
 ەتتىائيرىۋىئلىسىدىن  ائ  رنىبالىالدىكى ېئلىيغۇر  ۇئ  خىتاي
 قىش چاقىرىتۇغقانلىرىغا قايتۇرۇ  -غۇئرۇ   نىر بالىالدىكى  ىر ىلمدارىلتاخىتاينىڭ ھۆكۈمەت قۇرغان 

 
لىق مەكـتەپلەردە  ياتاقۋە  >وئرۇنلىرى  پاراۋانلىقبالىالر   ى <ر ىئرىلىدا خىتايتى :« زىتىش تەشكىال وقۇقنى كۆ كىشىلىك ھ —) سىنتەبىر -16ىلى ي -2019يورك،  ۇي(ن

 . دٻدى رەك.»ايرىشنى توختىتىشى كٻئ  ىئلىسىدىن ائ بالىالرنى ركىي مۇسۇلمانتۈ ۇئيغۇر ۋە باشقا  ھۆكۈمەت   .شى كٻرەكىئلىسىگە قايتۇرۇائەرھال تۇرۇۋاتقان بالىالرنى د
 

  قارىسىغا  رنىتۈركىي مۇسۇلمانال  چەمىليون 1 ېئلىدىنيغۇر ۇئدە  »«زوراۋانلىق ۋە تٻرورلۇققا قاتتىق زەربە بٻرىش ھەرىكىتىمىتىنىڭ ھۆكۈ خىتاي ېئتىبارەن،   يىلىدىن -2017
تاي ھۆكۈمەت  مەس. خىە ئېئنىق سانى  ڭتۈرمىدىكىلەرنىوئرنى ۋە تۇتۇپ تۇرۇش  ىئچىدەڭ ۇئالرنى  . ىغانمقا ىرلىرىغانالگۆئگىنىش قانۇنسىز سىياسىي    ۇئالرنى ،پ ۇتتۇ
ۇئالرنى ھۆكۈمەت   ،ائلماي تۇرۇپ نى رۇخسىتى ماقۇللىقى ياكى  ائنىسىنىڭ -ائتاالىالرنى نۇرغۇن ب   قانياشاۋاتە  مۇھاجىرەتت ياكىقان  پ تۇرۇلۇۋاتائنىسى تۇتۇ -ائتا ىئرىلىرى دا

 تۇرغان. رۇنالشوئق مەكـتەپلەرگە ىكى ياتاقل رى يا وئرۇنلىانلىق پاراۋ الربالى ىئگىلىكىدىكى
 

ېئلىدىكى  ۇئيغۇر  كۈمىتىنىڭخىتاي ھۆ بەلكىم  ائيرىۋٻتىش ىالرنى مەجبۇرى بال«  :مۇنداق دٻدى  وفى رىچاردسونستىنىڭ دٻرىكـتورى كىال كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەش
ائنىسى بىلەن جەم   -ائتائەلگە چىقىپ ۇئالرنىڭ چەتياكى  ىسىگە تاپشۇرۇلۇشي تۇغقانلىرىنىڭ ھامى  -غۇئرۇ قىن يٻ ىكىيدخىتا ىالربال  ۇئ ىدۇر. باستۇرۇشئەشەددى  ئەڭ 

 شى كٻرەك.»نىبولۇشىغا رۇخسەت قىلى
 

بىلەن ھٻچقانداق  لىرى لە بالىىئائبۇ بەش   ى. ىئلىنى زىيارەت قىلدائقان بەش ئەلدە ياشاۋاتچەتىپ، ائيرىل يغۇر دىيارىدىن ۇئشكىالتى كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تە
  تامالرغادارىل ىئگىلىكىدىكى بالىلىرىنى ھۆكۈمەت  تۇرۇپال،  يائلماائنىسىنىڭ رۇخسىتىنى  -اتائنىڭ ىئرىلىرىدا ھۆكۈمەت بەزىلىرى ىرلىدى. تەسۋ ائالقىسىنىڭ يوقلىقىنى

 ىئشىنىدۇ. ىئكەنلىكىگە ئەھۋالدا  وئخشاش    مۇنىڭبالىلىرىۆئز لىرى بەزىدىن خەۋەردار بولسا، وئرۇنالشتۇرغانلىقى
 

ياشقا كىرگەن قىزى بىلەن   3وئغلى ۋە ياشقا كىرگەن  4ھازىر  ،ائيالى تۇتۇلغاندىن كٻيىنائۋغۇستتا  يىلى -2016ۇئ   .ۇئيغۇر ن  ۈركىيەدە ياشاۋاتقاتتوختى، دۇراخمان ائب
  «مەنبدۇراخمان: ائ گەن. كۆر انلىقىنى ائلالرغا خىتايچە جاۋاب بٻرىۋاتقمەكـتەپتە سووئغلىنىڭ   ئودىنۋىدىر كى بىۇئ توردىا،  يانۋارد يىل  بۇ   لمىغان.ائالقە قىالپەقەتال 

  ۇئالرنىڭ مٻنىەم، ەلىسلىلىرىمنى يەنە كۆر اب ھاياتىمدا  ئەگەر ۈئمۈد قىلىمەن. ىنى بەك پ كٻلىشيتىۇئالرنىڭ قا ن ەم .ىمىندبەكال سٻغ ائيالىمنى، بالىلىرىمنى
 ۆئزىگە دۈشمەن كۆرۈشىدىن بەكال قورقىمەن.» دٻدى. يلىشىپ، مٻنى نىڭ خىتاۇئالر ، تونۇماسلىقىدىن

 
ق  نىېئن بالىالرنىڭ سانى وئرۇنالشتۇرۇلغا گەمەكـتەپلەر ياتاقلىق  ياكى  وئرنىرارۋانلىق پا  الربالىىئگىلىكىدىكى   دۆلەت  الداھ  ائلمايتىنى ھامىيسىنىڭ رۇخسى ېئلىدەۇئيغۇر 

  يلىتۈپە رال جازاېئغىر  تقانقارا رغا بىلىشلىرى بارال -ئەلدە تونۇش شكارىلىغان ياكى چەتائەھۋالالرنى ئ بۇ ۋە نازارىتى، شۇنداقال  وللۇقىۆكۈمەت كونتر بۇ رايوندىكى ھئەمەس.  
بىلەن  ىئلىسىدىكىلەر ائۇئيغۇر دىيارىدىكى نىڭ مانالر لتۈركىي مۇسۇ ياشاۋاتقان نۇرغۇن  ي سىرتىداتاخى  .ختايدۇ نغا توقىيى پ خەۋەر قىلىش ىئچكىرىلەرنى ەھۋالال ئ بۇ 

ائرتۇق  دىن  5000 ائلغانىئچىگە ۆئز ىنى  بال ائرتۇقدىن  100 ۇئيغۇر دىيارىدىكى  تورى) بىز ھىد ا(شنىالر ساندا نالنغۇچىجاڭ زىياشىن. نۈئزۈلگەائالقىسى تولۇق  بولغان 
   .لەردۇر چەكلەنگەن تۇرىشى-ۈش يۈر ئەركىن  تۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ياكى رىدا تۇ لىيە الگىگە قامالغان، سىياسىي تەربىمىۇئالر تۈر بولۇپ،  قانىغي ۇئچۇرىنىنىڭ ائدەم

 
  ھۆججەتلەردە  . ىرايدۇۇئچ ائزناھايىتى  ۇئچۇرالر   ىكى سىدئەۋەتىشى توغرىدارىلتامالرغا لىكىدىكى ىئگىكۈمەت ھۆ ىالرنى بال  دەجەتلىرىجۆھنىڭ ھۆكۈمەت ېئلىۇئيغۇر 

 ۇقىقل يو  -بار ى ۇچلىر باسق قەدەمماقۇلالشنىڭ  رار اقياكى قارارىنى بٻرىدىغانلىقى  ئەۋەتىش ىلتامغا دار  نىڭىنىوئرگ ھۆكۈمەت  قايسى ، ىنىڭ كٻرەكلىكىرۇخسىتڭ نىلەر مىك
، دەكەۋەر قىلغىنىختى بۇرۇن تىشى تەشكىال كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزى  .چۇر بٻرىلمىگەنۇئچقاندا ھٻدا  سىغرىتوبولىدىغان بولمايدىغانلىقى  قارارغا قارشى تۇرغىلىۋە 

   . ائلغانپ نى تاپشۇرۇال مەلۇماتېئنىق  رىلىق توغۈرۈش  يٻتىمالرنى تۈزۈملەشت قانچىلىك قىرىنىڭيۇقىسمەن جايالر  
 

  ھوقۇقى ۋە ائساسىئەڭ رنىڭ ال لىا باوئرۇنالردشۇ  ا يەنەتكەشتىن باشقيۆۇنسىز رۇخسەتسىز ۋە قان وئرۇنالرغا  ۇئبالىالرنى كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتى 
  ە قويغان تور بەتلىرىدۋە ھۆكۈمەت  تقۇسىتارا ەت لدۆخىتاينىڭ   يدىغانلىقىنى بىلدۈردى.رەئەنسىدىنمۇ ناھايىتى قىلمىشلىرى تەكشل لەاسلىرىنى يەكت مىر مەدەنىيە

ۆئز تىلىنى  بالىالرنىڭ  شۇ شلەرۆرۈنۈەك كدنىغانلىقىوئيۇئسۇل ېئيتىپ، ، تەشۋىق ناخشىلىرىنى ۆئگىنىشىتايچە خى ەەپلەردېئلىدىكى ياتاقلىق مەكـتۇر يغۇئبالىالرنىڭ 
ە  سىرىگىئدىيە» نىڭ تەى ددئەشە، «شىنىياشى دارىلتامالردااقلىق يات ھۆكۈمەت تەشۋىقاتلىرى بالىالرنىڭ   .ئەندىشىگە سالىدۇىلەرنى شۈئستىدە كى ۆئگىنىش ھوقۇقى

 دى.تەشۋىق قىل  دەپ  لىق دىايپۈرۈشكە ائدەتلەرنى يٻتىلدكىشىلىك تازىلىق ۋە خىمۇ ياخشى ي، تٻۇئچرىما
 

  شۇ . غانبواللمىپپەق  مۇۋەتارتىشقا   گەياكى رەسىم زىيارەت قىلىشقا نى ەپلەر مەكـت لبۇخىئەل مۇخبىرلىرى  ەتزىيارەت قىلغان چيىلى   -2019ۋە   -2018ۇئيغۇر دىيارىنى  
ۈئچۈندەك زلىكى پسىۋخەوئرنىنىڭ ش ئەمەس بەلكى تۇتۇپ تۇرۇۈن ۈچئ  ىخەتەرلىكىكامٻرالىرى بالىالرنىڭ بۋە كۆزىتىش   قاشاالر، سىم توساقالر مەكـتەپلەردىكى

 رۈنىدۇ. كۆ 
 

، ھۋالالر شۇنى كۆرسىتىدۇكىەئنۇرغۇن  ر قىلغىنىدەك،خەۋە انلىرى ورگئ اخبارات ئ ائرادىكى  ۋە خەلق ەتقىقاتچىالرمۇستەقىل ت، ىتزىتىش تەشكىال كىشىلىك ھوقۇقنى كۆ 
ۇرغۇن  نۋە ياتاقلىق مەكـتەپلەرگە    وئرۇنلىرى الر پاراۋانلىق لىبا ،پ يولغا قويغاندىن باشال  ىن» قاتتىق زەربە بٻرىشى ھەرىكىتىرى «ىىئرىل ۇئيغۇر دىيارىدىكى ھۆكۈمەت دا

 مەسىلەن ،ىققانوئتتۇرغا چەتمىلەر سغۇن كۆر نۇر  زۈملەشتۇرۇش توغرىلىقتۈ  نىوئرۇنالشتۇرۇش وئرۇنلىرىدىكى بالىالرنىائنىلىرى تۇتۇپ تۇرۇش  -ائتا  . مەبلەغ سالغان
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 سٻتىۋٻلىش  ۈئچۈن چىقىرىلغانسٻلىش  ورۇنالرنىئ بۇ  جەتلىرى، توغرىسىدىكى ھۆكۈمەت ھۆج  ش باشقۇرۇ نىلەر ياتاقلىق مەكـتەپ ۋە  رۇنلىرى وئراۋانلىق الر پابالى
   قاتارلىقالر بار. ۇئقتۇرۇشلىرى 

 
پ كۆلىمىنىڭ مەكـتە  ە كىرىش نىسبىتى ۋە ائرىپ سٻلىنمىسى، يەسلىگوئخشاشال ما  يىلدا ۈئچن ۆئتكە ىتاتٻستىكىسىس ھۆكۈمەت  غا قارىغاندا،قى تەتقىقاتالر يٻقىن

بۇ   مەجبۇرىيىتى بولسىمۇ، ائرىپنى ياخشىالش ماھۆكۈمەتلەرنىڭ ائساسەن، غا نىۇانائرالىق كىشىلىك ھوقۇق ق خەلق  كۆرسىتىپ تۇرىدۇ.ائشقانلىقىنى  تٻزال  ايىتى ناھ 
 ائشمايدۇ. ئەمەلگە ائرقىلىق  ۋٻتىش ائيرىىي بۇر مەجىئلىسىدىن ائبالىالرنى 

  
ىرى يوق  ۋەسىل ائنىسى ياكى  -تاائ ، سىرالرٻ ي -تىمٻوئرۇنلىرىنىڭ يپاراۋانلىق لىكىدىكى ىئگىماددىسىدا دۆلەت   -43مىغا يەتمىگەنلەرنى قوغداش قانۇنىنىڭ اخىتاينىڭ قۇر 

تۇغقانلىرىدىن   -ۇئرۇغۆئزلىرىنىڭ خىتاي قانۇنىدا ھۆكۈمەتكە بالىالرنى  لٻكىن  ەن. گسىتىل ر ىيىتى بار دەپ كۆ ۇر جبقاراش مە الىالرغاقالغان ب پەرۋىشسىز ياكى باشقا  بالىالر
 ەن.كۆرسىتىلمىگھٻچقانداق قانۇنى رەسمىيەتلىرى شۇنداق قىلىشنىڭ ياكى  نگەھۆكۈمەتنىڭ بٻقىشىغا تاپشۇرۇش ھوقۇقى بٻرىلمىۇئالرنى  ائيرىپ، 

 
ئىي مۇھىتى  تەبىنىڭ ۆئسۈپ يٻتىلىشى ۋە پاراۋانلىقىىئلىنى بالىالرنىڭ ائ ادئەھدىنامىسىكىالتىنىڭ بالىالر ھوقۇقى تەشر ەل بىرلەشكەن دۆلەت  يغانىئمزا قوخىتاي ھۆكۈمىتى 

  ىچەيبو تەرتىپلەر ك قانۇن ۋەمۇناسىۋەتلى ۋٻتىش ائيرىرنى الۇئ  ۈئچۈنئەتى پە مەنرنىڭ ىال بال،  اولسب وت تەكشۈرۈشىدەس ۋەسىلىرى « دەئەھدىنامەگەن. بۇ كۆرسىتىل دەپ 
دەپ   مەجبۇرىيىتى بار لماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش ائيرىائنىلىرىدىن  -ائتا خاھىشىسىز  ۆئزى بالىالرندا، ھۆكۈمەتنىڭ ھۋالالر ە ئباشقا  ىندٻگەند »ىدۇبٻرىل ېئلىپ 

 . ۋٻتىش مۇمكىنچىلىكى تۇغۇلىدۇيرىائ رىدىنىائنل  -تاائ بالىالرنى م بەلكى ال ئەھۋالدى   نغاپەرۋالىق قىل رغا بىۇئال ىاكي لىغانبالىلىرىنى خور  ائنىلىرى  -اتائ   .تەكىتلىگەن
 

ر  باجى ال ىئ ش ۋٻتائيرىىئلىسىنىڭ پەرۋىشىدىن ائۆئز بالىنى   ىلىشى كٻرەك.وئيلىش ائلدىن ى ىئلە تاۋابەتلىر ائيٻقىن ەھۋالدىمۇ، ئوئرۇنالشتۇرۇش زۆرۈر بولغان   باشقىچە
ىك  مۇناسىۋەتل ۆئزلىرىگە  غاالر الىىئپادىيەلەيدىغان بپىكرىنى ۆئز يەنە   ت ھۆكۈمە   .ائخىرقى تالالش بولۇشى كٻرەكڭ ەئ ، شۇنداقال ىبولۇشك ۇددەتلىقىسقا م  ۋاقىتلىق ۋە

ېئتىبار  پىكرىگە ۇئالرنىڭ ، ىنىگە قاراپ باالغەتكە يەتك  ۋەيٻشى  نىڭر بالىال  رەك.كە كاپالەتلىك قىلىشى كٻھوقۇقنى بٻرىشىئپادىلەيدىغان   نى بىمااللپىكرىۆئز ىئشتا ەممە ھ
 كٻرەك. ش بٻرى

 
 ئەڭ يٻقىن مال بار  ائ ڭ بولغان مۇھىتىغاچو ۆئسۈپ نىڭ ۇئالر ، ىالرنىڭ خاھىشىبالك بارلىق قارارالر  اشقىچە پەرۋىشكە مۇناسىۋەتلىبەھەتتىن، سىپ جنپىرى

ىئ  ىئجتىماە ائرىپ، مەدەنىيەت ۋما اقال بالىنىڭشۇند وئيلىشىشى،ۇق لتونى ىكىىيەتكە قايتىش مۇمكىنچىل ىئلىسى بىلەن جەمائۋە بالىنىڭ  قەائالقواليلىق ، ىشبولۇ
 ەك.ولۇشى كٻر ائساستا باز تەسىر قىلغان ئ ئەڭ ھاياتىغا 

 
دە كىل شەئەڭ تٻز ىئنسانپەرۋەر ۋە ىئجابى، ىڭ ىئلتىماسىن چىقىش ائنىسىنىڭ بىر دۆلەتكە كىرىش ياكى  -ائتاۇئالرنىڭ نىڭ ياكى بالىالر ئەھدىنامىسى  بالىالر ھوقۇقى  

بالىالر ھوقۇقى   لىكى كٻرەك. ېئلىپ كەلمەسەت ائقىۋداق يامان ھٻچقان  رىغااۋاباتلىىئلە تائۇئالرنىڭ ، ىغاىئلتىماس قىلغۇچر  ۇ تەلەپلەب  ۇ.بولۇشىغا ياردەم بٻرىد
ائالقە  ۇئالر بىلەن بىۋاستە ە ۋ خسى مۇاسىۋىتىنى ساقالش ىئككىسى بىلەن شەھەر   ائنىسى -ائتابالىالر  ەردە تۇرۇۋاتقانباشقا دۆلەتل  ى ائنىلىر  -ائتا بويىچە ئەھدىنامىسى

 ىئگە. ھوقۇقىغا لىش قى
 

ۆئز  ۋە  نىزۇرلىنىشىەنىيىتىدىن ھو ەدۆئز ملىنماي، كار قىىئن   ھوقۇقىنى ىئشلىتىشىنى كىشىلەر سۆزلەيدىغان تىل  سانلىقائز ياكى مىللى، دىنى  ڭئەھدىنامە يەنە بالىالرنىبۇ 
 ۇ. قوغدايدىئشلىتىشىنى دىنى ۋە تىلىنى 

 
ۇن  نۇرغائلغان ىئچىگە ۆئز  شىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتىنىكىۋە  دۆلەت  25، ٻسسارى لى كومائيىچە قلىرى بو ىئنسان ھەىنىڭ رلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتبى

ى ۋە  لىمكۆڭ دەپسەندىچىلىنى ۇئ يەردىكى ،ىيارىغا چەكلىمىسز كىرىپدۇئيغۇر  نىڭر ەۈرگۈچىل ەكشۆكۈمىتىنى مۇستەقىل تخىتاي ھ تلىرى شكىال تەكىشىلىك ھوقۇق 
 قوللىشى كٻرەك.نداق زىيارەتنى بۇچوقۇم  مۇ كىالتالر تەشكارلىق تەشكىالتى قاتارلىق  ىئسالم ھەم   ردى.چاقىباھاالشقا يول قويۇشقا جىسىنى دەرى

 
چىدىغۇسىز   بۇ ىئلىلەرگە كەلتۈرگەنائبىر قىسمى سۈپىتىدە لىرىنىڭ باستۇرۇشيارىدىكى ۇئيغۇر دى ىنىڭكۈمىتىتاي ھۆ ر خ: «ھۆكۈمەتلە مۇنداق دٻدى  رىچاردسون يەنە

 .» كٻرەكشى بىلدۈرىېئنىق خىتايغا  ىئكەنلىكىنى الردىن بىرسى كىشىلىك ھوقۇقائساسلىق  ڭنىدىكىلەرنىڭ جەم بولۇشىىئلىائۇئالر  .رەككٻرشى سۆزلىشى قا  رغاائزابال 
 

 ، تۆۋەنگە قاراڭ: ۈئچۈنكىملىكىنى كۆرۈش ائنىالرنىڭ  -ائتاشالمايۋاتقان ىىلالقائلەن نتلىرى بىپەرزە
 

 : نى كۆرۈڭەتور بۈئچۈن، بۇ ت ىرى دىكى خەۋەرلغرىسىوت ەتتٻبخىتاي ۋە لىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتىنىڭ كىشى
tibet-and-ww.hrw.org/asia/chinaps://whtt 

 
 نى كۆرۈڭ: ەتتور بۈئچۈن، بۇ  ىرى ۋەرلتوغرىسىدىكى خەۇئيغۇر دىيارى نى كۆزىتىش تەشكىالتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق

https://www.hrw.org/tag/xinjiang 
 
 

https://apnews.com/903a97b7c62a47b98553b6f422827dd7
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https://www.hrw.org/news/2019/07/10/un-unprecedented-joint-call-china-end-xinjiang-abuses
https://www.hrw.org/news/2019/07/11/independent-reporting-xinjiang-abuses-requires-unfettered-access-not-stage-managed
https://www.hrw.org/news/2019/07/11/independent-reporting-xinjiang-abuses-requires-unfettered-access-not-stage-managed
https://www.hrw.org/news/2019/07/11/independent-reporting-xinjiang-abuses-requires-unfettered-access-not-stage-managed
https://www.hrw.org/asia/china-and-tibet
https://www.hrw.org/tag/xinjiang


 : الرائنى -ائتا تقانائالقىلىشالمايۋا ەنبىل پەرزەنتلىرى  يارىدىكىدى يغۇر ۇئ
 

  ائالقە قانداقھٻچ بىلەن وئغلى ياشلىق 6 ۋە ى قىز  كىرگەن ياشقا  8 ھازىر  ېئتىبارەن ىن ائپرٻلد يىلى -2017 ،بولۇپ   تۇرۇۋاتقان داكانادا  ھازىر  شقەر،قە يۇرتى ئەسلى ،دىلنۇر 
  ۇئيغۇر  ېئلىپ، بىللە قىزىنى چوڭ پەقەت  بۇرۇن، ىنباشلىنىشت قىلىش  تۇتقۇن خالىغانچە  يۇرتىدا   ائيدا -5 ىلىي -2016  ر دىلنۇ  قالغان تۇل  ۋاقتىدا  ۆئز  مىغان.قىالل

  -بوۋا پەرزەنتىنى ىئككى ۇئ ي،ائاللما  ورت پاسپ قىزىغا كىچىك ئەمەس  ياخشى ائنچە  تلىكىالمەسا ۋە وئغلى دىلنۇر  .كەلگەن وئقۇشقا تۈركىيەگە  ائيرىلىپ دىيارىدىن
 غان. تاپشۇر  ومىسىغام
 

  ىدىكىر ىياۇئيغۇر دۇئنىڭ    ۇ.گۇمانلىنىدش الگىرىدا دەپ  لەسىياسى تەربىيە ۇئالرنىائالقىلىشالمايۋاتقان دىلنۇر،  لەن ىئلىسى بىائنىڭ قٻرىندىشى بىر قوساق ۋە  ائنىسى -ائتا
اتقان  تۇرۇۋ  خىتاينىڭ باشقا يەرلىرىدە ۇئىئلتىماسىنى رەت قىلغان.  قوشىۋٻلشىۇئنىڭ ، ياكى يۇيىۋەتكەندىن ر تاراتقۇال ىئىئجتىما دىلنۇرنى بىلىشلىرى  -ش تونۇ نۇرغۇن

 زىئ  ىلىرىنىڭبال ۇئ ىدە نەتىج بولمىغان.  پايدىسىنداق ٻچقاكىن ھشىنى سورىغان بولسىمۇ، لٻىائالقىلىشتۇغقانلىرى بىلەن  -ۇئرۇغۇئيغۇر دىيارىدىكى دوستلىرىدىن 
 . دىكىنى قىلىدىغان بىرمۇ تونۇشىنىڭ قالمىغانلىقىنى بايان قىل دٻرى

 
  شۇ ىرىمنىل ىالبتەشۋىقات فىلىمى چىقسا، ا بىر يٻڭى ئەپـى) ديو ىدىخىتاينىڭ بىر ۋ( يىنھەر قٻتىم دوۋ ،  ۈئمۈدتەىن دٻگەن كىلىرىم چىقىپ قاالمدالج بالىىئنا مەن «

رىم بەك زلىكۆ  پ،. توال يىغال تىمەنيىغالپ كٻ ۈپ قالسامال بالىنى كۆر  بىرەر  كوچىدا بالىلىرىم بىلەن تەڭمەن  الرنى تاپالمىدىم.ۇئن لٻكىن مە ىئزدەيمەن.ۋىدىيوالردىن 
 .» ەتتىكاغرىيدىغان بولۇپ ئ
 
  ېئلىپ كەتكەندىن بۇيان،الگىرىغا ۆئگىنىش ياسى ائيالىنى سىىئرىلىرى ھۆكۈمەت دا لۇپ،ز بوىرغدا تۇرۇۋاتقان قىخاسان، قەشقەردىن كٻلىپ قىرغىزىستان ەمەتراسۇلم

ۇر  ۇئيغ اقدٻرىكىنى قىلىش ىئزمەمەتراسۇل بالىلىرىنىڭ   ائالقە قىاللمىغان.اق وئغۇللىرى بىلەن ھٻچقاندكٻزەك ياشقا كىرگەن قوش 14ازىر ېئتىبارەت ھيىلى مارتتىن  -2017
 ائالقە قىاللمىغان.تۇغقانلىرى بىلەن پەقەتال  -غۇئرۇ دىيارىدىكى 

 
دىغانغا ھٻچكىم يوق.  دٻرىكىنى قىلى-ىئزنى تۇلدى. مٻنىڭ بالىلىرىمقىنىم تۇمە تۇغەمەدىلىكىنى بىلمەيمەن. مٻنىڭ ھ ۇئالرنىڭ نبەكال سٻغىندىم. مەن   الىلىرىمنى«مەن ب

ېئلىپ باردىم. مەن خىتاي ھۆكۈمىتىدىن بالىلىرىمنى، خانىسىغا ئەلچىنى بىشكەكـتىكى خىتاي ەر ەتل خ ۇئەت يازدىم. مەن پارچە خ  50مەن خىتاي ھۆكۈمىتىگە 
 غا رۇخسەت قىلىشىنى تەلەپ قىلدىم.»ۇپرىقىدا ياشىشىائنا تۆئزىنىڭ پ، رغىزىستانغا كٻلىڭ قىۇئالرنىبالىلىرىنى قويۇپ بٻرىشنى،  دىشىمنىڭ قٻرىن

 
ىئككى  ۇئ باشقا  غا قامالغان. ۆئگىنىش الگىرىۈچى سىياسى ئ ردىن ۇئالنتى بولۇپ، پەرزە  5باالغەتكە يەتكەن  نىڭ قىزىنۇنجاقائخالىماخان  ائنىسىسۇلنىڭ مەمەترا

 لىكىنى بىلمەيدۇ. نەدىنەۋرىسىدىن ھٻچبىرىنىڭ   16پەرزەتىنىڭ ۋە 
 

ۈمدە ھەممە نەۋرەم بىللە  مەن. چۈشم. مەن بەك كۆپ چۈش كۆرىسٻغىندىۇئالرنى بەك ائدەم يوقاپ كەتتى. مەن ەممە ەمنىڭ نەدىلىكىنى بىلمەيمەن. ھنەۋر   16«مەن 
 بولىدۇ.» بىلەن جەم قىرغىزىستانغا كٻلىپ بىز 

 
چوڭ  ائيالى ۋە ۇئنىڭ بىردە ۆئكـتەيىلى  -2016  يالغۇز كەلگەن. تۈركىيەگەائاللمىغاچقا ىسىدىكىلەر پاسپورت ىئل ائيىلى  -2016ۇئيغۇر بولۇپ، تۇرپانلىق   ماھمۇتجان 

يىلى   -2018سىتىسىز  ىئلىسىدىكىلەرنىڭ رۇخائۆئزىنىڭ ياكى  ياشقا كىرگەن قىزى  7ازىر ، ھنتىىئككىنچى پەرزەجاننىڭ ماھمۇت .يٻنىغا كەلگەنۇئنىڭ تۈركىيەگە  بالىسى 
  ۋاقىتلىق قايتۇرۇلغان. ۆئيىگە قٻرىندىشىنىڭ  ۇتجاننىڭاھمم  اندا ائغرىپ قالغ قىزى  مەزگىلدەشۇ   وئرۇنالشتۇرۇلغان.غا وئرۇن ياتاقلىقىئيۇنغىچە  يىلى  -2019ىردىن سىنتەب

 ائاللمىغان. ېئتىبارەن قىزىنىڭ خەۋىرىنى ىئيۇلدىن لٻكىن ماھمۇتجان 
 

بەك   نۈئچۈمەن  شۇ رەسىملەرنى كۆرۈش  قىزىمغا ياخشى قارىمىدى.  ۇئالر ىئدى. ، قارىماققا كٻسەل  الپ كٻتىپتۇوئرۇقبەكال  ادچىققانىئككىنچى قىزىم بالىالر الگىرىدىن «
قٻرىندىشىمنىڭ     ۆئيىگە قايتۇرۇلغان.قٻرىندىشىمنىڭ  ،ياللۇغالنغانلىقى سەۋەبلىكىقى مبار  نىڭىۇتپ ائيدىن كٻيىن بىر نەچچە  كٻتىلىپلىپ ېئۇئ الگىرغا   ائزاپلىق.

 ىپ كەتتى.» ېئل ۇئنى ائندىن ھۆكۈمەت يەنە   خٻلى ياخشى بولۇپ قالغان.قىزىم وختۇرغا كۆرسىتىپ، د نىۇئىئلىسىدىكىلەر ائ
 

 ەسىرىنى مۇنداق تەسۋىرلىدى: شقانلىقىنىڭ تائجراائيالىدىن ماھمۇتجان 
 

پ چۈشەيدۇ.  ۇئالرنى بەك كۆۇئ پىسخولوگىيىسى بۇزۇلۇپ كەتتى. نىڭ ائيالىمىئسمى بىلەن چاقىرىدۇ. ۇئ بەزىدە چوڭ قىزىمىزنى كىچىك قىزىمىزنىڭ ېئغىر غەمدە.  ىمائيال«
 ئەمەس. ۇئنىڭ ساالمەتلىكى ياخشى     تۈگىشىپ كەتتى.  ائيالىم. ياشاش بىللە  لىپېئلىپ كٻغا ز يٻنىمى مىزنىبولۇپمۇ كىچىك قىزى ىزنىزلىرىمزۇيۇم قىائر ئەڭ چوڭ ٻنىڭ م
 

ياشقا   2ۋە   5 ،6، 13ازىر ىبارەن ھېئتىئيۇلدىن يىلى  -2017  ۆئگىنىش الگىرىغا قامالغاندىن كٻيىنيالى سىياسى ائ ،رۇۋاتقان خوتەنلىك بولۇپ تۈركىيەدە تۇ  ەئزىزائبدۇل 
باشقا  ولسىمۇ، ائڭلىغان بىللە تۇرۇۋاتقانلىقىنى بسى بىلەن مومى -بوۋاىكى ۇئيغۇر دىيارىد ڭ قىزىنىڭائبدۇل چو   ائالقە قىاللمىغان. ھٻچقانداق نتى بىلەنزەكىرگەن تۆت پەر 

نىڭ نەدىلىكىنى  ندىشىقٻرىىئككى  ۇئيغۇر دىيارىدىكى ۇئ ىئستانبۇلدا ياشايدۇ. ائپىسى ، پ كەتكەن بولۇپ بدۇلنىڭ دادىسى تۈگەائ   بىلمەيدۇ.نەدىلىكىنى نتىنىڭ ۈئچ پەرزە
 نغان بولسىمۇ، ھٻچ نەتىجىسى بولمىغان.ۇئرۇ لىرى ۋە قٻرىنداشلىرىنىڭ نەدىلىكىنى بىلىشكە ائرقىلىق پەرزەتۇئ تۈرلۈك يولالر مەيدۇ. بىل 

 



مەن     ٻنى بەك ياخشى كۆرەتتى.م ۇئالرئەڭ بولمىغاندا ھەپتىدە بىر قٻتىم كۆرەلەيتتىم. بالىلىرىمنى ىئدۇق. مەن ال شتىمىزدا بەك خۇبىللە ۋاقىئلە كىشىلىرى  ائ«بىز بىر 
ىئش  ىر ىدىغان بىردىنبۈئمۈد قىل ىمدا ھاياتائغرىقمۇ؟  ۇئالر ۇئالر ھاياتمۇ؟ الر ھازىر نەدە؟  ۇئ  .قۇچاقاليتتى پ مٻنىگۈرۈپ كٻلىۇئالر يۈ ۆئيگە قايتقىنىمدا ھەر كۈنى 

 ائيالىمنى ۋە بالىلىرىمنى يەنە بىر قٻتىم كۆرۈش.»


