
ئۇچۇن قىلىنىش ئىالن دهرهال

 جوڭگو بولغان. غايىپ دىرهكسىز ئىز قىلىنغانالر تۇتقۇن كىيىنكى نامايىشىدىن شىنجاڭ : جوڭگو

كىرهك. بىرىشى جاۋاپ ئۇچۇن تۇتقۇن بىر ههر چوقۇم هۇكۇمىتى

 ئىالن بۇگۇن تهشكىالتى كۇزۇتۇش هوقۇقنى كىشىلىك  -  ) يىلى - 2009 ئوكتهبىر - 21 ، يورك نىۋ (

 - 2009 چوقۇم هۇكۇمىتى جوڭگو دوكالتىدا، يىڭى " توغرىسىدىكى بولۇشالر غايىپ مهجبۇرى " قىلغان

 ههر تۇرمىلهردىكى قىلغان تۇتقۇن ۋاقهلهرده كىيىنكى ئۇندىن ۋه نامايىش ئۇرۇمچىدىكى ئىيۇل يىلى

 كهشۇرىشىگه ئومىگىنىڭ تهكشۇرۇش مۇستهقىل ۋه كىرهك بىرىشى جاۋاپ دهرهال ئۇچۇن تۇتقۇن بىر

كورسهتتى. دهپ كىرهك قىلىشى رۇخسهت

 ‘ پىتىنالمايۋاتىمىز ئىزدهشكىمۇ ئۇالرنى ههتتاكى بىز ‘ "  بهتلىك 44 بۇ

 بۇ باشالنغان دهپ " كىتىشلهر يوقاپ دىرهكسىز - ئىز يۇرگۇزىلىۋاتقان كىيىنكى نامايىشىدىن شىنجاڭ

 ئهرلىرى ئۇيغۇر نهپهر 43 كىتىلگهن تۇتۇپ تهرهپىدىن هۇكۇمىتى جوڭگو كىيىنكى نامايىشتىن دوكالتتا

 هوججهتلهشتۇرۇلگهن. كهتكهنلىگى يوقاپ دىرهكسىز ئىز ئوسمۇرلىرىنىڭ ياش ۋه

 بۇ ئالغان ئهنگه بىز " ئهدهمس بىرهد دىرهكتورى بولۇمىنىڭ ئاسىيه تهشكىالتى هوقۇق كىهسىلىك

 قانۇنىغا ئوز هۇكۇمىتى جوڭگو گهرچه  مۇمكىن. بولىشى ئۇچى تۇزتاغنىڭ پهقهتال بهلكىم هوججهتلهر

 ئۇالرنىڭ كىتىپ تۇتۇپ كوچىالردىن ۋه ئويلىرىدىن كىشىلهرنى بولسىمۇ ئىيتقان قىلىدىغانلىغى رىئايه

 هۇكۇمهتنىڭ قىلىۋىتىشى يوق دىرهكسىز ئىز هالهتته بىلمىگهن تاۋاباتلىرى ئائىله ماماتلىغىنى هايات

دىدى. " بىرىدۇ كورسىتىپ ئهمهسلىگىنى ههقىقهت سوزىنىڭ بۇ

 باشلىدى. قىلىشنى سوت ئۇستىده قاتناشقانالر نامايىشقا مىنىستىرلىگى ئهدىلىيه شىنجاڭ ههفته ئوتكهن

 بىر قىلىنىشقا ئىجرا كىچىكتۇرۇپ يىل 2 جازاسى ئۇلۇم كىشى 3 ۋه بۇيرۇلدى جازاسىغا ئۇلۇم كىشى 9

  قىلىندى. هوكۇم جازاسىغا تۇرمه مهڭگۇلۇك كىشى

 ئىيۇلالردا 7 - 6 يىلى - 2009 كورسىتىلگهندهك تهتقىقاتىدا تهشكىالتىنىڭ كۇزۇتۇش هوقۇق كىشىلىك

 ئاساسلىق ئۇيغۇرالر ئۇرۇمچىنىڭ قىسىملىرى ههربى ۋه تارماقلىرى ساقچى قوراللىق جوڭگو

 هالدا كولهملىك كهڭ رايونىدا ئىككى ناملىق مهيدانى بهيگىسى ئات ۋه دوڭكوۋرۇك ئولتۇراقالشقان

 ئاۋغۇستنىڭ هالهتته پهسلىگهن سهل داۋامى ههركهتنىڭ بۇ  قىلدى. تۇتقۇن ئۇيغۇرالرنى

  ئهتتى. داۋام ئوتتۇرلىرىغىچه

 بولۇش غايىپ دىرهكسىز مهجبۇرى ئالغان هوججهتكه تهشكىالتىنىڭ كۇزۇتۇش هوقۇق كىشىلىك

 بولۇپ ئهرلىرى ئۇيغۇر ياش ئهتراپىدىكى ياش 20 ئاساسهن ئۇچرۇغۇچىلىرى زىيانكهشلىگىگه

 ئىز بهلكىم  بار. بالىالرمۇ ياشلىق 14 ۋه 12 يىشى كىچىكلىرى ههتتا ئىچىده بۇنىڭ شۇنداقتىمۇ

 بولىشى خهنزۇالرمۇ جوڭگولۇق ئىچىده ئۇچرىغۇچىلىرى زىيانكهشلىككه بولۇشنىڭ غايىپ دىرهكسىز



 ئارتۇق دىن 25 قىلغان زىيارهت ئۇرۇمچىده تهشكىالتىنىڭ كۇزىتىش هوقۇق كىشىلىك بىراق مۇمكىن

بهرمىدى. بىشارهت مۇمكىنچىلىكتىن بۇنداق هىچكىشى ئىچىده خهنزۇالر جوڭگولۇق

 تۇسۇپ مهههللىلهرنى پۇتۇن دهسلهپته قوشۇنلىرى بىخهتهرلىك بىرىشىچه ئىسپاتلىق شاهىدالرنىڭ

 ئايرىۋىلىپ باشقىالردىن ئهرلهرنى دهسلهپته ئههۋالالردا بهزى ئىزدىگهن. ئهرلىرىنى ياش ئۇيغۇر

 تۇرۇپ ئۇرۇپ ئۇالرنى ئههۋالالردا بهزى يهنه ياتقۇزۇپ تۇز يهرگه ياكى تىزالندۇرۇپ ئۇالرنى ئاندىن

 ياكى يارا بهدىنىده ئۇالرنىڭ ئهگهر  قىلغان. سوراق قاتناشمىغانلىغىنى قاتناشقان نامايىشقا ئۇالرنىڭ

 كىتىلگهن. ئىلىپ تۇتۇپ بولسىال بولمىغان ئويىده جهريانىدا نامايىش ياكى ۋه بولسا ئىزالر كوكهرگهن

 ههممىسىنى تۇتالىغىنىنىڭ بولسا ئهرلىرىال ئۇيغۇر ياش تارماقلىرى بىخهتهرلىك ئههۋالالردا باشقا يهنه

كهتكهن. ئىلىپ بىسىپ ماشىنىغا قىلىپ بى ياشالرنى ئونلىغان قانچه تۇتۇپ قويۇق قارا

 ئات ئۇرۇمچىنىڭ كىشى ئهر 16 باشقا ئۇندىن ۋه ) ئوزگهرتىلدى ئىسمى ( . م ماخمۇد ياشلىق 25

 يهنه ۋه ئايالى ئۇنىڭ  بولدى. غايىپ دىرهكسىز ئىز نهتىجىسىده تۇتقۇنلۇق مهيدانىدىكى بهيگىسى

 لهر 7 سائهت كهچ ئىيۇل - 6 ئىيتىشىچه تهشكىالتىغا كۇزۇتىش هوقۇق كىشىلىك شاهىدنىڭ بىر

 كوچىسىنى ئاساسلىق مهههللىنىنف پۇتۇن كىلىپ ساقچىالر ۋه ههربى كىيگهن فورما دهك 150 ئهتراپىدا

: توسىۋالغان

 بىر كوچىنىڭ ياشانغانالرنى ۋه ئايالالر  بۇيرىغان. چىقىشقا ئويلىرىدىن كىشىلهرنى ههممه ئۇالر "

 تاقاپ تامغا تهرهپكه بىر ئهرلهرنى بارلىق بولغان ياشقىچه 45 ياشتىن 12 ۋه تۇرۇشقا تهرهپىده

 بىشىغا قولىنى بىسىپ يهرگه بىلهن زورلۇق بولسا بهزىلىرىنى تىزالندۇرۇپ ئهرلهرنى بهزى تىزغان.

قويغان. يوگهپ بهشىغا مايكىلىرىنى ۋه كوينهك ئۇچۇن كورهلمهسلىگى ئۇالرنىڭ قويغۇزۇپ،

 يوقلۇچىنى بار ئىزلىرى يارا ياكى كوك بهدىنىده ئۇيغۇرالرنىڭ ههربىلهر ۋه ساقچى

 ههتتاكى  ئۇرغان. ۋه سورىغان ئىكهنلىگىنى نهئهد كۇنلىرى ئىيۇل 6 - 5 تهكشۇرگهن.كىشىلهرنىڭ

 تىپىپ قىتىمالپ قانچه بوۋاينىمۇ بىر ياشالردىكى 70 خوشنىمىز بىزنىڭ يهنى ئۇرغان ياشانغانالرنىمۇ

" . تىڭشىمايتتى بىزنى ئۇالر بولمىدى. ئامالىمىز توختىتىشقا ئۇالرنى بىز  ئۇرغان.

 هوججهتلىرىده باشقا بۇندىن ۋه بۇ ئالغان ئهنگه تهشكىالتىنىڭ كۇزۇتۇش هوقۇق كىشىلىك

 باشقا ۋه ساقچى بولغان. نهتىجىسىز قىلىشلىرى دىرىگىنى ئۇالرنىڭ تاۋابهتلىرىنىڭ ئائىله تۇتقۇنالرنىڭ

 ئۇالرنى شۇنداقال ئالمىغان ئۇستىگه ئوز تۇتقانلىغىنىمۇ ئۇالرنى تارماقلىرى ساقالش بىخهتهرلىكنى

 قوغلىۋهتكهن.

 بىلهن قىلىش غايىپ دىرهكسىز ئىز هالدا مهجبۇرى هۇكۇمىتىنىڭ جوڭگو تهشكىالتى هوقۇق كىشىلىك

 ههر قىلىنغان تۇتقۇن ۋه بىرىشىنى، قويۇپ دهرهال گۇناهسىزالرنى توختىتىشىنى، دهرهال شۇغۇللنىشنى

 هۇكۇمىتىنىڭ جوڭگو تهشكىالتى كۇزۇتۇش هوقۇق كىشىلىك  قىلىدۇ. تهلهپ بىرىشىنى جاۋاپ كىشىگه بىر



 ئههۋالالرنى كىيىنكى ئۇندىن ۋه ۋاقهسى ئۇرۇمچى ئومىگىنىڭ تهكشۇرۇش خهلغارالىق مۇستهققىل

 كوممىسىيونى ئالى ههقلىرى ئىنسان تهسجكىالتى دولهتلهر بىرلهشكهن ۋه قويىشىنى يول تهكشۇرىشىگه

 قىلىدۇ. تهلهپ جىددى بىرىلىشىنى ئىلىپ ئىنىقالش قىلىنغان يىتهكچىلىك تهرهپىدىن

 ۋه تۇرىشى تۇتۇپ ئورۇنلىرىدا تۇرمه بولغان رهسمى چوقۇم قىلىنغانالرنى تۇتقۇن هۇكۇمىتى جوڭگو "

 كىرهك. ئىرىشهلىشسى ۋاكالهتچىلىككه قانۇنى قىاللىشى، ئاالقه بىلهن ئائىلىسى ههممىسى ئۇالرنىڭ

 قىلىقلىرى قىلىدىغان دولهتلهرنىڭ كوزلهۋاتقان رههبهرلىكنى خهلغارادا قىلىۋىتىش غايىپ كىشىلهرنى

  ئهدهمس. كورسهتتى دهپ " ئهمهس

 ئوتكهن جوڭگودىكى نامايىش يۇزبهرگهن ئۇرۇمچىده پايتهختى شىنجاڭنىڭ ئىيۇل - 7 - 5 - 2009

بىرىدۇر. توقۇنىشلىرىنىڭ مىللهتلهر ئىغىر ئهڭ كهلگهن مهيدانغا مابهينىده يىل ئون

 ئۇزۇن بولۇپ، باشالنغان هۇجۇمدىن قارىتا ئۇيغۇرالرغا جهنۇبىدىكى شهرقى جوڭگونىڭ نامايىش  بۇ

 سىياسهتلىرىگه كهمسىتىش بولغان ئۇيغۇرالرغا قارىلىدىغان دهپ مىللهت سانلىق ئاز مۇددهتلىك

 باشالنغان بىلهن تىنچلىق ئهسلىده   چىققان. نامايىشقا ئۇيغۇرالر بىلهن نارازىلىق بولغان

 بهزىلىرىنى ئۇالرنىڭ ئوزگۇرۇپ قوللىنىشقا شىددهت قارىتا خهنزۇالرغا تىزلىكته نامايىشى ئۇيغۇرالرنىڭ

قالدۇرغان. هالدا يارىالنغان ۋه ئۇلگهن

 ئىچهده ئولچىمى قانۇنى جوڭگو قانۇن، خهلىقارا هالدا بىتهرهپ ئىنىقالشالر - تهكشۇرۇش كىيىنكى

 كهڭ رايونلىرىدا ئۇيغۇر ئۇرۇمقىدىكى تارماقلىرى قوغداش قانۇننى جوڭگو بهلكى بىرىلماستىن ئىلىنىپ

 قولغا كىيىن نامايىشتىن هۇكۇمهتنىڭ باردى. ئىلىپ تۇتۇش بىلهن قانۇنسىزلىق هالدا كولهملىك

 ئوبدانال مىڭدىن سانىنىڭ قىلىنغانالر تۇتقۇن مهلۇماتلىرىمۇ سانلىق قىلغان ئىالن رهسمى ئالغانالرنى

  كورسهتتى. ئاشقانلىغىنى

 كىشىنى بىر تارماقلىرى ۋاكالهتچى دولهتنىڭ بىر ئهگهر قانۇنىدا قوغداش هوقۇقنى كىشىلىك خهلىقارا

 ئاشكارىلىماسلىق تۇرۇلىۋاتقانلىغىنى تۇتۇپ نهرده ئالماي، ئۇستىگه تۇتۇلغانلىغىنى ئۇنىڭ تۇتىۋهلىپ

 „  هىساپلىنىدۇ. بولۇپ ئوتكۇزگهنلىگى جىئانيىتىنى قىلىش غايىپ دىرهكسىز ئىز مهجبۇرى دولهتنىڭ شۇ

 ئۇچرايدۇ. ئولتۇرىۋىتىلىشكه قانۇنسىز ههتتا جازاسىغا تهن هالدا داۋاملىق بولغۇچىالر „ غايىپ

 بولۇش تىت تىت داۋاملىق بىلهلمهي بولغانلىغىنى نىمه ئۇالرغا بولسا تهۋاباتلىرى ئائىله ئۇالرنىڭ

 يۇزلىنىدۇ. زۇلمهتلهرگه قاتارلىق

 چوقۇم ههمكارداشلىرى خهلغارالىق باشقا جوڭگونىڭ ۋه بىرلىگى ياۋروپا شىتاتلىرى، قوشما ئامىرىكا "

 ئۇالر كىرهك. قىلىشى تهلهپ جاۋاپ ئىنىق توغرىسىدا بولغانلىق ئانىمه بولغانالرغ غايىپ شىنجاڭدا

 ۋههشى بىر بۇنداق نىسبهتهن جوڭگوغا مهنپهئهتلهرنىڭ سىياسى باشقا ياكى ئاالقىسىنىڭ سودا

 يهتكۇزمهسلىگى تهسىر بولىشىغا پوسىتسىيهده باشقىچه دولهتتىن ههرقانداق ئوتكۇزگهن جىنايهت



ئهدهمس. دىد " كىرهك

 ‘ پىتىنالمايۋاتىمىز ئىزدهشكىمۇ ئۇالرنى ههتتاكى بىز ‘ "  بهتلىك تهشكىالتىنىڭ هوقۇق كىشىلىك

 دوكالتىنى ناملىق " كىتىشلهر يوقاپ دىرهكسىز - ئىز يۇرگۇزىلىۋاتقان كىيىنكى نامايىشىدىن شىنجاڭ

 : قىلىڭ زىيارهت بىتىنى تور توۋهندىكى ئۇچۇن ئوقۇش
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