
 دولقۇن ئىسانىڭ گۇۋاھلىق باياناتى 

 

 دولقۇن ئىسا   ئىسىم: 

 ئەر جىنس ى: 

  54  ياش:

 

كۈنى ئاقسۇ شەھىرىدە تۇغۇلدۇم.  -2ئاينىڭ -9يىلى  -1967مېنىڭ ئىسمىم دولقۇن ئىسا، مەن 

يىلى ئۈرۈمچىدە “شىنجاڭ”   -1984باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپنى ئاقسۇدا پۈتتۈرۈپ ، 

ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ فىزىك فاكۇلتېتىغا ئوقۇشقا كىردىم. دادام ئاقسۇ ۋىاليەتلىك ئاشلىق ئىدارىسىدا  

 .زمەتچى بولۇپ ئىشلىگەنزىندا خىېر بولۇپ، ئاپام بىر ماگېنىنجېئ

 

يىلى “شىنجاڭ” ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇش جەريانىدا ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى بەزى   1987مەن  .1

مەدەنىيەت ئۇيۇشمىس ى“نى قۇردۇم. چۈنكى مېنىڭ ئۇ ۋاقتىدىكى  -نتالر پەنېستۇد„دوستلىرىم بىلەن 

چە  ى زلىرىنىڭ قانۇن بويۆ ىن، ئۇالر ئمەرىپەتتىن ساۋاتسىز قالغانلىقت -پىكىرىم بويىچە، ئۇيغۇرالر ئىلىم

ھوقۇقلىرى خىتاي  - مۇ مەلۇماتى يوق ئىدى.  ئۇالرنىڭ ھەقنھوقۇقىنىڭ بارلىقى ھەققىدى-قانداق ھەق

توريەلىك قانۇن  ىر ېمىلل ي ت’ ھاكىمىيىتى تەرىپىدىن دەپسەندە بولۇۋاتاتتى. خىتاي ئاساس ى قانۇنى ۋە  

ئۈستىدە بولۇپ ئىجرا قىلىنمايتتى . بىز دوستالر بىلەن يېزا  بويۇنچە نۇرغۇن ھەقلەر بولسىمۇ، بۇ قەغەز 

قىشالقالردا تەربىيەلەش كۇرسىلىرىنى ئېچىپ ، ئۇيغۇرالرنى تەربىيەلىسە خەلقىمىز خىتاينىڭ قەغەز  -

 .ھوقۇقلىرىنى تەلەپ قىالاليدۇ، دەپ ئويلىدىم-ئۈستىدىكى ئاپتونومىيە قانۇنلىرىنى ۋە ھەق

 

ئوقۇغۇچىلىرىنى، تەتىل ۋاقتىدا شەرق ي  ئۇنىۋېرسىتېتتى، ئۇيۇشمىمىزنىڭ مەقسى .2

ئەۋەتىپ، ھەقسىز ساۋات چىقىرىش كۇرسىلىرىنى ئېچىش  غا قىشالقلىرى-اننىڭ ھەرقايس ى يېزا تتۈركىس 

  .ئارقىلىق، ئۇالرنى تەربىيەلەش مەقسەت قىلىنغان

 



نىشىش ى بىلەن، مىلل ي دىن ئارتۇق ئوقۇغۇچىالرنىڭ قات 8000كۈنى، -15ئاينىڭ -6يىلى -1988 .3

ئېلىپ باردۇق. شۇ كۈنى نامايىش باشلىنىشتىن ئىلگىرى مېنى  ىكەمسىتىشكە نارازىلىق بىلدۈرۈش نامايىش 

يىللىق قاماق ھۆكۈم قىلغان(  17يىلى تۇتقۇن قىلىنىپ -2018، ئەركىن تۇرسۇن ) ھازىر ئۇ تۈرمىدە، 

ە چاقىردى.  كست پارتىيە مەركىزىگە سوھبەتاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق كوممۇنىشىنجئىككىمىزنى 

رى،  مائارىپ نازارىتىنىڭ نازىرى، مالىيە نازارىتىنىڭ نازىرى  اتى كر ېسۆھبەتكە كوممۇنىستىك پارتىيەنىڭ س

ئارتۇق داۋامالشقان بولۇپ چۈشتىن   تىنسائەت  5ۋە پىالن كومىتېتىنىڭ مۇدىرى قاتناشتى. سۆھبەت 

  .كىيىن سائەت بىرلەردە ئاخىرالشتى . سۆھبەت جەريانىدا ھېچ بىر نەتىجىگە كېلەملىدۇق 

 

بىز سۆھبەتتىن ئۇنىۋېرسىتېتىگە قايتىپ كەلدۇق ۋە كوچىغا چىقىپ نامايىش باشالشقا قارار   .4

شلىۋەتتۇق. سائەت ئىككىدە باشالنغان  كۆلەملىك نامايىشنى با-بەردۇق. ھەر قايس ى كوچىلىرىدا كەڭ

نامايىش كەچكىچە داۋامالشتى. نامايىشتىن كىيىن ئەتىس ى بۇ نامايىشنى داۋامالشتۇردىغانلىغىمىزنى  

 .قارار قىلدۇق 

 

ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ دىرېكتورى مېنىڭ ياتىقىمغا كىرىپ مېنى   شىنجاڭشۇ كۈنى يېرىم كېچىدە  .5

مەسئۇللىرى   ېترسىتېئوقۇغۇچى بىرگە ياتاتۇق. ئۇنىۋ  8. بىر ئويدە يىغىڭ بار دەپ ئېلىپ چىقىپ كەتتى

سوراق بولدى. ئۇالر مېنى  -الوئ ۋە ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ ئەمەلدارلىرى بىلەن يېرىم كەچكىچە س

 .ئەتە ئېلىپ بارماقچى بولغان نامايىشىمىزنى قىلماسلىققا قىستىدى 

 

نىڭ دائىرىسىدىن سىرتقا چىقىشىم چەكلەندى.  ېتئۇنىۋېرسىتئەتىسىدىن باشالپ مېنىڭ  .6

ىالرنىڭ سىرتقا چىقىش ى قامال قىلىندى.   چۇ غقۇ و مەكتەپ قورۇسىنىڭ ئەتراپىنى ساقچىالر قورشاپ، ئ

شۇنىڭ بىلەن نامايىش قىلىش مۇمكىن بوملىدى. ئۇنىۋېرسىتېتىدە دەرس توختۇتۇلۇپ، تەكشۈرۈش  

  .باشالندى 

 

باشالنغاندىن  كىيىن، ھەر بىر ئوقۇغۇچى ئۆزىنى   دەرس توختۇتۇلۇپ، تەكشۈرۈش .7

تەكشۈرۈشكە، خاتالىقىنى قوبۇل قىلىشقا مەجبۇرالندى.  ھەركۈنى ئوخشاش نەرسىنى تەكرارالپ  



ساۋاتى  ېيېزىشقا بۇيرۇيتتى .  يازغان ھىكايىمىزدە ئازراق ئوخشىماسلىق بولغان ئەھۋالدا، ئۇنىڭ ھ

   .سورۇالتى

 

كۈنى ئۇنىۋېرسىتېتتا   27ئاينىڭ  9يىلى  1988ئاي داۋامالشقان بولۇپ  ىمئۈچ يېر بۇ جەريان    .8

ئوقۇيدىغان بارلىق ئوقۇغۇچى ۋە ئوقۇتقۇچىالرنى يىغىپ يىغىن ئۆتكۈزۈپ مېنى ۋە ۋارىس ئابۇبەكىرنى  

  ارغاندا ۋارىسقيىلى ئالغان مەلۇماتلىرىمغا  2020ئۇنىۋېرسىتېتتىن قوغالندى قىلغانلىقىنى ئېالن قىلدى.) 

ئايدا قويۇپ بېرىلگەن بولۇپ ئىككى ھەپتىدىن -11يىلى  2019يىلى الگېرغا سولۇنۇپ  2018ئابۇبەكىر 

قېرىنداشلىرىمىزغا ئوخشاشمىغان شەكىلدە جازا   13ەنە كىيىن ۋاپات بولۇپ كەتكەن(. بىزدىن باشقا ي 

ڭ ئۇنىۋېرسىتېتنى  ئاي قالغان بولۇپ، مېنى 8بېرىلدى . بۇ ۋاقىت مەن ئۇنىۋېرسىتېتنى پۈتتۈرۈشكە 

 .سەت قىلىنمىدى قلىشىمغىمۇ رۈ ېپۈتتۈرۈپ دىپلوم ئ

 

مەكتەپتىن ھەيدەلگەندىن كىيىن ۋارىس ئابۇبەكىر بىلەن ئىككىمىز بېيجىڭغا بېرىپ ، دۆلەتلىك    .9

ئەرزىيەت ئىدارىسىگە ئەرز سۇندۇق.  بىزنى ھەقسىز بىر شەكىلدە مەكتەپتىن قوغالندى قىلدى دەپ  

. ئۇ يىلالردا بىز ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشۈپ دەرد ئەھۋالىمىزنى ئېيتىش  شىكايەت قىلدۇق 

ئىمكانىيەتلىرى بار ئىدى. بېجىڭدىكى دۆلەتلىك ئەرزىيەت ئىدارىسىنىڭ رەھبەرلىرى بىزنى قوبۇل قىلىپ  

ملىغاندا  شىكايەتلىرىمىزنى ئاڭلىدى. گەرچە بۇ ئەرزدىن بىر نەتىجە چىقمىغان بولسىمۇ،  ھېچ بو -ئەرز 

 .شىكايەتلىرىمىزنى ئاڭلىغان ئىدى - ئۇالرغا ئەرز 

 

ئانامنىڭ يېنىغا  -بېجىڭدىكى ئەرزىمدىن بىر نەتىجىگە ئېرىشەملىگەندىن كىيىن، ئاقسۇدىكى ئاتا .10

لىزچە، رۇسچە، ئەرەبچە ۋە تۈركچە  ېڭگقايتىپ كەلدىم. ئاقسۇغا كەلگەندىن كىيىن،  ئاقسۇدا ئ

ۇتىدىغان بىر تىل مەكتىپى ئېچىشنى پىالن قىلدىم. بۇنىڭ ئۈچۈن بۇ تىلالرنى  قاتارلىق چەت تىلالرنى ئۇگ

ئۆگىتىدىغان مۇئەللىملەر ۋە كۇرس ئېچىشقا يېتەرلىك مەبلەغ سالىدىغان تىجارەتچىلەر بىلەن  

ا ھۆكۈمەت مېنىڭ بۇنداق مەكتەپ  ەممكۆرۈشۈپ، كۆپلىگەن قولالشالرغا ئېرىشكەن بولسامۇ،  ئ

  .بەرمىدى  ئېچىشىمغا ئىجازەت

 



  بېيجىڭئاقسۇدا تىل مەكتىپى ئېچىش ھەرىكىتىم مەغلۇپ بولغاندىن كىيىن، بېيجىڭغا بېرىپ   .11

  1992دىن  1990ۋە تۈركچە تىل كۇرسلىرىغا قاتناشتىم.   ئېڭگلىزچەچەتئەل تىللىرى ئۇنىۋېرسىتېتىدە 

گىچە بېيجىڭدا ئۇيغۇر  1994دىن  1992گىچە تىل ئۆگەندىم.  بۇ جەرياندا بېيجىڭدا تۇرمۇش قۇردۇم. 

 .تىمچئا ىرېستوران

 

رېستورانىم بېجىڭدىكى باشقا ئۇيغۇرالرنىڭ رېستورانلىرى جايالشقان كوچىدا بولۇپ سودام   .12

تىلنى پىراكتىكا   ئېڭگلىزى بىلەن خېلى ياخش ى ئىدى. بۇ شارائىت مېنىڭ ر رىدارلىېە چەتئەللىك خيەرلىك ۋ 

قىلىشىمغا پايدىلىق رول ئوينىدى. بۇ جەرياندا خىتاي بىخەتەرلىك ئورگانلىرى مېنىڭ رېستورانىمنى 

زىتىدىغانلىقىنى خىيالىمغىمۇ كەلتۈرۈپ باقمىغان ئىدىم. كېيىن خىتاي بىخەتەرلىك ئورگانلىرى  ۈ ك

ىپ كۆزىتىپ تۇرۇۋاتقانلىقىدىن  تەييارالپ داۋاملىق تەقىب قىل دوكالترېستورانىم ئۈچۈن مەخسۇس 

ۋەر تاپتىم. بۇ دېلودا مېنىڭ رېستورانىم چەتئەللىكلەر بىلەن ئۇچۇر ئاملاشتۇرىدىغان ، ئىشپىيونلۇق  خە

 .ئاالقىلىشىش ئورنى دەپ بېكىتىلگەن ئىكەن. بۇ مېنىڭ ھاياتىم ئۈچۈن بەك خەۋپلىك ئىدى 

 

ىسىغا چاقىرىلىپ مېنىڭ رېستورانىمغا نېمە  ئىدار ى چقجىڭدىكى سا يئايدا مېنى بې-2يىلى  1994 .13

الالر  ئئۈچۈن چەتئەللىك خېرىدارالرنىڭ كۆپ كېلىدىغانلىقى قاتارلىق مەسىلىلەر ئۈستىدە كۆپ سۇ 

سورالدى. مەن ئۇالرغا ئۇيغۇر تاماقلىرىنىڭ تەملىك ۋە پەرقلىق بولغانلىقىنى ، يالغۇز مېنىڭ  

رىدارالر كىرىپ تاماق  خېستورانالردىمۇ چەتئەللىك ېر  ستۇرانىمغىال ئەمەس، باشقا بارلىق ئۇيغۇر ېر 

يەيدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈشكە تىرىشتىم ۋە رېستورانىمدا ئەڭ كۆپ بىكارلىق تاماق يەيدىغان  

سەنمۇ مېنىڭ رېستورانىمدا كۆپ تاماقالرنى يېگەن بولساڭ باشقىالرمۇ ساڭا ئوخشاش  „ساقچىغا 

تىن كېيىن قويۇپ بېرىلگەن بولساممۇ، بۇ نۆۋەتلىك سوراق  ۋاپ بەردىم. سوراقاتاماق يەيدۇ“ دەپ ج

 .بولغانلىقىنى پەرەز قىلدىم لىنىشمەن ئۈچۈن بىر باش

 

مېنىڭ ھاياتىمغا چوڭ بىر خەۋپنىڭ كېلىۋاتقانلىقىنى پەرەز قىلغانلىقىم ئۈچۈن چەتئەلگە   .14

ر ئىدى. بۇنداق شارائىتتا تالالش  چىقىپ كېتىشنى ئويلىدىم. لېكىن ئايالىم بىرىنچى پەرزەنتىمگە ھامىلىدا 

نىڭ ئىمكان قەدەر چاققانراق چەتكە چىقىپ كېتىشىمنى تەشەببۇس  ې قىيىن ئىدى. ئامما ئايالىم م

  .قىلدى. ساختا پاسپورت بېجىرىپ شۇ ئارقىلىق چەتئەلگە چىقىپ كېتىشكە مەجبۇر بولدۇم



 

يىلى -1994كىيەگە سەپەر قىلدىم. ئايدا ھامىلىدار ئايالىمنى قويۇپ قويۇپ تۈر -5يىلى  1994 .15

يىلىغىچە تۈركىيەدە ئۇنىۋېرسىتېتتا  -1996ئايدا مەن تۈركىيەدىكى ۋاقتىمدا قىزىم تۇغۇلدى.  مەن -12

 .ئايدا ئايالىم تۈركىيەگە كەلدى -2يىلى -1996ستەرلىك ئوقۇدۇم. ېسىياسەت بويىچە ماگ

 

ياشالر جەمئىيىتى“ دېگەن -ىالرشەرق ي تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچ„لىپ  ېمەن تۈركىيەگە ك  .16

تۋاتقانلىقى  ېتەشكىالتنى قۇردۇم. خىتاي بىلەن تۈركىيەنىڭ مۇناسىۋىتى ياخشىلىنىش تەرىپىگە قاراپ ك

 .ئۈچۈن خىتاينىڭ تۈركىيەگىمۇ تەسىر كۆرسىتەلەيدىغانلىقىنى ھېس قىلدىم

 

ددەت تۇرۇشتا  پاسپورتى بولغانلىقى، تۈركىيەدىكى ئۇزۇن مۇ  ختامەندە خىتاينىڭ سا .17

ھەر خىل توسالغۇالر بولىدىغانلىقى سەۋەبلىك،    بېرىشقا قىيىنچىلىق بولىدىغانلىقى ۋە پائالىيەت ئېلىپ

ئايدا  -6يىلى -1996دوستلىرىم مېنى گېرمانىيەگە بېرىپ سىياس ي پاناھلىق تىلەشنى تەشەببۇس قىلىشتى. 

ئايدا قوبۇل  - 11يىلى -1996اناھلىقىم لىپ سىياس ي پاناھلىق تىلىدىم. سىياس ي پېگېرمانىيەگە ك

يېشىدا   ئۈچ يېرىمقالغان قىزىممۇ   لىپېيىلى گېرمانىيەدە ئوغلۇم تۇغۇلۇپ ۋەتەندە ق-1998قىلىندى. 

يىلى گېرمانىيەدە   1998بولدى. مەن قىزىم بىلەن تۇنجى قېتىم  ەممىز جىىل ئلىپ، ئاېگېرمانىيەگە ك

 .كۆرۈشتۈم

 

شەھىرىدە دۇنيا ئۇيغۇر ياشالر قۇرۇلتىيىنى   ىيوخېنئايدا گېرمانىيەنىڭ م-11يىلى -1996 .18

ئايدا  -10يىلى -1999قۇردۇق، مەن بۇ تەشكىالتنىڭ ئىجرائىيە كومىتېتى رەئىس ى بولۇپ سايالندىم. 

-4يىلى -2004تان )ئۇيغۇرستان( مىلل ي قۇرۇلتاي قۇرۇلغان ئىدى. بۇ ئىككى تەشكىالت شەرق ي تۈركىس 

شەھىرىدە بىرلىشىپ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنى قۇرۇپ چىقتى. مەن بۇ  مىيوخېنايدا گېرمانىيەنىڭ ئ

  .تەشكىالتنىڭ باش كاتىپى بولۇپ سايالندىم

 

 لپاقنى كەيگۈزىش ىتېررورچى “ دېگەن قا„خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ 

 



سېنتەبىر ۋەقەسىدىن ئىلگىرى خىتاي ھۆكۈمىتى ھېچ بىر ئۇيغۇرنى ۋە ئۇيغۇر  -11يىلى -2001 .19

سېنتەبىر ۋەقەسىدىن كېيىن ئامېرىكا   11ررورىست دەپ ئاتىمىغان. لېكىن ېتەشكىالتالرنى ت

ى پۇرسەتتىن  قارش ى تۇرۇش ئۇرۇشىدىن كىيىن، خىتاي ھۆكۈمىت تېررورىزىمگەباشچىلىقىدىكى 

ئۇيغۇر تەشكىالتىنى )شەرق ي تۈركىستان ئىسالم ھەرىكىتى، شەرق ي  4ئايدا - 12يىلى -2003پايدىلىنىپ، 

تۈركىستان ئازادلىق تەشكىالتى، دۇنيا ئۇيغۇر ياشالر قۇرۇلتىيى ۋە شەرق ي تۈركىستان ئىنفورماتسيون  

  تىزىملىكتەنەپەرنىڭ ئىچىدىكى  11مەن  دەپ ئېالن قىلدى. تېررورىست نەپەر ئۇيغۇرنى  11مەركىزى( ۋە 

 .ئىدىمئورۇندا -3

 

تى ئىراققا ھۇجۇم قىلىشتىن ئىلگىرى خىتاينىڭ قوللىشىنى قولغا  ىمۈ كۆ يىلى ئامېرىكا ھ-2002 .20

قىلغان ئىدى. بۇالرنىڭ ئىچىدە خىتاي   كېلىشىملەرنىكەلتۈرۈش ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن بەزى  

تىزىملىكىگە“ تېررورىست  „ئەلدىكى بەزى ئۇيغۇر تەشكىالتالرنى تى ئامېرىكىدىن چەتىمۈ كۆ ھ

شەرق ي تۈركىستان  „يىلى -2002ىگە ئاساسەن ىۋ كىرگۈزۈشنى تەلەپ قىلغان. ئامېرىكا خىتاينىڭ تەل

تىزىملىكىگە“ كىرگۈزۈپ قويغان ئىدى. مەن بۇ   تېررورىست „ئىسالم ھەرىكىتى“ دېگەن تەشكىالتنى 

بۇندىن ئىلگىرى ئاڭالپمۇ باقمىغان ئىدىم. نېمە بولسا بولسۇن ئۆتكەن  تەشكىالتنىڭ بارلىقىنى

 Mike)   وې مىنىستىرى مىكە پومپئايدا ئامېرىكىنىڭ سابىق تاشقى ئىشالر  -11يىلى( -2020يىلى)

Pompeo ) تىزىملىكىدىن“   تېررورىست „ئەپەندى شەرق ي تۈركىستان ئىسالم ھەرىكىتى تەشكىالتنى

  .چىقىرىۋەتكەنلىكىنى جاكارلىدى 

 

ق ھېچ قاچان شىددەت قولالنمىغان ۋە ھەر ۋاقىت  شىددەتكە قارش ى تۇرۇپ كەلدى.   ۇ د .21

پىرىنسىپالرغا بوي سۇنغان  -انۇن بىزنىڭ پىرىنسىپىمىز ناھايىتى ئېنىق بەلگىلەنگەن بولۇپ، خەلقئارا ق 

مۇرادىمىزغا يېتىش . مەن ھاياتىمدا ھېچقاچان  - ئاساستا تىنچلىق ۋە دىيالوگ يوللىرى بىلەن مەقسەت

 .ان ئەمەس ۋە تەشەببۇستىمۇ بوملىغانق شىددەتكە ئارىلىشىپ باق

 

 خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئۈزلۈكسىز ھۇجۇملىرى 

 



  (Nancy Pelosi)  لوس ىېي پس باشلىقى نان،  ئاۋام پاالتاسىنىڭ ېنتىپارالميىلى ئامېرىكا -2019 .22

خانىم ۋە ھەر ئىككى    ( ,Liz Cheney) خانىم، جۇمھۇرىيەتچىلەر پارتىيەسىنىڭ لىدەرلەرىدىن لىز چەنەي 

  غاق   ۇ زىلگەن مۇراسىمدا،  دۈ تكۆ ئەزالىرى، سەنەتورالرنىڭ قاتنىشىش ى بىلەن ئ پارالمېنت پارتىيەدىن 

قا بېرىلگەنلىكىگە    ق ۇ  يىللىق دۇنيا دېموكراتىيە مۇكاپاتى تەقدىم قىلدى. بۇ مۇكاپاتنىڭ د-2019

 .ئامېرىكىدا تۇرۇشلۇق خىتاي باش ئەلچىس ى نارازىلىق بىلدۈردى 

 

ئۆتكۈزۈلگەن مۇراسىمدا،  كوممۇنىزم پارالمېنتدا كۈنى ئامېرىكا -30ئاينىڭ -3يىلى  -2016بۇنىڭدىن باشقا 

ىرلىرى بۇ  ئخاتىرە فوندى تەرىپىدىن ماڭا كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتى بېرىلگەن ئىدى. خىتاي دا قۇربانلىرى 

مەقسىتىگە يىتەملىگەن    ما مەپ ئۇرۇنغان بولسىمۇ، ئۆ ن كۈ چۈ مۇراسىمىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش ئ

  .ئىدى 

 

ۋاسىنى ئېلىپ بېرىش جەريانىمدا، خىتاي ھاكىمىيىتى تەرىپىدىن ەمەن خەلقئارادا ئۇيغۇر د  .23

يىلى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنى  -2013نۇرغۇن سۇيىقەستلىرىگە ۋە بېسىمغا دۇچار بولدۇم. 

ت بىخەتەرلىك خادىملىرى مەن بىلەن    د ڭىشنىڭ يىغىنىغا قاتنىشىۋاتقاندا ، بېئىنسان ھەقلىرى ك

ت يىغىنىدىن  چىقىپ كېتىشىمىزنى تەلەپ قىلدى. بىز سەۋەبىنى سورىغىنىمىزدا ،  د  شلىرىمنى باسەبد

يىلغا كەلگەندە بۇنىڭ سەۋەبىنىڭ  -2016بىخەتەرلىك مەسىلىس ى دەپال جاۋاب بەرگەن ئىدى.   

نىڭ ئىنسان ھەقلىرى ئال ي   ت د بولدۇم. بانلىقىدىن خەۋەردار غخىتاينىڭ بېسىمى بىلەن بول 

  ت  د  خانىم قارش ى تۇرغان بولسىمۇ، ب (Emma Reilly) ىلليېمما ر ېئرلىقىنىڭ خادىمى  اكومىسس

ت   د ئەمەلدارلىرى بىزنىڭ تىزىملىكىمىزنى خىتاي دائىرىلىرى بىلەن ئورتاقالشقان.  بۇ ھەقتە يېقىندا ب

  .لىپ چىقتىېتارتىش ۋە ئاشكارىلىنىش ئەھۋاللىرى ك-تاالش نىڭ ئىچكى قىسىمىدا 

 

نىڭ يەرلىك   ت د شىم بىلەن ئىككىمىز نىيۇيوركتىكى ب ىق قا ۋاكالىتەن سەبد  ۇ يىلى د-2017 .24

نىڭ بىخەتەرلىك    ت  د  ئېلىش ۋاقتىدا بئارام  دىكىجەريانى خەلقلەر يىغىنىغا ئىشتىراك قىلدۇق. يىغىن

نىڭ بىناسىدىن   ت د  ىمغا كېلىپ، كىملىكىمنى تەلەپ قىلدى ۋە مېنى بخادىملىرى مېنىڭ ئالد

چىقىرىۋەتتى. مەن دەرھال بۇ ئەھۋالدىن دوستلىرىمنى خەۋەردار قىلدىم. خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىالتى،  

خەلقئارا ئىنسان ھەقلىرنى كۆزىتىش تەشكىالتى ۋە باشقا ئىنسان ھەقلىرنى قوغداش تەشكىالتلىرى  

يانات ئېالن قىلدى. كىيىن بۇ ۋەقەنىڭ ئارقىسىدا خىتاي ھۆكۈمەتنىڭ بارلىقىنى مەلۇم بولدى.  بىرلىكتە با



نىڭ   ت  د ئەپەندىم بۇ ۋەقەنى ب (Andrea Gilmore) ېگىلمور ې  ئاندر ت مۇئاۋىن باش كاتىپى  د ب

  .ئومۇم ي دوكالتىغا كىرگۈزدى 

 

 

ىمى مۇنبىرىنىڭ  يىغىنغا قاتنىشىش ئۈچۈن  ئنىڭ يەرلىك خەلقلەر دا ت  د يىلى مەن ب -2018 .25

  3ئىككىنچى قېتىم ئىلتىماس قىلدىم. ئۇالر مېنىڭ ئىلتىماسىمنى قوبۇل قىلدى. لېكىن يىغىن باشلىنىشقا 

توختۇتۇپ  ە مېنىڭ ئىلتىماسىمنىڭ تخەت تاپشۇرۇپ ئالدىم ۋە خەتئېلىكترونلۇق كۈن قالغاندا، بىر 

ت نىڭ    د دا ئىكەنلىكى يېزىلغان ئىدى. مەن بۇ خەۋەرنى ب، تەكشۈرۈش باسقۇچى قويۇلغانلىقىنى

ئەپەندىنىڭ ئىشخانىسىغا ۋە ئىنسان   (Andrea Gilmore) ې گىلمور ې  ئاندر مۇئاۋىن باش كاتىپى 

م.  ۈ ردۈ لدىخانىمالرغا ب (Sophie Richardson) ە رىچاردسون فىئسو ھەقلىرىنى كۆزىتىش تەشكىالتىدىكى 

رىشىمنى، مەسىلىنى نىيۇيوركقا كەلگەندىن كىيىن بىرلىكتە ھەل قىلىدىغانلىقىنى  ې لىۋ ېك نىيويوركقائۇالر 

ن  ۈ چۈ ئېلىش ئ س ىدى. مەن نىيۇيوركقا كېلىپ، ئەتىس ى يىغىن كاتىباتلىق ئىشخانىسىغا كىرىش كارتىېد

تۇرۇشلۇق  دا  ت  د كەلگىنىمدە، ماڭا كارت بېرىش رەت قىلىندى.  مەن بۇ ئەھۋالنى گېرمانىيەنىڭ ب 

  (Sophie Richardson)  ە رىچاردسون فىئسو م. ۈ رد ۈ لدىخەت بىلەن بېلىكترونلۇق ئ غا ئەلچىخانىسى

خانىم بىلەن   (Kelley Currie) ېي چۇررىېللېك دا تۇرۇشلۇق ئەلچىس ى  ت  د خانىم مۇ ئامېرىكىنىڭ ب

كەن  ترسەۆ پ تىرىشچانلىق كۆ ن كۈ چۈ ئاالقىلىشىۋاتاتتى . ئۇالر مېنىڭ كىرىش كارتىمنى ھەل قىلىش ئ

  نىيوۋيوركتابولسىمۇ، خىتاي تەرەپنىڭ توسقۇنلۇق قىلىش ى بىلەن يەنىال رەت قىلىندى. مەن بىر ھەپتە 

خىرىدا ياۋروپاغا قايتىپ كەلدىم. مەن  تۇرۇپ، يىغىنغا كىرىش كارتنى ئاالملىغاندىن كىيىن، شۇ  ھەپتە ئا

نىڭ يىغىنغا قاتنىشىش كارتامنىڭ ھەل بولغانلىقى ھەققىدە خەۋەر  مېقايتىپ كەلگەندىن كىيىن  

نىڭ يىغىنىغا قاتنىشىش ئۈچۈن قايتا نىيۇيوركقا ئۇچتۇم. مەن قايتا   ت   د كەلدى. مەن دەرھال ب

ىسىنىڭ خادىمى ماڭا ھەمراھ بولۇپ، كىرىش كارتى   نىيۇيوركقا بارغاندىن كىيىن گېرمانىيەنىڭ ئەلچىخان

مما خىتاي  ەتىم، ئش رى ېرەسمىيەتلىرىمنى بېجىرىشكە ياردەم قىلدى. مەن يىغىندا سۆزلەش پۇرسىتىگە ئ

ررورىست تەشكىالت ۋە بۇ گەپ قىلىۋاتقان ئادەم مۇ  ېق ت  ۇ سىپ،  دېئەمەلدارلىرى مېنىڭ سۆزۈمنى ك

ن ھەرىكەت قىلدى. خىتاي  ۈ چۈ ھوقۇقۇمنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش ئ  ز قىلىشۆ ررورىست دەپ مېنىڭ سېت

ررورىست  ېدا تۇرۇشلۇق ئەلچىس ى ئەگەر ئۇ ت  ت د  ۋابەن ئامېرىكىنىڭ با ىرلىرنىڭ بۇ ھۇجۇمغا جئدا

دا تۇرۇشلۇق    ت د ا ئاالملىغان بوالتتى دېدى . گېرمانىيەنىڭ بز بولغان بولسا ئامېرىكىغا كىرىش ئۈچۈن ۋى 

ررورىست بولغان بولسا بىز ئۇنىڭغا ۋەتەنداشلىق بەرمىگەن بوالتتۇق دېدى . شۇنىڭ  ېئەلچىسىمۇ ئۇ ت

، پاكىستان، كۇبا  ەي س س و تارتىشتا ر -تارتىش يۈز بەرگەن بولۇپ، تاالش-نىڭ ئىچىدە تاالش ت  د بىلەن ب



ىكا ۋە گېرمانىيەنى قوللىدى.  ر ېل ۋە باشقىلىرى ئامئى ، ئىسرانگىلىيەقاتارلىق دۆلەتلەر خىتاينى قوللىدى، ئە

 .نەتىجىدە مەن دوكالتىمنى داۋامالشتۇرۇش پۇرسىتىگە ئىگە بولدۇم

 

دى  يھەئايدا ياۋروپا پارالمېنتىنىڭ ئىنسان ھەقلىرى كومىتېتنىڭ دىرېكتورى -9يىلى -2009  .26

ق سابىق رەئىس ى  ۇ دخانىم )ھازىر ياۋروپا پارالمېنتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىس ى (،   (  Heidi Hautala)   ھاۇتاال

 ىئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا مەتبۇئات يىغىن 5يىلى -2009رابىيە قادىر بىلەن بىرلىكتە  

ھەىدى  تكۇزدى. خىتاينىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىس ى بۇ يىغىنغا قارش ى چىقىپ ۆ ئ

)   ھەىدى ھاۇتاال خانىمدىن بۇ يىغىننى ئەمەلدىن قالدۇرۇشنى تەلەپ قىلدى.    (  Heidi Hautala)   ھاۇتاال

Heidi Hautala  )   . ئۈرۈمچى نامايىش ى خانىم خىتاينىڭ تەلىپىنى رەت قىلىپ بۇ يىغىننى ئۆتكۈزدى

تى تەرىپىدىن ناھايىتى قاتتىق قوللۇق بىلەن باستۇرۇلغان ئىدى. پۈتۈن توك ۋە ئاالقە  ىمۈ كۆ خىتاي ھ

دەپ دۇنياغا   197سىملىرى ئۈزۈپ تاشالنغان ئىدى. خىتاي دائىرىلىرى نامايىشتا ئۆلگەنلەرنىڭ سانىنى  

دىن   1000اساسالنغاندا ئۆلگەنلەرنىڭ سانى ئېالن قىلغان بولسىمۇ، بىزنىڭ ئىگىلىگەن مەلۇمەتىمىزغا ئ

 .ئارتۇق بولغانلىقى مەلۇم

 

 

 خەلىقئارا ساقچى تەشكىالتىتى مېنى جىنايەتچى ۋە قاتىل دەپ، ىمۈ كۆ يىلى خىتاي ھ-1997 .27

سېنتەبىر ۋەقەسىدىن كىيىن ماڭا  -11تەرىپىدىن خەلقئارالىق تۇتۇش بۇيرۇقى چىقىرىلغان ئىدى. 

“ تىزىملىككەقىزىل „ بېرىپ  خەلىقئارا ساقچى تەشكىالتىغاررورىست“ دېگەن قالپاقنى كىيگۈزۈپ ېت„

“ دېگەن قالپاق ئاستىدا ياشىدىم. مەن  شىۋېتسارىيە ، جەنۇبى تېررورىست  „ يىل  21كىرگۈزدى. مەن 

قىلىندىم ،  ساقچىالر  پ قېتىم تۇتقۇن ۆ ، ئىتالىيە ۋە ئامېرىكا قاتارلىق نۇرغۇنلىغان دۆلەتلەردە، ككورىيە

- 2يىلى -2018كەچمىدىم . نەتىجىدە  ۋاز دىمدىنۈ تەرىپىدىن سوراق قىلىنغان بولساممۇ ھېچقاچان ئۈم

“ قىزىل تىزىملىكتىن  „“ دېگەن تېررورىست  „ خەلىقئارا ساقچى تەشكىالتىدىكىكۈنى -21اينىڭ ئ

 .چىقىرىلدىم

 

 مېنىڭ ئائىلەم  

 



  چاقىرىقئانامنى كۆرمىدىم. بىر نەچچە قېتىم ئۇالرغا گېرمانىيەدىن -رى ئاتا ېيىلدىن ب-1994مەن  .28

ئەۋەتكەن بولساممۇ، خىتاي دائىرىلىرى ئۇالرغا پاسپورت ئىشلەپ بېرىشنى رەت قىلدى. مەن بۇ جەرياندا  

بولسىمۇ كۆرۈشۈش ئىمكانىيىتىگە ئېرىشەملىگەن بوملىساممۇ ، ئامما   سىنلىق ىمتېئۇالر بىلەن بىرەر ق 

لۇرۇم ۋە  تېلفۇنفۇندا بولسىمۇ سۆزلىشىش پۇرسىتىم بولغان ئىدى. پۈتۈن ېلىلغىچە تي-2017

ئانامغا  -تى مېنىڭ ئاتاىمۈ كۆ ئاالقىلىرىم خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن نازارەت قىلىناتتى . چۈنكى خىتاي ھ

  .تور ئىشلىتىشكىمۇ  رۇخسەت قىلمىدى « تېرنېئىنت»

 

ۇنىڭ  ئلفۇندا سۆزلەشكىنىمدە ، ېلى ئاپرېل ئېيىدا ئاپام بىلەن تيى-2017مەن ئەڭ ئاخىرقى قېتىم  .29

مەن بىلەن سۆزلىشىشكە تازا مەيلى يوقلۇقىنى ھېس قىلدىم.  بىرقانچە كۈندىن كىيىن ئايالىم ئاپامغا  

رى  ېدەپ قويۇۋېتىپتۇ . شۇ كۈندىن بئۇرماڭالر   تېلفۇن ، ماڭا بۇنىڭدىن كىيىن ھېچقاچان ئۇرسان تېلفۇ 

 .ىلىمىز بىلەن ئاالقىمىز ئۈزۈلدى ئئا

 

زىتىپ  ۈ ررورىست“ دەپ دائىم كېت„ىڭ باالڭ ېنئانامغا س-تى ئاتاىمۆكۈ خىتاي ھ .30

 .ەۋەرىم بار ئىدى ختۇرۇۋاتقانلىقىدىن ۋە ئۇالرغا بېسىم قىلىۋاتقانلىقىدىن  

 

ەۋەرنى يىلى ئاۋسترالىيەدىكى بىر دوستۇمدىن ئاپامنىڭ ۋاپات بولۇپ كەتكەنلىك خ-2018 .31

يالغانلىقىنى ئېنىقالش  -ھېچبىر ئاالقەم بوملىغاچقا بۇ خەۋەرنىڭ راستن ىلەم بىلەئ نىڭ ئاېئاڭلىدىم. م

ئىمكانىيىتىنى بوملىدى. لېكىن ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ )بۇالر شىنجاڭدىكى ھۆكۈمەت دائىرىلىرى بىلەن  

يىلنىڭ ئوتتۇرىسىدا  -2017اسەن ئاپام توختىماي ئاالقە قىلىش ئارقىلىق( ئىگىلىگەن مەلۇماتىغا ئاس 

 3كەتكەنلىگىنى لۇپكۈنى شۇ يەردە ۋاپات بو -17ئاينىڭ -5يىلى -2018خىتاينىڭ جازا الگېرغا سولۇنۇپ 

 .ەۋەر تاپتىمخھەپتىدىن كىيىن 

 

يىلى ۋاپات بولۇپ كەتكەنلىكىنى خىتاينىڭ ئائىلەمگە بېسىم قىلىپ ماڭا قارش ى -2020دادامنىڭ  .32

ھەدەم   سىن كۆرۈنىشىدە. ئۇ كۆرگەن سىن كۆرۈنىشىدىنسۆزلۈتۈپ دۇنياغا تارقاتقان پروپاگاندا 

ىرگە  ھەدەم بىلەن ب سىن كۆرۈنىشىدەئۇ مېنى ئەيىبلىگەن. ئۇ ، خىتايچە خەتنى ئۇقىغانلىقى مەلۇم

كۆرسەتمىگەن. ئاڭلىشىمچە ئاكامغا   سىنداما ئاكامنى ەماچام ماڭا قارش ى سۆزلىگەن ئئينې جىيەنىم ۋە ق



تىلگەندىن كىيىن ھېچ  ېيىلى تۇتۇپ ك-2016دا يوق. ئۇ سىنيىللىق قاماق جازاس ى بېرىپتۇ . ئىنىم مۇ ئۇ  17

  ت  د رىگىنى قىلىش ئۈچۈن بېد-ئىز ڭخەۋەر يوق، نەدە ئىكەنلىكىنى بىلمەيمەن. ئاكام بىلەن ئىنىمنى

تى  ىمۈ كۆ تىم خىتاي ھېق 2نىڭ مەجبۇرى غايىب بولغانالر خىزمەت گۇرۇپپىسىغا ئىلتىماس قىلدىم. ئۇالر 

 .تەرىپىدىن ئېنىق بىر جاۋابقا ئېرىشەملىگەن  ھۆكۈمىتىبىلەن ئاالقە ئورناتقان بولسىمۇ، خىتاي 

 

  :كۆرەلەيسىلەر  سىن كۆرۈنىشىنىماڭا قارش ى سۆزلىگەن ئائىلەمنىڭ مەجبۇرى   ىنتۆۋەندىكى ئۇالنمىد

 

https://www.youtube.com/watch?v=cJW3za4taSM 

 

  .رىمەنۈ لدىتا گۇۋاھلىق بېرىشكە تەييار ئىكەنلىكىمنى بتۋە سو  گىنىمەن بۇ بايانالرنىڭ توغرا ئىكەنلى
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