نۇرئوال ئېلىمە
ئايال 36 ،ياش

مېنىڭ ئىسمىم نۇرئوال ئېلىمە .مەن ئۇيغۇر – 1985 ،يىلى  – 30يانىۋار خىتتاينىڭ شىنجاڭ ،غۇلجا شەھىرىدە
تۇغۇلغان – 2011 .يىلى مەن ھازىر پۇقراسى بولغان شىۋىتسىيەگە كۆچۈپ كەلگەن .مەن بۇ گۇۋاھلىقنى ئۆزۈم
ئۈچۈن ۋە شۇنداقال ئاۋىستىرالىيەدىكى زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىنىڭ ئائىلىسىدىكىلەردىن سابىر ياقۇپ ،باھار مەمەتئىمىن
ۋە مەرھابا ياقۇپ سەلەي قاتارلىقالر ئۈچۈن بېرىۋاتىمەن .بۇ گۇۋاھلىققا ئۇالرنىڭ ماقۇللىقى بار 1.بىر تۇغقىنىمىز ماڭا
ئۇالرنىڭ شىنجاڭدىكى ئۆتكەن ئۈچ يېرىم يىلدىن بۇيانقى ئەھۋاللىرىنى سۆزلەپ بېرىپ كېلىۋاتىدۇ .ئۇالر ئەھۋال يار
بەرگەندە ،ماڭا رەسمىي ھۆججەتلەرنى ئەۋەتىپ ئەھۋالالرنى ئاشكارلىغان ئىدى.

 – 2013 .1يىلى  – 2ئىيۇن كۈنى ،مېنىڭ  43ياشلىق نەۋرە ئاچام ماھىرە ياقۇپ 2ئاۋىستىرالىيەدە مەڭگۈلۈك
تۇرۇش ئىجازەتى بىلەن تۇرىۋاتقان ئانىسى باھار مەمەتئىمىنغا  130000ئاۋسترالىيە دوللىرى پۇلنى
ئەۋەتمەكچى بولغان ئىدى .بۇ پۇل يولالش پەقەت ئاتا – ئانى سىنىڭ ئاۋسترالىيەدە ئۆي سېتىۋېلىشىغا ياردەم
بېرىش ئۈچۈن ئىدى 3.بۇ پۇل يولالش پۈتۈنلەي قانۇنلۇق بولۇپ ،خىتتاي ھۆكۈمىتىگە مەنسۇپ بولغان خىتتاي
بانكىسىنىڭ غۇلجىدىكى تارمىقى ئارقىلىپ ئەمەلگە ئاشقان ئىدى.

 .2ئەمما بۇ يۆتكىمەكچى بولغان پۇلنىڭ قىممىتى خىتتاي بانكىسىنىڭ تاشقى پىرىۋوت ئالماشتۇرۇش بەلگىلىمىسىدە
بىكىتىلگەن چەكتىن ئېشىپ كەتكەن ئىدى .شۇڭالشقا – 2013 ،يىلى  – 3ئىيۇل ،نەۋرە ئاچام مېنڭ  66ياشلىق
دادام ھاشىم توختى 4ۋە  63ياشلىق ئانام گۈلبەھرەم مەمەتئىمىنلەردىن 5ياردەم سورىغان بولۇپ ،ئۇالر
ئىككىلىسى غۇلجا شەھىرىدە ياشايتى .ئۇالر بىرلىكتە ئەۋەتمەكچى تولۇق سوممىنى ئەۋەتەلىگەن.
 .3پۇل يولالش تەپسىالتى تۆۋەندىكىچە(بەت ئاستىدىكى ئىزاھاتقا قاراڭ):
 – 2013 .4يىلى  – 2ئىيۇل ،نەۋرە ئاچام ماھىرە ياقۇپ ئانىسى باھار مەمەتئىمىنىڭ بانكا ھىساباتىغا خىتتاي
بانكىسىنىڭ غۇلجىدىكى تارمىقى ئارقىلىق  53085ئاۋسترالىيە دوللىرنى يۆتكىگەن1 6.
 – 2013 .5يىلى  – 3ئىيۇل ،مېنىڭ ئانام گۈلبەھرەم مەمەتئىمىن ماھىرەنىڭ قىز قېرىندىشى مەرھابا ياقۇپ
سەلەيگە خىتتاي بانكىسىنىڭ غۇلجىدىكى تارمىقى ئارقىلىق  53985ئاۋسترالىيە دوللىرنى يۆتكىگەن2013 7.
– يىلى  – 3ئىيۇل ،پۇل ھىسابقا كىرگەندىن كىيىنال مەرھابا  54000ئاۋستىرالىيە دوللىرنى 8چىقىرىۋالغان ھەم
ئانىسى باھار مەمەتئىمىننىڭ بانكا ھىساباتىدا ساقلىغان9.

 1ئائىلە ئاالقە ئۇچۇرى جەزىملەشتۈرۈش ئۈچۈن تەييار
 2خىتتاي كىملىك نۇمۇرى 654101197710050028
" 3ئۆي-مۈلۈك كىنىشكىسى"گە قاراڭ
 4خىتتاي كىملىك نۇمۇرى 652401195410151412
 5خىتتاي كىملىك نۇمۇرى 652401195710181429
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مەلۇم بانكا خاتىرسى ئۈچۈن " ،بانكا پۇل ئاغدۇرۇشى"گە قاراڭ – 10 ،بەت ،سېرىق بەلگە سېلىنغان.

 – 2013 .6يىلى  – 3ئىيۇل ،مېنىڭ دادام ھاشىم توختى ماھىرەنىڭ دادىسى سابىر ياقۇپنىڭ بانكا ھىساباتىغا
خىتتاي بانكىسىنىڭ غۇلجىدىكى تارمىقى ئارقىلىق  27863ئاۋىسترالىيە دوللىرنى يۆتكىگەن – 2013 10.يىلى
 – 3ئىيۇل ،پۇل ھىسابقا كىرگەندىن كىيىنال سابىر  27900ئاۋستىرالىيە دوللىرنى 11چىقىرىۋالغان ھەم ئايالى
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باھار مەمەتئىمىننىڭ بانكا ھىساباتىدا ساقلىغان.

 – 2013 .7يىلى  – 8ئىيۇل ،ماھىرەنىڭ ئاتا-ئانىسى ئۆيگە  377500ئاۋىسترالىيە دوللىرى 13تۆلىگەن .بۇ
سوممىدىن  348913.53ئاۋىسترالىيە دوللىرى ئۇنىڭ ئانىسى باھار مەمەتئىمىننىڭ بانكا ھىساباتىدىن
كەلگەن14.
 .8لېكىن – 2018 ،يىلى  – 2مارت كۈنى ،مېنىڭ نەۋرە ئاچام ماھىرە ياقۇپ چۈشەندۈرۈش بېرىلمەستىنال قولغا
ئېلىنغان ھەم غۇلجا شەھىرىدىكى خىتتاي ھۆكىمىتى "كەسپى ماھارەت تەربىيلەش مەركىزى" دەپ ئاتىۋالغان
جازا الگىرلىرىدىن بىرىگە ئېلىپ كېتىلگەن .ئۇ ئون ئايغا يېقىن سوالنغاندىن كىيىن – 2018 ،يىلى – 24
دىكابىر قويۇپ بېرىلگەن .جازا الگىرىدىن قويۇپ بېرىلىپال دوختۇرخانىغا كىرىپ قالغان .تۇغقانالرنىڭ
جەزىملەشتۈرىشىچە ،جازا الگىرىدا ئۇنىڭ جىگىرى ئېغىر زەخمىلەنگەن ۋە بۇنىڭغا بىڭتۈەن – 40
دوختۇرخانىسىدا دىئاگىنوز قويۇلغان ئىكەن .ئۇ ھېچقانداق ئوپىراتسىيە قىلىنمىغان.

 .9ئۇ تېخى تولۇق ئەسلىگە كېلىپ بواللمىغان ھەم ئىنتايىن ئورۇقالپ كەتكەن ئىكەن .شۇنداق تۇرۇپ – 2019
يىلى  – 9ئاپرىل كۈنى سەھەردە ،شۇ جايدىكى يەرلىك ساقچى تارماقلىرى تەرىپىدىن باشقا بىر تۇتۇپ تۇرۇش
ئورنىغا ،يەنى غۇلجا شەھەرلىك تۇتۇپ تۇرۇش ئورنىغا ئېلىپ كېتىلگەن؛ بۇ قېتىم ئۇنىڭغا  – 2013يىلى
ئانىسىغا پۇل ئەۋەتىش ئارقىلىق "تې رورلىق ھەركەتلىرىنى ئىقتىساد بىلەن تەمىنلىگەن"لىكى ئۈچۈن قامالغانلىقىنى
ئېيتقان2 .

 .10س اقچىالر ماھىرەنى سوراق قىلغان ھەمدە ئۇنى ئەدىلىيە رەسمىيەتلىرىدىن ئۆتكۈزمەيال تۇتۇپ قاماپ قويغان.
ئۇنىڭغا ھېچقانداق تۇتۇشتىكى دەلىللەر تەمىنلەنمىگەن ئىكەن؛ ساقچى ئۇنىڭ مۇئەييەن جىنايەت
3
ئۆتكۈزگەنلىكىگە ئائىت ھېچقانداق دەلىل – ئىسپات كۆرسەتمىگەن ئىكەن؛ ئۇنىڭ ئەدلىيە جەھەتتى ن ئادۇۋكات
تەكلىپ قىلى شىغىمۇ رۇخسەت قىلىنمىغان ئىكەن .مېنىڭ ھېچقانداق تۇغقانلىرىمنىڭ ئۇنى يوقلىشىغىمۇ رۇخسەت
" 7بانكا پۇل ئاغدۇرۇشى"گە قاراڭ – 3 ،بەت ،سېرىق بەلگە سېلىنغان.
" 8بانكا پۇل ئاغدۇرۇشى"گە قاراڭ – 3 ،بەت ،سېرىق بەلگە سېلىنغان ،قىزىل يۇلتۇز چۈشۈرۈلگەن.
" 9بانكا پۇل ئاغدۇرۇشى"گە قاراڭ – 10 ،بەت ،سېرىق بەلگە سېلىنغان ،ئىككىنچى قىزىل يۇلتۇز چۈشۈرۈلگەن ئورۇندا.
" 10بانكا پۇل ئاغدۇرۇشى"گە قاراڭ – 8 ،بەت ،بىرىنچى سېرىق بەلگە سېلىنغان ئورۇندا.
" 11بانكا پۇل ئاغدۇرۇشى"گە قاراڭ – 8 ،بەت ،ئىككىنچى سېرىق بەلگە سېلىنغان ئورۇندا.
" 12بانكا پۇل ئاغدۇرۇشى"گە قاراڭ – 10 ،بەت ،سېرىق بەلگە سېلىنغان ،بىرىنچى قىزىل يۇلتۇز چۈشۈرۈلگەن ئورۇندا.
" 13ئولتۇراقلىشىش توختامى"غا قاراڭ-2 ،بەت.
" 14بانكا پۇل ئاغدۇرۇشى"گە قاراڭ – 11 ،بەت ،سېرىق بەلگە سېلىنغان ،بىرىنچى قىزىل يۇلتۇز چۈشۈرۈلگەن ئورۇندا.
 15ئاننا فىفىلد (" ،) Anna Fifieldخىتتايدىكى ئاۋارە قىلىنىۋاتقان ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ،چەتئەلگە بانكىدىن پۇل يۆتكەش 'تېرورلۇق' ئازاپ-
ئوقۇبەتلىرى بوالاليدۇ"،
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/for-chinas-embattled-uighurs-a-bank-transferabroad-can-become-a-terrorism-ordeal/2019/09/19/eb6a8b1e-c3dd-11e9-b5e454aa56d5b7ce_story.html
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" 17تەپتىش ھۆججەتلىرى" دېگەن ھۆججەتلەرگە قاراڭ.

قىلماپتۇ .ئۇ جازا الگىرىدا  17ئاي تۇرغاندىن كىيىن  – 2020يىلى  – 4سىنتەبىر قويۇپ بېرىلىپتۇ .بىز ئۇنىڭ
قويۇپ بېرىلگەنلىكىدىن ئىنتايىن خوشال بولغان ئىدۇق .ئەمما ئۇ بىر كۈندىن كىيىن يەنە تۇتقۇن قىلىنىپتۇ .بۇ
قېتىملىق قولغا ئېلىشتا يەنە بىزگە ھېچقانداق چۈشەنچە بەرمىدى – 2020 .يىلى  – 12دىكابىر كۈنى سوتسىز،
ئادۇۋكاتسىز ۋە ھۆكۈم توغرىسىدا ھېچقانداق ھۆججەت بەرمەيال  6يىل  6ئايلىق كىسىۋىتىپتۇ.

 .11ئۇنىڭ دىلوسى ۋاشىنگىتون پوچتىسى تەرىپىدىن – 2019 15يىلى سىنتەبىردە ۋە س ن ن تەرىپىدىن – 2020
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يىلى دىكابىردا خەۋەر قىلىنغان.
 – 2019 .12يىلى ئاپرىلدىن بۇيان ،ماھىرە ياقۇپنىڭ ئىككىنچى قېتىملىق قولغا ئېلىنىشىغا باغالپ مېنىڭ ئانام
گۈلبەھرەم مەمەتئىمىن ۋە دادام ھاشىم توختى شىنجاڭ ،غۇلجا شەھىرى ،تەرەققىيات كوچىسى – 5 ،قاتار11 ،
– نۇمۇرلۇق ئۆيىدە نەزەربەنت ئاستىغا ئېلىندى – 2019 .يىلى ئاۋغۇستتا ،ئىلى قازاق ئاپتونۇم ئوبالستلىق
تەپتىش مەھكىمىسى تەرىپىدىن ماھىرە ياقۇپنى ،گۈلبەھرەم مەمەتئىمىننى ۋە ھاشىم توختىنى خىتتايدىن
ئاۋستىرالىيەگە  – 2013يىلى مەبلەغ يۆتكىگەنلىكى ئۈچۈن "تېرورلىق ھەركەتلىرىگە ياردەم قىلىش گۇمانى"
بىلەن ئەيىپلىگەنلىك توغرىسىدىكى ھۆججەتلەرنى چىقىرىپتۇ 17.بۇ ھۆججەتلەردە يەنە ئۇالرنى "قانۇنسىز
رادىكال بۇيۇمالرغا ئىگە بولغان" دەپمۇ ئەيىپلەپتۇ .ساقچى خادىمى ئانام گۈلبەھرەم مەمەتئىمىنگە بۇ "رادىكال
بۇيۇمالرنىڭ" ئۇنىڭ نەۋرە ئاچام ماھىرە ياقۇپ بىلەن  – 2015يىلى مااليسىياغا ساياھەتكە بارغاندا چۈشكەن
 66پارچە رەسىملەر ئىكەنلىكىنى ئېيتىپتۇ.

 .13ئۆتكەنكى ئىككى يىل جەريانىدا ،مەن ماھىرەنىڭ  – 2013يىلى ئەۋەتكەن مەبلىغىنىڭ ھەقىقەتەن ئۆي
سېتىۋېلىش ئۈچۈن ئىشلىتىلگەنلىكىنى" ،تېرورلىق" ئۈچۈن ئەمەسلىكىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن مۇناسىۋەتلىك خىتتاي
دا ئىرلىرىگە بانكا پۇل يولالش ئىسپاتى ۋە ئۆي سېتىۋېلىش ئىسپاتى دېگەندەك ھۆججەتلەرنى ئەۋەتىپ بەردىم.
بۇ ھۆججەتلەر ئاۋسترالىيەدە گۇۋاھلىقتىن ئۆتكۈزۈلگەن .نەۋرە ئاچامنىڭ ئازاپ – ئوقۇبەتلىرىنى خەۋەر
قىلغان سابىق ۋاشىنگىتون پوچتىسى ژورنالىستى ئاننا فىفىلدمۇ ( )Anna Fifieldبارلىق ھۆججەتلەرنى بىرەر
جاۋابقا ئې رىشىش ئۈمۈدى بىلەن شىنجاڭ تەشۋىقات بۆلۈمىگە ئەۋەتكەن بولسىمۇ ،ھېچقانداق جاۋابقا
ئېرىشەلمىگەن .مۇشۇنداق ئىشەنچىلىك دەلىللەر بولىشىغا قارىماي ،خىتتاي دائىرلىرى نەۋرە ئاچامغا قارىتىلغان
ئەيىپلەشنى بىكار قىلمىدى .ھازىر ئۇ ئۆزى سادىر قىلمىغان ئىشالر ئۈچۈن ئۇزارتىلغان تۈرمە جازاسىنى
ئۆتىمەكتە.

 .14مەن يۇقىردا تىلغا ئېلىنغان ماتېريالالرنى (بانكا پۇل يۆتكەش ئىسپاتى ،تۇرۇشلۇق توختام سۆزلەشمىسى ،ئۆي-
م ۈلۈك ئىسپاتى ،تەپتىشنىڭ ھۆججەتلىرى) ئۇيغۇر سوتىغا تاپشۇرۇپ بەردىم .بارلىق ماتېريالالر ئاۋىسترالىيەدە
گۇۋاھلىقتىن ئۆتكۈزۈلگەن .زۆرۈر بولغان يەرلەرنى  -NAATIئىتراپ قىلىنغان تەرجىمان ھۆججەتلەرنى
خىتتايچىدىن ئېنگىلىزچىگە تەرجىمە قىلدى.

 .15شۇنىسى ئېنىقكى ،ماھىرەنىڭ بىۋاستە يېقىن تۇغقانلىرى بولغان ئاتا-ئانىسى ۋە قىز ھەمشىرىسى ئۇنىڭغا ۋە
ئۇنىڭ باللىرىغا ياردەم قىاللمايدۇ .چۈنكى ئۇالر ئاۋسترالىيەدىن بەك يىراقتا .مېنىڭ ئانام بالىالردىن خەۋەر
ئ ېلىۋاتقان بۇلۇپ ،ئۇ تۇتۇپ كىتىلمىگەن ياكى ماھىرەنىڭ ئاتا-ئانىسى ۋە قىز ھەمشىرىسىگە ئوخشاش چەتئەلدە
ياشىمايۋاتقان ،بالىالردىن خەۋەر ئېلىۋاتقان بىردىنبىر كىشى ئىدى .بىز ھازىر خىتتاي ھۆكۈمىتىنى نەۋرە
ئاچامنىڭ تۈرمىگە سولىنىشىنى سەۋەپ قىلىپ تۇرۇپ ئۇنىڭ ئۈچ پەرزەنتىنى ئىنتايىن قاتتىق نازارەت
قىلىنىدىغان ياتاقلىق مەكتەپكە ئەۋەتىۋېتىشىدىن قاتتىق ئەنسىرەۋاتىمىز .چۈنكى بۇمەكتەپلەردە بالىالر ئۆز
ئائىلىسىدىن ،ئۆرۈپ -ئادەتلىرىدىن ۋە مەدەنىيتىدىن پۈتۈنلەي ئايرىلغان ھالەتتە ياشاشقا مەجبۇر بۇلىدىغانلىقىنى

ئېنىق بىلىمىز .بۇ خىلدىكى بالىالرنى ئائىلىسىدىن مەجبۇرىي ئايرىۋىتىش قىلمىشلىرى تۈرمىگە قامالغانالرنىڭ
بالىلىرىغىال ئېلىپ بېرىلىپ قالماستىن ،بەزىدە ھەتتا بالىالرغا قارايدىغان ئۇرۇق-تۇغقانلىرى بولغان تەقدىردىمۇ،
مەسىلەن ،ماھىرەنىڭ بالىلىرىغا مېنىڭ ئانام قاراۋاتقاندەك ،بۇ خىل ئايرىۋىتىشلەر ئىجرا قىلىنىۋېرىدۇ .بۇنداق
ئايرىۋىتىشلەر خىتتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئائىلىلىرىنى ۋەيران قىلىش ،ئۇيغۇر بالىلىرىنى ئاسمىسالتسىيە قىلىش
ۋە ئۇيغۇر باللىرىنى مەجبۇرى ھالدا خىتتاي ھۆكۈمىتى ماڭدۇرىۋاتقان دارىلتامالرغا ئائىلىسىنىڭ رۇخسىتىسىز
مەجبۇرىي يۆتكەش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىۋاتقان پروگراممىلىرىنىڭ بىر قىسمىدىن ئىبارەتتۇر.

 .16ماھىرە خىتتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەجبۇرلىشى ۋە بېسىم قىلىشى سەۋەبلىك ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسى ۋە قىز قېرىندىشى
بىلەن ئاالقىلىشىشقا رۇخسەت قىلىنماي كېلىۋاتىدۇ .بىز مۇشۇ ئېغىر جەريانالردا ئۇنى قولالشقا ياكى ئۇنىڭ
كىسەللىك ئەھۋالىدىن خەۋەر ئېلىشقا ئامالسىز قالدۇق .بىز قايتىپ ئۇنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىشنى ۋە ئۇنىڭ
ئەركىنلىكى ئۈچۈن كۆرەش قىلىشنى بەك خااليمىز ،ئەمما ئەگەر قايتقان تەقدىردە ئۆزىمىزنى تۈرمىگە تۇتۇپ
بىرىدىغان خەتەر بارلىقىنى ئېنىق بىلىمىز .بىزنىڭ ماھىرە ۋە ئۇنىڭ ئۈچ بالىسىنى قايتا كۆرەلىشىمىزدىن ئانچە
ئۈمۈدىمىز يوق .بۇنداق ئائىلىلەرنى ئايرىۋىتىش بولسا خىتتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر خەلقى ئۈستىدىن ئىرقىي
قىرغىنچىلىق يۈرگۈزىشىنىڭ بىر ئۇسۇلىدۇر.

 .17جازا الگىرلىرى توغرىسىدا توختالغاندا ،خىتتاي ھۆكۈمىتى ئىزچىل ھالدا بۇ مەركەزلەرنىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر
ئاپتۇنوم رايونىدىكى ئىشسىز ۋە نامرات ئۇيغۇر پۇقرالىرىغا قارىتا تەربىيلەش ئېلىپ بېرىش ئىكەنلىكىنى جار
سېلىپ كېلىۋاتىدۇ .مېنىڭ نەۋرە ئاچام الگىرغا ئېلىپ كېتىلىشتىن بۇرۇن سۇغۇرتا ساتقۇچى ھەم خىتتاي تىلى
يىتەكچىسى بولۇپ ئىشلەيتى .ئۇنىڭ ھىچقانداق تەربىيلەش ياكى ھۈنەر ئۈگۈنىشكە ئىھتىياجى يوق ئىدى .بانكا
پۇل يۆتكەش خاتىرلىرى ئىسپاتالپ تۇرغاندەك ئۇ ئېنىقال خېلى كۆپ مىقداردىكى ئىقتىساتقا ئىگە ئىدى .ئۇنىڭ
ھېچقانداق نامرات لىقنى تۈگىتىش پروگراممىسىغا ئىھتىياجى يوق .خىتتاي كادىرلىرى يەنە ئۇالر كەسپىي
تەربىيلەش مەركەزلىرى دەپ ئاتىۋالغان ئورۇنالرنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىغا دەخلى-تەرۇز
قىلمايدىغانلىقىنى قەيىت قىلىشىدۇ .ئەمىليەت شۇكى ،خىتتاي ھۆكۈمىتى مېنىڭ نەۋرە ئاچامنى ئۇنىڭ ئارزۇسىغا
قارشى ۋە ئۇنىڭ ئۈچ بالىسىنى كۆرۈش ۋە تىببىي داۋاالش تەلەپ قىلىش دېگەندەك ھوقۇقلىرىغا خىالپلىق قىلىپ
سوالپ قويدى .ئۇ تاشقى دۇنيادىن پۈتۈنلەي ئايرىۋىتىلگەن .خىتتاي ھۆكۈمىتى جازا الگىرىدىكى "بارلىق
ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئوقۇش پۈتتۈرگەنلىكىنى" بايان قىلدى .ئەمىليەتتە بولسا خىتتاي ھۆكۈمىتىنىڭ جازالىشى
تېخىمۇ ئىلگىرلىگەن ھالدا ئەۋجىگە چىقماقتا .مېنىڭ نەۋرە ئاچام جازا الگىرىنى "پۈتتۈرگەنلىكى" قىياس
قىلىنغاندىن  4ئاي كىيىن بىخەتەرلىكى ئىنتايىن چىڭ بولغان تۈرمىگە ئوخشايدىغان بىر ئورۇنغا ئېلىپ بېرىلغان.
ھازىر ئۇ ھەقىقىي تۈرمىگە كىسىۋىتىلگەن.

 .18ئاخىرىدا دىمەكچى بولغىنىم شۇكى ،ماھىرە ھېچنىمە سادىر قىلماي تۇرۇپ ،پەقەت مىللىتىگە قاراپال سوالپ
قويۇلدى .مەن بىر نەۋرە ئاچامنى يوقىتىپ قويدۇم ،مەرھابا ھەمشىرىسىنى يوقىتىپ قويدى ،ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسى
قىزىنى يوقىتىپ قويدى ،مېنىڭ جىيەنلىرىم ئانىسىنى يوقىتىپ قويدى .ئەمما مېنىڭ نەۋرە ئاچامنىڭ دىلوسى بولسا
پەقەت ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز ۋەتىنىدىكى ئېچىنىشلىق ئەھۋالالرنىڭ بىر مىسالىدۇر .ئۇنىڭ ھىكايىسى مىليونلىغان
ئۇيغۇرالرنىڭ ھىكايىسىگە ۋەكىللىك قىالاليدۇ .خىتتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىگە قارىتا ئېلىپ بېرىۋاتقان
سىستىمىلىق باستۇرۇشلىر ىدا مىليونلىغان ئۇيغۇرنىڭ ھاياتى ۋە ئائىلىسى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىدى .خىتتاي مېنىڭ
ئائىلەمنى ۋەيران قىلىشتا غەلبە قازانغان بولدى ھەم ئوخشاش ئىشنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتۇنوم رايونىدىكى
يۈزمىڭلىغان باشقا ئائىلىلەرگە يۈرگۈزىۋاتىدۇ .بۇ بىر ئۇيغۇر جەمئىيت ىنى ،كىشىلىرىنى ۋە مەدەنىيتىنى ۋەيران
قىلىپ يوقىتىشنى مەقسەت قىلغان پروگراممىدۇر .مەن سىلەردىن شۇنى ئۆتۈنەي :بۇنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق
دەپ ئاتاڭالر.

تەمىنلەنگەن دەلىل-ئىسپاتالر

ئۇيغۇر سوتى ( )UTچەكلىك ( )Ltdئورگىنى تۆۋەندىكى ھۆججەتلەرنىڭ كۆپەيتمە نۇسخىسىغا ئىرىشتى:
مال-مۈلۈك كې نىشكىسى ،بانكا پۇل يۆتكەش خاتىرىسى ،ئولتۇراقلىشىش توختىمى ،تەپتىشنىڭ ھۆججەتلىرى.

ئۇيغۇر سوتى ( )UTچەكلىك ( )Ltdئورگىنى بانكا ھىسابات نۇمۇرى ۋە ئائىلە ئاالقە ئۇچۇى دىگەنلەرگە ئىرىشتى.

بۇالرنىڭ ھەممىسى تەلەپكە ئاساسەن تەمىنلەپ بېرىلىدۇ.

