەۋەتىلىدۇ  زاۋۇتالرغا  ئۈچۈن  ئەمگەك   مەجبۇرىي
 ئۇالرغا   دېيىشىچە،  كىشىلەرنىڭ  قىلغان  زىيارەت  مەن.  قىلىدۇ  قوبۇل  ئىشچى  الگېردىن  كېلىپ

بېرىلگەن    بۇ .  لىدىكەنبېرى  ى  1/6  ھەققىنىڭ  ئىش  تۆۋەن  ئەڭ  ياكى  بېرىلمەيدىكەن،  مائاش  يا
يېتىدىكەن.   زاۋۇتتىكى  مىقدارمۇ ئاران  ئاساسلىق ئېھتىياجىنى سېتىۋېلىشقا  بازىرىدىن    تالال 

  دىكەن. بارى  ياتىقىغا  زاۋۇتنىڭ  ياكىيېرىگە    ئۇخاليدىغانزاۋۇتتىكى    بەلكى  ئۆيلىرىگە ئەمەس،  كەچتە
. ە ئۆگىنىش قىلىدۇھەققىد  ئىدىئولوگىيىسى  سىياسىي  ئۇنىڭ  ۋە  خىتاي  داۋاملىق  ئۇالر  يەردە   بۇ
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تۇرغان  »   قويغان  ئوتتۇرىغا  مىنىستىرلىك  زىيارەتلەردە،  بارغان  ئېلىپ  بىز كۈلۈمسىرەپ 
 چىققان  قېلىپىدىن  ئىنسان  ئۇيغۇرالرنىڭ  ئىشلەۋاتقان  بولۇپ   قۇل  ئۇياقتا تۇرسۇن،  «چىرايالر

ياشاۋاتقانلىقى   بىلەن  نازىمى  مەدىنە.  ئېرىشىمىز  ئۇچۇرالرغا  مۇھىم   ھەققىدە  شارائىتالردا 
 يىلالرنىڭ-2000مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ بۇرۇندىنال بار ئىكەنلىكىنى،    زىيارىتىمىزدە،  ئۆتكۈزگەن

  ىياشلىرىن  ئۇيغۇر  ياشتىن تۆۋەن  18يېزىالردا ياشايدىغان    رايونىدىكى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  بېشىدا،
بېرىش   مائاش  ئىشقا    بىلەن   ۋەدىسىياخشى  ئاپىرىپ  ئۆلكىلىرىگە  ئىچكىرى  خىتاينىڭ 

 ياشالرنىڭ  قىسىم   بىر  ۋاقىتتا  ئەينى  ئىكەنلىكىنى،  توزاق  بىر  بۇنىڭ  بىلدۇق.  سالغانلىقىنى
ئېيتقان    بۇ  بىلەن   ئىختىيارلىقى  ئۆز ئايرىلغانلىقىنى  يېزىلىرىدىن  ئۈچۈن  ئىشلەش  ئىشالردا 

نازىمى،مەدى ئىشلەشكە    ئۆيىدىن  ئەمەسلىكىنى،  ئۇنداق  قارىماققا  ۋەزىيەتنىڭ  نە  ئايرىلىپ 
  ناچار شارائىتالردا ئىشلىتىلگەنكىنى  ئىنتايىن تۆۋەن ئىش ھەققى بىلەن  بالىالرنىڭكەتكەن  

 پۇلى  خەجلەيدىغان  ئۇالرنىڭ  يېگەندە،  تاماق  رېستوراندا  ئادەم  5-4  مەسىلەن،  118.قىلدى  بايان
  بېرىلىدىغان مائاش  ئىشلەيدىغانالرغا بولۇپ قۇل ئىشچى ،ئەتراپىدا بولىدۇ يۈەن 500 تەخمىنەن

ئىشچىالر    شۇڭالشقا،ئەتراپىدا.    يۈەن  500-600 قۇل  يەردە  ئىشچىالرغا  ۋەئۇ    قارىتا   باال 
ئىكەنلىكىنىدەپسەندىچىلىكى  ھوقۇق   كىشىلىك   خىل  ئىككى   ئوخشىمىغان مەۋجۇت    نىڭ 

 بايقىغىلى بولىدۇ. 
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ئارقىلىق،غېنى  ھىم ئابدۇرى  خىمىك  قىلغان   زىيارەت  بىز كەچۈرمىشلىرى   ڭ بالىالرنى  نىڭ 
ئابدۇرېھىم   بىلەلەيمىز.  ئەمەسلىكىنى  ۋەقە  يېڭى  ئىشلىتىلىشىنىڭ  سۈپىتىدە  ئىشچى  قۇل 

دەيدۇ مۇنداق  »غېنى  دۈرۈشكە  رتە  پاختا  مەجبۇرىي  يىللىرىمدا،  قىلغان  ئوقۇتقۇچىلىق  مەن: 
. تەرگىلى باراتتى  پاختا  مەجبۇرىي  ئوقۇغۇچىالر  كىلەتتى ۋە  بۇيرۇق  مەكتەپكە.  بولدۇم  شاھىت

  كۆزىتىشلىرىنى   ئۆزىنىڭدەپ    «ئۇالرنى ئۆز قولۇم بىلەن ئېلىپ بارغان ۋە كۆرگەن بىرى.  مەن
  قوللىنىلغانلىقى  قانداق  ئىلگىرى  الگېرلىرىدىن  جازائىشچىالرنىڭ    قۇل   دى ۋە كەلتۈر  نەقىل

تېرىش    پاختا  بولۇپمۇ  ،ئەمگەك  مەجبۇرىيەت  بۇ»  :قويدى  ئوتتۇرىغا  تەپسىالتالرنى  مۇھىم  توغرىسىدا
  مەن ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان  ئەمما  ،كۆرۈنىدۇ  كەلگەندەك  بارلىققا  كېيىن  الگېرلىرىدىن  جازا  ئىشى
 ئېلىپتېرىشكە    پاختا  سائەت  12  كۈنىگە  ئوقۇغۇچىالر  يازدا  يىللىرىمۇ بار ئىدى.-2002-2004

 ئېلىپ  تېرىشكە  پاختا  لىقئاي  بىر  ،ئوقۇۋاتقاندا  سىنىپتا  ئىككىنچى  قىزىممۇ  جىيەنبېرىالتتى.  
 بېرىلىپ  ئېلىپ  ئېتىزىغا  پاختا  بالىالر.  ئىدى  بار  ئىش  مۇنداق  مۇئىلگىرى  يىل  20.  كېتىلگەن

تېرەتتى پاختا  تۇرۇپ  ئاي  بىر  يەردە  ياكى    .شۇ  ئېغىلالردا،  ئاساسەن   ئۈستىدە  نىڭسامانئۇالر 
 يېشىغا  .يۇيۇنالمايتتى  غىچەئاي  بىر  ئوقۇغۇچىالر.  تۇراتتى  ئۆيدەبولسا    ئوقۇتقۇچىالر.  ياتاتتى

  كىلوگىرام،  40  غاچوڭلىرى  پاختا،  كىلوگىرام  35  كىچىكلەرگە.  ئىدى  بار  ۋەزىپىسى  ئاساسەن
  بۇ  ئۇالر  بولۇپ،  يۈكلەنگەن  ۋەزىپىسى  يىغىش  پاختا  كىلوگىرام  45  كۈنىگە   چوڭالرغا  تېخىمۇ
كۈندە  نورمىنى ئارىالش    خىتاي-ئۇيغۇر  دەمەكتىپىمىز.  ئىدى  كېرەك  تولدۇرۇشى  بىر 

  ئىككى  ۇن تۇرمايتتى،ئۇز  بىزدەك  ئۇالر  لېكىن  ،خىتاي ئوقۇغۇچىالرمۇ باراتتى  ،ئوقۇغانلىقتىن
تېرىيەلىگىنىچە   ،كۈندىلىك ئورۇناليدىغان نورمىسى يوق ئىدى  ئۇالرنىڭ  ،تۇرۇپ قايتاتتى  ھەپتە 

 119«.تېرەتتى

خىتاينىڭ   نەتىجىسىدە،  زىيارىتىمىز  ئۆتكۈزگەن  بىلەن  ئابدۇرېھىم غېنى  ۋە  نازىمى  مەدىنە
  بالىالر  ئوقۇۋاتقان  مەكتەپتە  دىن بېرى بولۇپمۇيىل  20  دېگەندە  كەم   قۇل ئىشچىلىق سىياسىتىنى

ك قىلىپ  ئىجرا  قىلىش  ئۈستىدىن  ئىجرا  سىياسەتنى  بۇ  شۇنداقال  كۆرەلەيمىز،  ەلگەنلىكىنى 
نىڭ شارائىتىنىڭ ئوقۇغۇچىالر  خىتايجەريانىدا، ئۇيغۇر بالىالر بىلەن بىر مەكتەپتە ئوقۇيدىغان  

 رىۋاالاليمىز. تېخىمۇ ياخشى ئىكەنلىكىنى، ۋە ئەمگەك ۋاقتىنىڭ تېخىمۇ قىسقا ئىكەنلىكىنى كۆ

 الگېرلىرىدىكى   جازا خىتاينىڭ    زىيارىتىمىزدە،  ئۆتكۈزگەن  بىلەنايلىر  ب  داررېن  ئىنسانشۇناس
كىشىلەرنىمۇ    بەلكى  ئەمەس،  ئۇيغۇرالرنىڭال تۇرۇۋاتقان  الگېرىدا  جازا    ئىشچى  قۇليېقىنلىرى 

بىلدۇق. ئىشلەتكەنلىكىنى    ۋە   گۇرۇپپىنى  ئىككى  ھەر  مەجبۇرالنغان  قۇللۇققا  بايلېر  قىلىپ 
  كۆپىنچىسى   بېرىلگەنلەرنىڭ  قويۇپ  الگېردىن: »تەسۋىرلەيدۇ  مۇنداق  كەچۈرمىشلىرىنى  رنىڭئۇال

  باشقۇرغۇچىلىرى  زاۋۇتالرنىڭ  بەزىدە  ھەتتا.  ئەۋەتىلىدۇ  زاۋۇتالرغا  ئۈچۈن  ئەمگەك   مەجبۇرىي
 ئۇالرغا   دېيىشىچە،  كىشىلەرنىڭ  قىلغان  زىيارەت  مەن.  قىلىدۇ  قوبۇل  ئىشچى  الگېردىن  كېلىپ

بېرىلگەن    بۇ .  لىدىكەنبېرى  ى  1/6  ھەققىنىڭ  ئىش  تۆۋەن  ئەڭ  ياكى  بېرىلمەيدىكەن،  مائاش  يا
يېتىدىكەن.   زاۋۇتتىكى  مىقدارمۇ ئاران  ئاساسلىق ئېھتىياجىنى سېتىۋېلىشقا  بازىرىدىن    تالال 

  دىكەن. بارى  ياتىقىغا  زاۋۇتنىڭ  ياكىيېرىگە    ئۇخاليدىغانزاۋۇتتىكى    بەلكى  ئۆيلىرىگە ئەمەس،  كەچتە
. ە ئۆگىنىش قىلىدۇھەققىد  ئىدىئولوگىيىسى  سىياسىي  ئۇنىڭ  ۋە  خىتاي  داۋاملىق  ئۇالر  يەردە   بۇ
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بېرىشئوتتۇرىسىد  زاۋۇت  بىلەن  ياتاق جەريانىدا- ا  بېشى  ئۇالرنىڭ   ،كېلىش   ۋە   ئۈستى 
 مەھبۇسالرنىڭ  الگېرلىرىدىكى  جازا  تەرەپتىن،  بىر  يەنە.  تەكشۈرۈلىدۇ  دائىم   تېلېفونلىرى

 زاۋۇتالرغا   الگېردىن  ئۇالر  گەرچە.  ئەۋەتىلىدۇ  ئىشلەشكە  زاۋۇتالرغا  ھەمىشە  مۇتۇغقانلىرى
  كىرىمىنى  ئۇالرنىڭ  ئەمما   ئىشلىسىمۇ،   شارائىتتا  ياخشى  قەدەر  بىر  قارىغاندا  ئەۋەتىلگەنلەرگە 

  ئېنىق  ھازىرچە.  كېسىۋالىدۇنى باھانە قىلىپ  چىقىمالر ئوخشاش  شۇنىڭغا  ۋە  تۇرالغۇ  ساياھەت،
 قۇل ئىشچى بولۇپ ئىشلەۋاتقان يۈزمىڭالرچە ئۇيغۇر بار دەپ  بولسىمۇ،  تەس  دېيىش  نەرسە  بىر

 120«. ئوياليمىز

ئىقتىسادىي  »خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ    زىيارىتىمىزدە،  ئۆتكۈزگەن  بىلەن  ئابدۇررېشىت  نۇرسىمان
ئەكسىچە،    «ئەركىنلىك شارائىتتا   بولۇپ   ئىشچى   قۇل شوئارىنىڭ    ئۇيغۇر   ئىشلەۋاتقان  ناچار 
  ئۆزىنىڭ بىلدۇق. نۇرسىمان ئابدۇرېشىت    قەرزگە بوغۇپ قويغانلىقىنى  ياشلىرىنى  ۋە  بالىلىرى

 الر ئىش  بەرگەن  يۈز  يېقىندا   بۇ: »بايان قىلىپ مۇنداق دېدى  كۆرگەنلىرىنى  زاۋۇتىدا  يىپ  بىر
شۇنداق  كىچىك  بىز  .ئەمەس تە مەكتەپ  ئۇالر  باشالپ،  يىلدىن-2006.  قىلغان  ۋاقتىمىزدىمۇ 

  تۈزۈش  كېلىشىم   بىلەن  زاۋۇتالر  بالىالرنى  ئوقۇمىغان  مەكتەپتە   ئوتتۇرا  تولۇق  ياكى  ئوقۇمايدىغان
ئىچكىرى    مەن.  تەتتىېك  ئېلىپ  دەپ  «ئوغۇل  200  يېزىدىن   ئۇ  قىز،  200بۇ يېزىدىن  »  ئارقىلىق
  تۇرۇۋاتقان   مەن  نىقىزالرئاپام تۇرۇۋاتقان يېزىدىكى  .  ئوقۇۋاتاتتىم   خىتايچە  شەھەردە  بىر  ئۆلكىدە
ئوقۇۋاتقان شەھەرد   نىقىزىم: »ئاپامغا دوستلىرى  .كەپتۇ  ئېلىپ   شەھەرگە  ە  سىزنىڭ قىزىڭىز 

  « كۆرۈپ باقسا؟  قاراپ  بىرقىزىڭىز بېرىپ    ؟ياخشى تۇرۇۋاتقانمىدۇ  ؟، راستال شۇ شەھەردىمىدۇدەيدۇ
شۇنىڭ  د مەنەپتۇ.  ئىدى.    بىر  ئۇ  باردىم،  زاۋۇتقا  بىلەن  زاۋۇتى  باشقۇرغۇچى    زاۋۇتنىڭيىپ 

قىلدى.  ،بولغاچقا  دادىسى  دوستۇمنىڭ  مېنىڭخادىمى   رۇخسەت  كىرىشىمگە  ئىچىگە   مېنىڭ 
ئىدىم كۆر  ئىچىدە  زاۋۇتنىڭ دىال  قىسمى  بىر  ئاز  پەقەت  ئەمما  چوڭ،  ناھايىتى  زاۋۇت  بۇ.  گەن 

ئىشلەيتتى  ئىشچىالرنى  ئەرزان  ئۇالر  بولۇپ،  زاۋۇت  تاشلىۋېتىلگەن  بىر  ۇب  مېنىڭچە.  ئىشچى 
ئىدىئىشل  شارائىتتا  ئېغىر   بەزىلىرىنىئىشچىالرنىڭ    ئۈچۈن  تاپقانلىقى   خىتايالر .  ىتىۋاتقان 
  پارچە   بىر.  كىردىم   ئۆيگە   بىر  مەن.  يدىكەنئىشلە   كېچىدە  ئۇيغۇرالريدىكەن،  ئىشلە  ئەتىگەندە
  كىشى مۇنچىلىك ئىشلىدى،  بۇمانچە يۈەن،    مائاشى   ،مۇنچىلىك ئىشلىدىكىشى    بۇ : »قەغەزگە

- 800  زاۋۇتقا  بالىالر  بەزى  ھەتتا.  يېزىقلىق ئىدى  دەپ  «يوق   كارىۋات  ۋە  تاماق  ئۇنىڭغا  شۇڭا
 121«. بوغۇلۇپ قالغان ئىدى قەرزگە قارىماي ئىشلىگىنىگە  ئۇالر. ئىدى قەرزدار يۈەن 0001

ئابدۇرېشىتنىڭ   كۆرگەن    زاۋۇتتا  ئىشلىتىلگەن  ئىشچىالر  قۇلنۇرسىمان  بىلەن  كۆزى  ئۆز 
قۇرامىغا    بىرىنچىسى،  بۇالرنىڭ.  چىقىرىمىز  يەكۈننى  مۇھىم   ئۈچ  بىزمەنزىرىلەردىن   تېخى 

 ئېغىر  ئۇالرنىئائىلىسى بىلەن بولغان ئاالقىسىنى مەجبۇرىي ئۈزۈپ    يەتمىگەن قۇل ئىشچىالرنىڭ
 « تۇرۇش  قارشى  نامراتلىققا»  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي  ،ئىككىنچىسى.  ئىشلىتىدۇ  شارائىتتا

يولغا ئىلگىرى  قويۇلۇشتىن  يولغا  تۈرى  الگېرلىرى  جازا  ۋە  سىياسىتى ئەمگەكنى  مەجبۇرىي  مۇ 
بولۇشى،   كەلگەن   ئىقتىسادىي »  ياكى  «تۇرۇش  قارشى  نامراتلىققا»  ئۈچىنچىسى،قويۇپ 

 دار قىلىپ قويۇشقەرز  ئەمەلىيەتتە  ئىشچىالر  قۇل  قا سېلىنغانئىشمەجبۇرىي    نامىدا  «تەرەققىيات
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سېلىنىدۇ  زاۋۇتالردا  تۆلىگۈچە  قەرزنى  ھەمدە  جازالىنىدۇ  ئارقىلىق ئەمگەككە  .  مەجبۇرىي 
  تۇتۇپ  مەجبۇرىي  ،ەمۇئامىل  ناچار  پايدىلىنىش،  قااليمىقان  كۈچىدىن  ئەمگەك  بىز  ،شۇڭالشقا

 دېسەك بولىدۇ. كەلدۇق دۇچ ۋەقەگە ئېغىر نۇرغۇن تەكشۈرۈشكە تېگىشلىك ۋە تۇرۇش

 بولغان  ئۇيغۇرالرغا  ئۇنىڭ  ۋە  دەرىجىسى  مۇئامىلىنىڭ  ناچار  ئالتاي  ۇززاتق  سودىگەر   ئۈرۈمچىلىك
مەجبۇري    ئەھمەت  ۋە  ۋېلىئابدۇ  تاغام  ئىككى  مېنىڭ: »دېدى  مۇنداق  چۈشەندۈرۈپ  تەسىرىنى

  باشالپ،   دۈشەنبەدىن  ئۇ .  ئېغىر  تېخىمۇ  ئەھۋالىئەمگەككە سېلىنىۋاتىدۇ. ئەخمەت تاغامنىڭ  
  ئورنىدا   ئىشلەپچىقىرىش  بىر  يېقىن  گەمچىئۈرۈ.  ئىشلەيدۇ  كەچكىچە  شەنبە  زاۋۇتىدا   ئىشچى  قۇل

يېقىنسائەت  16  كۈندە زاۋۇتتا   شەنبە  دۈشەنبەدىن.  دىكەنئىشلەي  كە  كەچلىرى  كۈنىگىچە 
ۋەكۆرى  بالىلىرىنى  قايتىپ،  ئۆيىگە  كەچتە  كۈنى  شەنبە  ياتىدىكەن.   دادامنىڭ   دىكەن 

بېرىپ   ئېلىپ  قايتىدىكەن.  كەچتە  كۈنى  يەكشەنبەالزىمەتلىكلىرىنى   الگېرالردا  چوڭ  زاۋۇتقا 
  كېتىدۇ،  ئۆلۈپ  ىبەزىلىر.  چىقىدۇ  ئۆلۈكتىن پەرقى يوق سىرتقا  ياكى  ئۆلتۈرۈلىدۇ  يا  ئۇيغۇرالر
  ئىشلىيەلەيدىغان   ئەگەر  ئايرىلغانالر  الگېردىن.  كىمۇ قوشۇلىدۇئىشلەش  زاۋۇتتا  ھەتتا  بەزىلىرى
 شەرقىي .  ئالىدۇمائاش    يۈەن  500  ئايدا  ھەر  .باشاليدۇ  ئىشلەشكە  زاۋۇتالردا   بولسا  دەرىجىدە

دەپ   راھەت  يەردە  ئۇ  ۋە  ئوچۇق  مەسچىتلەر  مەركىزى   تۈركىستاندىكى قويدۇق  قىلغىلى  ناماز 
 ئىشچىالرغىمۇ مائاش بەردۇق دەپ كۆز بوياۋاتىدۇ.   زاۋۇتتىكى  خەلقئارانىڭ كۆزىنى بويىغان بولسا،

تۈپەيلى   ناچارلىقى  شارائىتى  تۇرىدىكەن.   ئۆلتۈرىۋېلىش  ئۆزىنىخىزمەت  بولۇپ  ۋەقەلىرىمۇ 
خىزمەت ۋاقتىنى    يەنىجازالنىدىكەن،  مۇ  ئىشچىالر  يەردىكى  ئۇ  ئۆلتۈرىۋالغاندا،  ئۆزىنى  بىرەرسى

 ئۆزۈمنى   مەن  ئەگەر»  ئۇ يەردىكىلەر  دەك.دېگەن  ئىشلەش  كۈنىمۇ  يەكشەنبە  ياكىتېخىمۇ ئۇزارتىش  
  ئادەم   3-2  شۇنداقتىمۇ.  يدىكەنئويال  دەپ  «جازالىنىدۇ  سەۋەبلىك  مەنباشقىالرمۇ    ،ۈۋالسامئۆلتۈر
 دىلدار .  بار  قىزى  بىر  ئىسىملىك  دىلدار  اھارنىڭتۇغقىنىم ئابدۇلق  نەۋرە.  ئۆلتۈرىۋالغان  ئۆزىنى

  ئۇ   مەن  ئايدا بىر ئاران كۆرۈشەلىگەنلىكى ئۈچۈن،  2-1دادام بىلەن    .ئىشلىدى  زاۋۇتىدا  تېلېفون
  122«.بىلمەيمەن كۆپ ھەققىدە زاۋۇت

  ئۆلچىمى   ئەمگەك  قىلىنغان  قوبۇل   كۆلەمدە  كەڭ  جەمئىيەتتە  خەلقئارا  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي
 يىلى-1930  بولۇپمۇ  قىلغانلىقىنى،  تەرۇز- دەخلى  ھوقۇقىغا  خىزمەتچىلەرنىڭ-ئىشچى  ۋە

  ئەھدىنامىسىگە   ئەمگەك  مەجبۇرىيەت  نومۇرلۇق-29  تەشكىالتىنىڭ  ئەمگەك  خەلقئارا  ماقۇلالنغان
  قۇل   شارائىتىدا  خىزمەت   ئېغىر  ئۈستىگە،  ئۇنىڭ  123.كۆرىۋاالاليمىز  قىلغانلىقىنى   خىالپلىق

  كېلىپ   تۈپەيلىدىن  سەۋەبلەر   بىلمىگەن  تېخى  بىز  ياكى  ئۆلۈمى  ئۇيغۇرالرنىڭ  ئىشلىگەن  بولۇپ
  تەدبىر   جىددىي(  قاتارلىقالر  قاتىللىق  ھادىسىسى،  خىزمەت)  ئۆلۈمى  ئىشچىالرنىڭ  چىققان

 . قىلىدۇ تەلەپ مۇقەررەر  قوللىنىشنى

 ناچار  ئېلىنغان  تىلغا  يۇقىرىدا  سۆھبىتىمىزدە،  ئۆتكۈزگەن  بىلەن   مەھمۇد  مەلىكە
سىرت، سالغانلىقى  جىنسىي  الرغائىشچى  ئايال  مۇئامىلىلەردىن    توغرىسىدا  پاراكەندىچىلىك 

  16  ئائىلىلىرى  ئۇيغۇر  رايونىدىكى  خوتەن»  : مەھمۇدمەلىكە  .  ئېرىشتۇق  ئۇچۇرالرغا  مۇھىم 
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81

بېرىشئوتتۇرىسىد  زاۋۇت  بىلەن  ياتاق جەريانىدا- ا  بېشى  ئۇالرنىڭ   ،كېلىش   ۋە   ئۈستى 
 مەھبۇسالرنىڭ  الگېرلىرىدىكى  جازا  تەرەپتىن،  بىر  يەنە.  تەكشۈرۈلىدۇ  دائىم   تېلېفونلىرى

 زاۋۇتالرغا   الگېردىن  ئۇالر  گەرچە.  ئەۋەتىلىدۇ  ئىشلەشكە  زاۋۇتالرغا  ھەمىشە  مۇتۇغقانلىرى
  كىرىمىنى  ئۇالرنىڭ  ئەمما   ئىشلىسىمۇ،   شارائىتتا  ياخشى  قەدەر  بىر  قارىغاندا  ئەۋەتىلگەنلەرگە 

  ئېنىق  ھازىرچە.  كېسىۋالىدۇنى باھانە قىلىپ  چىقىمالر ئوخشاش  شۇنىڭغا  ۋە  تۇرالغۇ  ساياھەت،
 قۇل ئىشچى بولۇپ ئىشلەۋاتقان يۈزمىڭالرچە ئۇيغۇر بار دەپ  بولسىمۇ،  تەس  دېيىش  نەرسە  بىر

 120«. ئوياليمىز

ئىقتىسادىي  »خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ    زىيارىتىمىزدە،  ئۆتكۈزگەن  بىلەن  ئابدۇررېشىت  نۇرسىمان
ئەكسىچە،    «ئەركىنلىك شارائىتتا   بولۇپ   ئىشچى   قۇل شوئارىنىڭ    ئۇيغۇر   ئىشلەۋاتقان  ناچار 
  ئۆزىنىڭ بىلدۇق. نۇرسىمان ئابدۇرېشىت    قەرزگە بوغۇپ قويغانلىقىنى  ياشلىرىنى  ۋە  بالىلىرى

 الر ئىش  بەرگەن  يۈز  يېقىندا   بۇ: »بايان قىلىپ مۇنداق دېدى  كۆرگەنلىرىنى  زاۋۇتىدا  يىپ  بىر
شۇنداق  كىچىك  بىز  .ئەمەس تە مەكتەپ  ئۇالر  باشالپ،  يىلدىن-2006.  قىلغان  ۋاقتىمىزدىمۇ 

  تۈزۈش  كېلىشىم   بىلەن  زاۋۇتالر  بالىالرنى  ئوقۇمىغان  مەكتەپتە   ئوتتۇرا  تولۇق  ياكى  ئوقۇمايدىغان
ئىچكىرى    مەن.  تەتتىېك  ئېلىپ  دەپ  «ئوغۇل  200  يېزىدىن   ئۇ  قىز،  200بۇ يېزىدىن  »  ئارقىلىق
  تۇرۇۋاتقان   مەن  نىقىزالرئاپام تۇرۇۋاتقان يېزىدىكى  .  ئوقۇۋاتاتتىم   خىتايچە  شەھەردە  بىر  ئۆلكىدە
ئوقۇۋاتقان شەھەرد   نىقىزىم: »ئاپامغا دوستلىرى  .كەپتۇ  ئېلىپ   شەھەرگە  ە  سىزنىڭ قىزىڭىز 

  « كۆرۈپ باقسا؟  قاراپ  بىرقىزىڭىز بېرىپ    ؟ياخشى تۇرۇۋاتقانمىدۇ  ؟، راستال شۇ شەھەردىمىدۇدەيدۇ
شۇنىڭ  د مەنەپتۇ.  ئىدى.    بىر  ئۇ  باردىم،  زاۋۇتقا  بىلەن  زاۋۇتى  باشقۇرغۇچى    زاۋۇتنىڭيىپ 

قىلدى.  ،بولغاچقا  دادىسى  دوستۇمنىڭ  مېنىڭخادىمى   رۇخسەت  كىرىشىمگە  ئىچىگە   مېنىڭ 
ئىدىم كۆر  ئىچىدە  زاۋۇتنىڭ دىال  قىسمى  بىر  ئاز  پەقەت  ئەمما  چوڭ،  ناھايىتى  زاۋۇت  بۇ.  گەن 

ئىشلەيتتى  ئىشچىالرنى  ئەرزان  ئۇالر  بولۇپ،  زاۋۇت  تاشلىۋېتىلگەن  بىر  ۇب  مېنىڭچە.  ئىشچى 
ئىدىئىشل  شارائىتتا  ئېغىر   بەزىلىرىنىئىشچىالرنىڭ    ئۈچۈن  تاپقانلىقى   خىتايالر .  ىتىۋاتقان 
  پارچە   بىر.  كىردىم   ئۆيگە   بىر  مەن.  يدىكەنئىشلە   كېچىدە  ئۇيغۇرالريدىكەن،  ئىشلە  ئەتىگەندە
  كىشى مۇنچىلىك ئىشلىدى،  بۇمانچە يۈەن،    مائاشى   ،مۇنچىلىك ئىشلىدىكىشى    بۇ : »قەغەزگە

- 800  زاۋۇتقا  بالىالر  بەزى  ھەتتا.  يېزىقلىق ئىدى  دەپ  «يوق   كارىۋات  ۋە  تاماق  ئۇنىڭغا  شۇڭا
 121«. بوغۇلۇپ قالغان ئىدى قەرزگە قارىماي ئىشلىگىنىگە  ئۇالر. ئىدى قەرزدار يۈەن 0001

ئابدۇرېشىتنىڭ   كۆرگەن    زاۋۇتتا  ئىشلىتىلگەن  ئىشچىالر  قۇلنۇرسىمان  بىلەن  كۆزى  ئۆز 
قۇرامىغا    بىرىنچىسى،  بۇالرنىڭ.  چىقىرىمىز  يەكۈننى  مۇھىم   ئۈچ  بىزمەنزىرىلەردىن   تېخى 

 ئېغىر  ئۇالرنىئائىلىسى بىلەن بولغان ئاالقىسىنى مەجبۇرىي ئۈزۈپ    يەتمىگەن قۇل ئىشچىالرنىڭ
 « تۇرۇش  قارشى  نامراتلىققا»  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي  ،ئىككىنچىسى.  ئىشلىتىدۇ  شارائىتتا

يولغا ئىلگىرى  قويۇلۇشتىن  يولغا  تۈرى  الگېرلىرى  جازا  ۋە  سىياسىتى ئەمگەكنى  مەجبۇرىي  مۇ 
بولۇشى،   كەلگەن   ئىقتىسادىي »  ياكى  «تۇرۇش  قارشى  نامراتلىققا»  ئۈچىنچىسى،قويۇپ 

 دار قىلىپ قويۇشقەرز  ئەمەلىيەتتە  ئىشچىالر  قۇل  قا سېلىنغانئىشمەجبۇرىي    نامىدا  «تەرەققىيات
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سېلىنىدۇ  زاۋۇتالردا  تۆلىگۈچە  قەرزنى  ھەمدە  جازالىنىدۇ  ئارقىلىق ئەمگەككە  .  مەجبۇرىي 
  تۇتۇپ  مەجبۇرىي  ،ەمۇئامىل  ناچار  پايدىلىنىش،  قااليمىقان  كۈچىدىن  ئەمگەك  بىز  ،شۇڭالشقا

 دېسەك بولىدۇ. كەلدۇق دۇچ ۋەقەگە ئېغىر نۇرغۇن تەكشۈرۈشكە تېگىشلىك ۋە تۇرۇش

 بولغان  ئۇيغۇرالرغا  ئۇنىڭ  ۋە  دەرىجىسى  مۇئامىلىنىڭ  ناچار  ئالتاي  ۇززاتق  سودىگەر   ئۈرۈمچىلىك
مەجبۇري    ئەھمەت  ۋە  ۋېلىئابدۇ  تاغام  ئىككى  مېنىڭ: »دېدى  مۇنداق  چۈشەندۈرۈپ  تەسىرىنى

  باشالپ،   دۈشەنبەدىن  ئۇ .  ئېغىر  تېخىمۇ  ئەھۋالىئەمگەككە سېلىنىۋاتىدۇ. ئەخمەت تاغامنىڭ  
  ئورنىدا   ئىشلەپچىقىرىش  بىر  يېقىن  گەمچىئۈرۈ.  ئىشلەيدۇ  كەچكىچە  شەنبە  زاۋۇتىدا   ئىشچى  قۇل

يېقىنسائەت  16  كۈندە زاۋۇتتا   شەنبە  دۈشەنبەدىن.  دىكەنئىشلەي  كە  كەچلىرى  كۈنىگىچە 
ۋەكۆرى  بالىلىرىنى  قايتىپ،  ئۆيىگە  كەچتە  كۈنى  شەنبە  ياتىدىكەن.   دادامنىڭ   دىكەن 

بېرىپ   ئېلىپ  قايتىدىكەن.  كەچتە  كۈنى  يەكشەنبەالزىمەتلىكلىرىنى   الگېرالردا  چوڭ  زاۋۇتقا 
  كېتىدۇ،  ئۆلۈپ  ىبەزىلىر.  چىقىدۇ  ئۆلۈكتىن پەرقى يوق سىرتقا  ياكى  ئۆلتۈرۈلىدۇ  يا  ئۇيغۇرالر
  ئىشلىيەلەيدىغان   ئەگەر  ئايرىلغانالر  الگېردىن.  كىمۇ قوشۇلىدۇئىشلەش  زاۋۇتتا  ھەتتا  بەزىلىرى
 شەرقىي .  ئالىدۇمائاش    يۈەن  500  ئايدا  ھەر  .باشاليدۇ  ئىشلەشكە  زاۋۇتالردا   بولسا  دەرىجىدە

دەپ   راھەت  يەردە  ئۇ  ۋە  ئوچۇق  مەسچىتلەر  مەركىزى   تۈركىستاندىكى قويدۇق  قىلغىلى  ناماز 
 ئىشچىالرغىمۇ مائاش بەردۇق دەپ كۆز بوياۋاتىدۇ.   زاۋۇتتىكى  خەلقئارانىڭ كۆزىنى بويىغان بولسا،

تۈپەيلى   ناچارلىقى  شارائىتى  تۇرىدىكەن.   ئۆلتۈرىۋېلىش  ئۆزىنىخىزمەت  بولۇپ  ۋەقەلىرىمۇ 
خىزمەت ۋاقتىنى    يەنىجازالنىدىكەن،  مۇ  ئىشچىالر  يەردىكى  ئۇ  ئۆلتۈرىۋالغاندا،  ئۆزىنى  بىرەرسى

 ئۆزۈمنى   مەن  ئەگەر»  ئۇ يەردىكىلەر  دەك.دېگەن  ئىشلەش  كۈنىمۇ  يەكشەنبە  ياكىتېخىمۇ ئۇزارتىش  
  ئادەم   3-2  شۇنداقتىمۇ.  يدىكەنئويال  دەپ  «جازالىنىدۇ  سەۋەبلىك  مەنباشقىالرمۇ    ،ۈۋالسامئۆلتۈر
 دىلدار .  بار  قىزى  بىر  ئىسىملىك  دىلدار  اھارنىڭتۇغقىنىم ئابدۇلق  نەۋرە.  ئۆلتۈرىۋالغان  ئۆزىنى

  ئۇ   مەن  ئايدا بىر ئاران كۆرۈشەلىگەنلىكى ئۈچۈن،  2-1دادام بىلەن    .ئىشلىدى  زاۋۇتىدا  تېلېفون
  122«.بىلمەيمەن كۆپ ھەققىدە زاۋۇت

  ئۆلچىمى   ئەمگەك  قىلىنغان  قوبۇل   كۆلەمدە  كەڭ  جەمئىيەتتە  خەلقئارا  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي
 يىلى-1930  بولۇپمۇ  قىلغانلىقىنى،  تەرۇز- دەخلى  ھوقۇقىغا  خىزمەتچىلەرنىڭ-ئىشچى  ۋە

  ئەھدىنامىسىگە   ئەمگەك  مەجبۇرىيەت  نومۇرلۇق-29  تەشكىالتىنىڭ  ئەمگەك  خەلقئارا  ماقۇلالنغان
  قۇل   شارائىتىدا  خىزمەت   ئېغىر  ئۈستىگە،  ئۇنىڭ  123.كۆرىۋاالاليمىز  قىلغانلىقىنى   خىالپلىق

  كېلىپ   تۈپەيلىدىن  سەۋەبلەر   بىلمىگەن  تېخى  بىز  ياكى  ئۆلۈمى  ئۇيغۇرالرنىڭ  ئىشلىگەن  بولۇپ
  تەدبىر   جىددىي(  قاتارلىقالر  قاتىللىق  ھادىسىسى،  خىزمەت)  ئۆلۈمى  ئىشچىالرنىڭ  چىققان

 . قىلىدۇ تەلەپ مۇقەررەر  قوللىنىشنى

 ناچار  ئېلىنغان  تىلغا  يۇقىرىدا  سۆھبىتىمىزدە،  ئۆتكۈزگەن  بىلەن   مەھمۇد  مەلىكە
سىرت، سالغانلىقى  جىنسىي  الرغائىشچى  ئايال  مۇئامىلىلەردىن    توغرىسىدا  پاراكەندىچىلىك 

  16  ئائىلىلىرى  ئۇيغۇر  رايونىدىكى  خوتەن»  : مەھمۇدمەلىكە  .  ئېرىشتۇق  ئۇچۇرالرغا  مۇھىم 
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123 International Labor Organization. ILO. C029 - Forced Labour Convention, 1930 (No.29). 24 Mayıs 2021 
tarihinde erişilmiştir. 
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 ئېلىپ   ھۆكۈمىتىدىن يوشۇرۇش ئۈچۈن بىزنىڭ شەھەرگەقىزلىرىنى خىتاي    كىچىك  ياشلىق
  ئىشچى   زاۋۇتالرغا  قىزالرنى  ياشپۈتتۈرگەن    مەكتەپنى  ئوتتۇرا  تولۇق  ھۆكۈمىتى  خىتاي  كېلەتتى.

بارغان    زاۋۇتالرغا  ئۇ.  تەتتىئەۋە  زورالپ  قىلىپ ئۆلكىلەردە    نىقىزالرئىشلەشكە  ئىچكىرى 
مەجبۇراليتتىپاھىشىۋازلىقق   ناچارلىشىپ،  پىسخىكىسى  قىزالرنىڭ  كەلگەن  قايتىپ.  ىمۇ 

قالمايتتى. ھالىتى  كونا  ئۇالرنىڭ ئەسەر    باسقۇنچىلىققا  قىزالرنىڭ  يەردە   ئۇ  بىز  دىن 
  ئائىلىلەر   شۇڭا  .غان ئىدىبول  ۋەيران  ھاياتى  قىزالرنىڭبۇ  .  ئاڭالپ تۇراتتۇق  ىايدىغانلىقىنئۇچر

ئېل  قىزلىرىنى شەھەرگە  بار  بىز  ئۈچۈن  قوياتتىقوغداش  يوشۇرۇپ  كېلىپ   ئۇ   دېدى 124« ىپ 
 . خۇالسىلەپ ئەھۋالنى

، ئەنقەرەدە دوكتورلۇق  ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئىشلەشكە مەجبۇرالنغان  خىتايئائىلە ئەزالىرى  
ھا ۈرابىگ  ئوقۇۋاتقان ھەم جل  زىيارىتىمىزدە،  ئۆتكۈزگەن  بىلەن  قۇل    ئايال  ىمۇھەممەد 

ئۇچرىغانئىشچى تەشۋىقاتنىمۇئامىلىسى  الرنىڭ  مەسىلىنىڭ  ھەم  قىلىپ    ،  بايان  قىسمىنى 
رابىگۈل ۋە  ئۆتتى.  »دادام  چۈشەندۈردى:  مۇنداق  ئەھۋالنى  بۇ  ھەر  ئىنىم    ھاجىمۇھەممەد 

كە سېلىنىپتۇ. الگېرالرنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك  ىدازاۋۇت  توقۇمىچىلىق  الگېر ئىچىدىكى  ئىككىسى
قانداق ئۇچۇر  توغرىسىدا ھېچە باشتىن كەچۈرگەنلىرى  يەرد شىنجاڭدا. مەن ئۇالرنىڭ ئۇ  ھەممىسى  

مېنىڭ  الگېرنىڭ ھەرخىل تۈرلىرى بار ئىكەن،  .  ۇپتۇالگېرالر قۇرۇلبار  زاۋۇتالر  ئااللمىدىم. ئىچىدە  
  تۇتۇپ تۇرۇلغان   الگېرالرداشۇنداق    بىلەن داداممۇ  ئىنىم پەرىزىمچە، ئاپام زاۋۇتالر بار الگېرالردا.  
ئەمگەك مەجبۇرىي  قىزالرنىڭ  مەن    سېلىنىش  كەئىدى.  بار.  يىلى  -2006مەسىلىسىمۇ 

قىزالر ھەم  تۇغقانلىرى )  دوستلىرىمنىڭ  لىكۋاقتىمدا، قەشقەر  ىتتا ئوقۇشقا باشلىغانئۇنىۋېرسىت
 ئاڭلىشىمچە،   دوستۇمدىنجەنۇبىدىكى بىر زاۋۇتقا ئىشلەشكە كەلدى.    خىتاينىڭئوغۇلالر(  ھەم  

. يەرلىك ھۆكۈمەت »قەشقەردىن  ناھايىتى ناچار ۋە تۈزۈك تاماقمۇ يوق ئىدى  شارائىتئۇ يەردىكى  
قۇل    ۋە ئۇالر بۇ سانغا يېتىش ئۈچۈن ئوقۇغۇچىالرنى  دىكەنەيئىشچى ئەۋەتىمىز« د  چىلىكشۇن

 ياشلىق قىزلىرىنىڭ  16-15  . ئائىلىلەرايتتى. توي قىلغانالر بارمتتىقوبۇل قىال  ئىشچىلىققا
سۈ  قۇل ئۆلكىلەرگە ئىشچى  ئىچكىرى  ئۈچۈن  پىتىدە  ئەۋەتىلمەسلىكى  تويىنى  ئىشلەشكە   ،

يەر  قىلىۋىتەتتى. بارغانئۇ  تەرىپىدىن  خىتاي  قىزالرنىڭ  گە  زاۋۇت خورالنغانلىقى  ئەرلەر   ،
 125«. چىلىق قىلغانلىقلىرىنى ئاڭالپ تۇراتتۇقمەسئۇللىرىنىڭ يامان غەرەز بىلەن يېقىن

ئايدا ئۇيغۇر پاختا ئىشچىلىرى توغرىسىدا ئېالن قىلغان باياناتىدا، پاختا  -8يىلى  -2016  خىتاي
تۇيغۇسىنى  بىرلىك  مىللىي  ۋە  تەربىيىسى  ئىدىيىۋى  ئۇيغۇرالرنىڭ  ئىشلىتىلگەن  ئېتىزىدا 

قىل بايان  قىلىدىغانلىقىنى  مەقسەت  مەزمۇنى   بۇ 126، غانكۈچەيتىشنى    ئىستراتېگىيەنىڭ 
  ھۆججەتتە،  بىر يەنە  قىلىنغان  ئېالن  يىلى-2020  ئەگىشىپ مولالشقان ۋە  ە ئۆتۈشىگ  ۋاقىتنىڭ

  غىزالىنىشى،   بىللە  بىلەن  ئۇيغۇرالر  كىشىلەرنىڭ  مەسئۇل  ئىشچىلىرىغا  پاختا  ھۆكۈمىتى  خىتاي
ياشالرغا    ۋە  ئىشلىشى  ئوقۇشى،   كەچۈرۈشى،  تۇرمۇش  بىللە  بىلەن  ئۇالر تېرىيدىغان  پاختا 
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126 John Chan. (2020). Report Shows Scale of Forced Labor in Xinjiang Cotton Industry. China Digital Times. 
15 Aralık 2020. 24 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 

كېرەكلىكىنى  بىلەن  ئاكتىپلىق بېرىشى  تەربىيەسى  ئىدى  ئوتتۇرىغا  تەپەككۇر    127.قويغان 
بىز   ئاساسەن،  ئەمگەكنىال    ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتايھۆججەتلەرگە  بەلكى مەجبۇرىي    ئەمەس، 

جەريانىدا  مەجبۇرىي بېرىلغان    ئەمگەك  ئۇيغۇرالرنىڭ ئېلىپ  بىلەن  تەشۋىقات  ئىدىيىۋى 
ئۆزگەرتىشنىمۇئىدىيى قىلغان  سىنى  باشقا   ئېيتااليمىز.  كېسىپ  لىقىنىمەقسەت  بىز 

 مەسىلىسىنى ئۇچراتتۇق.  تەشۋىقات ئائىتقۇل ئىشچىالرغا  ىمۇزىيارەتلەرد

زىيارىتىمىزدە  ەشەھىد ئۆتكۈزگەن  بىلەن  توغرىسىدا   ئىشچىقۇل    ،ئەلى  تەشۋىقات  ۋە 
يۈز بەردقەشقەردە)  يۇرتۇمدىكى ۋاقىتتا  : »بۇ ۋەقە مەنبىلىۋالدۇقتۆۋەندىكىلەرنى   يېزىدا  ى.  ( 

ئۈچۈن   بولغانلىقى  يېزىدىن شۇنچ  ىمەن.بىلتۇققانلىرىم  كىشى»بۇ  ياردەمگە   ىلىك  زاۋۇتقا  ئۇ 
ئىدى. بۇنىڭغا   ئەمما كۆپچىلىك ئىنتايىن نارازى  چىقىپ تۇراتتى،  « دېگەن خەۋەرلەردىئەۋەتىل

بارلىق  مۇتەشۋىقاتئەگىشىپ   قىزالرنىڭ  كېتىلگەن  ئېلىپ  مەجبۇرى  يەرگە  ئۇ    ىنىكۆپەيدى. 
تۇغقانلىرىم، بىلەتتىم  تۇغقاناليولدىشىمنىڭ    .  يىراق  ئوخشىمىغان   رتۇغقانلىرى،  ئىچىدە 

بارلىقىن كىشىلەرنىڭ  كەلگەن  قايتىپ  كېيىن  يىلدىن  نەچچە  بىر  ۋە  ئەۋەتىلگەن  ى  جايالرغا 
بۇ ئۇقتۇم بولغاچقا،  .  دىيەلمەيدۇ،  كىشىلەر   مەجبۇرىي  نەرسە  بىر  ئېچىپ   ئۇالر   ئاغزىنى 

تىمىزدا ھەر  ڭمۇ تولۇق ئوتتۇرىدىكى ۋاق. بىزنىا دەرسكىمۇ قاتنىشىدىكەنئىشلەۋاتقان زاۋۇتالرد
بۇ ئۆگىنىش تولۇقسىز    .ئۆگىنىشلىرىمىز بولۇپ تۇراتتى  سىياسىي  جۈمە كۈنى دەرستىن كېيىن

ىمۇ بۇ دەرس مەجبۇرىي ئىدى. دۆلەت مەكتەپلىرىدە ئوقۇيمەن  ئۇنىۋېرسىتېتت  ئوتتۇرىدىمۇ بوالتتى.
پىتىمىز  ئوقۇغۇچى بولۇش سۈ  دەيدىكەنسىز بۇ دەرسلەرگە چوقۇم قاتنىشىشىڭىز كېرەك ئىدى.

بىلەن، ھەر كۈنى ئەتىگەندە كومپارتىيىنىڭ قىزىل ناخشىلىرىنى ئېيتاتتۇق. بۇ دەرس ۋاقتىدا 
ھازىر ئىشالرنى  »ۋەتىنىمىز  ئىشنى  قىلىۋاتىدۇ،    مۇنداق  قىلىۋاتىدۇ،  بۇ  سەۋەبتىن  مۇشۇ 

  دىگەن   شىنجاڭ ئۈچۈن ئەڭ مۇھىمى بىخەتەرلىك، بىز تېرورلۇققا قارشى تۇرۇشىمىز كېرەك، دىن
  128دېگەندەك گەپلەرنى قىالتتى. ، يامان ئاقىۋەتكە قالىسىز«ەنسىڭىز، ئەگەر دىنغا ئىش مۇنداق

كەسپى ۋە خىزمىتى    بىلەن   ئوتتۇرىغا قويغان بۇ سىياسەت  دەپ   «تەربىيەلەش»كەسپىي    خىتاي
ھەبىبۇلنىڭ ئېيتىشىچە،   ەلىكەبار نۇرغۇن كىشىلەرنى قۇل ئىشچى بولۇشقا مەجبۇرلىغان. م

قېرىندىشى  يولدىش ئۈچ  يىلدىن -2017ىنىڭ  ئۈچ  كېتىلگەن،  ئېلىپ  الگېرلىرىغا  جازا  يىلى 
ئۇالر   ۋە  قىلىنغان  مۇسادىرە  مەيدانلىرى  دېھقانچىلىق  ئۇالرنىڭ  بېرىلگەن،  قويۇپ  كېيىن 
ئۇالر  كېتىلگەن.  ئېلىپ  ئىشچى سۈپىتىدە  قۇل  زاۋۇتالرغا  باشقا شەھەردىكى  مەجبۇرىي ھالدا 

بېر-2020 قويۇپ  ئااللمىغان  ئۇالردىن  ىلگۈچەيىلى  خەۋەر  ھەققىدە  .  ھېچقانداق  ئۇالر  مەن 
تورىغا   ئاالقە  بېرىلدى.خەۋەر  ئىجتىمائىي  قويۇپ  كېيىن  ئىشلەشكە  ئۇالر    يوللىغاندىن 

: »ھەپتىدە بەش كۈن قانۇن ئۆگىنىمىز«. ئىلگىرى  ەپتۇمەجبۇرالنغان جاي ھەققىدە مۇنداق د
 . ھازىر زاۋۇت ئىشچىلىرى ئۆزلىرىنىڭمائاش بىرەتتى  يۈەن  500ئۇالر زاۋۇتالردىكى ئىشچىالرغا  

كېرەك.    تامىقى تۆلىشى  پۇل  پۇل    تاماق ئۈچۈن  ماڭا  قالمىدى،  پۇل  »بىزدە  ئۈچۈن  پۇلى 
 تا ئىشلەۋاتقانالرنىڭ. بىز ئۇنىڭ ئائىلىسىگە پۇل ئەۋەتتۇق. زاۋۇتگەن ئىدىمسىز؟« دېلەئەۋەتە
جازا الگېرىغا قايتۇرۇلۇشتىن ئەنسىرەپ، ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا ، ئۇالرنىڭ  تاۋابىئاتلىرى-ئائىلە

 
127 John Sudworth. (2020). China’s ‘tainted’ cotton. BBC. Aralık 2020. 24 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
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 ئېلىپ   ھۆكۈمىتىدىن يوشۇرۇش ئۈچۈن بىزنىڭ شەھەرگەقىزلىرىنى خىتاي    كىچىك  ياشلىق
  ئىشچى   زاۋۇتالرغا  قىزالرنى  ياشپۈتتۈرگەن    مەكتەپنى  ئوتتۇرا  تولۇق  ھۆكۈمىتى  خىتاي  كېلەتتى.

بارغان    زاۋۇتالرغا  ئۇ.  تەتتىئەۋە  زورالپ  قىلىپ ئۆلكىلەردە    نىقىزالرئىشلەشكە  ئىچكىرى 
مەجبۇراليتتىپاھىشىۋازلىقق   ناچارلىشىپ،  پىسخىكىسى  قىزالرنىڭ  كەلگەن  قايتىپ.  ىمۇ 

قالمايتتى. ھالىتى  كونا  ئۇالرنىڭ ئەسەر    باسقۇنچىلىققا  قىزالرنىڭ  يەردە   ئۇ  بىز  دىن 
  ئائىلىلەر   شۇڭا  .غان ئىدىبول  ۋەيران  ھاياتى  قىزالرنىڭبۇ  .  ئاڭالپ تۇراتتۇق  ىايدىغانلىقىنئۇچر

ئېل  قىزلىرىنى شەھەرگە  بار  بىز  ئۈچۈن  قوياتتىقوغداش  يوشۇرۇپ  كېلىپ   ئۇ   دېدى 124« ىپ 
 . خۇالسىلەپ ئەھۋالنى

، ئەنقەرەدە دوكتورلۇق  ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئىشلەشكە مەجبۇرالنغان  خىتايئائىلە ئەزالىرى  
ھا ۈرابىگ  ئوقۇۋاتقان ھەم جل  زىيارىتىمىزدە،  ئۆتكۈزگەن  بىلەن  قۇل    ئايال  ىمۇھەممەد 

ئۇچرىغانئىشچى تەشۋىقاتنىمۇئامىلىسى  الرنىڭ  مەسىلىنىڭ  ھەم  قىلىپ    ،  بايان  قىسمىنى 
رابىگۈل ۋە  ئۆتتى.  »دادام  چۈشەندۈردى:  مۇنداق  ئەھۋالنى  بۇ  ھەر  ئىنىم    ھاجىمۇھەممەد 

كە سېلىنىپتۇ. الگېرالرنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك  ىدازاۋۇت  توقۇمىچىلىق  الگېر ئىچىدىكى  ئىككىسى
قانداق ئۇچۇر  توغرىسىدا ھېچە باشتىن كەچۈرگەنلىرى  يەرد شىنجاڭدا. مەن ئۇالرنىڭ ئۇ  ھەممىسى  

مېنىڭ  الگېرنىڭ ھەرخىل تۈرلىرى بار ئىكەن،  .  ۇپتۇالگېرالر قۇرۇلبار  زاۋۇتالر  ئااللمىدىم. ئىچىدە  
  تۇتۇپ تۇرۇلغان   الگېرالرداشۇنداق    بىلەن داداممۇ  ئىنىم پەرىزىمچە، ئاپام زاۋۇتالر بار الگېرالردا.  
ئەمگەك مەجبۇرىي  قىزالرنىڭ  مەن    سېلىنىش  كەئىدى.  بار.  يىلى  -2006مەسىلىسىمۇ 

قىزالر ھەم  تۇغقانلىرى )  دوستلىرىمنىڭ  لىكۋاقتىمدا، قەشقەر  ىتتا ئوقۇشقا باشلىغانئۇنىۋېرسىت
 ئاڭلىشىمچە،   دوستۇمدىنجەنۇبىدىكى بىر زاۋۇتقا ئىشلەشكە كەلدى.    خىتاينىڭئوغۇلالر(  ھەم  

. يەرلىك ھۆكۈمەت »قەشقەردىن  ناھايىتى ناچار ۋە تۈزۈك تاماقمۇ يوق ئىدى  شارائىتئۇ يەردىكى  
قۇل    ۋە ئۇالر بۇ سانغا يېتىش ئۈچۈن ئوقۇغۇچىالرنى  دىكەنەيئىشچى ئەۋەتىمىز« د  چىلىكشۇن

 ياشلىق قىزلىرىنىڭ  16-15  . ئائىلىلەرايتتى. توي قىلغانالر بارمتتىقوبۇل قىال  ئىشچىلىققا
سۈ  قۇل ئۆلكىلەرگە ئىشچى  ئىچكىرى  ئۈچۈن  پىتىدە  ئەۋەتىلمەسلىكى  تويىنى  ئىشلەشكە   ،

يەر  قىلىۋىتەتتى. بارغانئۇ  تەرىپىدىن  خىتاي  قىزالرنىڭ  گە  زاۋۇت خورالنغانلىقى  ئەرلەر   ،
 125«. چىلىق قىلغانلىقلىرىنى ئاڭالپ تۇراتتۇقمەسئۇللىرىنىڭ يامان غەرەز بىلەن يېقىن

ئايدا ئۇيغۇر پاختا ئىشچىلىرى توغرىسىدا ئېالن قىلغان باياناتىدا، پاختا  -8يىلى  -2016  خىتاي
تۇيغۇسىنى  بىرلىك  مىللىي  ۋە  تەربىيىسى  ئىدىيىۋى  ئۇيغۇرالرنىڭ  ئىشلىتىلگەن  ئېتىزىدا 

قىل بايان  قىلىدىغانلىقىنى  مەقسەت  مەزمۇنى   بۇ 126، غانكۈچەيتىشنى    ئىستراتېگىيەنىڭ 
  ھۆججەتتە،  بىر يەنە  قىلىنغان  ئېالن  يىلى-2020  ئەگىشىپ مولالشقان ۋە  ە ئۆتۈشىگ  ۋاقىتنىڭ

  غىزالىنىشى،   بىللە  بىلەن  ئۇيغۇرالر  كىشىلەرنىڭ  مەسئۇل  ئىشچىلىرىغا  پاختا  ھۆكۈمىتى  خىتاي
ياشالرغا    ۋە  ئىشلىشى  ئوقۇشى،   كەچۈرۈشى،  تۇرمۇش  بىللە  بىلەن  ئۇالر تېرىيدىغان  پاختا 
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126 John Chan. (2020). Report Shows Scale of Forced Labor in Xinjiang Cotton Industry. China Digital Times. 
15 Aralık 2020. 24 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 

كېرەكلىكىنى  بىلەن  ئاكتىپلىق بېرىشى  تەربىيەسى  ئىدى  ئوتتۇرىغا  تەپەككۇر    127.قويغان 
بىز   ئاساسەن،  ئەمگەكنىال    ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتايھۆججەتلەرگە  بەلكى مەجبۇرىي    ئەمەس، 

جەريانىدا  مەجبۇرىي بېرىلغان    ئەمگەك  ئۇيغۇرالرنىڭ ئېلىپ  بىلەن  تەشۋىقات  ئىدىيىۋى 
ئۆزگەرتىشنىمۇئىدىيى قىلغان  سىنى  باشقا   ئېيتااليمىز.  كېسىپ  لىقىنىمەقسەت  بىز 

 مەسىلىسىنى ئۇچراتتۇق.  تەشۋىقات ئائىتقۇل ئىشچىالرغا  ىمۇزىيارەتلەرد

زىيارىتىمىزدە  ەشەھىد ئۆتكۈزگەن  بىلەن  توغرىسىدا   ئىشچىقۇل    ،ئەلى  تەشۋىقات  ۋە 
يۈز بەردقەشقەردە)  يۇرتۇمدىكى ۋاقىتتا  : »بۇ ۋەقە مەنبىلىۋالدۇقتۆۋەندىكىلەرنى   يېزىدا  ى.  ( 

ئۈچۈن   بولغانلىقى  يېزىدىن شۇنچ  ىمەن.بىلتۇققانلىرىم  كىشى»بۇ  ياردەمگە   ىلىك  زاۋۇتقا  ئۇ 
ئىدى. بۇنىڭغا   ئەمما كۆپچىلىك ئىنتايىن نارازى  چىقىپ تۇراتتى،  « دېگەن خەۋەرلەردىئەۋەتىل

بارلىق  مۇتەشۋىقاتئەگىشىپ   قىزالرنىڭ  كېتىلگەن  ئېلىپ  مەجبۇرى  يەرگە  ئۇ    ىنىكۆپەيدى. 
تۇغقانلىرىم، بىلەتتىم  تۇغقاناليولدىشىمنىڭ    .  يىراق  ئوخشىمىغان   رتۇغقانلىرى،  ئىچىدە 

بارلىقىن كىشىلەرنىڭ  كەلگەن  قايتىپ  كېيىن  يىلدىن  نەچچە  بىر  ۋە  ئەۋەتىلگەن  ى  جايالرغا 
بۇ ئۇقتۇم بولغاچقا،  .  دىيەلمەيدۇ،  كىشىلەر   مەجبۇرىي  نەرسە  بىر  ئېچىپ   ئۇالر   ئاغزىنى 

تىمىزدا ھەر  ڭمۇ تولۇق ئوتتۇرىدىكى ۋاق. بىزنىا دەرسكىمۇ قاتنىشىدىكەنئىشلەۋاتقان زاۋۇتالرد
بۇ ئۆگىنىش تولۇقسىز    .ئۆگىنىشلىرىمىز بولۇپ تۇراتتى  سىياسىي  جۈمە كۈنى دەرستىن كېيىن

ىمۇ بۇ دەرس مەجبۇرىي ئىدى. دۆلەت مەكتەپلىرىدە ئوقۇيمەن  ئۇنىۋېرسىتېتت  ئوتتۇرىدىمۇ بوالتتى.
پىتىمىز  ئوقۇغۇچى بولۇش سۈ  دەيدىكەنسىز بۇ دەرسلەرگە چوقۇم قاتنىشىشىڭىز كېرەك ئىدى.

بىلەن، ھەر كۈنى ئەتىگەندە كومپارتىيىنىڭ قىزىل ناخشىلىرىنى ئېيتاتتۇق. بۇ دەرس ۋاقتىدا 
ھازىر ئىشالرنى  »ۋەتىنىمىز  ئىشنى  قىلىۋاتىدۇ،    مۇنداق  قىلىۋاتىدۇ،  بۇ  سەۋەبتىن  مۇشۇ 

  دىگەن   شىنجاڭ ئۈچۈن ئەڭ مۇھىمى بىخەتەرلىك، بىز تېرورلۇققا قارشى تۇرۇشىمىز كېرەك، دىن
  128دېگەندەك گەپلەرنى قىالتتى. ، يامان ئاقىۋەتكە قالىسىز«ەنسىڭىز، ئەگەر دىنغا ئىش مۇنداق

كەسپى ۋە خىزمىتى    بىلەن   ئوتتۇرىغا قويغان بۇ سىياسەت  دەپ   «تەربىيەلەش»كەسپىي    خىتاي
ھەبىبۇلنىڭ ئېيتىشىچە،   ەلىكەبار نۇرغۇن كىشىلەرنى قۇل ئىشچى بولۇشقا مەجبۇرلىغان. م

قېرىندىشى  يولدىش ئۈچ  يىلدىن -2017ىنىڭ  ئۈچ  كېتىلگەن،  ئېلىپ  الگېرلىرىغا  جازا  يىلى 
ئۇالر   ۋە  قىلىنغان  مۇسادىرە  مەيدانلىرى  دېھقانچىلىق  ئۇالرنىڭ  بېرىلگەن،  قويۇپ  كېيىن 
ئۇالر  كېتىلگەن.  ئېلىپ  ئىشچى سۈپىتىدە  قۇل  زاۋۇتالرغا  باشقا شەھەردىكى  مەجبۇرىي ھالدا 

بېر-2020 قويۇپ  ئااللمىغان  ئۇالردىن  ىلگۈچەيىلى  خەۋەر  ھەققىدە  .  ھېچقانداق  ئۇالر  مەن 
تورىغا   ئاالقە  بېرىلدى.خەۋەر  ئىجتىمائىي  قويۇپ  كېيىن  ئىشلەشكە  ئۇالر    يوللىغاندىن 

: »ھەپتىدە بەش كۈن قانۇن ئۆگىنىمىز«. ئىلگىرى  ەپتۇمەجبۇرالنغان جاي ھەققىدە مۇنداق د
 . ھازىر زاۋۇت ئىشچىلىرى ئۆزلىرىنىڭمائاش بىرەتتى  يۈەن  500ئۇالر زاۋۇتالردىكى ئىشچىالرغا  

كېرەك.    تامىقى تۆلىشى  پۇل  پۇل    تاماق ئۈچۈن  ماڭا  قالمىدى،  پۇل  »بىزدە  ئۈچۈن  پۇلى 
 تا ئىشلەۋاتقانالرنىڭ. بىز ئۇنىڭ ئائىلىسىگە پۇل ئەۋەتتۇق. زاۋۇتگەن ئىدىمسىز؟« دېلەئەۋەتە
جازا الگېرىغا قايتۇرۇلۇشتىن ئەنسىرەپ، ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا ، ئۇالرنىڭ  تاۋابىئاتلىرى-ئائىلە

 
127 John Sudworth. (2020). China’s ‘tainted’ cotton. BBC. Aralık 2020. 24 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
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ئۇالر جۆرىسى    ھەققىدە پاراڭلىشىشنى خالىمايدۇ. مېنىڭ بۇ يەردە ئۈچ دوستۇم بار،   ئىشچى قۇل  
دەپ  ئەۋەتمىسۇن  الگېرىغا  جازا  قايتا  زاۋۇتتىن  تۇققانلىرىنى  ئاال  ياكى  تورىدا ئىجتىمائىي  قە 

ياشقا   20ئۇ    ،ياشتا  25ھازىر    شەمشىنۇرئاكامنىڭ قىزى    ىمەيدۇ.ھەمبەھىرلھىچقانداق ئۇچۇر  
ئۇنىڭ   بولغاندا،   نوپۇسىنىكىرگەندە،  ئالماقچى  پاسپورت  يەردە  ئۇ  يۆتكىگەن.  شەھەرگە  باشقا 

- 2015  ،دەپ قارىلىپ  «جىنايەت»  ئارزۇسى  ىشچەتئەلگە چىق  غان ۋەساقچىالر تەرىپىدىن تۇتۇل 
توشقاندىن ي مۇددىتى  جازا  ئۇنىڭ  قىلىنغان.  قاماق جازاسىغا ھۆكۈم  يىللىق  ئۈچ  مايدا  ىلى 

- 2019  ئۇنىڭ  دوستىمىز  بىر خىتاي  .كېتىلگەن  ئېلىپ  يىللىق  بىر  الگېرىغا  جازا  ،كېيىن
  بۇ   تورىدا  ئاالقە  ئىجتىمائىي  مەن.  ئېيتتى  ئىشلىگەنلىكىنى   زاۋۇتتا  يىلغىچە-2020  ىلدىني

  كېيىن   ئۇنىڭدىن  ھەمبەھىرلىدىم،  ئىشلەيدىغانلىقى توغرىسىدا خەۋەر زاۋۇتتا  نېمىشقا  قىزنىڭ
ئىشچىالر   129«.بەردى  قويۇپ  ئۇنى  ئۇالر قۇل  خىتاينىڭ  ئېيتقانلىرىدىن،  مەلىكە ھەبىبۇلنىڭ 

خەلقئارا    ئىجتىمائىي   ھەققىدىكى بولغانلىقىنى،  بىئارام  خەۋەرلەردىن  تارقالغان  تاراتقۇالردا 
بولىدۇ.ج بىلىۋالغىلى  خالىمايدىغانلىقىنى  كۈچىيىشىنى  ئىنكاسىنىڭ    ۋە  بۇ  ەمئىيەتنىڭ 

ئوخشاش ئىنكاس    ئۇچۇرالر،  مۇشۇنىڭغا  دەرىجىدە  يىتەرلىك  ئەھۋالالرغا  ئۇچرىغان  ئۇيغۇرالر 
ياخشىلىنىدىغانلىقى ھەققىدىكى ئۈمىدنىڭ مەنبەسى    دەرىجىدە  مەلۇم  ۋەزىيەتنىڭ  قايتۇرۇلسا،

 بوالاليدۇ. 

 الگېرلىرى  بالىالر  .5.6

يىلىدىن  -2016  سىياسىتى   باستۇرۇش  قويغان   يولغا  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  خىتاينىڭ
  بۇ .  بولدى  كۆرۈنەرلىك  تېخىمۇ  ئەگىشىپ  ئېشىشىغا  سانىنىڭ  الگېرلىرىنىڭ  جازا  باشالپ،
كىشىلىك  قىيناش  ئاسسىمىلياتسىيە،  الگېرالر ھەرخىل    بىلەن  دەپسەندىچىلىكى  ھوقۇق  ۋە 
رايونىدا    تىبەت  ئايدا،-8  يىلى -2016.  بېكىتىلگەن  قىلىپ  بازىسى  بىخەتەرلىك  يۇقىرى  بىللە 

. تەيىنلەنگەن  بولۇپ  رايونىنىڭ پارتىيە سېكرېتارى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  چېن چۇەنگو  ۋەزىپە ئۆتەۋاتقان
الگېرلىرىنىڭ سانى ۋە ساقچى كۈچىنى رايوندىكى جازا    كېيىن،  تەيىنلەنگەندىن  ۋەزىپىگە  ئۇ بۇ

 سىياسىتىنى ئېغىرالشتۇرغان.  تېخىمۇ كۆپەيتىپ، بىخەتەرلىك

 قۇرامىغا  سىياسەتلىرى  قويغان  يولغا  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ھازىرغىچە  دۆلىتىنىڭ  خىتاي
دۆلەتنىڭ.  چەكلەنمەيدۇ  بىلەنال  يەتكەنلەر پۈتۈنلەي  ئائىلىسىدىن،   كونتروللۇقىدا،  بالىالرنى 

خىتايچە   پەقەتال  ئۇنتۇلدۇرۇپ،  تىلىنى  ئانا  يىراقتا،  كىملىكىدىن  ۋە  مىراسلىرى  مەدەنىيەت  ئۇيغۇر
  سۆزلەيدىغان قىلىپ تەربىيەلەش دۆلەتنىڭ خىتايالشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ ئاساسىي نىشانى. 

تەرەپتىن   بىر  بىلەن  مۇقىمالشتۇرۇشخىتاي    مىراسلىرىغا   نىيەتمەدە  ئۇيغۇر  ئۇسۇلى 
يەنە   قىلمىشالرغا باغالشقا ئۇرۇندى،  جىنايى  ھەرىكەتلەرنى   سىمۋول خارەكتىرلىك  مۇناسىۋەتلىك

خىتايالشتۇرۇش تەرەپتىن،   سۈپىتىدە  نوپۇس  قويااليدىغان  يولغا  ئاسان  ئەڭ  سىياسىتىنى  بىر 
 بالىالرنى نىشانغا ئالدى.
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  جازا  ئانىسى-ئاتا  ئىسپاتاليدۇكى،  شۇنى  سۆزى  گۇۋاھلىق  قىلغانالرنىڭ  قوبۇل  زىيارىتىمىزنى
.  تۇرىدۇ  ياتاقالردا  ياكى  الگېرالردا  كونتروللۇقىدىكى  دۆلەت   بالىالر  كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرلىرىغا

  ئىككىسىنىڭ   بالىسىدىن  يەتتە  تۇرسۇن  ياشلىق قەلبىنۇر  37  ئۇيغۇرالردىن،  قىلغان  زىيارەت  بىز
يولدىشىنىڭ    ۋە  بالىسى  بەش  قالغان  ئەمما يۇرتتا  ئىكەنلىكىنى،  تۈركىيەدە  بىللە  بىلەن  ئۆزى

ئاالقە    كېتىلگەنلىكىنى،  ئېلىپ  الگېرلىرىغا  جازا   خىتايدىكى ھىچ  بىلەن  ئائىلىسىدىكىلەر 
 ئائىشە  قىزى  ياشلىق  ئۆزىنىڭ ئۈچ يېرىم   تۇرسۇن  قەلبىنۇر  قىاللمىغانلىقىنى بايان قىلدى.

 تارتقان   ئوقۇتقۇچىالر  خىتاي(  تىكتوك  خىتايچە)دوۋيىندا    ئايدا-12  يىلى-2018  ئابدۇرېھىمنى
»بىز قەشقەردە تۇراتتۇق، لېكىن    قەلبىنۇر تۇرسۇن:  .كۆرگەنلىكىنى ئېيتتى  فىلىمىدە  تەشۋىقات

بۇ تارتىلىپتۇ،  خوتەندە  كۆرۈنۈش    الگېرالرغا   ئوخشىمىغان  بالىلىرىمنى  ئۇالرنىڭ  ئۇ 
  خەۋىرىنى   بالىلىرىمنىڭ  بۇيان  يىلدىن  ئىككى  مەن.  بېرىدۇ  دېرەك  ئورۇنالشتۇرغانلىقىدىن

ۋىدىئوسىنى.  يوق  خەۋەر   تېخىچە  ئەمما  ساقالۋاتىمەن،   مەن   كېيىن،  كۆرگەندىن  قىزىمنىڭ 
بۇ   «.ماڭا جاۋاپ بەرمىدى  ھېچكىم   ھازىرغىچە.  سورىدىم   ئەھۋالىنى  ئۇنىڭ  دۆلىتىدىن  خىتاي

 ئاالقە  ساغالم  بىلەن  بالىلىرى  ئانىالرنىڭ-ئاتا  دائىرىلىرىنىڭ،  گۇۋاھلىق ئارقىلىق بىز خىتاي
خىتاينىڭ    تىرىشچانلىقىغا  ئورنىتىش ۋە  قىلمايدىغانلىقىنى    پۇقرالىرى   دىكىچەتئەلپىسەنت 

   130يمىز.كۆرۈۋاالال  بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئورگانلىرىنىڭ بۇ ئىشالر بىلەن كارى بولمايدىغانلىقىنى

 تەشۋىقات  بالىالرنىڭ  كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرىغا  جازا  ئانىسى-ئاتا  ئابدۇررېشىت،  نۇرسىمان
»دېدى  مۇنداق  قىلىپ  بايان  يۆتكەلگەنلىكىنى  الگېرلىرىغا كەڭ   بىزنىڭ:  قارىشىمىزچە، 

چاغدا، باشالنغان  تۇتۇش   ئاكامنىڭ.  كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرلىرىغا  جازا  بالىالرمۇ  كۆلەملىك 
نوپۇسى    چوڭ  ياشلىق  13  ئايالىدىن  تۇنجى نورمىسىدىن قېچىش  )قىزىنىڭ  تۇغۇت  پىالنلىق 
ئىدى(  ئۈچۈن ئۆيدە  جىيەنىمنىڭ.  بىزنىڭ  . بىلىمەن  كېتىلگەنلىكىنى   ئېلىپ  الگېرغا  ئۇ 

ئىككى   ئايالىدىن  باشقا  ئاكامنىڭ   بىللە   بىلەن  ئانىسى(  ياش  7  ۋە  ياش5)  بالىسى  بولغان 
بالىالرنىڭ  قايتىپ  ئۆيىگە  قېتىم   بىر  ئايدا  ئانىسى  ئەمما  تۇراتتى،   ئانىسى  كېلەلەيدىكەن. 
 بەلكىم بالىالرنىڭ چوڭ ئاپىسى بالىالرنىڭ.  ئىشلەيدىكەن  بولۇپ   ئىشچى  مەجبۇرىي  زاۋۇتالردا
. مۇمكىن  بولۇشى   الگېرالردا  ئۇالرمۇ  بەلكىم   مۇمكىن،  بولۇشى  ئېلىۋاتقان  خەۋەر  ھالىدىن
.  ئەمەس  ئېنىق  تېخىچە  ئەھۋالى  ئۇالرنىڭ  بىلمەيمىز،  نەدىلىكىنى   بالىلىرىنىڭ   ىڭئىنىمن

 131«. ھېچقانداق ئۇچۇر ئااللمىدۇق ھازىرغىچە

  ھەققىدە   ئائىلىسى  ئارقىلىق  ئەلچىخانا  ئانىالر،  ئااللمىغان  يالغۇز قالغان بالىلىرىدىن ئۇچۇر
  خوتەنلىك  ئەلچىخانا ھىچقانداق ئۇچۇر بەرمىگەن.ئۇچۇر ئېلىشقا تىرىشقان بولسىمۇ، لېكىن  

  تۈركىيەگە   بىلەن  ئىككىسى   بالىسىدىن  بەش  ئۆزىنىڭ  مۇھەممەتئىمىن  ئامىنە
 قىلىپ  بايان  ئااللمىغانلىقىنى  خەۋەر  تېخىچە  بالىسىدىن  ئۈچ  ۋە  يولدىشى  كىلەلىگەنلىكىنى،

  ئەۋەتكەنلىكى ئۈچۈن،   پۇل ئەكەلگەنلىكى ۋە بىزگە تۈركىيەگە  يولدىشىم بىزنى : »دېدى مۇنداق
قىلىنىپتۇ  قاماق  يىللىق  15 ھۆكۈم  .  تۇرۇپتۇ  كۈن  20-15  الگېرالردا  يولدىشىم .  جازاسىغا 

 يولدىشىم .  تۇرغان ئىدى  كۈنال  15  تۈركىيەدە  ئۇ.  تۈرمىگە يۆتكەپتۇ  ئايدا-1  يىلى- 2017  ئاندىن،
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ئۇالر جۆرىسى    ھەققىدە پاراڭلىشىشنى خالىمايدۇ. مېنىڭ بۇ يەردە ئۈچ دوستۇم بار،   ئىشچى قۇل  
دەپ  ئەۋەتمىسۇن  الگېرىغا  جازا  قايتا  زاۋۇتتىن  تۇققانلىرىنى  ئاال  ياكى  تورىدا ئىجتىمائىي  قە 

ياشقا   20ئۇ    ،ياشتا  25ھازىر    شەمشىنۇرئاكامنىڭ قىزى    ىمەيدۇ.ھەمبەھىرلھىچقانداق ئۇچۇر  
ئۇنىڭ   بولغاندا،   نوپۇسىنىكىرگەندە،  ئالماقچى  پاسپورت  يەردە  ئۇ  يۆتكىگەن.  شەھەرگە  باشقا 

- 2015  ،دەپ قارىلىپ  «جىنايەت»  ئارزۇسى  ىشچەتئەلگە چىق  غان ۋەساقچىالر تەرىپىدىن تۇتۇل 
توشقاندىن ي مۇددىتى  جازا  ئۇنىڭ  قىلىنغان.  قاماق جازاسىغا ھۆكۈم  يىللىق  ئۈچ  مايدا  ىلى 

- 2019  ئۇنىڭ  دوستىمىز  بىر خىتاي  .كېتىلگەن  ئېلىپ  يىللىق  بىر  الگېرىغا  جازا  ،كېيىن
  بۇ   تورىدا  ئاالقە  ئىجتىمائىي  مەن.  ئېيتتى  ئىشلىگەنلىكىنى   زاۋۇتتا  يىلغىچە-2020  ىلدىني

  كېيىن   ئۇنىڭدىن  ھەمبەھىرلىدىم،  ئىشلەيدىغانلىقى توغرىسىدا خەۋەر زاۋۇتتا  نېمىشقا  قىزنىڭ
ئىشچىالر   129«.بەردى  قويۇپ  ئۇنى  ئۇالر قۇل  خىتاينىڭ  ئېيتقانلىرىدىن،  مەلىكە ھەبىبۇلنىڭ 

خەلقئارا    ئىجتىمائىي   ھەققىدىكى بولغانلىقىنى،  بىئارام  خەۋەرلەردىن  تارقالغان  تاراتقۇالردا 
بولىدۇ.ج بىلىۋالغىلى  خالىمايدىغانلىقىنى  كۈچىيىشىنى  ئىنكاسىنىڭ    ۋە  بۇ  ەمئىيەتنىڭ 

ئوخشاش ئىنكاس    ئۇچۇرالر،  مۇشۇنىڭغا  دەرىجىدە  يىتەرلىك  ئەھۋالالرغا  ئۇچرىغان  ئۇيغۇرالر 
ياخشىلىنىدىغانلىقى ھەققىدىكى ئۈمىدنىڭ مەنبەسى    دەرىجىدە  مەلۇم  ۋەزىيەتنىڭ  قايتۇرۇلسا،

 بوالاليدۇ. 

 الگېرلىرى  بالىالر  .5.6

يىلىدىن  -2016  سىياسىتى   باستۇرۇش  قويغان   يولغا  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  خىتاينىڭ
  بۇ .  بولدى  كۆرۈنەرلىك  تېخىمۇ  ئەگىشىپ  ئېشىشىغا  سانىنىڭ  الگېرلىرىنىڭ  جازا  باشالپ،
كىشىلىك  قىيناش  ئاسسىمىلياتسىيە،  الگېرالر ھەرخىل    بىلەن  دەپسەندىچىلىكى  ھوقۇق  ۋە 
رايونىدا    تىبەت  ئايدا،-8  يىلى -2016.  بېكىتىلگەن  قىلىپ  بازىسى  بىخەتەرلىك  يۇقىرى  بىللە 

. تەيىنلەنگەن  بولۇپ  رايونىنىڭ پارتىيە سېكرېتارى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  چېن چۇەنگو  ۋەزىپە ئۆتەۋاتقان
الگېرلىرىنىڭ سانى ۋە ساقچى كۈچىنى رايوندىكى جازا    كېيىن،  تەيىنلەنگەندىن  ۋەزىپىگە  ئۇ بۇ

 سىياسىتىنى ئېغىرالشتۇرغان.  تېخىمۇ كۆپەيتىپ، بىخەتەرلىك

 قۇرامىغا  سىياسەتلىرى  قويغان  يولغا  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ھازىرغىچە  دۆلىتىنىڭ  خىتاي
دۆلەتنىڭ.  چەكلەنمەيدۇ  بىلەنال  يەتكەنلەر پۈتۈنلەي  ئائىلىسىدىن،   كونتروللۇقىدا،  بالىالرنى 

خىتايچە   پەقەتال  ئۇنتۇلدۇرۇپ،  تىلىنى  ئانا  يىراقتا،  كىملىكىدىن  ۋە  مىراسلىرى  مەدەنىيەت  ئۇيغۇر
  سۆزلەيدىغان قىلىپ تەربىيەلەش دۆلەتنىڭ خىتايالشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ ئاساسىي نىشانى. 

تەرەپتىن   بىر  بىلەن  مۇقىمالشتۇرۇشخىتاي    مىراسلىرىغا   نىيەتمەدە  ئۇيغۇر  ئۇسۇلى 
يەنە   قىلمىشالرغا باغالشقا ئۇرۇندى،  جىنايى  ھەرىكەتلەرنى   سىمۋول خارەكتىرلىك  مۇناسىۋەتلىك

خىتايالشتۇرۇش تەرەپتىن،   سۈپىتىدە  نوپۇس  قويااليدىغان  يولغا  ئاسان  ئەڭ  سىياسىتىنى  بىر 
 بالىالرنى نىشانغا ئالدى.

 

 

 
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-7ئاينىڭ - 4يىلى -2021بىلەن   مەلىكە ھەبىبۇل  129

  جازا  ئانىسى-ئاتا  ئىسپاتاليدۇكى،  شۇنى  سۆزى  گۇۋاھلىق  قىلغانالرنىڭ  قوبۇل  زىيارىتىمىزنى
.  تۇرىدۇ  ياتاقالردا  ياكى  الگېرالردا  كونتروللۇقىدىكى  دۆلەت   بالىالر  كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرلىرىغا

  ئىككىسىنىڭ   بالىسىدىن  يەتتە  تۇرسۇن  ياشلىق قەلبىنۇر  37  ئۇيغۇرالردىن،  قىلغان  زىيارەت  بىز
يولدىشىنىڭ    ۋە  بالىسى  بەش  قالغان  ئەمما يۇرتتا  ئىكەنلىكىنى،  تۈركىيەدە  بىللە  بىلەن  ئۆزى

ئاالقە    كېتىلگەنلىكىنى،  ئېلىپ  الگېرلىرىغا  جازا   خىتايدىكى ھىچ  بىلەن  ئائىلىسىدىكىلەر 
 ئائىشە  قىزى  ياشلىق  ئۆزىنىڭ ئۈچ يېرىم   تۇرسۇن  قەلبىنۇر  قىاللمىغانلىقىنى بايان قىلدى.

 تارتقان   ئوقۇتقۇچىالر  خىتاي(  تىكتوك  خىتايچە)دوۋيىندا    ئايدا-12  يىلى-2018  ئابدۇرېھىمنى
»بىز قەشقەردە تۇراتتۇق، لېكىن    قەلبىنۇر تۇرسۇن:  .كۆرگەنلىكىنى ئېيتتى  فىلىمىدە  تەشۋىقات

بۇ تارتىلىپتۇ،  خوتەندە  كۆرۈنۈش    الگېرالرغا   ئوخشىمىغان  بالىلىرىمنى  ئۇالرنىڭ  ئۇ 
  خەۋىرىنى   بالىلىرىمنىڭ  بۇيان  يىلدىن  ئىككى  مەن.  بېرىدۇ  دېرەك  ئورۇنالشتۇرغانلىقىدىن

ۋىدىئوسىنى.  يوق  خەۋەر   تېخىچە  ئەمما  ساقالۋاتىمەن،   مەن   كېيىن،  كۆرگەندىن  قىزىمنىڭ 
بۇ   «.ماڭا جاۋاپ بەرمىدى  ھېچكىم   ھازىرغىچە.  سورىدىم   ئەھۋالىنى  ئۇنىڭ  دۆلىتىدىن  خىتاي

 ئاالقە  ساغالم  بىلەن  بالىلىرى  ئانىالرنىڭ-ئاتا  دائىرىلىرىنىڭ،  گۇۋاھلىق ئارقىلىق بىز خىتاي
خىتاينىڭ    تىرىشچانلىقىغا  ئورنىتىش ۋە  قىلمايدىغانلىقىنى    پۇقرالىرى   دىكىچەتئەلپىسەنت 

   130يمىز.كۆرۈۋاالال  بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئورگانلىرىنىڭ بۇ ئىشالر بىلەن كارى بولمايدىغانلىقىنى

 تەشۋىقات  بالىالرنىڭ  كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرىغا  جازا  ئانىسى-ئاتا  ئابدۇررېشىت،  نۇرسىمان
»دېدى  مۇنداق  قىلىپ  بايان  يۆتكەلگەنلىكىنى  الگېرلىرىغا كەڭ   بىزنىڭ:  قارىشىمىزچە، 

چاغدا، باشالنغان  تۇتۇش   ئاكامنىڭ.  كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرلىرىغا  جازا  بالىالرمۇ  كۆلەملىك 
نوپۇسى    چوڭ  ياشلىق  13  ئايالىدىن  تۇنجى نورمىسىدىن قېچىش  )قىزىنىڭ  تۇغۇت  پىالنلىق 
ئىدى(  ئۈچۈن ئۆيدە  جىيەنىمنىڭ.  بىزنىڭ  . بىلىمەن  كېتىلگەنلىكىنى   ئېلىپ  الگېرغا  ئۇ 

ئىككى   ئايالىدىن  باشقا  ئاكامنىڭ   بىللە   بىلەن  ئانىسى(  ياش  7  ۋە  ياش5)  بالىسى  بولغان 
بالىالرنىڭ  قايتىپ  ئۆيىگە  قېتىم   بىر  ئايدا  ئانىسى  ئەمما  تۇراتتى،   ئانىسى  كېلەلەيدىكەن. 
 بەلكىم بالىالرنىڭ چوڭ ئاپىسى بالىالرنىڭ.  ئىشلەيدىكەن  بولۇپ   ئىشچى  مەجبۇرىي  زاۋۇتالردا
. مۇمكىن  بولۇشى   الگېرالردا  ئۇالرمۇ  بەلكىم   مۇمكىن،  بولۇشى  ئېلىۋاتقان  خەۋەر  ھالىدىن
.  ئەمەس  ئېنىق  تېخىچە  ئەھۋالى  ئۇالرنىڭ  بىلمەيمىز،  نەدىلىكىنى   بالىلىرىنىڭ   ىڭئىنىمن

 131«. ھېچقانداق ئۇچۇر ئااللمىدۇق ھازىرغىچە

  ھەققىدە   ئائىلىسى  ئارقىلىق  ئەلچىخانا  ئانىالر،  ئااللمىغان  يالغۇز قالغان بالىلىرىدىن ئۇچۇر
  خوتەنلىك  ئەلچىخانا ھىچقانداق ئۇچۇر بەرمىگەن.ئۇچۇر ئېلىشقا تىرىشقان بولسىمۇ، لېكىن  

  تۈركىيەگە   بىلەن  ئىككىسى   بالىسىدىن  بەش  ئۆزىنىڭ  مۇھەممەتئىمىن  ئامىنە
 قىلىپ  بايان  ئااللمىغانلىقىنى  خەۋەر  تېخىچە  بالىسىدىن  ئۈچ  ۋە  يولدىشى  كىلەلىگەنلىكىنى،

  ئەۋەتكەنلىكى ئۈچۈن،   پۇل ئەكەلگەنلىكى ۋە بىزگە تۈركىيەگە  يولدىشىم بىزنى : »دېدى مۇنداق
قىلىنىپتۇ  قاماق  يىللىق  15 ھۆكۈم  .  تۇرۇپتۇ  كۈن  20-15  الگېرالردا  يولدىشىم .  جازاسىغا 

 يولدىشىم .  تۇرغان ئىدى  كۈنال  15  تۈركىيەدە  ئۇ.  تۈرمىگە يۆتكەپتۇ  ئايدا-1  يىلى- 2017  ئاندىن،
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كېيىن،  تۈرمىگە كەتكەندىن  ئااللمىدىم.بالىلىرىمن   كىرىپ  خەۋىرىنى   يىلىنىڭ-2016  ىڭ 
يولدىشىم   بالىلىرىم   بىز  ئاخىرىغىچە، پاراڭلىشااليتتۇق  بىلەن  ۋە  ۋە    ئاپام،.  تېلېفۇندا  دادام 
.  بىلەنال كۆرۈشەتتىم   يولدىشىم   پەقەت   مەن  شۇڭا.  قورقاتتى  پاراڭلىشىشتىن  بىلەن  باشقىالر مەن

. قالدى  ئۈزۈلۈپ   ئاالقەم پۈتۈنلەي  بولغان  بىلەن  ئائىلەمدىكىلەر   ئۇ تۇتۇلۇپ كەتكەندىن كېيىن،
باالم   كىرگەن  ياشقا  3  ۋاقىتتا  ئەينى.  بىلمەيمەن  ئەمەسلىكىنى  ياكى  ھايات  بالىلىرىمنىڭ  ھازىر
قاراۋاتاتتى.  كىردى  ياشقا  8  ھازىر يولدىشىمنىڭ   ئۇالرنىڭ  قەيەردە؟  بالىلىرىم .  بالىالرغا 

الگېرىغا جازا  بىلەنمۇ  .  بىلمەيمەن  كېتىلگەنمۇ؟  ئېلىپ  ھاممىلىرى  ھاممىسى  بالىالرنىڭ 
يولدىشىمىزغا،  قىالاليدىكەنمىز،  سەۋر  قېرىنداشلىرىمىزغا  ۋە  ئائىلىمىزگە  ئاالقىلىشەلمىدىم، 

ئانا.  باشقىكەن  ئازابى  بالىنىڭ  ئەمما   خااليمەن،   مەن  خاالمدۇ؟  ئۆلۈشىنى  قىزىنىڭ  بىر 
ئازابالنماي  قىزىم »  ئاڭلىغىنىمدا  باسقۇنچىلىقنى  ۋە  قىيناش  الگېرالردىكى پ  دە  «تتىئۆلسە 

بولدۇم.  ئوياليمەن ئۆلۈۋالماقچى  . بېرەلمەيمەن  چۈشەندۈرۈپ  سىزگە  ئازابنى  بۇ  مەن.  ئۆزۈممۇ 
باالم  8(  يىغالۋاتىدۇ) ئەنسىرەيمەن  بۇالرنى  ياشقا كىردى.  13  ھازىر  ياشلىق    جازا.  ئويلىغانچە 

 132«. بولۇپ تۇرىدىكەن ئىشالر ئازابلىق ۋە باشقا ۋەقەلىرى باسقۇنچىلىق الگېرلىرىدا

- 2015ئائىلىلىرى    ئۇيغۇر  نۇرغۇن  چەكلىمىسىنىڭ سىرتىدا بالىلىرى بار  پىالنلىق تۇغۇت
ئاسانالشتۇرۇلۇپ،  ي پاسپورت-2016ىلى  بولغان  ئېنىق  سەۋەبى  ئېلىشقا -يىلى  ۋىزا 

ئېلىۋالماسلىقى    بىلەن  تەسىرى  رىغبەتلەندۈرۈشنىڭ بالىالرنى  كېيىن  )دۆلەتنىڭ  بالىلىرىنى 
  قىسىم   بىر  بولغان، بۇ چەتئەلگە چىقىرىشتىكى تىرىشچانلىقالر  خىتايدىن چىقارماقچى  ئۈچۈن(

  ئائىلىنىڭ  نوپۇسى بولماسىلىقى سەۋەبىدىن بىرال قېتىمدا ئەمەلگە ئاشمىغاچقا،  بالىلىرىنىڭ
بالىالرنىڭ بىرقىسمىنى ۋە ئانىسىنى چەتئەلگە  .  غان ئىدىبولۇپ قال  مۇقەررەر  بۆلۈنۈشى  ئىككىگە

ئورۇنالشتۇرۇپ، قالغان بالىالرنى ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن خىتايغا قايتقان دادا، قايتىشى بىلەنال  
 بالىالرنى ئېلىپ  قالغان  رايونىدا  پاسپورتى تارتىۋېلىنغاچقا، چەتئەلگە قايتا چىقالمىغان، ئۇيغۇر

قىلىپ،  ئانىنىڭ-ئاتا  گەنكەل  قايتىپ   ئۈچۈن،  كېتىش مۇسادىرە  ئۇالرنى   پاسپورتىنى   ئاندىن 
بالىالر  الگېرالرغا بولسا  بالىالرنى  كېتىش،  كۆپ    الگېرىغا  ئېلىپ  ناھايىتى  كېتىش  ئېلىپ 

 ئۇچريدىغان بىر ئەھۋال. 

  رايونىدىكى   ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ئۆزىنىڭ  ئابدۇلىم   سۇدىنىسا  گۇۋاھچى  بىر  يەنە  قىلغان  زىيارەت  بىز
يولدىشى بىلەن ئۆمرە سەپىرىگە   باقمىغانلىقىنى،  ئاڭالپ  يىلدىن بېرى خەۋەر  بەش  ئائىلىسىدىن

يەرلىك شۇ  يولدىشىنىڭ  بارغاندا،  ئەرەبىستانغا  سەئۇدىي    قولغا   تەرىپىدىن  ساقچىالر  چىقىپ، 
ئۇنى  ۋە  ئېيتتى  خىتايغا  ئېلىنغانلىقىنى  بەرگەنلىكىنى  »تاپشۇرۇپ   يىلى-2018يولدىشىم  : 

  ھەممە .  بىلمەيمىز  سەۋەبىنى  بۇنىڭ.  ئېلىنىپ خىتايغا ئەۋەتىلدى  ئەرەبىستاندا قولغا  سەئۇدى
مەككىدە قانۇنلۇق   بىز.  ئىدى  بار  پاسپورتىمىز  كىنىشكىمىز،  تۇرۇش  قانۇنلۇق ئىدى،  نەرسىمىز

- 2016.  كەتتى  ئېلىپ  سەۋەبسىز  ئۆيىمىزدىن  يولدىشىمنى مەككىدىكى  ئۇالر  تۇرۇۋاتقان ئىدۇق،
يولدىشىمنى تۇتۇپ كەتكەندىن كېيىن   كەلگەن ئىدى،  ئوقۇشقا  تۈركىيەگە  باالم  ئىككى  ىلى،ي

  ھازىر بار،  ئوغلۇم بىر يولدىشىم قولغا ئېلىنغاندىن كېيىن تۇغۇلغان .كەلدىم  تۈركىيەگە  مەنمۇ
 مەن  ئۈچى نىڭئۇالر بار، باالم ئالتە مېنىڭ  دادىسىنى تېخىچە كۆرۈپ باقمىدى، ياشقا كىردى، 5
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 يىلدىن بېرى تۈزۈكرەك  بەش.  قالدى  تۈركىستاندا  شەرقىي  قالغان ئۈچى  بىللە تۈركىيەدە،  بىلەن
بالىلىرىمدىن خەۋەر ئااللماي جىق ئازاپ تارتتىم، ئۆمرە سەپىرى  .  ئۇخلىغىنىمنى بىلمەيمەن

 133«. قايتالمىدىم ۋەتىنىمگە  ئۈچۈن، ئۆيدىن پەقەت بىر ئايلىقال ئايرىلغان ئىدىم،
  بولغانلىقىنى   ئالماقچى  خەۋەر  ئائىلىسىدىكىلەردىن  ئارقىلىق  دوستى  تۇرىدىغان  ئۈرۈمچىدە

»دېدى   مۇنداق  ئابدۇلىم   سۇدىنىسا  قىلغان   بايان   بىر   ئۈرۈمچىدىن  ئۆكتەبىردە  يىلى- 2016: 
بارلىق    كەلدى،  مەككىگە  دوستىمىز ۋە  ئۆيۈم  ئېيتىشىچە،  خىتاي -مالئۇنىڭ  مۈلكۈمنى 

قىپتۇ، مۇسادىرە  سىز   ماڭا:  ھۆكۈمىتى  تاشلىدى،  تۈرمىگە  بالىلرىمىزنى  قايتماڭ،  »ئەمدى 
يىلدىن بېرى ئۇ يەردە قالغان ھىچكىم  -2016.  قايتسىڭىز سىزنىمۇ تۈرمىگە تاشاليدۇ« دېدى

ئاخىرقى قېتىم   كۆرۈشەلمىدۇق،  بىلەن   بىلەن  قىزىم   ياشلىق  24  ئايدا-1  يىلى-2017  ئەڭ 
تېلېفۇندا نېمە ئىش  .  ئاڭلىيالمىدىم   قايتا  ئاۋازىنى   ئۇنىڭدىن كېيىن  پاراڭالشتىم،   تېلېفوندا

 الگېرالرغا   ئۇنىڭ يولدىشىنىمۇ جازا  ۋە  قىزىم   ياشلىق  24  مېنىڭ  ئۇالر.  بولغانلىقىنى دىيەلمىدى
  ئۇنىڭ .  لدىقا  ھەمراھسىز  باالم  مېنىڭ ئىككى  ۋە  بالىسى  ئۈچ  قىزىمنىڭ  ئېلىپ كېتىپتۇ،

دەپ پارچىالنغان    «تىم بولۇپ قالدىېھازىر تىرىك ي  بالىلىرىم   ، مېنىڭ(نەۋرىلىرىم )  بالىلىرى
نەۋرىلىرى ۋە  تاشالنغانلىقىنى،  بولغان  بىلەن  ئائىلىسى  ئۈزۈپ   بالىلىرىنىڭ   ئاالقىسىنىڭ 

  134ئەنسىرەيدىغانلىقىنى ئېيتتى. ھاياتىدىن
  توغرىسىدىكى  ساقلىنىش  ھامىلىدارلىقتىن  ۋە  سىياسىتى  چەكلەش  تۇغۇت  مەجبۇرىي

 ھۆكۈمەتتىكى : »دېدى ئابدۇلھامىت مۇنداق مەريەم  تۇرپانلىق بەرگەن سۆزلەپ كەچۈرمىشلىرىنى
تەلەپ    ھامىلدار  مېنىڭ  كىشىلەر چۈشۈرۋېتىشىمنى  بالىنى  قاپتۇ،  بىلىپ  ئىكەنلىكىمنى 

قېتىم مەجبۇرىي باال چۈشۈرگەنلىكىم    8-7ۇن  دوختۇرالر، بۇر  قىلدى، شۇنىڭ بىلەن دوختۇرخانىغا
مەن قورقتۇم،   ئۈچۈن، بۇ قېتىم باال چۈشۈرسەم ھاياتىمنىڭ خەتەرگە ئۇچرايدىغانلىقىنى ئېيتتى.

ئىدى  پاسپورت  يىلى-2015 كەتكەن  ئاسانلىشىپ   بۇنىڭدىن  ئىككىمىز  يولدىشىم .  ئېلىش 
ئويالشتۇق »يولدىشىم .  پايدىلىنىشنى  كېتىڭ،  سىز:  ئېلىپ   مەن   تۈركىيەگە   قىزىمىزنى 

بارىمەن ئىدى،  مەن .  دېدى  «كەينىڭىزدىن  كېرەك  مېڭىشىم  ۋە    پاسپورتىمنى  بالدۇر  ئالدىم 
  باالمغا   تۆتىنچى.  قالدى  دادىسى يۇرتتا   ۋە  قىزىم .  كەلدىم   ئىككى باالمنىمۇ ئېلىپ تۈركىيەگە

 قىزىمنىڭ   ياشلىق  12  ىڭمېن.  بولدۇق  مەجبۇر   قېچىشقا  ئۈچۈن  بولغانلىقىم  ھامىلدار
 قىزىم   شۇ چاغدىكى قورسىقىمدىكى  .ئۇالر پاسپورتنى تارتىۋالدى  ئەمما  پاسپورتىمۇ چىققان ئىدى،

 ئانىسىز  دادىسىز،  قىزىم   كېيىن،  كېتىلگەندىن  ئېلىپ  يولدىشىم الگېرغا  ياشقا كىردى.  5  ھازىر
ئايدىكى  -4  يىلى-2017  ئۇ.  تۇراتتۇقپاراڭلىشىىپ    پات-پات  بىلەن  ئۇنىڭ  بىز.  يېتىم قالدى

  بىلەن   تۇغقانلىرىم   .پارىڭىمىزدا، دادامنى سىزنىڭ سەۋەبىڭىزدىن تۇتۇپ كەتتى، دېگەن ئىدى
قىزىم بىلەن بۈگۈن ياكى .  ئۈندىداردىن چىقىرىۋىتىپتۇ  مېنى  ئۇالر  ئەمما  بولدۇم،  كۆرۈشمەكچى

.  ئېرىشەلمىدىم   خەۋەرگە  ھېچقانداقشۇنىڭدىن كېيىن    ئەمما  ئەتە كۆرۈشىمەن دەپ ئويالپتىمەن،
چاغدا شۇ  ئىدى،  12  ئۇ  كىردى  17  ھازىر  ياشتا  ياتاقلىق   قىزىمنى.  ياشقا    خىتاينىڭ 
ئىلتىماس خېتى بەرمەكچى    ئەلچىخانىسىغا  خىتاي  ئېلىپ كەتتى دەپ قارايمەن.  مەكتەپلىرىگە

 135«. قايتۇرمىدى  جاۋابمۇ ھېچقانداق ئۇالر ئالمىدى، ئەمما بولدۇق،
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كېيىن،  تۈرمىگە كەتكەندىن  ئااللمىدىم.بالىلىرىمن   كىرىپ  خەۋىرىنى   يىلىنىڭ-2016  ىڭ 
يولدىشىم   بالىلىرىم   بىز  ئاخىرىغىچە، پاراڭلىشااليتتۇق  بىلەن  ۋە  ۋە    ئاپام،.  تېلېفۇندا  دادام 
.  بىلەنال كۆرۈشەتتىم   يولدىشىم   پەقەت   مەن  شۇڭا.  قورقاتتى  پاراڭلىشىشتىن  بىلەن  باشقىالر مەن

. قالدى  ئۈزۈلۈپ   ئاالقەم پۈتۈنلەي  بولغان  بىلەن  ئائىلەمدىكىلەر   ئۇ تۇتۇلۇپ كەتكەندىن كېيىن،
باالم   كىرگەن  ياشقا  3  ۋاقىتتا  ئەينى.  بىلمەيمەن  ئەمەسلىكىنى  ياكى  ھايات  بالىلىرىمنىڭ  ھازىر
قاراۋاتاتتى.  كىردى  ياشقا  8  ھازىر يولدىشىمنىڭ   ئۇالرنىڭ  قەيەردە؟  بالىلىرىم .  بالىالرغا 

الگېرىغا جازا  بىلەنمۇ  .  بىلمەيمەن  كېتىلگەنمۇ؟  ئېلىپ  ھاممىلىرى  ھاممىسى  بالىالرنىڭ 
يولدىشىمىزغا،  قىالاليدىكەنمىز،  سەۋر  قېرىنداشلىرىمىزغا  ۋە  ئائىلىمىزگە  ئاالقىلىشەلمىدىم، 

ئانا.  باشقىكەن  ئازابى  بالىنىڭ  ئەمما   خااليمەن،   مەن  خاالمدۇ؟  ئۆلۈشىنى  قىزىنىڭ  بىر 
ئازابالنماي  قىزىم »  ئاڭلىغىنىمدا  باسقۇنچىلىقنى  ۋە  قىيناش  الگېرالردىكى پ  دە  «تتىئۆلسە 

بولدۇم.  ئوياليمەن ئۆلۈۋالماقچى  . بېرەلمەيمەن  چۈشەندۈرۈپ  سىزگە  ئازابنى  بۇ  مەن.  ئۆزۈممۇ 
باالم  8(  يىغالۋاتىدۇ) ئەنسىرەيمەن  بۇالرنى  ياشقا كىردى.  13  ھازىر  ياشلىق    جازا.  ئويلىغانچە 

 132«. بولۇپ تۇرىدىكەن ئىشالر ئازابلىق ۋە باشقا ۋەقەلىرى باسقۇنچىلىق الگېرلىرىدا

- 2015ئائىلىلىرى    ئۇيغۇر  نۇرغۇن  چەكلىمىسىنىڭ سىرتىدا بالىلىرى بار  پىالنلىق تۇغۇت
ئاسانالشتۇرۇلۇپ،  ي پاسپورت-2016ىلى  بولغان  ئېنىق  سەۋەبى  ئېلىشقا -يىلى  ۋىزا 

ئېلىۋالماسلىقى    بىلەن  تەسىرى  رىغبەتلەندۈرۈشنىڭ بالىالرنى  كېيىن  )دۆلەتنىڭ  بالىلىرىنى 
  قىسىم   بىر  بولغان، بۇ چەتئەلگە چىقىرىشتىكى تىرىشچانلىقالر  خىتايدىن چىقارماقچى  ئۈچۈن(

  ئائىلىنىڭ  نوپۇسى بولماسىلىقى سەۋەبىدىن بىرال قېتىمدا ئەمەلگە ئاشمىغاچقا،  بالىلىرىنىڭ
بالىالرنىڭ بىرقىسمىنى ۋە ئانىسىنى چەتئەلگە  .  غان ئىدىبولۇپ قال  مۇقەررەر  بۆلۈنۈشى  ئىككىگە

ئورۇنالشتۇرۇپ، قالغان بالىالرنى ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن خىتايغا قايتقان دادا، قايتىشى بىلەنال  
 بالىالرنى ئېلىپ  قالغان  رايونىدا  پاسپورتى تارتىۋېلىنغاچقا، چەتئەلگە قايتا چىقالمىغان، ئۇيغۇر

قىلىپ،  ئانىنىڭ-ئاتا  گەنكەل  قايتىپ   ئۈچۈن،  كېتىش مۇسادىرە  ئۇالرنى   پاسپورتىنى   ئاندىن 
بالىالر  الگېرالرغا بولسا  بالىالرنى  كېتىش،  كۆپ    الگېرىغا  ئېلىپ  ناھايىتى  كېتىش  ئېلىپ 

 ئۇچريدىغان بىر ئەھۋال. 

  رايونىدىكى   ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ئۆزىنىڭ  ئابدۇلىم   سۇدىنىسا  گۇۋاھچى  بىر  يەنە  قىلغان  زىيارەت  بىز
يولدىشى بىلەن ئۆمرە سەپىرىگە   باقمىغانلىقىنى،  ئاڭالپ  يىلدىن بېرى خەۋەر  بەش  ئائىلىسىدىن

يەرلىك شۇ  يولدىشىنىڭ  بارغاندا،  ئەرەبىستانغا  سەئۇدىي    قولغا   تەرىپىدىن  ساقچىالر  چىقىپ، 
ئۇنى  ۋە  ئېيتتى  خىتايغا  ئېلىنغانلىقىنى  بەرگەنلىكىنى  »تاپشۇرۇپ   يىلى-2018يولدىشىم  : 

  ھەممە .  بىلمەيمىز  سەۋەبىنى  بۇنىڭ.  ئېلىنىپ خىتايغا ئەۋەتىلدى  ئەرەبىستاندا قولغا  سەئۇدى
مەككىدە قانۇنلۇق   بىز.  ئىدى  بار  پاسپورتىمىز  كىنىشكىمىز،  تۇرۇش  قانۇنلۇق ئىدى،  نەرسىمىز

- 2016.  كەتتى  ئېلىپ  سەۋەبسىز  ئۆيىمىزدىن  يولدىشىمنى مەككىدىكى  ئۇالر  تۇرۇۋاتقان ئىدۇق،
يولدىشىمنى تۇتۇپ كەتكەندىن كېيىن   كەلگەن ئىدى،  ئوقۇشقا  تۈركىيەگە  باالم  ئىككى  ىلى،ي

  ھازىر بار،  ئوغلۇم بىر يولدىشىم قولغا ئېلىنغاندىن كېيىن تۇغۇلغان .كەلدىم  تۈركىيەگە  مەنمۇ
 مەن  ئۈچى نىڭئۇالر بار، باالم ئالتە مېنىڭ  دادىسىنى تېخىچە كۆرۈپ باقمىدى، ياشقا كىردى، 5
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 يىلدىن بېرى تۈزۈكرەك  بەش.  قالدى  تۈركىستاندا  شەرقىي  قالغان ئۈچى  بىللە تۈركىيەدە،  بىلەن
بالىلىرىمدىن خەۋەر ئااللماي جىق ئازاپ تارتتىم، ئۆمرە سەپىرى  .  ئۇخلىغىنىمنى بىلمەيمەن

 133«. قايتالمىدىم ۋەتىنىمگە  ئۈچۈن، ئۆيدىن پەقەت بىر ئايلىقال ئايرىلغان ئىدىم،
  بولغانلىقىنى   ئالماقچى  خەۋەر  ئائىلىسىدىكىلەردىن  ئارقىلىق  دوستى  تۇرىدىغان  ئۈرۈمچىدە

»دېدى   مۇنداق  ئابدۇلىم   سۇدىنىسا  قىلغان   بايان   بىر   ئۈرۈمچىدىن  ئۆكتەبىردە  يىلى- 2016: 
بارلىق    كەلدى،  مەككىگە  دوستىمىز ۋە  ئۆيۈم  ئېيتىشىچە،  خىتاي -مالئۇنىڭ  مۈلكۈمنى 

قىپتۇ، مۇسادىرە  سىز   ماڭا:  ھۆكۈمىتى  تاشلىدى،  تۈرمىگە  بالىلرىمىزنى  قايتماڭ،  »ئەمدى 
يىلدىن بېرى ئۇ يەردە قالغان ھىچكىم  -2016.  قايتسىڭىز سىزنىمۇ تۈرمىگە تاشاليدۇ« دېدى

ئاخىرقى قېتىم   كۆرۈشەلمىدۇق،  بىلەن   بىلەن  قىزىم   ياشلىق  24  ئايدا-1  يىلى-2017  ئەڭ 
تېلېفۇندا نېمە ئىش  .  ئاڭلىيالمىدىم   قايتا  ئاۋازىنى   ئۇنىڭدىن كېيىن  پاراڭالشتىم،   تېلېفوندا

 الگېرالرغا   ئۇنىڭ يولدىشىنىمۇ جازا  ۋە  قىزىم   ياشلىق  24  مېنىڭ  ئۇالر.  بولغانلىقىنى دىيەلمىدى
  ئۇنىڭ .  لدىقا  ھەمراھسىز  باالم  مېنىڭ ئىككى  ۋە  بالىسى  ئۈچ  قىزىمنىڭ  ئېلىپ كېتىپتۇ،

دەپ پارچىالنغان    «تىم بولۇپ قالدىېھازىر تىرىك ي  بالىلىرىم   ، مېنىڭ(نەۋرىلىرىم )  بالىلىرى
نەۋرىلىرى ۋە  تاشالنغانلىقىنى،  بولغان  بىلەن  ئائىلىسى  ئۈزۈپ   بالىلىرىنىڭ   ئاالقىسىنىڭ 

  134ئەنسىرەيدىغانلىقىنى ئېيتتى. ھاياتىدىن
  توغرىسىدىكى  ساقلىنىش  ھامىلىدارلىقتىن  ۋە  سىياسىتى  چەكلەش  تۇغۇت  مەجبۇرىي

 ھۆكۈمەتتىكى : »دېدى ئابدۇلھامىت مۇنداق مەريەم  تۇرپانلىق بەرگەن سۆزلەپ كەچۈرمىشلىرىنى
تەلەپ    ھامىلدار  مېنىڭ  كىشىلەر چۈشۈرۋېتىشىمنى  بالىنى  قاپتۇ،  بىلىپ  ئىكەنلىكىمنى 

قېتىم مەجبۇرىي باال چۈشۈرگەنلىكىم    8-7ۇن  دوختۇرالر، بۇر  قىلدى، شۇنىڭ بىلەن دوختۇرخانىغا
مەن قورقتۇم،   ئۈچۈن، بۇ قېتىم باال چۈشۈرسەم ھاياتىمنىڭ خەتەرگە ئۇچرايدىغانلىقىنى ئېيتتى.

ئىدى  پاسپورت  يىلى-2015 كەتكەن  ئاسانلىشىپ   بۇنىڭدىن  ئىككىمىز  يولدىشىم .  ئېلىش 
ئويالشتۇق »يولدىشىم .  پايدىلىنىشنى  كېتىڭ،  سىز:  ئېلىپ   مەن   تۈركىيەگە   قىزىمىزنى 

بارىمەن ئىدى،  مەن .  دېدى  «كەينىڭىزدىن  كېرەك  مېڭىشىم  ۋە    پاسپورتىمنى  بالدۇر  ئالدىم 
  باالمغا   تۆتىنچى.  قالدى  دادىسى يۇرتتا   ۋە  قىزىم .  كەلدىم   ئىككى باالمنىمۇ ئېلىپ تۈركىيەگە

 قىزىمنىڭ   ياشلىق  12  ىڭمېن.  بولدۇق  مەجبۇر   قېچىشقا  ئۈچۈن  بولغانلىقىم  ھامىلدار
 قىزىم   شۇ چاغدىكى قورسىقىمدىكى  .ئۇالر پاسپورتنى تارتىۋالدى  ئەمما  پاسپورتىمۇ چىققان ئىدى،

 ئانىسىز  دادىسىز،  قىزىم   كېيىن،  كېتىلگەندىن  ئېلىپ  يولدىشىم الگېرغا  ياشقا كىردى.  5  ھازىر
ئايدىكى  -4  يىلى-2017  ئۇ.  تۇراتتۇقپاراڭلىشىىپ    پات-پات  بىلەن  ئۇنىڭ  بىز.  يېتىم قالدى

  بىلەن   تۇغقانلىرىم   .پارىڭىمىزدا، دادامنى سىزنىڭ سەۋەبىڭىزدىن تۇتۇپ كەتتى، دېگەن ئىدى
قىزىم بىلەن بۈگۈن ياكى .  ئۈندىداردىن چىقىرىۋىتىپتۇ  مېنى  ئۇالر  ئەمما  بولدۇم،  كۆرۈشمەكچى

.  ئېرىشەلمىدىم   خەۋەرگە  ھېچقانداقشۇنىڭدىن كېيىن    ئەمما  ئەتە كۆرۈشىمەن دەپ ئويالپتىمەن،
چاغدا شۇ  ئىدى،  12  ئۇ  كىردى  17  ھازىر  ياشتا  ياتاقلىق   قىزىمنى.  ياشقا    خىتاينىڭ 
ئىلتىماس خېتى بەرمەكچى    ئەلچىخانىسىغا  خىتاي  ئېلىپ كەتتى دەپ قارايمەن.  مەكتەپلىرىگە

 135«. قايتۇرمىدى  جاۋابمۇ ھېچقانداق ئۇالر ئالمىدى، ئەمما بولدۇق،
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تەڭ،  قۇرۇلۇشلىرى  الگېر  زور  غايەت  ئەتىيازدا،  يىلى-2017 بىلەن    كەڭ   ئاخىرلىشىشى 
  قېتىم   تۇنجى  ئۇيغۇرالرنىڭ  بۇ.  ئىدى  مەزگىل  چىققان  پەللىگە  يۇقىرى  دولقۇنى   تۇتۇش  كۆلەملىك

  ئۇالرنىڭ   ۋە  ئۇچرىغۇچىالر  زىيانكەشلىككە.  ئىدى  يولۇقۇشى  ئىشقا  بىر   كۆلەمدىكى  بۇ
 تاراتقۇلىرىنىڭ   دۆلەت  خىتاي  ۋە   پىكىرى  مۇتەخەسسىسلەرنىڭ   ھېكايىسى،  تۇغقانلىرىنىڭ

قارىغاندا،  «مائارىپ»  ئورتاقالشقان  مەقسىتىدە  تەشۋىقات  3  يىلى-2018  ئۇ  ستاتىستىكىسىغا 
قو-6يىلى  -2021)  ئەتراپىدا  مىليون ئاستىدا  نازارەت  قۇل  ئايغىچە  ۋە  بېرىلگەنلەر  يۇپ 

ئۇيغۇر ۋە    (كەتتى  ئېشىپ  مىليوندىن  7  سان  بۇ  ئىشچىلىققا ئەۋەتىلگەنلەرنى قوشساق بىزنىڭچە
ئىچىگە  بۇ.  قىالاليمىز  پەرەز  كېتىلگەنلىكىنى  ئېلىپ  الگېرالرغا  قازاقنىڭ  بالىالر  ساننىڭ 

 تۇتۇلغانالر كىرمەيدۇ.  الگېرلىرىدا

خەۋەر  ئائىلىسىنىڭ  تۇتۇلۇشى،  كىشىنىڭ  مىليونلىغان  ئىچىدە  ۋاقىت  قىسقا  ئۇالردىن 
  ياشايدىغانالر   رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  بولماسلىقى  تەرتىپنىڭ  قانۇنىي  تېگىشلىك  ۋە  ئااللماسلىقى

كىشىلەرنى  ۋە چەتئەلدىكى  ياشايدىغان  يېقىنلىرى  يەردە    دۇنيانىڭ   سالدى.  ۋەھىمىگە  بۇ 
 بىرىگە-بىر  كەچۈرمىشلىرى  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە  تارقالغان  جايلىرىغا  ھەرقايسى

ئۈندىدار ياكى يان تېلېفۇن بىلەن ئاالقە قىلىدىغان    بىلەن،  ئالدى.  ئاساسەن ئوخشايتتى   بەك
  تۇرۇش   تۇتۇپ  كۆلەملىك  پاراڭلىرى ئۆزگىرىشكە باشلىدى، كەڭ  بولغان  بىلەن  ئەزالىرى  ئائىلە 

پا  باشالنغاندىن ئىدى،باشالپ،  بار  بىئارامچىلىق  بىر  يەردىكىلەرنىڭ  راڭالردا  كۆپىنچىسى    ئۇ 
يېقىنلىرىغا   ئېنىق   بولىدىغانلىقى  ئىش   نېمە   ئۆزگەردى،  كۆپ  ئىشالر  يەردە  بۇ»  چەتئەلدىكى 

.  داۋامالشمىدى   ئۇزۇن  مەزگىل  بۇ  دېگەن ئىدى.  «كەلمەڭ  ئوڭشالغىچە قايتىپ  ئىشالر  ئەمەس،
  قىسقا  تونۇشلىرىنىڭ  ۋە  ئەزالىرى  ئائىلە   ئۇالرنىڭ  تۇغقانلىرى  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە 

بايقىدى،   ئاالقە  ئىجتىمائىي  ئىچىدە  ۋاقىت ئۆچۈرۈۋەتكەنلىكىنى  ئۆزلىرىنى  ھېساباتلىرىدىن 
تەقدىردىمۇ، ئاچقان  تېلېفوننى  تەرەپ  ئېيتىپ،   تېلېفون  مەزگىل  بىر   قارشى  قىلماسلىقىنى 

بۇ ئەھۋالدىن، چەتئەلدىكىلەر بىلەن ئاالقە قىلغانالرنىڭمۇ تۇتۇپ تۇرۇش    تى.تېلېفۇننى قويۇۋەت
بولىدۇ.  بىلىۋالغىلى  ئىكەنلىكىنى    خىتاي  مەزگىلىدە،  يىللىرى-2018-2017  ئوبىيكىتى 

يۇتتىكى  يۈزمىڭلىغان  سىرتىدىكى ئااللمىدى  ئۇيغۇر  خەۋەر  ھىچقانداق   بۇ .  تۇغقانلىرىدىن 
الر چەتئەلدىكى ئۇيغۇرالر بىلەن ئاالقە قىلىپ، يۇرتقا قايتىشقا دەۋەت  ساقچى  يەرلىك  يەنە  مەزگىلدە

باشلىدى، دەۋەتلەر  كېيىنكى  قىلىشنى  بۇ  »بولدى  قاتتىق  تېخىمۇ  ئايالردا،  قايتىپ  .  ئەگەر 
سواليمىز  بىز  كەلمىسەڭ،  ساقچىالر   ئائىلىلەرنىڭ.  باشلىدى  دېيىشكە  «ئائىلەڭدىكىلەرنى 

  توغرا  مەزگىلگە  كۆرۈشۈشكە باشلىشىمۇ ئوخشاش  بىلەن  تۇغقانلىرى  چەتئەلدىكى  ھەمراھلىقىدا
 بالىلىرىغا  بىلەن  ئاۋازالر   كەتكەن  تىترەپ  ئانىالر-ئاتا  ھەمراھلىقىدا،  ساقچىالرنىڭ.  كېلىدۇ

خىتاي  كۆڭۈل  قانچىلىك  ئۇالرغا  دۆلەتنىڭ»   خىزمىتىنىڭ   كومپارتىيىسىنىڭ  بۆلگەنلىكى، 
ئەمدى سىزمۇ قايتىپ كېلىڭ، : »ئۇالر  ئاندىن  ئېيتاتتى،  «غانلىقىنىبول  ئۇتۇقلۇق  قانچىلىك

  ئانىالر-ئاتا  نۇرغۇن سۆھبەتلەردىن كېيىن،  بۇ. دەيتتى «شۇنداق ياخشى  ئىشالر ھەممە  يەردە  بۇ
 بەزىلىرى بالىلىرىنىڭ  ئارقىلىق،  بەزىلىرى خىتاي قوشنىلىرى  قىلىپ،  تەۋەككۈل  خەتەرگە  چوڭ

  «كەلمەسلىك  ھەرگىز»  ئۇالرنى  ئاالقىلىشىپ،  بىلەن  بالىلىرى  ئارقىلىق  دوستلىرى  خىتاي
 ئاگاھالندۇرغان ئىدى. توغرىسىدا

چەتئەلدىكى ئۇيغۇرالر

كىشىلەرنىڭ  قولغا  خەۋەر  ھالىدىن  ئەگەر   قىلىنغان،  مۇسادىرە  مۈلۈكلىرى-مال  ئېلىنغان 
كىچىك  ئېلىشقا بالىالرنى    بالىالر  تېگىشلىك  تۇققانلىرىنىڭ  رۇخسەت  بولسا،  بېقىۋېلىشىغا 

چوڭالردىن  ئېلىپ  تەرىپىدىن  ھۆكۈمەت  قىلماستىن ئالغىلى    ھېچقانداق  كېتىلگەن،  خەۋەر 
بولمايتتى  بالىالردىنمۇ ھېچقانداق  كېتىلگەن  ئېلىپ  بولمىغىنىدەك، ئالغىلى  ئەگەر  .  خەۋەر 

  پۈتكۈل   ەتتى،الگېرغا ئەكىت  كىشىنىمۇ   ئۇ  خەۋىرىنى ئېلىشتا چىڭ تۇرسا،  بىرەسى تۇتۇلغانالرنىڭ
  چۈشىنىشكە   بولغانلىقىنى  ئىش  نېمە.  سۈردى  ھۆكۈم  جىمجىتلىق  ۋە  قورقۇنچ  رايونىدا  ئۇيغۇر

. لېكىن ۋاقىتلىق بولمىدى  .ئۈمىد قىالتتى  ۋاقىتلىق بولۇشىنى  بۇالرنىڭ پەقەت  ئامالسىز،
پاراڭلىشىشتا ھېس  قېتىملىق    ئاخىرقى  بولغان  بىلەن  ئائىلىسىدىكىلەر  ئۇيغۇرالر  چەتئەلدىكى

بولۇپ،  ۋاقىتلىق  بىئاراملىقنىڭ  قىلغان قىلغان  ئۈمىد  بولۇشىنى  شۇ    ئەھۋال  تونۇيدىغان 
  ئەمما  ئوخشىمايدىغان بىر ئەھۋال بار،  ئىلگىرىكىگە  تۇرۇڭالر،  جىم   سىلەر» يەرلىك ساقچىالرمۇ  

بارلىقىنى    ڭتۇرۇشنى  تۇتۇپ  كۆلەملىك  كەڭ  ئۇيغۇرالر  دىئاسپورادىكى  دېگەن ئىدى.  «ۋاقىتلىق
  قالغان ئىدى.   ئۈزۈلۈپ  نلەيۈئاالقە پۈت  بولغان  بىلەن  تۇغقانلىرى  ھېس قىلىپ يەتكەن ئىدى،

ئىچكىرى    ئىلگىرى  .تونۇيدىغان ھىچكىم بىلەن كۆرۈشەلمىدى  ئۇالر  ،نيىلىدىن ئىتىبارە-2017
  نۇرغۇنلىرى.  سورىدى  ياردەم  دوستلىرىدىن  خىتاي  ئۇيغۇرالر  ئىشلىگەن  ياكى   ئوقۇغان  ئۆلكىلەردە

بولغان.  قىلدى  ياردەم ئىگەللىمەكچى  خەۋەر  بېرىپ،  رايونىغا    دوستلىرى  خىتاي  ئۇيغۇر 
 « بېرىپ تۇققانلىرىڭنى يوقالپ كىلەي  مەن  ئەنسىرىمە، بەلكىم ئويلىغىنىڭدەك ئېغىر ئەمەستۇ،»

بېرىپ، رىئاللىق  بولغان  غايىب  ۋە  شەھەرلەر   قالغان  چۆلدەرەپ   دەپ  بىلەن ئائىلىلەرنىڭ  ى 
 بۇ   يىلدىن ئېتىبارەن،-2018.  بەردى  سۆزلەپ  كۆرگەنلىرىنى  دوستلىرىغا  ئۇيغۇر  ئۇالر  يۈزلەشتى.
تۇغقانلىرىغا  سۈكۈتتە  ئەمەسلىكىنى،  ۋاقىتلىق   ئەھۋالنىڭ  پايدىسى   تۇرۇشنىڭ 

قىلغان ھېس    ھەققىدە   كەچۈرمىشلىرى  ئۆزلىرىنىڭ  قازاقالر  ۋە  ئۇيغۇر  بولمايدىغانلىقىنى 
رابىگۈل.  باشلىدى  سۆزلەشكە  تورىدا  ئاالقە  ئىجتىمائىي ئوقۇۋاتقان  دوكتورلۇق  :  چەتئەلدە 

  ئائىلەم  ئۆزۈمنى  ھازىر  قورقاتتىم،  بېرىشتىن  گۇۋاھلىق  تورىدا  ئاالقە  ئىجتىمائىي  مەن  ئىلگىرى»
  نەتىجىگە  قىلىپ  سۈكۈت  مەن.  ئوياليمەن  دەپ  ئۈمىدى  ۋە  ئاۋازى  بىردىنبىر   ئاپامنىڭ  ۋە

 يىلى -2021)  ئەتە.  بوالتتىم   ئېرىشكەن  يىلدا  ئۈچ  قىلغان بۇ  سۈكۈت  بولسام،  ئېرىشەلەيدىغان
پاراڭالشقىنىمغا   ئاپام  مەن(  كۈنى- 23  ئاينىڭ-3 قېتىم  ئاخىرقى  « بولىدۇ  يىل  تۆت  بىلەن 
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-4  يىلى-2017:  دەيدۇ  مۇنداق  رەسۇل  ئابدۇلال  شەھىرىدىن  توقسۇن  رايونى   ئاپتونوم  ئۇيغۇر
 ئەينى .  كەتتى  قايتىپ  رايونىغا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  تاغام  كەلگەن  يوقلىغىلى  مېنى  تۈركىيەگە  ايدائ

ئىدى.  جازا  ۋاقىتتا، باشلىغان  چىقىشقا  خەۋەرلەر  تۇنجى  ھەققىدە   بىلەن  قىزى  الگېرلىرى 
ئايالىنى.  ئاالقىلىشااليتتى  ئۈندىداردا تاغامغاق  ئۇنىڭ.  الگېرغا ئېلىپ كېتىپتۇ  ئۇنىڭ  : ىزى 

 .ئاپامنى قويۇپ بەرمەيدىكەن  كەلمىسەڭ  سەن  ئەگەر   كەلمىسەڭ بولمايدۇ،  قايتىپ  سەن  دادا،»
مەن ساقالپ تۇرايلى .  چىدىمىدى  بۇنىڭغا  تاغام.  دەپتۇ «مېنىمۇ الگېرغا ئېلىپ كېتىدىكەن  ھەم

 .يۇرتتا دېھقان ئىدىتاغام  .  باشلىغان ئىدى  كېلىشكە  خەۋەرلەر  يامان  ئىنتايىن  چۈنكى   دېدىم،
 ئايرودرومدا كېتىپال  قايتىپ ئۇ كەتتى، قايتىپ قايتماسلىققا كۆندۈرەلمىدۇق، شۇنىڭ بىلەن ئۇ
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كىشىلەرنىڭ  قولغا  خەۋەر  ھالىدىن  ئەگەر   قىلىنغان،  مۇسادىرە  مۈلۈكلىرى-مال  ئېلىنغان 
كىچىك  ئېلىشقا بالىالرنى    بالىالر  تېگىشلىك  تۇققانلىرىنىڭ  رۇخسەت  بولسا،  بېقىۋېلىشىغا 

چوڭالردىن  ئېلىپ  تەرىپىدىن  ھۆكۈمەت  قىلماستىن ئالغىلى    ھېچقانداق  كېتىلگەن،  خەۋەر 
بولمايتتى  بالىالردىنمۇ ھېچقانداق  كېتىلگەن  ئېلىپ  بولمىغىنىدەك، ئالغىلى  ئەگەر  .  خەۋەر 

  پۈتكۈل   ەتتى،الگېرغا ئەكىت  كىشىنىمۇ   ئۇ  خەۋىرىنى ئېلىشتا چىڭ تۇرسا،  بىرەسى تۇتۇلغانالرنىڭ
  چۈشىنىشكە   بولغانلىقىنى  ئىش  نېمە.  سۈردى  ھۆكۈم  جىمجىتلىق  ۋە  قورقۇنچ  رايونىدا  ئۇيغۇر

. لېكىن ۋاقىتلىق بولمىدى  .ئۈمىد قىالتتى  ۋاقىتلىق بولۇشىنى  بۇالرنىڭ پەقەت  ئامالسىز،
پاراڭلىشىشتا ھېس  قېتىملىق    ئاخىرقى  بولغان  بىلەن  ئائىلىسىدىكىلەر  ئۇيغۇرالر  چەتئەلدىكى

بولۇپ،  ۋاقىتلىق  بىئاراملىقنىڭ  قىلغان قىلغان  ئۈمىد  بولۇشىنى  شۇ    ئەھۋال  تونۇيدىغان 
  ئەمما  ئوخشىمايدىغان بىر ئەھۋال بار،  ئىلگىرىكىگە  تۇرۇڭالر،  جىم   سىلەر» يەرلىك ساقچىالرمۇ  

بارلىقىنى    ڭتۇرۇشنى  تۇتۇپ  كۆلەملىك  كەڭ  ئۇيغۇرالر  دىئاسپورادىكى  دېگەن ئىدى.  «ۋاقىتلىق
  قالغان ئىدى.   ئۈزۈلۈپ  نلەيۈئاالقە پۈت  بولغان  بىلەن  تۇغقانلىرى  ھېس قىلىپ يەتكەن ئىدى،

ئىچكىرى    ئىلگىرى  .تونۇيدىغان ھىچكىم بىلەن كۆرۈشەلمىدى  ئۇالر  ،نيىلىدىن ئىتىبارە-2017
  نۇرغۇنلىرى.  سورىدى  ياردەم  دوستلىرىدىن  خىتاي  ئۇيغۇرالر  ئىشلىگەن  ياكى   ئوقۇغان  ئۆلكىلەردە

بولغان.  قىلدى  ياردەم ئىگەللىمەكچى  خەۋەر  بېرىپ،  رايونىغا    دوستلىرى  خىتاي  ئۇيغۇر 
 « بېرىپ تۇققانلىرىڭنى يوقالپ كىلەي  مەن  ئەنسىرىمە، بەلكىم ئويلىغىنىڭدەك ئېغىر ئەمەستۇ،»

بېرىپ، رىئاللىق  بولغان  غايىب  ۋە  شەھەرلەر   قالغان  چۆلدەرەپ   دەپ  بىلەن ئائىلىلەرنىڭ  ى 
 بۇ   يىلدىن ئېتىبارەن،-2018.  بەردى  سۆزلەپ  كۆرگەنلىرىنى  دوستلىرىغا  ئۇيغۇر  ئۇالر  يۈزلەشتى.
تۇغقانلىرىغا  سۈكۈتتە  ئەمەسلىكىنى،  ۋاقىتلىق   ئەھۋالنىڭ  پايدىسى   تۇرۇشنىڭ 

قىلغان ھېس    ھەققىدە   كەچۈرمىشلىرى  ئۆزلىرىنىڭ  قازاقالر  ۋە  ئۇيغۇر  بولمايدىغانلىقىنى 
رابىگۈل.  باشلىدى  سۆزلەشكە  تورىدا  ئاالقە  ئىجتىمائىي ئوقۇۋاتقان  دوكتورلۇق  :  چەتئەلدە 

  ئائىلەم  ئۆزۈمنى  ھازىر  قورقاتتىم،  بېرىشتىن  گۇۋاھلىق  تورىدا  ئاالقە  ئىجتىمائىي  مەن  ئىلگىرى»
  نەتىجىگە  قىلىپ  سۈكۈت  مەن.  ئوياليمەن  دەپ  ئۈمىدى  ۋە  ئاۋازى  بىردىنبىر   ئاپامنىڭ  ۋە

 يىلى -2021)  ئەتە.  بوالتتىم   ئېرىشكەن  يىلدا  ئۈچ  قىلغان بۇ  سۈكۈت  بولسام،  ئېرىشەلەيدىغان
پاراڭالشقىنىمغا   ئاپام  مەن(  كۈنى- 23  ئاينىڭ-3 قېتىم  ئاخىرقى  « بولىدۇ  يىل  تۆت  بىلەن 

  136.دەيدۇ

-4  يىلى-2017:  دەيدۇ  مۇنداق  رەسۇل  ئابدۇلال  شەھىرىدىن  توقسۇن  رايونى   ئاپتونوم  ئۇيغۇر
 ئەينى .  كەتتى  قايتىپ  رايونىغا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  تاغام  كەلگەن  يوقلىغىلى  مېنى  تۈركىيەگە  ايدائ

ئىدى.  جازا  ۋاقىتتا، باشلىغان  چىقىشقا  خەۋەرلەر  تۇنجى  ھەققىدە   بىلەن  قىزى  الگېرلىرى 
ئايالىنى.  ئاالقىلىشااليتتى  ئۈندىداردا تاغامغاق  ئۇنىڭ.  الگېرغا ئېلىپ كېتىپتۇ  ئۇنىڭ  : ىزى 

 .ئاپامنى قويۇپ بەرمەيدىكەن  كەلمىسەڭ  سەن  ئەگەر   كەلمىسەڭ بولمايدۇ،  قايتىپ  سەن  دادا،»
مەن ساقالپ تۇرايلى .  چىدىمىدى  بۇنىڭغا  تاغام.  دەپتۇ «مېنىمۇ الگېرغا ئېلىپ كېتىدىكەن  ھەم

 .يۇرتتا دېھقان ئىدىتاغام  .  باشلىغان ئىدى  كېلىشكە  خەۋەرلەر  يامان  ئىنتايىن  چۈنكى   دېدىم،
 ئايرودرومدا كېتىپال  قايتىپ ئۇ كەتتى، قايتىپ قايتماسلىققا كۆندۈرەلمىدۇق، شۇنىڭ بىلەن ئۇ
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 ئۇيغۇرالر   سىرتىدىكى خىتاي .5.7

تەڭ،  قۇرۇلۇشلىرى  الگېر  زور  غايەت  ئەتىيازدا،  يىلى-2017 بىلەن    كەڭ   ئاخىرلىشىشى 
  قېتىم   تۇنجى  ئۇيغۇرالرنىڭ  بۇ.  ئىدى  مەزگىل  چىققان  پەللىگە  يۇقىرى  دولقۇنى   تۇتۇش  كۆلەملىك

  ئۇالرنىڭ   ۋە  ئۇچرىغۇچىالر  زىيانكەشلىككە.  ئىدى  يولۇقۇشى  ئىشقا  بىر   كۆلەمدىكى  بۇ
 تاراتقۇلىرىنىڭ   دۆلەت  خىتاي  ۋە   پىكىرى  مۇتەخەسسىسلەرنىڭ   ھېكايىسى،  تۇغقانلىرىنىڭ

قارىغاندا،  «مائارىپ»  ئورتاقالشقان  مەقسىتىدە  تەشۋىقات  3  يىلى-2018  ئۇ  ستاتىستىكىسىغا 
قو-6يىلى  -2021)  ئەتراپىدا  مىليون ئاستىدا  نازارەت  قۇل  ئايغىچە  ۋە  بېرىلگەنلەر  يۇپ 

ئۇيغۇر ۋە    (كەتتى  ئېشىپ  مىليوندىن  7  سان  بۇ  ئىشچىلىققا ئەۋەتىلگەنلەرنى قوشساق بىزنىڭچە
ئىچىگە  بۇ.  قىالاليمىز  پەرەز  كېتىلگەنلىكىنى  ئېلىپ  الگېرالرغا  قازاقنىڭ  بالىالر  ساننىڭ 

 تۇتۇلغانالر كىرمەيدۇ.  الگېرلىرىدا

خەۋەر  ئائىلىسىنىڭ  تۇتۇلۇشى،  كىشىنىڭ  مىليونلىغان  ئىچىدە  ۋاقىت  قىسقا  ئۇالردىن 
  ياشايدىغانالر   رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  بولماسلىقى  تەرتىپنىڭ  قانۇنىي  تېگىشلىك  ۋە  ئااللماسلىقى

كىشىلەرنى  ۋە چەتئەلدىكى  ياشايدىغان  يېقىنلىرى  يەردە    دۇنيانىڭ   سالدى.  ۋەھىمىگە  بۇ 
 بىرىگە-بىر  كەچۈرمىشلىرى  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە  تارقالغان  جايلىرىغا  ھەرقايسى

ئۈندىدار ياكى يان تېلېفۇن بىلەن ئاالقە قىلىدىغان    بىلەن،  ئالدى.  ئاساسەن ئوخشايتتى   بەك
  تۇرۇش   تۇتۇپ  كۆلەملىك  پاراڭلىرى ئۆزگىرىشكە باشلىدى، كەڭ  بولغان  بىلەن  ئەزالىرى  ئائىلە 

پا  باشالنغاندىن ئىدى،باشالپ،  بار  بىئارامچىلىق  بىر  يەردىكىلەرنىڭ  راڭالردا  كۆپىنچىسى    ئۇ 
يېقىنلىرىغا   ئېنىق   بولىدىغانلىقى  ئىش   نېمە   ئۆزگەردى،  كۆپ  ئىشالر  يەردە  بۇ»  چەتئەلدىكى 

.  داۋامالشمىدى   ئۇزۇن  مەزگىل  بۇ  دېگەن ئىدى.  «كەلمەڭ  ئوڭشالغىچە قايتىپ  ئىشالر  ئەمەس،
  قىسقا  تونۇشلىرىنىڭ  ۋە  ئەزالىرى  ئائىلە   ئۇالرنىڭ  تۇغقانلىرى  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە 

بايقىدى،   ئاالقە  ئىجتىمائىي  ئىچىدە  ۋاقىت ئۆچۈرۈۋەتكەنلىكىنى  ئۆزلىرىنى  ھېساباتلىرىدىن 
تەقدىردىمۇ، ئاچقان  تېلېفوننى  تەرەپ  ئېيتىپ،   تېلېفون  مەزگىل  بىر   قارشى  قىلماسلىقىنى 

بۇ ئەھۋالدىن، چەتئەلدىكىلەر بىلەن ئاالقە قىلغانالرنىڭمۇ تۇتۇپ تۇرۇش    تى.تېلېفۇننى قويۇۋەت
بولىدۇ.  بىلىۋالغىلى  ئىكەنلىكىنى    خىتاي  مەزگىلىدە،  يىللىرى-2018-2017  ئوبىيكىتى 

يۇتتىكى  يۈزمىڭلىغان  سىرتىدىكى ئااللمىدى  ئۇيغۇر  خەۋەر  ھىچقانداق   بۇ .  تۇغقانلىرىدىن 
الر چەتئەلدىكى ئۇيغۇرالر بىلەن ئاالقە قىلىپ، يۇرتقا قايتىشقا دەۋەت  ساقچى  يەرلىك  يەنە  مەزگىلدە

باشلىدى، دەۋەتلەر  كېيىنكى  قىلىشنى  بۇ  »بولدى  قاتتىق  تېخىمۇ  ئايالردا،  قايتىپ  .  ئەگەر 
سواليمىز  بىز  كەلمىسەڭ،  ساقچىالر   ئائىلىلەرنىڭ.  باشلىدى  دېيىشكە  «ئائىلەڭدىكىلەرنى 

  توغرا  مەزگىلگە  كۆرۈشۈشكە باشلىشىمۇ ئوخشاش  بىلەن  تۇغقانلىرى  چەتئەلدىكى  ھەمراھلىقىدا
 بالىلىرىغا  بىلەن  ئاۋازالر   كەتكەن  تىترەپ  ئانىالر-ئاتا  ھەمراھلىقىدا،  ساقچىالرنىڭ.  كېلىدۇ

خىتاي  كۆڭۈل  قانچىلىك  ئۇالرغا  دۆلەتنىڭ»   خىزمىتىنىڭ   كومپارتىيىسىنىڭ  بۆلگەنلىكى، 
ئەمدى سىزمۇ قايتىپ كېلىڭ، : »ئۇالر  ئاندىن  ئېيتاتتى،  «غانلىقىنىبول  ئۇتۇقلۇق  قانچىلىك

  ئانىالر-ئاتا  نۇرغۇن سۆھبەتلەردىن كېيىن،  بۇ. دەيتتى «شۇنداق ياخشى  ئىشالر ھەممە  يەردە  بۇ
 بەزىلىرى بالىلىرىنىڭ  ئارقىلىق،  بەزىلىرى خىتاي قوشنىلىرى  قىلىپ،  تەۋەككۈل  خەتەرگە  چوڭ

  «كەلمەسلىك  ھەرگىز»  ئۇالرنى  ئاالقىلىشىپ،  بىلەن  بالىلىرى  ئارقىلىق  دوستلىرى  خىتاي
 ئاگاھالندۇرغان ئىدى. توغرىسىدا

كىشىلەرنىڭ  قولغا  خەۋەر  ھالىدىن  ئەگەر   قىلىنغان،  مۇسادىرە  مۈلۈكلىرى-مال  ئېلىنغان 
كىچىك  ئېلىشقا بالىالرنى    بالىالر  تېگىشلىك  تۇققانلىرىنىڭ  رۇخسەت  بولسا،  بېقىۋېلىشىغا 

چوڭالردىن  ئېلىپ  تەرىپىدىن  ھۆكۈمەت  قىلماستىن ئالغىلى    ھېچقانداق  كېتىلگەن،  خەۋەر 
بولمايتتى  بالىالردىنمۇ ھېچقانداق  كېتىلگەن  ئېلىپ  بولمىغىنىدەك، ئالغىلى  ئەگەر  .  خەۋەر 

  پۈتكۈل   ەتتى،الگېرغا ئەكىت  كىشىنىمۇ   ئۇ  خەۋىرىنى ئېلىشتا چىڭ تۇرسا،  بىرەسى تۇتۇلغانالرنىڭ
  چۈشىنىشكە   بولغانلىقىنى  ئىش  نېمە.  سۈردى  ھۆكۈم  جىمجىتلىق  ۋە  قورقۇنچ  رايونىدا  ئۇيغۇر

. لېكىن ۋاقىتلىق بولمىدى  .ئۈمىد قىالتتى  ۋاقىتلىق بولۇشىنى  بۇالرنىڭ پەقەت  ئامالسىز،
پاراڭلىشىشتا ھېس  قېتىملىق    ئاخىرقى  بولغان  بىلەن  ئائىلىسىدىكىلەر  ئۇيغۇرالر  چەتئەلدىكى

بولۇپ،  ۋاقىتلىق  بىئاراملىقنىڭ  قىلغان قىلغان  ئۈمىد  بولۇشىنى  شۇ    ئەھۋال  تونۇيدىغان 
  ئەمما  ئوخشىمايدىغان بىر ئەھۋال بار،  ئىلگىرىكىگە  تۇرۇڭالر،  جىم   سىلەر» يەرلىك ساقچىالرمۇ  

بارلىقىنى    ڭتۇرۇشنى  تۇتۇپ  كۆلەملىك  كەڭ  ئۇيغۇرالر  دىئاسپورادىكى  دېگەن ئىدى.  «ۋاقىتلىق
  قالغان ئىدى.   ئۈزۈلۈپ  نلەيۈئاالقە پۈت  بولغان  بىلەن  تۇغقانلىرى  ھېس قىلىپ يەتكەن ئىدى،

ئىچكىرى    ئىلگىرى  .تونۇيدىغان ھىچكىم بىلەن كۆرۈشەلمىدى  ئۇالر  ،نيىلىدىن ئىتىبارە-2017
  نۇرغۇنلىرى.  سورىدى  ياردەم  دوستلىرىدىن  خىتاي  ئۇيغۇرالر  ئىشلىگەن  ياكى   ئوقۇغان  ئۆلكىلەردە

بولغان.  قىلدى  ياردەم ئىگەللىمەكچى  خەۋەر  بېرىپ،  رايونىغا    دوستلىرى  خىتاي  ئۇيغۇر 
 « بېرىپ تۇققانلىرىڭنى يوقالپ كىلەي  مەن  ئەنسىرىمە، بەلكىم ئويلىغىنىڭدەك ئېغىر ئەمەستۇ،»

بېرىپ، رىئاللىق  بولغان  غايىب  ۋە  شەھەرلەر   قالغان  چۆلدەرەپ   دەپ  بىلەن ئائىلىلەرنىڭ  ى 
 بۇ   يىلدىن ئېتىبارەن،-2018.  بەردى  سۆزلەپ  كۆرگەنلىرىنى  دوستلىرىغا  ئۇيغۇر  ئۇالر  يۈزلەشتى.
تۇغقانلىرىغا  سۈكۈتتە  ئەمەسلىكىنى،  ۋاقىتلىق   ئەھۋالنىڭ  پايدىسى   تۇرۇشنىڭ 

قىلغان ھېس    ھەققىدە   كەچۈرمىشلىرى  ئۆزلىرىنىڭ  قازاقالر  ۋە  ئۇيغۇر  بولمايدىغانلىقىنى 
رابىگۈل.  باشلىدى  سۆزلەشكە  تورىدا  ئاالقە  ئىجتىمائىي ئوقۇۋاتقان  دوكتورلۇق  :  چەتئەلدە 

  ئائىلەم  ئۆزۈمنى  ھازىر  قورقاتتىم،  بېرىشتىن  گۇۋاھلىق  تورىدا  ئاالقە  ئىجتىمائىي  مەن  ئىلگىرى»
  نەتىجىگە  قىلىپ  سۈكۈت  مەن.  ئوياليمەن  دەپ  ئۈمىدى  ۋە  ئاۋازى  بىردىنبىر   ئاپامنىڭ  ۋە

 يىلى -2021)  ئەتە.  بوالتتىم   ئېرىشكەن  يىلدا  ئۈچ  قىلغان بۇ  سۈكۈت  بولسام،  ئېرىشەلەيدىغان
پاراڭالشقىنىمغا   ئاپام  مەن(  كۈنى- 23  ئاينىڭ-3 قېتىم  ئاخىرقى  « بولىدۇ  يىل  تۆت  بىلەن 

  136.دەيدۇ

-4  يىلى-2017:  دەيدۇ  مۇنداق  رەسۇل  ئابدۇلال  شەھىرىدىن  توقسۇن  رايونى   ئاپتونوم  ئۇيغۇر
 ئەينى .  كەتتى  قايتىپ  رايونىغا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  تاغام  كەلگەن  يوقلىغىلى  مېنى  تۈركىيەگە  ايدائ

ئىدى.  جازا  ۋاقىتتا، باشلىغان  چىقىشقا  خەۋەرلەر  تۇنجى  ھەققىدە   بىلەن  قىزى  الگېرلىرى 
ئايالىنى.  ئاالقىلىشااليتتى  ئۈندىداردا تاغامغاق  ئۇنىڭ.  الگېرغا ئېلىپ كېتىپتۇ  ئۇنىڭ  : ىزى 

 .ئاپامنى قويۇپ بەرمەيدىكەن  كەلمىسەڭ  سەن  ئەگەر   كەلمىسەڭ بولمايدۇ،  قايتىپ  سەن  دادا،»
مەن ساقالپ تۇرايلى .  چىدىمىدى  بۇنىڭغا  تاغام.  دەپتۇ «مېنىمۇ الگېرغا ئېلىپ كېتىدىكەن  ھەم

 .يۇرتتا دېھقان ئىدىتاغام  .  باشلىغان ئىدى  كېلىشكە  خەۋەرلەر  يامان  ئىنتايىن  چۈنكى   دېدىم،
 ئايرودرومدا كېتىپال  قايتىپ ئۇ كەتتى، قايتىپ قايتماسلىققا كۆندۈرەلمىدۇق، شۇنىڭ بىلەن ئۇ
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كىشىلەرنىڭ  قولغا  خەۋەر  ھالىدىن  ئەگەر   قىلىنغان،  مۇسادىرە  مۈلۈكلىرى-مال  ئېلىنغان 
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  قالغان ئىدى.   ئۈزۈلۈپ  نلەيۈئاالقە پۈت  بولغان  بىلەن  تۇغقانلىرى  ھېس قىلىپ يەتكەن ئىدى،

ئىچكىرى    ئىلگىرى  .تونۇيدىغان ھىچكىم بىلەن كۆرۈشەلمىدى  ئۇالر  ،نيىلىدىن ئىتىبارە-2017
  نۇرغۇنلىرى.  سورىدى  ياردەم  دوستلىرىدىن  خىتاي  ئۇيغۇرالر  ئىشلىگەن  ياكى   ئوقۇغان  ئۆلكىلەردە

بولغان.  قىلدى  ياردەم ئىگەللىمەكچى  خەۋەر  بېرىپ،  رايونىغا    دوستلىرى  خىتاي  ئۇيغۇر 
 « بېرىپ تۇققانلىرىڭنى يوقالپ كىلەي  مەن  ئەنسىرىمە، بەلكىم ئويلىغىنىڭدەك ئېغىر ئەمەستۇ،»

بېرىپ، رىئاللىق  بولغان  غايىب  ۋە  شەھەرلەر   قالغان  چۆلدەرەپ   دەپ  بىلەن ئائىلىلەرنىڭ  ى 
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ھازىرغىچە.  بولدى  غايىب بىلەن   ئۇنىڭ.  باقمىدىم   ئاڭالپ  خەۋەر  ھېچقانداق  مانا  قىزى 
پەقەت    ئاالقىلىشىپ، قىزى  سورىدىم،  كۆرمىگىنىنى  كۆرگەن    سىكونتال   4-3تاغامنى 

ئېيتتى. كەتكەنلىكىنى  ئېلىپ  ساقچىالرنىڭ  ئاندىن  مېنى   ئۇمۇ  ئاندىن  كۆرەلىگەنلىكىنى، 
 ئۆچۈرۋەتتى، كېيىن ئۇنىڭدىنمۇ خەۋەر ئااللمىدىم. ئۈندىداردىن

ئۈچۈن تەپسىلى    ئۇ بىخەتەرلىك )بىر تونۇشۇمدىن خەۋەر ئالدىم    مەن  ئايدا،-6  يىلى-2018
 نۇرغۇن  ۋە  ئاكام  سىڭلىم، چوڭ  ئاپام،.  ئۆتۈپتۇ  ئالەمدىن  ئىلگىرى  ئاي  تۆت  دادام(.  توختالمىدى
سولىنىپتۇ  جازا  تۇغقانلىرىم  تەپسىالتىنى  »   كىشى:  پاراڭالشقان  مەن .  الگېرلىرىغا  جىق 

  « ئاساسەن ھەممە كىشىنى الگېرغا سوالۋاتىدۇ   قۇرۇقدالدى،  بازارالر  ۋە  دىيەلمەيمەن، لېكىن كوچا
 ناھايىتى   قېتىم   بىر  ئايدا  3-2  ھەر  قالمىدى،  ئۈزۈلۈپ  ئاالقىمىز  بولغان  بىلەن  كىشى  ئۇ.  دېدى
  دەپ  كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرغا  مەن.  تۈزدۈم  تىزىملىك  بىر  مەن  ئاندىن.  پاراڭلىشااليمىز  قىسقا

ئىدى  120دوستلىرىم،    ۋە  قوشنىلىرىم   تۇغقانلىرىم،  ئائىلەم،:  كىشىلەر  ئويلىغان .  كىشى 
چىقق يېتىپ  ئىگەللەپ،  نەۋرە  بىر  انالگېرالردا  ئۇچۇر    كىمنىڭ   بار،  كىمنىڭ  تۇغقىىمدىن 

مېنىڭ    دېيەلمىدى.  ھېچنېمە  ھەققىدە  الگېرى  جازا  ئۇ  ئەمما.  ئېنىق جەزملەشتۈردۈم  يوقلىقىنى
تۇغقىنىم بىلەن   نەۋرە  ئۈچۈن،  بولغانلىقى  ى  Whatsapp  نىڭ(  چەتئەللىك)  بۇرۇنقى شېرىكىم 
  ياكى   «بار»  ئۇ  سورىدىم،  دەپ  «تۇغقانالر بارمۇ؟  بۇ »  ئۇنىڭدىن  مەن.  لىشالىدۇقبۇ شەكىلدە ئاالقى

بەردى  «يوق» جاۋاپ  قايتا.  دەپ  سورىساممۇ،-مەن    نەرسە   ھېچ   ھەققىدە  الگېرالر  ئۇ  قايتا 
 137«. دېمىدى

. ئىدى  تەس  ئىشىنىش  ئۇنىڭغا  ۋاقىتتا  بىر  بىلەن  شۇنىڭ  ئەمما  ھېكايىلەر ئاجايىپ ئىدى،  بۇ
راستىلىقىغا،بۇ    كەلمەيدىغان  ئىشەنگۈسى  كىشىنىڭ  جامائىتى  دۇنيا   قىسىم  بىر  ئەھۋالنىڭ 
بولغان )  ئۇچرىغۇچىالر  زىيانكەشلىكىگە  الگېر تەۋە  ئۇالر  ۋە  كىشىلەرنىڭ  نوپۇسىدىكى   چەتئەل 

 ئۆزلىرىنىڭ   چىقىپ،  خىتايدىن(  بېرىلگەن  قويۇپ  بىلەن  تىرىشچانلىقى  دۆلەتلەرنىڭ
  زىيانكەشلىككە.  كېيىن ئىشىنىشكە باشلىدى  باشلىغاندىن  سۆزلەشكە  ھەققىدە  كەچۈرمىشلىرى
خەۋەرلىرى،  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە  ئۇچرىغۇچىالر، ئاخبارات   سۈنئىي   تۇغقانلىرى، 

  كىشىلەرنىڭ  سىرتىدىكى  خىتاي  مۇھىمى،  ئەڭ  ۋە   ھۆججەتلەر  ئاشكارىالنغان  رەسىملىرى،  ھەمراھ
تەشۋىقات  تەس  چۈشىنىشى تېگىگە    بولغان  ئېغىرلىقىنىڭ  ئەھۋالنىڭ  بىلەن  پروگراممىلىرى 

  تۇنجى بولۇپ  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  خىتاينىڭ  كېيىن،  ئۇرۇشىدىن  دۇنيا  ئىككىنچى.  يېتىلدى
  ئاساسەن   ئاالقىسى  ئوتتۇرىسىدىكى خەلقنىڭ  رايون  بىلەن شۇ  دۇنيا.  قۇرۇلدى  الگېرلىرى  جازا

 تۇغقانلىرى  باشالپ  يىلدىن-2017  ئۇيغۇر  يۈزمىڭلىغان  سىرتىدىكى  خىتاينىڭ.  دىتاشالن  ئۈزۈپ
 .قىاللمىدى ئاالقە بىلەن نورمال

 ۋە  تورى  ئاالقە  ئىجتىمائىي  باشالپ  يىلدىن- 2018  قازاقالرنىڭ  ۋە  ئۇيغۇرالر  سىرتىدىكى  خىتاي
 خىتاي  سۆزلەشكە باشلىغاندىن بېرى،ھەققىدە    تۇغقانلىرى  قىاللمىغان  ئاالقە  تاراتقۇالردا  خەلقئارا

ئۈچۈن  ئاۋازنى  كۈچىيىۋاتقان  كۈنسېرى  ئەمەلدارلىرى ئۇسۇلىنى   باستۇرۇش  سېلىش  تەھدىت 
  يىل   ئۇزۇن  بىلەن  قېرىنداشلىرى  ۋە   ئانىسى-ئاتا   تاراتقۇالردا  ئىجتىمائىي.  قوللىنىشقا باشلىدى

نلىقىنى ئېيتقان كىشىلەرنى، خىتاي  ئەنسىرەيدىغا  ھاياتىدىن   ئۇالرنىڭ  قىاللمىغانلىقىنى،  ئاالقە
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كېرەكلىكىنى،   ئۆچۈرۈۋېتىشى  نەرسىلەرنى  چىقارغان  تورغا  قوشۇپ،  ئۈندىداردىن  ساقچىلىرى 
تەھدىتى   بۇ  خىتاي دائىرىلىرىنىڭ  بولمىسا ناچار ئاقىۋەت كېلىپ چىقىدىغانلىقىنى ئېيتتى.

يارىمىغاندىن كېيىن، باشلىدى  ئۇسۇل  يېڭى  ئىشقا   ئەزالىرى   ئائىلە   گېردىكىال.  قوللىنىشقا 
ساقچىالرنىڭ   تۇغقانلىرى بىلەن  چەتئەلدىكى  ئۇالرنىڭ  بېرىلگەنلەر   قويۇپ  ياكى نازارەت ئاستىدا

باشلىدى. كۆرۈشتۈرۈلۈشكە  ئاستىدا    زىيانكەشلىككە   نۇرغۇن  قىلغان  زىيارەت  بىز  ھەمراھلىقى 
تۇغقانلىرىنىڭ بېرى    .ئىدى  ئوخشاش  ئاساسەن  ھېكايىلىرى  ئۇچرىغۇچىنىڭ  يىلدىن  نەچچە 

الگېر زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغۇچى ئائىلە    ،بالىلىرىنىڭ، يېقىنلىرىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىيالمىغان
 ياخشى تۇرۇۋاتىمىز،   ئىنتايىن  بىز: »قىلغان  گەپلەرنى  ئوخشاش  ئاھاڭدا  ئەزالىرى ئەندىشىلىك

  رازى،   ئىنتايىن  ىدىنسىياسىت  پارتىيىمىزنىڭ  بۆلىدۇ، بىز  كۆڭۈل  ئىنتايىن  دۆلىتىمىز بىزگە
ئۆگىنىۋاتىمىز، تىلى  دۆلەت  ئوقۇپ  خاتا  ناچار  ھازىر  سىز  ئۆزگەرتىۋاتىمىز،   ئىدىيەلىرىمىزنى 

 «.قايتا خەۋەر چىقارماڭ تىللىماڭ، دۆلىتىمىزنى قىلىۋاتىسىز،

ۋە   تۇغقانلىرىنىڭ  ئۇيغۇرالر  چەتئەلدىكى تەپسىلىي   ساالمەتلىكى  ئەھۋالى    ئۇچۇرغا  ھەققىدە 
 بىلەنال   نى ماختاش «كومپارتىيە  ۋە دۆلەت»پاراڭالر پەقەت    ئەمما  بولغان بولسىمۇ،  ئېرىشمەكچى
 .چەكلەنگەن

ئانىسى بىلەن ساقچىالرنىڭ ھەمراھلىقىدا كۆرۈشكەن -ئۇزۇندىن بىر مەزگىلدىن كېيىن، ئاتا
:  بىرى   الالرنىڭمىس  نۇرغۇن  ئىسپاتاليدىغان  ئەھۋالنى  دوكتور خالمۇرات ئۇيغۇرنىڭ ئېيتقانلىرى بۇ

  ئاالقە ۋاستىلىرىنى ئىشلىتىشى   ئۈندىدار قاتارلىق  ئاي،  6  دەسلەپكى  بېرىلگەن  قويۇپ  ئانام-ئاتا»
بېرىپ تىزىملىتىشى   ئىشخانىسىغا  ھۆكۈمەت  مەن بىلەن ئاالقە قىلىش ئۈچۈن  .چەكلەنگەن ئىدى

 ئېلىپ   كېيىن  ئايدىن  19  قىالاليتتى.ئىشخانىدىنال تېلفون    بۇ   ئايغىچە  6  ئۇالر  .كېرەك ئىدى
 ماڭا  ئىككىسى   ھەر  دادام  بىلەن  ئاپام.  بولدى  بىنورمال  ئىنتايىن  سۆھبىتىمىز  تۇنجى  بېرىلغان

 ياخشى،  بىز»  ئۇالر  بۇ سۆھبەتتە قىلچىلىك ھاياجان يوق ئىدى،  .قىلدى  غەلىتە بىر خىل گەپ
 پاراڭالشقاندا،  قېتىم   تۇنجى  بىز  دىيەلمىدى،  ھېچنېمە  دىگەندىن باشقاا  «ياخشى  ئىش   ھەممە

 ھەتتا بۇ سوئالىمغىمۇ جاۋاپ بىرەلمىدى.   سورىدىم،  دەپ  «ئورۇقلىدىڭىز  كىلو  قانچە»  ئۇالردىن  مەن
پەقەت چىدىمىدى، بولمىغان ئەھۋال    ئۆيىدە،  ئۆز  دادامنىڭ  بىلەن  ئاپام  مەن  يۈرىكىم  ساقچى 

  تورىدىكى   ئاالقە  ئىجتىمائىي)  قىلغاندا  تېلېفون  ئۇالر.  پاراڭلىشىشىنى تەلەپ قىلدىم   ئاستىدا
قىلغۇزغاندا  يازمىلىرىمنى تېلېفۇن  ماڭا  قىلىپ  تەلەپ    تېلېفونىغا  ئۇالرنىڭ  ،(توختىتىشنى 

  نورمال   بىز  كېيىن  ئايدىن  6.  ئېيتتىم   ئۇالرغىمۇ بۇنداق قىلمايدىغانلىقىمنى.  بەرمىدىم   جاۋاب
تەرەپتىن   بەك  ئۇالر.  بولدۇق   پاراڭلىشااليدىغان  ئۈندىداردا(  ساقچىسىز) بىر  ئىدى،  سېغىنغان 

 يۈز  الگېرالردا مەن شۇنچە سورىساممۇ، ئۇالر ئەمما پاراڭالشتۇق، قىزغىن ناھايىتى. يىغالۋاتاتتى
 138«. دېمىدى  نەرسە ھېچ ماڭا توغرىسىدا ئىشالر بەرگەن

 فارۇقمۇ   ئۆمەر  مىغان كورلىلىقيېقىن تۇققانلىرىدىن خەۋەر ئاالل  ۋە   قىزى  كىچىك  ئىككى
  مۇنداق   تەكلىپىنى  ئۇنىڭغا قىلغان  ئۇالرنىڭ  ۋە   ئاالقىسىنى  قىلغان  بىلەن  ئۇنىڭ  ساقچىالرنىڭ
بالىلىرىم قېيىنئانامنىڭ ئۆيىگە كەتتى.   كېيىن،  ئېلىنغاندىن  قولغا  ئاكىلىرىم : »بايان قىلدى

قىزلىرىم    مەن  كۈنگىچە  شۇ  ئېلىنىپتۇ،  قولغا  قېينئاناممۇ  ۋە  قېيناتام  ئايدا،-11  يىلى-2017
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ھازىرغىچە.  بولدى  غايىب بىلەن   ئۇنىڭ.  باقمىدىم   ئاڭالپ  خەۋەر  ھېچقانداق  مانا  قىزى 
پەقەت    ئاالقىلىشىپ، قىزى  سورىدىم،  كۆرمىگىنىنى  كۆرگەن    سىكونتال   4-3تاغامنى 

ئېيتتى. كەتكەنلىكىنى  ئېلىپ  ساقچىالرنىڭ  ئاندىن  مېنى   ئۇمۇ  ئاندىن  كۆرەلىگەنلىكىنى، 
 ئۆچۈرۋەتتى، كېيىن ئۇنىڭدىنمۇ خەۋەر ئااللمىدىم. ئۈندىداردىن

ئۈچۈن تەپسىلى    ئۇ بىخەتەرلىك )بىر تونۇشۇمدىن خەۋەر ئالدىم    مەن  ئايدا،-6  يىلى-2018
 نۇرغۇن  ۋە  ئاكام  سىڭلىم، چوڭ  ئاپام،.  ئۆتۈپتۇ  ئالەمدىن  ئىلگىرى  ئاي  تۆت  دادام(.  توختالمىدى
سولىنىپتۇ  جازا  تۇغقانلىرىم  تەپسىالتىنى  »   كىشى:  پاراڭالشقان  مەن .  الگېرلىرىغا  جىق 

  « ئاساسەن ھەممە كىشىنى الگېرغا سوالۋاتىدۇ   قۇرۇقدالدى،  بازارالر  ۋە  دىيەلمەيمەن، لېكىن كوچا
 ناھايىتى   قېتىم   بىر  ئايدا  3-2  ھەر  قالمىدى،  ئۈزۈلۈپ  ئاالقىمىز  بولغان  بىلەن  كىشى  ئۇ.  دېدى
  دەپ  كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرغا  مەن.  تۈزدۈم  تىزىملىك  بىر  مەن  ئاندىن.  پاراڭلىشااليمىز  قىسقا

ئىدى  120دوستلىرىم،    ۋە  قوشنىلىرىم   تۇغقانلىرىم،  ئائىلەم،:  كىشىلەر  ئويلىغان .  كىشى 
چىقق يېتىپ  ئىگەللەپ،  نەۋرە  بىر  انالگېرالردا  ئۇچۇر    كىمنىڭ   بار،  كىمنىڭ  تۇغقىىمدىن 

مېنىڭ    دېيەلمىدى.  ھېچنېمە  ھەققىدە  الگېرى  جازا  ئۇ  ئەمما.  ئېنىق جەزملەشتۈردۈم  يوقلىقىنى
تۇغقىنىم بىلەن   نەۋرە  ئۈچۈن،  بولغانلىقى  ى  Whatsapp  نىڭ(  چەتئەللىك)  بۇرۇنقى شېرىكىم 
  ياكى   «بار»  ئۇ  سورىدىم،  دەپ  «تۇغقانالر بارمۇ؟  بۇ »  ئۇنىڭدىن  مەن.  لىشالىدۇقبۇ شەكىلدە ئاالقى

بەردى  «يوق» جاۋاپ  قايتا.  دەپ  سورىساممۇ،-مەن    نەرسە   ھېچ   ھەققىدە  الگېرالر  ئۇ  قايتا 
 137«. دېمىدى

. ئىدى  تەس  ئىشىنىش  ئۇنىڭغا  ۋاقىتتا  بىر  بىلەن  شۇنىڭ  ئەمما  ھېكايىلەر ئاجايىپ ئىدى،  بۇ
راستىلىقىغا،بۇ    كەلمەيدىغان  ئىشەنگۈسى  كىشىنىڭ  جامائىتى  دۇنيا   قىسىم  بىر  ئەھۋالنىڭ 
بولغان )  ئۇچرىغۇچىالر  زىيانكەشلىكىگە  الگېر تەۋە  ئۇالر  ۋە  كىشىلەرنىڭ  نوپۇسىدىكى   چەتئەل 

 ئۆزلىرىنىڭ   چىقىپ،  خىتايدىن(  بېرىلگەن  قويۇپ  بىلەن  تىرىشچانلىقى  دۆلەتلەرنىڭ
  زىيانكەشلىككە.  كېيىن ئىشىنىشكە باشلىدى  باشلىغاندىن  سۆزلەشكە  ھەققىدە  كەچۈرمىشلىرى
خەۋەرلىرى،  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە  ئۇچرىغۇچىالر، ئاخبارات   سۈنئىي   تۇغقانلىرى، 

  كىشىلەرنىڭ  سىرتىدىكى  خىتاي  مۇھىمى،  ئەڭ  ۋە   ھۆججەتلەر  ئاشكارىالنغان  رەسىملىرى،  ھەمراھ
تەشۋىقات  تەس  چۈشىنىشى تېگىگە    بولغان  ئېغىرلىقىنىڭ  ئەھۋالنىڭ  بىلەن  پروگراممىلىرى 

  تۇنجى بولۇپ  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  خىتاينىڭ  كېيىن،  ئۇرۇشىدىن  دۇنيا  ئىككىنچى.  يېتىلدى
  ئاساسەن   ئاالقىسى  ئوتتۇرىسىدىكى خەلقنىڭ  رايون  بىلەن شۇ  دۇنيا.  قۇرۇلدى  الگېرلىرى  جازا

 تۇغقانلىرى  باشالپ  يىلدىن-2017  ئۇيغۇر  يۈزمىڭلىغان  سىرتىدىكى  خىتاينىڭ.  دىتاشالن  ئۈزۈپ
 .قىاللمىدى ئاالقە بىلەن نورمال

 ۋە  تورى  ئاالقە  ئىجتىمائىي  باشالپ  يىلدىن- 2018  قازاقالرنىڭ  ۋە  ئۇيغۇرالر  سىرتىدىكى  خىتاي
 خىتاي  سۆزلەشكە باشلىغاندىن بېرى،ھەققىدە    تۇغقانلىرى  قىاللمىغان  ئاالقە  تاراتقۇالردا  خەلقئارا

ئۈچۈن  ئاۋازنى  كۈچىيىۋاتقان  كۈنسېرى  ئەمەلدارلىرى ئۇسۇلىنى   باستۇرۇش  سېلىش  تەھدىت 
  يىل   ئۇزۇن  بىلەن  قېرىنداشلىرى  ۋە   ئانىسى-ئاتا   تاراتقۇالردا  ئىجتىمائىي.  قوللىنىشقا باشلىدى

نلىقىنى ئېيتقان كىشىلەرنى، خىتاي  ئەنسىرەيدىغا  ھاياتىدىن   ئۇالرنىڭ  قىاللمىغانلىقىنى،  ئاالقە
 

 .كۈنىدىكى سۆھبەت-6ئاينىڭ - 4يىلى - 2021بىلەن  ئابدۇلال رەسۇل  137

كېرەكلىكىنى،   ئۆچۈرۈۋېتىشى  نەرسىلەرنى  چىقارغان  تورغا  قوشۇپ،  ئۈندىداردىن  ساقچىلىرى 
تەھدىتى   بۇ  خىتاي دائىرىلىرىنىڭ  بولمىسا ناچار ئاقىۋەت كېلىپ چىقىدىغانلىقىنى ئېيتتى.

يارىمىغاندىن كېيىن، باشلىدى  ئۇسۇل  يېڭى  ئىشقا   ئەزالىرى   ئائىلە   گېردىكىال.  قوللىنىشقا 
ساقچىالرنىڭ   تۇغقانلىرى بىلەن  چەتئەلدىكى  ئۇالرنىڭ  بېرىلگەنلەر   قويۇپ  ياكى نازارەت ئاستىدا

باشلىدى. كۆرۈشتۈرۈلۈشكە  ئاستىدا    زىيانكەشلىككە   نۇرغۇن  قىلغان  زىيارەت  بىز  ھەمراھلىقى 
تۇغقانلىرىنىڭ بېرى    .ئىدى  ئوخشاش  ئاساسەن  ھېكايىلىرى  ئۇچرىغۇچىنىڭ  يىلدىن  نەچچە 

الگېر زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغۇچى ئائىلە    ،بالىلىرىنىڭ، يېقىنلىرىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىيالمىغان
 ياخشى تۇرۇۋاتىمىز،   ئىنتايىن  بىز: »قىلغان  گەپلەرنى  ئوخشاش  ئاھاڭدا  ئەزالىرى ئەندىشىلىك

  رازى،   ئىنتايىن  ىدىنسىياسىت  پارتىيىمىزنىڭ  بۆلىدۇ، بىز  كۆڭۈل  ئىنتايىن  دۆلىتىمىز بىزگە
ئۆگىنىۋاتىمىز، تىلى  دۆلەت  ئوقۇپ  خاتا  ناچار  ھازىر  سىز  ئۆزگەرتىۋاتىمىز،   ئىدىيەلىرىمىزنى 

 «.قايتا خەۋەر چىقارماڭ تىللىماڭ، دۆلىتىمىزنى قىلىۋاتىسىز،

ۋە   تۇغقانلىرىنىڭ  ئۇيغۇرالر  چەتئەلدىكى تەپسىلىي   ساالمەتلىكى  ئەھۋالى    ئۇچۇرغا  ھەققىدە 
 بىلەنال   نى ماختاش «كومپارتىيە  ۋە دۆلەت»پاراڭالر پەقەت    ئەمما  بولغان بولسىمۇ،  ئېرىشمەكچى
 .چەكلەنگەن

ئانىسى بىلەن ساقچىالرنىڭ ھەمراھلىقىدا كۆرۈشكەن -ئۇزۇندىن بىر مەزگىلدىن كېيىن، ئاتا
:  بىرى   الالرنىڭمىس  نۇرغۇن  ئىسپاتاليدىغان  ئەھۋالنى  دوكتور خالمۇرات ئۇيغۇرنىڭ ئېيتقانلىرى بۇ

  ئاالقە ۋاستىلىرىنى ئىشلىتىشى   ئۈندىدار قاتارلىق  ئاي،  6  دەسلەپكى  بېرىلگەن  قويۇپ  ئانام-ئاتا»
بېرىپ تىزىملىتىشى   ئىشخانىسىغا  ھۆكۈمەت  مەن بىلەن ئاالقە قىلىش ئۈچۈن  .چەكلەنگەن ئىدى

 ئېلىپ   كېيىن  ئايدىن  19  قىالاليتتى.ئىشخانىدىنال تېلفون    بۇ   ئايغىچە  6  ئۇالر  .كېرەك ئىدى
 ماڭا  ئىككىسى   ھەر  دادام  بىلەن  ئاپام.  بولدى  بىنورمال  ئىنتايىن  سۆھبىتىمىز  تۇنجى  بېرىلغان

 ياخشى،  بىز»  ئۇالر  بۇ سۆھبەتتە قىلچىلىك ھاياجان يوق ئىدى،  .قىلدى  غەلىتە بىر خىل گەپ
 پاراڭالشقاندا،  قېتىم   تۇنجى  بىز  دىيەلمىدى،  ھېچنېمە  دىگەندىن باشقاا  «ياخشى  ئىش   ھەممە

 ھەتتا بۇ سوئالىمغىمۇ جاۋاپ بىرەلمىدى.   سورىدىم،  دەپ  «ئورۇقلىدىڭىز  كىلو  قانچە»  ئۇالردىن  مەن
پەقەت چىدىمىدى، بولمىغان ئەھۋال    ئۆيىدە،  ئۆز  دادامنىڭ  بىلەن  ئاپام  مەن  يۈرىكىم  ساقچى 

  تورىدىكى   ئاالقە  ئىجتىمائىي)  قىلغاندا  تېلېفون  ئۇالر.  پاراڭلىشىشىنى تەلەپ قىلدىم   ئاستىدا
قىلغۇزغاندا  يازمىلىرىمنى تېلېفۇن  ماڭا  قىلىپ  تەلەپ    تېلېفونىغا  ئۇالرنىڭ  ،(توختىتىشنى 

  نورمال   بىز  كېيىن  ئايدىن  6.  ئېيتتىم   ئۇالرغىمۇ بۇنداق قىلمايدىغانلىقىمنى.  بەرمىدىم   جاۋاب
تەرەپتىن   بەك  ئۇالر.  بولدۇق   پاراڭلىشااليدىغان  ئۈندىداردا(  ساقچىسىز) بىر  ئىدى،  سېغىنغان 

 يۈز  الگېرالردا مەن شۇنچە سورىساممۇ، ئۇالر ئەمما پاراڭالشتۇق، قىزغىن ناھايىتى. يىغالۋاتاتتى
 138«. دېمىدى  نەرسە ھېچ ماڭا توغرىسىدا ئىشالر بەرگەن

 فارۇقمۇ   ئۆمەر  مىغان كورلىلىقيېقىن تۇققانلىرىدىن خەۋەر ئاالل  ۋە   قىزى  كىچىك  ئىككى
  مۇنداق   تەكلىپىنى  ئۇنىڭغا قىلغان  ئۇالرنىڭ  ۋە   ئاالقىسىنى  قىلغان  بىلەن  ئۇنىڭ  ساقچىالرنىڭ
بالىلىرىم قېيىنئانامنىڭ ئۆيىگە كەتتى.   كېيىن،  ئېلىنغاندىن  قولغا  ئاكىلىرىم : »بايان قىلدى

قىزلىرىم    مەن  كۈنگىچە  شۇ  ئېلىنىپتۇ،  قولغا  قېينئاناممۇ  ۋە  قېيناتام  ئايدا،-11  يىلى-2017
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ئا كېيىنزبىلەن  ئۇنىڭدىن  كۆرۈشەلەيتتىم.  بولسىمۇ  قالدى  بارلىق  راق  ئۈزۈلۈپ  .  ئاالقەم 
ئىگىلىيەلمىدىم. ئۇچۇر  ھىچقانداق  توغرىسىدا   باشالنغان  دەسلەپ  تۇرۇش  تۇتۇپ  بالىلىرىم 

ئىدى  ئۈندىداردىن  مېنى  ئاكاممۇ  ھەتتا  تۇغقانلىرىم،  بارلىق   ۋاقىتتا، چۈنكى    .ئۆچۈرۈۋەتكەن 
ئىدى. كەتكەن  ئېلىپ  الگېرغا  كىشىنى  ھەممە  بار  ئاالقىسى  بىلەن    قولغا   ئاكام  چەتئەل 

ئاندىن كېيىن  .  باشلىدىم   ھەمبەھىرلەشكە  سىنلىرىنى  گۇۋاھلىق  مەن  كېيىن،  ئېلىنغاندىن
  ئاكاڭغا ھېچ»باشلىدى، ئۇالر    ئاخبارات خادىملىرى ماڭا خەت يېزىشقا  خىتاي  ئاكامنى تونۇيدىغان

چىقىدۇ،  ئوقۇشىنى  الگېردىكى  بولمايدۇ،  ئىش سىرتقا    گۇناھسىز  ئۇنىڭ  بىز  تاماملىسا 
نەرسە چىقارما  ئىكەنلىكىنى باشقا  توردا    ئايغىچە   ئىككى  مەن.  دېدى  «بىلىمىز، شۇڭا سەنمۇ 

 « قەيەردە»  مەن  دېدى،  « ياخشى»  ئۇالر  سورىدىم،  بالىلىرىمنىمۇ  مەن ساقچىالردىن.  ساقلىدىم 
  »ھازىر  كۆرگۈم بار ئىكەنلىكىنى ئېيتتىم،.  دېدى   «تۇغقانلىرىڭنىڭ يېنىدا  باشقا»  ئۇالر  دېسەم،

بەردى  «ئەمەس  مۇمكىن جاۋاپ  »دەپ  ئاندىن  ئۈچۈن  بىز.  قىلساڭ،  ئىش   ۋە   قىزلىرىڭ  بىر 
ئۇيغۇر   ەتتەسەن تۇرۇۋاتقان دۆل. »بەردى  تەكلىپ  دەپ  «كۆرۈشەلەيسەن  قېرىنداشلىرىڭ بىلەن

ئۇالر بىلەن يېقىن    قىل،   خەۋەر  بىزگە  ۋە  ئاالقىلەش  يېقىندىن  بىلەن  ئۇالر  تەشكىالتلىرى بار،
 زىيارەت  بىز 139.«قىلمىدىم   قىاللمايتتىم ھەم  ئادەملىرىمگە بۇنداق  ئۆز  مەن  دېدى.  «ئارىالش
جەۋالن   ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە   قىلغان خىتاي   تۇغقانلىرىدىن  شىرمەمەتمۇ 

چەتئەلدىكى  ئۇنى  ساقچىلىرى  خىتاي  بولۇپ،  ئۇچرىغان  تەلىپىگە  خىل  بۇ  ساقچىلىرىنىڭ 
توپالشقا دەۋەت قىلغان، ھەتتا خېلى زورالپ باققان   ئۇچۇر  ھەققىدە  ئۇالر  ۋە  ئۇيغۇرالرنى كۆزىتىشكە

  140ئىكەن.

 ئۇيغۇرالرنىڭ  بارلىق  چەتئەلدىكى  ھېكايىسى  نۇرمۇھەممەدنىڭ  ئەلفىرە  شەھىرىدىن  غۇلجا
 بىلەن  دادام  تۇغقىنىدىن ئاڭلىشىمچە،  يىراق بىر  يولدىشىمنىڭ: »ئوخشايدۇ  كەچۈرمىشلىرىگە

كېتىپتۇ ئېلىپ  الگېرغا  ئىدى.  سەۋەبى  .ئاپامنى  ئەۋەتكەن  پۇل  سىڭلىمغا  ۋە  ماڭا    ئۇ   ئۇالر 
  بىللە  قېينئانامنىمۇ.  تاشالنغانلىقىنى بىلمەيتتىم تۈرمىگە    ياكى  الگېرغا  ۋاقىتالردا ئۇالرنىڭ

  ،ئۆتتى  ئاي  ئىككى   ساقلىدىم،  چىقىشىنى  ئۇالرنىڭ  مەن  ،تىئۆت  ئاي  بىر   كېتىپتكەن،   ئېلىپ
  ئۈندىداردىن   مېنى  ھەممىسى  تونۇيدىغانالرنىڭ  مەن  جەرياندا،  بۇ.  بولدى  يىل  بىر  ساقلىدىم،  يەنە

بولسىمۇ،  ئۈندىداردىن  مېنى  سىڭلىم .  ئۆچۈرۈۋەتتى يوللىغان   مەن  ئۆچۈرۈۋەتكەن  ئۇنىڭ 
كۆرەلەيتتىم. يازمىلىرىنى  نەرسە   10سىڭلىم    ئەمما  رەسىملىرىنى،  ھىچقانداق  كۈنگىچە 

باشلىدىم، ئەنسىرەشكە  بىلەن  شۇنىڭ    تاغامنىمۇ   ۋە   سىڭلىم   ئۇالرنىڭ  كېيىن  چىقارمىدى، 
 .بىلدىم  كەتكەنلىكىنى ئېلىپ

ئاالقىلەشكىلى    سوالنغانالر  تۈرمىگە  بولۇپئېنىق    مۇددىتى  جازا دائىرىدە  چەكلىك  بىلەن 
 تۇغقانلىرىمدىن   مەن  ئالغىلى بولمايدۇ،  خەۋەر  الگېرغا سوالنغانالردىن ھېچقانداق  بولىدۇ، ئەمما

دەپ   «بىلمەيمىز بىز» ئۇالر سوراپ باقتىم، دەپ «كېلىدۇ؟  قايتىپ قاچان قاچان كەتتى؟  ئۇالر»
بەردى  ، (بېرىلدى  ئېلىپ  ئايدا -4  يىلى-2021  زىيارەت)  بولدى  ئاي  ئىككى  يىل  تۆت.  جاۋاپ 

خەۋەر-ئاتا ھىچقانداق  ھەققىدە  ئىكەنلىكىنىمۇ    .باقمىدىم   ئاڭالپ  ئانام  ئەھۋالدا  قانداق 
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ئېلىندى. ناھايىتى ساغالم باال   قولغا  مۇئابدۇرەھىم ئابدۇھېيت  يولدىشى  ھەدەمنىڭ  ئۇقمايمەن،
ل الگېردا تۇرۇپ، ماڭالمايدىغان، چاقلىق ئورۇندۇقتا ئولتۇرىدىغان ھالغا ئىدى، ئىككى يېرىم يى
 141«. ياشتا ئىدى  26چۈشۈپ قاپتۇ. تېخى 

 يىلى-2017  قېتىم   ئاخىرقى  ئەڭ  بىلەن  ئاپام  مەن: »سەمەت ئابال  ياشايدىغان  نورۋېگىيەدە
ئۇيغۇرالرغا ئوخشاش يۇرتتىكىلەر بىلەن  بىزمۇ باشقا    كېيىن،  ئۇنىڭدىن.  ئايدا پاراڭالشتىم -9

. بولمىدى  ئۈنۈمى  ئەمما  ئۈچۈن جىق كۈچىدىم،  ئاالقىلىشىش  ئاالقە قىاللمىدۇق. ئۇالر بىلەن
 يۈز  ئىش  يامان  ئىچىمگە قۇرت چۈشتى، خۇددى بىر  كېيىن،  يىلدىن  يېڭى  يىلى-2020  مەن

لېكىن ھېچكىم تېلېفۇننى    بەرگەندەكال، تونۇيدىغان ھەممە كىشىگە تېلېفۇن قىلىپ باقتىم،
 « ئورتاقلىشىڭالر  بىلەن  مەن  خەۋەر ئااللىساڭالر،  ئەگەر»  ئۇيغۇرالرغا  باشقا  يەردىكى  بۇ  ئالمىدى،

.  ئاپام تۈگەپ كېتىپتۇ.  خەۋەرلىشەلىدى  ئاخىرىدا  ئاينىڭ-2  يىلى-2020  دوستىمىز   بىر.  دېدىم 
ئاخىرقى قېتىم   ئاپام ۋە  .  بولغان ئىدى  يىل  يېرىم   ئىككى  كۆرۈشكىنىمگە  بىلەن  ئاچىلىرىم 

  قانداق تۈگەپ كەتتى؟  بولدى؟  ئەمما ئۇالر بىلەنمۇ ئاالقىلىشەلمىدىم، قانداق  بار ئىدى،  ئىنىم 
 ئەمما   تىرىشتىم،  شۇنچە  ئۈچۈن  بۇالرنى بىلىش  مەن  ئۆيدىمۇ؟   الگېرالردىمۇ ياكى  دوختۇرخانىدىمۇ،

 .ئېرىشەلمىدىم   خەۋەرگە ھېچقانداق

ئاپامدىن    مەن  ۋاقىتتا  ئۇ.  باشلىدى  ئېلىشنى  قولغا   كۆلەمدە  كەڭ  ئۇالر  يىلى-2017
ئاپام   پاراڭلىرىمىزدا،  يىلدىكى-2017  ئىشالرنىڭ يامانغا قاراپ ماڭغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدىم.

چاتاق    .دەيتتى  قىلىشمايلى«  گەپ  كۆپ  سەزگۈر،  ئىنتايىن  ئەھۋال»قاتتىق ئەنسىرەپ داۋاملىق  
ئىدى  چىققانلىقى  قېتىملىق    بىر.  ئېيتالمايتتى   تەپسىالتنى  ېچكىمھ  ئەمما  .راست 
ئۇ يەردىكى   .يېرىم ئىدى  ەكبەكر  پاراڭلىرىمىزدىنمۇ  ئاپامنىڭ كۆڭلى ئىلگىرىكى  پارىڭىمىزدا،

ئىنىمنىڭ  مەندىن  ئاپام  ئىدى.  ئېيتقان  قىلىۋاتقانلىقىنى  ئاۋارە  ئىنىمنى  ساقچىالرنىڭ 
ىپ،  سۆزلىشىشىمنى تەلەپ قىل  بىلەن  ىالرساقچ  ئاۋارىچىلىققا ئۇچرىماسىلىقى ئۈچۈن، يەرلىك

 ساقچىالر   ئۇ  ئاندىن.  دېدى  «ئۇالرنىڭ دېگىنىنى قىلىڭ  پاراڭالشماقچىكەن،  بىلەن  سىز  ئۇالر»
 Whatsappخىتايدا  .  باشلىدى  يولالشقا  ئۇچۇر  دا  Whatsapp.  باشلىدى  ئىزدەشكە  مېنى

يەردىكى ساقچىالر چەتئەلدىكىلەر بىلەن ئاالقىلىشىش ئۈچۈن   ئۇ  ئەمما  ئىشلىتىش چەكلەنگەن،
ئۇچۇر  ئىشلىتەلەيدۇ. تونۇيتتۇم.  ساقچىالرنىڭ  يازغان  ماڭا  ئىنىسى   بىرىنى   مېنىڭ  ئۇنىڭ 

ئەۋەتكەن ئۇچۇرلىرى ناھايىتى سىپايە ئىدى، مېنىڭ ئەھۋالىمنى، ئاپام دادامنىڭ .  ئىدى  دوستۇم
سورىدى، ئو  ئەھۋالىنى  ئاپامنى  قويىشىم ماڭا   قېرىپ   بەك  ئۇنىڭ  كېرەكلىكىنى،   يلىشىپ 

 قانداق جايدا كۆرەلەيدىغانلىقىمنى ئېيتتى.   ھەر  ئاپامنى  خالىسام  مەن  ئەگەر  كەتكەنلىكىنى،
( ئۈچۈن  يەتكۈزۈش  ئۇچۇر  ھەققىدە  ئۇيغۇرالر  باشقا. )قىلدى  تەكلىپ  ھەمكارلىشىشنى  ماڭا  ئۇالر
 مەن .  ئېيتتى  پاراڭلىشااليدىغانلىقىمنى  ۋاقىتتا  خالىغان  بىلەن  ئاپام  ھەمكارالشسام،   مەن  ئەگەر
جەريانىدا،.  قىلدىم   رەت پاراڭلىشىش  كېلىشكە  شۇم  بىز  ئىدى  خەۋەرلەر  ئۇ .  باشلىغان  مەن 

.  سورىدىم   دەپ  «بولۇۋاتىدۇ؟  ئىش  نېمە  تاشاليسىلەر؟  تۈرمىگە  كىشىلەرنى  بۇ  نېمىشقا»  ساقچىدىن
 تېرورچى  ئۇالرنىڭ.  دېدى  «تەربىيەلەيمىز  تۇتۇپ كېتىپ  بىز  شۇڭا  تېرورچى،  كىشىلەر  بۇ: »ئۇ

  ئايدا -9قېتىم    ئاخىرقى.  ئىدى  كىشىلەر  ئادەتتىكى  ياشايدىغان   ئۆز تۇرمۇشىنى قامداپ  دېگىنى
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ئا كېيىنزبىلەن  ئۇنىڭدىن  كۆرۈشەلەيتتىم.  بولسىمۇ  قالدى  بارلىق  راق  ئۈزۈلۈپ  .  ئاالقەم 
ئىگىلىيەلمىدىم. ئۇچۇر  ھىچقانداق  توغرىسىدا   باشالنغان  دەسلەپ  تۇرۇش  تۇتۇپ  بالىلىرىم 

ئىدى  ئۈندىداردىن  مېنى  ئاكاممۇ  ھەتتا  تۇغقانلىرىم،  بارلىق   ۋاقىتتا، چۈنكى    .ئۆچۈرۈۋەتكەن 
ئىدى. كەتكەن  ئېلىپ  الگېرغا  كىشىنى  ھەممە  بار  ئاالقىسى  بىلەن    قولغا   ئاكام  چەتئەل 

ئاندىن كېيىن  .  باشلىدىم   ھەمبەھىرلەشكە  سىنلىرىنى  گۇۋاھلىق  مەن  كېيىن،  ئېلىنغاندىن
  ئاكاڭغا ھېچ»باشلىدى، ئۇالر    ئاخبارات خادىملىرى ماڭا خەت يېزىشقا  خىتاي  ئاكامنى تونۇيدىغان

چىقىدۇ،  ئوقۇشىنى  الگېردىكى  بولمايدۇ،  ئىش سىرتقا    گۇناھسىز  ئۇنىڭ  بىز  تاماملىسا 
نەرسە چىقارما  ئىكەنلىكىنى باشقا  توردا    ئايغىچە   ئىككى  مەن.  دېدى  «بىلىمىز، شۇڭا سەنمۇ 

 « قەيەردە»  مەن  دېدى،  « ياخشى»  ئۇالر  سورىدىم،  بالىلىرىمنىمۇ  مەن ساقچىالردىن.  ساقلىدىم 
  »ھازىر  كۆرگۈم بار ئىكەنلىكىنى ئېيتتىم،.  دېدى   «تۇغقانلىرىڭنىڭ يېنىدا  باشقا»  ئۇالر  دېسەم،

بەردى  «ئەمەس  مۇمكىن جاۋاپ  »دەپ  ئاندىن  ئۈچۈن  بىز.  قىلساڭ،  ئىش   ۋە   قىزلىرىڭ  بىر 
ئۇيغۇر   ەتتەسەن تۇرۇۋاتقان دۆل. »بەردى  تەكلىپ  دەپ  «كۆرۈشەلەيسەن  قېرىنداشلىرىڭ بىلەن

ئۇالر بىلەن يېقىن    قىل،   خەۋەر  بىزگە  ۋە  ئاالقىلەش  يېقىندىن  بىلەن  ئۇالر  تەشكىالتلىرى بار،
 زىيارەت  بىز 139.«قىلمىدىم   قىاللمايتتىم ھەم  ئادەملىرىمگە بۇنداق  ئۆز  مەن  دېدى.  «ئارىالش
جەۋالن   ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە   قىلغان خىتاي   تۇغقانلىرىدىن  شىرمەمەتمۇ 

چەتئەلدىكى  ئۇنى  ساقچىلىرى  خىتاي  بولۇپ،  ئۇچرىغان  تەلىپىگە  خىل  بۇ  ساقچىلىرىنىڭ 
توپالشقا دەۋەت قىلغان، ھەتتا خېلى زورالپ باققان   ئۇچۇر  ھەققىدە  ئۇالر  ۋە  ئۇيغۇرالرنى كۆزىتىشكە

  140ئىكەن.

 ئۇيغۇرالرنىڭ  بارلىق  چەتئەلدىكى  ھېكايىسى  نۇرمۇھەممەدنىڭ  ئەلفىرە  شەھىرىدىن  غۇلجا
 بىلەن  دادام  تۇغقىنىدىن ئاڭلىشىمچە،  يىراق بىر  يولدىشىمنىڭ: »ئوخشايدۇ  كەچۈرمىشلىرىگە

كېتىپتۇ ئېلىپ  الگېرغا  ئىدى.  سەۋەبى  .ئاپامنى  ئەۋەتكەن  پۇل  سىڭلىمغا  ۋە  ماڭا    ئۇ   ئۇالر 
  بىللە  قېينئانامنىمۇ.  تاشالنغانلىقىنى بىلمەيتتىم تۈرمىگە    ياكى  الگېرغا  ۋاقىتالردا ئۇالرنىڭ

  ،ئۆتتى  ئاي  ئىككى   ساقلىدىم،  چىقىشىنى  ئۇالرنىڭ  مەن  ،تىئۆت  ئاي  بىر   كېتىپتكەن،   ئېلىپ
  ئۈندىداردىن   مېنى  ھەممىسى  تونۇيدىغانالرنىڭ  مەن  جەرياندا،  بۇ.  بولدى  يىل  بىر  ساقلىدىم،  يەنە

بولسىمۇ،  ئۈندىداردىن  مېنى  سىڭلىم .  ئۆچۈرۈۋەتتى يوللىغان   مەن  ئۆچۈرۈۋەتكەن  ئۇنىڭ 
كۆرەلەيتتىم. يازمىلىرىنى  نەرسە   10سىڭلىم    ئەمما  رەسىملىرىنى،  ھىچقانداق  كۈنگىچە 

باشلىدىم، ئەنسىرەشكە  بىلەن  شۇنىڭ    تاغامنىمۇ   ۋە   سىڭلىم   ئۇالرنىڭ  كېيىن  چىقارمىدى، 
 .بىلدىم  كەتكەنلىكىنى ئېلىپ

ئاالقىلەشكىلى    سوالنغانالر  تۈرمىگە  بولۇپئېنىق    مۇددىتى  جازا دائىرىدە  چەكلىك  بىلەن 
 تۇغقانلىرىمدىن   مەن  ئالغىلى بولمايدۇ،  خەۋەر  الگېرغا سوالنغانالردىن ھېچقانداق  بولىدۇ، ئەمما

دەپ   «بىلمەيمىز بىز» ئۇالر سوراپ باقتىم، دەپ «كېلىدۇ؟  قايتىپ قاچان قاچان كەتتى؟  ئۇالر»
بەردى  ، (بېرىلدى  ئېلىپ  ئايدا -4  يىلى-2021  زىيارەت)  بولدى  ئاي  ئىككى  يىل  تۆت.  جاۋاپ 

خەۋەر-ئاتا ھىچقانداق  ھەققىدە  ئىكەنلىكىنىمۇ    .باقمىدىم   ئاڭالپ  ئانام  ئەھۋالدا  قانداق 
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ئېلىندى. ناھايىتى ساغالم باال   قولغا  مۇئابدۇرەھىم ئابدۇھېيت  يولدىشى  ھەدەمنىڭ  ئۇقمايمەن،
ل الگېردا تۇرۇپ، ماڭالمايدىغان، چاقلىق ئورۇندۇقتا ئولتۇرىدىغان ھالغا ئىدى، ئىككى يېرىم يى
 141«. ياشتا ئىدى  26چۈشۈپ قاپتۇ. تېخى 

 يىلى-2017  قېتىم   ئاخىرقى  ئەڭ  بىلەن  ئاپام  مەن: »سەمەت ئابال  ياشايدىغان  نورۋېگىيەدە
ئۇيغۇرالرغا ئوخشاش يۇرتتىكىلەر بىلەن  بىزمۇ باشقا    كېيىن،  ئۇنىڭدىن.  ئايدا پاراڭالشتىم -9

. بولمىدى  ئۈنۈمى  ئەمما  ئۈچۈن جىق كۈچىدىم،  ئاالقىلىشىش  ئاالقە قىاللمىدۇق. ئۇالر بىلەن
 يۈز  ئىش  يامان  ئىچىمگە قۇرت چۈشتى، خۇددى بىر  كېيىن،  يىلدىن  يېڭى  يىلى-2020  مەن

لېكىن ھېچكىم تېلېفۇننى    بەرگەندەكال، تونۇيدىغان ھەممە كىشىگە تېلېفۇن قىلىپ باقتىم،
 « ئورتاقلىشىڭالر  بىلەن  مەن  خەۋەر ئااللىساڭالر،  ئەگەر»  ئۇيغۇرالرغا  باشقا  يەردىكى  بۇ  ئالمىدى،

.  ئاپام تۈگەپ كېتىپتۇ.  خەۋەرلىشەلىدى  ئاخىرىدا  ئاينىڭ-2  يىلى-2020  دوستىمىز   بىر.  دېدىم 
ئاخىرقى قېتىم   ئاپام ۋە  .  بولغان ئىدى  يىل  يېرىم   ئىككى  كۆرۈشكىنىمگە  بىلەن  ئاچىلىرىم 

  قانداق تۈگەپ كەتتى؟  بولدى؟  ئەمما ئۇالر بىلەنمۇ ئاالقىلىشەلمىدىم، قانداق  بار ئىدى،  ئىنىم 
 ئەمما   تىرىشتىم،  شۇنچە  ئۈچۈن  بۇالرنى بىلىش  مەن  ئۆيدىمۇ؟   الگېرالردىمۇ ياكى  دوختۇرخانىدىمۇ،

 .ئېرىشەلمىدىم   خەۋەرگە ھېچقانداق

ئاپامدىن    مەن  ۋاقىتتا  ئۇ.  باشلىدى  ئېلىشنى  قولغا   كۆلەمدە  كەڭ  ئۇالر  يىلى-2017
ئاپام   پاراڭلىرىمىزدا،  يىلدىكى-2017  ئىشالرنىڭ يامانغا قاراپ ماڭغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدىم.

چاتاق    .دەيتتى  قىلىشمايلى«  گەپ  كۆپ  سەزگۈر،  ئىنتايىن  ئەھۋال»قاتتىق ئەنسىرەپ داۋاملىق  
ئىدى  چىققانلىقى  قېتىملىق    بىر.  ئېيتالمايتتى   تەپسىالتنى  ېچكىمھ  ئەمما  .راست 
ئۇ يەردىكى   .يېرىم ئىدى  ەكبەكر  پاراڭلىرىمىزدىنمۇ  ئاپامنىڭ كۆڭلى ئىلگىرىكى  پارىڭىمىزدا،

ئىنىمنىڭ  مەندىن  ئاپام  ئىدى.  ئېيتقان  قىلىۋاتقانلىقىنى  ئاۋارە  ئىنىمنى  ساقچىالرنىڭ 
ىپ،  سۆزلىشىشىمنى تەلەپ قىل  بىلەن  ىالرساقچ  ئاۋارىچىلىققا ئۇچرىماسىلىقى ئۈچۈن، يەرلىك

 ساقچىالر   ئۇ  ئاندىن.  دېدى  «ئۇالرنىڭ دېگىنىنى قىلىڭ  پاراڭالشماقچىكەن،  بىلەن  سىز  ئۇالر»
 Whatsappخىتايدا  .  باشلىدى  يولالشقا  ئۇچۇر  دا  Whatsapp.  باشلىدى  ئىزدەشكە  مېنى

يەردىكى ساقچىالر چەتئەلدىكىلەر بىلەن ئاالقىلىشىش ئۈچۈن   ئۇ  ئەمما  ئىشلىتىش چەكلەنگەن،
ئۇچۇر  ئىشلىتەلەيدۇ. تونۇيتتۇم.  ساقچىالرنىڭ  يازغان  ماڭا  ئىنىسى   بىرىنى   مېنىڭ  ئۇنىڭ 

ئەۋەتكەن ئۇچۇرلىرى ناھايىتى سىپايە ئىدى، مېنىڭ ئەھۋالىمنى، ئاپام دادامنىڭ .  ئىدى  دوستۇم
سورىدى، ئو  ئەھۋالىنى  ئاپامنى  قويىشىم ماڭا   قېرىپ   بەك  ئۇنىڭ  كېرەكلىكىنى،   يلىشىپ 

 قانداق جايدا كۆرەلەيدىغانلىقىمنى ئېيتتى.   ھەر  ئاپامنى  خالىسام  مەن  ئەگەر  كەتكەنلىكىنى،
( ئۈچۈن  يەتكۈزۈش  ئۇچۇر  ھەققىدە  ئۇيغۇرالر  باشقا. )قىلدى  تەكلىپ  ھەمكارلىشىشنى  ماڭا  ئۇالر
 مەن .  ئېيتتى  پاراڭلىشااليدىغانلىقىمنى  ۋاقىتتا  خالىغان  بىلەن  ئاپام  ھەمكارالشسام،   مەن  ئەگەر
جەريانىدا،.  قىلدىم   رەت پاراڭلىشىش  كېلىشكە  شۇم  بىز  ئىدى  خەۋەرلەر  ئۇ .  باشلىغان  مەن 

.  سورىدىم   دەپ  «بولۇۋاتىدۇ؟  ئىش  نېمە  تاشاليسىلەر؟  تۈرمىگە  كىشىلەرنى  بۇ  نېمىشقا»  ساقچىدىن
 تېرورچى  ئۇالرنىڭ.  دېدى  «تەربىيەلەيمىز  تۇتۇپ كېتىپ  بىز  شۇڭا  تېرورچى،  كىشىلەر  بۇ: »ئۇ

  ئايدا -9قېتىم    ئاخىرقى.  ئىدى  كىشىلەر  ئادەتتىكى  ياشايدىغان   ئۆز تۇرمۇشىنى قامداپ  دېگىنى
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تېلېفوننى ئېچىپ    ئاپام   .ئىدى  ئاپامنىڭ يېنىدا ئۆيدە  ساقچى  ئۇ  قىلغىنىمدا،  تېلېفون  ئاپامغا
  تېلېفوننى   ئۇ  قېتىم   بۇ  ئەھۋالىمنى سورايتتى،  ى ئاچقاندائىلگىرى تېلېفۇنن.  كەتتى  يىغالپ
شۇنداق  .دېدى «كېرەك دېيىشىم  ساقچىغا قىلغاندا تېلېفون سىز» ئۇ.  كەتتى يىغالپ ئېلىپال

 كۈن  4-3ئىنىمنىڭ    بولدى« دېدى. ئۇ يەنە  تەس  تولىمۇ  ياشاش: »ئۇ   .كۆڭلۈم يېرىم بولدى
كەتكەنلىكىنىمۇ    قولغا  تەرىپىدىن  ساقچىالر  ئىلگىرى ئېلىپ  نەگە  ئېلىنغانلىقىنى، 

ئاپام ماڭا بۇالرنى يىغالپ تۇرۇپ سۆزلەپ بەرگەن ئىدى، بۇ ئاخىرقى  .  ئۇقمايدىغانلىقىنى ئېيتتى
 142«. قېتىملىق پارىڭىمىز بولۇپ قالدى

  سۆزلەپ   بىلەن  كۆزى  كەچۈرمىشلەرنى جىنايەتچى كۆزىدىن ئەمەس، ئوقۇتقۇچىنىڭ  الگېردىكى
مۇھىم   بەرگەن ناھايىتى  ئوقۇتقۇچىسى    ۋە  تىلى  خىتاي  ئۆزبەكىستانلىق  بەرگەن  گۇۋاھلىق 

دېدى   كەتكەنلىكىنى  چىقىپ  قانداق   خىتايدىن   ئۆزىنىڭ  قەلبىنۇر سىدىق، مۇنداق    : سۆزلەپ 
  ئەمما.  گولالندىيەگە كەتكۈم بار ئىدى  قىزىمنىڭ يېنىغا  كېيىن،   چىققاندىن  پېنسىيەگە  مەن»

يولدىشىمنىڭ  مېنىڭ  ھۆكۈمىتى  يخىتا  يىلى-2016   شۇ .  قىلدى  مۇسادىرە  پاسپورتىنى  ۋە 
ئىدى  قىلىشقا  مۇسادىرە   پاسپورتىنى  كۆپچىلىكنىڭ  ئۇالر   ۋاقىتتا دۆلەت .  باشلىغان    سىزنىڭ 
ئىدى  مۇھىم  ئىكەنلىكىڭىز  كادىرى   ناھايىتى  ئۈچۈن  قايتۇرۇۋېلىش  پاسپورتنى  مەن.  ئەمەس 

ئىدارىدىكىلەر  ئەمما  باردىم،يەرگە    نەچچە   20.   تىرىشتىم  ئۇ  ئااللمىدىم.  »قايتا  ئەگەر سەن  : 
بولدى،   تويى  قىزىمنىڭ.  دېدى   «كۆرگەنلىرىڭنىڭ ھەممىنى ئاشكارىاليسەن   يەردە  بۇ  كەتسەڭ،
باردىم،  مەن.  ئەۋەتتى  تەكلىپنامە  قېتىم   كۆپ  قىزىم .  بارالمىدىم   تويىغىمۇ ئىدارىغا   نۇرغۇن 
  ئەمەس،  ئۇيغۇر  چۈنكى سىز  بارااليسىز،  سىز  مېنىڭچە : »ېلىپبىرەيلەننىڭ ئىنسابى ك  ئاخىرى

 «ئويالشما  پاسپورتنى»  ئۇنىڭغا  ئۈچۈن،  بولغانلىقى  ئەمما يولدىشىم ئۇيغۇر.  دېدى  «ئۆزبەككەنسىز
.  چىقالمىدى  يولدىشىم .  پاسپورتىمنى ئاخىر قولۇمغا ئالدىم   كېيىن،  تىركىشىشتىن  ئاي   9.  دېدى

-2020  قېتىم   ئاخىرقى  ئەڭ  بىز.  كەلدىم   گولالندىيەگە  مەن.  تۈركىستاندا  ئۇ تېخىچە شەرقىي
پاراڭالشقان ئىدۇق  كۈنى-23  ئاينىڭ-2  ىلىي قايتىپ   .ئۈندىداردا  ئاي ئىچىدە  بىر  »ئايالىڭ 

ئۇنىڭدىن كېيىن ئاالقىمىز ئۈزۈلدى. ھازىرغىچە ھىچقانداق  .  قىيناپتۇ  ئۇنى  دەپ  كەلمىدى«
  نەچچە   بىر  ئىنىلىرىم   ۋە  بۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن، ئاكام.  مىدىم ئاالقىلىشەل  بىلەن  تۇغقىنىم

 مېنى  ساقچىالر.  ئۇالر يولدىشىمنىڭ تۇتۇلۇپ كەتكەنلىكىنى ئاڭالپتۇ  .قىلدى  تېلېفون  قېتىم 
قالدۇق،   بىز  ئۈچۈن  كەتكەنلىكىڭىز  سىز».  كۆرۈشتۈردى  بىلەن  تۇغقانلىرىم  ئەھۋالغا   مۇشۇ 

 تونۇيدىغانالرنىڭ   مېنى  ئاندىن.  تۇغقانلىرىم   بەزى  دېدى  «خاالمسىز؟   ئۆلۈشىمىزنى  بىزنىڭ
ئۆچۈرۈۋەتتى،  مېنى  ھەممىسى  ئېلىپ  الگېرالرغا  ھەممىسىنى  ئۇالرنىڭ  بەلكىم   ئۈندىداردىن 

 143«. مۇمكىن  بولۇشى كەتكەن
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تېلېفوننى ئېچىپ    ئاپام   .ئىدى  ئاپامنىڭ يېنىدا ئۆيدە  ساقچى  ئۇ  قىلغىنىمدا،  تېلېفون  ئاپامغا
  تېلېفوننى   ئۇ  قېتىم   بۇ  ئەھۋالىمنى سورايتتى،  ى ئاچقاندائىلگىرى تېلېفۇنن.  كەتتى  يىغالپ
شۇنداق  .دېدى «كېرەك دېيىشىم  ساقچىغا قىلغاندا تېلېفون سىز» ئۇ.  كەتتى يىغالپ ئېلىپال

 كۈن  4-3ئىنىمنىڭ    بولدى« دېدى. ئۇ يەنە  تەس  تولىمۇ  ياشاش: »ئۇ   .كۆڭلۈم يېرىم بولدى
كەتكەنلىكىنىمۇ    قولغا  تەرىپىدىن  ساقچىالر  ئىلگىرى ئېلىپ  نەگە  ئېلىنغانلىقىنى، 

ئاپام ماڭا بۇالرنى يىغالپ تۇرۇپ سۆزلەپ بەرگەن ئىدى، بۇ ئاخىرقى  .  ئۇقمايدىغانلىقىنى ئېيتتى
 142«. قېتىملىق پارىڭىمىز بولۇپ قالدى

  سۆزلەپ   بىلەن  كۆزى  كەچۈرمىشلەرنى جىنايەتچى كۆزىدىن ئەمەس، ئوقۇتقۇچىنىڭ  الگېردىكى
مۇھىم   بەرگەن ناھايىتى  ئوقۇتقۇچىسى    ۋە  تىلى  خىتاي  ئۆزبەكىستانلىق  بەرگەن  گۇۋاھلىق 

دېدى   كەتكەنلىكىنى  چىقىپ  قانداق   خىتايدىن   ئۆزىنىڭ  قەلبىنۇر سىدىق، مۇنداق    : سۆزلەپ 
  ئەمما.  گولالندىيەگە كەتكۈم بار ئىدى  قىزىمنىڭ يېنىغا  كېيىن،   چىققاندىن  پېنسىيەگە  مەن»

يولدىشىمنىڭ  مېنىڭ  ھۆكۈمىتى  يخىتا  يىلى-2016   شۇ .  قىلدى  مۇسادىرە  پاسپورتىنى  ۋە 
ئىدى  قىلىشقا  مۇسادىرە   پاسپورتىنى  كۆپچىلىكنىڭ  ئۇالر   ۋاقىتتا دۆلەت .  باشلىغان    سىزنىڭ 
ئىدى  مۇھىم  ئىكەنلىكىڭىز  كادىرى   ناھايىتى  ئۈچۈن  قايتۇرۇۋېلىش  پاسپورتنى  مەن.  ئەمەس 

ئىدارىدىكىلەر  ئەمما  باردىم،يەرگە    نەچچە   20.   تىرىشتىم  ئۇ  ئااللمىدىم.  »قايتا  ئەگەر سەن  : 
بولدى،   تويى  قىزىمنىڭ.  دېدى   «كۆرگەنلىرىڭنىڭ ھەممىنى ئاشكارىاليسەن   يەردە  بۇ  كەتسەڭ،
باردىم،  مەن.  ئەۋەتتى  تەكلىپنامە  قېتىم   كۆپ  قىزىم .  بارالمىدىم   تويىغىمۇ ئىدارىغا   نۇرغۇن 
  ئەمەس،  ئۇيغۇر  چۈنكى سىز  بارااليسىز،  سىز  مېنىڭچە : »ېلىپبىرەيلەننىڭ ئىنسابى ك  ئاخىرى

 «ئويالشما  پاسپورتنى»  ئۇنىڭغا  ئۈچۈن،  بولغانلىقى  ئەمما يولدىشىم ئۇيغۇر.  دېدى  «ئۆزبەككەنسىز
.  چىقالمىدى  يولدىشىم .  پاسپورتىمنى ئاخىر قولۇمغا ئالدىم   كېيىن،  تىركىشىشتىن  ئاي   9.  دېدى

-2020  قېتىم   ئاخىرقى  ئەڭ  بىز.  كەلدىم   گولالندىيەگە  مەن.  تۈركىستاندا  ئۇ تېخىچە شەرقىي
پاراڭالشقان ئىدۇق  كۈنى-23  ئاينىڭ-2  ىلىي قايتىپ   .ئۈندىداردا  ئاي ئىچىدە  بىر  »ئايالىڭ 

ئۇنىڭدىن كېيىن ئاالقىمىز ئۈزۈلدى. ھازىرغىچە ھىچقانداق  .  قىيناپتۇ  ئۇنى  دەپ  كەلمىدى«
  نەچچە   بىر  ئىنىلىرىم   ۋە  بۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن، ئاكام.  مىدىم ئاالقىلىشەل  بىلەن  تۇغقىنىم

 مېنى  ساقچىالر.  ئۇالر يولدىشىمنىڭ تۇتۇلۇپ كەتكەنلىكىنى ئاڭالپتۇ  .قىلدى  تېلېفون  قېتىم 
قالدۇق،   بىز  ئۈچۈن  كەتكەنلىكىڭىز  سىز».  كۆرۈشتۈردى  بىلەن  تۇغقانلىرىم  ئەھۋالغا   مۇشۇ 

 تونۇيدىغانالرنىڭ   مېنى  ئاندىن.  تۇغقانلىرىم   بەزى  دېدى  «خاالمسىز؟   ئۆلۈشىمىزنى  بىزنىڭ
ئۆچۈرۈۋەتتى،  مېنى  ھەممىسى  ئېلىپ  الگېرالرغا  ھەممىسىنى  ئۇالرنىڭ  بەلكىم   ئۈندىداردىن 

 143«. مۇمكىن  بولۇشى كەتكەن
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 ئارىلىشىش قۇرۇلمىسىغا  ئائىلە .6
ھۆكۈمىتى  ئۈچۈن  قولالش  سىياسىتىنى  بىخەتەرلىك  ۋە  خىتايالشتۇرۇش  ئۇيغۇر  خىتاي 

  تۇققان »  بىرى  ئۇالرنىڭ.  ئورناتتى  مېخانىزمى  كونترول  قاتتىق  ئىنتايىن  رايونىدا  ئاپتونوم
ئوقۇپ .  پروگرامما  ئاتىلىدىغان  دەپ «ئائىلە كەسپىنى  قانۇن  جەۋالن   چەتئەلدە    تاماملىغان 

:  تەسۋىرلەيدۇ   پىالنىنى مۇنداق  «ئائىلە  تۇققان»سۆزىدە    گۇۋاھلىق   ھەققىدىكى  ئاپىسى  شىرمەمەت
يېزىالرغا   ئۇالرنى  دۆلەت  باشالپ،  يىلدىن-2016.  ئىدى  كادىر  ئىككىسى  ھەر  دادام  بىلەن  ئاپام»

  بىخەتەرلىك  دۆلەت  ئەمما .  ئىدى  ئەمەس  ئەسكەر  ياكى  ساقچى  ئانام-ئاتا.  باشلىدى  ئەۋەتىشكە 
ئەۋەتەتتى  ئۈچۈن يېزىغا  ئىدارىسىدا    ئاپام.  كادىرلىرىنى  سانائەت  ئۇ    بوغالتىرسودا  بولۇپ، 

. قىلدى  تۇغقان  ئەۋەتىپ، باشقىالر بىلەن مەجبۇرى  ئىشلەيدىغان بۆلۈمدىكى ھەممەيلەننى يېزىغا
  كادىرلىرى   ئۇيغۇر  ئوخشاش  بىزنىڭكىگە  دەسلەپتە.  باردىم   قېتىم   نەچچە  بىر  ئاپام بىلەن  مەنمۇ

كادىرىلىر.  ئىدى  بار خىتاي  پەقەتال  باشلىدىئاندىن  بېرىشقا  بىلەن  .ى  كادىرالر    يېزا   خۇددى 
 144«.بىرىگە ئىچەكەشسۇن دەپ پىالنلىغاندەك كۆرۈنەتتى-بىر ئاھالىلىرى

پەقەت خىتاي تارتىپ،  ئەۋەتىلگەنلەر  باشلىغاندىن  بولۇشقا    ئۆزلىرىنىڭ   ئۇيغۇرالر  كادىرلىرى 
كەلمەيدىغانئۇيغۇرالرنىڭ  .  باشلىدى  كۆرسىتىشكە  نارازىلىقىنى ئۇيغۇن    ئىنكاس  ۋە  ئادىتىگە 

دۆلەتنىڭ پىالن،  بۇ  بولىدىغان  سەۋەپ    ئېلىشتىكى  ئاستىغا  نازارەت   ئائىلىلەرنى   قايتۇرۇشقا 
بىرى ئىدى. ئەر ئائىلە ئەزالىرى الگېرغا ئېلىپ كېتىلگەن ئەھۋالدا، ئۆيدە قالغان    ئۇسۇللىرىنىڭ

نا تۇرمۇشىنى  كۈندىلىك  بالىالرنىڭ  ۋە  ئۈچۈنئايالالر  قىلىش    دەپ  «تۇغقان  مەجبۇرىي»  زارەت 
  بەرگەن   گۇۋاھلىق  ئاپىسى ئۈچۈن   بېكىتىلگەن كادىرالر داۋاملىق ئۇالرنىڭ ئۆيىگە ئەۋەتىلدى.

تونۇشۇم  قىشتا   يىلى-2018»  ھاجىمۇھەممەد   رابىگۈل ئەسنادا   بىر  پاراڭالشقان    بىلەن 
»كىم  .دېدى  «كېلىدۇ  غامېھمانتۇغقانلىرىمىز  » سورىدىم،لەرمەن  دەپ    يېڭى»  ئۇ  ؟« 

كىملىكىنى سورىماڭ، يېڭى »   ئۇ  تۇغقانالرنىڭ كىملىكىنى سورىدىم.  دېدى، مەن  «تۇغقانلىرىمىز
  ئەر   خىتاي  ئۈچ  ئاشقان  ياشتىن  30  كەپتۇ،  ياردەمگە  ەيلەنيەنە بىر  ئاندىن.  دېدى  «تۇققانلىرىمىز

ئاكىسى ۋە    ، تونۇشۇم  پەقەت  ئۆيدە  قونۇپتۇ،   كېچە  بىر   كېلىپ  ئۆيگە  ئۇ كۈنى تونۇشىمىزنىڭ  كادىر
  145.دەيدۇ« ياردەمگە كەلگەن تۇققىنى بار ئىكەنتۇق

 تەشۋىقات   ش ۋەئارىلىشى  تۇرمۇشىغا  شەخسىي  ئەزالىرىنىڭ  ئائىلە   قالغان  بۇ پىالننىڭ، ئۆيدە
 ئېلىپ   الگېرغا»  :ھاجىمۇھەممەد  رابىگۈل  قىلغان  بايان  قوللىنىلغانلىقىنى  سۈپىتىدە  ئۇسۇلى

بىر    ئۆيىگىمۇ  ئۇالرنىڭ.  رەسىم ھەمبەھرلىگەن ئىدى  قىزىمۇ  تونۇشىمىزنىڭبىر  يەنە    كېتىلگەن
 ئايالىئائىلىسى    خىتاي  كەلگەن  الگېردىكى ۋاقىتتا،  ونۇشىمىزت.  كەپتۇ  ئايال-جۈپ خىتاي ئەر

ئۇ   بىلەن  بالىسى   ئۈچ  ۋە چۈشۈپتۇ.  چوقۇم   رەسىملەرگە  كېرەك،    رەسىملەرنى  ھەمبەھىرلەش 
خىتاي قاناللىرىنى    كېلىپ يەپ ئىچىدىكەن،  ئۆيگە  تۇغقانالر  يېڭى  چۈنكى ئۇمۇ بىر تەشۋىقات.

ئىكەنلىكىنى،  سىياسەتنىڭ  ھازىر   ئۇالر  كۆرىدىكەن،  خىزمەت  ياخشى  دۆلەتنىڭ  ياخشى 
سۆزلەيدىكەن ئائىلە«خىتاينىڭ  دەپ،  «قىلىۋاتقانلىقىنى  ھەققىدىكىپىالن  »قېرىنداش    ى 

  146يىغىنچاقلىدى.بىلىدىغانلىرىنى 
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تېلېفوننى ئېچىپ    ئاپام   .ئىدى  ئاپامنىڭ يېنىدا ئۆيدە  ساقچى  ئۇ  قىلغىنىمدا،  تېلېفون  ئاپامغا
  تېلېفوننى   ئۇ  قېتىم   بۇ  ئەھۋالىمنى سورايتتى،  ى ئاچقاندائىلگىرى تېلېفۇنن.  كەتتى  يىغالپ
شۇنداق  .دېدى «كېرەك دېيىشىم  ساقچىغا قىلغاندا تېلېفون سىز» ئۇ.  كەتتى يىغالپ ئېلىپال

 كۈن  4-3ئىنىمنىڭ    بولدى« دېدى. ئۇ يەنە  تەس  تولىمۇ  ياشاش: »ئۇ   .كۆڭلۈم يېرىم بولدى
كەتكەنلىكىنىمۇ    قولغا  تەرىپىدىن  ساقچىالر  ئىلگىرى ئېلىپ  نەگە  ئېلىنغانلىقىنى، 

ئاپام ماڭا بۇالرنى يىغالپ تۇرۇپ سۆزلەپ بەرگەن ئىدى، بۇ ئاخىرقى  .  ئۇقمايدىغانلىقىنى ئېيتتى
 142«. قېتىملىق پارىڭىمىز بولۇپ قالدى

  سۆزلەپ   بىلەن  كۆزى  كەچۈرمىشلەرنى جىنايەتچى كۆزىدىن ئەمەس، ئوقۇتقۇچىنىڭ  الگېردىكى
مۇھىم   بەرگەن ناھايىتى  ئوقۇتقۇچىسى    ۋە  تىلى  خىتاي  ئۆزبەكىستانلىق  بەرگەن  گۇۋاھلىق 

دېدى   كەتكەنلىكىنى  چىقىپ  قانداق   خىتايدىن   ئۆزىنىڭ  قەلبىنۇر سىدىق، مۇنداق    : سۆزلەپ 
  ئەمما.  گولالندىيەگە كەتكۈم بار ئىدى  قىزىمنىڭ يېنىغا  كېيىن،   چىققاندىن  پېنسىيەگە  مەن»

يولدىشىمنىڭ  مېنىڭ  ھۆكۈمىتى  يخىتا  يىلى-2016   شۇ .  قىلدى  مۇسادىرە  پاسپورتىنى  ۋە 
ئىدى  قىلىشقا  مۇسادىرە   پاسپورتىنى  كۆپچىلىكنىڭ  ئۇالر   ۋاقىتتا دۆلەت .  باشلىغان    سىزنىڭ 
ئىدى  مۇھىم  ئىكەنلىكىڭىز  كادىرى   ناھايىتى  ئۈچۈن  قايتۇرۇۋېلىش  پاسپورتنى  مەن.  ئەمەس 

ئىدارىدىكىلەر  ئەمما  باردىم،يەرگە    نەچچە   20.   تىرىشتىم  ئۇ  ئااللمىدىم.  »قايتا  ئەگەر سەن  : 
بولدى،   تويى  قىزىمنىڭ.  دېدى   «كۆرگەنلىرىڭنىڭ ھەممىنى ئاشكارىاليسەن   يەردە  بۇ  كەتسەڭ،
باردىم،  مەن.  ئەۋەتتى  تەكلىپنامە  قېتىم   كۆپ  قىزىم .  بارالمىدىم   تويىغىمۇ ئىدارىغا   نۇرغۇن 
  ئەمەس،  ئۇيغۇر  چۈنكى سىز  بارااليسىز،  سىز  مېنىڭچە : »ېلىپبىرەيلەننىڭ ئىنسابى ك  ئاخىرى

 «ئويالشما  پاسپورتنى»  ئۇنىڭغا  ئۈچۈن،  بولغانلىقى  ئەمما يولدىشىم ئۇيغۇر.  دېدى  «ئۆزبەككەنسىز
.  چىقالمىدى  يولدىشىم .  پاسپورتىمنى ئاخىر قولۇمغا ئالدىم   كېيىن،  تىركىشىشتىن  ئاي   9.  دېدى

-2020  قېتىم   ئاخىرقى  ئەڭ  بىز.  كەلدىم   گولالندىيەگە  مەن.  تۈركىستاندا  ئۇ تېخىچە شەرقىي
پاراڭالشقان ئىدۇق  كۈنى-23  ئاينىڭ-2  ىلىي قايتىپ   .ئۈندىداردا  ئاي ئىچىدە  بىر  »ئايالىڭ 

ئۇنىڭدىن كېيىن ئاالقىمىز ئۈزۈلدى. ھازىرغىچە ھىچقانداق  .  قىيناپتۇ  ئۇنى  دەپ  كەلمىدى«
  نەچچە   بىر  ئىنىلىرىم   ۋە  بۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن، ئاكام.  مىدىم ئاالقىلىشەل  بىلەن  تۇغقىنىم

 مېنى  ساقچىالر.  ئۇالر يولدىشىمنىڭ تۇتۇلۇپ كەتكەنلىكىنى ئاڭالپتۇ  .قىلدى  تېلېفون  قېتىم 
قالدۇق،   بىز  ئۈچۈن  كەتكەنلىكىڭىز  سىز».  كۆرۈشتۈردى  بىلەن  تۇغقانلىرىم  ئەھۋالغا   مۇشۇ 

 تونۇيدىغانالرنىڭ   مېنى  ئاندىن.  تۇغقانلىرىم   بەزى  دېدى  «خاالمسىز؟   ئۆلۈشىمىزنى  بىزنىڭ
ئۆچۈرۈۋەتتى،  مېنى  ھەممىسى  ئېلىپ  الگېرالرغا  ھەممىسىنى  ئۇالرنىڭ  بەلكىم   ئۈندىداردىن 

 143«. مۇمكىن  بولۇشى كەتكەن
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تېلېفوننى ئېچىپ    ئاپام   .ئىدى  ئاپامنىڭ يېنىدا ئۆيدە  ساقچى  ئۇ  قىلغىنىمدا،  تېلېفون  ئاپامغا
  تېلېفوننى   ئۇ  قېتىم   بۇ  ئەھۋالىمنى سورايتتى،  ى ئاچقاندائىلگىرى تېلېفۇنن.  كەتتى  يىغالپ
شۇنداق  .دېدى «كېرەك دېيىشىم  ساقچىغا قىلغاندا تېلېفون سىز» ئۇ.  كەتتى يىغالپ ئېلىپال

 كۈن  4-3ئىنىمنىڭ    بولدى« دېدى. ئۇ يەنە  تەس  تولىمۇ  ياشاش: »ئۇ   .كۆڭلۈم يېرىم بولدى
كەتكەنلىكىنىمۇ    قولغا  تەرىپىدىن  ساقچىالر  ئىلگىرى ئېلىپ  نەگە  ئېلىنغانلىقىنى، 

ئاپام ماڭا بۇالرنى يىغالپ تۇرۇپ سۆزلەپ بەرگەن ئىدى، بۇ ئاخىرقى  .  ئۇقمايدىغانلىقىنى ئېيتتى
 142«. قېتىملىق پارىڭىمىز بولۇپ قالدى

  سۆزلەپ   بىلەن  كۆزى  كەچۈرمىشلەرنى جىنايەتچى كۆزىدىن ئەمەس، ئوقۇتقۇچىنىڭ  الگېردىكى
مۇھىم   بەرگەن ناھايىتى  ئوقۇتقۇچىسى    ۋە  تىلى  خىتاي  ئۆزبەكىستانلىق  بەرگەن  گۇۋاھلىق 

دېدى   كەتكەنلىكىنى  چىقىپ  قانداق   خىتايدىن   ئۆزىنىڭ  قەلبىنۇر سىدىق، مۇنداق    : سۆزلەپ 
  ئەمما.  گولالندىيەگە كەتكۈم بار ئىدى  قىزىمنىڭ يېنىغا  كېيىن،   چىققاندىن  پېنسىيەگە  مەن»

يولدىشىمنىڭ  مېنىڭ  ھۆكۈمىتى  يخىتا  يىلى-2016   شۇ .  قىلدى  مۇسادىرە  پاسپورتىنى  ۋە 
ئىدى  قىلىشقا  مۇسادىرە   پاسپورتىنى  كۆپچىلىكنىڭ  ئۇالر   ۋاقىتتا دۆلەت .  باشلىغان    سىزنىڭ 
ئىدى  مۇھىم  ئىكەنلىكىڭىز  كادىرى   ناھايىتى  ئۈچۈن  قايتۇرۇۋېلىش  پاسپورتنى  مەن.  ئەمەس 

ئىدارىدىكىلەر  ئەمما  باردىم،يەرگە    نەچچە   20.   تىرىشتىم  ئۇ  ئااللمىدىم.  »قايتا  ئەگەر سەن  : 
بولدى،   تويى  قىزىمنىڭ.  دېدى   «كۆرگەنلىرىڭنىڭ ھەممىنى ئاشكارىاليسەن   يەردە  بۇ  كەتسەڭ،
باردىم،  مەن.  ئەۋەتتى  تەكلىپنامە  قېتىم   كۆپ  قىزىم .  بارالمىدىم   تويىغىمۇ ئىدارىغا   نۇرغۇن 
  ئەمەس،  ئۇيغۇر  چۈنكى سىز  بارااليسىز،  سىز  مېنىڭچە : »ېلىپبىرەيلەننىڭ ئىنسابى ك  ئاخىرى

 «ئويالشما  پاسپورتنى»  ئۇنىڭغا  ئۈچۈن،  بولغانلىقى  ئەمما يولدىشىم ئۇيغۇر.  دېدى  «ئۆزبەككەنسىز
.  چىقالمىدى  يولدىشىم .  پاسپورتىمنى ئاخىر قولۇمغا ئالدىم   كېيىن،  تىركىشىشتىن  ئاي   9.  دېدى

-2020  قېتىم   ئاخىرقى  ئەڭ  بىز.  كەلدىم   گولالندىيەگە  مەن.  تۈركىستاندا  ئۇ تېخىچە شەرقىي
پاراڭالشقان ئىدۇق  كۈنى-23  ئاينىڭ-2  ىلىي قايتىپ   .ئۈندىداردا  ئاي ئىچىدە  بىر  »ئايالىڭ 

ئۇنىڭدىن كېيىن ئاالقىمىز ئۈزۈلدى. ھازىرغىچە ھىچقانداق  .  قىيناپتۇ  ئۇنى  دەپ  كەلمىدى«
  نەچچە   بىر  ئىنىلىرىم   ۋە  بۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن، ئاكام.  مىدىم ئاالقىلىشەل  بىلەن  تۇغقىنىم

 مېنى  ساقچىالر.  ئۇالر يولدىشىمنىڭ تۇتۇلۇپ كەتكەنلىكىنى ئاڭالپتۇ  .قىلدى  تېلېفون  قېتىم 
قالدۇق،   بىز  ئۈچۈن  كەتكەنلىكىڭىز  سىز».  كۆرۈشتۈردى  بىلەن  تۇغقانلىرىم  ئەھۋالغا   مۇشۇ 

 تونۇيدىغانالرنىڭ   مېنى  ئاندىن.  تۇغقانلىرىم   بەزى  دېدى  «خاالمسىز؟   ئۆلۈشىمىزنى  بىزنىڭ
ئۆچۈرۈۋەتتى،  مېنى  ھەممىسى  ئېلىپ  الگېرالرغا  ھەممىسىنى  ئۇالرنىڭ  بەلكىم   ئۈندىداردىن 

 143«. مۇمكىن  بولۇشى كەتكەن
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 ئارىلىشىش قۇرۇلمىسىغا  ئائىلە .6
ھۆكۈمىتى  ئۈچۈن  قولالش  سىياسىتىنى  بىخەتەرلىك  ۋە  خىتايالشتۇرۇش  ئۇيغۇر  خىتاي 

  تۇققان »  بىرى  ئۇالرنىڭ.  ئورناتتى  مېخانىزمى  كونترول  قاتتىق  ئىنتايىن  رايونىدا  ئاپتونوم
ئوقۇپ .  پروگرامما  ئاتىلىدىغان  دەپ «ئائىلە كەسپىنى  قانۇن  جەۋالن   چەتئەلدە    تاماملىغان 

:  تەسۋىرلەيدۇ   پىالنىنى مۇنداق  «ئائىلە  تۇققان»سۆزىدە    گۇۋاھلىق   ھەققىدىكى  ئاپىسى  شىرمەمەت
يېزىالرغا   ئۇالرنى  دۆلەت  باشالپ،  يىلدىن-2016.  ئىدى  كادىر  ئىككىسى  ھەر  دادام  بىلەن  ئاپام»

  بىخەتەرلىك  دۆلەت  ئەمما .  ئىدى  ئەمەس  ئەسكەر  ياكى  ساقچى  ئانام-ئاتا.  باشلىدى  ئەۋەتىشكە 
ئەۋەتەتتى  ئۈچۈن يېزىغا  ئىدارىسىدا    ئاپام.  كادىرلىرىنى  سانائەت  ئۇ    بوغالتىرسودا  بولۇپ، 

. قىلدى  تۇغقان  ئەۋەتىپ، باشقىالر بىلەن مەجبۇرى  ئىشلەيدىغان بۆلۈمدىكى ھەممەيلەننى يېزىغا
  كادىرلىرى   ئۇيغۇر  ئوخشاش  بىزنىڭكىگە  دەسلەپتە.  باردىم   قېتىم   نەچچە  بىر  ئاپام بىلەن  مەنمۇ

كادىرىلىر.  ئىدى  بار خىتاي  پەقەتال  باشلىدىئاندىن  بېرىشقا  بىلەن  .ى  كادىرالر    يېزا   خۇددى 
 144«.بىرىگە ئىچەكەشسۇن دەپ پىالنلىغاندەك كۆرۈنەتتى-بىر ئاھالىلىرى

پەقەت خىتاي تارتىپ،  ئەۋەتىلگەنلەر  باشلىغاندىن  بولۇشقا    ئۆزلىرىنىڭ   ئۇيغۇرالر  كادىرلىرى 
كەلمەيدىغانئۇيغۇرالرنىڭ  .  باشلىدى  كۆرسىتىشكە  نارازىلىقىنى ئۇيغۇن    ئىنكاس  ۋە  ئادىتىگە 

دۆلەتنىڭ پىالن،  بۇ  بولىدىغان  سەۋەپ    ئېلىشتىكى  ئاستىغا  نازارەت   ئائىلىلەرنى   قايتۇرۇشقا 
بىرى ئىدى. ئەر ئائىلە ئەزالىرى الگېرغا ئېلىپ كېتىلگەن ئەھۋالدا، ئۆيدە قالغان    ئۇسۇللىرىنىڭ

نا تۇرمۇشىنى  كۈندىلىك  بالىالرنىڭ  ۋە  ئۈچۈنئايالالر  قىلىش    دەپ  «تۇغقان  مەجبۇرىي»  زارەت 
  بەرگەن   گۇۋاھلىق  ئاپىسى ئۈچۈن   بېكىتىلگەن كادىرالر داۋاملىق ئۇالرنىڭ ئۆيىگە ئەۋەتىلدى.

تونۇشۇم  قىشتا   يىلى-2018»  ھاجىمۇھەممەد   رابىگۈل ئەسنادا   بىر  پاراڭالشقان    بىلەن 
»كىم  .دېدى  «كېلىدۇ  غامېھمانتۇغقانلىرىمىز  » سورىدىم،لەرمەن  دەپ    يېڭى»  ئۇ  ؟« 

كىملىكىنى سورىماڭ، يېڭى »   ئۇ  تۇغقانالرنىڭ كىملىكىنى سورىدىم.  دېدى، مەن  «تۇغقانلىرىمىز
  ئەر   خىتاي  ئۈچ  ئاشقان  ياشتىن  30  كەپتۇ،  ياردەمگە  ەيلەنيەنە بىر  ئاندىن.  دېدى  «تۇققانلىرىمىز

ئاكىسى ۋە    ، تونۇشۇم  پەقەت  ئۆيدە  قونۇپتۇ،   كېچە  بىر   كېلىپ  ئۆيگە  ئۇ كۈنى تونۇشىمىزنىڭ  كادىر
  145.دەيدۇ« ياردەمگە كەلگەن تۇققىنى بار ئىكەنتۇق

 تەشۋىقات   ش ۋەئارىلىشى  تۇرمۇشىغا  شەخسىي  ئەزالىرىنىڭ  ئائىلە   قالغان  بۇ پىالننىڭ، ئۆيدە
 ئېلىپ   الگېرغا»  :ھاجىمۇھەممەد  رابىگۈل  قىلغان  بايان  قوللىنىلغانلىقىنى  سۈپىتىدە  ئۇسۇلى

بىر    ئۆيىگىمۇ  ئۇالرنىڭ.  رەسىم ھەمبەھرلىگەن ئىدى  قىزىمۇ  تونۇشىمىزنىڭبىر  يەنە    كېتىلگەن
 ئايالىئائىلىسى    خىتاي  كەلگەن  الگېردىكى ۋاقىتتا،  ونۇشىمىزت.  كەپتۇ  ئايال-جۈپ خىتاي ئەر

ئۇ   بىلەن  بالىسى   ئۈچ  ۋە چۈشۈپتۇ.  چوقۇم   رەسىملەرگە  كېرەك،    رەسىملەرنى  ھەمبەھىرلەش 
خىتاي قاناللىرىنى    كېلىپ يەپ ئىچىدىكەن،  ئۆيگە  تۇغقانالر  يېڭى  چۈنكى ئۇمۇ بىر تەشۋىقات.

ئىكەنلىكىنى،  سىياسەتنىڭ  ھازىر   ئۇالر  كۆرىدىكەن،  خىزمەت  ياخشى  دۆلەتنىڭ  ياخشى 
سۆزلەيدىكەن ئائىلە«خىتاينىڭ  دەپ،  «قىلىۋاتقانلىقىنى  ھەققىدىكىپىالن  »قېرىنداش    ى 

  146يىغىنچاقلىدى.بىلىدىغانلىرىنى 
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  تورىدا  ئاالقە  ئىجتىمائىي  ئۆزىنىڭ  سۇتۇقمۇ  ئابدۇراخمان  شەھىرىدىن  كورال  رايونى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر
مەن ھۆكۈمەت : »ئېيتتى كۆرگەنلىكىنى رەسىملىرىنى چۈشكەن تۇغقانلىرىنىڭ خىتايالر بىلەن

تۇغقانلىرىمنىڭ خىتاي كادىرلىرى    نەۋرە  ۋە  تاغام  گۇرۇپپىسىدا،تەرىپىدىن ئېچىلغان بىر ئۈندىدار  
باشقا ئائىلىسى  ئاچامنىڭ.  كۆردۈم  رەسىملىرىنى  چۈشكەن  بىلەن سىرتىدا  كەلگەنلەرنىڭ  گە 

 147«.رەسىمىنى ئەۋەتىپتۇ كەلگەن خىتايالرنىڭ ئۆيىگە تۇققانالرنىڭمۇ

  تۇنجى  تۇغقاندارچىلىق »قېرىنداش ئائىلە« پىالنىنى ئاقسۇلۇق ئابدۇرېھىم غېنى، مەجبۇرىي
  ساۋاقداشلىرىمنىڭ   ئۇنىۋېرسىتېتتىكى: »ئورتاقالشتى  بىلەن  بىز  ئاڭلىغانلىقىنى  قانداق  قېتىم 

ئائىلىمىز،  بىزنىڭ  بۇ»  ئۇالر.  ئىدى  بار   گۇرۇپپىسى  ئۈندىدار   دەپ   «تۇغقانلىرىمىز  قېرىنداش 
  ئائىلىگە  بىر  ھەر  ھۆكۈمەت»  ئۇالر  ،سەمەدىن تاپتىڭالر؟ دېمەن، بۇالرنى ن.  تۇراتتى  ئەۋەتىپ  رەسىم 

  تۇنجى  يىلى-2015  شۇنداق قىلىپ مەن  دېدى.  «شۇنداق تاپتۇق  ،بەردى   تۇغقان  خىتاي  بىر
 148«.بولدۇمپىالنىنى ئۇققان  »قېرىنداش ئائىلە« قېتىم 

»قېرىنداش ئائىلە«    ۋە   كۈزەتكۈچىلەر  ئەۋەتىلگەن  ئۆيىگە   ئائىلىلىرىنىڭ  ئۇيغۇر ئەلى  شەھىدە 
»دېدى  مۇنداق  قىلىپ  بايان  ئوخشىمايدىغانلىقىنى  پىالنىنىڭ پىالنى  :  ئائىلە  قېرىنداش 

بايرام ئائىلە  ئىككى  بۇ  بېرىلىدۇ،  ئېلىپ    جەم   كۈندە  بىر  ئاالھىدە  ياكى  كۆپىنچە شەھەرلەردە 
  يېزىالرغا، قارشىلىق كۆرسىتىشكە جۈرئەت قىاللمايدىغان كىچىك يەرلەردىكى ئۆيلەرگە   .بولىدۇ

 يىراق   قەشقەرنىڭ  ۋە  ئۈرۈمچى  كۆزەتكۈچىلەر  ئەر  ئورۇنالشتۇرۇلغان.  ئەسكەرلەر  كۆزەتكۈچى
 ئۇيغۇر   ئەنئەنىۋىي  149.دەيدۇ«  يېزىلىرىدىكى، ئۆيىدە ئەركىشى بولمىغان ئۆيلەرگە ئورۇنالشتۇرۇلدى

بۇ  تېخىمۇ  رايونلىرىدا  ئولتۇراق  يېزا  لىكىنىڭكىم سەۋەبىدىن،  بولۇشى    رايونالردا   گەۋدىلىك 
كونترول  ۋە  بىخەتەرلىك قىلىپ،  ئىجرا  قاتتىق  پىالنىنى   مېخانىزمىنى   خىتايالشتۇرۇش 

 . قىلىدۇ كۈچەيتكەندەك

دوكتور  ئالىمى،   ئۇيغۇر  مەشھۇر  قىلىنغان  ھۆكۈم  جازاسىغا  قاماق  مۇددەتسىز   پروفېسسور، 
خىتاي  توختىنىڭ  ئىلھام ئىلھاممۇ  جەۋھەر    رايوندا   بىر  ھەر  ئادەتنى  بۇ  دۆلىتىنىڭ  قىزى 

»دېدى  مۇنداق  ئەسكەرتىپ  قولالنغانلىقىنى  دەرىجىدە   ئوخشىمىغان كادىرالر   ئادەتتە،:   ئەر 
ەر كادىرالر  ئۆيدە تۇرغىلى كەلگەن ئ  ئاڭلىشىمىزچە،.  ئائىلىلەرنى كۆزىتىشكە ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ

كادىرالرنى   ئەر  تۇرۇپ  خىتاي ھۆكۈمىتى بىلىپ  مېنىڭچە.  ئۆيدىكى ئايالالر ئۈچۈن كېلىدىكەن
  150.دېدى« تەيىنلىدى

ئوتتۇرىغا   ئېيتقانلىرى  خېلى كۆپ گۇۋاھچىالرنىڭ بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدىغان پىكىرنى 
ئېيتىشىچە، سابىتنىڭ  ئابدۇغېنى  ئاقسۇلۇق  ئائىلە »  قويغان   ئوخشىمىغان   نىڭ«قېرىنداش 

سۈپىتىدە  ئۆيدە  بۇرۇنمۇ،  شەكلى  .  قىلغان  سىناق  ئۈچۈن   قىلىش  كونترول  ئۇيغۇرالرنى 
ئائىلە پىالنى» پىالندا   بۇ  ئاكام.  باشالنغان  چېغىمدا  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  مەن  قېرىنداش 

 ئىبارەت  ئايكۆلدىن  ۋە   قىزىل  ئاقسۇدا  بولغان  چوڭ   تۇغۇلۇپ  مەن.  بىرى ئىدى  ئىشلەيدىغانالرنىڭ
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 داڭلىق   زىيالىيالر،.  ئولتۇراقالشقان  زىچ  ناھايىتى  يەردە  ئۇ  ئۇيغۇرالر.  ئىدى  بار  يېزا  ئىككى
.  ئىدى  خەۋەردار  سىياسىتىدىن  باستۇرۇش  ئۇيغۇرالرنى  ھۆكۈمەتنىڭ  سودىگەرلەر  ۋە  دېھقانالر
.  ئورۇنالشتۇرغان  ئۆيىگە  ئۇالرنىڭ  رالرنىبەزى كادى  مەقسىتىدە،  قىلىش  كونترول   ئۇالرنى   ھۆكۈمەت

 ۋاقىتتا   ئەينى  ئۇالر  يىللىرى ئەتراپىدا دېسەك بولىدۇ، -2000.  باشالنغان  ۋاقىتتىن   شۇ  پىالن
تۈردە    كەڭ  ۋە  رەسمىي  ئۇنى  دۆلەت  كېيىن،  الگېردىن   ئەمما  مەقسىتىدە ئىجرا قىلغان،  سىناق

 151«.ئىجرا قىلدى

 ئارسالن  ئوقۇتقۇچىسى  مۇزىكا  كۈيئوغلى،  مىجىتنىڭ  ئادىل  ئارتىسى  كومېدىيە  ئۇيغۇر  مەشھۇر
  ئۈچۈن   قىلىش  نازارەت  تاۋابىئاتلىرىنى-ئائىلە  ئەرلەرنىڭ  ئېلىپ كېتىلگەن  الگېرغا  ھىدايەتمۇ،
  بايان   تەيىنلەنگەنلىكىنى  قىلىپ  كۈزەتكۈچى كادىرنىڭ  خىتاي  مىڭ  100  مىليون  1  تەخمىنەن

ۋەزىپىسى،  بۇ».  قىلدى ئۇيغۇر  كادىرالرنىڭ    ئۆگىنەمدۇ؟   دىن  تىلىدا سۆزلىشەمدۇ؟  ئۆيدىكىلەر 
نازارەت    يوقمۇ؟ دىگەندەك ئۆي خەلقىنىڭ  -جەينىماز بارمۇ تۇرمۇشىغا مۇناسىۋەتلىك ئىشالرنى 

جىنايى «قىلىدۇ نۇرغۇن  قىلىشى  نازارەت  ئۆيدىكىلەرنى  كادىرالرنىڭ  يەنە  ھىدايەت  ئارسالن   .
  نۇرغۇن   ئۆيلەردە  كادىرالر بارغان  بۇ  بىز: »دېدى  ۋەپ بولغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداقئىشالرغىمۇ سە
قىزالرنىڭ ئىچىدە ھامىلدار   ئارىلىقىدىكى ياش 15-13 .ئاڭلىدۇق ۋەقەلىرىنىمۇ باسقۇنچىلىق

دوستى 152«. بار  ئۆلتۈرۈۋالغانالرمۇ  ئۆزىنى  قالغانالرمۇ، ھىدايەت  داۋۇتنىڭ    زۇمرەت  ئارسالن 
كەچۈرمىشلىرىنى  پىالنىدىكى  ئائىلە«  »دېدى  مۇنداق  سۆزلەپ  »قېرىنداش  ئائىلە :  قېرىنداش 

بۇ پىالندا ھەممەيلەننىڭ تۇققىنى  .  بولغان ئىككى ئائىلە چوقۇم كۆرۈشۈپ تۇرۇشى كېرەك ئىدى
 بىر  ياشلىق  12  خانىمنىڭ  زۇمرەت  بولۇشى ۋە يات جىنىسلىق تۇققىنى بولۇشى الزىم ئىدى.

خىتاي ئەرنى تۇققان قىلىپ قويغان ئىدى.    ياشلىق  21  قىزىغا  ھۆكۈمەت ئۇنىڭ  ،بولۇپ  قىزى
مەكتەپكە باردىمۇ؟ مەكتەپتىن   قىزىغا تېلېفۇن قىالتتى،  خانىمنىڭ  زۇمرەت  ھەمىشە  ئۇ خىتاي

تۇراتتى ئىگەللەپ  ئەھۋالىنى  كۈن  ھەر  دەپ  باراي  ئالغىلى  مەكتەپكە  چىقىدۇ؟  بۇ  «قانچىدە   .
  سىرتتا   بالىالر تۆۋەن  ياشتىن 18 قا بولىدۇكى، الگېرغا ئېلىپ كېتىلمىگەنباياندىن كۆرۈۋېلىش

ياشايدۇ. ئاستىدا  نازارەت  يەيدىغان    153داۋاملىق  ئائىلىنىڭ  قېرىنداش  ئۈستىگە چوقۇم  ئۇنىڭ 
  ئەھۋالنى  ھۆكۈمەتكە  چۈشۈپ،  رەسىمگە  يەردە  تامىقىدىن يېيىشى كېرەك، شۇنىڭ بىلەن تەڭ ئۇ 

كېرەك ئائىلىسى.  ئىسپاتلىشىى  خىتاي  چوشقا  مەسىلەن،  يېگۈڭىز   ئۈستەلگە  قويسا،   گۆشى 
زۇمرەت خانىم  كېرەك.  يېيىشىڭىز  چوقۇم  ئۆيىدە  كەلمىسىمۇ  ئائىلىنىڭ   چوشقا »  قېرىنداش 

»ئائىلىسىدىكىلەر  خىتاي  دېگەندە،  «يېيەلمەيمەن  گۆشى   ئۇنى  يوق،  ھاجىتى  يېيىشىڭنىڭ : 
 .دەپ ياخشىلىق قىلغان بوپتۇ  «تارتىۋاالي  رەسىمگە  مەن  ۈڭ، اتقاندەك كۆرۈنئاغزىڭغا ئاپىرىپ يەۋ

ھىدايەت 154 ئائىلىلەرنىڭمۇ  قىسىم   بىر  يەنە  ئارسالن  پىالنغا  خىتاي   مەجبۇرىي  بۇ 
شۇڭا خىتاي    كىرگۈزۈلگەنلىكىنى،  بەزى  زورلىمايدىغانلىقىنى،  ئىشالرغا  بەزى  ئۇيغۇرالرنى 

بۇ   مەجبۇرئائىلىلىرى  خالىمىسىمۇ،  قىلىشنى  پىالننى  كەتكەن  چىقىپ    ئادىمىيلىكتىن 
پارتىيە    دائىرىدىكى  كەڭ  ۋە  كادىرالر  كومپارتىيىسىنىڭ  خىتاي  ئېيتىپ ئۆتتى.  ئىكەنلىكىنى
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  تورىدا  ئاالقە  ئىجتىمائىي  ئۆزىنىڭ  سۇتۇقمۇ  ئابدۇراخمان  شەھىرىدىن  كورال  رايونى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر
مەن ھۆكۈمەت : »ئېيتتى كۆرگەنلىكىنى رەسىملىرىنى چۈشكەن تۇغقانلىرىنىڭ خىتايالر بىلەن

تۇغقانلىرىمنىڭ خىتاي كادىرلىرى    نەۋرە  ۋە  تاغام  گۇرۇپپىسىدا،تەرىپىدىن ئېچىلغان بىر ئۈندىدار  
باشقا ئائىلىسى  ئاچامنىڭ.  كۆردۈم  رەسىملىرىنى  چۈشكەن  بىلەن سىرتىدا  كەلگەنلەرنىڭ  گە 

 147«.رەسىمىنى ئەۋەتىپتۇ كەلگەن خىتايالرنىڭ ئۆيىگە تۇققانالرنىڭمۇ

  تۇنجى  تۇغقاندارچىلىق »قېرىنداش ئائىلە« پىالنىنى ئاقسۇلۇق ئابدۇرېھىم غېنى، مەجبۇرىي
  ساۋاقداشلىرىمنىڭ   ئۇنىۋېرسىتېتتىكى: »ئورتاقالشتى  بىلەن  بىز  ئاڭلىغانلىقىنى  قانداق  قېتىم 

ئائىلىمىز،  بىزنىڭ  بۇ»  ئۇالر.  ئىدى  بار   گۇرۇپپىسى  ئۈندىدار   دەپ   «تۇغقانلىرىمىز  قېرىنداش 
  ئائىلىگە  بىر  ھەر  ھۆكۈمەت»  ئۇالر  ،سەمەدىن تاپتىڭالر؟ دېمەن، بۇالرنى ن.  تۇراتتى  ئەۋەتىپ  رەسىم 

  تۇنجى  يىلى-2015  شۇنداق قىلىپ مەن  دېدى.  «شۇنداق تاپتۇق  ،بەردى   تۇغقان  خىتاي  بىر
 148«.بولدۇمپىالنىنى ئۇققان  »قېرىنداش ئائىلە« قېتىم 

»قېرىنداش ئائىلە«    ۋە   كۈزەتكۈچىلەر  ئەۋەتىلگەن  ئۆيىگە   ئائىلىلىرىنىڭ  ئۇيغۇر ئەلى  شەھىدە 
»دېدى  مۇنداق  قىلىپ  بايان  ئوخشىمايدىغانلىقىنى  پىالنىنىڭ پىالنى  :  ئائىلە  قېرىنداش 

بايرام ئائىلە  ئىككى  بۇ  بېرىلىدۇ،  ئېلىپ    جەم   كۈندە  بىر  ئاالھىدە  ياكى  كۆپىنچە شەھەرلەردە 
  يېزىالرغا، قارشىلىق كۆرسىتىشكە جۈرئەت قىاللمايدىغان كىچىك يەرلەردىكى ئۆيلەرگە   .بولىدۇ

 يىراق   قەشقەرنىڭ  ۋە  ئۈرۈمچى  كۆزەتكۈچىلەر  ئەر  ئورۇنالشتۇرۇلغان.  ئەسكەرلەر  كۆزەتكۈچى
 ئۇيغۇر   ئەنئەنىۋىي  149.دەيدۇ«  يېزىلىرىدىكى، ئۆيىدە ئەركىشى بولمىغان ئۆيلەرگە ئورۇنالشتۇرۇلدى

بۇ  تېخىمۇ  رايونلىرىدا  ئولتۇراق  يېزا  لىكىنىڭكىم سەۋەبىدىن،  بولۇشى    رايونالردا   گەۋدىلىك 
كونترول  ۋە  بىخەتەرلىك قىلىپ،  ئىجرا  قاتتىق  پىالنىنى   مېخانىزمىنى   خىتايالشتۇرۇش 

 . قىلىدۇ كۈچەيتكەندەك

دوكتور  ئالىمى،   ئۇيغۇر  مەشھۇر  قىلىنغان  ھۆكۈم  جازاسىغا  قاماق  مۇددەتسىز   پروفېسسور، 
خىتاي  توختىنىڭ  ئىلھام ئىلھاممۇ  جەۋھەر    رايوندا   بىر  ھەر  ئادەتنى  بۇ  دۆلىتىنىڭ  قىزى 

»دېدى  مۇنداق  ئەسكەرتىپ  قولالنغانلىقىنى  دەرىجىدە   ئوخشىمىغان كادىرالر   ئادەتتە،:   ئەر 
ەر كادىرالر  ئۆيدە تۇرغىلى كەلگەن ئ  ئاڭلىشىمىزچە،.  ئائىلىلەرنى كۆزىتىشكە ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ

كادىرالرنى   ئەر  تۇرۇپ  خىتاي ھۆكۈمىتى بىلىپ  مېنىڭچە.  ئۆيدىكى ئايالالر ئۈچۈن كېلىدىكەن
  150.دېدى« تەيىنلىدى

ئوتتۇرىغا   ئېيتقانلىرى  خېلى كۆپ گۇۋاھچىالرنىڭ بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدىغان پىكىرنى 
ئېيتىشىچە، سابىتنىڭ  ئابدۇغېنى  ئاقسۇلۇق  ئائىلە »  قويغان   ئوخشىمىغان   نىڭ«قېرىنداش 

سۈپىتىدە  ئۆيدە  بۇرۇنمۇ،  شەكلى  .  قىلغان  سىناق  ئۈچۈن   قىلىش  كونترول  ئۇيغۇرالرنى 
ئائىلە پىالنى» پىالندا   بۇ  ئاكام.  باشالنغان  چېغىمدا  تۈركىستاندىكى  شەرقىي  مەن  قېرىنداش 

 ئىبارەت  ئايكۆلدىن  ۋە   قىزىل  ئاقسۇدا  بولغان  چوڭ   تۇغۇلۇپ  مەن.  بىرى ئىدى  ئىشلەيدىغانالرنىڭ
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 داڭلىق   زىيالىيالر،.  ئولتۇراقالشقان  زىچ  ناھايىتى  يەردە  ئۇ  ئۇيغۇرالر.  ئىدى  بار  يېزا  ئىككى
.  ئىدى  خەۋەردار  سىياسىتىدىن  باستۇرۇش  ئۇيغۇرالرنى  ھۆكۈمەتنىڭ  سودىگەرلەر  ۋە  دېھقانالر
.  ئورۇنالشتۇرغان  ئۆيىگە  ئۇالرنىڭ  رالرنىبەزى كادى  مەقسىتىدە،  قىلىش  كونترول   ئۇالرنى   ھۆكۈمەت

 ۋاقىتتا   ئەينى  ئۇالر  يىللىرى ئەتراپىدا دېسەك بولىدۇ، -2000.  باشالنغان  ۋاقىتتىن   شۇ  پىالن
تۈردە    كەڭ  ۋە  رەسمىي  ئۇنى  دۆلەت  كېيىن،  الگېردىن   ئەمما  مەقسىتىدە ئىجرا قىلغان،  سىناق

 151«.ئىجرا قىلدى

 ئارسالن  ئوقۇتقۇچىسى  مۇزىكا  كۈيئوغلى،  مىجىتنىڭ  ئادىل  ئارتىسى  كومېدىيە  ئۇيغۇر  مەشھۇر
  ئۈچۈن   قىلىش  نازارەت  تاۋابىئاتلىرىنى-ئائىلە  ئەرلەرنىڭ  ئېلىپ كېتىلگەن  الگېرغا  ھىدايەتمۇ،
  بايان   تەيىنلەنگەنلىكىنى  قىلىپ  كۈزەتكۈچى كادىرنىڭ  خىتاي  مىڭ  100  مىليون  1  تەخمىنەن

ۋەزىپىسى،  بۇ».  قىلدى ئۇيغۇر  كادىرالرنىڭ    ئۆگىنەمدۇ؟   دىن  تىلىدا سۆزلىشەمدۇ؟  ئۆيدىكىلەر 
نازارەت    يوقمۇ؟ دىگەندەك ئۆي خەلقىنىڭ  -جەينىماز بارمۇ تۇرمۇشىغا مۇناسىۋەتلىك ئىشالرنى 

جىنايى «قىلىدۇ نۇرغۇن  قىلىشى  نازارەت  ئۆيدىكىلەرنى  كادىرالرنىڭ  يەنە  ھىدايەت  ئارسالن   .
  نۇرغۇن   ئۆيلەردە  كادىرالر بارغان  بۇ  بىز: »دېدى  ۋەپ بولغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداقئىشالرغىمۇ سە
قىزالرنىڭ ئىچىدە ھامىلدار   ئارىلىقىدىكى ياش 15-13 .ئاڭلىدۇق ۋەقەلىرىنىمۇ باسقۇنچىلىق

دوستى 152«. بار  ئۆلتۈرۈۋالغانالرمۇ  ئۆزىنى  قالغانالرمۇ، ھىدايەت  داۋۇتنىڭ    زۇمرەت  ئارسالن 
كەچۈرمىشلىرىنى  پىالنىدىكى  ئائىلە«  »دېدى  مۇنداق  سۆزلەپ  »قېرىنداش  ئائىلە :  قېرىنداش 

بۇ پىالندا ھەممەيلەننىڭ تۇققىنى  .  بولغان ئىككى ئائىلە چوقۇم كۆرۈشۈپ تۇرۇشى كېرەك ئىدى
 بىر  ياشلىق  12  خانىمنىڭ  زۇمرەت  بولۇشى ۋە يات جىنىسلىق تۇققىنى بولۇشى الزىم ئىدى.

خىتاي ئەرنى تۇققان قىلىپ قويغان ئىدى.    ياشلىق  21  قىزىغا  ھۆكۈمەت ئۇنىڭ  ،بولۇپ  قىزى
مەكتەپكە باردىمۇ؟ مەكتەپتىن   قىزىغا تېلېفۇن قىالتتى،  خانىمنىڭ  زۇمرەت  ھەمىشە  ئۇ خىتاي

تۇراتتى ئىگەللەپ  ئەھۋالىنى  كۈن  ھەر  دەپ  باراي  ئالغىلى  مەكتەپكە  چىقىدۇ؟  بۇ  «قانچىدە   .
  سىرتتا   بالىالر تۆۋەن  ياشتىن 18 قا بولىدۇكى، الگېرغا ئېلىپ كېتىلمىگەنباياندىن كۆرۈۋېلىش

ياشايدۇ. ئاستىدا  نازارەت  يەيدىغان    153داۋاملىق  ئائىلىنىڭ  قېرىنداش  ئۈستىگە چوقۇم  ئۇنىڭ 
  ئەھۋالنى  ھۆكۈمەتكە  چۈشۈپ،  رەسىمگە  يەردە  تامىقىدىن يېيىشى كېرەك، شۇنىڭ بىلەن تەڭ ئۇ 

كېرەك ئائىلىسى.  ئىسپاتلىشىى  خىتاي  چوشقا  مەسىلەن،  يېگۈڭىز   ئۈستەلگە  قويسا،   گۆشى 
زۇمرەت خانىم  كېرەك.  يېيىشىڭىز  چوقۇم  ئۆيىدە  كەلمىسىمۇ  ئائىلىنىڭ   چوشقا »  قېرىنداش 

»ئائىلىسىدىكىلەر  خىتاي  دېگەندە،  «يېيەلمەيمەن  گۆشى   ئۇنى  يوق،  ھاجىتى  يېيىشىڭنىڭ : 
 .دەپ ياخشىلىق قىلغان بوپتۇ  «تارتىۋاالي  رەسىمگە  مەن  ۈڭ، اتقاندەك كۆرۈنئاغزىڭغا ئاپىرىپ يەۋ

ھىدايەت 154 ئائىلىلەرنىڭمۇ  قىسىم   بىر  يەنە  ئارسالن  پىالنغا  خىتاي   مەجبۇرىي  بۇ 
شۇڭا خىتاي    كىرگۈزۈلگەنلىكىنى،  بەزى  زورلىمايدىغانلىقىنى،  ئىشالرغا  بەزى  ئۇيغۇرالرنى 

بۇ   مەجبۇرئائىلىلىرى  خالىمىسىمۇ،  قىلىشنى  پىالننى  كەتكەن  چىقىپ    ئادىمىيلىكتىن 
پارتىيە    دائىرىدىكى  كەڭ  ۋە  كادىرالر  كومپارتىيىسىنىڭ  خىتاي  ئېيتىپ ئۆتتى.  ئىكەنلىكىنى
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مىللەتلەرنى پەقەت ئىدىيە جەھەتتىال ئەمەس، مەدەنىيەت    سانلىق  ئاز  ئىشلىتىپ،  تورىنى  ئەزاسى
جەھەتتىمۇ  بۇ   قىلىغانلىقىنى  مەقسەت  ئۆزگەرتىشنى  «الپتاز»  قۇرۇلمىسى  كۆرەلەيمىز.  

 پىالنىنى يۈرگۈزۈپ، خەلقنىڭ ئاممىۋى   «تۇغقاندارچىلىق  مەجبۇرىي»مەقسەتكە يېتىش ئۈچۈن  
ئائىلە سىرت. شەخسىي  ئېلىپ   قىلغان.  كونترول  تۇرمۇشىنى   تۇرمۇشىدىن  الگېرلىرىغا  جازا 

  كونترول   ئەندىشىدە قالغان ئۇيغۇرالر، ئۆز ئۆيىدىمۇ يەنە بۇ خىلكېتىلگەنلىكى ئۈچۈن قاتتىق  
 نازارەت ئاستىدا تۇتۇلۇۋاتىدۇ.  ۋە

 ئۈندىداردا   ئابباس  روشەن  ئۈرۈمچىلىك  بەرگەن  گۇۋاھلىق  ئابباسقا  دوختور سىڭلىسى گۈلشەن
بىر »دېدى  مۇنداق  توختىلىپ  ھەققىدە  سىن  كۆرگەن  رەسىمگە :  يېتىپ  سوزۇلۇپ  كارىۋاتتا 

ئەر  شكەنچۈ خىتتاي  يېنىدا  ۋە  ئۈچ  ئايالنىڭ   بېسىپ  باغرىغا  بالىسىنى  ئۇالرنىڭ  تۇرغان 
كۆردى ھەممەيلەن  كەلتۈردى  بۇ  ۋە  رەسىمىنى  غەزىپىنى  ئۇيغۇرالرنىڭ    بىز   چۈنكى.  كۆرۈنۈش 

ئايالالرغا  دىنرگۇۋاھلىقال  ئىلگىرىكى كادىرالرنىڭ  ئاڭلىغان    قىلغانلىقىنىمۇ  باسقۇنچىلىق  بۇ 
 بايانالرنىڭ  باشقا  ئىسپاتاليدىغان  دېلولىرىنى  باسقۇنچىلىق  بۇ  ئابباس   روشەن 155«. ئىدۇق

ئەزالىرى الگېرغا سوالنغان    ئائىلە  بىز تاپشۇرۇۋالغان ئۇچۇرالرغا قارىغاندا، ئەر»بارلىقىنى ئېيتىپ  
ئايالالرغا  بىلەن  دوكالتى  تاپشۇرىدىغان  ھۆكۈمەتكە  ئۆزلىرىنىڭ  كادىرالر  خىتاي  ئائىلىلەردە، 

زورلىغانت   چۈنكى ئۇ كادىر دوكالتىغا سىز توغرىلىق   .ەھدىت سېلىپ، جىنسىي مۇناسىۋەتكە 
ئېلىپ    الگېرغا  سىزنىڭ  بۇ  دەپ يازسا،  «ناماز قىلىدۇ  ئۆيدە»  ياكى  «پىكىرلىرى بار  رادىكال»

دېدى   «بولىدۇ  سەۋەب  «غاشىنىتارتىۋېلى»  تەرىپىدىن  دۆلەت  بالىلىرىڭىزنىڭ  كېتىلىشىڭىزگە ۋە
بەرگەنلىكىنى    يۈز  قانداق  باسقۇنچىلىقنىڭ  ۋە  تەھدىت  كەلگەن  دۇچ  ئايالالر  يالغۇز قالغان  ۋە

  156چۈشەندۈرۈپ بەردى.

  باسقۇنچىلىقالرغا   بۇ  ئايالالرنىڭ  ياش  قىسىم  بىر  ئۇچرىغان  تاجاۋۇزچىلىققا  جىنسىي
بولغانلىقىنى ئېيتقان روشەن ئابباس، »دىنىمىزدا ئۆلتۈرىۋالماقچى    ئۆزىنى  بىرەلمەي،  بەرداشلىق

ئۇچراشقا   باسقۇنچىلىققا  يەنە  ئەمما  بىلىمەن،  ئىكەنلىكىنى  ھارام  ئۆلتۈرۈۋېلىش  ئۆزىنى 
  سوئالالرنى   دېگەندەك  ئۆلتۈرۈۋېلىشىم توغرىمۇ؟«  ئۆزۈمنى  ئەھۋالدا  بۇ  بەرداشلىق بىرەلمەيمەن، 

 ۋە  قانچىلىك دەرىجىدە بۇزغۇنچىلىق  ىشىلەرنىڭك  ئۇ  كۆپ ئىكەنلىكنى،  بەك  سورايدىغانالرنىڭ
  157ئۇچرىغانلىقىنى بايان قىلدى. مۇئامىلىگە خاراكتېرلىك ھاقارەت

ئۇچۇرالرنىڭ  ئايالالر،  يازغان  ئۈندىداردا  بۇالرنى »  ئابباس:  روشەن بۇ  مەزمۇنىغا    ھۆكۈمەتنىڭ 
ۋە ئۇچرايدىغانلىقىنى    باسقۇنچىلىققا   ۋە   بېسىم   كۆپ  تېخىمۇ  كېيىنچە  ئېرىشەلەيدىغانلىقىنى 

 ئايالالرنىڭ   ئۇچرىغان  باسقۇنچىلىققا  بىلسىمۇ، بېشىدىن ئۆتكەنلەرنى يېزىشتىن قورقمىدى، بۇ
  158دېدى. «بېرىدۇ كۆرسىتىپ ئىكەنلىكىنى چارىسىز قانچىلىك

ئەركىن سىدىق،    دوكتور  پروفېسسور  گۇۋاھچى  بىر  ئاقسۇ شەھىرىدىن يەنە  رايونى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر
زۇلۇمدىن    پىالنى«نى ئىجرا قىلىش جەريانىدا، ئايالالر ئۇچرىغان خورلۇق ۋە    قېرىنداش ئائىلە»

 
 .ىكى سۆھبەتكۈنىد-21ئاينىڭ  -4يىلى -2021بىلەن  روشەن ئابباس 155
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-21ئاينىڭ  -4يىلى -2021بىلەن  روشەن ئابباس 156
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-21ئاينىڭ  -4يىلى -2021بىلەن  روشەن ئابباس 157
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-21ئاينىڭ  -4يىلى -2021بىلەن  روشەن ئابباس 158

بارلىقىنى خەۋىرى  »دېدى  مۇنداق  قىلىپ  بايان  كۆپچىلىكنىڭ  خىتاي:  كادىرلىرىنىڭ    بىز 
ەقەلىرىنىڭمۇ  باسقۇنچىلىق ۋ كارىۋاتتا ئۇخلىغانلىقىنى ۋە  بىر بىلەن ئاياللىرى ئۇيغۇر كېچىدە

بىلىمىز بەرگەنلىكىنى  بىر قىسىم   بىز.  يۈز  قىزالرنىڭ خىتاي    ئۇچرىغان  باسقۇنچىلىققا  يەنە 
يېڭى    ئەڭ  باشقا،  ئۇنىڭدىن.  ئاڭلىدۇق  مەجبۇرالنغانلىقىنىمۇ  قىلىشقا  توي  بىلەن  كادىرالر
كادىرنىڭ  بىر  بىرىدە،  كۆرۈنۈشلەرنىڭ   چىققان   ئىچىشكەھاراق    ئايالنى  ئۇيغۇر  خىتاي 

  قارشىلىق  ئۇالر  چۈنكى.  دېيەلمەيدۇ  ياق  بۇنىڭغا  ئەپسۇس ئۇيغۇرالر.  كۆردۇق  قىستىغانلىقىنى 
 159«.بىلىدۇ كېتىلىدىغانلىقىنى ئېلىپ الگېرلىرىغا جازا كۆرسەتسە،

 مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش سىياسىتى ئايالالرغا قارىتىلغان .7
قىلىش، تۇغماس    ئوپېراتسىيىسى  چۈشۈرۈش  باال  ۋە  چەكلەش  تۇغۇت   مەجبۇرىي  مەجبۇرىي 

  يولغا  دۆلەتلەرنىڭ ناھايىتى ئۇزۇن يىلالردىن بېرى، بولۇپمۇ »ياقتۇرۇلمىغان« كىشىلەر توپىدا
 ۋە تۇغااليدىغان   ياش  سىياسەتلەر دۆلەتلەرنىڭ  سىياسەتتۇر. بۇ   بىئولوگىيىلىك  يۈرۈش  بىر  قويغان
  تۈركۈم  بىر  مەلۇم  قىلىپ،   ئىگە  كاپالەتكە  قىلىشىنى  ھۆكۈمرانلىق  بەدىنىگە  نىڭئايالالر

. ئالىدۇ  ئالدىنى  كۆپىيىشىنىڭ  نوپۇس(  باشقىالر  ۋە  دىننىي  مەدەنىيەت،  ئېتنىك،)  كىشىلەرنىڭ
 ئاسسىمىالتسىيە قىلغىلى  ئاسانال  نىشان قىلىنغان كىشىلەر توپىنىڭ نوپۇسىنى  بۇ ئارقىلىق

 . يەتكۈزىدۇ سەۋىيىگە بولىدىغان

تۇغماس    مەجبۇرىي  قوللىنىلغان  كۆلەمدە  كەڭ  دۆلەتلەردە  نۇرغۇن  مەزگىللەرگىچە،   يېقىنقى
سىياسىتى،  ئىرقىي  ۋە  ھوقۇق  كىشىلىك  بىلەن  تەشەببۇسالر  خەلقئارالىق  نۇرغۇن  قىلىش 

 ئۇچرىماسلىق  تەرۇزغا-دەخلى  بەدىنىنىڭ  ئادەم  ئۇ  چۈنكى  بېكىتىلدى،  دەپ   قىرغىنچىلىق 
 يوقىتىشنى   ۋە  قىلىش  ئاسسىمىلياتسىيە  مىللەتلەرنى  سانلىق  ئاز  بولۇپ،  خىالپ  پرىنسىپىغا

  قويغان   يولغا  يىلى-1951  تەشكىالتىنىڭ  دۆلەتلەر   بىرلەشكەن  مەسىلەن،.  قىلىدۇ  مەقسەت
  گۇرۇھ ۋەياكى   دىنىي  ياكى  ئېتنىك  مىللىي،  بىر  ، مەلۇم«ئەھدىنامىسى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي»

  تۇغۇت   ىسىنى يوق قىلىش مەقسىتى بىلەن يولغا قويۇلغانئىرقنىڭ بىر قىسمىنى ياكى ھەمم
يىلى يولغا قويۇلغان ۋە  -2002  160دەپ قارايدۇ.  قىرغىنچىلىق  ئۇسۇللىرىنى ئىرقىي  چەكلەش

نىزامنامىسىگە ئاساسەن،   رىم   سوتىنىڭ  ئىشالر  جىنايى  دۆلەت قولاليدىغان خەلقئارا  123ھازىر  
قىلىش تۇغماس    جىنايەت   قارشى  ئىنسانىيەتكە  ھەم  جىنايىتى  ئۇرۇش  ھەم   مەجبۇرىي 
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مىللەتلەرنى پەقەت ئىدىيە جەھەتتىال ئەمەس، مەدەنىيەت    سانلىق  ئاز  ئىشلىتىپ،  تورىنى  ئەزاسى
جەھەتتىمۇ  بۇ   قىلىغانلىقىنى  مەقسەت  ئۆزگەرتىشنى  «الپتاز»  قۇرۇلمىسى  كۆرەلەيمىز.  

 پىالنىنى يۈرگۈزۈپ، خەلقنىڭ ئاممىۋى   «تۇغقاندارچىلىق  مەجبۇرىي»مەقسەتكە يېتىش ئۈچۈن  
ئائىلە سىرت. شەخسىي  ئېلىپ   قىلغان.  كونترول  تۇرمۇشىنى   تۇرمۇشىدىن  الگېرلىرىغا  جازا 

  كونترول   ئەندىشىدە قالغان ئۇيغۇرالر، ئۆز ئۆيىدىمۇ يەنە بۇ خىلكېتىلگەنلىكى ئۈچۈن قاتتىق  
 نازارەت ئاستىدا تۇتۇلۇۋاتىدۇ.  ۋە

 ئۈندىداردا   ئابباس  روشەن  ئۈرۈمچىلىك  بەرگەن  گۇۋاھلىق  ئابباسقا  دوختور سىڭلىسى گۈلشەن
بىر »دېدى  مۇنداق  توختىلىپ  ھەققىدە  سىن  كۆرگەن  رەسىمگە :  يېتىپ  سوزۇلۇپ  كارىۋاتتا 

ئەر  شكەنچۈ خىتتاي  يېنىدا  ۋە  ئۈچ  ئايالنىڭ   بېسىپ  باغرىغا  بالىسىنى  ئۇالرنىڭ  تۇرغان 
كۆردى ھەممەيلەن  كەلتۈردى  بۇ  ۋە  رەسىمىنى  غەزىپىنى  ئۇيغۇرالرنىڭ    بىز   چۈنكى.  كۆرۈنۈش 

ئايالالرغا  دىنرگۇۋاھلىقال  ئىلگىرىكى كادىرالرنىڭ  ئاڭلىغان    قىلغانلىقىنىمۇ  باسقۇنچىلىق  بۇ 
 بايانالرنىڭ  باشقا  ئىسپاتاليدىغان  دېلولىرىنى  باسقۇنچىلىق  بۇ  ئابباس   روشەن 155«. ئىدۇق

ئەزالىرى الگېرغا سوالنغان    ئائىلە  بىز تاپشۇرۇۋالغان ئۇچۇرالرغا قارىغاندا، ئەر»بارلىقىنى ئېيتىپ  
ئايالالرغا  بىلەن  دوكالتى  تاپشۇرىدىغان  ھۆكۈمەتكە  ئۆزلىرىنىڭ  كادىرالر  خىتاي  ئائىلىلەردە، 

زورلىغانت   چۈنكى ئۇ كادىر دوكالتىغا سىز توغرىلىق   .ەھدىت سېلىپ، جىنسىي مۇناسىۋەتكە 
ئېلىپ    الگېرغا  سىزنىڭ  بۇ  دەپ يازسا،  «ناماز قىلىدۇ  ئۆيدە»  ياكى  «پىكىرلىرى بار  رادىكال»

دېدى   «بولىدۇ  سەۋەب  «غاشىنىتارتىۋېلى»  تەرىپىدىن  دۆلەت  بالىلىرىڭىزنىڭ  كېتىلىشىڭىزگە ۋە
بەرگەنلىكىنى    يۈز  قانداق  باسقۇنچىلىقنىڭ  ۋە  تەھدىت  كەلگەن  دۇچ  ئايالالر  يالغۇز قالغان  ۋە

  156چۈشەندۈرۈپ بەردى.

  باسقۇنچىلىقالرغا   بۇ  ئايالالرنىڭ  ياش  قىسىم  بىر  ئۇچرىغان  تاجاۋۇزچىلىققا  جىنسىي
بولغانلىقىنى ئېيتقان روشەن ئابباس، »دىنىمىزدا ئۆلتۈرىۋالماقچى    ئۆزىنى  بىرەلمەي،  بەرداشلىق

ئۇچراشقا   باسقۇنچىلىققا  يەنە  ئەمما  بىلىمەن،  ئىكەنلىكىنى  ھارام  ئۆلتۈرۈۋېلىش  ئۆزىنى 
  سوئالالرنى   دېگەندەك  ئۆلتۈرۈۋېلىشىم توغرىمۇ؟«  ئۆزۈمنى  ئەھۋالدا  بۇ  بەرداشلىق بىرەلمەيمەن، 

 ۋە  قانچىلىك دەرىجىدە بۇزغۇنچىلىق  ىشىلەرنىڭك  ئۇ  كۆپ ئىكەنلىكنى،  بەك  سورايدىغانالرنىڭ
  157ئۇچرىغانلىقىنى بايان قىلدى. مۇئامىلىگە خاراكتېرلىك ھاقارەت

ئۇچۇرالرنىڭ  ئايالالر،  يازغان  ئۈندىداردا  بۇالرنى »  ئابباس:  روشەن بۇ  مەزمۇنىغا    ھۆكۈمەتنىڭ 
ۋە ئۇچرايدىغانلىقىنى    باسقۇنچىلىققا   ۋە   بېسىم   كۆپ  تېخىمۇ  كېيىنچە  ئېرىشەلەيدىغانلىقىنى 

 ئايالالرنىڭ   ئۇچرىغان  باسقۇنچىلىققا  بىلسىمۇ، بېشىدىن ئۆتكەنلەرنى يېزىشتىن قورقمىدى، بۇ
  158دېدى. «بېرىدۇ كۆرسىتىپ ئىكەنلىكىنى چارىسىز قانچىلىك

ئەركىن سىدىق،    دوكتور  پروفېسسور  گۇۋاھچى  بىر  ئاقسۇ شەھىرىدىن يەنە  رايونى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر
زۇلۇمدىن    پىالنى«نى ئىجرا قىلىش جەريانىدا، ئايالالر ئۇچرىغان خورلۇق ۋە    قېرىنداش ئائىلە»

 
 .ىكى سۆھبەتكۈنىد-21ئاينىڭ  -4يىلى -2021بىلەن  روشەن ئابباس 155
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-21ئاينىڭ  -4يىلى -2021بىلەن  روشەن ئابباس 156
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-21ئاينىڭ  -4يىلى -2021بىلەن  روشەن ئابباس 157
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-21ئاينىڭ  -4يىلى -2021بىلەن  روشەن ئابباس 158

بارلىقىنى خەۋىرى  »دېدى  مۇنداق  قىلىپ  بايان  كۆپچىلىكنىڭ  خىتاي:  كادىرلىرىنىڭ    بىز 
ەقەلىرىنىڭمۇ  باسقۇنچىلىق ۋ كارىۋاتتا ئۇخلىغانلىقىنى ۋە  بىر بىلەن ئاياللىرى ئۇيغۇر كېچىدە

بىلىمىز بەرگەنلىكىنى  بىر قىسىم   بىز.  يۈز  قىزالرنىڭ خىتاي    ئۇچرىغان  باسقۇنچىلىققا  يەنە 
يېڭى    ئەڭ  باشقا،  ئۇنىڭدىن.  ئاڭلىدۇق  مەجبۇرالنغانلىقىنىمۇ  قىلىشقا  توي  بىلەن  كادىرالر
كادىرنىڭ  بىر  بىرىدە،  كۆرۈنۈشلەرنىڭ   چىققان   ئىچىشكەھاراق    ئايالنى  ئۇيغۇر  خىتاي 

  قارشىلىق  ئۇالر  چۈنكى.  دېيەلمەيدۇ  ياق  بۇنىڭغا  ئەپسۇس ئۇيغۇرالر.  كۆردۇق  قىستىغانلىقىنى 
 159«.بىلىدۇ كېتىلىدىغانلىقىنى ئېلىپ الگېرلىرىغا جازا كۆرسەتسە،

 مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش سىياسىتى ئايالالرغا قارىتىلغان .7
قىلىش، تۇغماس    ئوپېراتسىيىسى  چۈشۈرۈش  باال  ۋە  چەكلەش  تۇغۇت   مەجبۇرىي  مەجبۇرىي 

  يولغا  دۆلەتلەرنىڭ ناھايىتى ئۇزۇن يىلالردىن بېرى، بولۇپمۇ »ياقتۇرۇلمىغان« كىشىلەر توپىدا
 ۋە تۇغااليدىغان   ياش  سىياسەتلەر دۆلەتلەرنىڭ  سىياسەتتۇر. بۇ   بىئولوگىيىلىك  يۈرۈش  بىر  قويغان
  تۈركۈم  بىر  مەلۇم  قىلىپ،   ئىگە  كاپالەتكە  قىلىشىنى  ھۆكۈمرانلىق  بەدىنىگە  نىڭئايالالر

. ئالىدۇ  ئالدىنى  كۆپىيىشىنىڭ  نوپۇس(  باشقىالر  ۋە  دىننىي  مەدەنىيەت،  ئېتنىك،)  كىشىلەرنىڭ
 ئاسسىمىالتسىيە قىلغىلى  ئاسانال  نىشان قىلىنغان كىشىلەر توپىنىڭ نوپۇسىنى  بۇ ئارقىلىق

 . يەتكۈزىدۇ سەۋىيىگە بولىدىغان

تۇغماس    مەجبۇرىي  قوللىنىلغان  كۆلەمدە  كەڭ  دۆلەتلەردە  نۇرغۇن  مەزگىللەرگىچە،   يېقىنقى
سىياسىتى،  ئىرقىي  ۋە  ھوقۇق  كىشىلىك  بىلەن  تەشەببۇسالر  خەلقئارالىق  نۇرغۇن  قىلىش 

 ئۇچرىماسلىق  تەرۇزغا-دەخلى  بەدىنىنىڭ  ئادەم  ئۇ  چۈنكى  بېكىتىلدى،  دەپ   قىرغىنچىلىق 
 يوقىتىشنى   ۋە  قىلىش  ئاسسىمىلياتسىيە  مىللەتلەرنى  سانلىق  ئاز  بولۇپ،  خىالپ  پرىنسىپىغا

  قويغان   يولغا  يىلى-1951  تەشكىالتىنىڭ  دۆلەتلەر   بىرلەشكەن  مەسىلەن،.  قىلىدۇ  مەقسەت
  گۇرۇھ ۋەياكى   دىنىي  ياكى  ئېتنىك  مىللىي،  بىر  ، مەلۇم«ئەھدىنامىسى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي»

  تۇغۇت   ىسىنى يوق قىلىش مەقسىتى بىلەن يولغا قويۇلغانئىرقنىڭ بىر قىسمىنى ياكى ھەمم
يىلى يولغا قويۇلغان ۋە  -2002  160دەپ قارايدۇ.  قىرغىنچىلىق  ئۇسۇللىرىنى ئىرقىي  چەكلەش

نىزامنامىسىگە ئاساسەن،   رىم   سوتىنىڭ  ئىشالر  جىنايى  دۆلەت قولاليدىغان خەلقئارا  123ھازىر  
قىلىش تۇغماس    جىنايەت   قارشى  ئىنسانىيەتكە  ھەم  جىنايىتى  ئۇرۇش  ھەم   مەجبۇرىي 

  161.ھېسابلىنىدۇ
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160 Natalya McPartland. (2021). Forced Sterilizations In The US Contravene International Law. Human Rights Pulse. 21 

Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
161 International Criminal Court. Rome Statute of the International Criminal Court. 21 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
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 ئېلىپ  تەتقىقات  ئەستايىدىل  توغرىسىدا  مەسىلە  بۇ  باشالپ  ئاخىرىدىن  يىلالرنىڭ-90 
مەجبۇرىي  ھوقۇق  كىشىلىك  تەشكىالتى  دۆلەتلەر  بىرلەشكەن  بېرىۋاتقان تۇغماس    كېڭىشى، 

 مىللەتلەرگە قارىتىلغان   سانلىق  ئاز  ۋە  مۇساپىرالر  چۈشۈرۈشنى،  باال  ۋە مەجبۇرىي   قىلىۋېتىش
  162-163قىلغان ئىدى. ئېالن  بېكىتكەنلىكىنى دەپ دەپسەندىچىلىكى  ھوقۇق كىشىلىك ئېغىر

بۇ   خەلقئارا  ئاياللىرىنى  ئۇيغۇر  ھۆكۈمىتى   خىتاي  قارىماي،  تەرەققىياتالرغا  سەھنىدىكى 
قىلىش    مەجبۇرىي.  تۇردى  چىڭ  قىلىشتا تۇغماس    سىستېمىلىق  ۋە  مەجبۇرىي تۇغماس 

ئىكەنلىكى،  تەرۇز -دەخلى  ھوقۇققا  كىشىلىك  سىياسىتىنىڭ سىياسەت    يىلى -2017  قىلغان 
قىلىشقا   پەيدا  تەسىر  خەلقئارادا  ئاندىن  كېيىن  چىققاندىن   ئوتتۇرىغا  الگېرلىرى  جازا   خىتاينىڭ
  شەرقىي تۈركىستاندا زومىگەرلەرچە  ئابدۇغېنى سابىت بىلەن قىلغان سۆھبىتىمىزدە،  باشلىدى.

ئىككىدىن  يىلى- 1984  قىلمىشىنىڭ  چەكلەش  تۇغۇت  بار   بالىسى  ئارتۇق  باشالنغانلىقىنى، 
  ۋەيران   تەرىپىدىن  ساقچىالر  ئۆيلىرىنىڭ  ۋە   تاشالنغانلىقىنى  تۈرمىگە  ئۇيغۇرالرنىڭ

  قارىغاندا،   سۆزىگە  سابىتنىڭ  ئابدۇغېنى  .قىلدى  بايان  بولغانلىقىنى  شاھىت  قىلىنغانلىقىغا
يۇمشىغان   سىياسىتى  چەكلەش  تۇغۇت  مەملىكەتتە  پۈتۈن  يىللىرى  -2016-2017   بىرئاز 

قارىتىلغان  ئەمما  بولسىمۇ، ئابدۇغېنى    164.داۋامالشقان  بۇيرۇقى  چەكلەش  تۇغۇت  ئۇيغۇرالرغا 
 بالىلىق بولۇپ بولغان   ئىككى  ھامۇت،  تاھىر  يازغۇچى ۋە شائىر  باياناتىغا ماس ھالدا،  سابىتنىڭ
ئۇنىڭ    تەيىنلەنگەنلىكىنى،  ئۈچۈن، رايونلۇق ھۆكۈمەتكە كادىرالرنىڭ  تۇغماس قىلىش  ئايالالرنى

ئىككىنچى  قىلىۋىتىلگەنلىكىنى  تۇغۇلغاندىن  بالىسى  ئايالىنىڭمۇ  تۇغماس   بايان   كېيىن 
  رسىمان نۇ  قىلغان  بايان  كەچۈرمىشلىرىنى  ئايالىنىڭ  ئىنىسىنىڭ  ۋە  ئاپىسى  165.قىلدى

 سىستېمىلىق   ۋاقىتتا  بىرال  چەكلەشنىڭ  تۇغۇت  مەجبۇرىي  ۋە  ئابدۇررېشىت، تۇغماس قىلىۋىتىش
قىلىپ بايان   چاقىرىلىپ،   مەركىزىگە  يېزا  قېتىم   بىر  ئايدا  ئايالالر»،  قوللىنىلغانلىقىنى 

 ھامىلىدارلىقتىن  بەرگەن  ئۇالر  ئاپام .  تەكشۈرۈلەتتى  ئەمەسلىكىنى  ياكى  ھامىلدار  ئۇالرنىڭ
  ئاپامنى   دادام  كەلگەندە،  كۈنى  تەكشۈرۈش  قېتىم   ھەر.  ساقلىنىش دورىسىنى مەجبۇرىي ئىچتى

 تۇنجى  ئاكامنىڭ . مەجبۇر ئىدى تەكشۈرتۈشكە ئايالالر باشقا ئېلىپ كىتەتتى، ئەمما يەرگە باشقا
  قوشكېزەكلەرگە يەنە    يەڭگەم.  بار  ئىككى بالىسى  نىكاھىدىن  ئىككىنچى  باال،  بىر  نىكاھىدىن

قالدى  ھامىلدار بوالتتى  .بولۇپ  بەش  بالىسى  ئاكامنىڭ  قىلىپ  لېكىن    .شۇنداق 
ھامىلدارلىقنىڭ ئۈچىنچى ئېيىغا كەلگەندە، ھۆكۈمەت مەجبۇرىي ھالدا بالىالرنى چۈشۈرۋەتتى.  

لنى  خىتايالرغىمۇ پىالنلىق تۇغۇت چەكلمىسى بار، لېكىن ئۇالر بەك باال خاالپ كەتمەيدۇ، بۇ ئەھۋا
 166ئۇالر قۇبۇل قىلىدۇ. 

 

 
162 UNHCR. (2005). UNHCR Note on Refugee Claims Based on Coercive Family Planning Laws or Policies. 21 Mayıs 2021 

tarihinde erişilmiştir. 
163 UN Economic and Social Council. (1999). Commission on Human Rights Fifty-Fifth Session Item 12(a) of the 

Provisional Agenda. 
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بەرگەن  نۇرمۇھەممەد  ئەلفىرە ئايالالر   بىر  بەرگەن  يۈز  غۇلجىدا  يىلى-1995  ئېيتىپ    ۋەقەدە، 
ئىنسان قېلىپىدىن چىققان تىببىي ئالدىنى    ۋە  مەجبۇرىي  ئۇچراپ كېلىۋاتقان  بۇيان  ئۇزۇندىن

. بار ئىكەن  ئوغلى  ئۈچ  تۇققىنىنىڭئاپامنىڭ بىر نەۋرە  »  :بار  تەپسىالتلىرى  مۇھىم   ئېلىشنىڭ
  بىر   .يوشۇرۇپتۇ  ھامىلدارلىقىنى  ئايغىچە  توققۇزىنچى  بولۇپ قاپتۇ ۋە  ھامىلدار  تۆتىنچى بالىسىغا

شۇنىڭ بىلەن  .  قاپتۇ  ئۇنتۇپ  يوشۇرۇشنى  قورسىقىنى  يېنىدا  بىرسىنىڭ  كەلگەن  ئۆيىگە  ئۇ  كۈنى،
  بۆسۈپ   ئۆيگە  كەپتۇ ۋە  ماشىنا  قارا  بىر  يېقىۋاتقاندا،ئۇ نان  .  ساقچىغا چېقىپ قويۇپتۇ  كىشى  ئۇ

دوختۇرخانىدا ئۇنىڭغا بىر ئوكۇل ئۇرۇپتۇ ۋە  .  تۇققىنىنى تۇتۇپ كېتىپتۇ   نەۋرە  ئاپامنىڭ  كىرىپ
نەۋرە تۇققىنىمىز »قىزىمنى بېرىڭالر« دەپ   .تۇغۇلغاندا ھايات ئىكەن   . بىر قىز بوۋاق تۇغۇلۇپتۇ

يىغالپتۇ، يالۋۇرۇپ  تۇغۇلغان  الردوختۇر  ممائە  شۇنداق    ئۇرۇپ   ئوكۇل  بېشىغا  بوۋاقنىڭ  ساق 
. كارىۋاتتىن چۈشەلمەپتۇ  ئاي  تۆت-ئۈچ  سەۋەبىدىن  قايغۇ ۋە ئاچچىق  قىنىمىزغتۇ.  ئۆلتۈرۈۋېتىپتۇ

  چەكلەش   بۇ تۇققىنىمىزغا مەجبۇرىي تۇغۇت  ئۇالر  ئاندىن  .ساغالملىقىمۇ بۇزۇلۇپ كېتىپتۇ  روھىي
كىسەلدىن  .  قىلدۇردى  ئوپېراتسىيىسى تۇققىنىمىز  بۇ  بېرى  كەلگەندىن  ئېسىمگە  مەن 

تۇغماس    بۇ 167«. ساقايمىدى  مەجبۇرى  ئايالالرنى  بىلىۋاالاليمىزكى،  شۇنى  ئارقىلىق  مىسال 
سىرت، جىنايىتىدىن  تەكشۈرۈشكە    قىلىش  تۇرغۇزۇپ  دىلو  جىنايىتىمۇ  ئۆلتۈرۈش  بوۋاقالرنى 

 مۇھتاج.

  الگېردىكى  ۋە  كەچۈرمىشلىرىنى  ئۆز  ئاياللىرى  ئۇيغۇر  ۇلۇپ چىققانيېقىندا، جازا الگېرىدىن قۇت
رۇخسىتىسىز ئۇالرنىڭ    تەپسىالتلىرىنى   ۋاسىتىلىرىنىڭ  داۋاالش  قوللىنىلغان  ئايالالرغا 

بىلەن شۇنىڭ  قىلىش  مەجبۇرىي  ئورتاقالشتى،    سىياسىتىنىڭ   چۈشۈرۈش  باال  ۋە   تۇغماس 
ئېرىشتۇق.  سانلىق  مۇھىم   ھەققىدە  نەتىجىسى جازا-2017  مەلۇماتالرغا   الگېرىغا   يىلى 
  كىرگەنلەرنىڭ  الگېرغا  ئېيتىشىچە،  جېلىلوۋانىڭ  گۈلباھار  ئايال  سودىگەر  ئەۋەتىلگەن

بولسا  ھامىلدار  بولۇپ،  تەكشۈرۈلگەن  سۈيدۈكى  ھەممىسىنىڭ   باال   مەجبۇرىي  دەرھال  ئايالالر 
 بېرىلگەن  ئۆزىگە  ئايالالرنىڭ  الگېردىكى  جېلىلوۋا،.  قىلىنىدىكەن  ئوپېراتسىيىسى  چۈشۈرۈش
ئۇرۇشقا  قېتىم   بىر  كۈندە  ئون  ھەر  ۋە  ئىشلىتىشكە   قېتىم   ئىككى   ئايدا  دورىالرنى   ئوكۇل 

ئادەت  مەجبۇرلىنىدىغانلىقىنى،  قايتا  كېيىن  ئىشالردىن  ئېيتتى  بۇ     168. بواللمىغانلىقىنى 
 قان توختىمىغان  ئاي  يېرىم   بىر  ئۇدا  سەۋەبىدىن  دورىنىڭ ئەكىس تەسىرى  بولسا  سېدىق  قەلبىنۇر

  ئالماس   ياشايدىغان  ئاۋىستىرالىيەدە  169.بولغانلىقىنى ئېيتتى  شاھىت  ئۆلۈمىگە  ئايالنىڭ  بىر
  گۇۋاھلىق   ھەققىدىكى  ئابدۇرېشىت  زەينەپ  ئايالى  كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرغا  نىزامىددىننىڭ

ئابدۇرېشىت   ئۇچرىتىمىز.  تەپسىالتالرنى  مۇھىم   مۇناسىۋەتلىك  تېمىغا  بۇ  سۆزىدە زەينەپ 
  خىتاي   الگېرىغا ئېلىپ كېتىلگەن بولۇپ،  جازا  بولغاندا  ئىككى ئايلىق  قورسىقىدىكى ھامىلە 

بىلىۋېلىشقا   ئەمەسلىكىنى  ھامىلدار  ئايالىنىڭ  ئۇنىڭغا  دائىرىلىرى بۇنىڭدىن  ئۇقتۇرغان. 
ۇرىي چۈشۈرۈۋېتىلدى ياكى الگېردىكى ناچار  بولىدۇكى، زەينەپ ئابدۇرېشىتنىڭ ھامىلىسى يا مەجب

  170مۇئامىلە تۈپەيلىدىن چۈشۈپ كەتتى.
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 ئېلىپ  تەتقىقات  ئەستايىدىل  توغرىسىدا  مەسىلە  بۇ  باشالپ  ئاخىرىدىن  يىلالرنىڭ-90 
مەجبۇرىي  ھوقۇق  كىشىلىك  تەشكىالتى  دۆلەتلەر  بىرلەشكەن  بېرىۋاتقان تۇغماس    كېڭىشى، 

 مىللەتلەرگە قارىتىلغان   سانلىق  ئاز  ۋە  مۇساپىرالر  چۈشۈرۈشنى،  باال  ۋە مەجبۇرىي   قىلىۋېتىش
  162-163قىلغان ئىدى. ئېالن  بېكىتكەنلىكىنى دەپ دەپسەندىچىلىكى  ھوقۇق كىشىلىك ئېغىر

بۇ   خەلقئارا  ئاياللىرىنى  ئۇيغۇر  ھۆكۈمىتى   خىتاي  قارىماي،  تەرەققىياتالرغا  سەھنىدىكى 
قىلىش    مەجبۇرىي.  تۇردى  چىڭ  قىلىشتا تۇغماس    سىستېمىلىق  ۋە  مەجبۇرىي تۇغماس 

ئىكەنلىكى،  تەرۇز -دەخلى  ھوقۇققا  كىشىلىك  سىياسىتىنىڭ سىياسەت    يىلى -2017  قىلغان 
قىلىشقا   پەيدا  تەسىر  خەلقئارادا  ئاندىن  كېيىن  چىققاندىن   ئوتتۇرىغا  الگېرلىرى  جازا   خىتاينىڭ
  شەرقىي تۈركىستاندا زومىگەرلەرچە  ئابدۇغېنى سابىت بىلەن قىلغان سۆھبىتىمىزدە،  باشلىدى.

ئىككىدىن  يىلى- 1984  قىلمىشىنىڭ  چەكلەش  تۇغۇت  بار   بالىسى  ئارتۇق  باشالنغانلىقىنى، 
  ۋەيران   تەرىپىدىن  ساقچىالر  ئۆيلىرىنىڭ  ۋە   تاشالنغانلىقىنى  تۈرمىگە  ئۇيغۇرالرنىڭ

  قارىغاندا،   سۆزىگە  سابىتنىڭ  ئابدۇغېنى  .قىلدى  بايان  بولغانلىقىنى  شاھىت  قىلىنغانلىقىغا
يۇمشىغان   سىياسىتى  چەكلەش  تۇغۇت  مەملىكەتتە  پۈتۈن  يىللىرى  -2016-2017   بىرئاز 

قارىتىلغان  ئەمما  بولسىمۇ، ئابدۇغېنى    164.داۋامالشقان  بۇيرۇقى  چەكلەش  تۇغۇت  ئۇيغۇرالرغا 
 بالىلىق بولۇپ بولغان   ئىككى  ھامۇت،  تاھىر  يازغۇچى ۋە شائىر  باياناتىغا ماس ھالدا،  سابىتنىڭ
ئۇنىڭ    تەيىنلەنگەنلىكىنى،  ئۈچۈن، رايونلۇق ھۆكۈمەتكە كادىرالرنىڭ  تۇغماس قىلىش  ئايالالرنى

ئىككىنچى  قىلىۋىتىلگەنلىكىنى  تۇغۇلغاندىن  بالىسى  ئايالىنىڭمۇ  تۇغماس   بايان   كېيىن 
  رسىمان نۇ  قىلغان  بايان  كەچۈرمىشلىرىنى  ئايالىنىڭ  ئىنىسىنىڭ  ۋە  ئاپىسى  165.قىلدى

 سىستېمىلىق   ۋاقىتتا  بىرال  چەكلەشنىڭ  تۇغۇت  مەجبۇرىي  ۋە  ئابدۇررېشىت، تۇغماس قىلىۋىتىش
قىلىپ بايان   چاقىرىلىپ،   مەركىزىگە  يېزا  قېتىم   بىر  ئايدا  ئايالالر»،  قوللىنىلغانلىقىنى 

 ھامىلىدارلىقتىن  بەرگەن  ئۇالر  ئاپام .  تەكشۈرۈلەتتى  ئەمەسلىكىنى  ياكى  ھامىلدار  ئۇالرنىڭ
  ئاپامنى   دادام  كەلگەندە،  كۈنى  تەكشۈرۈش  قېتىم   ھەر.  ساقلىنىش دورىسىنى مەجبۇرىي ئىچتى

 تۇنجى  ئاكامنىڭ . مەجبۇر ئىدى تەكشۈرتۈشكە ئايالالر باشقا ئېلىپ كىتەتتى، ئەمما يەرگە باشقا
  قوشكېزەكلەرگە يەنە    يەڭگەم.  بار  ئىككى بالىسى  نىكاھىدىن  ئىككىنچى  باال،  بىر  نىكاھىدىن

قالدى  ھامىلدار بوالتتى  .بولۇپ  بەش  بالىسى  ئاكامنىڭ  قىلىپ  لېكىن    .شۇنداق 
ھامىلدارلىقنىڭ ئۈچىنچى ئېيىغا كەلگەندە، ھۆكۈمەت مەجبۇرىي ھالدا بالىالرنى چۈشۈرۋەتتى.  

لنى  خىتايالرغىمۇ پىالنلىق تۇغۇت چەكلمىسى بار، لېكىن ئۇالر بەك باال خاالپ كەتمەيدۇ، بۇ ئەھۋا
 166ئۇالر قۇبۇل قىلىدۇ. 
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tarihinde erişilmiştir. 
163 UN Economic and Social Council. (1999). Commission on Human Rights Fifty-Fifth Session Item 12(a) of the 

Provisional Agenda. 
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بەرگەن  نۇرمۇھەممەد  ئەلفىرە ئايالالر   بىر  بەرگەن  يۈز  غۇلجىدا  يىلى-1995  ئېيتىپ    ۋەقەدە، 
ئىنسان قېلىپىدىن چىققان تىببىي ئالدىنى    ۋە  مەجبۇرىي  ئۇچراپ كېلىۋاتقان  بۇيان  ئۇزۇندىن

. بار ئىكەن  ئوغلى  ئۈچ  تۇققىنىنىڭئاپامنىڭ بىر نەۋرە  »  :بار  تەپسىالتلىرى  مۇھىم   ئېلىشنىڭ
  بىر   .يوشۇرۇپتۇ  ھامىلدارلىقىنى  ئايغىچە  توققۇزىنچى  بولۇپ قاپتۇ ۋە  ھامىلدار  تۆتىنچى بالىسىغا

شۇنىڭ بىلەن  .  قاپتۇ  ئۇنتۇپ  يوشۇرۇشنى  قورسىقىنى  يېنىدا  بىرسىنىڭ  كەلگەن  ئۆيىگە  ئۇ  كۈنى،
  بۆسۈپ   ئۆيگە  كەپتۇ ۋە  ماشىنا  قارا  بىر  يېقىۋاتقاندا،ئۇ نان  .  ساقچىغا چېقىپ قويۇپتۇ  كىشى  ئۇ

دوختۇرخانىدا ئۇنىڭغا بىر ئوكۇل ئۇرۇپتۇ ۋە  .  تۇققىنىنى تۇتۇپ كېتىپتۇ   نەۋرە  ئاپامنىڭ  كىرىپ
نەۋرە تۇققىنىمىز »قىزىمنى بېرىڭالر« دەپ   .تۇغۇلغاندا ھايات ئىكەن   . بىر قىز بوۋاق تۇغۇلۇپتۇ

يىغالپتۇ، يالۋۇرۇپ  تۇغۇلغان  الردوختۇر  ممائە  شۇنداق    ئۇرۇپ   ئوكۇل  بېشىغا  بوۋاقنىڭ  ساق 
. كارىۋاتتىن چۈشەلمەپتۇ  ئاي  تۆت-ئۈچ  سەۋەبىدىن  قايغۇ ۋە ئاچچىق  قىنىمىزغتۇ.  ئۆلتۈرۈۋېتىپتۇ

  چەكلەش   بۇ تۇققىنىمىزغا مەجبۇرىي تۇغۇت  ئۇالر  ئاندىن  .ساغالملىقىمۇ بۇزۇلۇپ كېتىپتۇ  روھىي
كىسەلدىن  .  قىلدۇردى  ئوپېراتسىيىسى تۇققىنىمىز  بۇ  بېرى  كەلگەندىن  ئېسىمگە  مەن 

تۇغماس    بۇ 167«. ساقايمىدى  مەجبۇرى  ئايالالرنى  بىلىۋاالاليمىزكى،  شۇنى  ئارقىلىق  مىسال 
سىرت، جىنايىتىدىن  تەكشۈرۈشكە    قىلىش  تۇرغۇزۇپ  دىلو  جىنايىتىمۇ  ئۆلتۈرۈش  بوۋاقالرنى 

 مۇھتاج.

  الگېردىكى  ۋە  كەچۈرمىشلىرىنى  ئۆز  ئاياللىرى  ئۇيغۇر  ۇلۇپ چىققانيېقىندا، جازا الگېرىدىن قۇت
رۇخسىتىسىز ئۇالرنىڭ    تەپسىالتلىرىنى   ۋاسىتىلىرىنىڭ  داۋاالش  قوللىنىلغان  ئايالالرغا 

بىلەن شۇنىڭ  قىلىش  مەجبۇرىي  ئورتاقالشتى،    سىياسىتىنىڭ   چۈشۈرۈش  باال  ۋە   تۇغماس 
ئېرىشتۇق.  سانلىق  مۇھىم   ھەققىدە  نەتىجىسى جازا-2017  مەلۇماتالرغا   الگېرىغا   يىلى 
  كىرگەنلەرنىڭ  الگېرغا  ئېيتىشىچە،  جېلىلوۋانىڭ  گۈلباھار  ئايال  سودىگەر  ئەۋەتىلگەن

بولسا  ھامىلدار  بولۇپ،  تەكشۈرۈلگەن  سۈيدۈكى  ھەممىسىنىڭ   باال   مەجبۇرىي  دەرھال  ئايالالر 
 بېرىلگەن  ئۆزىگە  ئايالالرنىڭ  الگېردىكى  جېلىلوۋا،.  قىلىنىدىكەن  ئوپېراتسىيىسى  چۈشۈرۈش
ئۇرۇشقا  قېتىم   بىر  كۈندە  ئون  ھەر  ۋە  ئىشلىتىشكە   قېتىم   ئىككى   ئايدا  دورىالرنى   ئوكۇل 

ئادەت  مەجبۇرلىنىدىغانلىقىنى،  قايتا  كېيىن  ئىشالردىن  ئېيتتى  بۇ     168. بواللمىغانلىقىنى 
 قان توختىمىغان  ئاي  يېرىم   بىر  ئۇدا  سەۋەبىدىن  دورىنىڭ ئەكىس تەسىرى  بولسا  سېدىق  قەلبىنۇر

  ئالماس   ياشايدىغان  ئاۋىستىرالىيەدە  169.بولغانلىقىنى ئېيتتى  شاھىت  ئۆلۈمىگە  ئايالنىڭ  بىر
  گۇۋاھلىق   ھەققىدىكى  ئابدۇرېشىت  زەينەپ  ئايالى  كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرغا  نىزامىددىننىڭ

ئابدۇرېشىت   ئۇچرىتىمىز.  تەپسىالتالرنى  مۇھىم   مۇناسىۋەتلىك  تېمىغا  بۇ  سۆزىدە زەينەپ 
  خىتاي   الگېرىغا ئېلىپ كېتىلگەن بولۇپ،  جازا  بولغاندا  ئىككى ئايلىق  قورسىقىدىكى ھامىلە 

بىلىۋېلىشقا   ئەمەسلىكىنى  ھامىلدار  ئايالىنىڭ  ئۇنىڭغا  دائىرىلىرى بۇنىڭدىن  ئۇقتۇرغان. 
ۇرىي چۈشۈرۈۋېتىلدى ياكى الگېردىكى ناچار  بولىدۇكى، زەينەپ ئابدۇرېشىتنىڭ ھامىلىسى يا مەجب

  170مۇئامىلە تۈپەيلىدىن چۈشۈپ كەتتى.
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  ئۆزىنىڭ   قەلبىنۇر سىدىق  ئىشلىگەن  بولۇپ  ئوقۇتقۇچىسى   خىتاي تىلى  الگېرىدا  تۇرۇش  تۇتۇپ
  الگېرالردىكى : »قىلدى  بايان  مۇنداق  كۆزىتىشلىرىنى  ۋە  تۇغماس قىلىنىش جەريانىنى  مەجبۇرىي

سىرتىدىكى  ياكى تۇغماس   ئايالالر  بارلىق  ئارىلىقىدىكى  ياش  59-18  الگېر  ئۈچۈن 
بۇ .  ئايدا قىلغۇزدۇم-5يىلى  -2019مەن بۇ ئوپىراتسىيەنى  .  قىلىندى  ئوپىراتسىيەسى مەجبۇرى

  قايتا   بار،  ئايالالر خىتاي بىلەن توي قىلىشقا مەجبۇرالندى. بالىسى  ئوپىراتسىيەنى قىلغۇزمىغان
  قىلغۇزۇشى   ئوپېراتسىيەنى  بۇ   بولمىغانالرمۇ  بالىسى   ھەتتا  پىالنلىمىغان،  نىمۇبولۇش   ھامىلدار

ئىدى .  قىلغۇزدۇم  ئوپېراتسىيەنى  بۇ  كۈنۈمدە  تۇغۇلغان  كىرگەن  ياشقا  50  مەن.  كېرەك 
  18.  تىزىلدۇق  ئوخشاش  قويغا  قۇربانلىق  خۇددى  ئايالالر  ساقالۋاتقان بىز  نۆۋىتىنى  ئوپېراتسىيە

 مەن  بولغاچقا،  كۆپ  بەك   ئادەم  ئۆچىرەتتە.  تۇراتتى  ئۆچىرەتتە  قىزالرمۇ  ياش  يۇقىرى،  ياشتىن
 ساغالملىق   قاراشلىق  ئادرىسى  تۇرالغۇ  بىر  ھەر.  ساقلىدىم   ئوپېراتسىيەنىڭ نۆۋىتىنى  سائەت  تۆت

ياشانغان .  قىلىندىم مەن شۇ ساغالملىق مەركەزلىرىنىڭ بىرىدە ئوپىراتسىيە    بار،  مەركەزلىرى
بىر تال ئوكۇل ئۇردى، ھوشۇمنى  .  قىلدى  ئوپېراتسىيە  بىرلىكتە  سېستىرا  بىلەن بىر  دوختۇر  بىر

قانچىلىك   سائەت   بىر  ياكى  سائەت  يېرىم   بىلمەيمەن،  ئۆتكەنلىكىنى   ۋاقىت  يوقىتىپتىمەن، 
مۇمكىن  ۋاقىت بولۇشى  ئىكەن،  تۈرى  قانچە   بىر  ئوپىراتسىيەنىڭ.  كەتكەن  خىلىدا   بار    بىر 

 مەن بولغان ئوپىراتسىيە ئۇنداق ئەمەسكەن،  ئەمما  .اۋاالنسىڭىز يەنە بالىلىق بوالاليدىكەنسىزد
ھېس ئاغرىق  قاتتىق  كېيىن  كەلگەندىن  بەك.  قىلدىم   ھوشۇمغا    ئوڭۇشلۇق  ئوپېراتسىيە 

ئىدى. كەتكەن  چىقىپ  قان  جىق  بەك  مەندىن  ۋە    تۇرالمىغاچقا،   ئورنۇمدىن  مەن  بولمىغان 
  كارىۋاتتى چۈشەلمىدىم.  كۈنگىچە  3-2.  كەتتى  ئېلىپ  مېنى  كېلىپ  ئۇ  ردىم،يولدىشىمنى چاقى

ئوپىراتسىيەسىگە  گۇرۇپپىدا  كىشىلىك  50-100  الگېرالردىكى  بېرىلغان  ئېلىپ  تۇغماسلىق 
  171.بىلمەيمەن قانداقلىقىنى ئايالالرنىڭ ئەھۋالىنىڭ

تنى نۆلدە  تۇغۇ  قانۇنسىز»  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي   بايلېر  داررېن  زىيارەتتە،  بارغان  ئېلىپ  بىز
قارىتا  ئۇيغۇر  سۈپىتىدە،  قىسمى  بىر  ھەرىكىتىنىڭ  «تۇتۇش ۋە    ئاياللىرىغا  داۋاالش 

 دوكالت  شۇنداقال ھامىلدار قوشنىسىنى ھۆكۈمەت ئورگانلىرىغا  كۆپەيگەنلىكىنى،  تەكشۈرۈشىنىڭ
 بايلېر نۇرغۇن.  قويدى  ئوتتۇرىغا  قىلىنغانلىقىنى  قارار  بېرىش  مۇكاپات  دولالر  900  قىلغانالرغا

  زاۋۇتالردا   يىراق  ئۆيىدىن  ئاندىن  الگېرالردا،  بىلەن  ئالدى  ئەرلەرنىڭ  ھۆججەتلەردە،   رەسمىي
  بىلدۈرۈپ،  ئېلىنغانلىقىنى   تىلغا  سۈپىتىدە   ئۇسۇلى  قىلىش   كونترول   نوپۇسنى  ئىشلەيدىغانلىقى

ياردەم   جەھەتتىن  ئىقتىسادىي  قىلىشىغا  توي  ئاياللىرىنىڭ  ئۇيغۇر  بىلەن  يەنە خىتايالر   دۆلەتنىڭ
خىتاي   سىم شەكلىگە ئۆزگەرگەنلىكىنى، بۇ ماددى ياردەم كۆپىنچە بې.  ئېيتتى  بېرىدىغانلىقىنى

ئۇيغۇر   توي  بىلەن  ئەر قىلغان  رەت   كۆرسىتىشكە  «سەۋەب  ئۇيغۇن»  ئاياللىرىنىڭ  قىلىشنى 
 سۈپىتىدە  سەۋەب  ئۇيغۇن بىرئوخشىماسلىقنىڭ    ېتىقادتىكىئ  دىنىي  ۋە  مەجبۇرلىنىدىغانلىقىنى

  172قىلىنمايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. قوبۇل
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بىلەن يولى  قىلىش  تۇغماس  مەجبۇرىي  قىلىش  خىتاينىڭ   سىياسىتى  ئاسسىمىلياتسىيە 
  يىلى -2020زېنز،    ئادرىئان   ئىنسانشۇناس  بارغان  ئېلىپ  تەتقىقات  تەپسىلىي  ئەڭ  توغرىسىدا

  تەتقىقاتىنى   توغرىسىدىكى  ئاقىۋىتى  قىرغىنچىلىقىنىڭ  نوپۇس   دوكالتىدا  قىلغان  ئېالن
 يىلغىچە - 2018  يىلدىن-2015  كۆرسىتىلىشىچە،  دوكالتتا  173.ئورتاقالشتى  بىلەن  كۆپچىلىك

  84%  نىسبىتى  ئېشىش  نوپۇسنىڭ  رايونىدىكى  ئۇيغۇر  بولغان  كۆپ   ئەڭ  نوپۇسى  ئارىلىقتا،  بولغان
بولسا  كېيىنكى  ئۇنىڭدىن  ۋە  يىل -2020.  تۆۋەنلىگەن يېقىن»  نىشان  شۇنىڭغا  ياكى    نۆل 
  ئۇسۇل   خىل  ئىككى  مۇھىم   ئەڭ  قوللىنىلغان  ئۈچۈن  يېتىش  نىشانغا بۇ.  «ئېشىشى  نوپۇسنىڭ
خىتاينىڭ جازا الگېرلىرى ئوتتۇرىغا  .تۇغماس قىلىۋېتىش مەجبۇرىي ۋە تۇرۇش تۇتۇپ الگېرالردا

بۇيان،   ۋە  ئايالالر  بولغان  ياشقىچە  49  ياشتىن  18چىققاندىن  قېلىش  تۇل    ئادەت  ئارىسىدا 
  شۇنداق دېيىشكە بولىدۇكى، خىتاي ھۆكۈمىتى   نىسبىتى ئىككى ھەسسە ئاشتى.  كېسىلىش

  كونترول   نوپۇسىنى   پ، ئۇيغۇرئايالالرنى بولسا مەجبۇرىي تۇغماس قىلى  تۇتۇپ،   الگېرالردا  ئەرلەرنى 
 رايونىدا خىتايالر   ئاپتونوم  ئۇيغۇر  شىنجاڭ   جەھەتتىن،  بىر  يەنە.  قىلىشتا مۇۋەپپىقىيەت قازاندى

  8  رايوندىن  ئولتۇراقالشقان  ئۇيغۇرالر  سۈرئىتىنىڭ  ئېشىش  نوپۇسنىڭ  رايونالردىكى  ئولتۇراقالشقان
پىالنى    تۇغۇت  مەجبۇرىي  ئىسپاتاليدۇكى،  شۇنى  ئىكەنلىكىمۇ  يۇقىرى  ھەسسە بولسا  چەكلەش 
 .دۇرقىرغىنچىلىقى نوپۇس قارىتىلغان ئۇيغۇرالرغىال پەقەت

 ئەتكەسچىلىكى ورگانئ رايونىدىكى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر. 8
ئ چوڭ  ئەڭ  دۇنيادىكى  خىتاي  بولۇشىچە،  مەلۇم  مەنبەلەردىن  كۆچۈرۈش   ورگانبەزى 

ئامېرىكا، ئىگە.  ئ  دۆلەتلەردە   قاتارلىق  ئەنگىلىيە  ۋە  كانادا  پىروگراممىسىغا    ورگانبىمارالرنىڭ 
  174.ھەپتىگىچە  ئىككى  ھەپتىدىن  يىلغىچە، ئەمما خىتايدا بىر  تۆت  يىلدىن  ساقالش ۋاقتى ئۈچ

ئەنۋەر    بولۇپ  دوختۇرى  كېسەللىكلەر  تاشقى  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  يىلالردا-90 ئىشلىگەن 
قىلغان  توختى، ئوپىراتسىيەسىنى   ئەزا  نۇرغۇن  رۇخسەتسىز    بىلەن  كۆپچىلىك  كۆچۈرۈش 

ئ  ئۇ.  ئورتاقالشتى ئىچىدە،  ئۇچۇرالر  شارائىتتا    ورگانلىرىنىئورتاقالشقان    ئېلىۋېلىشمۇۋاپىق 
ى تىلغا ئۆلمەيدىغان ئۇسۇلدا كۆكرىكىنىڭ ئاستىغا ئوق ئېتىلغان جىنايەتچىن  شۇ ھامانئۈچۈن،  
چاغدا ئاجىز قارشىلىق   ئېلىۋاتقان ئورگانىنى تېخى جېنى تولۇق چىقمىغان بولغاچقا،  .ئالىدۇ

  175كۆرسەتكەنلەرمۇ بولغان.
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بىلەن يولى  قىلىش  تۇغماس  مەجبۇرىي  قىلىش  خىتاينىڭ   سىياسىتى  ئاسسىمىلياتسىيە 
  يىلى -2020زېنز،    ئادرىئان   ئىنسانشۇناس  بارغان  ئېلىپ  تەتقىقات  تەپسىلىي  ئەڭ  توغرىسىدا

  تەتقىقاتىنى   توغرىسىدىكى  ئاقىۋىتى  قىرغىنچىلىقىنىڭ  نوپۇس   دوكالتىدا  قىلغان  ئېالن
 يىلغىچە - 2018  يىلدىن-2015  كۆرسىتىلىشىچە،  دوكالتتا  173.ئورتاقالشتى  بىلەن  كۆپچىلىك

  84%  نىسبىتى  ئېشىش  نوپۇسنىڭ  رايونىدىكى  ئۇيغۇر  بولغان  كۆپ   ئەڭ  نوپۇسى  ئارىلىقتا،  بولغان
بولسا  كېيىنكى  ئۇنىڭدىن  ۋە  يىل -2020.  تۆۋەنلىگەن يېقىن»  نىشان  شۇنىڭغا  ياكى    نۆل 
  ئۇسۇل   خىل  ئىككى  مۇھىم   ئەڭ  قوللىنىلغان  ئۈچۈن  يېتىش  نىشانغا بۇ.  «ئېشىشى  نوپۇسنىڭ
خىتاينىڭ جازا الگېرلىرى ئوتتۇرىغا  .تۇغماس قىلىۋېتىش مەجبۇرىي ۋە تۇرۇش تۇتۇپ الگېرالردا

بۇيان،   ۋە  ئايالالر  بولغان  ياشقىچە  49  ياشتىن  18چىققاندىن  قېلىش  تۇل    ئادەت  ئارىسىدا 
  شۇنداق دېيىشكە بولىدۇكى، خىتاي ھۆكۈمىتى   نىسبىتى ئىككى ھەسسە ئاشتى.  كېسىلىش

  كونترول   نوپۇسىنى   پ، ئۇيغۇرئايالالرنى بولسا مەجبۇرىي تۇغماس قىلى  تۇتۇپ،   الگېرالردا  ئەرلەرنى 
 رايونىدا خىتايالر   ئاپتونوم  ئۇيغۇر  شىنجاڭ   جەھەتتىن،  بىر  يەنە.  قىلىشتا مۇۋەپپىقىيەت قازاندى

  8  رايوندىن  ئولتۇراقالشقان  ئۇيغۇرالر  سۈرئىتىنىڭ  ئېشىش  نوپۇسنىڭ  رايونالردىكى  ئولتۇراقالشقان
پىالنى    تۇغۇت  مەجبۇرىي  ئىسپاتاليدۇكى،  شۇنى  ئىكەنلىكىمۇ  يۇقىرى  ھەسسە بولسا  چەكلەش 
 .دۇرقىرغىنچىلىقى نوپۇس قارىتىلغان ئۇيغۇرالرغىال پەقەت

 ئەتكەسچىلىكى ورگانئ رايونىدىكى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر. 8
ئ چوڭ  ئەڭ  دۇنيادىكى  خىتاي  بولۇشىچە،  مەلۇم  مەنبەلەردىن  كۆچۈرۈش   ورگانبەزى 

ئامېرىكا، ئىگە.  ئ  دۆلەتلەردە   قاتارلىق  ئەنگىلىيە  ۋە  كانادا  پىروگراممىسىغا    ورگانبىمارالرنىڭ 
  174.ھەپتىگىچە  ئىككى  ھەپتىدىن  يىلغىچە، ئەمما خىتايدا بىر  تۆت  يىلدىن  ساقالش ۋاقتى ئۈچ

ئەنۋەر    بولۇپ  دوختۇرى  كېسەللىكلەر  تاشقى  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  يىلالردا-90 ئىشلىگەن 
قىلغان  توختى، ئوپىراتسىيەسىنى   ئەزا  نۇرغۇن  رۇخسەتسىز    بىلەن  كۆپچىلىك  كۆچۈرۈش 

ئ  ئۇ.  ئورتاقالشتى ئىچىدە،  ئۇچۇرالر  شارائىتتا    ورگانلىرىنىئورتاقالشقان    ئېلىۋېلىشمۇۋاپىق 
ى تىلغا ئۆلمەيدىغان ئۇسۇلدا كۆكرىكىنىڭ ئاستىغا ئوق ئېتىلغان جىنايەتچىن  شۇ ھامانئۈچۈن،  
چاغدا ئاجىز قارشىلىق   ئېلىۋاتقان ئورگانىنى تېخى جېنى تولۇق چىقمىغان بولغاچقا،  .ئالىدۇ

  175كۆرسەتكەنلەرمۇ بولغان.
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  ئۆزىنىڭ   قەلبىنۇر سىدىق  ئىشلىگەن  بولۇپ  ئوقۇتقۇچىسى   خىتاي تىلى  الگېرىدا  تۇرۇش  تۇتۇپ
  الگېرالردىكى : »قىلدى  بايان  مۇنداق  كۆزىتىشلىرىنى  ۋە  تۇغماس قىلىنىش جەريانىنى  مەجبۇرىي

سىرتىدىكى  ياكى تۇغماس   ئايالالر  بارلىق  ئارىلىقىدىكى  ياش  59-18  الگېر  ئۈچۈن 
بۇ .  ئايدا قىلغۇزدۇم-5يىلى  -2019مەن بۇ ئوپىراتسىيەنى  .  قىلىندى  ئوپىراتسىيەسى مەجبۇرى

  قايتا   بار،  ئايالالر خىتاي بىلەن توي قىلىشقا مەجبۇرالندى. بالىسى  ئوپىراتسىيەنى قىلغۇزمىغان
  قىلغۇزۇشى   ئوپېراتسىيەنى  بۇ   بولمىغانالرمۇ  بالىسى   ھەتتا  پىالنلىمىغان،  نىمۇبولۇش   ھامىلدار

ئىدى .  قىلغۇزدۇم  ئوپېراتسىيەنى  بۇ  كۈنۈمدە  تۇغۇلغان  كىرگەن  ياشقا  50  مەن.  كېرەك 
  18.  تىزىلدۇق  ئوخشاش  قويغا  قۇربانلىق  خۇددى  ئايالالر  ساقالۋاتقان بىز  نۆۋىتىنى  ئوپېراتسىيە

 مەن  بولغاچقا،  كۆپ  بەك   ئادەم  ئۆچىرەتتە.  تۇراتتى  ئۆچىرەتتە  قىزالرمۇ  ياش  يۇقىرى،  ياشتىن
 ساغالملىق   قاراشلىق  ئادرىسى  تۇرالغۇ  بىر  ھەر.  ساقلىدىم   ئوپېراتسىيەنىڭ نۆۋىتىنى  سائەت  تۆت

ياشانغان .  قىلىندىم مەن شۇ ساغالملىق مەركەزلىرىنىڭ بىرىدە ئوپىراتسىيە    بار،  مەركەزلىرى
بىر تال ئوكۇل ئۇردى، ھوشۇمنى  .  قىلدى  ئوپېراتسىيە  بىرلىكتە  سېستىرا  بىلەن بىر  دوختۇر  بىر

قانچىلىك   سائەت   بىر  ياكى  سائەت  يېرىم   بىلمەيمەن،  ئۆتكەنلىكىنى   ۋاقىت  يوقىتىپتىمەن، 
مۇمكىن  ۋاقىت بولۇشى  ئىكەن،  تۈرى  قانچە   بىر  ئوپىراتسىيەنىڭ.  كەتكەن  خىلىدا   بار    بىر 

 مەن بولغان ئوپىراتسىيە ئۇنداق ئەمەسكەن،  ئەمما  .اۋاالنسىڭىز يەنە بالىلىق بوالاليدىكەنسىزد
ھېس ئاغرىق  قاتتىق  كېيىن  كەلگەندىن  بەك.  قىلدىم   ھوشۇمغا    ئوڭۇشلۇق  ئوپېراتسىيە 

ئىدى. كەتكەن  چىقىپ  قان  جىق  بەك  مەندىن  ۋە    تۇرالمىغاچقا،   ئورنۇمدىن  مەن  بولمىغان 
  كارىۋاتتى چۈشەلمىدىم.  كۈنگىچە  3-2.  كەتتى  ئېلىپ  مېنى  كېلىپ  ئۇ  ردىم،يولدىشىمنى چاقى

ئوپىراتسىيەسىگە  گۇرۇپپىدا  كىشىلىك  50-100  الگېرالردىكى  بېرىلغان  ئېلىپ  تۇغماسلىق 
  171.بىلمەيمەن قانداقلىقىنى ئايالالرنىڭ ئەھۋالىنىڭ

تنى نۆلدە  تۇغۇ  قانۇنسىز»  ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي   بايلېر  داررېن  زىيارەتتە،  بارغان  ئېلىپ  بىز
قارىتا  ئۇيغۇر  سۈپىتىدە،  قىسمى  بىر  ھەرىكىتىنىڭ  «تۇتۇش ۋە    ئاياللىرىغا  داۋاالش 

 دوكالت  شۇنداقال ھامىلدار قوشنىسىنى ھۆكۈمەت ئورگانلىرىغا  كۆپەيگەنلىكىنى،  تەكشۈرۈشىنىڭ
 بايلېر نۇرغۇن.  قويدى  ئوتتۇرىغا  قىلىنغانلىقىنى  قارار  بېرىش  مۇكاپات  دولالر  900  قىلغانالرغا

  زاۋۇتالردا   يىراق  ئۆيىدىن  ئاندىن  الگېرالردا،  بىلەن  ئالدى  ئەرلەرنىڭ  ھۆججەتلەردە،   رەسمىي
  بىلدۈرۈپ،  ئېلىنغانلىقىنى   تىلغا  سۈپىتىدە   ئۇسۇلى  قىلىش   كونترول   نوپۇسنى  ئىشلەيدىغانلىقى

ياردەم   جەھەتتىن  ئىقتىسادىي  قىلىشىغا  توي  ئاياللىرىنىڭ  ئۇيغۇر  بىلەن  يەنە خىتايالر   دۆلەتنىڭ
خىتاي   سىم شەكلىگە ئۆزگەرگەنلىكىنى، بۇ ماددى ياردەم كۆپىنچە بې.  ئېيتتى  بېرىدىغانلىقىنى

ئۇيغۇر   توي  بىلەن  ئەر قىلغان  رەت   كۆرسىتىشكە  «سەۋەب  ئۇيغۇن»  ئاياللىرىنىڭ  قىلىشنى 
 سۈپىتىدە  سەۋەب  ئۇيغۇن بىرئوخشىماسلىقنىڭ    ېتىقادتىكىئ  دىنىي  ۋە  مەجبۇرلىنىدىغانلىقىنى

  172قىلىنمايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. قوبۇل
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بىلەن يولى  قىلىش  تۇغماس  مەجبۇرىي  قىلىش  خىتاينىڭ   سىياسىتى  ئاسسىمىلياتسىيە 
  يىلى -2020زېنز،    ئادرىئان   ئىنسانشۇناس  بارغان  ئېلىپ  تەتقىقات  تەپسىلىي  ئەڭ  توغرىسىدا

  تەتقىقاتىنى   توغرىسىدىكى  ئاقىۋىتى  قىرغىنچىلىقىنىڭ  نوپۇس   دوكالتىدا  قىلغان  ئېالن
 يىلغىچە - 2018  يىلدىن-2015  كۆرسىتىلىشىچە،  دوكالتتا  173.ئورتاقالشتى  بىلەن  كۆپچىلىك

  84%  نىسبىتى  ئېشىش  نوپۇسنىڭ  رايونىدىكى  ئۇيغۇر  بولغان  كۆپ   ئەڭ  نوپۇسى  ئارىلىقتا،  بولغان
بولسا  كېيىنكى  ئۇنىڭدىن  ۋە  يىل -2020.  تۆۋەنلىگەن يېقىن»  نىشان  شۇنىڭغا  ياكى    نۆل 
  ئۇسۇل   خىل  ئىككى  مۇھىم   ئەڭ  قوللىنىلغان  ئۈچۈن  يېتىش  نىشانغا بۇ.  «ئېشىشى  نوپۇسنىڭ
خىتاينىڭ جازا الگېرلىرى ئوتتۇرىغا  .تۇغماس قىلىۋېتىش مەجبۇرىي ۋە تۇرۇش تۇتۇپ الگېرالردا

بۇيان،   ۋە  ئايالالر  بولغان  ياشقىچە  49  ياشتىن  18چىققاندىن  قېلىش  تۇل    ئادەت  ئارىسىدا 
  شۇنداق دېيىشكە بولىدۇكى، خىتاي ھۆكۈمىتى   نىسبىتى ئىككى ھەسسە ئاشتى.  كېسىلىش

  كونترول   نوپۇسىنى   پ، ئۇيغۇرئايالالرنى بولسا مەجبۇرىي تۇغماس قىلى  تۇتۇپ،   الگېرالردا  ئەرلەرنى 
 رايونىدا خىتايالر   ئاپتونوم  ئۇيغۇر  شىنجاڭ   جەھەتتىن،  بىر  يەنە.  قىلىشتا مۇۋەپپىقىيەت قازاندى

  8  رايوندىن  ئولتۇراقالشقان  ئۇيغۇرالر  سۈرئىتىنىڭ  ئېشىش  نوپۇسنىڭ  رايونالردىكى  ئولتۇراقالشقان
پىالنى    تۇغۇت  مەجبۇرىي  ئىسپاتاليدۇكى،  شۇنى  ئىكەنلىكىمۇ  يۇقىرى  ھەسسە بولسا  چەكلەش 
 .دۇرقىرغىنچىلىقى نوپۇس قارىتىلغان ئۇيغۇرالرغىال پەقەت

 ئەتكەسچىلىكى ورگانئ رايونىدىكى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر. 8
ئ چوڭ  ئەڭ  دۇنيادىكى  خىتاي  بولۇشىچە،  مەلۇم  مەنبەلەردىن  كۆچۈرۈش   ورگانبەزى 

ئامېرىكا، ئىگە.  ئ  دۆلەتلەردە   قاتارلىق  ئەنگىلىيە  ۋە  كانادا  پىروگراممىسىغا    ورگانبىمارالرنىڭ 
  174.ھەپتىگىچە  ئىككى  ھەپتىدىن  يىلغىچە، ئەمما خىتايدا بىر  تۆت  يىلدىن  ساقالش ۋاقتى ئۈچ

ئەنۋەر    بولۇپ  دوختۇرى  كېسەللىكلەر  تاشقى  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  يىلالردا-90 ئىشلىگەن 
قىلغان  توختى، ئوپىراتسىيەسىنى   ئەزا  نۇرغۇن  رۇخسەتسىز    بىلەن  كۆپچىلىك  كۆچۈرۈش 

ئ  ئۇ.  ئورتاقالشتى ئىچىدە،  ئۇچۇرالر  شارائىتتا    ورگانلىرىنىئورتاقالشقان    ئېلىۋېلىشمۇۋاپىق 
ى تىلغا ئۆلمەيدىغان ئۇسۇلدا كۆكرىكىنىڭ ئاستىغا ئوق ئېتىلغان جىنايەتچىن  شۇ ھامانئۈچۈن،  
چاغدا ئاجىز قارشىلىق   ئېلىۋاتقان ئورگانىنى تېخى جېنى تولۇق چىقمىغان بولغاچقا،  .ئالىدۇ

  175كۆرسەتكەنلەرمۇ بولغان.
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بىلەن يولى  قىلىش  تۇغماس  مەجبۇرىي  قىلىش  خىتاينىڭ   سىياسىتى  ئاسسىمىلياتسىيە 
  يىلى -2020زېنز،    ئادرىئان   ئىنسانشۇناس  بارغان  ئېلىپ  تەتقىقات  تەپسىلىي  ئەڭ  توغرىسىدا

  تەتقىقاتىنى   توغرىسىدىكى  ئاقىۋىتى  قىرغىنچىلىقىنىڭ  نوپۇس   دوكالتىدا  قىلغان  ئېالن
 يىلغىچە - 2018  يىلدىن-2015  كۆرسىتىلىشىچە،  دوكالتتا  173.ئورتاقالشتى  بىلەن  كۆپچىلىك

  84%  نىسبىتى  ئېشىش  نوپۇسنىڭ  رايونىدىكى  ئۇيغۇر  بولغان  كۆپ   ئەڭ  نوپۇسى  ئارىلىقتا،  بولغان
بولسا  كېيىنكى  ئۇنىڭدىن  ۋە  يىل -2020.  تۆۋەنلىگەن يېقىن»  نىشان  شۇنىڭغا  ياكى    نۆل 
  ئۇسۇل   خىل  ئىككى  مۇھىم   ئەڭ  قوللىنىلغان  ئۈچۈن  يېتىش  نىشانغا بۇ.  «ئېشىشى  نوپۇسنىڭ
خىتاينىڭ جازا الگېرلىرى ئوتتۇرىغا  .تۇغماس قىلىۋېتىش مەجبۇرىي ۋە تۇرۇش تۇتۇپ الگېرالردا

بۇيان،   ۋە  ئايالالر  بولغان  ياشقىچە  49  ياشتىن  18چىققاندىن  قېلىش  تۇل    ئادەت  ئارىسىدا 
  شۇنداق دېيىشكە بولىدۇكى، خىتاي ھۆكۈمىتى   نىسبىتى ئىككى ھەسسە ئاشتى.  كېسىلىش

  كونترول   نوپۇسىنى   پ، ئۇيغۇرئايالالرنى بولسا مەجبۇرىي تۇغماس قىلى  تۇتۇپ،   الگېرالردا  ئەرلەرنى 
 رايونىدا خىتايالر   ئاپتونوم  ئۇيغۇر  شىنجاڭ   جەھەتتىن،  بىر  يەنە.  قىلىشتا مۇۋەپپىقىيەت قازاندى

  8  رايوندىن  ئولتۇراقالشقان  ئۇيغۇرالر  سۈرئىتىنىڭ  ئېشىش  نوپۇسنىڭ  رايونالردىكى  ئولتۇراقالشقان
پىالنى    تۇغۇت  مەجبۇرىي  ئىسپاتاليدۇكى،  شۇنى  ئىكەنلىكىمۇ  يۇقىرى  ھەسسە بولسا  چەكلەش 
 .دۇرقىرغىنچىلىقى نوپۇس قارىتىلغان ئۇيغۇرالرغىال پەقەت

 ئەتكەسچىلىكى ورگانئ رايونىدىكى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر. 8
ئ چوڭ  ئەڭ  دۇنيادىكى  خىتاي  بولۇشىچە،  مەلۇم  مەنبەلەردىن  كۆچۈرۈش   ورگانبەزى 

ئامېرىكا، ئىگە.  ئ  دۆلەتلەردە   قاتارلىق  ئەنگىلىيە  ۋە  كانادا  پىروگراممىسىغا    ورگانبىمارالرنىڭ 
  174.ھەپتىگىچە  ئىككى  ھەپتىدىن  يىلغىچە، ئەمما خىتايدا بىر  تۆت  يىلدىن  ساقالش ۋاقتى ئۈچ

ئەنۋەر    بولۇپ  دوختۇرى  كېسەللىكلەر  تاشقى  رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  يىلالردا-90 ئىشلىگەن 
قىلغان  توختى، ئوپىراتسىيەسىنى   ئەزا  نۇرغۇن  رۇخسەتسىز    بىلەن  كۆپچىلىك  كۆچۈرۈش 

ئ  ئۇ.  ئورتاقالشتى ئىچىدە،  ئۇچۇرالر  شارائىتتا    ورگانلىرىنىئورتاقالشقان    ئېلىۋېلىشمۇۋاپىق 
ى تىلغا ئۆلمەيدىغان ئۇسۇلدا كۆكرىكىنىڭ ئاستىغا ئوق ئېتىلغان جىنايەتچىن  شۇ ھامانئۈچۈن،  
چاغدا ئاجىز قارشىلىق   ئېلىۋاتقان ئورگانىنى تېخى جېنى تولۇق چىقمىغان بولغاچقا،  .ئالىدۇ

  175كۆرسەتكەنلەرمۇ بولغان.
 

 

 
173 Adrian Zenz. (2020). Sterilizations, IUDs, and Mandatory Birth Control: The CCP’s Campaign to Suppress 
Uyghur Birthrates in Xinjiang. The Jamestown Foundation. 21 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
174 International Support for Uyghurs. Uyghur Organ Harvesting. 
175 BBC Sounds. China is being accused of carrying out a brutal crackdown on millions of Uighur. 21 Mayıs 
2021 tarihinde erişilmiştir. 
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  ئۇالرنىڭ  ئورگانلىرىنى  مەھبۇسالرنىڭ  قىلىنغان  ئىجرا  جازاسى  ئۆلۈم  يىلغىچە،-2015خىتاي،  
ئىدى  ئېتىراپ  كۆچۈرگەنلىكىنى  رۇخسىتىسىز توختاتقانلىقىنى -2015  176.قىلغان    يىلى 

قىلغان بۇ پىروگراممىنى ھەقىقەتەن توختىتىپ توختاتمىغانلىقى تېخى    ئېالن  جامائەتچىلىككە
ئەمما   ئەمەس،   بازىرىدىكى  ئورگان  دۇنيا   قانۇنسىز  خىتاينىڭ  كېيىن  يىلدىن-2016ئېنىق 

 بازىرىدا   ئورگان  قانۇنسىز  دۇنيا  خىتاينىڭ  توغرىسىدا خەۋەرلەر بار.  ئاشقانلىقى  خېلىال  ئۈلۈشىنىڭ
  تۇتۇپ  كۆلەملىك  كەڭ  باشالنغان   كېيىن  يىلدىن-2016  ئۈلۈشى،  كۆپىيىۋاتقان  سۈرئەتتە  تېز

ئويلىشىمىزغا    دەپ  مۇناسىۋەتلىك  بىلەن  ئۇيغۇرالر  كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرلىرىغا  جازا  تۇرۇشتا
بار. خەۋەرلەر  نۇرغۇن  بولىدىغان  بارغان    دوكالتنى  بۇ  177-178تۈرتكە  ئېلىپ  بىز  تەييارالۋاتقاندا، 

 ۇ ئويىمىزنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ. سۆھبەتلەر ب 

ئېھتىياجلىق  ھامۇت،  تاھىر  زىيالىيسى  ئۇيغۇر ۋاقىت  ورگانالرنىڭئ  بولغان  خىتايدا   ھە 
»دېدى  مۇنداق  چۈشەندۈرۈپ   تېپىلىدىغانلىقىنى  تېزال  ناھايىتى   ئەتكەسچىلىكى  ئورگان: 
الزىم  ورگان  ئەمەلدارلىرىغا ئ  ھۆكۈمەت  بايالرغا،  ئۆلكىلەردىكىئىچكىرى  .  بۇيان بار ئىدى  ئۇزۇندىن
تېزال   بولغاندا، تۇراتتۇق.  .تاپااليدۇ   ناھايىتى  ئاڭالپ  داۋاملىق  خەۋەرلەرنى    قولغا   بۇنداق 
  ھەممىگە   ئوغرىالش  ورگانلىرىنى ئ  جىنايەتچىلەرنىڭ  سىياسىي  ۋە  ئۇيغۇرالرنىڭ  ئېلىنغان
ئىشكەڭ    ۋە  تونۇشلۇق كېيىنمۇ،   كۆلەملىك  كەڭ.  ئىدى  تارقالغان  باشالنغاندىن    تۇتۇش 

 179«.ئاڭلىدۇق كۆپ ئوغرىالنغانلىقىنى ڭورگانلىرىنى ئ ئۇيغۇرالرنىڭ

 
176 BBC News. (2014). China to stop harvesting executed prisoners' organs. 21 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
177 WSJ Opinion. (2016). The Nightmare of Human Organ Harvesting in China. 21 Mayıs 2021 tarihinde 
erişilmiştir. 
178 Health Europa. (2020). Forced Organ Harvesting: “I’m going to China, they’re shooting my donor”. 21 Mayıs 
2021 tarihinde erişilmiştir. 
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قەشقەر ئايدورومى ئاالھىدە ساياھەتچىلەر ئادەم بەدىنى، ئەزالىرىنى توشۇش يولى
-ئەسلى فوتوگرافقا ئاساسەن سىزىلغان- 

  تۇتۇپ كەتتى،   تونۇشىمىزنى  قوشنا يېزىدىن بىر  يىلى-2010» رەسۇل:  توقسۇنلۇق ئابدۇلال
  ئەلى،   شەھىدە 180.«يوق ئىدى   ورگانلىرىئ  كېيىن ساقچىالر ئۇنىڭ جەسىدىنى ئەكىلىپ بەردى ۋە

 بايان   ئۇچرايدىغانلىقىنى  كۆپ  ئىلگىرىمۇ  ۋەقەلىرىدىن  ورگانھاالل ئ  ئوغرىلىنىشى  الرنىڭئورگان
  بالىالرنىڭ   يېزىالردا  بىزنىڭ يۇرتتا ئىلگىرى،  ۋەقەسىدىن  ورگانئ  ھاالل: » دېدى  مۇنداق  قىلىپ
 ئوتتۇرا  تولۇق  ۋە  مەكتەپ  ئوتتۇرا  مەن  يىللىرى،- 2013-2012.  كېتىشى كۆپ يۈز بېرەتتى  يوقاپ

ياكى    يوقاپ كېتىدىغان  بالىالرنى ئېلىپ قاچىدىغان،  كىچىك  چېغىمدا،  ئوقۇۋاتقان  مەكتەپتە
  مەلۇم لىرىنىڭ ئوغرىالنغانلىقىورگانجەسىتى تېپىلىدىغان ئىشالرنى توال ئاڭاليتتۇق، كېيىن ئ

 181«.بوالتتى

داۋاملىق  ئۇچرىغۇچىالر،  زىيانكەشلىكىگە   الگېر  قىلغان  زىيارەت  بىز   قان   ئۇالردىن 
داۋاالش   .قىلدى  بايان  مەجبۇرالنغانلىقىنى   ئىچىشكە   دورا  دائىم   ئۇالرنىڭ  ۋە  ئېلىنغانلىقىنى

كەمچىل ياردىمى  داۋاالش  ناچار،  ئىنتايىن  مەھبۇسالردىن    الگېرلىرىدا،  جازا  شارائىتى  بارلىق 
تارتىدۇ. يەنە كۆپىنچە گۇۋاھلىق بەرگۈچىلەرنىڭ   دىققىتىنى  كىشىنىڭ  ئېلىشى  قان  قەرەللىك

 ئۇسۇلدا   يەتكۈزمەيدىغان  زىيان  غاورگانلىرىئ  ئىچكى  قىينىغاندا  ۋە  ئېيتقىنىدەك، سوراق قىلغاندا
 قىيناشمۇ دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك. 

 كۆرگەن  ئۆزى  قىلغاندا،  قوبۇل  زىيارىتىمىزنى  نۇر  باقىتئالى  الگېر زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغۇچى
كامېردىكى»  :ىئورتاقالشت  بىلەن  بىز  ۋەقەنى  بىر  گۇمانلىق   يىگىتنى   ئۇيغۇر  بىر  بىزنىڭ 

ئىدى كەتكەن  ئېلىپ  كەلگەندە،   .دوختۇرخانىغا  قايتۇرۇپ  قايتا   كۆكرىكىنىڭ  ئۇنى  ئېچىلىپ 
  ى يېڭى ئىدى.ئوپىراتسىيە ئىزى تېخ  .  قىلدى  قازا  باال  ئۇ  ئەتىسى  تىكىلگەنلىكىنى بايقىدۇق،

لىرىنى  ورگانئ  ئۇنىڭ  بىز .  تىكىلگەن ئىدى  قايتا   ئاندىن  ئېچىلىپ،  پۈتۈنلەي   قىسمى  قوۋۇرغا
ئۆزى چاپچال    ئوغرىلىدىمۇ؟ ياكى باشقا ئىش بولدىمۇ؟ ئۇقالمىدۇق، ئۇ باال ئەتىسى تۈگەپ كەتتى،

 182«. ئىدى يېزىسىدىن مازار ناھىيىسى

قىلغان،   قۇبۇل  سىدىق  بولۇپ  ئوقۇتقۇچى  الگېرالردا زىيارىتىمىزنى  قەلبىنۇر  :  ئىشلىگەن 
  خىزمەتكە   ئۇالرنى  ساقچىالردىن ئۇالرنى سورايتتىم، ساقچىالر  كۆرەلمىگەندە،  چىرايالرنى  تونۇش»

ھەتتا بىر نەچچە كىشىنىڭ  .قىلغانلىقىنى ئېيتاتتى قازا بولۇپ كېسەل ئەۋەتكەنلىكىنى ياكى
  183.دەيدۇ« ى بولۇپ كەتكەنلىكىنىمۇ ئاڭلىغان ئىدۇقتىجارىتىنىڭ قۇربان ورگانھاالل ئ

ئېيتىلغانالر، تىپتىكى  تەرىپىدىن  كومپارتىيىسى  خىتاي  الگېرلىرىنىڭ  جازا  بۇ    ئەزا   چوڭ 
سۈپىتىدە ئىسپاتالر   كۈچەيتىدىغان  گۇماننى  بولغان  ئىشلىتىلگەنلىكىگە  ئىسكىالتى 

ئ  كەلمەيدىغان  ئىشەنگۈسى  كىشىنىڭ  ھېساپلىنىدۇ.   چوڭ   ئەڭ  ئىسكىالتىنىڭ  ورگانئۇيغۇر 
  بولۇپ، بولۇپمۇ كىچىك بوغۇز دۆلەتلىرىدە خىتايدىن   بايالر  شەرقتىكى  ئوتتۇرا  سېتىۋالغۇچىلىرى

 قانچە   بىر  قىلغان  ئاساس   بۇنىڭ دىننى  يۇقىرى.  ئىنتايىن  ئېھتىياج  بولغان  الرغاورگانئ  كەلگەن
مۇسۇلمان   :بار  سەۋەبلىرى چوشقا  بولغاچقا،  ئۇيغۇرالر    ئىسپىرتلىق   ۋە  گۆشى  كۆپىنچىسى 
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  ئەلى،   شەھىدە 180.«يوق ئىدى   ورگانلىرىئ  كېيىن ساقچىالر ئۇنىڭ جەسىدىنى ئەكىلىپ بەردى ۋە

 بايان   ئۇچرايدىغانلىقىنى  كۆپ  ئىلگىرىمۇ  ۋەقەلىرىدىن  ورگانھاالل ئ  ئوغرىلىنىشى  الرنىڭئورگان
  بالىالرنىڭ   يېزىالردا  بىزنىڭ يۇرتتا ئىلگىرى،  ۋەقەسىدىن  ورگانئ  ھاالل: » دېدى  مۇنداق  قىلىپ
 ئوتتۇرا  تولۇق  ۋە  مەكتەپ  ئوتتۇرا  مەن  يىللىرى،- 2013-2012.  كېتىشى كۆپ يۈز بېرەتتى  يوقاپ

ياكى    يوقاپ كېتىدىغان  بالىالرنى ئېلىپ قاچىدىغان،  كىچىك  چېغىمدا،  ئوقۇۋاتقان  مەكتەپتە
  مەلۇم لىرىنىڭ ئوغرىالنغانلىقىورگانجەسىتى تېپىلىدىغان ئىشالرنى توال ئاڭاليتتۇق، كېيىن ئ
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داۋاملىق  ئۇچرىغۇچىالر،  زىيانكەشلىكىگە   الگېر  قىلغان  زىيارەت  بىز   قان   ئۇالردىن 
داۋاالش   .قىلدى  بايان  مەجبۇرالنغانلىقىنى   ئىچىشكە   دورا  دائىم   ئۇالرنىڭ  ۋە  ئېلىنغانلىقىنى

كەمچىل ياردىمى  داۋاالش  ناچار،  ئىنتايىن  مەھبۇسالردىن    الگېرلىرىدا،  جازا  شارائىتى  بارلىق 
تارتىدۇ. يەنە كۆپىنچە گۇۋاھلىق بەرگۈچىلەرنىڭ   دىققىتىنى  كىشىنىڭ  ئېلىشى  قان  قەرەللىك

 ئۇسۇلدا   يەتكۈزمەيدىغان  زىيان  غاورگانلىرىئ  ئىچكى  قىينىغاندا  ۋە  ئېيتقىنىدەك، سوراق قىلغاندا
 قىيناشمۇ دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك. 

 كۆرگەن  ئۆزى  قىلغاندا،  قوبۇل  زىيارىتىمىزنى  نۇر  باقىتئالى  الگېر زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغۇچى
كامېردىكى»  :ىئورتاقالشت  بىلەن  بىز  ۋەقەنى  بىر  گۇمانلىق   يىگىتنى   ئۇيغۇر  بىر  بىزنىڭ 

ئىدى كەتكەن  ئېلىپ  كەلگەندە،   .دوختۇرخانىغا  قايتۇرۇپ  قايتا   كۆكرىكىنىڭ  ئۇنى  ئېچىلىپ 
  ى يېڭى ئىدى.ئوپىراتسىيە ئىزى تېخ  .  قىلدى  قازا  باال  ئۇ  ئەتىسى  تىكىلگەنلىكىنى بايقىدۇق،

لىرىنى  ورگانئ  ئۇنىڭ  بىز .  تىكىلگەن ئىدى  قايتا   ئاندىن  ئېچىلىپ،  پۈتۈنلەي   قىسمى  قوۋۇرغا
ئۆزى چاپچال    ئوغرىلىدىمۇ؟ ياكى باشقا ئىش بولدىمۇ؟ ئۇقالمىدۇق، ئۇ باال ئەتىسى تۈگەپ كەتتى،
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قىلغان،   قۇبۇل  سىدىق  بولۇپ  ئوقۇتقۇچى  الگېرالردا زىيارىتىمىزنى  قەلبىنۇر  :  ئىشلىگەن 
  خىزمەتكە   ئۇالرنى  ساقچىالردىن ئۇالرنى سورايتتىم، ساقچىالر  كۆرەلمىگەندە،  چىرايالرنى  تونۇش»

ھەتتا بىر نەچچە كىشىنىڭ  .قىلغانلىقىنى ئېيتاتتى قازا بولۇپ كېسەل ئەۋەتكەنلىكىنى ياكى
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ئېيتىلغانالر، تىپتىكى  تەرىپىدىن  كومپارتىيىسى  خىتاي  الگېرلىرىنىڭ  جازا  بۇ    ئەزا   چوڭ 
سۈپىتىدە ئىسپاتالر   كۈچەيتىدىغان  گۇماننى  بولغان  ئىشلىتىلگەنلىكىگە  ئىسكىالتى 

ئ  كەلمەيدىغان  ئىشەنگۈسى  كىشىنىڭ  ھېساپلىنىدۇ.   چوڭ   ئەڭ  ئىسكىالتىنىڭ  ورگانئۇيغۇر 
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 قانچە   بىر  قىلغان  ئاساس   بۇنىڭ دىننى  يۇقىرى.  ئىنتايىن  ئېھتىياج  بولغان  الرغاورگانئ  كەلگەن
مۇسۇلمان   :بار  سەۋەبلىرى چوشقا  بولغاچقا،  ئۇيغۇرالر    ئىسپىرتلىق   ۋە  گۆشى  كۆپىنچىسى 
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  ئۇالرنىڭ  ئورگانلىرىنى  مەھبۇسالرنىڭ  قىلىنغان  ئىجرا  جازاسى  ئۆلۈم  يىلغىچە،-2015خىتاي،  
ئىدى  ئېتىراپ  كۆچۈرگەنلىكىنى  رۇخسىتىسىز توختاتقانلىقىنى -2015  176.قىلغان    يىلى 

قىلغان بۇ پىروگراممىنى ھەقىقەتەن توختىتىپ توختاتمىغانلىقى تېخى    ئېالن  جامائەتچىلىككە
ئەمما   ئەمەس،   بازىرىدىكى  ئورگان  دۇنيا   قانۇنسىز  خىتاينىڭ  كېيىن  يىلدىن-2016ئېنىق 

 بازىرىدا   ئورگان  قانۇنسىز  دۇنيا  خىتاينىڭ  توغرىسىدا خەۋەرلەر بار.  ئاشقانلىقى  خېلىال  ئۈلۈشىنىڭ
  تۇتۇپ  كۆلەملىك  كەڭ  باشالنغان   كېيىن  يىلدىن-2016  ئۈلۈشى،  كۆپىيىۋاتقان  سۈرئەتتە  تېز

ئويلىشىمىزغا    دەپ  مۇناسىۋەتلىك  بىلەن  ئۇيغۇرالر  كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرلىرىغا  جازا  تۇرۇشتا
بار. خەۋەرلەر  نۇرغۇن  بولىدىغان  بارغان    دوكالتنى  بۇ  177-178تۈرتكە  ئېلىپ  بىز  تەييارالۋاتقاندا، 

 ۇ ئويىمىزنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ. سۆھبەتلەر ب 

ئېھتىياجلىق  ھامۇت،  تاھىر  زىيالىيسى  ئۇيغۇر ۋاقىت  ورگانالرنىڭئ  بولغان  خىتايدا   ھە 
»دېدى  مۇنداق  چۈشەندۈرۈپ   تېپىلىدىغانلىقىنى  تېزال  ناھايىتى   ئەتكەسچىلىكى  ئورگان: 
الزىم  ورگان  ئەمەلدارلىرىغا ئ  ھۆكۈمەت  بايالرغا،  ئۆلكىلەردىكىئىچكىرى  .  بۇيان بار ئىدى  ئۇزۇندىن
تېزال   بولغاندا، تۇراتتۇق.  .تاپااليدۇ   ناھايىتى  ئاڭالپ  داۋاملىق  خەۋەرلەرنى    قولغا   بۇنداق 
  ھەممىگە   ئوغرىالش  ورگانلىرىنى ئ  جىنايەتچىلەرنىڭ  سىياسىي  ۋە  ئۇيغۇرالرنىڭ  ئېلىنغان
ئىشكەڭ    ۋە  تونۇشلۇق كېيىنمۇ،   كۆلەملىك  كەڭ.  ئىدى  تارقالغان  باشالنغاندىن    تۇتۇش 

 179«.ئاڭلىدۇق كۆپ ئوغرىالنغانلىقىنى ڭورگانلىرىنى ئ ئۇيغۇرالرنىڭ

 
176 BBC News. (2014). China to stop harvesting executed prisoners' organs. 21 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
177 WSJ Opinion. (2016). The Nightmare of Human Organ Harvesting in China. 21 Mayıs 2021 tarihinde 
erişilmiştir. 
178 Health Europa. (2020). Forced Organ Harvesting: “I’m going to China, they’re shooting my donor”. 21 Mayıs 
2021 tarihinde erişilmiştir. 
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  تۇتۇپ كەتتى،   تونۇشىمىزنى  قوشنا يېزىدىن بىر  يىلى-2010» رەسۇل:  توقسۇنلۇق ئابدۇلال
  ئەلى،   شەھىدە 180.«يوق ئىدى   ورگانلىرىئ  كېيىن ساقچىالر ئۇنىڭ جەسىدىنى ئەكىلىپ بەردى ۋە

 بايان   ئۇچرايدىغانلىقىنى  كۆپ  ئىلگىرىمۇ  ۋەقەلىرىدىن  ورگانھاالل ئ  ئوغرىلىنىشى  الرنىڭئورگان
  بالىالرنىڭ   يېزىالردا  بىزنىڭ يۇرتتا ئىلگىرى،  ۋەقەسىدىن  ورگانئ  ھاالل: » دېدى  مۇنداق  قىلىپ
 ئوتتۇرا  تولۇق  ۋە  مەكتەپ  ئوتتۇرا  مەن  يىللىرى،- 2013-2012.  كېتىشى كۆپ يۈز بېرەتتى  يوقاپ

ياكى    يوقاپ كېتىدىغان  بالىالرنى ئېلىپ قاچىدىغان،  كىچىك  چېغىمدا،  ئوقۇۋاتقان  مەكتەپتە
  مەلۇم لىرىنىڭ ئوغرىالنغانلىقىورگانجەسىتى تېپىلىدىغان ئىشالرنى توال ئاڭاليتتۇق، كېيىن ئ

 181«.بوالتتى

داۋاملىق  ئۇچرىغۇچىالر،  زىيانكەشلىكىگە   الگېر  قىلغان  زىيارەت  بىز   قان   ئۇالردىن 
داۋاالش   .قىلدى  بايان  مەجبۇرالنغانلىقىنى   ئىچىشكە   دورا  دائىم   ئۇالرنىڭ  ۋە  ئېلىنغانلىقىنى

كەمچىل ياردىمى  داۋاالش  ناچار،  ئىنتايىن  مەھبۇسالردىن    الگېرلىرىدا،  جازا  شارائىتى  بارلىق 
تارتىدۇ. يەنە كۆپىنچە گۇۋاھلىق بەرگۈچىلەرنىڭ   دىققىتىنى  كىشىنىڭ  ئېلىشى  قان  قەرەللىك

 ئۇسۇلدا   يەتكۈزمەيدىغان  زىيان  غاورگانلىرىئ  ئىچكى  قىينىغاندا  ۋە  ئېيتقىنىدەك، سوراق قىلغاندا
 قىيناشمۇ دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك. 

 كۆرگەن  ئۆزى  قىلغاندا،  قوبۇل  زىيارىتىمىزنى  نۇر  باقىتئالى  الگېر زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغۇچى
كامېردىكى»  :ىئورتاقالشت  بىلەن  بىز  ۋەقەنى  بىر  گۇمانلىق   يىگىتنى   ئۇيغۇر  بىر  بىزنىڭ 

ئىدى كەتكەن  ئېلىپ  كەلگەندە،   .دوختۇرخانىغا  قايتۇرۇپ  قايتا   كۆكرىكىنىڭ  ئۇنى  ئېچىلىپ 
  ى يېڭى ئىدى.ئوپىراتسىيە ئىزى تېخ  .  قىلدى  قازا  باال  ئۇ  ئەتىسى  تىكىلگەنلىكىنى بايقىدۇق،

لىرىنى  ورگانئ  ئۇنىڭ  بىز .  تىكىلگەن ئىدى  قايتا   ئاندىن  ئېچىلىپ،  پۈتۈنلەي   قىسمى  قوۋۇرغا
ئۆزى چاپچال    ئوغرىلىدىمۇ؟ ياكى باشقا ئىش بولدىمۇ؟ ئۇقالمىدۇق، ئۇ باال ئەتىسى تۈگەپ كەتتى،

 182«. ئىدى يېزىسىدىن مازار ناھىيىسى

قىلغان،   قۇبۇل  سىدىق  بولۇپ  ئوقۇتقۇچى  الگېرالردا زىيارىتىمىزنى  قەلبىنۇر  :  ئىشلىگەن 
  خىزمەتكە   ئۇالرنى  ساقچىالردىن ئۇالرنى سورايتتىم، ساقچىالر  كۆرەلمىگەندە،  چىرايالرنى  تونۇش»

ھەتتا بىر نەچچە كىشىنىڭ  .قىلغانلىقىنى ئېيتاتتى قازا بولۇپ كېسەل ئەۋەتكەنلىكىنى ياكى
  183.دەيدۇ« ى بولۇپ كەتكەنلىكىنىمۇ ئاڭلىغان ئىدۇقتىجارىتىنىڭ قۇربان ورگانھاالل ئ

ئېيتىلغانالر، تىپتىكى  تەرىپىدىن  كومپارتىيىسى  خىتاي  الگېرلىرىنىڭ  جازا  بۇ    ئەزا   چوڭ 
سۈپىتىدە ئىسپاتالر   كۈچەيتىدىغان  گۇماننى  بولغان  ئىشلىتىلگەنلىكىگە  ئىسكىالتى 

ئ  كەلمەيدىغان  ئىشەنگۈسى  كىشىنىڭ  ھېساپلىنىدۇ.   چوڭ   ئەڭ  ئىسكىالتىنىڭ  ورگانئۇيغۇر 
  بولۇپ، بولۇپمۇ كىچىك بوغۇز دۆلەتلىرىدە خىتايدىن   بايالر  شەرقتىكى  ئوتتۇرا  سېتىۋالغۇچىلىرى

 قانچە   بىر  قىلغان  ئاساس   بۇنىڭ دىننى  يۇقىرى.  ئىنتايىن  ئېھتىياج  بولغان  الرغاورگانئ  كەلگەن
مۇسۇلمان   :بار  سەۋەبلىرى چوشقا  بولغاچقا،  ئۇيغۇرالر    ئىسپىرتلىق   ۋە  گۆشى  كۆپىنچىسى 
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داۋاملىق  ئۇچرىغۇچىالر،  زىيانكەشلىكىگە   الگېر  قىلغان  زىيارەت  بىز   قان   ئۇالردىن 
داۋاالش   .قىلدى  بايان  مەجبۇرالنغانلىقىنى   ئىچىشكە   دورا  دائىم   ئۇالرنىڭ  ۋە  ئېلىنغانلىقىنى

كەمچىل ياردىمى  داۋاالش  ناچار،  ئىنتايىن  مەھبۇسالردىن    الگېرلىرىدا،  جازا  شارائىتى  بارلىق 
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 ئۇسۇلدا   يەتكۈزمەيدىغان  زىيان  غاورگانلىرىئ  ئىچكى  قىينىغاندا  ۋە  ئېيتقىنىدەك، سوراق قىلغاندا
 قىيناشمۇ دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك. 

 كۆرگەن  ئۆزى  قىلغاندا،  قوبۇل  زىيارىتىمىزنى  نۇر  باقىتئالى  الگېر زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغۇچى
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ۋە    ئەۋزەللىكى  جەھەتتىكى  ئىچمەك-يېمەك  خىل  بۇ  قىلمايدۇ،  ئىستېمال  ئىچىملىكلەرنى
دەپ ئىشىنىشىگە    «ھاالل»ورگانالرنى  ئۇالرنىڭ ئ  كۆچۈرۈلگەن بولۇشى  مۇسۇلماندىن  نىڭورگانالرئ

بولغان پىكىرنىڭ  قارىغاندا،  سۆزىگە  ئۆلىماالرنىڭ  دىنىي  نۇرغۇن  لېكىن  .سەۋەپ   ئىسالمدا  بۇ 
 ئىزدەۋاتقان  ورگانئەۋرىشكىسى سەۋەبىدىن، ئ  قان  دائىم ئېلىنىدىغان  يوق. الگېرالردا  توغرىلىقى

ئ  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە  ۋە  ئېلىۋېلىندى  مەجبۇرىي  ورگانالربىمارالرغا ماس كەلگەن 
نۇرغۇن خىتاي دوختۇرخانىلىرى مۇسۇلمان خېرىدارالرنى نىشان  .  ئايرىلدى  دىنھاياتى  كۆپىنچىسى

بىمارالرنىڭ    جايلىرىدىكى  ھەرقايسى  دۇنيانىڭ  ئارقىلىق،  ئېالنالر  ئەرەبچە  ۋە  قىلىپ، ئىنگىلىزچە
  تور  قانچە  بىر  دوختۇرخانىسى  توڭشەنتاڭ  بېيجىڭدىكى  دىققىتىنى خىتايغا مەركەزلەشتۈرۈۋاتىدۇ.

قانىلىدا،   YouTube  نەق مەيدان كۆرسەتكەن بولۇپ،  ئوپېراتسىيىسىنى  كۆچۈرۈش  بېكەتتە بۆرەك
دوختۇرخانىسىنىڭ بىمارالرنى ھاالل تاماق بىلەن تەمىنلەيدىغان رېستۇرانى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ 

:  دېدى  مۇنداق  تە ھىداي  ئارسالن  184.ناماز قىلىشى ئۈچۈن ئىبادەت ئۆيى بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ
ئارقىلىق   ئېالن ئۇالر. ھەمبەھىرلەۋاتىدۇ بېكىتىدە  تور ئۆز تورىدا، ئاالقە ئىجتىمائىي خىتايالر»

ناماز   بېرىش،  مەسچىتكە  تۈركىستاندا  شەرقىي.  سېتىۋاتىدۇ  شەرققە  ئوتتۇرا  نىورگانالرئ   ئىچكى
دېيىش  گۆشى   چوشقا  قىلىش، ھازىر .  قىلىنىدۇ  مەنئى  يېمەيمەن  خىتايالر    لېكىن 

رېستۇران  بار،  مەسچىت  دوختۇرخانىمىزدا دوختۇرخانىالر   بۇ.  قىلماقتا  تەشۋىق  دەپ  بار  ھاالل 
ئاشۇرۇش،    پايدىنى  سودىسىدىكى  ورگەنئ  مەقسەت  بۇنىڭدىكى  خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدە.

 سىستېما  بۇ  تەربىيەلەنگەن خىتاي سېستىراالر ئەرەبچە سۆزلىشەلەيدىكەن،  ئاالھىدە  يەردىكى  ئۇ
كۆچۈرۈش  قانۇنسىز  پىالنالنغان  بۇنىڭ  ئۇ  .«قۇرۇلۇپتۇ  شۇنداق ئىكەنلىكىنى    ساياھىتى  ئەزا 

  185قىستۇرۇپ ئۆتتى.

 خىتايالرنىڭ بۇ ئىشالردىن خەۋىرى بارمۇ؟ . 9
  جاۋاب  ئاساسىي نوپۇسى ئۈچۈن ئۈچ خىتاي ئۈچ پەرقلىق. ال جاۋابى بولمايدۇبىر سوئالنىڭ بۇ

  پەرقلىنىدىغان تېخىمۇ  الرنىمۇئىنكاس  ئاساسلىق  بىر  بولىدۇ. بۇنىڭ بىلەن تەڭ ھەر  بېرىشكە
 . غا ئايرىغىلى بولىدۇگۇرۇپپىالر كىچىك

  رايونىدا يۈز بېرىۋاتقان خىتاي   ئاپتونومئۇيغۇر    نوپۇسى،  خىتاي  قۇرۇقلۇقىدىكى  چوڭ  خىتاي
  كەمچىللىكى  ئەركىنلىكىنىڭ  ئىنتېرنېتمېخانىزمى،    تەكشۈرۈش  قاتتىق  كومپارتىيىسىنىڭ

ئېغىر  سىياسىتى  تازىالش  كۈچلۈك  ۋە چىققان  كېلىپ    ھوقۇق   كىشىلىك  سەۋەبىدىن 
  چوڭ   خىتاي  زىيارەتلىرىمىزدە،  نۇرغۇن  قولاليدىغان  قاراشنى  بۇ.  بىلمەيدۇ  دەپسەندىچىلىكىنى

كېيىن   بولغاندىن  بغايى  ئائىلىسىدىكىلەر  قىلغان كىشىلەر،  سودا  ياكى  ئوقۇغان  قۇرۇقلۇقىدا
ئائىلىسى بىلەن  .  سورىغانلىقىنى ئېيتتى  ياردەم  دوستلىرىدىن  ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى خىتاي

كۆرۈشەلمىگەنلىكىنى ۋە ئۇالرنىڭ جازا الگېرىغا ئېلىپ كېتىلگەنلىكىدىن ئەنسىرەيدىغانلىقىنى  
ئائىلىسى بىلەن ئۇالر بۇنداق ئىشنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكىنى،    خىتاي دوستلىرىغا ئېيتقاندا،

 رايونىغا  كۆرۈشۈش ئۈچۈن زۆرۈر تېپىلسا ئۆيىگىچە بارىدىغانلىقىنى ئېيتقان. شۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇر

 
184 Daraj. 25 Haziran 2020. Çin, Uygur Müslüman mahkumlarından çıkardığı “helal organları” nasıl satıyor?. 

 .كۈنىدىكى سۆھبەت-25ئاينىڭ  -3يىلى -2021بىلەن  ئارسالن ھىدايەت  185

  قۇرۇق   دوستلىرىنىڭ  ۋە  شەھەرلەر  قالغان  چۆلدەرەپ  ،مەنزىرە  بارغان ئاقكۆڭۈل خىتايالر ئۇچراتقان
بوپتۇ گاڭگىراشلىرىنى    ۋە   ئەندىشىسى  ئۆزلىرىنىڭ  ائالدىد  ئەھۋال  بۇ  ئۇالر.  ئۆيلىرى 

دوستلىرى بولغان  يېقىنلىرى  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  - 2020.  ئورتاقالشقان  بىلەن  زىيانكەشلىككە 
ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاي    بوللىڭگېرمۇ   ماتىياس   مۇخپىرى  DWبارغان    رايونىغا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ىلىي

  بوللىنگېرنىڭ ئېيتىشىچە، يېزىالر قۇپقۇرۇق،   يولۇققان،  مەنزىرىگە  ئوخشاش  بىلەن  دوستلىرى
 خەتلەر   يېزىلغان  توغرىسىدا  قالغانلىقى  بوش  ۋاقىتتىن بېرى  قانچىلىك  ئىشىكىگە  ئۆيلەرنىڭ

  186بار ئىكەن.

دوستلىرى ھەققىدە    قىلغان  زىيارەت  بىز خىتاي  بولغان  قىلماقچى  ياردەم  ئۇالرغا  ئۇيغۇرالر، 
خاال بەك  بېرىشنى  مەلۇمات  بۇنىڭتەپسىلىي  كەتمىدى،    بىرىنچىسى،.  بار  سەۋەبى  ئىككى   پ 

  ئىككىنچىسى،   يوقىتىپ قويماسلىق،  مەنبەسىنى  ئاالقە  بىردىنبىر بولغان  بولسىمۇ،  چەكلىك
  باغالنغان   بىرىگە زىچ-بىر.  ئىشنىڭ كېلىش ئېھتىماللىقى  يامان   دوستلىرىنىڭ بېشىغا بىرەر

ھەققىدىكى    دوستلىرى  خىتاي   ئۇيغۇرالرنىڭ  دىئاسپورادىكى  ئېھتىماللىق،  خىل  ئىككى  بۇ
 ئۇچۇرالرنى مەخپىي تۇتۇشىغا سەۋەپ بوالاليدۇ. 

 خىتايالرنى  سىرتىدىكى  رايونى   ئۇيغۇر  ئابباس،  روشەن  تۇغقىنى   ئۇچرىغۇچىنىڭ  زىيانكەشلىككە 
  ئىجتىمائىي   ھېچقانداق  قوللىنىلىدىغان  كەڭ  دۇنيادا.  قۇربانى دەپ قارايدۇ  يالغان خەۋەرلەرنىڭ

 پائالىيەتلىرىنىڭ ئاخبارات بارلىق  تاراتقۇ پروگراممىسىنىڭ خىتايدا ئىشلىتىلمەيدىغانلىقىنى،
روشەن   بايان  ئىكەنلىكىنى   كونتروللۇقىدا  مۇتلەق  دۆلەتنىڭ   ئىچكىرى   ئابباس،  قىلغان 

خىتاي بەرگەنلىكىنى   خەلقىنىڭ  ئۆلكىلەردىكى  يۈز  ئىشالرنىڭ    بىلمەيدىغانلىقىنى   نېمە 
سازاۋەر  شۇغۇللىنىدىغان  بىلەن  تەتقىقاتى  ئوپتىكا  دا  NASA  187.ئېيتتى  ئۇيغۇر   ھۆرمەتكە 
روشەن  دوكتور  پروفېسسور  ئالىمى، سىدىقمۇ  تەستىقاليدۇ.   ئەركىن  قاراشلىرىنى    ئابباسنىڭ 

سىدىقنىڭ  پروفېسسور خىتايالر،    قارىغاندا،  سۆزىگە  ئەركىن  ئۆلكىلەردىكى    خىتاي ئىچكىرى 
  188بىلمەيدۇ. ھۇجۇمىنى قىلغان ئىقتىسادىغا ۋە ئىناۋىتى  ئۇيغۇرالرنىڭ دۆلىتىنىڭ

  ساۋاقداشلىرىغا   خىتاي  ھاجىمۇھەممەد  رابىگۈل  ئوقۇغان  ئۇنىۋېرسىتېتتا  بىر  بېيجىڭدىكى
 دوستلىرىنىڭ   قىلغاندا،  سۆز  ھەققىدە   دەپسەندىچىلىكى  ھوقۇق   كىشىلىك  رايونىدىكى  ئۇيغۇر

تۇرۇشلۇق -2018  ئۆزىنىڭ  رابىگۈل.  ئېيتتى  ئىشەنمىگەنلىكىنى  بۇنىڭغا ھازىرقى  يىلى 
 ئەھۋالالرغا  ئوخشاش  مۇشۇنىڭغا  دائىم   يېتەكلەۋاتقاندا،  ساياھەتچىلەرنى  خىتاي  دۆلىتىدە

»دېدى  مۇنداق  چۈشەندۈرۈپ  يولۇققانلىقىنى خىتاي:  خىتايغا    ساياھەتچىلەر   بەزىدە  نېمىشقا 
 . مەن ئۇيغۇر رايونىدا يۈز بەرگەن ئىشالرنى ئېيتىپ بىرەتتىم   .قايتمايدىغانلىقىمنى سورايتتى

  .مۇمكىن ئەمەس دەيتتى  ،الگېرالرنى، يوقاپ كەتكەن ئائىلەمنى دەپ بەرسەم قەتئىي ئىشەنمەيتتى
ئۇ خىتاي ساياھەتچىلەردىن بىرسىگە، ماڭا ئىشەنمىسەڭ بېرىپ ئۆز كۆزۈڭ بىلەن كۆر دىگەن  

شۇنداق   .ئىدىم  قىينالغانلىقىنى،  ئېلىشتىمۇ  نەپەس  يەردە  ئۇ  ماڭا  ۋە  بېرىپتۇ  راستىنال 
قىزغىنلىق بىلەن بارغانلىقىنى، چەتئەلدە مېنىڭ خىتاينى يامان كۆرسەتكەنلىكىمنى، ئەمما  

 
 .ۈنىدىكى سۆھبەتك- 23ئاينىڭ -3يىلى -2021بىلەن  ماتىياس بوللىنگېر  186
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-21ئاينىڭ  -4يىلى -2021بىلەن  روشەن ئابباس 187
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-1ئاينىڭ - 4يىلى -2021بىلەن  ئەركىن سىدىق 188
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ۋە    ئەۋزەللىكى  جەھەتتىكى  ئىچمەك-يېمەك  خىل  بۇ  قىلمايدۇ،  ئىستېمال  ئىچىملىكلەرنى
دەپ ئىشىنىشىگە    «ھاالل»ورگانالرنى  ئۇالرنىڭ ئ  كۆچۈرۈلگەن بولۇشى  مۇسۇلماندىن  نىڭورگانالرئ

بولغان پىكىرنىڭ  قارىغاندا،  سۆزىگە  ئۆلىماالرنىڭ  دىنىي  نۇرغۇن  لېكىن  .سەۋەپ   ئىسالمدا  بۇ 
 ئىزدەۋاتقان  ورگانئەۋرىشكىسى سەۋەبىدىن، ئ  قان  دائىم ئېلىنىدىغان  يوق. الگېرالردا  توغرىلىقى

ئ  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە  ۋە  ئېلىۋېلىندى  مەجبۇرىي  ورگانالربىمارالرغا ماس كەلگەن 
نۇرغۇن خىتاي دوختۇرخانىلىرى مۇسۇلمان خېرىدارالرنى نىشان  .  ئايرىلدى  دىنھاياتى  كۆپىنچىسى

بىمارالرنىڭ    جايلىرىدىكى  ھەرقايسى  دۇنيانىڭ  ئارقىلىق،  ئېالنالر  ئەرەبچە  ۋە  قىلىپ، ئىنگىلىزچە
  تور  قانچە  بىر  دوختۇرخانىسى  توڭشەنتاڭ  بېيجىڭدىكى  دىققىتىنى خىتايغا مەركەزلەشتۈرۈۋاتىدۇ.

قانىلىدا،   YouTube  نەق مەيدان كۆرسەتكەن بولۇپ،  ئوپېراتسىيىسىنى  كۆچۈرۈش  بېكەتتە بۆرەك
دوختۇرخانىسىنىڭ بىمارالرنى ھاالل تاماق بىلەن تەمىنلەيدىغان رېستۇرانى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ 

:  دېدى  مۇنداق  تە ھىداي  ئارسالن  184.ناماز قىلىشى ئۈچۈن ئىبادەت ئۆيى بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ
ئارقىلىق   ئېالن ئۇالر. ھەمبەھىرلەۋاتىدۇ بېكىتىدە  تور ئۆز تورىدا، ئاالقە ئىجتىمائىي خىتايالر»

ناماز   بېرىش،  مەسچىتكە  تۈركىستاندا  شەرقىي.  سېتىۋاتىدۇ  شەرققە  ئوتتۇرا  نىورگانالرئ   ئىچكى
دېيىش  گۆشى   چوشقا  قىلىش، ھازىر .  قىلىنىدۇ  مەنئى  يېمەيمەن  خىتايالر    لېكىن 

رېستۇران  بار،  مەسچىت  دوختۇرخانىمىزدا دوختۇرخانىالر   بۇ.  قىلماقتا  تەشۋىق  دەپ  بار  ھاالل 
ئاشۇرۇش،    پايدىنى  سودىسىدىكى  ورگەنئ  مەقسەت  بۇنىڭدىكى  خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدە.

 سىستېما  بۇ  تەربىيەلەنگەن خىتاي سېستىراالر ئەرەبچە سۆزلىشەلەيدىكەن،  ئاالھىدە  يەردىكى  ئۇ
كۆچۈرۈش  قانۇنسىز  پىالنالنغان  بۇنىڭ  ئۇ  .«قۇرۇلۇپتۇ  شۇنداق ئىكەنلىكىنى    ساياھىتى  ئەزا 

  185قىستۇرۇپ ئۆتتى.

 خىتايالرنىڭ بۇ ئىشالردىن خەۋىرى بارمۇ؟ . 9
  جاۋاب  ئاساسىي نوپۇسى ئۈچۈن ئۈچ خىتاي ئۈچ پەرقلىق. ال جاۋابى بولمايدۇبىر سوئالنىڭ بۇ

  پەرقلىنىدىغان تېخىمۇ  الرنىمۇئىنكاس  ئاساسلىق  بىر  بولىدۇ. بۇنىڭ بىلەن تەڭ ھەر  بېرىشكە
 . غا ئايرىغىلى بولىدۇگۇرۇپپىالر كىچىك

  رايونىدا يۈز بېرىۋاتقان خىتاي   ئاپتونومئۇيغۇر    نوپۇسى،  خىتاي  قۇرۇقلۇقىدىكى  چوڭ  خىتاي
  كەمچىللىكى  ئەركىنلىكىنىڭ  ئىنتېرنېتمېخانىزمى،    تەكشۈرۈش  قاتتىق  كومپارتىيىسىنىڭ

ئېغىر  سىياسىتى  تازىالش  كۈچلۈك  ۋە چىققان  كېلىپ    ھوقۇق   كىشىلىك  سەۋەبىدىن 
  چوڭ   خىتاي  زىيارەتلىرىمىزدە،  نۇرغۇن  قولاليدىغان  قاراشنى  بۇ.  بىلمەيدۇ  دەپسەندىچىلىكىنى

كېيىن   بولغاندىن  بغايى  ئائىلىسىدىكىلەر  قىلغان كىشىلەر،  سودا  ياكى  ئوقۇغان  قۇرۇقلۇقىدا
ئائىلىسى بىلەن  .  سورىغانلىقىنى ئېيتتى  ياردەم  دوستلىرىدىن  ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى خىتاي

كۆرۈشەلمىگەنلىكىنى ۋە ئۇالرنىڭ جازا الگېرىغا ئېلىپ كېتىلگەنلىكىدىن ئەنسىرەيدىغانلىقىنى  
ئائىلىسى بىلەن ئۇالر بۇنداق ئىشنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكىنى،    خىتاي دوستلىرىغا ئېيتقاندا،

 رايونىغا  كۆرۈشۈش ئۈچۈن زۆرۈر تېپىلسا ئۆيىگىچە بارىدىغانلىقىنى ئېيتقان. شۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇر

 
184 Daraj. 25 Haziran 2020. Çin, Uygur Müslüman mahkumlarından çıkardığı “helal organları” nasıl satıyor?. 

 .كۈنىدىكى سۆھبەت-25ئاينىڭ  -3يىلى -2021بىلەن  ئارسالن ھىدايەت  185

  قۇرۇق   دوستلىرىنىڭ  ۋە  شەھەرلەر  قالغان  چۆلدەرەپ  ،مەنزىرە  بارغان ئاقكۆڭۈل خىتايالر ئۇچراتقان
بوپتۇ گاڭگىراشلىرىنى    ۋە   ئەندىشىسى  ئۆزلىرىنىڭ  ائالدىد  ئەھۋال  بۇ  ئۇالر.  ئۆيلىرى 

دوستلىرى بولغان  يېقىنلىرى  ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  - 2020.  ئورتاقالشقان  بىلەن  زىيانكەشلىككە 
ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاي    بوللىڭگېرمۇ   ماتىياس   مۇخپىرى  DWبارغان    رايونىغا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ىلىي

  بوللىنگېرنىڭ ئېيتىشىچە، يېزىالر قۇپقۇرۇق،   يولۇققان،  مەنزىرىگە  ئوخشاش  بىلەن  دوستلىرى
 خەتلەر   يېزىلغان  توغرىسىدا  قالغانلىقى  بوش  ۋاقىتتىن بېرى  قانچىلىك  ئىشىكىگە  ئۆيلەرنىڭ

  186بار ئىكەن.

دوستلىرى ھەققىدە    قىلغان  زىيارەت  بىز خىتاي  بولغان  قىلماقچى  ياردەم  ئۇالرغا  ئۇيغۇرالر، 
خاال بەك  بېرىشنى  مەلۇمات  بۇنىڭتەپسىلىي  كەتمىدى،    بىرىنچىسى،.  بار  سەۋەبى  ئىككى   پ 
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ئۈمىدسىزلەنگەنلىكىنى،   ناھايىتى  بېرىپ،  ئۈچۈن  قويۇش  كۆرسىتىپ  ئەمەسلىكىنى  ئۇنداق 
بولغانلىقىنى ئېيتتى  شۇنداقال كۆڭلى پات  .يېرىم  يولالپ ئەھۋالىمنى  -ھازىرغىچە  پات ئۇچۇر 

 189. مەن قىالاليدىغان ئىش بولسا ياردەم قىلىمەن، دەيدۇ«  .سورايدۇ

  بىز زىيارەت قىلغان مەھكۇم تۇققانلىرىنىڭ خېلى جىقى خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدە
  ۋە   توغرا  ھەققىدە   ئىشالر  بېرىۋاتقان  يۈز  ونىداراي  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ھەممىسى  ئۇالرنىڭ.  ئوقۇغان

 ئۇچۇرالرغا ئىگە خىتاي دوستىنىڭ يوق ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ.  يېڭى ئەڭ

.  قوغداپ قااللمايدۇ  كۆتۈرگەنلەرنى خەنزۇ كىملىكىمۇ  يۇقىرى  ئاۋازىنى  ۋە  كۆرگەن  ۋەقەلەرنى   بۇ
  خىتاينىڭ   ئايدا-2  يىلى-2018  مىساللىرىدىن بىرى،  بىلىنگەن  ئاخىرقى  ئەڭ  ئەھۋالنىڭ  بۇ

ياڭدىن ئۈرۈمچىگە ئائىلىسىنى يوقالپ   شېن.  بەرگەن  يۈز  شەھىرىدە  ياڭ  شېن  ئۆلكىسى  لياۋنىڭ
خىتاينىڭ  لىن  لى  بارغان كۆرگەنلىرىنى  ياش،  خەنزۇ   تورىدا   ئاالقە  ئىجتىمائىي  ئىسىملىك 

 .قىلىنغان  ھۆكۈم  جازاسىغا  قاماق  يىللىق  تۆت  ۋە  ئېلىنغان  قولغا  ئۈچۈن  ھەمبەھىرلىگەنلىكى
190 

ئۆلكىلەردىكى   دېتالىدا،  Clubhouseئۆيى    پاراڭلىشىش  ئاۋازلىق ئۇيغۇر    ئىچكىرى  خىتايالر 
ئاڭلىدى  جازا  رايونىدىكى قېتىم  تۇنجى  بىلەن  .الگېرلىرىنى    ۋاقىت   قىسقا  ناھايىتى  شۇنىڭ 

  ئىشلىتىشمۇ   نى  Clubhouse  ئوخشاش  روگراممىلىرىغاپ  قوللىنىشچان  نۇرغۇن  غەربنىڭ  ئىچىدە
خىتايالرغا  ۋاقىت  قىسقا   بۇ .  چەكلەندى ئۆلكىلەردىكى  ئىچكىرى    بولغانلىقىنى   نېمە   ئىچىدە 

 ئۆلكىلەردىكى خىتايالرنىڭ   ئىچكىرى  سۇتۇق،  ئابدۇراخمان  ۋە   گۈلزىرە تاشمەمەت  بەرگەن  سۆزلەپ
ئاڭالپ   كەچۈرمىشلىرىنى   كۆپىنچىلىرىنىڭ  ۋە  قالغانلىقىنى  ھەيران  ئىنتايىنئۇالرنىڭ 

بايان شىرمەمەت  191- 192.قىلدى  ئىشەنمىگەنلىكىنى  دا    Clubhouseئۆزىنىڭ    جەۋالن 
   193ئېيتقانلىرىنى ئاڭلىغانالر ئىچىدە يىغلىغان خىتايالرنىڭمۇ بار ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.

  ياشايدىغان   سىرتىدا  قۇرۇقلۇقىنىڭ  چوڭ  ئىككىنچى تۈردىكى خىتاي نوپۇسى بولسا خىتاي
  ئوخشاش خىتاي بىلەن ناھايىتى زىچ ياشايدىغان   سىنگاپورغا  ۋە  تەيۋەن  بىز شىياڭگاڭ،.  خىتايالر

ياشايدىغان،  يېقىن   ئۇنىڭغا  ياكى يەرلەردە  قىسمىدىكى  بولغان  ئىچكى    كۈچلۈك   خىتاينىڭ 
خىت  تەسىرىگە  چەكلىمىسىنىڭ  ئەركىنلىك  ۋە  تازىالش    بېرىۋاتقان   يۈز  ايالرنىڭئۇچرىمىغان 
 .كۆرىمىز  ھوقۇق تەرەپدارى مەيدانىدا تۇرغانلىقىنى  كىشىلىك  ئاكتىپ،  ئىنتايىن  قارىتا  ئىشالرغا

جۇغراپىيەدە،    بىر  ھۆكۈم سۈرەلمەيدىغان، ئوخشاش  مۇستەبىتلىكى  پارتىيىنىڭ  كوممۇنىستىك
 خىتايالرغا  قۇرۇقلۇقتىكى  وڭچ  خىتايالر  بار  ئەركىنلىكى  ئۇچۇر  پەرقلىق رايونالردا ياشايدىغان،

 ياپونىيەدىن  گۇرۇپپىغا  بۇ.  چەكلەنمەيدۇ  بىلەنال  پەقەت خىتاينىڭ ئەتراپى  گۇرۇپپا  بۇ.  ئوخشىمايدۇ
  دۆلەتلەردىكى   بارلىق  بار   ئەركىنلىكى   ئۇچۇر  ياۋروپاغىچە   ئامېرىكىدىن  ئاۋىستىرالىيەگىچە،

 
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-23ئاينىڭ - 3يىلى - 2021بىلەن  رابىگۈل ھاجىمۇھەممەت 189

190 Radio Free Asia. (2021). Shenyang'da ikamet eden Li Lin, hala pranga takan Sincan hakkında bilgi 
yayınladığı için "yıkımı kışkırtmaktan" dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

 .كۈنىدىكى سۆھبەت-5ئاينىڭ -4يىلى -2021بىلەن  گۈلزىرە تاشمەمەت  191
 .كۈنىدىكى سۆھبەت- 6ئاينىڭ -4يىلى -2021بىلەن  ئابدۇراھمان سۇتۇق  192
 .كۈنىدىكى سۆھبەت- 8ئاينىڭ -4يىلى -2021بىلەن  جەۋالن شىرمەمەت  193

ئۈمىدسىزلەنگەنلىكىنى،   ناھايىتى  بېرىپ،  ئۈچۈن  قويۇش  كۆرسىتىپ  ئەمەسلىكىنى  ئۇنداق 
بولغانلىقىنى ئېيتتى  شۇنداقال كۆڭلى پات  .يېرىم  يولالپ ئەھۋالىمنى  -ھازىرغىچە  پات ئۇچۇر 

 189. مەن قىالاليدىغان ئىش بولسا ياردەم قىلىمەن، دەيدۇ«  .سورايدۇ

  بىز زىيارەت قىلغان مەھكۇم تۇققانلىرىنىڭ خېلى جىقى خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدە
  ۋە   توغرا  ھەققىدە   ئىشالر  بېرىۋاتقان  يۈز  ونىداراي  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ھەممىسى  ئۇالرنىڭ.  ئوقۇغان

 ئۇچۇرالرغا ئىگە خىتاي دوستىنىڭ يوق ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ.  يېڭى ئەڭ

.  قوغداپ قااللمايدۇ  كۆتۈرگەنلەرنى خەنزۇ كىملىكىمۇ  يۇقىرى  ئاۋازىنى  ۋە  كۆرگەن  ۋەقەلەرنى   بۇ
  خىتاينىڭ   ئايدا-2  يىلى-2018  مىساللىرىدىن بىرى،  بىلىنگەن  ئاخىرقى  ئەڭ  ئەھۋالنىڭ  بۇ

ياڭدىن ئۈرۈمچىگە ئائىلىسىنى يوقالپ   شېن.  بەرگەن  يۈز  شەھىرىدە  ياڭ  شېن  ئۆلكىسى  لياۋنىڭ
خىتاينىڭ  لىن  لى  بارغان كۆرگەنلىرىنى  ياش،  خەنزۇ   تورىدا   ئاالقە  ئىجتىمائىي  ئىسىملىك 

 .قىلىنغان  ھۆكۈم  جازاسىغا  قاماق  يىللىق  تۆت  ۋە  ئېلىنغان  قولغا  ئۈچۈن  ھەمبەھىرلىگەنلىكى
190 

ئۆلكىلەردىكى   دېتالىدا،  Clubhouseئۆيى    پاراڭلىشىش  ئاۋازلىق ئۇيغۇر    ئىچكىرى  خىتايالر 
ئاڭلىدى  جازا  رايونىدىكى قېتىم  تۇنجى  بىلەن  .الگېرلىرىنى    ۋاقىت   قىسقا  ناھايىتى  شۇنىڭ 

  ئىشلىتىشمۇ   نى  Clubhouse  ئوخشاش  روگراممىلىرىغاپ  قوللىنىشچان  نۇرغۇن  غەربنىڭ  ئىچىدە
خىتايالرغا  ۋاقىت  قىسقا   بۇ .  چەكلەندى ئۆلكىلەردىكى  ئىچكىرى    بولغانلىقىنى   نېمە   ئىچىدە 

 ئۆلكىلەردىكى خىتايالرنىڭ   ئىچكىرى  سۇتۇق،  ئابدۇراخمان  ۋە   گۈلزىرە تاشمەمەت  بەرگەن  سۆزلەپ
ئاڭالپ   كەچۈرمىشلىرىنى   كۆپىنچىلىرىنىڭ  ۋە  قالغانلىقىنى  ھەيران  ئىنتايىنئۇالرنىڭ 

بايان شىرمەمەت  191- 192.قىلدى  ئىشەنمىگەنلىكىنى  دا    Clubhouseئۆزىنىڭ    جەۋالن 
   193ئېيتقانلىرىنى ئاڭلىغانالر ئىچىدە يىغلىغان خىتايالرنىڭمۇ بار ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.

  ياشايدىغان   سىرتىدا  قۇرۇقلۇقىنىڭ  چوڭ  ئىككىنچى تۈردىكى خىتاي نوپۇسى بولسا خىتاي
  ئوخشاش خىتاي بىلەن ناھايىتى زىچ ياشايدىغان   سىنگاپورغا  ۋە  تەيۋەن  بىز شىياڭگاڭ،.  خىتايالر

ياشايدىغان،  يېقىن   ئۇنىڭغا  ياكى يەرلەردە  قىسمىدىكى  بولغان  ئىچكى    كۈچلۈك   خىتاينىڭ 
خىت  تەسىرىگە  چەكلىمىسىنىڭ  ئەركىنلىك  ۋە  تازىالش    بېرىۋاتقان   يۈز  ايالرنىڭئۇچرىمىغان 
 .كۆرىمىز  ھوقۇق تەرەپدارى مەيدانىدا تۇرغانلىقىنى  كىشىلىك  ئاكتىپ،  ئىنتايىن  قارىتا  ئىشالرغا

جۇغراپىيەدە،    بىر  ھۆكۈم سۈرەلمەيدىغان، ئوخشاش  مۇستەبىتلىكى  پارتىيىنىڭ  كوممۇنىستىك
 خىتايالرغا  قۇرۇقلۇقتىكى  وڭچ  خىتايالر  بار  ئەركىنلىكى  ئۇچۇر  پەرقلىق رايونالردا ياشايدىغان،

 ياپونىيەدىن  گۇرۇپپىغا  بۇ.  چەكلەنمەيدۇ  بىلەنال  پەقەت خىتاينىڭ ئەتراپى  گۇرۇپپا  بۇ.  ئوخشىمايدۇ
  دۆلەتلەردىكى   بارلىق  بار   ئەركىنلىكى   ئۇچۇر  ياۋروپاغىچە   ئامېرىكىدىن  ئاۋىستىرالىيەگىچە،

 
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-23ئاينىڭ - 3يىلى - 2021بىلەن  رابىگۈل ھاجىمۇھەممەت 189

190 Radio Free Asia. (2021). Shenyang'da ikamet eden Li Lin, hala pranga takan Sincan hakkında bilgi 
yayınladığı için "yıkımı kışkırtmaktan" dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

 .كۈنىدىكى سۆھبەت-5ئاينىڭ -4يىلى -2021بىلەن  گۈلزىرە تاشمەمەت  191
 .كۈنىدىكى سۆھبەت- 6ئاينىڭ -4يىلى -2021بىلەن  ئابدۇراھمان سۇتۇق  192
 .كۈنىدىكى سۆھبەت- 8ئاينىڭ -4يىلى -2021بىلەن  جەۋالن شىرمەمەت  193

ئۈمىدسىزلەنگەنلىكىنى،   ناھايىتى  بېرىپ،  ئۈچۈن  قويۇش  كۆرسىتىپ  ئەمەسلىكىنى  ئۇنداق 
بولغانلىقىنى ئېيتتى  شۇنداقال كۆڭلى پات  .يېرىم  يولالپ ئەھۋالىمنى  -ھازىرغىچە  پات ئۇچۇر 

 189. مەن قىالاليدىغان ئىش بولسا ياردەم قىلىمەن، دەيدۇ«  .سورايدۇ

  بىز زىيارەت قىلغان مەھكۇم تۇققانلىرىنىڭ خېلى جىقى خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدە
  ۋە   توغرا  ھەققىدە   ئىشالر  بېرىۋاتقان  يۈز  ونىداراي  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ھەممىسى  ئۇالرنىڭ.  ئوقۇغان

 ئۇچۇرالرغا ئىگە خىتاي دوستىنىڭ يوق ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ.  يېڭى ئەڭ

.  قوغداپ قااللمايدۇ  كۆتۈرگەنلەرنى خەنزۇ كىملىكىمۇ  يۇقىرى  ئاۋازىنى  ۋە  كۆرگەن  ۋەقەلەرنى   بۇ
  خىتاينىڭ   ئايدا-2  يىلى-2018  مىساللىرىدىن بىرى،  بىلىنگەن  ئاخىرقى  ئەڭ  ئەھۋالنىڭ  بۇ

ياڭدىن ئۈرۈمچىگە ئائىلىسىنى يوقالپ   شېن.  بەرگەن  يۈز  شەھىرىدە  ياڭ  شېن  ئۆلكىسى  لياۋنىڭ
خىتاينىڭ  لىن  لى  بارغان كۆرگەنلىرىنى  ياش،  خەنزۇ   تورىدا   ئاالقە  ئىجتىمائىي  ئىسىملىك 

 .قىلىنغان  ھۆكۈم  جازاسىغا  قاماق  يىللىق  تۆت  ۋە  ئېلىنغان  قولغا  ئۈچۈن  ھەمبەھىرلىگەنلىكى
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ئۆلكىلەردىكى   دېتالىدا،  Clubhouseئۆيى    پاراڭلىشىش  ئاۋازلىق ئۇيغۇر    ئىچكىرى  خىتايالر 
ئاڭلىدى  جازا  رايونىدىكى قېتىم  تۇنجى  بىلەن  .الگېرلىرىنى    ۋاقىت   قىسقا  ناھايىتى  شۇنىڭ 

  ئىشلىتىشمۇ   نى  Clubhouse  ئوخشاش  روگراممىلىرىغاپ  قوللىنىشچان  نۇرغۇن  غەربنىڭ  ئىچىدە
خىتايالرغا  ۋاقىت  قىسقا   بۇ .  چەكلەندى ئۆلكىلەردىكى  ئىچكىرى    بولغانلىقىنى   نېمە   ئىچىدە 

 ئۆلكىلەردىكى خىتايالرنىڭ   ئىچكىرى  سۇتۇق،  ئابدۇراخمان  ۋە   گۈلزىرە تاشمەمەت  بەرگەن  سۆزلەپ
ئاڭالپ   كەچۈرمىشلىرىنى   كۆپىنچىلىرىنىڭ  ۋە  قالغانلىقىنى  ھەيران  ئىنتايىنئۇالرنىڭ 

بايان شىرمەمەت  191- 192.قىلدى  ئىشەنمىگەنلىكىنى  دا    Clubhouseئۆزىنىڭ    جەۋالن 
   193ئېيتقانلىرىنى ئاڭلىغانالر ئىچىدە يىغلىغان خىتايالرنىڭمۇ بار ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.

  ياشايدىغان   سىرتىدا  قۇرۇقلۇقىنىڭ  چوڭ  ئىككىنچى تۈردىكى خىتاي نوپۇسى بولسا خىتاي
  ئوخشاش خىتاي بىلەن ناھايىتى زىچ ياشايدىغان   سىنگاپورغا  ۋە  تەيۋەن  بىز شىياڭگاڭ،.  خىتايالر

ياشايدىغان،  يېقىن   ئۇنىڭغا  ياكى يەرلەردە  قىسمىدىكى  بولغان  ئىچكى    كۈچلۈك   خىتاينىڭ 
خىت  تەسىرىگە  چەكلىمىسىنىڭ  ئەركىنلىك  ۋە  تازىالش    بېرىۋاتقان   يۈز  ايالرنىڭئۇچرىمىغان 
 .كۆرىمىز  ھوقۇق تەرەپدارى مەيدانىدا تۇرغانلىقىنى  كىشىلىك  ئاكتىپ،  ئىنتايىن  قارىتا  ئىشالرغا

جۇغراپىيەدە،    بىر  ھۆكۈم سۈرەلمەيدىغان، ئوخشاش  مۇستەبىتلىكى  پارتىيىنىڭ  كوممۇنىستىك
 خىتايالرغا  قۇرۇقلۇقتىكى  وڭچ  خىتايالر  بار  ئەركىنلىكى  ئۇچۇر  پەرقلىق رايونالردا ياشايدىغان،

 ياپونىيەدىن  گۇرۇپپىغا  بۇ.  چەكلەنمەيدۇ  بىلەنال  پەقەت خىتاينىڭ ئەتراپى  گۇرۇپپا  بۇ.  ئوخشىمايدۇ
  دۆلەتلەردىكى   بارلىق  بار   ئەركىنلىكى   ئۇچۇر  ياۋروپاغىچە   ئامېرىكىدىن  ئاۋىستىرالىيەگىچە،
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  دەپسەندىچىلىكىگە   ھوقۇق  كىشىلىك   قىسمى  كۆپ   خېلى  ئۇالرنىڭ.  كىرگۈزۈلگەن  خىتايالر
خىتاي  ئاۋىستىرالىيەدە.  تۇرىدۇ  قارشى چوڭ  ۋىسى   ژۇرنالىست  ئىشلەيدىغان  خىتاي   شۈ 

   ئەيىبلەنگەن بىر كىشى.   بىلەن  خىيانەتچىلىك  ئۈچۈن  كۆتۈرگەنلىكى  يۇقىرى  ئاۋازىنى  قۇرۇقلۇقىدا
تەتقىقاتال توغرىسىدىكى  قىلىنغانلىقى  ئىشالرنىڭ  نېمە  ئئۇيغۇالرغا  قاتناشقانلىقى  چۈن،  ۈ رغا 

  194ئۇچرىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. تەھدىتكە بىلەن تۇغقانلىرى خىتايدىكى ئۆزىنىڭ
 ھۆكۈمەتنىڭ  يىلدا ئون نەچچە يېقىنقى كۆپىنچىسى لسابو نوپۇسى خىتاي  ئۈچىنچى تۈردىكى

خىتايالردۇر  رايونىغا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  بىلەن  رىغبەتلەندۈرۈشى   باشقا   گەرچە.  ئورۇنالشتۇرۇلغان 
ئۇالر بىۋاستە مەسىلە    ئەمما  بولسىمۇ،  ئاز  ئىنتايىن  سانى  ئۇالرنىڭ  سېلىشتۇرغاندا  نوپۇسقا  ئىككى 

ئۈچۈن بولغانلىقى  بىڭتۇەن  مۇھىم   رايونىدا  قىسمى  بىر  خىتايالرنىڭ  بۇ    دەپ   ھېساپلىنىدۇ. 
بول  يېرىم   ئاتىلىدىغان، قاراشقا  دەپ  ۋە  ىدىغان،ھەربىي   ئىشچىالر   سىستېمىلىق  دائىملىق 
  يەرلىرىنى  دېھقانچىلىق  مۇنبەت   ۋە   چوڭ  گۇرۇپپىغا شۇ رايوننىڭ  بۇ  دۆلەت.  تەۋە  جەمئىيىتىگە

  بېرىدىغان   ياردەم  ساقچىالرغا  يەنە كوللىكتىپ ۋەقەلەر چىققاندا  ئۇالر.  قىلىپ بەرگەن  تەقسىم 
  ئۇيغۇر  قەدىمكى  رايونى  ئولتۇراق  بىڭتۇەنلەرنىڭ.  ئوينايدۇ  رولىنى  قىلغۇچى  ئىجرا  قانۇن

  گېتو  خىل خىتايچە  بىر  ئۇالر  نۇقتىدىن قارىغاندا،  بۇ   شەھەرلىرىنىڭ يېنىغىال قۇرۇلغان بولۇپ،
ئىشچىالر   .بولىدۇ  دېيىشكە  شەكىللەندۈرگەن ۋە  بىڭتۇەن  بۇيان،  يىلالردىن    يېقىنقى 
ئىچىگە  بىرلىكلىرىدىن شەھەرلىرىنىڭ  ئۇيغۇر  ھۆكۈمەتنىڭ    باشقا،  خەلقى،  خىتاي  نۇرغۇن 

  قەدىمكى  رايوننىڭ  ئۇ  ياردىمى ۋە رىغبەتلەندۈرۈشى نەتىجىسىدە كۆچۈپ كەلدى. شۇنىڭ بىلەن
بىلەن ئۇيغۇرالر  خىتايالر  خەلقى  بولدى  جىددىيلىك  ئوتتۇرىسىدا  ئىمتىيازلىق   بارلىق.  پەيدا 

لىكىنى ئەڭ كۆپ بىلىدىغان، گۇرۇپپىالر ئىچىدە، بۇ رايوندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچى
ئۇيغۇر گۇرۇپپا  بوالاليدىغان  مىللىي  رايونىدىكى   گۇۋاھچى  گۇرۇپپىلىرىدۇر.  خىتاي   كۆچمەن 

قولاليدىغان كىشىلەرمۇ   سىياسىتىنى  دۆلەت  خاراكتېرلىك  باستۇرۇش  سەۋەبىدىن،  جىددىيلىك
شۇ گۇرۇپپىلىرىخىتايال  يەنە  خىتاي  كۆچمەن   خىتاي   مىليارد  يېرىم   بىر  دۇنيادىكى  ردۇر. 

 . يەتمەيدۇ كىمۇ 1نوپۇسىنىڭ %
  ئۆزى   ئىلگىرى،  مەجبۇرلىنىشتىن  ئىشلەشكە  بولۇپ  ئوقۇتقۇچى  قەلبىنۇر سىدىق، الگېرالردا

بالىالرغا  يۈز   مەكتەپتە  ئىشلىگەن جىددىيلىكنىڭ  ئېتنىك  ۋەقەدىن،  بىر  بولغان    بەرگەن 
ىم ئىشلىگەن مەكتەپتە ئائىلىسىدىكىلەر  مەن ئاخىرقى قېت: »تەسىرىنى بىز بىلەن ئورتاقالشتى

  ئاپام  دادام،  مۇئەللىم،»ئوقۇغۇچىلىرى بار ئىدى.    الگېرغا ئېلىپ كېتىلگەن خېلى كۆپ ئۇيغۇر
  ھۆكۈمەت دادىڭىز بىلەن ئاپىڭىزنى ئېلىپ كەتتى، »  ،سورىغاندا  دەپ مەندىن  «كەلمەمدۇ؟   قايتىپ

كېلىدۇ قايتىپ  ئۇالر  ئاتائەمما    دەيتتىم.«  ئەمما  قايتىپ-نۇرغۇنلىرىنىڭ   ئانىسىنىڭ 
يۈز  بۇ  بىلەتتىم.  كەلمەيدىغانلىقىنىمۇ ئوقۇغۇچىالر  خىتاي  ئاڭلىغان    بەرگەن  پاراڭالرنى 

.  دەيتتى  «كاشكى ھەممىڭالرنى ئېلىپ كەتسىچۇ  بوپتۇ،  ياخشى  بەك»  ئىشالردىن خوش بولۇپ 
  « قىلىدۇ؟  بۇنداق  نېمىشقا  رئۇال  قانۇن نېمە دېسە شۇنى قىلىمىز،  بىز»  ئوقۇغۇچىلىرىم   ئۇيغۇر

بىز ئۇيغۇر بولغانلىقىمىز ئۈچۈن مۇشۇنداق قىلىدۇ، دەپ    .ئىنتايىن ئازابلىناتتىم   مەن  دېگەندە،
 195«. دىيەلمەيتتىم 
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ئۈمىدسىزلەنگەنلىكىنى،   ناھايىتى  بېرىپ،  ئۈچۈن  قويۇش  كۆرسىتىپ  ئەمەسلىكىنى  ئۇنداق 
بولغانلىقىنى ئېيتتى  شۇنداقال كۆڭلى پات  .يېرىم  يولالپ ئەھۋالىمنى  -ھازىرغىچە  پات ئۇچۇر 

 189. مەن قىالاليدىغان ئىش بولسا ياردەم قىلىمەن، دەيدۇ«  .سورايدۇ

  بىز زىيارەت قىلغان مەھكۇم تۇققانلىرىنىڭ خېلى جىقى خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدە
  ۋە   توغرا  ھەققىدە   ئىشالر  بېرىۋاتقان  يۈز  ونىداراي  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ھەممىسى  ئۇالرنىڭ.  ئوقۇغان

 ئۇچۇرالرغا ئىگە خىتاي دوستىنىڭ يوق ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ.  يېڭى ئەڭ

.  قوغداپ قااللمايدۇ  كۆتۈرگەنلەرنى خەنزۇ كىملىكىمۇ  يۇقىرى  ئاۋازىنى  ۋە  كۆرگەن  ۋەقەلەرنى   بۇ
  خىتاينىڭ   ئايدا-2  يىلى-2018  مىساللىرىدىن بىرى،  بىلىنگەن  ئاخىرقى  ئەڭ  ئەھۋالنىڭ  بۇ

ياڭدىن ئۈرۈمچىگە ئائىلىسىنى يوقالپ   شېن.  بەرگەن  يۈز  شەھىرىدە  ياڭ  شېن  ئۆلكىسى  لياۋنىڭ
خىتاينىڭ  لىن  لى  بارغان كۆرگەنلىرىنى  ياش،  خەنزۇ   تورىدا   ئاالقە  ئىجتىمائىي  ئىسىملىك 

 .قىلىنغان  ھۆكۈم  جازاسىغا  قاماق  يىللىق  تۆت  ۋە  ئېلىنغان  قولغا  ئۈچۈن  ھەمبەھىرلىگەنلىكى
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ئۆلكىلەردىكى   دېتالىدا،  Clubhouseئۆيى    پاراڭلىشىش  ئاۋازلىق ئۇيغۇر    ئىچكىرى  خىتايالر 
ئاڭلىدى  جازا  رايونىدىكى قېتىم  تۇنجى  بىلەن  .الگېرلىرىنى    ۋاقىت   قىسقا  ناھايىتى  شۇنىڭ 

  ئىشلىتىشمۇ   نى  Clubhouse  ئوخشاش  روگراممىلىرىغاپ  قوللىنىشچان  نۇرغۇن  غەربنىڭ  ئىچىدە
خىتايالرغا  ۋاقىت  قىسقا   بۇ .  چەكلەندى ئۆلكىلەردىكى  ئىچكىرى    بولغانلىقىنى   نېمە   ئىچىدە 

 ئۆلكىلەردىكى خىتايالرنىڭ   ئىچكىرى  سۇتۇق،  ئابدۇراخمان  ۋە   گۈلزىرە تاشمەمەت  بەرگەن  سۆزلەپ
ئاڭالپ   كەچۈرمىشلىرىنى   كۆپىنچىلىرىنىڭ  ۋە  قالغانلىقىنى  ھەيران  ئىنتايىنئۇالرنىڭ 

بايان شىرمەمەت  191- 192.قىلدى  ئىشەنمىگەنلىكىنى  دا    Clubhouseئۆزىنىڭ    جەۋالن 
   193ئېيتقانلىرىنى ئاڭلىغانالر ئىچىدە يىغلىغان خىتايالرنىڭمۇ بار ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.

  ياشايدىغان   سىرتىدا  قۇرۇقلۇقىنىڭ  چوڭ  ئىككىنچى تۈردىكى خىتاي نوپۇسى بولسا خىتاي
  ئوخشاش خىتاي بىلەن ناھايىتى زىچ ياشايدىغان   سىنگاپورغا  ۋە  تەيۋەن  بىز شىياڭگاڭ،.  خىتايالر

ياشايدىغان،  يېقىن   ئۇنىڭغا  ياكى يەرلەردە  قىسمىدىكى  بولغان  ئىچكى    كۈچلۈك   خىتاينىڭ 
خىت  تەسىرىگە  چەكلىمىسىنىڭ  ئەركىنلىك  ۋە  تازىالش    بېرىۋاتقان   يۈز  ايالرنىڭئۇچرىمىغان 
 .كۆرىمىز  ھوقۇق تەرەپدارى مەيدانىدا تۇرغانلىقىنى  كىشىلىك  ئاكتىپ،  ئىنتايىن  قارىتا  ئىشالرغا

جۇغراپىيەدە،    بىر  ھۆكۈم سۈرەلمەيدىغان، ئوخشاش  مۇستەبىتلىكى  پارتىيىنىڭ  كوممۇنىستىك
 خىتايالرغا  قۇرۇقلۇقتىكى  وڭچ  خىتايالر  بار  ئەركىنلىكى  ئۇچۇر  پەرقلىق رايونالردا ياشايدىغان،

 ياپونىيەدىن  گۇرۇپپىغا  بۇ.  چەكلەنمەيدۇ  بىلەنال  پەقەت خىتاينىڭ ئەتراپى  گۇرۇپپا  بۇ.  ئوخشىمايدۇ
  دۆلەتلەردىكى   بارلىق  بار   ئەركىنلىكى   ئۇچۇر  ياۋروپاغىچە   ئامېرىكىدىن  ئاۋىستىرالىيەگىچە،
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ئۈمىدسىزلەنگەنلىكىنى،   ناھايىتى  بېرىپ،  ئۈچۈن  قويۇش  كۆرسىتىپ  ئەمەسلىكىنى  ئۇنداق 
بولغانلىقىنى ئېيتتى  شۇنداقال كۆڭلى پات  .يېرىم  يولالپ ئەھۋالىمنى  -ھازىرغىچە  پات ئۇچۇر 

 189. مەن قىالاليدىغان ئىش بولسا ياردەم قىلىمەن، دەيدۇ«  .سورايدۇ

  بىز زىيارەت قىلغان مەھكۇم تۇققانلىرىنىڭ خېلى جىقى خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدە
  ۋە   توغرا  ھەققىدە   ئىشالر  بېرىۋاتقان  يۈز  ونىداراي  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ھەممىسى  ئۇالرنىڭ.  ئوقۇغان

 ئۇچۇرالرغا ئىگە خىتاي دوستىنىڭ يوق ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ.  يېڭى ئەڭ

.  قوغداپ قااللمايدۇ  كۆتۈرگەنلەرنى خەنزۇ كىملىكىمۇ  يۇقىرى  ئاۋازىنى  ۋە  كۆرگەن  ۋەقەلەرنى   بۇ
  خىتاينىڭ   ئايدا-2  يىلى-2018  مىساللىرىدىن بىرى،  بىلىنگەن  ئاخىرقى  ئەڭ  ئەھۋالنىڭ  بۇ

ياڭدىن ئۈرۈمچىگە ئائىلىسىنى يوقالپ   شېن.  بەرگەن  يۈز  شەھىرىدە  ياڭ  شېن  ئۆلكىسى  لياۋنىڭ
خىتاينىڭ  لىن  لى  بارغان كۆرگەنلىرىنى  ياش،  خەنزۇ   تورىدا   ئاالقە  ئىجتىمائىي  ئىسىملىك 

 .قىلىنغان  ھۆكۈم  جازاسىغا  قاماق  يىللىق  تۆت  ۋە  ئېلىنغان  قولغا  ئۈچۈن  ھەمبەھىرلىگەنلىكى
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ئۆلكىلەردىكى   دېتالىدا،  Clubhouseئۆيى    پاراڭلىشىش  ئاۋازلىق ئۇيغۇر    ئىچكىرى  خىتايالر 
ئاڭلىدى  جازا  رايونىدىكى قېتىم  تۇنجى  بىلەن  .الگېرلىرىنى    ۋاقىت   قىسقا  ناھايىتى  شۇنىڭ 

  ئىشلىتىشمۇ   نى  Clubhouse  ئوخشاش  روگراممىلىرىغاپ  قوللىنىشچان  نۇرغۇن  غەربنىڭ  ئىچىدە
خىتايالرغا  ۋاقىت  قىسقا   بۇ .  چەكلەندى ئۆلكىلەردىكى  ئىچكىرى    بولغانلىقىنى   نېمە   ئىچىدە 

 ئۆلكىلەردىكى خىتايالرنىڭ   ئىچكىرى  سۇتۇق،  ئابدۇراخمان  ۋە   گۈلزىرە تاشمەمەت  بەرگەن  سۆزلەپ
ئاڭالپ   كەچۈرمىشلىرىنى   كۆپىنچىلىرىنىڭ  ۋە  قالغانلىقىنى  ھەيران  ئىنتايىنئۇالرنىڭ 

بايان شىرمەمەت  191- 192.قىلدى  ئىشەنمىگەنلىكىنى  دا    Clubhouseئۆزىنىڭ    جەۋالن 
   193ئېيتقانلىرىنى ئاڭلىغانالر ئىچىدە يىغلىغان خىتايالرنىڭمۇ بار ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.

  ياشايدىغان   سىرتىدا  قۇرۇقلۇقىنىڭ  چوڭ  ئىككىنچى تۈردىكى خىتاي نوپۇسى بولسا خىتاي
  ئوخشاش خىتاي بىلەن ناھايىتى زىچ ياشايدىغان   سىنگاپورغا  ۋە  تەيۋەن  بىز شىياڭگاڭ،.  خىتايالر

ياشايدىغان،  يېقىن   ئۇنىڭغا  ياكى يەرلەردە  قىسمىدىكى  بولغان  ئىچكى    كۈچلۈك   خىتاينىڭ 
خىت  تەسىرىگە  چەكلىمىسىنىڭ  ئەركىنلىك  ۋە  تازىالش    بېرىۋاتقان   يۈز  ايالرنىڭئۇچرىمىغان 
 .كۆرىمىز  ھوقۇق تەرەپدارى مەيدانىدا تۇرغانلىقىنى  كىشىلىك  ئاكتىپ،  ئىنتايىن  قارىتا  ئىشالرغا

جۇغراپىيەدە،    بىر  ھۆكۈم سۈرەلمەيدىغان، ئوخشاش  مۇستەبىتلىكى  پارتىيىنىڭ  كوممۇنىستىك
 خىتايالرغا  قۇرۇقلۇقتىكى  وڭچ  خىتايالر  بار  ئەركىنلىكى  ئۇچۇر  پەرقلىق رايونالردا ياشايدىغان،

 ياپونىيەدىن  گۇرۇپپىغا  بۇ.  چەكلەنمەيدۇ  بىلەنال  پەقەت خىتاينىڭ ئەتراپى  گۇرۇپپا  بۇ.  ئوخشىمايدۇ
  دۆلەتلەردىكى   بارلىق  بار   ئەركىنلىكى   ئۇچۇر  ياۋروپاغىچە   ئامېرىكىدىن  ئاۋىستىرالىيەگىچە،
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  دەپسەندىچىلىكىگە   ھوقۇق  كىشىلىك   قىسمى  كۆپ   خېلى  ئۇالرنىڭ.  كىرگۈزۈلگەن  خىتايالر
خىتاي  ئاۋىستىرالىيەدە.  تۇرىدۇ  قارشى چوڭ  ۋىسى   ژۇرنالىست  ئىشلەيدىغان  خىتاي   شۈ 

   ئەيىبلەنگەن بىر كىشى.   بىلەن  خىيانەتچىلىك  ئۈچۈن  كۆتۈرگەنلىكى  يۇقىرى  ئاۋازىنى  قۇرۇقلۇقىدا
تەتقىقاتال توغرىسىدىكى  قىلىنغانلىقى  ئىشالرنىڭ  نېمە  ئئۇيغۇالرغا  قاتناشقانلىقى  چۈن،  ۈ رغا 

  194ئۇچرىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. تەھدىتكە بىلەن تۇغقانلىرى خىتايدىكى ئۆزىنىڭ
 ھۆكۈمەتنىڭ  يىلدا ئون نەچچە يېقىنقى كۆپىنچىسى لسابو نوپۇسى خىتاي  ئۈچىنچى تۈردىكى

خىتايالردۇر  رايونىغا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  بىلەن  رىغبەتلەندۈرۈشى   باشقا   گەرچە.  ئورۇنالشتۇرۇلغان 
ئۇالر بىۋاستە مەسىلە    ئەمما  بولسىمۇ،  ئاز  ئىنتايىن  سانى  ئۇالرنىڭ  سېلىشتۇرغاندا  نوپۇسقا  ئىككى 

ئۈچۈن بولغانلىقى  بىڭتۇەن  مۇھىم   رايونىدا  قىسمى  بىر  خىتايالرنىڭ  بۇ    دەپ   ھېساپلىنىدۇ. 
بول  يېرىم   ئاتىلىدىغان، قاراشقا  دەپ  ۋە  ىدىغان،ھەربىي   ئىشچىالر   سىستېمىلىق  دائىملىق 
  يەرلىرىنى  دېھقانچىلىق  مۇنبەت   ۋە   چوڭ  گۇرۇپپىغا شۇ رايوننىڭ  بۇ  دۆلەت.  تەۋە  جەمئىيىتىگە

  بېرىدىغان   ياردەم  ساقچىالرغا  يەنە كوللىكتىپ ۋەقەلەر چىققاندا  ئۇالر.  قىلىپ بەرگەن  تەقسىم 
  ئۇيغۇر  قەدىمكى  رايونى  ئولتۇراق  بىڭتۇەنلەرنىڭ.  ئوينايدۇ  رولىنى  قىلغۇچى  ئىجرا  قانۇن

  گېتو  خىل خىتايچە  بىر  ئۇالر  نۇقتىدىن قارىغاندا،  بۇ   شەھەرلىرىنىڭ يېنىغىال قۇرۇلغان بولۇپ،
ئىشچىالر   .بولىدۇ  دېيىشكە  شەكىللەندۈرگەن ۋە  بىڭتۇەن  بۇيان،  يىلالردىن    يېقىنقى 
ئىچىگە  بىرلىكلىرىدىن شەھەرلىرىنىڭ  ئۇيغۇر  ھۆكۈمەتنىڭ    باشقا،  خەلقى،  خىتاي  نۇرغۇن 

  قەدىمكى  رايوننىڭ  ئۇ  ياردىمى ۋە رىغبەتلەندۈرۈشى نەتىجىسىدە كۆچۈپ كەلدى. شۇنىڭ بىلەن
بىلەن ئۇيغۇرالر  خىتايالر  خەلقى  بولدى  جىددىيلىك  ئوتتۇرىسىدا  ئىمتىيازلىق   بارلىق.  پەيدا 

لىكىنى ئەڭ كۆپ بىلىدىغان، گۇرۇپپىالر ئىچىدە، بۇ رايوندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچى
ئۇيغۇر گۇرۇپپا  بوالاليدىغان  مىللىي  رايونىدىكى   گۇۋاھچى  گۇرۇپپىلىرىدۇر.  خىتاي   كۆچمەن 

قولاليدىغان كىشىلەرمۇ   سىياسىتىنى  دۆلەت  خاراكتېرلىك  باستۇرۇش  سەۋەبىدىن،  جىددىيلىك
شۇ گۇرۇپپىلىرىخىتايال  يەنە  خىتاي  كۆچمەن   خىتاي   مىليارد  يېرىم   بىر  دۇنيادىكى  ردۇر. 

 . يەتمەيدۇ كىمۇ 1نوپۇسىنىڭ %
  ئۆزى   ئىلگىرى،  مەجبۇرلىنىشتىن  ئىشلەشكە  بولۇپ  ئوقۇتقۇچى  قەلبىنۇر سىدىق، الگېرالردا

بالىالرغا  يۈز   مەكتەپتە  ئىشلىگەن جىددىيلىكنىڭ  ئېتنىك  ۋەقەدىن،  بىر  بولغان    بەرگەن 
ىم ئىشلىگەن مەكتەپتە ئائىلىسىدىكىلەر  مەن ئاخىرقى قېت: »تەسىرىنى بىز بىلەن ئورتاقالشتى

  ئاپام  دادام،  مۇئەللىم،»ئوقۇغۇچىلىرى بار ئىدى.    الگېرغا ئېلىپ كېتىلگەن خېلى كۆپ ئۇيغۇر
  ھۆكۈمەت دادىڭىز بىلەن ئاپىڭىزنى ئېلىپ كەتتى، »  ،سورىغاندا  دەپ مەندىن  «كەلمەمدۇ؟   قايتىپ

كېلىدۇ قايتىپ  ئۇالر  ئاتائەمما    دەيتتىم.«  ئەمما  قايتىپ-نۇرغۇنلىرىنىڭ   ئانىسىنىڭ 
يۈز  بۇ  بىلەتتىم.  كەلمەيدىغانلىقىنىمۇ ئوقۇغۇچىالر  خىتاي  ئاڭلىغان    بەرگەن  پاراڭالرنى 

.  دەيتتى  «كاشكى ھەممىڭالرنى ئېلىپ كەتسىچۇ  بوپتۇ،  ياخشى  بەك»  ئىشالردىن خوش بولۇپ 
  « قىلىدۇ؟  بۇنداق  نېمىشقا  رئۇال  قانۇن نېمە دېسە شۇنى قىلىمىز،  بىز»  ئوقۇغۇچىلىرىم   ئۇيغۇر

بىز ئۇيغۇر بولغانلىقىمىز ئۈچۈن مۇشۇنداق قىلىدۇ، دەپ    .ئىنتايىن ئازابلىناتتىم   مەن  دېگەندە،
 195«. دىيەلمەيتتىم 
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  دەپسەندىچىلىكىگە   ھوقۇق  كىشىلىك   قىسمى  كۆپ   خېلى  ئۇالرنىڭ.  كىرگۈزۈلگەن  خىتايالر
خىتاي  ئاۋىستىرالىيەدە.  تۇرىدۇ  قارشى چوڭ  ۋىسى   ژۇرنالىست  ئىشلەيدىغان  خىتاي   شۈ 

   ئەيىبلەنگەن بىر كىشى.   بىلەن  خىيانەتچىلىك  ئۈچۈن  كۆتۈرگەنلىكى  يۇقىرى  ئاۋازىنى  قۇرۇقلۇقىدا
تەتقىقاتال توغرىسىدىكى  قىلىنغانلىقى  ئىشالرنىڭ  نېمە  ئئۇيغۇالرغا  قاتناشقانلىقى  چۈن،  ۈ رغا 

  194ئۇچرىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. تەھدىتكە بىلەن تۇغقانلىرى خىتايدىكى ئۆزىنىڭ
 ھۆكۈمەتنىڭ  يىلدا ئون نەچچە يېقىنقى كۆپىنچىسى لسابو نوپۇسى خىتاي  ئۈچىنچى تۈردىكى

خىتايالردۇر  رايونىغا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  بىلەن  رىغبەتلەندۈرۈشى   باشقا   گەرچە.  ئورۇنالشتۇرۇلغان 
ئۇالر بىۋاستە مەسىلە    ئەمما  بولسىمۇ،  ئاز  ئىنتايىن  سانى  ئۇالرنىڭ  سېلىشتۇرغاندا  نوپۇسقا  ئىككى 

ئۈچۈن بولغانلىقى  بىڭتۇەن  مۇھىم   رايونىدا  قىسمى  بىر  خىتايالرنىڭ  بۇ    دەپ   ھېساپلىنىدۇ. 
بول  يېرىم   ئاتىلىدىغان، قاراشقا  دەپ  ۋە  ىدىغان،ھەربىي   ئىشچىالر   سىستېمىلىق  دائىملىق 
  يەرلىرىنى  دېھقانچىلىق  مۇنبەت   ۋە   چوڭ  گۇرۇپپىغا شۇ رايوننىڭ  بۇ  دۆلەت.  تەۋە  جەمئىيىتىگە

  بېرىدىغان   ياردەم  ساقچىالرغا  يەنە كوللىكتىپ ۋەقەلەر چىققاندا  ئۇالر.  قىلىپ بەرگەن  تەقسىم 
  ئۇيغۇر  قەدىمكى  رايونى  ئولتۇراق  بىڭتۇەنلەرنىڭ.  ئوينايدۇ  رولىنى  قىلغۇچى  ئىجرا  قانۇن

  گېتو  خىل خىتايچە  بىر  ئۇالر  نۇقتىدىن قارىغاندا،  بۇ   شەھەرلىرىنىڭ يېنىغىال قۇرۇلغان بولۇپ،
ئىشچىالر   .بولىدۇ  دېيىشكە  شەكىللەندۈرگەن ۋە  بىڭتۇەن  بۇيان،  يىلالردىن    يېقىنقى 
ئىچىگە  بىرلىكلىرىدىن شەھەرلىرىنىڭ  ئۇيغۇر  ھۆكۈمەتنىڭ    باشقا،  خەلقى،  خىتاي  نۇرغۇن 

  قەدىمكى  رايوننىڭ  ئۇ  ياردىمى ۋە رىغبەتلەندۈرۈشى نەتىجىسىدە كۆچۈپ كەلدى. شۇنىڭ بىلەن
بىلەن ئۇيغۇرالر  خىتايالر  خەلقى  بولدى  جىددىيلىك  ئوتتۇرىسىدا  ئىمتىيازلىق   بارلىق.  پەيدا 

لىكىنى ئەڭ كۆپ بىلىدىغان، گۇرۇپپىالر ئىچىدە، بۇ رايوندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچى
ئۇيغۇر گۇرۇپپا  بوالاليدىغان  مىللىي  رايونىدىكى   گۇۋاھچى  گۇرۇپپىلىرىدۇر.  خىتاي   كۆچمەن 

قولاليدىغان كىشىلەرمۇ   سىياسىتىنى  دۆلەت  خاراكتېرلىك  باستۇرۇش  سەۋەبىدىن،  جىددىيلىك
شۇ گۇرۇپپىلىرىخىتايال  يەنە  خىتاي  كۆچمەن   خىتاي   مىليارد  يېرىم   بىر  دۇنيادىكى  ردۇر. 

 . يەتمەيدۇ كىمۇ 1نوپۇسىنىڭ %
  ئۆزى   ئىلگىرى،  مەجبۇرلىنىشتىن  ئىشلەشكە  بولۇپ  ئوقۇتقۇچى  قەلبىنۇر سىدىق، الگېرالردا

بالىالرغا  يۈز   مەكتەپتە  ئىشلىگەن جىددىيلىكنىڭ  ئېتنىك  ۋەقەدىن،  بىر  بولغان    بەرگەن 
ىم ئىشلىگەن مەكتەپتە ئائىلىسىدىكىلەر  مەن ئاخىرقى قېت: »تەسىرىنى بىز بىلەن ئورتاقالشتى

  ئاپام  دادام،  مۇئەللىم،»ئوقۇغۇچىلىرى بار ئىدى.    الگېرغا ئېلىپ كېتىلگەن خېلى كۆپ ئۇيغۇر
  ھۆكۈمەت دادىڭىز بىلەن ئاپىڭىزنى ئېلىپ كەتتى، »  ،سورىغاندا  دەپ مەندىن  «كەلمەمدۇ؟   قايتىپ

كېلىدۇ قايتىپ  ئۇالر  ئاتائەمما    دەيتتىم.«  ئەمما  قايتىپ-نۇرغۇنلىرىنىڭ   ئانىسىنىڭ 
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.  دەيتتى  «كاشكى ھەممىڭالرنى ئېلىپ كەتسىچۇ  بوپتۇ،  ياخشى  بەك»  ئىشالردىن خوش بولۇپ 
  « قىلىدۇ؟  بۇنداق  نېمىشقا  رئۇال  قانۇن نېمە دېسە شۇنى قىلىمىز،  بىز»  ئوقۇغۇچىلىرىم   ئۇيغۇر

بىز ئۇيغۇر بولغانلىقىمىز ئۈچۈن مۇشۇنداق قىلىدۇ، دەپ    .ئىنتايىن ئازابلىناتتىم   مەن  دېگەندە،
 195«. دىيەلمەيتتىم 
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 الگېرالر قانۇندا  خەلقئارا. 10
يېقىنقى  قىسمىدا،  بۇ  دوكالتنىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ  (  باشالپ  يىلدىن-2014)  يىلالردا  خىتاي 

  بارغان  ئېلىپ  دائىرىسىدە  تۇرۇش پىالنى  تۇتۇپ  كۆلەملىك   كەڭ  قوزغىغان  رايونىدا  ئاپتونوم   ئۇيغۇر
بىرگە  جىنايىتى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  ھەرىكەتلەر، دوكالتتا،   .قىلىنىدۇ  مۇزاكىرە  بىلەن 

خىتاي   كونكرېت دىلودىكى تەبىئىي شەخسلەرنىڭ جىنايى جاۋاپكارلىققا تارتىلىشىنى ئەمەس،
باھا    قانۇنىي  خەلقئارادىكى  بىلەن  سۈپىتى  بولۇش  دۆلەت  بىر  ھۆكۈمىتىنىڭ مەسئۇلىيىتىگە 

 بېرىلىدۇ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سابىق خىتاي ساقچىسى، ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى سوتالش ئۈچۈن 
لوندوندا ئېچىلغان ئۇيغۇر سوتىدا گۇۋاھلىق بەردى.  ئۇيغۇرالرنىڭ تۇتۇپ تۇرۇش ئورۇنلىرى ۋە الگىرالردا قىيىن قىستاققا ئېلىنىش ئۇسۇللىرىنى 

پاش قىلدى.-ئەسلى فوتوگرافقا ئاساسەن سىزىلغان- 

ئۇيغۇر سوت كوللىگىيەسى 

I  ئىرقىي قانۇندىكى  خەلقئارا  ئىرقىي  .  دۆلەتلەرنىڭ  ھەرقايسى  ۋە  جىنايىتى  قىرغىنچىلىق 
 قىرغىنچىلىق جىنايىتىدىكى مەسئۇلىيىتى 

قائىدە/    قانۇن  ئالىي)  jus cogens  قىلىش   مەنئى  قىرغىنچىلىقنى   ئىرقىي (  مەجبۇرىي 
چېتىشلىق،  قانۇن جەھەتتە بارلىق دۆلەتلەرگە    خەلقئارا  بولۇپ،  قائىدە  بىر  كاتېگورىيىسىدىكى

 ئومۇمىي  تەشكىالتى دۆلەتلەر  ھىچقانداق دۆلەت بۇ كاتىگورىيەنىڭ سىرتىدا ئەمەس. بىرلەشكەن
 ماقۇلالنغان  بىردەك  بىلەن  قارارى  260A (III)كۈنىدىكى  -9  ئاينىڭ-12  يىلى-1948  مەجلىسى

  ئىرقىي  196ى، ئەھدىنامىس  جازاالش  ۋە  ئېلىش   ئالدىنى  قىرغىنچىلىقنىڭ  ئىرقىي
 ۋە بەلگىلىدى  ئېنىق  ئىكەنلىكىنى   جىنايەت  بويىچە  قانۇن  خەلقئارا  قىرغىنچىلىقنىڭ

  ئەھدىنامىگە ئاساسەن، دۆلەتلەر ئېرقىي قىرغىنچىلىقنى جازاالش ۋە ئالدىنى   .جەزملەشتۈردى
ۋاقىتلىرىدىمۇ    تىنچلىق  ۋە  ئۇرۇش  ئالىدۇ، بۇ مەجبۇرىيەت  ئۈستىگە  مەجبۇرىيىتىنىمۇ   ئېلىش

  ئالدىنى   قىرغىنچىلىقنىڭ  ئىرقىي  ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ  ئاساسەن،  ەھدىنامىگەكۈچكە ئىگە. ئ
/    دۆلەت/    ئورۇن  ھېچقانداق  ھەممەيلەنگە ئورتاق بولۇپ،  مەجبۇرىيىتى  جازاالش  ئۇنى  ۋە  ئېلىش
بۇ    197.قارىتىلغان  جەمئىيەتكە  خەلقئارا  پۈتكۈل   چەكلىمىسىسىز  رايون ھۆكۈمىتى  خىتاي 

- 18  ئاينىڭ-4  يىلى- 1983  ۋە  قويغان  ئىمزا  كۈنى-20  ئاينىڭ-7  يىلى -1949ئەھدىنامىگە  
  198تەستىقلىغان. ۈنىك

-2بۆلۈمىنىڭ    «ھەرىكەتلەر   شەكىللەندۈرىدىغان  قىرغىنچىلىقنى  ئىرقىي»ئەھدىنامىنىڭ  
 ئېنىقلىما بېرىلگەن. تۆۋەندىكىدەك جىنايىتىگە  قىرغىنچىلىق ئىرقىي اددىسىدا،م

ئاساسەن،  بۇ   ياكى   پۈتۈنلەي  گۇرۇھنى  دىنىي  ياكى  ئىرق  ئېتنىك،  مىللىي،  ئەھدىنامىگە 
ھەر   تۆۋەندىكى  قىلىنغان  بىلەن  نىيىتى  يوقىتىش  قىسمەن   ئىرقىي   بىرى   ھەرىكەتلەرنىڭ 

 . ھېسابلىنىدۇ جىنايىتى قىرغىنچىلىق

a )؛ گۇرۇپپا ئەزالىرىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى 

b) يەتكۈزۈش؛ جەھەتتە زىيان روھىي ۋە جىسمانىي ئېغىر ئەزالىرىغا گۇرۇپپا 

c  )ياشاش  ئۈچۈن،  يوقىتىش  قىسمەن  ياكى  پۈتۈنلەي  مەۋجۇتلۇقىنى  فىزىكىلىق  گۇرۇپپىنىڭ  
 ئۆزگەرتىش؛ قەستەن شارائىتىنى

d )قوللىنىش؛  تەدبىرلىرىنى ئېلىش تۇغۇتنىڭ ئالدىنى ئىچىدە گۇرۇپپا 

e )يۆتكەش؛  مەجبۇرىي گۇرۇپپىغا باشقا بالىالرنى تەۋە گۇرۇپپىغا 

 

 
 .ئەھدىنامە« دەپ قىسقارتىپ ئېلىنىدۇتېكىستنىڭ داۋامىدا » 196

197  International Court of Justice. (1996). Bosnia and Herzegovina v Yugoslavia. 11 Temmuz 1996. s31. 21 

Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
198  Çin Halk Cumhuriyeti, Sözleşme’ye taraf olmakla beraber, Uluslararası Adalet Divanı’nın yargı yetkisine 

ilişkin 9. maddeye çekince koymuştur. United Nations Treaty Collection. “Status of Treaties. 21 Mayıs 2021 
tarihinde erişilmiştir. 
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 الگېرالر قانۇندا  خەلقئارا. 10
يېقىنقى  قىسمىدا،  بۇ  دوكالتنىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ  (  باشالپ  يىلدىن-2014)  يىلالردا  خىتاي 

  بارغان  ئېلىپ  دائىرىسىدە  تۇرۇش پىالنى  تۇتۇپ  كۆلەملىك   كەڭ  قوزغىغان  رايونىدا  ئاپتونوم   ئۇيغۇر
بىرگە  جىنايىتى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  ھەرىكەتلەر، دوكالتتا،   .قىلىنىدۇ  مۇزاكىرە  بىلەن 
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باھا    قانۇنىي  خەلقئارادىكى  بىلەن  سۈپىتى  بولۇش  دۆلەت  بىر  ھۆكۈمىتىنىڭ مەسئۇلىيىتىگە 
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c  )ياشاش  ئۈچۈن،  يوقىتىش  قىسمەن  ياكى  پۈتۈنلەي  مەۋجۇتلۇقىنى  فىزىكىلىق  گۇرۇپپىنىڭ  
 ئۆزگەرتىش؛ قەستەن شارائىتىنى

d )قوللىنىش؛  تەدبىرلىرىنى ئېلىش تۇغۇتنىڭ ئالدىنى ئىچىدە گۇرۇپپا 

e )يۆتكەش؛  مەجبۇرىي گۇرۇپپىغا باشقا بالىالرنى تەۋە گۇرۇپپىغا 

 

 
 .ئەھدىنامە« دەپ قىسقارتىپ ئېلىنىدۇتېكىستنىڭ داۋامىدا » 196

197  International Court of Justice. (1996). Bosnia and Herzegovina v Yugoslavia. 11 Temmuz 1996. s31. 21 

Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
198  Çin Halk Cumhuriyeti, Sözleşme’ye taraf olmakla beraber, Uluslararası Adalet Divanı’nın yargı yetkisine 

ilişkin 9. maddeye çekince koymuştur. United Nations Treaty Collection. “Status of Treaties. 21 Mayıs 2021 
tarihinde erişilmiştir. 

 I. خەلقئــارا قانۇندىكــى ئېرقىــي قىرغىنچىلىــق جىنايىتــى  ۋە ھەرقايســى دۆلەتلەرنىــڭ ئېرقىــي 
مەســئۇلىيىتى جىنايىتىدىكــى  قىرغىنچىلىــق 
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  ماددى   جىنايىتىنىڭ  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  دائىرىسىدە،  بەلگىلىمە  ئېلىنغان  نەقىل
دائىرىسىدە؛  كۆرسىتىلگەن  تارماقتا  بەش  يۇقىرىدىكى  ئېلېمېنتى   مەنىۋىي  ھەرىكەتلەرنىڭ 

  پۈتۈنلەي   گۇرۇپپىنى  دىنىي  ياكى  ئىرق  ئېتنىك،  مىللىي،  ھەرىكەتلەرنىڭ  بۇ  بولسا،  مېنتىىئېل
يوقىتىشنى  ئاالھىدە )  قىسمەن  ياكى بىلەن(    سادىر   قىلمىشالرنى  قىلغان  مەقسەت  مۇددىئا 

 كېلىشى  مەيدانغا  ئېلېمېنتىنىڭ  ماددى  جىنايىتىنىڭ  قىرغىنچىلىق   ئىرقىي.  قىلىشىدۇر
 شۇڭالشقا،.  يېتەرلىك  قانداق بىرىنى قىلىش  ھەر  كۆرسىتىلگەن بەش ماددىنىڭيۇقىرىدا    ئۈچۈن،

  پەقەت  ئىپادىسىنى  «يوقىتىش»  ئىشلىتىلگەن  ئۈچۈن  كۆرسىتىش  مەقسەتنى  ئاالھىدە  ماقالىدە
. بولمايدۇ  چۈشىنىشكە  دەپ  ئۆلتۈرۈش/    يوقىتىش  مەۋجۇتلۇقىنى  جىسمانىي  ئەزالىرىنىڭ  گۇرۇپپا

  ئۇچرىغۇچىسى،  زىيانكەشلىكىگە  جىنايىتىنىڭ  قىرغىنچىلىق  ىيئىرق   بويىچە  بەلگىلىمە
  دىنىي   ياكى  ئىرقىي  مىللىي، ئېتنىك،.  دىنىي گۇرۇپپىدۇر  ياكى بىر  ئىرقىي  ئېتنىك،  مىللىي،
  قىلىدىغانلىقى   تەشكىل  قىسمىنى  كۆپ  نوپۇسنىڭ  ئورنىدىكى  جۇغراپىيىلىك  ئۆزىنىڭ  گۇرۇپپا

 قۇربانى  جىنايىتىنىڭ  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  بولۇشى  كۈچلۈك  جەھەتتە  ئىقتىسادىي  ياكى
 ئەمەس. بولۇش ئۈچۈن مۇھىم 

قاتناشقان ھۆكۈمىتى   ماددىسىدىكى -31نىڭ    «قانۇنى  شەرتنامىسى  ۋىينا»  خىتاي 
مۇقەددىمىسىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر شەرتنامىنىڭ تېكىستىدا   ئاساسەن،  بەلگىلىمىسىگە

 199ئۇ شەتنامىنىڭ چۈشەندۈرىلىشىدە دىققەتكە ئېلىنىدۇ.   نەقىل ئېلىنغان باشقا تېكىستلەرمۇ
 مۇقەددىمىسىگە   ئەھدىنامىسىنىڭ  جازاالش  ۋە  ئېلىش  ئالدىنى  قىرغىنچىلىقنىڭ  ئىرقىي

ب - 96  كۈنىدىكى-11  ئاينىڭ-12  يىل-1946  مەجلىسىنىڭ  ئومۇمىي  ت   د  كىرگۈزۈلگەن، 
  ھوقۇقىنى   ئىنسانالر توپىنىڭ مەۋجۇتلۇقپۈتكۈل  »  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 200قارارىدا،   ومۇرلۇقن

ۋىجدانىنى   ئىنسانىيەتنىڭ  قىرغىنچىلىقنىڭ  ئىرقىي  يەنە  قاراردا  بۇ.  قارىلىدۇ  دەپ  «قىلىش  رەت
  قوشقان  ۋە ئىنسانىيەتكە  مەدەنىيەتكە  تەۋرىتىدىغانلىقى، قىرغىنچىلىققا ئۇچرىغان گۇرۇپپىنىڭ

سەۋەبىدىن، بولۇشى  يوق    ھەم  كەلتۈرىدىغانلىقى  زىيان   زور  ئىنسانىيەتكە  تۆھپىلىرىنىڭ 
زىت   مەقسىتىگە   ۋە  روھى  تەشكىالتىنىڭ  دۆلەتلەر   بىرلەشكەن  ھەم  قائىدىگە،  ئەخالقىي

 ئىرقىي   قارىشى،  كۆز  ئېلىنغان  نەقىل  بايا  نىڭ  ت  د  ب  شۇڭالشقا،  ئىكەنلىكى بايان قىلىنغان.
 قانۇنىي   توغرىسىدىكى  ەنلىكىبەرمىگ  يۈز  ياكى   بەرگەن  يۈز  جىنايىتىنىڭ  قىرغىنچىلىق
 بەزى  ئەھدىنامە  سوتىدا،  ئەدلىيە  خەلقئارا.  كېرەك  قىلىش  ئاساس  پائالىيىتىدە  چۈشەندۈرۈش

 مەقسەت  بۇ  ھەمدە  قىلىدۇ  مەقسەت  قىلىشنى  كاپالەتلىك  تولۇق  مەۋجۇتلۇقىغا  توپىنىڭ  كىشىلەر
  201ئۆلچىمى دەپ قارىلىدۇ. چۈشەندۈرۈش ۋە ئاساسى ماددىالرنىڭ بارلىق ئەھدىنامىدىكى

 

 
199  Vienna Convention on the Law of Treaties. (1980). 21 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir.  
200  UN General Assembly. (2946). The Crime of Genocide. 11 Aralık 1946, A/RES/96. 21 Mayıs 2021 tarihinde 

erişilmiştir. 
201  International Court of Justice. (1951). Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of 

the Crime of Genocide (Advisory Opinion). 28 Mayıs 1951. s. 12. 21 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 

 قانۇنسىز   دۆلەتلەرنىڭ»  تەييارلىغان 202كومىتېتى   قانۇن  خەلقئارا  يىلدىكى-2001
 ئىرقىي   ئاساسالنغاندا،  دوكالتقا  ماۋزۇلۇق  «مەسئۇلىيىتى  خەلقئارالىق  قىلمىشلىرىنىڭ

 ئاساسەن   قانۇنىغا  دۆلەتنىڭ  ئەگەر بىر   ھەرىكەتلەرنى،   شەكىللەندۈرگەن  جىنايىتى   قىرغىنچىلىق 
كادىرى  تەرىپىدىن،  ياكى  كىشىلەر  ئىگە  ساالھىيىتىگە  دۆلەت    ھوقۇقىنى   ھۆكۈمەت  ئورۇنالر 

قىرغىنچىلىقنىڭ    قىلغان  سادىر  بويىچە  كۆرسەتمە  ياكى  يۈرگۈزۈپ ئېرقىي  بۇ  بولسا، 
  203مەسئۇلىيىتىنى شۇ دۆلەت ئۈستىگە ئالىدۇ.

  جىنايىتىدىن   قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  دۆلەتنىڭ  شۇڭالشقا،.  ئەمەس  ئادەم   ھەقىقىي  دۆلەت
جىنايەتنىڭ  مەسئۇلىيىتىنى  قانۇنىي  خەلقئارالىق  چىققان  كېلىپ  مەنىۋى  بەلگىلىگەندە، 
  قىسمەن  گۇرۇپپىنى دىنىي ياكى ئىرق ئېتنىك، مىللىي،) مۇددىئانىڭ ئاالھىدە بولغان ئامىلى

سۇبيېكتىپبولۇش  مەۋجۇت(  مەقسىتى  يوقىتىش  پۈتۈنلەي  ياكى   پسىخولوگىيىلىك -ى، 
بەلكى  ئاساس  شارائىتنى  ۋە   ئىستراتېگىيەلەر  سىياسەتلەر،  بايانالر،  رەسمىي  قىلماستىن، 
  پىالننىڭ   ئەمەلىيەتلەر قاتارلىق ئوبىيكىتىپ ئۆلچەملەردىن پايدىلىنىپ، ئومۇمىي  پىالنالنغان

چىقىلىدۇ.    ھەرىكەت  ياكى  مەۋجۇتلۇقى قاراپ   سوتى،   ئەدلىيە  خەلقئارا  مەسىلەن:ئەندىزىسى 
ئۈچۈن،   بولغانلىقى   مۇددىئا  ئاالھىدە  قاراتاغ مەسىلىسىدە،  ۋە  سېربىيە  /  گېرتسېگوۋىنا-بوسنىيە

  ئەمەس، ھالىتىنى پسىخولوگىيىلىك  قىلغۇچىالرنىڭ سادىر قىلمىش ۋەقەلەردە  كونكېرت يەككە
بىر  توپقا  بىر  ئوخشاش  بەلكى ئوخشايد-يۈرگۈزۈلگەن  ۋەھشىيلىكنىڭ   نۇرغۇن  ىغانبىرىگە 

 پىالننىڭ   ئومۇمىي  سېلىپ،   تەرتىپكە  سەۋىيىدە  بولىدىغان  چۈشىنىشكە  پىالنالنغانلىقىنى
  204.ئىزدىدى ئۆلچەملەرنى ئوبيېكتىپ قاتارلىق ئەندىزىسى ھەرىكەت ياكى مەۋجۇتلۇقى

 ئىرقىي   كۆرسىتىپ،  سەۋەبلەرنى  خىل  ھەر  مۇناسىۋەتلىك  بىخەتەرلىككە  دۆلەتلەرنىڭ  ھەرقايسى
 ئۆزىنى  مەسئۇلىيەتتىن  قانۇنىي  خەلقئارالىق  چىققان  كېلىپ  جىنايىتىدىن  قىرغىنچىلىق 

بولسۇن  »  ماددىسىدا-1  ئەھدىنامىنىڭ  چۈنكى،.  ئەمەس  مۇمكىن  قاچۇرۇشى ۋاقتى  ئۇرۇش 
  قىرغىنچىلىقنىڭ  ئىرقىي   تەرەپ دۆلەتلەرنىڭ  ھەرقايسى  ئىشلىتىپ،  ئىبارىسىنى  «بولمىسۇن

 سادىر  جىنايىتى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  ۋە  جازاالش  قىرغىنچىلىقنى   ئىرقىي   ئېلىش،   ئالدىنى
 سوتى،  ئەدلىيە  خەلقئارا.  بەلگىلەنگەن  دەپ  داۋاملىشىدۇ  مەڭگۈ  مەجبۇرىيىتى  قىلماسلىق

  بىلەن   ئارمىيىسىنىڭ ئاراكان ۋىاليىتى )راخىن ۋىاليىتى(  بېرما  بېرما مەسىلىسىدە،/    گامبىيە
بېرمىنىڭ  توقۇنۇشۇپ  قوراللىق  ئادا   مەجبۇرىيىتىنى  ئەھدىنامىدىكى  قېلىشىنىڭ، 

  205يەكۈنلىدى. شەكىللەندۈرمەيدىغانلىقىنى سەۋەبىنى قانۇنلۇق قىلماسلىقىنىڭ

 
202  Uluslararası Hukuk Komisyonu, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın m. 13/1-a hükmüne istinaden Genel 

Kurul tarafından uluslararası hukukun geliştirilip tedvin edilmesi amacıyla kurulan bir komisyondur. 
203  International Law Commission. (2001). Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. article 4, 

5, 7, 8. 21 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
204 International Court of Justice. (2007). Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, 26 Şubat 2007. 

s242, s373. 21 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
205 International Court of Justice. (2020). The Gambia v. Myanmar, 23 Ocak 2020. 21 Mayıs 2021 tarihinde 

erişilmiştir. 
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  ماددى   جىنايىتىنىڭ  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  دائىرىسىدە،  بەلگىلىمە  ئېلىنغان  نەقىل
دائىرىسىدە؛  كۆرسىتىلگەن  تارماقتا  بەش  يۇقىرىدىكى  ئېلېمېنتى   مەنىۋىي  ھەرىكەتلەرنىڭ 

  پۈتۈنلەي   گۇرۇپپىنى  دىنىي  ياكى  ئىرق  ئېتنىك،  مىللىي،  ھەرىكەتلەرنىڭ  بۇ  بولسا،  مېنتىىئېل
يوقىتىشنى  ئاالھىدە )  قىسمەن  ياكى بىلەن(    سادىر   قىلمىشالرنى  قىلغان  مەقسەت  مۇددىئا 

 كېلىشى  مەيدانغا  ئېلېمېنتىنىڭ  ماددى  جىنايىتىنىڭ  قىرغىنچىلىق   ئىرقىي.  قىلىشىدۇر
 شۇڭالشقا،.  يېتەرلىك  قانداق بىرىنى قىلىش  ھەر  كۆرسىتىلگەن بەش ماددىنىڭيۇقىرىدا    ئۈچۈن،

  پەقەت  ئىپادىسىنى  «يوقىتىش»  ئىشلىتىلگەن  ئۈچۈن  كۆرسىتىش  مەقسەتنى  ئاالھىدە  ماقالىدە
. بولمايدۇ  چۈشىنىشكە  دەپ  ئۆلتۈرۈش/    يوقىتىش  مەۋجۇتلۇقىنى  جىسمانىي  ئەزالىرىنىڭ  گۇرۇپپا

  ئۇچرىغۇچىسى،  زىيانكەشلىكىگە  جىنايىتىنىڭ  قىرغىنچىلىق  ىيئىرق   بويىچە  بەلگىلىمە
  دىنىي   ياكى  ئىرقىي  مىللىي، ئېتنىك،.  دىنىي گۇرۇپپىدۇر  ياكى بىر  ئىرقىي  ئېتنىك،  مىللىي،
  قىلىدىغانلىقى   تەشكىل  قىسمىنى  كۆپ  نوپۇسنىڭ  ئورنىدىكى  جۇغراپىيىلىك  ئۆزىنىڭ  گۇرۇپپا

 قۇربانى  جىنايىتىنىڭ  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  بولۇشى  كۈچلۈك  جەھەتتە  ئىقتىسادىي  ياكى
 ئەمەس. بولۇش ئۈچۈن مۇھىم 

قاتناشقان ھۆكۈمىتى   ماددىسىدىكى -31نىڭ    «قانۇنى  شەرتنامىسى  ۋىينا»  خىتاي 
مۇقەددىمىسىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر شەرتنامىنىڭ تېكىستىدا   ئاساسەن،  بەلگىلىمىسىگە

 199ئۇ شەتنامىنىڭ چۈشەندۈرىلىشىدە دىققەتكە ئېلىنىدۇ.   نەقىل ئېلىنغان باشقا تېكىستلەرمۇ
 مۇقەددىمىسىگە   ئەھدىنامىسىنىڭ  جازاالش  ۋە  ئېلىش  ئالدىنى  قىرغىنچىلىقنىڭ  ئىرقىي

ب - 96  كۈنىدىكى-11  ئاينىڭ-12  يىل-1946  مەجلىسىنىڭ  ئومۇمىي  ت   د  كىرگۈزۈلگەن، 
  ھوقۇقىنى   ئىنسانالر توپىنىڭ مەۋجۇتلۇقپۈتكۈل  »  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي 200قارارىدا،   ومۇرلۇقن

ۋىجدانىنى   ئىنسانىيەتنىڭ  قىرغىنچىلىقنىڭ  ئىرقىي  يەنە  قاراردا  بۇ.  قارىلىدۇ  دەپ  «قىلىش  رەت
  قوشقان  ۋە ئىنسانىيەتكە  مەدەنىيەتكە  تەۋرىتىدىغانلىقى، قىرغىنچىلىققا ئۇچرىغان گۇرۇپپىنىڭ

سەۋەبىدىن، بولۇشى  يوق    ھەم  كەلتۈرىدىغانلىقى  زىيان   زور  ئىنسانىيەتكە  تۆھپىلىرىنىڭ 
زىت   مەقسىتىگە   ۋە  روھى  تەشكىالتىنىڭ  دۆلەتلەر   بىرلەشكەن  ھەم  قائىدىگە،  ئەخالقىي

 ئىرقىي   قارىشى،  كۆز  ئېلىنغان  نەقىل  بايا  نىڭ  ت  د  ب  شۇڭالشقا،  ئىكەنلىكى بايان قىلىنغان.
 قانۇنىي   توغرىسىدىكى  ەنلىكىبەرمىگ  يۈز  ياكى   بەرگەن  يۈز  جىنايىتىنىڭ  قىرغىنچىلىق
 بەزى  ئەھدىنامە  سوتىدا،  ئەدلىيە  خەلقئارا.  كېرەك  قىلىش  ئاساس  پائالىيىتىدە  چۈشەندۈرۈش

 مەقسەت  بۇ  ھەمدە  قىلىدۇ  مەقسەت  قىلىشنى  كاپالەتلىك  تولۇق  مەۋجۇتلۇقىغا  توپىنىڭ  كىشىلەر
  201ئۆلچىمى دەپ قارىلىدۇ. چۈشەندۈرۈش ۋە ئاساسى ماددىالرنىڭ بارلىق ئەھدىنامىدىكى

 

 
199  Vienna Convention on the Law of Treaties. (1980). 21 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir.  
200  UN General Assembly. (2946). The Crime of Genocide. 11 Aralık 1946, A/RES/96. 21 Mayıs 2021 tarihinde 

erişilmiştir. 
201  International Court of Justice. (1951). Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of 

the Crime of Genocide (Advisory Opinion). 28 Mayıs 1951. s. 12. 21 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 

 قانۇنسىز   دۆلەتلەرنىڭ»  تەييارلىغان 202كومىتېتى   قانۇن  خەلقئارا  يىلدىكى-2001
 ئىرقىي   ئاساسالنغاندا،  دوكالتقا  ماۋزۇلۇق  «مەسئۇلىيىتى  خەلقئارالىق  قىلمىشلىرىنىڭ

 ئاساسەن   قانۇنىغا  دۆلەتنىڭ  ئەگەر بىر   ھەرىكەتلەرنى،   شەكىللەندۈرگەن  جىنايىتى   قىرغىنچىلىق 
كادىرى  تەرىپىدىن،  ياكى  كىشىلەر  ئىگە  ساالھىيىتىگە  دۆلەت    ھوقۇقىنى   ھۆكۈمەت  ئورۇنالر 

قىرغىنچىلىقنىڭ    قىلغان  سادىر  بويىچە  كۆرسەتمە  ياكى  يۈرگۈزۈپ ئېرقىي  بۇ  بولسا، 
  203مەسئۇلىيىتىنى شۇ دۆلەت ئۈستىگە ئالىدۇ.

  جىنايىتىدىن   قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  دۆلەتنىڭ  شۇڭالشقا،.  ئەمەس  ئادەم   ھەقىقىي  دۆلەت
جىنايەتنىڭ  مەسئۇلىيىتىنى  قانۇنىي  خەلقئارالىق  چىققان  كېلىپ  مەنىۋى  بەلگىلىگەندە، 
  قىسمەن  گۇرۇپپىنى دىنىي ياكى ئىرق ئېتنىك، مىللىي،) مۇددىئانىڭ ئاالھىدە بولغان ئامىلى

سۇبيېكتىپبولۇش  مەۋجۇت(  مەقسىتى  يوقىتىش  پۈتۈنلەي  ياكى   پسىخولوگىيىلىك -ى، 
بەلكى  ئاساس  شارائىتنى  ۋە   ئىستراتېگىيەلەر  سىياسەتلەر،  بايانالر،  رەسمىي  قىلماستىن، 
  پىالننىڭ   ئەمەلىيەتلەر قاتارلىق ئوبىيكىتىپ ئۆلچەملەردىن پايدىلىنىپ، ئومۇمىي  پىالنالنغان

چىقىلىدۇ.    ھەرىكەت  ياكى  مەۋجۇتلۇقى قاراپ   سوتى،   ئەدلىيە  خەلقئارا  مەسىلەن:ئەندىزىسى 
ئۈچۈن،   بولغانلىقى   مۇددىئا  ئاالھىدە  قاراتاغ مەسىلىسىدە،  ۋە  سېربىيە  /  گېرتسېگوۋىنا-بوسنىيە

  ئەمەس، ھالىتىنى پسىخولوگىيىلىك  قىلغۇچىالرنىڭ سادىر قىلمىش ۋەقەلەردە  كونكېرت يەككە
بىر  توپقا  بىر  ئوخشاش  بەلكى ئوخشايد-يۈرگۈزۈلگەن  ۋەھشىيلىكنىڭ   نۇرغۇن  ىغانبىرىگە 

 پىالننىڭ   ئومۇمىي  سېلىپ،   تەرتىپكە  سەۋىيىدە  بولىدىغان  چۈشىنىشكە  پىالنالنغانلىقىنى
  204.ئىزدىدى ئۆلچەملەرنى ئوبيېكتىپ قاتارلىق ئەندىزىسى ھەرىكەت ياكى مەۋجۇتلۇقى

 ئىرقىي   كۆرسىتىپ،  سەۋەبلەرنى  خىل  ھەر  مۇناسىۋەتلىك  بىخەتەرلىككە  دۆلەتلەرنىڭ  ھەرقايسى
 ئۆزىنى  مەسئۇلىيەتتىن  قانۇنىي  خەلقئارالىق  چىققان  كېلىپ  جىنايىتىدىن  قىرغىنچىلىق 

بولسۇن  »  ماددىسىدا-1  ئەھدىنامىنىڭ  چۈنكى،.  ئەمەس  مۇمكىن  قاچۇرۇشى ۋاقتى  ئۇرۇش 
  قىرغىنچىلىقنىڭ  ئىرقىي   تەرەپ دۆلەتلەرنىڭ  ھەرقايسى  ئىشلىتىپ،  ئىبارىسىنى  «بولمىسۇن

 سادىر  جىنايىتى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  ۋە  جازاالش  قىرغىنچىلىقنى   ئىرقىي   ئېلىش،   ئالدىنى
 سوتى،  ئەدلىيە  خەلقئارا.  بەلگىلەنگەن  دەپ  داۋاملىشىدۇ  مەڭگۈ  مەجبۇرىيىتى  قىلماسلىق

  بىلەن   ئارمىيىسىنىڭ ئاراكان ۋىاليىتى )راخىن ۋىاليىتى(  بېرما  بېرما مەسىلىسىدە،/    گامبىيە
بېرمىنىڭ  توقۇنۇشۇپ  قوراللىق  ئادا   مەجبۇرىيىتىنى  ئەھدىنامىدىكى  قېلىشىنىڭ، 

  205يەكۈنلىدى. شەكىللەندۈرمەيدىغانلىقىنى سەۋەبىنى قانۇنلۇق قىلماسلىقىنىڭ

 
202  Uluslararası Hukuk Komisyonu, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın m. 13/1-a hükmüne istinaden Genel 

Kurul tarafından uluslararası hukukun geliştirilip tedvin edilmesi amacıyla kurulan bir komisyondur. 
203  International Law Commission. (2001). Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. article 4, 

5, 7, 8. 21 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
204 International Court of Justice. (2007). Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, 26 Şubat 2007. 

s242, s373. 21 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
205 International Court of Justice. (2020). The Gambia v. Myanmar, 23 Ocak 2020. 21 Mayıs 2021 tarihinde 

erişilmiştir. 
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II  . خىتاي    ۋە   قىرغىنچىلىق   ئىرقىي   ھەرىكەتلەرنى،   بېرىلغان   ئېلىپ   رايونىدا   ئاپتونوم   ئۇيغۇر
 ھۆكۈمىتىنىڭ مەسئۇلىيىتى جەھەتتىن باھاالش. 

  قىلىنغان   سادىر(  باشالپ  يىلدىن-2014  بولۇپمۇ)  رايونىدا  ئاپتونوم  يىلالردا، ئۇيغۇر  يېقىنقى
  ئىرقىي   بويىچە  ئەھدىنامىسى  جازاالش  ۋە  ئېلىش  ئالدىنى  قىرغىنچىلىقنىڭ  ئىرقىي  جىنايەتلەر،

ئېيتقاندا، خىتاي    نۇقتىسىدىن  قانۇن  خەلقئارا.  قىلىدۇ  تەشكىل  جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق
تىلغا ئېلىنغان    بۆلۈمدە،  بۇ.  دۆلەت  مەسئۇل  جىنايىتىگە  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  ھۆكۈمىتى بۇ

خىتاي    شەكىللەندۈرىدىغانلىقى  جىنايىتى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  قىلمىشالرنىڭ ۋە 
دۆلەت  پاكىتالرغا  كونكرېت  قى،بولىدىغانلى  مەسئۇل  جىنايەتكە  بۇ  سۈپىتىدە  ھۆكۈمىتىنىڭ 

 ئاساسەن ئوتتۇرىغا قويۇلغان. 
AA  ::  ججەەھھەەتتتتەە      ئئېېللېېممېېننتتىى      ممااددددىى      ججىىننااييەەتتننىىڭڭ  

  ئۈچۈن،   كېلىشى  مەيدانغا  ئېلېمېنتىنىڭ  ماددى  جىنايىتىنىڭ  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي
ئايرىم -2  ئەھدىنامىنىڭ كۆرسىتىلگەن-ماددىسىدا   قىلىش  بىرىنى  ھەرىكەتنىڭ  بەش  ئايرىم 

بۇ .  يېتەرلىك ئۇيغۇرالرغا،  دائىرىلىرى  ھالدا  بىرىنى  ھەر   ھەرىكەتلەرنىڭ   خىتاي    ۋە  يەككە 
 قىلغان.  سادىر سىستېمىلىق

 ئۆلتۈرۈلۈشى ئەزالىرىنىڭ گۇرۇپپا. 1
 تۇرۇش  تۇتۇپ  ۋاقىتلىق  الگېرالردا،  سۆھبەتلەردىن بىلىۋېلىشقا بولىدۇكى،  بېرىلغان  ئېلىپ

مۇسۇلمان    باشقا  ۋە قازاق، قىرغىز قاتارلىق)  ئۇيغۇرالر   تۇرۇلغان  تۇتۇپ  تۈرمىلەردە  ۋە  مەركەزلىرىدە
مىللەتلەر سانلىق  قىيناش   ياكى  قىلىنغانلىقى   ھۆكۈم  جازاسىغا  ئۆلۈم(  ئاز  شارائىتتا،   ناچار 

 تۇتۇلغان مەھبۇسالرنى   الگېرالردا  تۆۋەندە.  سەۋەبىدىن ھاياتىدىن ئايرىلغانلىقى ناھايىتى ئېنىق
 مىسالالردىن بىر قانچە ئۆرنەك: قول بىرىنچى توغرىسىدىكى قىلمىشى تۈرۈشئۆل

 بىلەن  يىڭنە  قىلغان، قايتىپ كەلمىگەن،  قازا  سەۋەبىدىن  قىيناش  مەن»  :جېلىلوۋا   گۈلباھار 
تۇراتتىم   كىشىلەرنى   ئۆلتۈرۈلگەن ئۇالرنى    بىز  كەتكەندە،  ھوشىدىن  ئايالالر  ياشانغان  …كۆرۈپ 

  نەرسە   كېلىپ ئۇالرنىڭ يۈزىگە بىر  دوختۇرالر  ماڭغىلى بولىدىغان تار بىر يەرگە ياتقۇزاتتۇق،تەستە  
ئويغانمىغانالرنى، قوللىرىدىن سۆرەپ ئېلىپ چىقىپ    ئىچىدە  سائەت  ئۈچ   -ئىككى.  سۈرتەتتى
ئوياليتتۇق  ئۆلدى  ئۇالرنى  بىز  كىتەتتى،   ئۇنىڭ)…(    قىز  بىر  ياشلىق  يەتتە  يىگىرمە.  دەپال 

سوراققا    قىزنى  بۇ  ئۇالر. )…(  ئاڭلىدىم   ئۇنىڭ تۈگەپ كەتكەنلىكىنى  ئىسمى ھۆرىيەت ئىدى،
  ئۇنى ئېلىپ كەلگەندە   يوقىتىپتۇ،  ئەقلىنى   قىيناش سەۋەبىدىن  قاتتىق  ئېلىپ كەتكەن ئىدى،

قاپتىكەن، بولۇپ  ۋارقىرايدىغان  ئۇنى  توختىماي  خالتا    قارا  بېشىغا  كېچىدە  يېرىم   ئاندىن 
ئېلىپكىيدۈرۈپ،   ئۆيگە  قارا  ئۈچۈن  يۈرەك   مەن  كېيىن،  ھەپتىدىن  بىر  .كەتتى  جازاالش 
بارغىنىمدا، ھۆرىيەتنىڭ جەسىتىنى كىسەل كارۋىتىغا ياتقۇزۇپ   دوختۇرخانىغا  ئۈچۈن  تەكشۈرتۈش

كۆردۈم جىلىتكە  )…(    قويغانلىقىنى  رەڭلىك  ئاپلىسىن  كىشىلەرگە  بەزى  سوتخانىدا 
رەڭدە  بىز  كىيدۈرۈلەتتى، .  بىلەتتۇق  ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى  كىيگەنلەرنىڭ  جىلىتكە  ئۇنداق 

ھەممىسى  ياكى    كىيگەنلەرگە  جىلىتكە  ئۇنداق  ئۇالر.  ئوياليتتى  شۇنداق  كۆپچىلىكنىڭ  بىر 
  ئۆلىدىغانلىقىنى  ئۆزلىرىنىڭ  ئۇالرمۇ.  دەيتتى  ئۇرىمىز،  ئوكۇل  كېيىن   ئايدىن  ئىككى 

 206«. بىلەتتى
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سائەت مىدىرلىماي تۇرۇشقا چىدىيالمىغانالرنى، ھەرىكەت قىلغانالرنى    ەچچەن»  :نۇر   باقىتئالى 
  )…(   ئۆلگەنلەرنى كۆردۈم   سائەت ھەرىكەت قىلماي ئولتۇرۇپ  15  مەن  ئېلىپ كېتىپ قىينايتتى.

يىگىت.  ئىدى  ئۇيغۇر  ئۇمۇ.  بىلمەيمەن  ئىسمىنىمۇ  ئۇنىڭ.  كۆردۈم  بالىنى  بىر  يەنە  جازا   ئۇ 
  ئوپېراتسىيە  كۆكرىكىنىڭ  ئۇنى قايتۇرۇپ كەلگەندە،.  ئېلىپ كېتىلدى  ادوختۇرخانىغ  الگېرىدىن

  . تۈگەپ كەتتى  باال  ئۇ   ئەتىسى.  كۆردۇق  تىكىلگەنلىكىنى  قايتا  قىلىنىپ ئېچىلغانلىقىنى ۋە
بىز ئىكەن.  تىكىلگەن  قايتىدىن  ۋە  ئېچىلغان  پۈتۈنلەي  قوۋۇرغىسى  قىلىنىپ    ئوپىراتسىيە 

  ئەتىسى تۈگەپ كەتتى. ئۇ   ياكى باشقا ئىش بولدىمۇ بىلمەيمىز،  ئېلىۋالدىمۇئەزالىرىنى    ئۇنىڭ
 207«. ئىدى يېزىسىدىن مازار چاپچال ناھىيىسى

جازا»  :رەجەپ   ئابدۇخەبەر  ئېلىپ .  كۆپ  ناھايىتى  ئايرىلغانالر  ھاياتىدىن  الگېرلىرىدا  بۇ 
  دوستۇم   بىر  بازىرىدا  لوپ  مېنىڭ.  مۇمكىن  بولۇشى  ئۆلگەن  بەلكىم   كېتىپ قايتۇرۇپ كەلمىگەنلەر

بىرسى چىقىپ كېتىپ قايتىپ    بىز  ئۇنى ئۇرغاندىن كېيىن كامىرغا قايتا ئەكەلمىدى،  ئىدى،  بار
دەپ  كەلمىسە، ئۆلدى  ئالدىدا.)…(    بىلەتتۇق  ئۇنى  بولۇش  يوق   ئۇيغۇرالر  نۇرغۇن  ئۇيغۇرالر 
 208«. بىلمەيمىز انلىقىنى بولغ نېمە تۇغقانلىرىمىزغا دوستلىرىمىز،. ئايرىلدى ھاياتىدىن

كەتكەنلەر»   :سىدىق   قەلبىنۇر  سوراققا    .قاتنىشالمايتتى  دەرسكە  ئاي  بىر  سوراققا 
 ئۇ .  ئىدى  بار  ئادەم  ت خوجايىنى بىرەشىرك.  ئەكەتكەنلەرنىڭ بەزىلىرىنى قايتىپ ئەكەلمەيتتى

ئويالپ قالدى   دەپ  بېرىدۇ  قويۇپ  مېنى  تېز يادالپ بولسام،  ناخشىالرنى  ئۆگىنىپ،  تېز  خىتايچىنى
ئۆگىنەتتى  بولغاي تىرىشىپ  ئېلىپ   ئۇ   ئۇالر.  ناھايىتى  سوراققا  قايتىپ   ئادەمنى  ۋە    كەتتى 

ئۇنىڭ يۈرەك كېسىلى قوزغىلىپ   سورىغىنىمدا،  بولغانلىقىنى  نېمە  مەن ئۇ ئادەمگە.  كەلمىدى
ئىككى كىشىنىڭ   قىالتتى،  گەپ  ئوخشاش  ئۆلگەنلەر ئۈچۈن.  ئېيتتى  قىلغانلىقىنى  قېلىپ قازا

ھاجەت قىلىش    مىنۇتلۇق  بىر  قېتىم   ئۈچ  كۈندە  ھەممەيلەنگە  الگېردىكى  جەسىتىنىمۇ كۆردۈم،
بېرەتتى. ئۇراتتى  مىنۇتتا  بىر  رۇخسىتى  كىشىلەر  .چىقمىغانالرنىمۇ  كۆپ   بېزى  مەزى  خېلى 

چاغدا كەلگەن قۇرۇلغان    دەسلەپ  الگېر  مەن  . زەھەرلەندى، ئۆلگەنلەرمۇ بولدى  كېسەللىكىدىن
يەردىكى كىشىلەرنىڭ  بولغاچقا، ئۆزگىرىشلەرنىمۇ    بىلەتتىم، شۇڭا  دەسلەپكى ئەھۋاللىرىنى  ئۇ 

قىالاليتتىم  سورايتتىم، )…(    ھېس  ئۇالرنى  ساقچىالردىن  كۆرەلمىسەم،  چىرايالرنى  تونۇش 
يا  ساقچىالر ئۆلدى    ياكى  دەيتتى  قئەۋەتتۇ  خىزمەتكە  ئۇالرنى  باركەن  )…(   دەيتتى.كېسىلى 

تونۇشۇم ئايالالرغا  ساقچى  ۋە  توختىماي  الگېردىكى  ئۇرۇلىدىغانلىقىنى    دورا   ئوكۇل 
ئايالالرنى ئارقىلىق  بۇ  قىلىۋېتىش  ئىچۈرۈلىدىغانلىقىنى،  قىلىش   تۇغماس  كىسەلچان  ۋە 

  يېرىم   بىر  ئادىتى  كۆرسىتىپتۇ،  تەسىر  ئەكىس  قىزغا   دورىالر بىر  بۇ.  ئىكەنلىكىنى ئېيتقان ئىدى
 209«. توختىماي، قانسىراپ ئۆلۈپ كەتتى ايئ

 

 

 
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-10ئاينىڭ -4يىلى -2021بىلەن  باقتىئالى نۇر 207
 .كۈنىدىكى سۆھبەت-6ئاينىڭ -4يىلى -2021بىلەن  جەپەئابدۇخەۋەر ر 208
 .كۈنىدىكى سۆھبەت- 26ئاينىڭ -4يىلى -2021بىلەن  قەلبىنۇر سىدىق 209

ــاي  ــي قىرغىنچىلىــق ۋە خىت ــى، ئېرقى ــدا ئېلىــپ بېرىلغــان ھەرىكەتلەرن ــۇم رايۇنى  II. ئۇيغــۇر ئاپتون
ــڭ  مەســئۇلىيىتى نۇقتىســىدىن باھــاالش ھۆكۈمىتىنى
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II  . خىتاي    ۋە   قىرغىنچىلىق   ئىرقىي   ھەرىكەتلەرنى،   بېرىلغان   ئېلىپ   رايونىدا   ئاپتونوم   ئۇيغۇر
 ھۆكۈمىتىنىڭ مەسئۇلىيىتى جەھەتتىن باھاالش. 

  قىلىنغان   سادىر(  باشالپ  يىلدىن-2014  بولۇپمۇ)  رايونىدا  ئاپتونوم  يىلالردا، ئۇيغۇر  يېقىنقى
  ئىرقىي   بويىچە  ئەھدىنامىسى  جازاالش  ۋە  ئېلىش  ئالدىنى  قىرغىنچىلىقنىڭ  ئىرقىي  جىنايەتلەر،

ئېيتقاندا، خىتاي    نۇقتىسىدىن  قانۇن  خەلقئارا.  قىلىدۇ  تەشكىل  جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق
تىلغا ئېلىنغان    بۆلۈمدە،  بۇ.  دۆلەت  مەسئۇل  جىنايىتىگە  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  ھۆكۈمىتى بۇ

خىتاي    شەكىللەندۈرىدىغانلىقى  جىنايىتى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  قىلمىشالرنىڭ ۋە 
دۆلەت  پاكىتالرغا  كونكرېت  قى،بولىدىغانلى  مەسئۇل  جىنايەتكە  بۇ  سۈپىتىدە  ھۆكۈمىتىنىڭ 

 ئاساسەن ئوتتۇرىغا قويۇلغان. 
AA  ::  ججەەھھەەتتتتەە      ئئېېللېېممېېننتتىى      ممااددددىى      ججىىننااييەەتتننىىڭڭ  

  ئۈچۈن،   كېلىشى  مەيدانغا  ئېلېمېنتىنىڭ  ماددى  جىنايىتىنىڭ  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي
ئايرىم -2  ئەھدىنامىنىڭ كۆرسىتىلگەن-ماددىسىدا   قىلىش  بىرىنى  ھەرىكەتنىڭ  بەش  ئايرىم 

بۇ .  يېتەرلىك ئۇيغۇرالرغا،  دائىرىلىرى  ھالدا  بىرىنى  ھەر   ھەرىكەتلەرنىڭ   خىتاي    ۋە  يەككە 
 قىلغان.  سادىر سىستېمىلىق

 ئۆلتۈرۈلۈشى ئەزالىرىنىڭ گۇرۇپپا. 1
 تۇرۇش  تۇتۇپ  ۋاقىتلىق  الگېرالردا،  سۆھبەتلەردىن بىلىۋېلىشقا بولىدۇكى،  بېرىلغان  ئېلىپ

مۇسۇلمان    باشقا  ۋە قازاق، قىرغىز قاتارلىق)  ئۇيغۇرالر   تۇرۇلغان  تۇتۇپ  تۈرمىلەردە  ۋە  مەركەزلىرىدە
مىللەتلەر سانلىق  قىيناش   ياكى  قىلىنغانلىقى   ھۆكۈم  جازاسىغا  ئۆلۈم(  ئاز  شارائىتتا،   ناچار 

 تۇتۇلغان مەھبۇسالرنى   الگېرالردا  تۆۋەندە.  سەۋەبىدىن ھاياتىدىن ئايرىلغانلىقى ناھايىتى ئېنىق
 مىسالالردىن بىر قانچە ئۆرنەك: قول بىرىنچى توغرىسىدىكى قىلمىشى تۈرۈشئۆل

 بىلەن  يىڭنە  قىلغان، قايتىپ كەلمىگەن،  قازا  سەۋەبىدىن  قىيناش  مەن»  :جېلىلوۋا   گۈلباھار 
تۇراتتىم   كىشىلەرنى   ئۆلتۈرۈلگەن ئۇالرنى    بىز  كەتكەندە،  ھوشىدىن  ئايالالر  ياشانغان  …كۆرۈپ 

  نەرسە   كېلىپ ئۇالرنىڭ يۈزىگە بىر  دوختۇرالر  ماڭغىلى بولىدىغان تار بىر يەرگە ياتقۇزاتتۇق،تەستە  
ئويغانمىغانالرنى، قوللىرىدىن سۆرەپ ئېلىپ چىقىپ    ئىچىدە  سائەت  ئۈچ   -ئىككى.  سۈرتەتتى
ئوياليتتۇق  ئۆلدى  ئۇالرنى  بىز  كىتەتتى،   ئۇنىڭ)…(    قىز  بىر  ياشلىق  يەتتە  يىگىرمە.  دەپال 

سوراققا    قىزنى  بۇ  ئۇالر. )…(  ئاڭلىدىم   ئۇنىڭ تۈگەپ كەتكەنلىكىنى  ئىسمى ھۆرىيەت ئىدى،
  ئۇنى ئېلىپ كەلگەندە   يوقىتىپتۇ،  ئەقلىنى   قىيناش سەۋەبىدىن  قاتتىق  ئېلىپ كەتكەن ئىدى،

قاپتىكەن، بولۇپ  ۋارقىرايدىغان  ئۇنى  توختىماي  خالتا    قارا  بېشىغا  كېچىدە  يېرىم   ئاندىن 
ئېلىپكىيدۈرۈپ،   ئۆيگە  قارا  ئۈچۈن  يۈرەك   مەن  كېيىن،  ھەپتىدىن  بىر  .كەتتى  جازاالش 
بارغىنىمدا، ھۆرىيەتنىڭ جەسىتىنى كىسەل كارۋىتىغا ياتقۇزۇپ   دوختۇرخانىغا  ئۈچۈن  تەكشۈرتۈش

كۆردۈم جىلىتكە  )…(    قويغانلىقىنى  رەڭلىك  ئاپلىسىن  كىشىلەرگە  بەزى  سوتخانىدا 
رەڭدە  بىز  كىيدۈرۈلەتتى، .  بىلەتتۇق  ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى  كىيگەنلەرنىڭ  جىلىتكە  ئۇنداق 

ھەممىسى  ياكى    كىيگەنلەرگە  جىلىتكە  ئۇنداق  ئۇالر.  ئوياليتتى  شۇنداق  كۆپچىلىكنىڭ  بىر 
  ئۆلىدىغانلىقىنى  ئۆزلىرىنىڭ  ئۇالرمۇ.  دەيتتى  ئۇرىمىز،  ئوكۇل  كېيىن   ئايدىن  ئىككى 

 206«. بىلەتتى
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سائەت مىدىرلىماي تۇرۇشقا چىدىيالمىغانالرنى، ھەرىكەت قىلغانالرنى    ەچچەن»  :نۇر   باقىتئالى 
  )…(   ئۆلگەنلەرنى كۆردۈم   سائەت ھەرىكەت قىلماي ئولتۇرۇپ  15  مەن  ئېلىپ كېتىپ قىينايتتى.

يىگىت.  ئىدى  ئۇيغۇر  ئۇمۇ.  بىلمەيمەن  ئىسمىنىمۇ  ئۇنىڭ.  كۆردۈم  بالىنى  بىر  يەنە  جازا   ئۇ 
  ئوپېراتسىيە  كۆكرىكىنىڭ  ئۇنى قايتۇرۇپ كەلگەندە،.  ئېلىپ كېتىلدى  ادوختۇرخانىغ  الگېرىدىن

  . تۈگەپ كەتتى  باال  ئۇ   ئەتىسى.  كۆردۇق  تىكىلگەنلىكىنى  قايتا  قىلىنىپ ئېچىلغانلىقىنى ۋە
بىز ئىكەن.  تىكىلگەن  قايتىدىن  ۋە  ئېچىلغان  پۈتۈنلەي  قوۋۇرغىسى  قىلىنىپ    ئوپىراتسىيە 

  ئەتىسى تۈگەپ كەتتى. ئۇ   ياكى باشقا ئىش بولدىمۇ بىلمەيمىز،  ئېلىۋالدىمۇئەزالىرىنى    ئۇنىڭ
 207«. ئىدى يېزىسىدىن مازار چاپچال ناھىيىسى

جازا»  :رەجەپ   ئابدۇخەبەر  ئېلىپ .  كۆپ  ناھايىتى  ئايرىلغانالر  ھاياتىدىن  الگېرلىرىدا  بۇ 
  دوستۇم   بىر  بازىرىدا  لوپ  مېنىڭ.  مۇمكىن  بولۇشى  ئۆلگەن  بەلكىم   كېتىپ قايتۇرۇپ كەلمىگەنلەر

بىرسى چىقىپ كېتىپ قايتىپ    بىز  ئۇنى ئۇرغاندىن كېيىن كامىرغا قايتا ئەكەلمىدى،  ئىدى،  بار
دەپ  كەلمىسە، ئۆلدى  ئالدىدا.)…(    بىلەتتۇق  ئۇنى  بولۇش  يوق   ئۇيغۇرالر  نۇرغۇن  ئۇيغۇرالر 
 208«. بىلمەيمىز انلىقىنى بولغ نېمە تۇغقانلىرىمىزغا دوستلىرىمىز،. ئايرىلدى ھاياتىدىن

كەتكەنلەر»   :سىدىق   قەلبىنۇر  سوراققا    .قاتنىشالمايتتى  دەرسكە  ئاي  بىر  سوراققا 
 ئۇ .  ئىدى  بار  ئادەم  ت خوجايىنى بىرەشىرك.  ئەكەتكەنلەرنىڭ بەزىلىرىنى قايتىپ ئەكەلمەيتتى

ئويالپ قالدى   دەپ  بېرىدۇ  قويۇپ  مېنى  تېز يادالپ بولسام،  ناخشىالرنى  ئۆگىنىپ،  تېز  خىتايچىنى
ئۆگىنەتتى  بولغاي تىرىشىپ  ئېلىپ   ئۇ   ئۇالر.  ناھايىتى  سوراققا  قايتىپ   ئادەمنى  ۋە    كەتتى 

ئۇنىڭ يۈرەك كېسىلى قوزغىلىپ   سورىغىنىمدا،  بولغانلىقىنى  نېمە  مەن ئۇ ئادەمگە.  كەلمىدى
ئىككى كىشىنىڭ   قىالتتى،  گەپ  ئوخشاش  ئۆلگەنلەر ئۈچۈن.  ئېيتتى  قىلغانلىقىنى  قېلىپ قازا

ھاجەت قىلىش    مىنۇتلۇق  بىر  قېتىم   ئۈچ  كۈندە  ھەممەيلەنگە  الگېردىكى  جەسىتىنىمۇ كۆردۈم،
بېرەتتى. ئۇراتتى  مىنۇتتا  بىر  رۇخسىتى  كىشىلەر  .چىقمىغانالرنىمۇ  كۆپ   بېزى  مەزى  خېلى 

چاغدا كەلگەن قۇرۇلغان    دەسلەپ  الگېر  مەن  . زەھەرلەندى، ئۆلگەنلەرمۇ بولدى  كېسەللىكىدىن
يەردىكى كىشىلەرنىڭ  بولغاچقا، ئۆزگىرىشلەرنىمۇ    بىلەتتىم، شۇڭا  دەسلەپكى ئەھۋاللىرىنى  ئۇ 

قىالاليتتىم  سورايتتىم، )…(    ھېس  ئۇالرنى  ساقچىالردىن  كۆرەلمىسەم،  چىرايالرنى  تونۇش 
يا  ساقچىالر ئۆلدى    ياكى  دەيتتى  قئەۋەتتۇ  خىزمەتكە  ئۇالرنى  باركەن  )…(   دەيتتى.كېسىلى 

تونۇشۇم ئايالالرغا  ساقچى  ۋە  توختىماي  الگېردىكى  ئۇرۇلىدىغانلىقىنى    دورا   ئوكۇل 
ئايالالرنى ئارقىلىق  بۇ  قىلىۋېتىش  ئىچۈرۈلىدىغانلىقىنى،  قىلىش   تۇغماس  كىسەلچان  ۋە 

  يېرىم   بىر  ئادىتى  كۆرسىتىپتۇ،  تەسىر  ئەكىس  قىزغا   دورىالر بىر  بۇ.  ئىكەنلىكىنى ئېيتقان ئىدى
 209«. توختىماي، قانسىراپ ئۆلۈپ كەتتى ايئ
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  كەلمىگەنلەرنى   قايتىپ  ئىچىدە  كۈن  ئۈچ  ئېلىپ كېتىلگەن ۋە  سوراققا  بىز»  :ئەلى   ئۆمەربەك 
يان كامېردا يۈسۈپ ئابلىز ئىسىملىك كىشىنىڭ سوراقتىن كېيىن،    . ئۆلۈپتۇ دەپال ئوياليتتۇق 

  يەردە   ئۇ  جىيەنىمۇ  ساقچىنىڭ  بىر  شەھىرىدىكى  قاراماي  جەسىتىنىڭ كەلگەنلىكىنى ئاڭلىدۇق.
تاماق تارتقانقان ۋاقىتتا، كامىرالردا پەقەت تاماقالرنى سۇنااليدىغان كىچىك بىر   )…(  ئۆلتۈرۈلدى

 210شۇ يەردىن كۆردۇق«. ئۆلگەنلىكىنى ئوچۇق بولغاچقا تۆشۈك بار ئىدى، ئۇ يەر

 يەتكۈزۈلۈشى   زىيان   جەھەتتىن   روھىي   ۋە   جىسمانىي   ئېغىر   ئەزالىرىغا   گۇرۇپپا .  2

 ۋە  مەركەزلىرىدە  تۇرۇش  تۇتۇپ  ۋاقىتلىق  الگېرالردا،  سۆھبەتلەردىن  بېرىلغان  ئېلىپ
  مىللەتلەرگە   مۇسۇلمان ئاز سانلىق  قاتارلىقۋە قازاق، قىرغىز  )  ئۇيغۇرالرغا  قامالغان  تۈرمىلەرگە

  قولغا .  ئېنىق  سالغانلىقى  زىيان  جەھەتتىن  روھىي  ۋە  جىسمانىي  ئېغىر(  كىشىلەرگە  مەنسۇپ
شارائىتتا چىققان  قېلىپىدىن  ئىنسان   ۋە  جىسمانىي  مەجبۇرالنماقتا،  ياشاشقا  ئېلىنغانالر 

جىنسىي  پسىخولوگىيىلىك   پاراكەندىچىلىككە  جىنسىي   ۋە  تاجاۋۇزچىلىق  زوراۋانلىققا، 
جەھەتتە    روھىي  ۋە  جىسمانىي   ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە  ئېلىنغان  قولغا  ئۇچراۋاتماقتا.

 :تۆۋەندىكىچە مىسالالر قول ئۇچرىغان ئازابلىرى توغرىسىدا بىرىنچى

  پۇتىدا   ۋە   قولى  ھەممەيلەننىڭ)…(    ئىدۇق  كىشى   قىرىق  ئۆيدە  بىر  بىز»  :جېلىلوۋا   گۈلباھار
زەنجىرمۇ  بىلەن  قول.  ئىدى  بار  كىشەن  زەنجىر   ئۇزۇنلۇقى.  ئىدى  بار  پۇتنى باغالپ تۇرىدىغان 
بار    ھاجەتخانا  مېتىرلىق  يېرىم   كېلىدىغان كامىردا بىر  مېتىر  ئالتە  ئېگىزلىكى   مېتىر،  بەش
ئەتراپىدا ئىدى.  ئۈچ  تەخمىنەن  كەڭلىكى.  ئىدى  كارىدورغا  مېتىر كېلىدىغان يەر  بىر  مېتىر 

يەردىن ئۇ  .  ئىدى  يوق  ئىشىكى  ھاجەتخانىنىڭ.  بارااليتتۇق  ھاجەتخانىغا   بىز  ئوخشايتتى، 
يەردە بولۇپمۇ  ئىدى،   مۇنچىمۇ شۇ  تۇراتتى،  كۆرۈنۈپ  يېرىمىز  قىلغاندا ھەممە    كىچىك  ھاجەت 

مى  سوغۇق  قېتىم   بىر  ئايدا  ھەر.  بوالتتى  خىجىل  بەك  قىزالر بىر   يۇيۇنۇشىمىزغا  نۇتسۇدا 
  پەقەت   چۈشتە.  سوغۇق ئۇماچ بېرىلەتتى  موما بىلەن  بىزگە  ئەتىگەندە،)…(    قىالتتى  رۇخسەت

  ئادەمگە   بىر  ھەر  كۈندۈزى)…(    ۋە تەرخەمەك سۈيى بېرەتتى  يەنە نان  كەچتە)…(    نانال بېرەتتى
.  يوقتى  كامېرا  ئىدى،  بار  كارىۋات  يەردە )سوراق ئۆيىدە( بىر   ئۇ )…(    بىرەتتى  سۇ  ئىستاكان  بىر

 شۇڭالشقا ھازىرغىچە ئوڭشىلىپ بواللمىدىم،.  ئۇچرىدىم   تاجاۋۇزچىلىققا  جىنسىي  يەردە  ئۇ  مەنمۇ
يەنە بىر    تۇتۇپ تۇراتتى،  قولۇمنى  ساقچى  ئىككى)…(  .  قېتىم ئېسىمگە كەلسىال يىغاليمەن  ھەر

  سىڭلىڭ-ئاچا  ياكى  اڭمەن ئاپ)…(    ساقچى باسقۇنچىلىق قىالتتى. بۇ داۋاملىق بولۇپ تۇراتتى
»ئۇالر  سورىغىنىمدا،  دەپ  يوقمۇ دېگەن:  مەينەت،  ھايۋان،  سەن  دېگەن  ئاچام   سەن  ياكى  ئاپام 

ئۇچراپ باققان   تاجاۋۇزچىلىققا  جىنسىي  مەن بار كامېردىكى ھەممەيلەن)…(    دەيتتى  «ئەمەس
 مەن ئۇ)…(    بىلىمەن  ئۇچرىغانلىقىنى  پەرقى يوق ھەممەيلەننىڭ باسقۇنچىلىققا  ياش.  ئىدى

 211«.چاچلىرىمغا ئاق چۈشۈپ كەتتى)…(  ئورۇقلىدىم  كىلوگرام يىگىرمە يىلدا بىر
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باشتا»  : اانن  ممااررۇۇببقق    تابىسخان  ۋاقتىمدا،  مەن  بارغان    15  سائەتتىن  14كۈنى    ھەر  الگېرغا 
  ھەربىي  خىل  بىر  ئولتۇرۇپ، يەردە  ئۇ بىر ئاي ھەركۈنى.  ئولتۇراتتۇق  ئورۇندۇقتا  سائەتكىچە تۆمۈر

قىلىشىمىز.  ئۆگىتىلەتتى  تەرتىپ كامېردا  )…(    قىلىناتتى  مەنئى  ھەرىكەت  كىشى   16بىر 
ئولتۇرىدىغان    كامېردا  .بىر كامېردا قىالتتۇق   ھەممىسىنى  ئولتۇرۇشنىڭ  ئۇخالش ۋە.  تۇراتتۇق

 يەرگە  ئۇ  .ياتاتتۇق  يەردەئېگىزرەك سېمونت    سەل  يەردىن  ئۈچۈن  يېتىش  .ئىدى  بار  ئورۇندۇق  بىر
مېتىر ئەتراپىدا    كۋادرات  يىگىرمە  كامېر .  ياتاتتى  سىغمىغانالر يەردە.  ئالتە كىشى سىغمايتتى  ئون

 ھەممەيلەن  يېپىق يەر يوق ئىدى،  ئىدى،  ھاجەتخانىمۇ شۇ يەردە ئەتراپى ئوچۇق ھالەتتە.  ئىدى
ئوزۇقلۇق.  كۆرەلەيتتى  كۆتۈرگەن،  يۇقىرى  ازىنىئاۋ)…(    ئىدى  بار  يېتىشمەسلىك  ئېغىر 
 16ھەپتىدە بىر قېتىم  )…(    ئادەم تاياق يەيتتى  قانداق  ياكى ھەرىكەت قىلغان ھەر   ۋاقىرىغان

بىرال مۇنچا   پەقەت  يەردە  بۇ.  يۇيۇنۇپ بولۇشىمىز كېرەك ئىدى  مىنۇتتا  يىگىرمە  جەمئىي  كىشى
بار ئىدى.    جۈمىكى  سوغۇق  سۇ  ۋە   پىسخىكىسى  ئولتۇرۇۋېرىپ  كۈنى  ھەر)…(  ئىدى، 

نۇرغۇن كەتكەن   قىاللمايتتى،   گەپ  ھېچ  بەزىلىرى.  ئىدى  بار  كىشىلەر  قااليمىقانلىشىپ 
ئاغرىيتتى،  بەزىلىرىنىڭ قاتتىق  ئاغرىقىدىن  بېشى  )…(   ئۇراتتى.  تامغا  بېشىنى  بېشىنىڭ 

  ە مەسىلەبۆرىكىمد  ئىككىلى  ھازىر.  قالدىم   بولۇپ  كېسەلچان  مەن  كېيىن،  چىققاندىن  الگېردىن
  كىرىشتىن   ھەممە يېرىمنى كىسەللىك چىرمىۋالدى. الگېرغا.  كېتىدۇ  ئىششىپ   بەزىدە يۈزۈم  بار،

ھازىر   .ئىچمەيتتىم   ئاسپىرىنمۇ   ھەتتا  مەن.  ئىدى   يوق  كېسەللىك  ھېچقانداق  مەندە  ئىلگىرى
بار، مەسىلەر  قان  ئاغرىيدۇ،  يۈرىكىم   دائىم   يۈرىكىمدىمۇ  يىتەرلىك    تەكشۈرتسەم  يۈرىكىمگە 

بۆرەككە بارمايدىكەن،  ئۈچۈن    مىقداردا  ئۆتكەنلىكى  سوغۇق  ئېغىر  بۆرىكىمگە  چۈشۈپتۇ،  سۇ 
قاپتۇ. بولۇپ  ئارىالش   ئاندىن(  دەيدۇ  شۇنداق  دوختۇرالر  يەردىكى  بۇ)  مۇشۇنداق  سۈيدۈكۈم قان 

بولىمەن خىجىل  دېيىشتىن  بولمايدۇ  ئەمما  كېلىدۇ،  ئۇ دېمىسەم  تېپىپ    ،    چىققانيەردە 
  212.بىلەن بىرگە بواللمايمەن ئايالىم  سەۋەبىدىن ھازىر كېسەللىكلەر

بولدۇق،   سەككىز كىشى  مەن بىلەن.  ئىدى  بار  ئادەم  يەتتە  كىرگەندە  مەن »  : نۇر   باقىتئېلى 
مېتىر    كۋادرات  ئون  بىز تۇرغان كامېر   .ئىككى كىشى بولدۇق  ئون  كېيىن سانىمىز كۆپىيىپ

ئىدى ھاجەتخانا  .ئەتراپىدا  ئىچىدە    بىر   كەچتە  قېتىم،  بىر   ئەتىگەندە.  ئىدى  يوق  كامىرنىڭ 
باشقا چاغدا   قېتىمال چىقااليتتۇق،  ئىككى  كۈندە پەقەت.  چىقاتتى  ئېلىپ  ھاجەتخانىغا  قېتىم 

  ۋە  چۈش   ئەتىگەن،  بىزگە )…(    ئىدى  بار  مىنۇتال ۋاقتىمىز  ئىككى  پەقەت.  رۇخسەت يوق ئىدى
  قىلماي   ھەرىكەت  ھېچقانداق  بىز)…(   ۋە سۇيۇق شوۋىگۈرۈچ بېرىلەتتى.  نان قېتىم   ئۈچ  كەچتە
  ئابدۇساالم دەپ بىر ئۇيغۇر يىگىت بار ئىدى، )…(    ئولتۇراتتۇق  سائەت  بەش   ئون  ئورۇندۇقتا  تۆمۈر

 ئۇنى ئېلىپ كەتتى، سوراقتىن قايتىپ كەلگەندە ئىككى قولى ئىشلىمەس بولۇپ قالغان ئىكەن،
ياردەم   ھاجەت  بالىنىڭ  ئۇ  مېنى نېمە.  بۇيرۇدى  بېرىشكە  ئىشلىرىغا  قولىغا  ئۇنىڭدىن    مەن 

تەككۈزمەي    سورىدىم،  بولغانلىقىنى يەرگە  پۇتىنى  بىلەن  ئۇ،  قولى  ئېسىپ ئىككى  تورۇسقا 
قولىنىڭ ئىشلىمەس بولۇپ    ئىككى  چۈشۈرگەندە،  كېيىن يەرگە  كۈندىن  تۆت  قويۇلغانلىقىنى،

ھەممە    پەسكە چۈشۈرگىنىمدە،  ھاجىتىنى قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئىشتاننى.  ئېيتتى  قالغانلىقىنى
)…(    كەتتى  سۇنۇپ  بىلەكلىرىم   يەپ  تاياق  يەردە  ئۇ)…(  چۈرۈپ كەتكەن ئىدى.    ۋە  قاپقارا  يېرى
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  كەلمىگەنلەرنى   قايتىپ  ئىچىدە  كۈن  ئۈچ  ئېلىپ كېتىلگەن ۋە  سوراققا  بىز»  :ئەلى   ئۆمەربەك 
يان كامېردا يۈسۈپ ئابلىز ئىسىملىك كىشىنىڭ سوراقتىن كېيىن،    . ئۆلۈپتۇ دەپال ئوياليتتۇق 

  يەردە   ئۇ  جىيەنىمۇ  ساقچىنىڭ  بىر  شەھىرىدىكى  قاراماي  جەسىتىنىڭ كەلگەنلىكىنى ئاڭلىدۇق.
تاماق تارتقانقان ۋاقىتتا، كامىرالردا پەقەت تاماقالرنى سۇنااليدىغان كىچىك بىر   )…(  ئۆلتۈرۈلدى

 210شۇ يەردىن كۆردۇق«. ئۆلگەنلىكىنى ئوچۇق بولغاچقا تۆشۈك بار ئىدى، ئۇ يەر

 يەتكۈزۈلۈشى   زىيان   جەھەتتىن   روھىي   ۋە   جىسمانىي   ئېغىر   ئەزالىرىغا   گۇرۇپپا .  2

 ۋە  مەركەزلىرىدە  تۇرۇش  تۇتۇپ  ۋاقىتلىق  الگېرالردا،  سۆھبەتلەردىن  بېرىلغان  ئېلىپ
  مىللەتلەرگە   مۇسۇلمان ئاز سانلىق  قاتارلىقۋە قازاق، قىرغىز  )  ئۇيغۇرالرغا  قامالغان  تۈرمىلەرگە

  قولغا .  ئېنىق  سالغانلىقى  زىيان  جەھەتتىن  روھىي  ۋە  جىسمانىي  ئېغىر(  كىشىلەرگە  مەنسۇپ
شارائىتتا چىققان  قېلىپىدىن  ئىنسان   ۋە  جىسمانىي  مەجبۇرالنماقتا،  ياشاشقا  ئېلىنغانالر 

جىنسىي  پسىخولوگىيىلىك   پاراكەندىچىلىككە  جىنسىي   ۋە  تاجاۋۇزچىلىق  زوراۋانلىققا، 
جەھەتتە    روھىي  ۋە  جىسمانىي   ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە  ئېلىنغان  قولغا  ئۇچراۋاتماقتا.

 :تۆۋەندىكىچە مىسالالر قول ئۇچرىغان ئازابلىرى توغرىسىدا بىرىنچى

  پۇتىدا   ۋە   قولى  ھەممەيلەننىڭ)…(    ئىدۇق  كىشى   قىرىق  ئۆيدە  بىر  بىز»  :جېلىلوۋا   گۈلباھار
زەنجىرمۇ  بىلەن  قول.  ئىدى  بار  كىشەن  زەنجىر   ئۇزۇنلۇقى.  ئىدى  بار  پۇتنى باغالپ تۇرىدىغان 
بار    ھاجەتخانا  مېتىرلىق  يېرىم   كېلىدىغان كامىردا بىر  مېتىر  ئالتە  ئېگىزلىكى   مېتىر،  بەش
ئەتراپىدا ئىدى.  ئۈچ  تەخمىنەن  كەڭلىكى.  ئىدى  كارىدورغا  مېتىر كېلىدىغان يەر  بىر  مېتىر 

يەردىن ئۇ  .  ئىدى  يوق  ئىشىكى  ھاجەتخانىنىڭ.  بارااليتتۇق  ھاجەتخانىغا   بىز  ئوخشايتتى، 
يەردە بولۇپمۇ  ئىدى،   مۇنچىمۇ شۇ  تۇراتتى،  كۆرۈنۈپ  يېرىمىز  قىلغاندا ھەممە    كىچىك  ھاجەت 

مى  سوغۇق  قېتىم   بىر  ئايدا  ھەر.  بوالتتى  خىجىل  بەك  قىزالر بىر   يۇيۇنۇشىمىزغا  نۇتسۇدا 
  پەقەت   چۈشتە.  سوغۇق ئۇماچ بېرىلەتتى  موما بىلەن  بىزگە  ئەتىگەندە،)…(    قىالتتى  رۇخسەت

  ئادەمگە   بىر  ھەر  كۈندۈزى)…(    ۋە تەرخەمەك سۈيى بېرەتتى  يەنە نان  كەچتە)…(    نانال بېرەتتى
.  يوقتى  كامېرا  ئىدى،  بار  كارىۋات  يەردە )سوراق ئۆيىدە( بىر   ئۇ )…(    بىرەتتى  سۇ  ئىستاكان  بىر

 شۇڭالشقا ھازىرغىچە ئوڭشىلىپ بواللمىدىم،.  ئۇچرىدىم   تاجاۋۇزچىلىققا  جىنسىي  يەردە  ئۇ  مەنمۇ
يەنە بىر    تۇتۇپ تۇراتتى،  قولۇمنى  ساقچى  ئىككى)…(  .  قېتىم ئېسىمگە كەلسىال يىغاليمەن  ھەر

  سىڭلىڭ-ئاچا  ياكى  اڭمەن ئاپ)…(    ساقچى باسقۇنچىلىق قىالتتى. بۇ داۋاملىق بولۇپ تۇراتتى
»ئۇالر  سورىغىنىمدا،  دەپ  يوقمۇ دېگەن:  مەينەت،  ھايۋان،  سەن  دېگەن  ئاچام   سەن  ياكى  ئاپام 

ئۇچراپ باققان   تاجاۋۇزچىلىققا  جىنسىي  مەن بار كامېردىكى ھەممەيلەن)…(    دەيتتى  «ئەمەس
 مەن ئۇ)…(    بىلىمەن  ئۇچرىغانلىقىنى  پەرقى يوق ھەممەيلەننىڭ باسقۇنچىلىققا  ياش.  ئىدى

 211«.چاچلىرىمغا ئاق چۈشۈپ كەتتى)…(  ئورۇقلىدىم  كىلوگرام يىگىرمە يىلدا بىر
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باشتا»  : اانن  ممااررۇۇببقق    تابىسخان  ۋاقتىمدا،  مەن  بارغان    15  سائەتتىن  14كۈنى    ھەر  الگېرغا 
  ھەربىي  خىل  بىر  ئولتۇرۇپ، يەردە  ئۇ بىر ئاي ھەركۈنى.  ئولتۇراتتۇق  ئورۇندۇقتا  سائەتكىچە تۆمۈر

قىلىشىمىز.  ئۆگىتىلەتتى  تەرتىپ كامېردا  )…(    قىلىناتتى  مەنئى  ھەرىكەت  كىشى   16بىر 
ئولتۇرىدىغان    كامېردا  .بىر كامېردا قىالتتۇق   ھەممىسىنى  ئولتۇرۇشنىڭ  ئۇخالش ۋە.  تۇراتتۇق

 يەرگە  ئۇ  .ياتاتتۇق  يەردەئېگىزرەك سېمونت    سەل  يەردىن  ئۈچۈن  يېتىش  .ئىدى  بار  ئورۇندۇق  بىر
مېتىر ئەتراپىدا    كۋادرات  يىگىرمە  كامېر .  ياتاتتى  سىغمىغانالر يەردە.  ئالتە كىشى سىغمايتتى  ئون

 ھەممەيلەن  يېپىق يەر يوق ئىدى،  ئىدى،  ھاجەتخانىمۇ شۇ يەردە ئەتراپى ئوچۇق ھالەتتە.  ئىدى
ئوزۇقلۇق.  كۆرەلەيتتى  كۆتۈرگەن،  يۇقىرى  ازىنىئاۋ)…(    ئىدى  بار  يېتىشمەسلىك  ئېغىر 
 16ھەپتىدە بىر قېتىم  )…(    ئادەم تاياق يەيتتى  قانداق  ياكى ھەرىكەت قىلغان ھەر   ۋاقىرىغان

بىرال مۇنچا   پەقەت  يەردە  بۇ.  يۇيۇنۇپ بولۇشىمىز كېرەك ئىدى  مىنۇتتا  يىگىرمە  جەمئىي  كىشى
بار ئىدى.    جۈمىكى  سوغۇق  سۇ  ۋە   پىسخىكىسى  ئولتۇرۇۋېرىپ  كۈنى  ھەر)…(  ئىدى، 

نۇرغۇن كەتكەن   قىاللمايتتى،   گەپ  ھېچ  بەزىلىرى.  ئىدى  بار  كىشىلەر  قااليمىقانلىشىپ 
ئاغرىيتتى،  بەزىلىرىنىڭ قاتتىق  ئاغرىقىدىن  بېشى  )…(   ئۇراتتى.  تامغا  بېشىنى  بېشىنىڭ 

  ە مەسىلەبۆرىكىمد  ئىككىلى  ھازىر.  قالدىم   بولۇپ  كېسەلچان  مەن  كېيىن،  چىققاندىن  الگېردىن
  كىرىشتىن   ھەممە يېرىمنى كىسەللىك چىرمىۋالدى. الگېرغا.  كېتىدۇ  ئىششىپ   بەزىدە يۈزۈم  بار،

ھازىر   .ئىچمەيتتىم   ئاسپىرىنمۇ   ھەتتا  مەن.  ئىدى   يوق  كېسەللىك  ھېچقانداق  مەندە  ئىلگىرى
بار، مەسىلەر  قان  ئاغرىيدۇ،  يۈرىكىم   دائىم   يۈرىكىمدىمۇ  يىتەرلىك    تەكشۈرتسەم  يۈرىكىمگە 

بۆرەككە بارمايدىكەن،  ئۈچۈن    مىقداردا  ئۆتكەنلىكى  سوغۇق  ئېغىر  بۆرىكىمگە  چۈشۈپتۇ،  سۇ 
قاپتۇ. بولۇپ  ئارىالش   ئاندىن(  دەيدۇ  شۇنداق  دوختۇرالر  يەردىكى  بۇ)  مۇشۇنداق  سۈيدۈكۈم قان 

بولىمەن خىجىل  دېيىشتىن  بولمايدۇ  ئەمما  كېلىدۇ،  ئۇ دېمىسەم  تېپىپ    ،    چىققانيەردە 
  212.بىلەن بىرگە بواللمايمەن ئايالىم  سەۋەبىدىن ھازىر كېسەللىكلەر

بولدۇق،   سەككىز كىشى  مەن بىلەن.  ئىدى  بار  ئادەم  يەتتە  كىرگەندە  مەن »  : نۇر   باقىتئېلى 
مېتىر    كۋادرات  ئون  بىز تۇرغان كامېر   .ئىككى كىشى بولدۇق  ئون  كېيىن سانىمىز كۆپىيىپ

ئىدى ھاجەتخانا  .ئەتراپىدا  ئىچىدە    بىر   كەچتە  قېتىم،  بىر   ئەتىگەندە.  ئىدى  يوق  كامىرنىڭ 
باشقا چاغدا   قېتىمال چىقااليتتۇق،  ئىككى  كۈندە پەقەت.  چىقاتتى  ئېلىپ  ھاجەتخانىغا  قېتىم 

  ۋە  چۈش   ئەتىگەن،  بىزگە )…(    ئىدى  بار  مىنۇتال ۋاقتىمىز  ئىككى  پەقەت.  رۇخسەت يوق ئىدى
  قىلماي   ھەرىكەت  ھېچقانداق  بىز)…(   ۋە سۇيۇق شوۋىگۈرۈچ بېرىلەتتى.  نان قېتىم   ئۈچ  كەچتە
  ئابدۇساالم دەپ بىر ئۇيغۇر يىگىت بار ئىدى، )…(    ئولتۇراتتۇق  سائەت  بەش   ئون  ئورۇندۇقتا  تۆمۈر

 ئۇنى ئېلىپ كەتتى، سوراقتىن قايتىپ كەلگەندە ئىككى قولى ئىشلىمەس بولۇپ قالغان ئىكەن،
ياردەم   ھاجەت  بالىنىڭ  ئۇ  مېنى نېمە.  بۇيرۇدى  بېرىشكە  ئىشلىرىغا  قولىغا  ئۇنىڭدىن    مەن 

تەككۈزمەي    سورىدىم،  بولغانلىقىنى يەرگە  پۇتىنى  بىلەن  ئۇ،  قولى  ئېسىپ ئىككى  تورۇسقا 
قولىنىڭ ئىشلىمەس بولۇپ    ئىككى  چۈشۈرگەندە،  كېيىن يەرگە  كۈندىن  تۆت  قويۇلغانلىقىنى،

ھەممە    پەسكە چۈشۈرگىنىمدە،  ھاجىتىنى قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئىشتاننى.  ئېيتتى  قالغانلىقىنى
)…(    كەتتى  سۇنۇپ  بىلەكلىرىم   يەپ  تاياق  يەردە  ئۇ)…(  چۈرۈپ كەتكەن ئىدى.    ۋە  قاپقارا  يېرى
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چىققاندىن بولدۇم  خىل  توققۇز  كېيىن،  الگېردىن  گىرىپتار    ئۆپكە،   بۆرەك،.  كېسەلگە 
  ۋە   پىسخىكىلىق   كۈن تاياق زەربىسىدە، روھىي،  ھەر  )…(   ئاشقازان...ھەممىسىدە مەسىلە بار. 

ھىچقانداق  باشقا    كىلەتتى،  ئۆلگۈمال  بالدۇرراق)…(    جەھەتتىن شۇنداق قىينىالتتىم   جىسمانى
قۇتۇلۇشنىمۇ  كەلمەيتتى،  كالالمغا    بالدۇرراق   ئالالھتىن  مەن.  باقمىغانىدىم   ئويالپمۇ  ئىش 

دۇئا تىلىدىم،  ئۆلۈش مەن   ئىدى،  يوق   خىيالىم   باشقا  ئۆلۈشتىن  مېنىڭ.  قىلدىم   ئۆلۈشنى 
 213«.ئۈچۈن ئەركىنلىككە چىقىش ئىدى

رەجەپ  يىگىرمە  ئۇ  بىز»  : ئابدۇخەبەر  بىر  ئادەم  بەش  ئۆيدە  تۇراتتۇق،  بىرىمىزگە  -بىللە 
ياتاتتۇق شۇڭا-بەش  بەزىدە.  چاپلىشىپ  ئۇخلىيالمايتتى.  ئۈچۈن  پاتمىغانلىقى  كىشى   ئالتە 

  ئۆگىتەتتى،   ناخشا  خىتايچە)…(    ئىدى  يوق  يەرمۇ  ئولتۇرىدىغان.  تۇراتتى  ئۆرە  يۆلىنىپ  تامغا  ئۇالر
  توققۇزدا،   سائەت  ئەتىگەن)…(  يادالپ قويسىڭىز، تاياق يەيتىڭىز.    خاتا  سۆزنى  بىر  سىز  ئەگەر 

قارا كېلىپ  كېتەتتى.-ساقچىالر  ئۇرۇپ   يىگىرمە   مىنۇتتىن  بەش  ئون  كۈنى  ھەر  قويۇق 
زەنجىر… .ئۇراتتى  مىنۇتقىچە بولغاچقا،  بىلەن   ھەممىمىز  قېچىپمۇ   باغالقلىق   تاياقتىن 

تېخىمۇ كىچىك  )…(    ئىدى  ناچار  ئىنتايىن  خوتەندىكى الگېرنىڭ شارائىتى(  …)  قۇتۇاللمايتتۇق.
يۆلىنىپ تۇراتتى،  يېرىمىمىز .  ئىدۇق  ئادەم  بەش  كامېردا يىگىرمە يېرىمىمىز تاختايدا    تامغا 

 داۋاملىق  .ئايالالرنى بەك ئۇراتتى)…(    باغالنغان ئىدى.  بىلەن  زەنجىر  پۇتلىرىمىز-ولق.  ئىدۇق
ئايالالر بەرداشلىق   بىلەن ئۇراتتى،  سىم .  ئايالالرنىڭ ئېچىنىشلىق ئاۋازلىرى ئاڭلىنىپ تۇراتتى

يىغاليتتى، تۇراتتۇق.  ھەممىسىنى  بىرەلمەي  قىيناشتىن )…(    ئاڭالپ  ۋاقىتتىكى  شۇ 
 دوختۇرخانىغا  مەن الگېردىن چىققاندىن كېيىن،  .كۆكرىكىمدە قالغان جاراھەتلەر ھازىرغىچە بار

  214«جاراھەت يېرىدىن توختىماي يىرىڭ ئېقىپ تۇراتتى.. داۋاالندىم  ئاي بىر. باردىم 

ئالتە»:  سىدىق   قەلبىنۇر  ئۆتكەن  دەرس  جەريانىدا،  مەن  .  يۇيۇنالمىدى  ئەسال  كىشىلەر  ئاي 
كۈلرەڭ ئىچ    .ئىدى  بار  ۋاقتى  مىنۇتال  بىر  پەقەت  ئۈچۈن  كىرىش  ئۆيىگە  تازىلىق  ەتتاھ  ئۇالرنىڭ

كىيدۈرۈلەتتى. كىيىم  ئوخشاش  نېپىز  كېچىلىك  كىيمگە  ئوخشاش    . ئىدى  كىيىمگە 
زەنجىر  ۋە  پۇتلىرى  ھەممىسىنىڭ ئىدى-قوللىرىدا  بار  قارا.  كىشەن  ئاياغ   نېپىز  پۇتلىرىغا 

ھەممىسىنى پىت بېسىپ    )…(كىيگۈزۈلگەن بولۇپ، ئاياق بارمۇ يوقمۇ بىلگىلىمۇ بولمايتتى.  
ئالتە كىشىنى چاقىرىپ -دەرس ئۆتۈۋاتقان چاغدا ساقچىالر كېلىپ بەش  )…(كەتكەن ئىدى.  

 يەردە سوراققا تارتاتتى،   ئۇ  ئۇالر.  ئىدى  بار  ئۆيى  ئاستىدا سوراق   ئېلىپ كېتەتتى. دەرسخانىنىڭ
 ئۇالرنى. ئاۋازى ئاڭلىنىپ تۇراتتى جاقىراش-ۋارقىراش . ئاڭالپ تۇراتتۇق ئاۋازىنى ئۇالرنىڭ بىز

  )…(   كەلمەيتتى  قايتىپ  كىشىلەر  قىسىم   بىر  چىقىپ كەتكەن  سوراققا)…(    قىينايتتى.  قاتتىق
.  قەتئىي كۈن كۆرسەتمەيتتى  .يوق، تامغا تىكىلىپ قاراپ ئولتۇراتتى  ئورۇندۇقمۇ.  يەردىال ياتاتتى

ھەممىسى كېسەل چىراي بولۇپ كەتكەن    )…(  تەمىنلىمەيتتى.  بىلەنمۇ  سۇ  ۋە  يېتەرلىك تاماق
ئىدى. ناچار  ئىنتايىن  ئەھۋالى  تال  كىشىلەرگە  الگېردىكى)…(    ئىدى،  دورا    ئاق  ئىككى 

كىشىلەر  )…(    .قان ئەۋرىشكىسى ئاالتتى  ۋە  ئۇراتتى  ئوكۇل  بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا.  تارقىتاتتى
 ئۇالر بىر نۇقتىغا تىكىلىپ قاراپال.  ۋاقىت ئۇزارغانسېرى كاللىسىدىن كېتىشكە باشلىغان ئىدى
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تۇغقانلىرىنىمۇ.  تۇراتتى ئىدى.  ئۇنتۇشقا   ھەتتا    چىرايى  كەلگەنلەرنىڭ  يېڭى)…(    باشلىغان 
ئۇالر  ياخشى  بىرئاز كىسەل  تۇراتتى.  پەرقلىنىپ  كەلگەنلەردىن  بۇرۇن  تېخىمۇ بولغاچقا،    نى 

پاراكەندىچىلىك    جىنسىي  ئۆزۈم تونۇيدىغان بىر ساقچىدىن)…(    ئاجىزالشتۇرۇپ قويغان ئىدى.
يەردە خىتاي ساقچىلىرى   ئۇ  .چۈنكى ئانچە مۇنچە ئاڭالپ قالغان ئىدىم   .سورىدىم   ھەققىدە سوئال 

ئىدى. كۆپ  خااليتتى  الگېرىدا  ئايالالر  ئۇالر  ناھايىتى  ئۇ    .ئىشلەشنى  قىزالرغا    يەردەچۈنكى 
ئۇالرنىڭ مەقئەتلىرىگە، ئېغىزىغا، قۇالقلىرىغا توك كالتەك    قىالاليتتى.  باسقۇنچىلىق  خالىغانچە

قىالتتى.   ئارزۇ  بەكمۇ  ئىشلەشنى   الگېرالردا  بۇ  ساقچىلىرى  تەگكۈزۈپ قىينايتتى. شۇڭا خىتاي
يۇتتۇم  ھەممىنى   .چىدىيالمىدىم   كۆرگەنلىرىمگە   ئىشلەۋاتقاندا  يەردە  ئۇ  مەن)…(     . ئىچىمگە 

دىيەلمىگەچكە دوختۇرخانىدىمۇ  )…(    قالدىم.  بولۇپ  كېسەل  ھېچكىمگە  مەزگىل  بىر  ھەتتا 
 215«. يېتىپ چىقتىم 

 قاتتىق   تېخىمۇ  ئۈچۈن،  قىلمىغانلىقىم   قوبۇل  تۆھمەتلىرىنى  ئۇالرنىڭ  مەن»  :ئەلى  ئۆمەربەك 
توك كالتەككىمۇ    .باشلىدى  ئىشلىتىشكە  توك كالتەكلىرىنى  ئۇالر  تاياق يېيىشكە باشلىدىم،

 ئورۇندۇقتا  تېخىچە  مەن  كاۋچۇك كالتەك بىلەن ئۇرۇشقا باشلىدى،  ئۇالر  ئاندىن  بەرداشلىق بەردىم،
  ئىككى قولۇم   مېنى ئورۇندۇقتىن تۇرغۇزۇپ،  ئاندىن. مېنى شۇ ھالەتتە ئۇردى  ئۇالر ئولتۇراتتىم،

 جىنسىي  ئۇالر  كېيىن،  مەلۇم ۋاقىتتىن)…(    داۋامالشتۇردى.بىلەن تورۇسقا ئېسىپ، ئۇرۇشنى  
مىخالرنى تىرناق    كېيىن، ئىنچىكە  ئۇنىڭدىن  سەزگۈر رايونالرنى قىيناشقا باشلىدى،  ئەزاالر ۋە

جەريانىدا يەنە ھاقارەت قىالتتى،    قىيناش  ئۇالر)…(    داۋامالشتۇردى  قىيناشنى  ئارىسىغا تىقىپ
دەپ ۋاقىراپ  !«  ئۆلتۈرۋەت  مېنى»قىزنىڭ    بىر  ان كامېردىكىي  شۇ ۋاقىتتا،)…(  تىلاليتتى.  

كەمسىتىلىش ئازابالندىم،  بەك  ئاڭلىدىم.  ئاۋازىنى  بەرداشلىق    ۋە  يالۋۇرغان  ھاقارەتلىنىشكە 
  بار  كۆكىرىپ كەتكەن يەرلەر  ۋە  ئىششىق  بەدىنىمدە يارا ئىزلىرى،)…(    ئىدى  بېرىش بەك تەس

بەدىنى.  ئىدى ئىزلىرى  جاراھەتنىڭ  بار،ئۇ  ھازىرغىچە  بەدىنىم   مدە  چاغالردا  بىر  ئۇ    چىرىگەن 
ئىدى.  گۆشكە قالغان  ھازىرغىچە)…(    ئوخشاپ  داۋالىنىۋاتىمەن،   جەھەتتىن  پىسخىكا  مەن 

كىلو ئىدىم،   115الگېرغا كىرمەستە  (  …)  سىلەرگە دەپ بەرگۈچە كەيپىياتىم يەنە ناچارالشتى.
ئىچىدە مۇشۇنچىلىك ئورۇقالپ    ئاي  سەككىز  قاپتىمەن. كىلوغا چۈشۈپ    60الگېردىن چىققاندا  

  دىلشات   ھوشىنى يوقاتتى. كامېردا،-يەردىكى كۆپىنچە كىشىلەر ئەقىل  ئۇ)…(    كېتىپتىمەن.
جەريانىدا جىق تاياق يەپ كېتىپ، بۆرىكى    قىيناش  قېرىندىشىمىز  بىر  سېتىۋالدى ئىسىملىك

. كىلەتتى، ئۇنىمۇ داۋاالشقا ئېلىپ چىقمىدىسۈيدۈكىدىن قان    ماڭالمايتتى،  كاردىن چىقىپتۇ،
ئىسىملىك  ئالىم  غېرىچتىن جىقراق   دوستىمىز  بىر   يەنە  ئاۋۇت  بىر  بولۇپ قېلىپ،  گېمروي 

ئىدى. قالغان  چىقىپ  سىرتقا  ئىدى.  ئۈچىيى  ئوچۇق  ئەتراپى  بولسىمۇ  ھاجەتخانە   كامېردا 
ھالىتىنى  ئالىمنىڭ  بىز.  كۆرەلەيتتى  ھەممەيلەن ئېلىپ    كۆردۇق،  ئۇ  دوختۇرخانىغا  ئۇنىمۇ 

 216«. بارمىدى
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چىققاندىن بولدۇم  خىل  توققۇز  كېيىن،  الگېردىن  گىرىپتار    ئۆپكە،   بۆرەك،.  كېسەلگە 
  ۋە   پىسخىكىلىق   كۈن تاياق زەربىسىدە، روھىي،  ھەر  )…(   ئاشقازان...ھەممىسىدە مەسىلە بار. 

ھىچقانداق  باشقا    كىلەتتى،  ئۆلگۈمال  بالدۇرراق)…(    جەھەتتىن شۇنداق قىينىالتتىم   جىسمانى
قۇتۇلۇشنىمۇ  كەلمەيتتى،  كالالمغا    بالدۇرراق   ئالالھتىن  مەن.  باقمىغانىدىم   ئويالپمۇ  ئىش 

دۇئا تىلىدىم،  ئۆلۈش مەن   ئىدى،  يوق   خىيالىم   باشقا  ئۆلۈشتىن  مېنىڭ.  قىلدىم   ئۆلۈشنى 
 213«.ئۈچۈن ئەركىنلىككە چىقىش ئىدى

رەجەپ  يىگىرمە  ئۇ  بىز»  : ئابدۇخەبەر  بىر  ئادەم  بەش  ئۆيدە  تۇراتتۇق،  بىرىمىزگە  -بىللە 
ياتاتتۇق شۇڭا-بەش  بەزىدە.  چاپلىشىپ  ئۇخلىيالمايتتى.  ئۈچۈن  پاتمىغانلىقى  كىشى   ئالتە 

  ئۆگىتەتتى،   ناخشا  خىتايچە)…(    ئىدى  يوق  يەرمۇ  ئولتۇرىدىغان.  تۇراتتى  ئۆرە  يۆلىنىپ  تامغا  ئۇالر
  توققۇزدا،   سائەت  ئەتىگەن)…(  يادالپ قويسىڭىز، تاياق يەيتىڭىز.    خاتا  سۆزنى  بىر  سىز  ئەگەر 

قارا كېلىپ  كېتەتتى.-ساقچىالر  ئۇرۇپ   يىگىرمە   مىنۇتتىن  بەش  ئون  كۈنى  ھەر  قويۇق 
زەنجىر… .ئۇراتتى  مىنۇتقىچە بولغاچقا،  بىلەن   ھەممىمىز  قېچىپمۇ   باغالقلىق   تاياقتىن 

تېخىمۇ كىچىك  )…(    ئىدى  ناچار  ئىنتايىن  خوتەندىكى الگېرنىڭ شارائىتى(  …)  قۇتۇاللمايتتۇق.
يۆلىنىپ تۇراتتى،  يېرىمىمىز .  ئىدۇق  ئادەم  بەش  كامېردا يىگىرمە يېرىمىمىز تاختايدا    تامغا 

 داۋاملىق  .ئايالالرنى بەك ئۇراتتى)…(    باغالنغان ئىدى.  بىلەن  زەنجىر  پۇتلىرىمىز-ولق.  ئىدۇق
ئايالالر بەرداشلىق   بىلەن ئۇراتتى،  سىم .  ئايالالرنىڭ ئېچىنىشلىق ئاۋازلىرى ئاڭلىنىپ تۇراتتى

يىغاليتتى، تۇراتتۇق.  ھەممىسىنى  بىرەلمەي  قىيناشتىن )…(    ئاڭالپ  ۋاقىتتىكى  شۇ 
 دوختۇرخانىغا  مەن الگېردىن چىققاندىن كېيىن،  .كۆكرىكىمدە قالغان جاراھەتلەر ھازىرغىچە بار

  214«جاراھەت يېرىدىن توختىماي يىرىڭ ئېقىپ تۇراتتى.. داۋاالندىم  ئاي بىر. باردىم 

ئالتە»:  سىدىق   قەلبىنۇر  ئۆتكەن  دەرس  جەريانىدا،  مەن  .  يۇيۇنالمىدى  ئەسال  كىشىلەر  ئاي 
كۈلرەڭ ئىچ    .ئىدى  بار  ۋاقتى  مىنۇتال  بىر  پەقەت  ئۈچۈن  كىرىش  ئۆيىگە  تازىلىق  ەتتاھ  ئۇالرنىڭ

كىيدۈرۈلەتتى. كىيىم  ئوخشاش  نېپىز  كېچىلىك  كىيمگە  ئوخشاش    . ئىدى  كىيىمگە 
زەنجىر  ۋە  پۇتلىرى  ھەممىسىنىڭ ئىدى-قوللىرىدا  بار  قارا.  كىشەن  ئاياغ   نېپىز  پۇتلىرىغا 

ھەممىسىنى پىت بېسىپ    )…(كىيگۈزۈلگەن بولۇپ، ئاياق بارمۇ يوقمۇ بىلگىلىمۇ بولمايتتى.  
ئالتە كىشىنى چاقىرىپ -دەرس ئۆتۈۋاتقان چاغدا ساقچىالر كېلىپ بەش  )…(كەتكەن ئىدى.  

 يەردە سوراققا تارتاتتى،   ئۇ  ئۇالر.  ئىدى  بار  ئۆيى  ئاستىدا سوراق   ئېلىپ كېتەتتى. دەرسخانىنىڭ
 ئۇالرنى. ئاۋازى ئاڭلىنىپ تۇراتتى جاقىراش-ۋارقىراش . ئاڭالپ تۇراتتۇق ئاۋازىنى ئۇالرنىڭ بىز

  )…(   كەلمەيتتى  قايتىپ  كىشىلەر  قىسىم   بىر  چىقىپ كەتكەن  سوراققا)…(    قىينايتتى.  قاتتىق
.  قەتئىي كۈن كۆرسەتمەيتتى  .يوق، تامغا تىكىلىپ قاراپ ئولتۇراتتى  ئورۇندۇقمۇ.  يەردىال ياتاتتى

ھەممىسى كېسەل چىراي بولۇپ كەتكەن    )…(  تەمىنلىمەيتتى.  بىلەنمۇ  سۇ  ۋە  يېتەرلىك تاماق
ئىدى. ناچار  ئىنتايىن  ئەھۋالى  تال  كىشىلەرگە  الگېردىكى)…(    ئىدى،  دورا    ئاق  ئىككى 

كىشىلەر  )…(    .قان ئەۋرىشكىسى ئاالتتى  ۋە  ئۇراتتى  ئوكۇل  بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا.  تارقىتاتتى
 ئۇالر بىر نۇقتىغا تىكىلىپ قاراپال.  ۋاقىت ئۇزارغانسېرى كاللىسىدىن كېتىشكە باشلىغان ئىدى
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تۇغقانلىرىنىمۇ.  تۇراتتى ئىدى.  ئۇنتۇشقا   ھەتتا    چىرايى  كەلگەنلەرنىڭ  يېڭى)…(    باشلىغان 
ئۇالر  ياخشى  بىرئاز كىسەل  تۇراتتى.  پەرقلىنىپ  كەلگەنلەردىن  بۇرۇن  تېخىمۇ بولغاچقا،    نى 

پاراكەندىچىلىك    جىنسىي  ئۆزۈم تونۇيدىغان بىر ساقچىدىن)…(    ئاجىزالشتۇرۇپ قويغان ئىدى.
يەردە خىتاي ساقچىلىرى   ئۇ  .چۈنكى ئانچە مۇنچە ئاڭالپ قالغان ئىدىم   .سورىدىم   ھەققىدە سوئال 

ئىدى. كۆپ  خااليتتى  الگېرىدا  ئايالالر  ئۇالر  ناھايىتى  ئۇ    .ئىشلەشنى  قىزالرغا    يەردەچۈنكى 
ئۇالرنىڭ مەقئەتلىرىگە، ئېغىزىغا، قۇالقلىرىغا توك كالتەك    قىالاليتتى.  باسقۇنچىلىق  خالىغانچە

قىالتتى.   ئارزۇ  بەكمۇ  ئىشلەشنى   الگېرالردا  بۇ  ساقچىلىرى  تەگكۈزۈپ قىينايتتى. شۇڭا خىتاي
يۇتتۇم  ھەممىنى   .چىدىيالمىدىم   كۆرگەنلىرىمگە   ئىشلەۋاتقاندا  يەردە  ئۇ  مەن)…(     . ئىچىمگە 

دىيەلمىگەچكە دوختۇرخانىدىمۇ  )…(    قالدىم.  بولۇپ  كېسەل  ھېچكىمگە  مەزگىل  بىر  ھەتتا 
 215«. يېتىپ چىقتىم 

 قاتتىق   تېخىمۇ  ئۈچۈن،  قىلمىغانلىقىم   قوبۇل  تۆھمەتلىرىنى  ئۇالرنىڭ  مەن»  :ئەلى  ئۆمەربەك 
توك كالتەككىمۇ    .باشلىدى  ئىشلىتىشكە  توك كالتەكلىرىنى  ئۇالر  تاياق يېيىشكە باشلىدىم،

 ئورۇندۇقتا  تېخىچە  مەن  كاۋچۇك كالتەك بىلەن ئۇرۇشقا باشلىدى،  ئۇالر  ئاندىن  بەرداشلىق بەردىم،
  ئىككى قولۇم   مېنى ئورۇندۇقتىن تۇرغۇزۇپ،  ئاندىن. مېنى شۇ ھالەتتە ئۇردى  ئۇالر ئولتۇراتتىم،

 جىنسىي  ئۇالر  كېيىن،  مەلۇم ۋاقىتتىن)…(    داۋامالشتۇردى.بىلەن تورۇسقا ئېسىپ، ئۇرۇشنى  
مىخالرنى تىرناق    كېيىن، ئىنچىكە  ئۇنىڭدىن  سەزگۈر رايونالرنى قىيناشقا باشلىدى،  ئەزاالر ۋە

جەريانىدا يەنە ھاقارەت قىالتتى،    قىيناش  ئۇالر)…(    داۋامالشتۇردى  قىيناشنى  ئارىسىغا تىقىپ
دەپ ۋاقىراپ  !«  ئۆلتۈرۋەت  مېنى»قىزنىڭ    بىر  ان كامېردىكىي  شۇ ۋاقىتتا،)…(  تىلاليتتى.  

كەمسىتىلىش ئازابالندىم،  بەك  ئاڭلىدىم.  ئاۋازىنى  بەرداشلىق    ۋە  يالۋۇرغان  ھاقارەتلىنىشكە 
  بار  كۆكىرىپ كەتكەن يەرلەر  ۋە  ئىششىق  بەدىنىمدە يارا ئىزلىرى،)…(    ئىدى  بېرىش بەك تەس

بەدىنى.  ئىدى ئىزلىرى  جاراھەتنىڭ  بار،ئۇ  ھازىرغىچە  بەدىنىم   مدە  چاغالردا  بىر  ئۇ    چىرىگەن 
ئىدى.  گۆشكە قالغان  ھازىرغىچە)…(    ئوخشاپ  داۋالىنىۋاتىمەن،   جەھەتتىن  پىسخىكا  مەن 

كىلو ئىدىم،   115الگېرغا كىرمەستە  (  …)  سىلەرگە دەپ بەرگۈچە كەيپىياتىم يەنە ناچارالشتى.
ئىچىدە مۇشۇنچىلىك ئورۇقالپ    ئاي  سەككىز  قاپتىمەن. كىلوغا چۈشۈپ    60الگېردىن چىققاندا  

  دىلشات   ھوشىنى يوقاتتى. كامېردا،-يەردىكى كۆپىنچە كىشىلەر ئەقىل  ئۇ)…(    كېتىپتىمەن.
جەريانىدا جىق تاياق يەپ كېتىپ، بۆرىكى    قىيناش  قېرىندىشىمىز  بىر  سېتىۋالدى ئىسىملىك

. كىلەتتى، ئۇنىمۇ داۋاالشقا ئېلىپ چىقمىدىسۈيدۈكىدىن قان    ماڭالمايتتى،  كاردىن چىقىپتۇ،
ئىسىملىك  ئالىم  غېرىچتىن جىقراق   دوستىمىز  بىر   يەنە  ئاۋۇت  بىر  بولۇپ قېلىپ،  گېمروي 

ئىدى. قالغان  چىقىپ  سىرتقا  ئىدى.  ئۈچىيى  ئوچۇق  ئەتراپى  بولسىمۇ  ھاجەتخانە   كامېردا 
ھالىتىنى  ئالىمنىڭ  بىز.  كۆرەلەيتتى  ھەممەيلەن ئېلىپ    كۆردۇق،  ئۇ  دوختۇرخانىغا  ئۇنىمۇ 

 216«. بارمىدى
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مەۋجۇتلۇقىنى .  3 فىزىكىلىق  ئۈچۈن،    يوقىتىش   قىسمەن   ياكى   پۈتۈنلەي   گۇرۇپپىنىڭ 
 . ئۆزگەرتىش  قەستەن   شارائىتىنى   تۇرمۇش   گۇرۇپپىنىڭ 

گۇۋاھلىق ئېلىنغان  قەلەمگە  ھازىرغىچە   گۇرۇپپىنىڭ»  يەنە  سۆزىدە  گۇۋاھچىالرنىڭ 
تۇرمۇش   ياكى  پۈتۈنلەي  مەۋجۇتلۇقىنىفىزىكىلىق   گۇرۇپپىنىڭ  ئۈچۈن،  يوقىتىش  قىسمەن 
باشقا    ۋە)  ئۇيغۇرالر.  مۇقىمالشتۇرۇلدى  ھەرىكىتىنىڭمۇ بارلىقى  «ئۆزگەرتىش  قەستەن  شارائىتىنى
سانلىق قېلىپىدىن -تۈركۈم  (گۇرۇپپىلىرى  مۇسۇلمان  ئاز  ئادەم  سولىنىپ،  الگېرغا  تۈركۈم 

 ئايرىلماقتا.  ھاياتىدىن تۇتۇلغان نۇرغۇن كىشىلەر مەجبۇرالنماقتا، ياشاشقا شارائىتتا چىققان
يەرلەرنىڭ  رايوندىكى   تۇتۇپ  ۋاقىتلىق  الگېرلىرى،  جازا  يېڭى  نۇرغۇن  ئەتراپىغا  ئولتۇراق 

  مەقسەتتە  بۇ  ئىچىدە  ۋاقىت  قىسقا  جايدا،  بىر  ئوخشاش .  قۇرۇلدى  تۈرمىلەر  ۋە  مەركەزلىرى  تۇرۇش
 ئىشالرغا   ئاممىۋى  باشقا  شۇنداقال  كۆپىيىشى،  پەۋقۇلئاددە  بىناالرنىڭ  ئىشلىتىلگەن
  بىر  مۇھىم  الگېرلىرىغا ئۆزگەرتىلىشى، شۇنداقال ئۇيغۇرالرنىڭ جازا ئىمارەتلەرنىڭ ئىشلىتىلگەن
زور ئايرىيدىغان    زىيانغا  جىسمانىي  قىسمىنى  ھاياتىدىن  ۋە    تۇرمۇش   يېڭى» ئۇچرىتىدىغان 

 تەييارالنغانلىقى ئوتتۇرىغا چىقماقتا. دۆلەتنىڭ قولى بىلەن بىۋاستە نىڭ،«شارائىتى
  ئىچىدە   ئاي  نەچچە  بىر  بىز تۈرمىدە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ۋاقتىمىزدا،»  :مارۇبقان   تابىسخان 

 تېخىمۇ   قىيناشلىرى  ئۇالرنىڭ  يۆتكىگەندىن كېيىن،  الگېرالرغابىزنى  .  جازا الگېرلىرى قۇرۇلۇپتۇ
يەر  .  كېڭەيتكەن  ئارقىلىق  سېلىش  يېنىغا  الگېرنىڭ  كونا  الگېرالرنى  بۇ  ئۇالر.  ئېغىرالشتى
ئۆكتەبىردە    مارتتا الگېرغا كىدىم،  مەن.  ئاستىدا بىر قەۋەت بار ئىدى  يەر  قەۋەت،  ئۈستىدە ئۈچ

 217«. يۆتكەلدىم  الگېرغا يېڭى كېيىن  ئايدىن يەتتە يەنى
)…(   باردى  ئېلىپ  مېنى ئۆزەم تۇرۇشلۇق ناھىيىدىكى الگېرغا  ئۇالر  كېيىن »  : نۇر   باقىتئېلى 

  قۇرۇپ، دۆلەتكە ئۆتكۈزۈپ بەرگەن  مەكتەپنى  يەنە بۇ  ئۇالر.  ئىدى  مەكتەپ  كەسپىي  ئۇ يەر ئىلگىرى
 218«. الگېرىغا سوالپتۇ جازا سودىگىرىنىمۇ ئۇيغۇر

 كەلدۇق  يەرگە  بۇ  نېمىشقا  بار،  تۈرمە(  خوتەن)  بىزنىڭ شەھىرىمىزدە»:  رەجەپ   ئابدۇخەبەر 
  كەلدۇق   يەرگە  بۇ  بىز  شۇڭا  كۆپ،  بەك  ئادەم  تۈرمىسىدە  خوتەن:  دېدى  مۇنداق  ئۇالر  دەپ سورىدىم.

  ئېلىناتتى،  قولغا  دىندار كىشىلەرال  پەقەت دىن دەرسى بېرىدىغانالر ۋە  بۇرۇن،  يىلدىن-2014)…(  
ئۈچۈن بىر نەرسە يازغانالر، كادىرالر،  مىللىتى ئۇيغۇر( يىلىدىن ئېتىبارەن-2014) كېيىن ئەمما

تاشالندى. تۈرمىگە  زىيالىيالر ھەممىسى  ياردەم قىلغانالر،   يوقىلىش   ئۇيغۇرالر)…(    ئۇيغۇرالرغا 
  نېمە   تۇغقانلىرىمىزغا  دوستلىرىمىز،.  ئايرىلدى  ھاياتىدىن  ئۇيغۇرالر  نۇرغۇن.  تۇرماقتا  ئالدىدا

  بىلەن بىز بىر كادىر  ناھىيىسىدىكى خوتەن تۇرۇۋاتقاندا،  تۈرمىدە بىز. بىلمەيمىز بولغانلىقىنى
ئەھۋالنىڭ ئىلگىرىكىگە ئوخشىمايدىغانلىقىنى، ئەگەر ئۇالرنىڭ دېگىنىنى   ھازىرقى  پاراڭلىىشپ،

  219تاشلىۋېتىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى.قىلمىساق، جەسىتىمىزنى ئەخلەتكە 
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مەۋجۇتلۇقىنى .  3 فىزىكىلىق  ئۈچۈن،    يوقىتىش   قىسمەن   ياكى   پۈتۈنلەي   گۇرۇپپىنىڭ 
 . ئۆزگەرتىش  قەستەن   شارائىتىنى   تۇرمۇش   گۇرۇپپىنىڭ 

گۇۋاھلىق ئېلىنغان  قەلەمگە  ھازىرغىچە   گۇرۇپپىنىڭ»  يەنە  سۆزىدە  گۇۋاھچىالرنىڭ 
تۇرمۇش   ياكى  پۈتۈنلەي  مەۋجۇتلۇقىنىفىزىكىلىق   گۇرۇپپىنىڭ  ئۈچۈن،  يوقىتىش  قىسمەن 
باشقا    ۋە)  ئۇيغۇرالر.  مۇقىمالشتۇرۇلدى  ھەرىكىتىنىڭمۇ بارلىقى  «ئۆزگەرتىش  قەستەن  شارائىتىنى
سانلىق قېلىپىدىن -تۈركۈم  (گۇرۇپپىلىرى  مۇسۇلمان  ئاز  ئادەم  سولىنىپ،  الگېرغا  تۈركۈم 

 ئايرىلماقتا.  ھاياتىدىن تۇتۇلغان نۇرغۇن كىشىلەر مەجبۇرالنماقتا، ياشاشقا شارائىتتا چىققان
يەرلەرنىڭ  رايوندىكى   تۇتۇپ  ۋاقىتلىق  الگېرلىرى،  جازا  يېڭى  نۇرغۇن  ئەتراپىغا  ئولتۇراق 

  مەقسەتتە  بۇ  ئىچىدە  ۋاقىت  قىسقا  جايدا،  بىر  ئوخشاش .  قۇرۇلدى  تۈرمىلەر  ۋە  مەركەزلىرى  تۇرۇش
 ئىشالرغا   ئاممىۋى  باشقا  شۇنداقال  كۆپىيىشى،  پەۋقۇلئاددە  بىناالرنىڭ  ئىشلىتىلگەن
  بىر  مۇھىم  الگېرلىرىغا ئۆزگەرتىلىشى، شۇنداقال ئۇيغۇرالرنىڭ جازا ئىمارەتلەرنىڭ ئىشلىتىلگەن
زور ئايرىيدىغان    زىيانغا  جىسمانىي  قىسمىنى  ھاياتىدىن  ۋە    تۇرمۇش   يېڭى» ئۇچرىتىدىغان 

 تەييارالنغانلىقى ئوتتۇرىغا چىقماقتا. دۆلەتنىڭ قولى بىلەن بىۋاستە نىڭ،«شارائىتى
  ئىچىدە   ئاي  نەچچە  بىر  بىز تۈرمىدە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ۋاقتىمىزدا،»  :مارۇبقان   تابىسخان 

 تېخىمۇ   قىيناشلىرى  ئۇالرنىڭ  يۆتكىگەندىن كېيىن،  الگېرالرغابىزنى  .  جازا الگېرلىرى قۇرۇلۇپتۇ
يەر  .  كېڭەيتكەن  ئارقىلىق  سېلىش  يېنىغا  الگېرنىڭ  كونا  الگېرالرنى  بۇ  ئۇالر.  ئېغىرالشتى
ئۆكتەبىردە    مارتتا الگېرغا كىدىم،  مەن.  ئاستىدا بىر قەۋەت بار ئىدى  يەر  قەۋەت،  ئۈستىدە ئۈچ

 217«. يۆتكەلدىم  الگېرغا يېڭى كېيىن  ئايدىن يەتتە يەنى
)…(   باردى  ئېلىپ  مېنى ئۆزەم تۇرۇشلۇق ناھىيىدىكى الگېرغا  ئۇالر  كېيىن »  : نۇر   باقىتئېلى 

  قۇرۇپ، دۆلەتكە ئۆتكۈزۈپ بەرگەن  مەكتەپنى  يەنە بۇ  ئۇالر.  ئىدى  مەكتەپ  كەسپىي  ئۇ يەر ئىلگىرى
 218«. الگېرىغا سوالپتۇ جازا سودىگىرىنىمۇ ئۇيغۇر

 كەلدۇق  يەرگە  بۇ  نېمىشقا  بار،  تۈرمە(  خوتەن)  بىزنىڭ شەھىرىمىزدە»:  رەجەپ   ئابدۇخەبەر 
  كەلدۇق   يەرگە  بۇ  بىز  شۇڭا  كۆپ،  بەك  ئادەم  تۈرمىسىدە  خوتەن:  دېدى  مۇنداق  ئۇالر  دەپ سورىدىم.

  ئېلىناتتى،  قولغا  دىندار كىشىلەرال  پەقەت دىن دەرسى بېرىدىغانالر ۋە  بۇرۇن،  يىلدىن-2014)…(  
ئۈچۈن بىر نەرسە يازغانالر، كادىرالر،  مىللىتى ئۇيغۇر( يىلىدىن ئېتىبارەن-2014) كېيىن ئەمما

تاشالندى. تۈرمىگە  زىيالىيالر ھەممىسى  ياردەم قىلغانالر،   يوقىلىش   ئۇيغۇرالر)…(    ئۇيغۇرالرغا 
  نېمە   تۇغقانلىرىمىزغا  دوستلىرىمىز،.  ئايرىلدى  ھاياتىدىن  ئۇيغۇرالر  نۇرغۇن.  تۇرماقتا  ئالدىدا

  بىلەن بىز بىر كادىر  ناھىيىسىدىكى خوتەن تۇرۇۋاتقاندا،  تۈرمىدە بىز. بىلمەيمىز بولغانلىقىنى
ئەھۋالنىڭ ئىلگىرىكىگە ئوخشىمايدىغانلىقىنى، ئەگەر ئۇالرنىڭ دېگىنىنى   ھازىرقى  پاراڭلىىشپ،

  219تاشلىۋېتىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى.قىلمىساق، جەسىتىمىزنى ئەخلەتكە 
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  سى  7ى ئەر،    90  ئادەمگە دەرس ئۆتتۈم،   97  مارتقىچە-21  مارتتىن-1مەن »  : قەلبىنۇر سىدىق 
ئىدى كىشى    8-7.  كۆپەيدى   سانى  كەلگەنلەرنىڭ  الگېرغا  كېيىن،  مارتتىن- 21.  ئايال  مىڭ 

 ئوخشاش   چاقىرالمايتتۇق، ھەممىسىگەھېچكىمنى ئىسمى بىلەن    كىرگەندە  مەن  بولۇپ كەتتى.
 ئىدى  بار  ئادەم  8000  تەخمىنەن.  يېزىلغان ئىدى  بويۇنلىرىغا نومۇرلىرى  كىيىم كىيگۈزۈلۈپ،

ياكى   مەن  كېيىن،  ئاي  ئۈچ  باشالپ  ئوقۇتۇشنى   بىز)…(   ئالىدىغان  ئىمتىھان 
.  زىنى ماڭا بەرمىدى ئەمما ئىمتىھان قەغى  ئىمتىھان ئالدى،  ئۇالر.  سورىدىم   ئالمايدىغانلىقىمىزنى

بىر ئىدى.  كۆز  بۇمۇ  دېيىش    بىرسى  ئەگەر  بويامچىلىق  مەركىزى  تەربىيەلەش  يەر  بۇ  سورىسا، 
 ئىدى  الگېرى  يوقىتىش  پۈتۈنلەي  يەر ئۇيغۇرالرنى  بۇ.  باھانە ئىدى خاالس  بىر   بۇ.  ئۈچۈن ئىدى

 كامىردا  بىر  ئايال  40-30.  ئىدى  يوق  بالكون  بولۇپ،   بىنا  قەۋەتلىك  6  ئايالالر الگېرى)…(  
 220«.ئادەم بار ئىدى مىڭچە 10 الگېردا پۈتكۈل پەرىزىمچە .تۇراتتى

  ئېلىپ   يەرگە  ئۇ   بارغاندا،  ئېلىپ  يەرگە  ئۇ  قېتىم   تۇنجى  مېنى »   :ئەلى   ئۆمەربەك 
  تەلىم   دىنىي  كېيىن،.  ئىدى  بايالر  ۋە  سودىگەرلەر  زىيالىيالر،  كۆپىنچىسى  كېلىنگەنلەرنىڭ

ئاندىن كېيىن قارا قويۇق ئەكىلىشكە    .كىشىلەرنى ئەكىلىشكە باشلىدى  سازاۋەر  ھۆرمەتكە  ئالغان
.  كۆپەيدى  سانى  بېرىلغانالرنىڭ  ئېلىپ  الگېرالرغا  ئەگىشىپ  ئۆتۈشىگە  ۋاقىتنىڭ)…(    باشلىدى.

 يەردىكى   ئۇ  مەن  دىنمۇ ئېشىپ كېتەتتى.  50بەزى ۋاقىتالردا كىچىك كامېردا كىشى سانىمىز  
كىشىلىك الگېر   مىڭ  20~    15  ۋە  سېلىنىۋاتقانلىقىنى  الگېرنىڭ  يېڭى  يېنىمىزغا  ۋاقتىمدا،

 221«. ئاڭلىغان ئىدىم   بولىدىغانلىقىنى

 قوللىنىش   ئىچىدە تۇغۇتنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن تەدبىر  گۇرۇپپا . 4

ھۆكۈمىتىنىڭ بىۋاستە  نوپۇس  ئومۇمىي  خىتاي  ھالدا،  ئايرىم    ئۇيغۇر  سىياسىتىدىن 
ئۈزۈك   ئالدىنى  كۆپىيىشىنىڭ  نوپۇسىنىڭ مەجبۇرىي  قىلىۋىتىش،  تۇغماس  ئۈچۈن،  ئېلىش 

ئىچكۈزۈش    قااليمىقانالشتۇرىدىغان  دەۋرىنى  ھەيز  ۋە  چۈشۈرۈش  باال  سالدۇرۇۋېتىش، دورىالرنى 
 پاكىتالر  ناھايىتى جىق  ئائىت  بېرىلغانلىقىغا  ئېلىپ  بىلەن  زورلۇق  قاتارلىق ھەرىكەتلەرنىڭ

ئۇيغۇر  تەدبىرلەرنىڭ  مەجبۇرىي  بۇ.  بار ئىككى    ئاپتونوم  نەتىجىسىدە،  چوڭ  ئەڭ  رايونىدىكى 
نوپۇس   222.تۆۋەنلىگەن  84% يىلغىچە  - 2018  يىلدىن-2015  سۈرئىتى  ئېشىش  ۋىاليەتنىڭ 

  دائىرىسىدە  قاتارلىق پىالنالر  «قېرىنداش ئائىلە»  ،«ئۆزگىرىشى  مەدەنىيەت»  ئاياللىرىنى  ئۇيغۇر
بىرلىكتە   خىتايالر تۇغۇتنىڭ    گۇرۇپپا »  مەجبۇرالشمۇ  قىلىشقا  توي  ۋە   بولۇشقا  بىلەن  ئىچىدە 

بالىلىق .  بىر پىالندۇر  يەنە  كىرىدىغان  دائىرىسىگە  «قوللىنىش  ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن تەدبىر
ش ۋە ناچار بوالاليدىغان ياشتىكى مىليونلىغان ئۇيغۇرنىڭ الگېرغا سولىنىپ، ھەر تۈرلۈك قىينا

دائىرىسىدە   بالىلىق  شارائىتالردا ماددىنىڭ  بۇ  قېلىشىمۇ  كېلىپ  ھالغا   بواللمايدىغان 
 :تۆۋەندىكىچە بايانلىرى گۇۋاھچىالرنىڭ بەزى  ھەقتىكى  بۇ. كېرەك باھالىنىشى
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121

 

مەۋجۇتلۇقىنى .  3 فىزىكىلىق  ئۈچۈن،    يوقىتىش   قىسمەن   ياكى   پۈتۈنلەي   گۇرۇپپىنىڭ 
 . ئۆزگەرتىش  قەستەن   شارائىتىنى   تۇرمۇش   گۇرۇپپىنىڭ 

گۇۋاھلىق ئېلىنغان  قەلەمگە  ھازىرغىچە   گۇرۇپپىنىڭ»  يەنە  سۆزىدە  گۇۋاھچىالرنىڭ 
تۇرمۇش   ياكى  پۈتۈنلەي  مەۋجۇتلۇقىنىفىزىكىلىق   گۇرۇپپىنىڭ  ئۈچۈن،  يوقىتىش  قىسمەن 
باشقا    ۋە)  ئۇيغۇرالر.  مۇقىمالشتۇرۇلدى  ھەرىكىتىنىڭمۇ بارلىقى  «ئۆزگەرتىش  قەستەن  شارائىتىنى
سانلىق قېلىپىدىن -تۈركۈم  (گۇرۇپپىلىرى  مۇسۇلمان  ئاز  ئادەم  سولىنىپ،  الگېرغا  تۈركۈم 

 ئايرىلماقتا.  ھاياتىدىن تۇتۇلغان نۇرغۇن كىشىلەر مەجبۇرالنماقتا، ياشاشقا شارائىتتا چىققان
يەرلەرنىڭ  رايوندىكى   تۇتۇپ  ۋاقىتلىق  الگېرلىرى،  جازا  يېڭى  نۇرغۇن  ئەتراپىغا  ئولتۇراق 

  مەقسەتتە  بۇ  ئىچىدە  ۋاقىت  قىسقا  جايدا،  بىر  ئوخشاش .  قۇرۇلدى  تۈرمىلەر  ۋە  مەركەزلىرى  تۇرۇش
 ئىشالرغا   ئاممىۋى  باشقا  شۇنداقال  كۆپىيىشى،  پەۋقۇلئاددە  بىناالرنىڭ  ئىشلىتىلگەن
  بىر  مۇھىم  الگېرلىرىغا ئۆزگەرتىلىشى، شۇنداقال ئۇيغۇرالرنىڭ جازا ئىمارەتلەرنىڭ ئىشلىتىلگەن
زور ئايرىيدىغان    زىيانغا  جىسمانىي  قىسمىنى  ھاياتىدىن  ۋە    تۇرمۇش   يېڭى» ئۇچرىتىدىغان 

 تەييارالنغانلىقى ئوتتۇرىغا چىقماقتا. دۆلەتنىڭ قولى بىلەن بىۋاستە نىڭ،«شارائىتى
  ئىچىدە   ئاي  نەچچە  بىر  بىز تۈرمىدە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ۋاقتىمىزدا،»  :مارۇبقان   تابىسخان 

 تېخىمۇ   قىيناشلىرى  ئۇالرنىڭ  يۆتكىگەندىن كېيىن،  الگېرالرغابىزنى  .  جازا الگېرلىرى قۇرۇلۇپتۇ
يەر  .  كېڭەيتكەن  ئارقىلىق  سېلىش  يېنىغا  الگېرنىڭ  كونا  الگېرالرنى  بۇ  ئۇالر.  ئېغىرالشتى
ئۆكتەبىردە    مارتتا الگېرغا كىدىم،  مەن.  ئاستىدا بىر قەۋەت بار ئىدى  يەر  قەۋەت،  ئۈستىدە ئۈچ

 217«. يۆتكەلدىم  الگېرغا يېڭى كېيىن  ئايدىن يەتتە يەنى
)…(   باردى  ئېلىپ  مېنى ئۆزەم تۇرۇشلۇق ناھىيىدىكى الگېرغا  ئۇالر  كېيىن »  : نۇر   باقىتئېلى 

  قۇرۇپ، دۆلەتكە ئۆتكۈزۈپ بەرگەن  مەكتەپنى  يەنە بۇ  ئۇالر.  ئىدى  مەكتەپ  كەسپىي  ئۇ يەر ئىلگىرى
 218«. الگېرىغا سوالپتۇ جازا سودىگىرىنىمۇ ئۇيغۇر

 كەلدۇق  يەرگە  بۇ  نېمىشقا  بار،  تۈرمە(  خوتەن)  بىزنىڭ شەھىرىمىزدە»:  رەجەپ   ئابدۇخەبەر 
  كەلدۇق   يەرگە  بۇ  بىز  شۇڭا  كۆپ،  بەك  ئادەم  تۈرمىسىدە  خوتەن:  دېدى  مۇنداق  ئۇالر  دەپ سورىدىم.

  ئېلىناتتى،  قولغا  دىندار كىشىلەرال  پەقەت دىن دەرسى بېرىدىغانالر ۋە  بۇرۇن،  يىلدىن-2014)…(  
ئۈچۈن بىر نەرسە يازغانالر، كادىرالر،  مىللىتى ئۇيغۇر( يىلىدىن ئېتىبارەن-2014) كېيىن ئەمما

تاشالندى. تۈرمىگە  زىيالىيالر ھەممىسى  ياردەم قىلغانالر،   يوقىلىش   ئۇيغۇرالر)…(    ئۇيغۇرالرغا 
  نېمە   تۇغقانلىرىمىزغا  دوستلىرىمىز،.  ئايرىلدى  ھاياتىدىن  ئۇيغۇرالر  نۇرغۇن.  تۇرماقتا  ئالدىدا

  بىلەن بىز بىر كادىر  ناھىيىسىدىكى خوتەن تۇرۇۋاتقاندا،  تۈرمىدە بىز. بىلمەيمىز بولغانلىقىنى
ئەھۋالنىڭ ئىلگىرىكىگە ئوخشىمايدىغانلىقىنى، ئەگەر ئۇالرنىڭ دېگىنىنى   ھازىرقى  پاراڭلىىشپ،

  219تاشلىۋېتىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى.قىلمىساق، جەسىتىمىزنى ئەخلەتكە 
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مەۋجۇتلۇقىنى .  3 فىزىكىلىق  ئۈچۈن،    يوقىتىش   قىسمەن   ياكى   پۈتۈنلەي   گۇرۇپپىنىڭ 
 . ئۆزگەرتىش  قەستەن   شارائىتىنى   تۇرمۇش   گۇرۇپپىنىڭ 

گۇۋاھلىق ئېلىنغان  قەلەمگە  ھازىرغىچە   گۇرۇپپىنىڭ»  يەنە  سۆزىدە  گۇۋاھچىالرنىڭ 
تۇرمۇش   ياكى  پۈتۈنلەي  مەۋجۇتلۇقىنىفىزىكىلىق   گۇرۇپپىنىڭ  ئۈچۈن،  يوقىتىش  قىسمەن 
باشقا    ۋە)  ئۇيغۇرالر.  مۇقىمالشتۇرۇلدى  ھەرىكىتىنىڭمۇ بارلىقى  «ئۆزگەرتىش  قەستەن  شارائىتىنى
سانلىق قېلىپىدىن -تۈركۈم  (گۇرۇپپىلىرى  مۇسۇلمان  ئاز  ئادەم  سولىنىپ،  الگېرغا  تۈركۈم 

 ئايرىلماقتا.  ھاياتىدىن تۇتۇلغان نۇرغۇن كىشىلەر مەجبۇرالنماقتا، ياشاشقا شارائىتتا چىققان
يەرلەرنىڭ  رايوندىكى   تۇتۇپ  ۋاقىتلىق  الگېرلىرى،  جازا  يېڭى  نۇرغۇن  ئەتراپىغا  ئولتۇراق 

  مەقسەتتە  بۇ  ئىچىدە  ۋاقىت  قىسقا  جايدا،  بىر  ئوخشاش .  قۇرۇلدى  تۈرمىلەر  ۋە  مەركەزلىرى  تۇرۇش
 ئىشالرغا   ئاممىۋى  باشقا  شۇنداقال  كۆپىيىشى،  پەۋقۇلئاددە  بىناالرنىڭ  ئىشلىتىلگەن
  بىر  مۇھىم  الگېرلىرىغا ئۆزگەرتىلىشى، شۇنداقال ئۇيغۇرالرنىڭ جازا ئىمارەتلەرنىڭ ئىشلىتىلگەن
زور ئايرىيدىغان    زىيانغا  جىسمانىي  قىسمىنى  ھاياتىدىن  ۋە    تۇرمۇش   يېڭى» ئۇچرىتىدىغان 

 تەييارالنغانلىقى ئوتتۇرىغا چىقماقتا. دۆلەتنىڭ قولى بىلەن بىۋاستە نىڭ،«شارائىتى
  ئىچىدە   ئاي  نەچچە  بىر  بىز تۈرمىدە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ۋاقتىمىزدا،»  :مارۇبقان   تابىسخان 

 تېخىمۇ   قىيناشلىرى  ئۇالرنىڭ  يۆتكىگەندىن كېيىن،  الگېرالرغابىزنى  .  جازا الگېرلىرى قۇرۇلۇپتۇ
يەر  .  كېڭەيتكەن  ئارقىلىق  سېلىش  يېنىغا  الگېرنىڭ  كونا  الگېرالرنى  بۇ  ئۇالر.  ئېغىرالشتى
ئۆكتەبىردە    مارتتا الگېرغا كىدىم،  مەن.  ئاستىدا بىر قەۋەت بار ئىدى  يەر  قەۋەت،  ئۈستىدە ئۈچ

 217«. يۆتكەلدىم  الگېرغا يېڭى كېيىن  ئايدىن يەتتە يەنى
)…(   باردى  ئېلىپ  مېنى ئۆزەم تۇرۇشلۇق ناھىيىدىكى الگېرغا  ئۇالر  كېيىن »  : نۇر   باقىتئېلى 

  قۇرۇپ، دۆلەتكە ئۆتكۈزۈپ بەرگەن  مەكتەپنى  يەنە بۇ  ئۇالر.  ئىدى  مەكتەپ  كەسپىي  ئۇ يەر ئىلگىرى
 218«. الگېرىغا سوالپتۇ جازا سودىگىرىنىمۇ ئۇيغۇر

 كەلدۇق  يەرگە  بۇ  نېمىشقا  بار،  تۈرمە(  خوتەن)  بىزنىڭ شەھىرىمىزدە»:  رەجەپ   ئابدۇخەبەر 
  كەلدۇق   يەرگە  بۇ  بىز  شۇڭا  كۆپ،  بەك  ئادەم  تۈرمىسىدە  خوتەن:  دېدى  مۇنداق  ئۇالر  دەپ سورىدىم.

  ئېلىناتتى،  قولغا  دىندار كىشىلەرال  پەقەت دىن دەرسى بېرىدىغانالر ۋە  بۇرۇن،  يىلدىن-2014)…(  
ئۈچۈن بىر نەرسە يازغانالر، كادىرالر،  مىللىتى ئۇيغۇر( يىلىدىن ئېتىبارەن-2014) كېيىن ئەمما

تاشالندى. تۈرمىگە  زىيالىيالر ھەممىسى  ياردەم قىلغانالر،   يوقىلىش   ئۇيغۇرالر)…(    ئۇيغۇرالرغا 
  نېمە   تۇغقانلىرىمىزغا  دوستلىرىمىز،.  ئايرىلدى  ھاياتىدىن  ئۇيغۇرالر  نۇرغۇن.  تۇرماقتا  ئالدىدا

  بىلەن بىز بىر كادىر  ناھىيىسىدىكى خوتەن تۇرۇۋاتقاندا،  تۈرمىدە بىز. بىلمەيمىز بولغانلىقىنى
ئەھۋالنىڭ ئىلگىرىكىگە ئوخشىمايدىغانلىقىنى، ئەگەر ئۇالرنىڭ دېگىنىنى   ھازىرقى  پاراڭلىىشپ،

  219تاشلىۋېتىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى.قىلمىساق، جەسىتىمىزنى ئەخلەتكە 
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  سى  7ى ئەر،    90  ئادەمگە دەرس ئۆتتۈم،   97  مارتقىچە-21  مارتتىن-1مەن »  : قەلبىنۇر سىدىق 
ئىدى كىشى    8-7.  كۆپەيدى   سانى  كەلگەنلەرنىڭ  الگېرغا  كېيىن،  مارتتىن- 21.  ئايال  مىڭ 

 ئوخشاش   چاقىرالمايتتۇق، ھەممىسىگەھېچكىمنى ئىسمى بىلەن    كىرگەندە  مەن  بولۇپ كەتتى.
 ئىدى  بار  ئادەم  8000  تەخمىنەن.  يېزىلغان ئىدى  بويۇنلىرىغا نومۇرلىرى  كىيىم كىيگۈزۈلۈپ،

ياكى   مەن  كېيىن،  ئاي  ئۈچ  باشالپ  ئوقۇتۇشنى   بىز)…(   ئالىدىغان  ئىمتىھان 
.  زىنى ماڭا بەرمىدى ئەمما ئىمتىھان قەغى  ئىمتىھان ئالدى،  ئۇالر.  سورىدىم   ئالمايدىغانلىقىمىزنى

بىر ئىدى.  كۆز  بۇمۇ  دېيىش    بىرسى  ئەگەر  بويامچىلىق  مەركىزى  تەربىيەلەش  يەر  بۇ  سورىسا، 
 ئىدى  الگېرى  يوقىتىش  پۈتۈنلەي  يەر ئۇيغۇرالرنى  بۇ.  باھانە ئىدى خاالس  بىر   بۇ.  ئۈچۈن ئىدى

 كامىردا  بىر  ئايال  40-30.  ئىدى  يوق  بالكون  بولۇپ،   بىنا  قەۋەتلىك  6  ئايالالر الگېرى)…(  
 220«.ئادەم بار ئىدى مىڭچە 10 الگېردا پۈتكۈل پەرىزىمچە .تۇراتتى

  ئېلىپ   يەرگە  ئۇ   بارغاندا،  ئېلىپ  يەرگە  ئۇ  قېتىم   تۇنجى  مېنى »   :ئەلى   ئۆمەربەك 
  تەلىم   دىنىي  كېيىن،.  ئىدى  بايالر  ۋە  سودىگەرلەر  زىيالىيالر،  كۆپىنچىسى  كېلىنگەنلەرنىڭ

ئاندىن كېيىن قارا قويۇق ئەكىلىشكە    .كىشىلەرنى ئەكىلىشكە باشلىدى  سازاۋەر  ھۆرمەتكە  ئالغان
.  كۆپەيدى  سانى  بېرىلغانالرنىڭ  ئېلىپ  الگېرالرغا  ئەگىشىپ  ئۆتۈشىگە  ۋاقىتنىڭ)…(    باشلىدى.

 يەردىكى   ئۇ  مەن  دىنمۇ ئېشىپ كېتەتتى.  50بەزى ۋاقىتالردا كىچىك كامېردا كىشى سانىمىز  
كىشىلىك الگېر   مىڭ  20~    15  ۋە  سېلىنىۋاتقانلىقىنى  الگېرنىڭ  يېڭى  يېنىمىزغا  ۋاقتىمدا،

 221«. ئاڭلىغان ئىدىم   بولىدىغانلىقىنى

 قوللىنىش   ئىچىدە تۇغۇتنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن تەدبىر  گۇرۇپپا . 4

ھۆكۈمىتىنىڭ بىۋاستە  نوپۇس  ئومۇمىي  خىتاي  ھالدا،  ئايرىم    ئۇيغۇر  سىياسىتىدىن 
ئۈزۈك   ئالدىنى  كۆپىيىشىنىڭ  نوپۇسىنىڭ مەجبۇرىي  قىلىۋىتىش،  تۇغماس  ئۈچۈن،  ئېلىش 

ئىچكۈزۈش    قااليمىقانالشتۇرىدىغان  دەۋرىنى  ھەيز  ۋە  چۈشۈرۈش  باال  سالدۇرۇۋېتىش، دورىالرنى 
 پاكىتالر  ناھايىتى جىق  ئائىت  بېرىلغانلىقىغا  ئېلىپ  بىلەن  زورلۇق  قاتارلىق ھەرىكەتلەرنىڭ

ئۇيغۇر  تەدبىرلەرنىڭ  مەجبۇرىي  بۇ.  بار ئىككى    ئاپتونوم  نەتىجىسىدە،  چوڭ  ئەڭ  رايونىدىكى 
نوپۇس   222.تۆۋەنلىگەن  84% يىلغىچە  - 2018  يىلدىن-2015  سۈرئىتى  ئېشىش  ۋىاليەتنىڭ 

  دائىرىسىدە  قاتارلىق پىالنالر  «قېرىنداش ئائىلە»  ،«ئۆزگىرىشى  مەدەنىيەت»  ئاياللىرىنى  ئۇيغۇر
بىرلىكتە   خىتايالر تۇغۇتنىڭ    گۇرۇپپا »  مەجبۇرالشمۇ  قىلىشقا  توي  ۋە   بولۇشقا  بىلەن  ئىچىدە 

بالىلىق .  بىر پىالندۇر  يەنە  كىرىدىغان  دائىرىسىگە  «قوللىنىش  ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن تەدبىر
ش ۋە ناچار بوالاليدىغان ياشتىكى مىليونلىغان ئۇيغۇرنىڭ الگېرغا سولىنىپ، ھەر تۈرلۈك قىينا

دائىرىسىدە   بالىلىق  شارائىتالردا ماددىنىڭ  بۇ  قېلىشىمۇ  كېلىپ  ھالغا   بواللمايدىغان 
 :تۆۋەندىكىچە بايانلىرى گۇۋاھچىالرنىڭ بەزى  ھەقتىكى  بۇ. كېرەك باھالىنىشى
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2021 tarihinde erişilmiştir. 
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 ئاندىن ئۇالر ھەممە ئادەمنىڭ ئالدىدا كىيىملىرىنى سېلىشقا زورلىدى،» : جېلىلوۋا   گۈلباھار
شۇ يەرگە ئەكىرىپ   يېنىدىال بىر ئۆي بارتى،  بولسا،  ھامىلىدار  بىرەرسى  ئەگەر.  سۈيدۈك تەكشۈردى

  كۈندە بىر  ئون  ھەر  بېرەتتى،  دورا  قېتىم  ئىككى  ئايدا  بىزگە  ئۇالر)…(    بالىنى چۈشۈرۈۋىتەتتى.
ئەمەسمۇ   ئوكۇل  بىزگە  يوچۇقتىن  كىچىك  ئىشىكتىكى  دوختۇرمۇ  ئۇرغان  ئوكۇل  ئۇراتتى، 

قىزالرنىڭمۇ ئادىتى   ياش  ھەتتا  ئايالالرنىڭ،  بارلىق  سەۋەبىدىن  دورىالر  مايتتۇق، بېرىلگەنئۇق
 223. قالغان ئىدى« توختاپ

يەردە    ئەمما دېيىشكە مەجبۇرمەن، ئۇ  بۇنى دېيىشتىن خىجىل بولىمەن،»  :مارۇبقان   تابىسخان 
كىسەللىكلىرىم  بولغان  گىرىپتار  تۈپەيلى    بىللە   بىلەن  ئايالىم   سەۋەبىدىن،  قىيناش 

 224. «بواللمايمەن
 يەنە.  تىزىمالتتۇق  نوپۇسقا  ئىككى  بىز.  بالىالرنىڭ سانىغا چەكلىمە بار»  : رەجەپ   ئابدۇخەبەر 

- 2016  قويۇالتتى،  مىڭ يۈەن جەرىمانە  15  بىلەن  ئالدى  بايقىلىپ قالسا،)…(    مەخپىي  بىرى
  30  كادىرالرغا.  چىققانلىقىنى ئېيتتىمىڭ يۈەنگە    30جەرىمانىنىڭ    ىلى چىققان دوستلىرىم ي

  80  كېيىن جەرىمانە  يىلدىن-2016.  قويۇلىدىكەن  جەرىمانە  مىڭ يۈەن  25  پۇقراالرغا  مىڭ يۈەن،
  225«يۈەنگە چىقىپتۇ. مىڭ

  پىچىرلىشىپ  بىز.  كۆرۈپ قالدىم  ساقچىنى تونۇيدىغان بىر مەن يەردە ئۇ» :قەلبىنۇر سىدىق 
دېيىشتۇق.  كېيىن  چۈشتىن  ئايالالرغا   يەردىكى  ئۇ   ئېيتىشىچە،  ساقچىنىڭ  بۇ  كۆرۈشۈشكە 

  ۋە   ۋە بۇنىڭدىكى مەقسەت تۇغماس قىلىۋىتىش  دورا ئىچۈرىلىدىكەن.  ئوكۇل ئۇرۇلۇپ،  توختىماي
كۆرسىتىپ، ئادىتى بىر    تەسىر  ئەكىس   قىزغا  بۇ دورىالر بىر  كېسەل بولۇشى ئۈچۈن ئىكەن.  باشقا

توختىما ئايغىچە  كېتىپتۇ.يېرىم  تۈگەپ  قانسىراپ  ۋە  ياكى سىرتتا    )…(  پتۇ  بولسۇن  الگېردا 
بارلىق   ياش   59-18  بولسۇن،  ساقلىنىش  ھامىلىدارلىقتىن  ئايالالرنىڭ  ئارىلىقىدىكى 

  ئايدا بولدۇم. -5 يىلى-2019 ئوپېراتسىيەنى مەن بۇ .بار مەجبۇرىيىتى قىلىش ئوپېراتسىيىسى
مەجبۇرلىدىقىزالر  قىلدۇرمىغان  ئوپېراتسىيەنى   بۇ قىلىشقا  توي  بىلەن  خىتايالر  بىرمۇ  .  نى 

بولۇپ، يەنە باال تۇغۇشنى    بالىسى.  كېرەك  قىلىشى  ئوپېراتسىيەنى   بۇ  چوقۇم  بولمىسىمۇ،  بالىسى
قىلدۇرغان   ئوپېراتسىيەنى  بۇ  مەن)…(    قىلدۇرۇشى كېرەك.  ئوپېراتسىيەنى  ئويالشمىغانالرمۇ بۇ

تىزىلىپ تۇرغان  ئوخشاش قويغا خۇددى قۇربانلىق بىز تۇرۇۋاتقانالر بار ئىدى،نۆۋەتتە  ۋاقتىمدا،
قىزالرمۇ  ياشلىق  18.  ئىدۇق  ساقلىدىم،   سائەت  تۆت  ئوپېراتسىيەنى  مەن.  ئىدى  بار  كىچىك 

كۆپ ساقالۋاتقانالر  نۆۋەت  كىچىك   تۇرالغۇ  بىر  ھەر.  ئىدى  چۈنكى  بولغان  قاراشلىق  ئادرېسى 
بار، بولدۇم  يەردە  شۇ  مەن  ئامبۇالتورىيەلەر  شارائىتتا   الگېردىكى.  ئوپېراتسىيە  قانداق  ئايالالر 

مېنى ئوپىراتسىيە   گۇرۇپپا قىلىپ ئاپىراتتى.  بىر  كىشىلىك  100-50  ئۇالرنى.  بولدى ئۇقمايمەن
قىلغان دوختۇرنىڭ يېشى خېلى چوڭ ئىدى، يېنىدا سېستىراسى بار ئىدى. ماڭا بىر تال ئوكۇل  

  بىر   ياكى  سائەت  يېرىم   ۋاقىت ئۆتتى بىلمەيمەن،  قانچىلىك  ېتىپتىمەن،ئۇردى، ھوشۇمدىن ك
كەلتۈرۈش   ئەسلىگە   ئوپىراتسىيەنى بولغاندىن كېيىن قايتا  بۇ.  سائەت ئۆتكەن بولۇشى مۇمكىن

  226«مۇمكىن ئەمەس.
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  ئىسىملىك   ھەلىم   ئىشلىگەن  بىللە  قارامايدا  ۋاقتىمدا،  تۇرغان  الگېردا  مەن»   :ئەلى   ئۆمەربەك 
ئىدى، ئۇ بەش يىل كېسىلىپ كەتكەندىن كېيىن ئۇنىڭ ئۆيىگە ›قېرىنداش   بار  دوستۇم   بىر

بىلىمەن. ئىنىم ھۆكۈمەتتە ئىشلىگەنلىكى   ئائىلە‹پىالنى بىلەن بىر خىتاينى ئەۋەتكەنلىكىنى 
 227«. تەپسىلىي پاراڭالشقۇم يوق تېخىمۇ تېمىدا ئۈچۈن ئۇنىڭدىن ئاڭلىغان ئىدىم، بۇ

 يۆتكەش   مەجبۇرىي   گۇرۇپپىغا   باشقا   بالىالرنى مەنسۇپ   ۇرۇپپىغا گ .  5

 باشقا، تەدبىرلىرىدىن ئېلىش ئالدىنى كۆپىيىشىنىڭ نوپۇسىنىڭ ئۇيغۇر خىتاي ھۆكۈمىتى،
  قوغداش  بالىالرنى  كونتروللۇقىدىكى  دۆلەت  ئۇالرنى  ئايرىپ،  ئائىلىسىدىن  بالىلىرىنى  ئۇيغۇر

تۇتماقتا  قاتارلىق  مەكتەپ  ياتاقلىق  ۋە   ئاپپاراتلىرى مەجبۇرىي  ئانا .  جايالردا  يەردە  بۇ    بالىالر 
شۇنداقال   ئۇچراشماقتا  بىلەن  مائارىپى  تەشۋىقات  خىتاينىڭ  ئىشلىتەلمەيال قالماستىن،  تىلىنى

يېقىنقى يىلالردىن   بولۇپمۇ 228. قالماقتا  مەھرۇم  مىراسلىرىدىن  مەدەنىيەت  جەمئىيىتىنىڭ  ئۆز
  يىراق   تەرىپىدىن  دۆلەت  باال  يۈزمىڭلىغان  كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرلىرىغا  جازا  ئانىسى-ئاتا  بۇيان،

ۋە  جايالرغا ئۈزۈۋېتىلدى.  يۆتكەلدى  ئاالقە  بولغان  بىلەن   ۋە  گۇۋاھچىالر  229ئائىلىسىدىكىلەر 
 : تۆۋەندىكىچە بايانلىرى  ھەقتىكى بۇ ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە

 يەڭگىگەن كۈننىڭ ئەتىسى دوختۇرخانىدىن   ئېغىر كەلگىنى، ماڭا ئەڭ  »   :جېلىلوۋا  گۈلباھار
 ئىدى،  بار  سۈتى  ئانىالرنىڭ  ئۇ   بولدى؟  نېمە  بوۋاققا  كۈنلۈك  بىر   ئۇ.  ئايالالر  كېلىنگەن  ئېلىپ

 230«. ئىشنى ئويلىسام بەك قايغۇرىمەن بۇ. دورا بېرىپ سۈتنىمۇ كېسىۋەتتى

تۇغۇتنىڭ  »  :رەجەپ   ئابدۇخەبەر  تۇغپىالنلىق  بالىالرنىۇسىرتىدا  ئېلىپ    الگېرالرغا  لغان 
ئايدا،-2017)…(  .  كېتىدۇ بەشىنچى  .  قىلدى  تېلېفون  ماڭا  دوستى  بىر  ئايالىمنىڭ  يىلى 
 ئۇالرغا .  بالىلىرىمدىن تېخىچە خەۋەر ئااللمىدىم )…(    يىل كېسىلىپ كېتىپتۇ.  توققۇز  ئايالىم 

  10  كىچىكى  ئەڭ  ياش،  18  ھازىر  چوڭى  ئەڭ  بالىلىرىمنىڭ)…(    بىلمەيمەن  بولغانلىقىنى  نېمە
تارقالغان  .  بىلمەيمەن  بولغانلىقىنى  نېمە  بالىلىرىمغا  ئوغلۇم بار ئىدى.  ئالتە  قىز،  بىر.  ياش

سىنلىق كۆرۈنۈشلەرگە شۇنداق تەپسىلىي قارىدىم بالىلىرىمنى ئۇچرىتىپ قاالرمەنمۇ دەپ، ئەمما  
 231«. تاپالمىدىم 

تاۋابىئاتلىرىنىڭ ھىچقانداق -ئائىلە  كېلىنگەنلەردىن  ئېلىپ  الگېرغا  بۇ»  :سىدىق  قەلبىنۇر 
 ھېچكىم   ئوغلىنىڭ دادىسىدىن خەۋىرى يوق،  ئوغلىدىن خەۋىرى يوق،  خەۋىرى يوق. دادىسىنىڭ 

ئانىسى الگېرغا ئېلىپ كېتىلگەن بالىالرنىڭ -ئاتا   مەن دەرس ئۆتكەن مەكتەپتە،)…(    بىلمەيدۇ.
كېتىلگەنلىكىنى ئاڭاليتتۇق. ئەمما ئۇ يەرنىڭ   ئېلىپ  غا  «لىرىالگېر  تەربىيەلەش  ھەپتىلىك»

  6ئۇ مەكتەپلەرگە  .  تۇتۇالتتى  مەخپىي  ناھايىتى  مەكتەپلەر  ئۇ  نەدە ئىكەنلىكىنى بىلمەيتتۇق.
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 ئاندىن ئۇالر ھەممە ئادەمنىڭ ئالدىدا كىيىملىرىنى سېلىشقا زورلىدى،» : جېلىلوۋا   گۈلباھار
شۇ يەرگە ئەكىرىپ   يېنىدىال بىر ئۆي بارتى،  بولسا،  ھامىلىدار  بىرەرسى  ئەگەر.  سۈيدۈك تەكشۈردى

  كۈندە بىر  ئون  ھەر  بېرەتتى،  دورا  قېتىم  ئىككى  ئايدا  بىزگە  ئۇالر)…(    بالىنى چۈشۈرۈۋىتەتتى.
ئەمەسمۇ   ئوكۇل  بىزگە  يوچۇقتىن  كىچىك  ئىشىكتىكى  دوختۇرمۇ  ئۇرغان  ئوكۇل  ئۇراتتى، 

قىزالرنىڭمۇ ئادىتى   ياش  ھەتتا  ئايالالرنىڭ،  بارلىق  سەۋەبىدىن  دورىالر  مايتتۇق، بېرىلگەنئۇق
 223. قالغان ئىدى« توختاپ

يەردە    ئەمما دېيىشكە مەجبۇرمەن، ئۇ  بۇنى دېيىشتىن خىجىل بولىمەن،»  :مارۇبقان   تابىسخان 
كىسەللىكلىرىم  بولغان  گىرىپتار  تۈپەيلى    بىللە   بىلەن  ئايالىم   سەۋەبىدىن،  قىيناش 

 224. «بواللمايمەن
 يەنە.  تىزىمالتتۇق  نوپۇسقا  ئىككى  بىز.  بالىالرنىڭ سانىغا چەكلىمە بار»  : رەجەپ   ئابدۇخەبەر 

- 2016  قويۇالتتى،  مىڭ يۈەن جەرىمانە  15  بىلەن  ئالدى  بايقىلىپ قالسا،)…(    مەخپىي  بىرى
  30  كادىرالرغا.  چىققانلىقىنى ئېيتتىمىڭ يۈەنگە    30جەرىمانىنىڭ    ىلى چىققان دوستلىرىم ي

  80  كېيىن جەرىمانە  يىلدىن-2016.  قويۇلىدىكەن  جەرىمانە  مىڭ يۈەن  25  پۇقراالرغا  مىڭ يۈەن،
  225«يۈەنگە چىقىپتۇ. مىڭ

  پىچىرلىشىپ  بىز.  كۆرۈپ قالدىم  ساقچىنى تونۇيدىغان بىر مەن يەردە ئۇ» :قەلبىنۇر سىدىق 
دېيىشتۇق.  كېيىن  چۈشتىن  ئايالالرغا   يەردىكى  ئۇ   ئېيتىشىچە،  ساقچىنىڭ  بۇ  كۆرۈشۈشكە 

  ۋە   ۋە بۇنىڭدىكى مەقسەت تۇغماس قىلىۋىتىش  دورا ئىچۈرىلىدىكەن.  ئوكۇل ئۇرۇلۇپ،  توختىماي
كۆرسىتىپ، ئادىتى بىر    تەسىر  ئەكىس   قىزغا  بۇ دورىالر بىر  كېسەل بولۇشى ئۈچۈن ئىكەن.  باشقا

توختىما ئايغىچە  كېتىپتۇ.يېرىم  تۈگەپ  قانسىراپ  ۋە  ياكى سىرتتا    )…(  پتۇ  بولسۇن  الگېردا 
بارلىق   ياش   59-18  بولسۇن،  ساقلىنىش  ھامىلىدارلىقتىن  ئايالالرنىڭ  ئارىلىقىدىكى 

  ئايدا بولدۇم. -5 يىلى-2019 ئوپېراتسىيەنى مەن بۇ .بار مەجبۇرىيىتى قىلىش ئوپېراتسىيىسى
مەجبۇرلىدىقىزالر  قىلدۇرمىغان  ئوپېراتسىيەنى   بۇ قىلىشقا  توي  بىلەن  خىتايالر  بىرمۇ  .  نى 

بولۇپ، يەنە باال تۇغۇشنى    بالىسى.  كېرەك  قىلىشى  ئوپېراتسىيەنى   بۇ  چوقۇم  بولمىسىمۇ،  بالىسى
قىلدۇرغان   ئوپېراتسىيەنى  بۇ  مەن)…(    قىلدۇرۇشى كېرەك.  ئوپېراتسىيەنى  ئويالشمىغانالرمۇ بۇ

تىزىلىپ تۇرغان  ئوخشاش قويغا خۇددى قۇربانلىق بىز تۇرۇۋاتقانالر بار ئىدى،نۆۋەتتە  ۋاقتىمدا،
قىزالرمۇ  ياشلىق  18.  ئىدۇق  ساقلىدىم،   سائەت  تۆت  ئوپېراتسىيەنى  مەن.  ئىدى  بار  كىچىك 

كۆپ ساقالۋاتقانالر  نۆۋەت  كىچىك   تۇرالغۇ  بىر  ھەر.  ئىدى  چۈنكى  بولغان  قاراشلىق  ئادرېسى 
بار، بولدۇم  يەردە  شۇ  مەن  ئامبۇالتورىيەلەر  شارائىتتا   الگېردىكى.  ئوپېراتسىيە  قانداق  ئايالالر 

مېنى ئوپىراتسىيە   گۇرۇپپا قىلىپ ئاپىراتتى.  بىر  كىشىلىك  100-50  ئۇالرنى.  بولدى ئۇقمايمەن
قىلغان دوختۇرنىڭ يېشى خېلى چوڭ ئىدى، يېنىدا سېستىراسى بار ئىدى. ماڭا بىر تال ئوكۇل  

  بىر   ياكى  سائەت  يېرىم   ۋاقىت ئۆتتى بىلمەيمەن،  قانچىلىك  ېتىپتىمەن،ئۇردى، ھوشۇمدىن ك
كەلتۈرۈش   ئەسلىگە   ئوپىراتسىيەنى بولغاندىن كېيىن قايتا  بۇ.  سائەت ئۆتكەن بولۇشى مۇمكىن

  226«مۇمكىن ئەمەس.
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  ئىسىملىك   ھەلىم   ئىشلىگەن  بىللە  قارامايدا  ۋاقتىمدا،  تۇرغان  الگېردا  مەن»   :ئەلى   ئۆمەربەك 
ئىدى، ئۇ بەش يىل كېسىلىپ كەتكەندىن كېيىن ئۇنىڭ ئۆيىگە ›قېرىنداش   بار  دوستۇم   بىر

بىلىمەن. ئىنىم ھۆكۈمەتتە ئىشلىگەنلىكى   ئائىلە‹پىالنى بىلەن بىر خىتاينى ئەۋەتكەنلىكىنى 
 227«. تەپسىلىي پاراڭالشقۇم يوق تېخىمۇ تېمىدا ئۈچۈن ئۇنىڭدىن ئاڭلىغان ئىدىم، بۇ

 يۆتكەش   مەجبۇرىي   گۇرۇپپىغا   باشقا   بالىالرنى مەنسۇپ   ۇرۇپپىغا گ .  5

 باشقا، تەدبىرلىرىدىن ئېلىش ئالدىنى كۆپىيىشىنىڭ نوپۇسىنىڭ ئۇيغۇر خىتاي ھۆكۈمىتى،
  قوغداش  بالىالرنى  كونتروللۇقىدىكى  دۆلەت  ئۇالرنى  ئايرىپ،  ئائىلىسىدىن  بالىلىرىنى  ئۇيغۇر

تۇتماقتا  قاتارلىق  مەكتەپ  ياتاقلىق  ۋە   ئاپپاراتلىرى مەجبۇرىي  ئانا .  جايالردا  يەردە  بۇ    بالىالر 
شۇنداقال   ئۇچراشماقتا  بىلەن  مائارىپى  تەشۋىقات  خىتاينىڭ  ئىشلىتەلمەيال قالماستىن،  تىلىنى

يېقىنقى يىلالردىن   بولۇپمۇ 228. قالماقتا  مەھرۇم  مىراسلىرىدىن  مەدەنىيەت  جەمئىيىتىنىڭ  ئۆز
  يىراق   تەرىپىدىن  دۆلەت  باال  يۈزمىڭلىغان  كېتىلگەن  ئېلىپ  الگېرلىرىغا  جازا  ئانىسى-ئاتا  بۇيان،

ۋە  جايالرغا ئۈزۈۋېتىلدى.  يۆتكەلدى  ئاالقە  بولغان  بىلەن   ۋە  گۇۋاھچىالر  229ئائىلىسىدىكىلەر 
 : تۆۋەندىكىچە بايانلىرى  ھەقتىكى بۇ ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە

 يەڭگىگەن كۈننىڭ ئەتىسى دوختۇرخانىدىن   ئېغىر كەلگىنى، ماڭا ئەڭ  »   :جېلىلوۋا  گۈلباھار
 ئىدى،  بار  سۈتى  ئانىالرنىڭ  ئۇ   بولدى؟  نېمە  بوۋاققا  كۈنلۈك  بىر   ئۇ.  ئايالالر  كېلىنگەن  ئېلىپ

 230«. ئىشنى ئويلىسام بەك قايغۇرىمەن بۇ. دورا بېرىپ سۈتنىمۇ كېسىۋەتتى

تۇغۇتنىڭ  »  :رەجەپ   ئابدۇخەبەر  تۇغپىالنلىق  بالىالرنىۇسىرتىدا  ئېلىپ    الگېرالرغا  لغان 
ئايدا،-2017)…(  .  كېتىدۇ بەشىنچى  .  قىلدى  تېلېفون  ماڭا  دوستى  بىر  ئايالىمنىڭ  يىلى 
 ئۇالرغا .  بالىلىرىمدىن تېخىچە خەۋەر ئااللمىدىم )…(    يىل كېسىلىپ كېتىپتۇ.  توققۇز  ئايالىم 

  10  كىچىكى  ئەڭ  ياش،  18  ھازىر  چوڭى  ئەڭ  بالىلىرىمنىڭ)…(    بىلمەيمەن  بولغانلىقىنى  نېمە
تارقالغان  .  بىلمەيمەن  بولغانلىقىنى  نېمە  بالىلىرىمغا  ئوغلۇم بار ئىدى.  ئالتە  قىز،  بىر.  ياش

سىنلىق كۆرۈنۈشلەرگە شۇنداق تەپسىلىي قارىدىم بالىلىرىمنى ئۇچرىتىپ قاالرمەنمۇ دەپ، ئەمما  
 231«. تاپالمىدىم 

تاۋابىئاتلىرىنىڭ ھىچقانداق -ئائىلە  كېلىنگەنلەردىن  ئېلىپ  الگېرغا  بۇ»  :سىدىق  قەلبىنۇر 
 ھېچكىم   ئوغلىنىڭ دادىسىدىن خەۋىرى يوق،  ئوغلىدىن خەۋىرى يوق،  خەۋىرى يوق. دادىسىنىڭ 

ئانىسى الگېرغا ئېلىپ كېتىلگەن بالىالرنىڭ -ئاتا   مەن دەرس ئۆتكەن مەكتەپتە،)…(    بىلمەيدۇ.
كېتىلگەنلىكىنى ئاڭاليتتۇق. ئەمما ئۇ يەرنىڭ   ئېلىپ  غا  «لىرىالگېر  تەربىيەلەش  ھەپتىلىك»

  6ئۇ مەكتەپلەرگە  .  تۇتۇالتتى  مەخپىي  ناھايىتى  مەكتەپلەر  ئۇ  نەدە ئىكەنلىكىنى بىلمەيتتۇق.
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ك  بولغان  ياشقىچە  12  ياشتىن ئېلىپ   قىلىۋاتقان  ئوقۇتقۇچىلىق  مەن  تىلەتتى.ې بالىالر 
  تىزىملىكلەر  يېزىلغان  ئۇچۇرلىرى   ۋە   ئىسمى  بالىالرنىڭ  بۇ.  ئەۋەتىلەتتى  تىزىملىك  ۋاقتىمدا،
  قانچە   كىرگەنلىكىنى،   ياشقا   قانچە  ئۇالرنىڭ  پات بېرىپ،-پات  ئۇالرنى  بىز  كىلەتتى.  مەكتەپكە

  بېرىپ   ئۆيىگە  ئۇالرنىڭ  ۋاقىتتا  يوق  الگېرالر  بۇ…تۇراتتۇق  تەكشۈرۈپ   بارلىقىنى  قېرىندىشىنىڭ
تۇراتتىم   ئىش  نېمە  بالىالرغا  مەن.  تەكشۈرەتتۇق بىلىپ  ئۆيدە .  بولغانلىقىنى   ئۇكا،-ئاكا  ئۇ 

ياكى تاغىسى بۇ بالىالرنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئالىدىغانلىقىنى ئېيتسىمۇ،    تۇرسىمۇ،  سىڭىل-ئاچا
زورالپ   تۇرغانلىقىنى  قانچىلىك  يەردە  ئۇ  بالىالرنىڭ.  كېتەتتى  ئېلىپ  الگېرالرغا  بالىالرنى 

  232«.بىر بىلگۈچى ئالالھ. .بىلمەيمەن

B  . مەنىۋى ئېلېمېنتى نۇقتىسىدىن قارىغاندا   جىنايەتنىڭ 

  ماددى   جىنايەتنىڭ  ئۈچۈن،  بولۇش  سۆزلىيەلەيدىغان  جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي
  دىنىي   ياكى  ئىرقىي  ئېتنىك،  مىللىي،»  چوقۇم  قىلمىشالر  قىلىدىغان  تەشكىل  ئېلېمېنتىنى

  بېرىلىشى  ئېلىپ  ھالدا  قىلغان  مەقسەت  نى  «يوقىتىش  قىسمەن  ياكى  پۈتۈنلەي  گۇرۇپپىنى
  بايانلىرىنىڭ   ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە  ئېلىنغان  تىلغا  ماۋزۇدا  ئالدىنقى.  كېرەك

قارىتىلغانلىقى  مەلۇم  قىلمىشالرنىڭ  بۇ  ھەممىسىدە  گۇرۇپپىغا  ئېتنىك  ئۇيغۇر)  بىر    بولۇپمۇ 
سانلىق   تىلىدا  تۈركباشقا    ۋە  ئۇيغۇرالر  ياشايدىغان  رايونىدا  ئاپتونوم ئاز    سۆزلىشىدىغان 

ياشايدىغان   خىتاينىڭ.  كۆرسىتىلدى(  مۇسۇلمانالر رايونلىرىدا  رايوندا    باشقا  ئوخشاش  ياكى 
  قىلمىشالرنىڭ   بۇ  بولمىغان گۇرۇپپىالر  مۇسۇلمان  ئوخشاش  شىبەلەرگە  ۋە  ياشايدىغان خىتايالر

قاتارلىق  233.ئۇچرىمايدۇ  تەسىرىگە ئوقۇش  قۇرئان  ئوقۇش،  ئەقىدىلىرىنىڭ   ئىسالم  ناماز 
چېتىلىشى،  ئۇيغۇر 234جىنايەتكە  ئائىت  شۇنداقال    قۇرۇلمىلىرىغا  مىراس  تارىخى  مەدەنىيىتىگە 

قاتارلىقالرمۇ  بۇزغۇنچىلىق   قىنى قىلىنغانلى  بىلەن  نىيەت  ئاالھىدە  قىلمىشالرنىڭ  بۇ  قىلىش 
  235.بېرىدۇ كۆرسىتىپ
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شىبە )مانجۇالردىن كەلگەن بىر خەلق( دەپ بىر مىللەت بار. موڭغۇلالرغا ئوخشايدۇ، مۇسۇلمان ئەمەس،   233

ئاينىڭ   - 4يىلى   -2021بىلەن خىتايچە سۆيلەيدىغان بىر خەلق. ئۇالردىن تۇتۇلغانالر يوق. )باقتىئالى نۇر 
 كۈنىدىكى سۆھبەت(  -10

باردىڭمۇ؟ ساقاللىقالر بىلەن كۆرۈشتۈڭمۇ؟ مەن ئۇ يەردە   مەسجىدكە»نېمىشقا باردىڭ دەپ سورىدى، قازاقىستاندا   234
نېمە   بارسام  ھەپتىلىك  بىر  ئاران  ۋە  ئېيتتىم  ئىكەنلىكىنى  يەردە  ئۇ  ئائىلەم  قىلىدىغانلىقىمنى،  تىجارەت 

  )...( ئىشلىتىۋەردى  بېسىم  دەپ  قىل  ئىقرار  ئۇالر جىنايىتىڭنى  قايتۇرۇپ سورىدىم.  دەپ    -2013قىالاليتىم 
كېيىن جامىگە بارغانالرغا بەك بېسىم قىلدى. دائىم ئۇالرنى سوراق قىلغاچقا ھېچكىم جامىگە بارالماس يىلىدىن  

 كۈنىدىكى سۆھبەت( -10ئاينىڭ  -4يىلى    - 2021بولدى. مەن ئەسلىدىال ھېچ بارمايتتىم. )باقىتئالى نۇر بىلەن  
بۇالرغا ھۆرمەت قىلدىىغان ھەركىشىنى  يىلى قۇرئان ئوقۇغان، جامىگە بارغان، دىن ئۆگەنگەن ھەتتا    -2013» 235

مەھەللە مەھەللە ئارىالپ تىزىملىدى. ئاندىن قولغا ئېلىشالر باشلىدى )...( خوتەندە شەھەر مەركىزىدە يىگىرمە  
- 2017چوڭ جامى بار. ئاڭلىشىمىزچە ھازىر ئاران ئىككىسى ساق، قالغانلىرىنىڭ ھەممىسى چېقىۋېتىلىپتۇ )

تاري  )...( ئۇچۇرى(  كۆپىنچىسى،  ىلنىڭ  ئىدى  جامىلەر  قىزىقبازار   400- 300ىخى  بار.  جامىلەرمۇ  يىللىق 
 كۈنىدىكى سۆھبەت( -6ئاينىڭ - 4يىلى -2021جامىسىنىمۇ چېقىۋېتىپتۇ.« )ئابدۇلالر رەجەپ بىلەن 

رەئىسى  ئۇيغۇر- 4  يىلى-2014  جىنپىڭ،  شى  خىتاي    نىشانالپ،  رايونىنى  ئاپتونوم  ئايدا 
. سۆزلىگەن ئىدى  نۇتۇق  قاتار  بىر  توغرىسىدا  باشالش  تۇرۇشنى  قارشى  بۆلگۈنچىلىككە  ۋە  تېرورلۇق

 قىلىپ،  بايان  تارتقانلىقىنى  يىلتىز  جەمئىيىتىدە  ئۇيغۇر  سۆزىدە، ئاشقۇنلۇقنىڭ  شى جىنپىڭ
 بەرگۈچىلەرنىڭ  ئۇچۇر  يەرلىك  ۋە  زۆرۈرلۈكىنى  قىلىشنىڭ  نازارەت  رەقەملىك  خەلقنى  بۇ رايوندىكى

بۇ.  ئالغان  تىلغا  الزىملىقىنى  كۆپەيتىلىشى جىنپىڭ  قىلچە  شى  دۆلەتنىڭ   مەزگىلدە، 
كۈچى قورال    بۇ   ھەتتا  قىلماسلىققا،  رەھىم   مۇتلەق  ئىشلىتىشىگە،   ئىككىلەنمەستىن 

كۆرسىتىدۇ( )ئۇيغۇرالرنى  قاتتىق   نى  «ئۆزگەرتىش»  ۋە  «مائارىپ»  بولغان  كىشىلەرگە  تېخىمۇ 
  چېن  سېكرېتارى  پارتىيە  رايونلۇق  ئاپتونوم   شۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇر  236. بۇيرۇدى  داۋامالشتۇرۇشقا

  ئاساسەن   يوليورۇقىغا  ۋە  سۆزى  رەئىسنىڭ  قىسىملىرىغا  بىخەتەرلىك  بارلىق  رايوندىكى  چۇەنگو،
  تۇتۇپ»  قېتىم   كۆپ  ۋە  ئېيتتى  قىلىشنى  تەييارلىق  غا  «قىلغۇچ ھۇجۇم  ۋەيران  ۋە  ئېغىر»

تۇتۇپ  بارلىق  تېگىشلىك   تۇرۇشقا بۇيرۇقالرنى  نى  «تۇرۇش  كىشىلەرنى  بۇ  - 2017  بۇيرۇدى. 
 يىلى، -2017  237كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.ھۆججەتلەردىن    رەسمىي   ئاشكارىالنغان  تاراتقۇالرغا  ىلدىكىي
 دۆلەتبىر    يەركەن ناھىيىسىنىڭ  بولغان  ئۇيغۇر  دېگۈدەك  ئاساسەن   نوپۇسى  ۋە  جايالشقان   رايونغا  بۇ

  قىسىملىرى  بىخەتەرلىك  ۋە  ئەمەلدارلىرى  دۆلەت  (سېكرېتارى  خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ)  كادىرى
-ئۈزۈل  ئۇالرنى )…(    يوقىتىڭالر،  پۈتۈنلەي  ئۇالرنى»  يىغىلىشتا  خەلق مەيدانىدىكى  قاتناشقان

چۈشۈرگەن.   «يوقىتىڭالر  كېسىل بۇيرۇق  بىر   زىيانكەشلىكىگە  الگېر  238دەپ  ئۇچرىغان 
 ياكى   تۇرۇش  قارشى  تېرورلۇققا  دائىرىلىرىنىڭ  گۇۋاھچىنىڭ تۆۋەندىكى گۇۋاھلىق سۆزى، خىتاي

قىلىپ،  كاپالەتلىك   بىخەتەرلىككە باھانە  ئاالھىدە  رىم ئاي  قىلىشنى  مەقسەت  ۋە    بىلەن  بىر 
 قىلغانلىقىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ. ھەرىكەت

  .پاراڭالشتى  بىلەن  بىز  تۈرمىدىكى ۋاقتىمىزدا، خوتەن ناھىيىسىدە بىر كادىر  (…)
بىزگە،   بىزنىڭ   ئەگەر.  ئوخشىمايدۇ  ئەھۋالغا  ئىلگىرىكى  ئەھۋال  ھازىرقى  ئۇ 

ئەخلەتكە .  قىلىمىز  كەلگەننى   قولىمىزدىن  قىلمىساڭالر،  دېگىنىمىزدەك جەسىتىڭالرنى 
  239تاشلىۋىتىمىز، ھازىر ئەھۋال ئۆزگەردى، دېدى.

 تەرىپىدىن   پارتىيىسى  كوممۇنىستىك  خىتاي  جىنپىڭ،  شى  خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رەئىسى
قىلىنغان   »  يىغىندا  ئۆتكۈزۈلگەن  توغرىسىدا  سىياسىتى  رايونىنىڭ  ئاپتونوم  ئۇيغۇر ئىجرا 

 توغرا  پۈتۈنلەي  ئىستراتېگىيىسىنىڭ  باشقۇرۇش  شىنجاڭنى  دەۋردە  يېڭى  پارتىيەنىڭ  پىالنالر،
قويدى ئوتتۇرىغا  بۇ  « ئىكەنلىكىنى  شۇنداقال   مۇددەت  ئۇزۇن  ئىستراتېگىيىنىڭ  دېگەن، 

ىغىنغا  تاپقان ي  تەركىب  كادىرلىرىدىن  كېرەكلىكىنى، پارتىيە ئەزالىرى ۋە دۆلەت  داۋاملىشىشى
بۇ  قوبۇل  سۈپىتىدە  «بۇرچ  سىياسىي »  قويۇلۇشىنى  يولغا  ئىستراتېگىيىنىڭ  قاتناشقانالرغا 

 
236 Austin Ramzy and Chris Buckley. (2019). Absolutely No Mercy: Leaked Files Expose How China Organized 

Mass Detentions of Muslims. The New York Times. 16 Kasım 2019. 21 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
237 Austin Ramzy and Chris Buckley. (2019). Absolutely No Mercy: Leaked Files Expose How China Organized 

Mass Detentions of Muslims. The New York Times. 16 Kasım 2019. 21 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
238 Austin Ramzy and Chris Buckley. (2019). Absolutely No Mercy: Leaked Files Expose How China Organized 

Mass Detentions of Muslims. The New York Times. 16 Kasım 2019. 21 Mayıs 2021 tarihinde erişilmiştir. 
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ك  بولغان  ياشقىچە  12  ياشتىن ئېلىپ   قىلىۋاتقان  ئوقۇتقۇچىلىق  مەن  تىلەتتى.ې بالىالر 
  تىزىملىكلەر  يېزىلغان  ئۇچۇرلىرى   ۋە   ئىسمى  بالىالرنىڭ  بۇ.  ئەۋەتىلەتتى  تىزىملىك  ۋاقتىمدا،
  قانچە   كىرگەنلىكىنى،   ياشقا   قانچە  ئۇالرنىڭ  پات بېرىپ،-پات  ئۇالرنى  بىز  كىلەتتى.  مەكتەپكە

  بېرىپ   ئۆيىگە  ئۇالرنىڭ  ۋاقىتتا  يوق  الگېرالر  بۇ…تۇراتتۇق  تەكشۈرۈپ   بارلىقىنى  قېرىندىشىنىڭ
تۇراتتىم   ئىش  نېمە  بالىالرغا  مەن.  تەكشۈرەتتۇق بىلىپ  ئۆيدە .  بولغانلىقىنى   ئۇكا،-ئاكا  ئۇ 

ياكى تاغىسى بۇ بالىالرنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئالىدىغانلىقىنى ئېيتسىمۇ،    تۇرسىمۇ،  سىڭىل-ئاچا
زورالپ   تۇرغانلىقىنى  قانچىلىك  يەردە  ئۇ  بالىالرنىڭ.  كېتەتتى  ئېلىپ  الگېرالرغا  بالىالرنى 

  232«.بىر بىلگۈچى ئالالھ. .بىلمەيمەن

B  . مەنىۋى ئېلېمېنتى نۇقتىسىدىن قارىغاندا   جىنايەتنىڭ 

  ماددى   جىنايەتنىڭ  ئۈچۈن،  بولۇش  سۆزلىيەلەيدىغان  جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي
  دىنىي   ياكى  ئىرقىي  ئېتنىك،  مىللىي،»  چوقۇم  قىلمىشالر  قىلىدىغان  تەشكىل  ئېلېمېنتىنى

  بېرىلىشى  ئېلىپ  ھالدا  قىلغان  مەقسەت  نى  «يوقىتىش  قىسمەن  ياكى  پۈتۈنلەي  گۇرۇپپىنى
  بايانلىرىنىڭ   ئۇچرىغۇچىالرنىڭ  زىيانكەشلىككە  ئېلىنغان  تىلغا  ماۋزۇدا  ئالدىنقى.  كېرەك

قارىتىلغانلىقى  مەلۇم  قىلمىشالرنىڭ  بۇ  ھەممىسىدە  گۇرۇپپىغا  ئېتنىك  ئۇيغۇر)  بىر    بولۇپمۇ 
سانلىق   تىلىدا  تۈركباشقا    ۋە  ئۇيغۇرالر  ياشايدىغان  رايونىدا  ئاپتونوم ئاز    سۆزلىشىدىغان 

ياشايدىغان   خىتاينىڭ.  كۆرسىتىلدى(  مۇسۇلمانالر رايونلىرىدا  رايوندا    باشقا  ئوخشاش  ياكى 
  قىلمىشالرنىڭ   بۇ  بولمىغان گۇرۇپپىالر  مۇسۇلمان  ئوخشاش  شىبەلەرگە  ۋە  ياشايدىغان خىتايالر

قاتارلىق  233.ئۇچرىمايدۇ  تەسىرىگە ئوقۇش  قۇرئان  ئوقۇش،  ئەقىدىلىرىنىڭ   ئىسالم  ناماز 
چېتىلىشى،  ئۇيغۇر 234جىنايەتكە  ئائىت  شۇنداقال    قۇرۇلمىلىرىغا  مىراس  تارىخى  مەدەنىيىتىگە 

قاتارلىقالرمۇ  بۇزغۇنچىلىق   قىنى قىلىنغانلى  بىلەن  نىيەت  ئاالھىدە  قىلمىشالرنىڭ  بۇ  قىلىش 
  235.بېرىدۇ كۆرسىتىپ
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شىبە )مانجۇالردىن كەلگەن بىر خەلق( دەپ بىر مىللەت بار. موڭغۇلالرغا ئوخشايدۇ، مۇسۇلمان ئەمەس،   233

ئاينىڭ   - 4يىلى   -2021بىلەن خىتايچە سۆيلەيدىغان بىر خەلق. ئۇالردىن تۇتۇلغانالر يوق. )باقتىئالى نۇر 
 كۈنىدىكى سۆھبەت(  -10

باردىڭمۇ؟ ساقاللىقالر بىلەن كۆرۈشتۈڭمۇ؟ مەن ئۇ يەردە   مەسجىدكە»نېمىشقا باردىڭ دەپ سورىدى، قازاقىستاندا   234
نېمە   بارسام  ھەپتىلىك  بىر  ئاران  ۋە  ئېيتتىم  ئىكەنلىكىنى  يەردە  ئۇ  ئائىلەم  قىلىدىغانلىقىمنى،  تىجارەت 

  )...( ئىشلىتىۋەردى  بېسىم  دەپ  قىل  ئىقرار  ئۇالر جىنايىتىڭنى  قايتۇرۇپ سورىدىم.  دەپ    -2013قىالاليتىم 
كېيىن جامىگە بارغانالرغا بەك بېسىم قىلدى. دائىم ئۇالرنى سوراق قىلغاچقا ھېچكىم جامىگە بارالماس يىلىدىن  

 كۈنىدىكى سۆھبەت( -10ئاينىڭ  -4يىلى    - 2021بولدى. مەن ئەسلىدىال ھېچ بارمايتتىم. )باقىتئالى نۇر بىلەن  
بۇالرغا ھۆرمەت قىلدىىغان ھەركىشىنى  يىلى قۇرئان ئوقۇغان، جامىگە بارغان، دىن ئۆگەنگەن ھەتتا    -2013» 235

مەھەللە مەھەللە ئارىالپ تىزىملىدى. ئاندىن قولغا ئېلىشالر باشلىدى )...( خوتەندە شەھەر مەركىزىدە يىگىرمە  
- 2017چوڭ جامى بار. ئاڭلىشىمىزچە ھازىر ئاران ئىككىسى ساق، قالغانلىرىنىڭ ھەممىسى چېقىۋېتىلىپتۇ )

تاري  )...( ئۇچۇرى(  كۆپىنچىسى،  ىلنىڭ  ئىدى  جامىلەر  قىزىقبازار   400- 300ىخى  بار.  جامىلەرمۇ  يىللىق 
 كۈنىدىكى سۆھبەت( -6ئاينىڭ - 4يىلى -2021جامىسىنىمۇ چېقىۋېتىپتۇ.« )ئابدۇلالر رەجەپ بىلەن 

رەئىسى  ئۇيغۇر- 4  يىلى-2014  جىنپىڭ،  شى  خىتاي    نىشانالپ،  رايونىنى  ئاپتونوم  ئايدا 
. سۆزلىگەن ئىدى  نۇتۇق  قاتار  بىر  توغرىسىدا  باشالش  تۇرۇشنى  قارشى  بۆلگۈنچىلىككە  ۋە  تېرورلۇق

 قىلىپ،  بايان  تارتقانلىقىنى  يىلتىز  جەمئىيىتىدە  ئۇيغۇر  سۆزىدە، ئاشقۇنلۇقنىڭ  شى جىنپىڭ
 بەرگۈچىلەرنىڭ  ئۇچۇر  يەرلىك  ۋە  زۆرۈرلۈكىنى  قىلىشنىڭ  نازارەت  رەقەملىك  خەلقنى  بۇ رايوندىكى

بۇ.  ئالغان  تىلغا  الزىملىقىنى  كۆپەيتىلىشى جىنپىڭ  قىلچە  شى  دۆلەتنىڭ   مەزگىلدە، 
كۈچى قورال    بۇ   ھەتتا  قىلماسلىققا،  رەھىم   مۇتلەق  ئىشلىتىشىگە،   ئىككىلەنمەستىن 

كۆرسىتىدۇ( )ئۇيغۇرالرنى  قاتتىق   نى  «ئۆزگەرتىش»  ۋە  «مائارىپ»  بولغان  كىشىلەرگە  تېخىمۇ 
  چېن  سېكرېتارى  پارتىيە  رايونلۇق  ئاپتونوم   شۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇر  236. بۇيرۇدى  داۋامالشتۇرۇشقا

  ئاساسەن   يوليورۇقىغا  ۋە  سۆزى  رەئىسنىڭ  قىسىملىرىغا  بىخەتەرلىك  بارلىق  رايوندىكى  چۇەنگو،
  تۇتۇپ»  قېتىم   كۆپ  ۋە  ئېيتتى  قىلىشنى  تەييارلىق  غا  «قىلغۇچ ھۇجۇم  ۋەيران  ۋە  ئېغىر»

تۇتۇپ  بارلىق  تېگىشلىك   تۇرۇشقا بۇيرۇقالرنى  نى  «تۇرۇش  كىشىلەرنى  بۇ  - 2017  بۇيرۇدى. 
 يىلى، -2017  237كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.ھۆججەتلەردىن    رەسمىي   ئاشكارىالنغان  تاراتقۇالرغا  ىلدىكىي
 دۆلەتبىر    يەركەن ناھىيىسىنىڭ  بولغان  ئۇيغۇر  دېگۈدەك  ئاساسەن   نوپۇسى  ۋە  جايالشقان   رايونغا  بۇ

  قىسىملىرى  بىخەتەرلىك  ۋە  ئەمەلدارلىرى  دۆلەت  (سېكرېتارى  خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ)  كادىرى
-ئۈزۈل  ئۇالرنى )…(    يوقىتىڭالر،  پۈتۈنلەي  ئۇالرنى»  يىغىلىشتا  خەلق مەيدانىدىكى  قاتناشقان

چۈشۈرگەن.   «يوقىتىڭالر  كېسىل بۇيرۇق  بىر   زىيانكەشلىكىگە  الگېر  238دەپ  ئۇچرىغان 
 ياكى   تۇرۇش  قارشى  تېرورلۇققا  دائىرىلىرىنىڭ  گۇۋاھچىنىڭ تۆۋەندىكى گۇۋاھلىق سۆزى، خىتاي

قىلىپ،  كاپالەتلىك   بىخەتەرلىككە باھانە  ئاالھىدە  رىم ئاي  قىلىشنى  مەقسەت  ۋە    بىلەن  بىر 
 قىلغانلىقىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ. ھەرىكەت

  .پاراڭالشتى  بىلەن  بىز  تۈرمىدىكى ۋاقتىمىزدا، خوتەن ناھىيىسىدە بىر كادىر  (…)
بىزگە،   بىزنىڭ   ئەگەر.  ئوخشىمايدۇ  ئەھۋالغا  ئىلگىرىكى  ئەھۋال  ھازىرقى  ئۇ 

ئەخلەتكە .  قىلىمىز  كەلگەننى   قولىمىزدىن  قىلمىساڭالر،  دېگىنىمىزدەك جەسىتىڭالرنى 
  239تاشلىۋىتىمىز، ھازىر ئەھۋال ئۆزگەردى، دېدى.

 تەرىپىدىن   پارتىيىسى  كوممۇنىستىك  خىتاي  جىنپىڭ،  شى  خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رەئىسى
قىلىنغان   »  يىغىندا  ئۆتكۈزۈلگەن  توغرىسىدا  سىياسىتى  رايونىنىڭ  ئاپتونوم  ئۇيغۇر ئىجرا 

 توغرا  پۈتۈنلەي  ئىستراتېگىيىسىنىڭ  باشقۇرۇش  شىنجاڭنى  دەۋردە  يېڭى  پارتىيەنىڭ  پىالنالر،
قويدى ئوتتۇرىغا  بۇ  « ئىكەنلىكىنى  شۇنداقال   مۇددەت  ئۇزۇن  ئىستراتېگىيىنىڭ  دېگەن، 

ىغىنغا  تاپقان ي  تەركىب  كادىرلىرىدىن  كېرەكلىكىنى، پارتىيە ئەزالىرى ۋە دۆلەت  داۋاملىشىشى
بۇ  قوبۇل  سۈپىتىدە  «بۇرچ  سىياسىي »  قويۇلۇشىنى  يولغا  ئىستراتېگىيىنىڭ  قاتناشقانالرغا 
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  ئىچىگە   ئۆز  قىلمىشالرنى  بارلىق  قىلغان  مەقسەت  يوقىتىشنى  ئۇيغۇرالرنى  240بۇيرىغان.  قىلىشنى
  ۋاقتى،   قىلىنغان  ئېالن   باياناتنىڭ.  قويۇلغان  ئوتتۇرىغا  ئايدا-9  يىلى-2020  بايانات  بۇ  ئالغان
 پەقەت   ئىستراتېگىيىنىڭ  يېڭى  يىغىنىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان  باشلىقالر  دۆلەت  يىلى يەنە-2014

قىلىش»  ياكى  «تۇرۇش  قارشى  تېرورلۇققا» كاپالەتلىك  پەرقلىق  «بىخەتەرلىككە    باشقا  تىنمۇ 
 .ئاشكارىلىدى بارلىقىنى مەقسەتنىڭ

  تەرىپىدىن   ئورۇنالر  ياكى  كىشىلەر  ئىگە  ساالھىيىتىگە  ئورگىنى  دۆلەت  ،قانۇنىدا  دۆلەتنىڭ  بىر
سادىر  تەشكىل  جىنايىتىنى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي قىلمىشالر    بولسا،  قىلىنغان  قىلىدىغان 

ياكى  ھوقۇقىنى  ھۆكۈمەت   قىسىم   بىر  ئۇالرنىڭ  قانۇنىدا  دۆلەتنىڭ   بويىچە   كۆرسەتمە  يۈرگۈزۈپ 
دۆلەت    قىلغان  ئىش بۇ جىنايەت  ئۇيغۇربولسا،  بولىدۇ.   رايونىدا  ئاپتونوم  ئىشلىگەن جىنايەت 

مىللەتلەرنى، سانلىق  ئاز  مۇسۇلمان  سۆزلىشىدىغان  تىلالردا  تۈركىي    بولۇپمۇ   ياشايدىغان، 
 باشالپ،  قاتلىمىدىن  يۇقىرى  دۆلەتنىڭ  سىياسەتلەر  قىلغان  مەقسەت  يوقىتىشنى  ئۇيغۇرالرنى
  بۇ  شۇڭالشقا،  قويۇلغان.  يولغا  ئىچىدە  زەنجىرى   بۇيرۇق  ماسالشتۇرۇلغان  ۋە  قاتالملىق

سىرتىدىكى كونتروللۇقى  دۆلەت  ياكى  ئۈچىنچى  قىلمىشالرنىڭ   ئامىلالرغا  تاسادىپىي  تەرەپ 
شۇنداقال   مۇمكىن  بولۇشى  مەنسۇپ خەلقئارا  ئەمەس.  ھۆكۈمىتىنىڭ    قانۇنىي   خىتاي 

- 2014رايونىدا بولۇپمۇ    ئاپتونوم  ئۇيغۇر  .ئەمەس  مۇمكىن  قاچۇرۇشى  ئۆزىنى   مەسئۇلىيىتىدىن
باشالپي  جىنايىتى  قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  قىلمىشالر،  قىلىنغان  سادىر  ىلىدىن 

 مەسئۇلدۇر.  بىۋاسىتە سۈپىتىدە دۆلەت جىنايەتكە بۇ ۋە خىتاي ھۆكۈمىتى شەكىللەندۈرمەكتە،
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