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ئ سىدىەدوكتور  قىلدى  قركىن  سۆز  يىغىنىدا  ئومۇمىي  قۇرۇلتىيى  ئۇيغۇر  ،  PAPمەنبە:    .دۇنيا 

CTKا. ، سۈرەت: مىچېال رىخوۋ 

 

 

ت  ۋاسىتىچىم  مېنىڭ »قايتا  قوغدىغ  ېرىنىڭالگ  «ەربىيىلەشخىتايدىكى    ەن بىل   ۇچىسى ئىككى 

: ېرىپب  ۋابسورىدى. بىرى جا  ئىكەنلىكىنى  قانداق  نىڭئىچى   ېرنىڭالگ  ۇالردىنئ  ۇ ئاالقىالشتى. ئ

 . ېدىناچار« د  ەسسەھ ڭمى  دىنەري ۇ ئالگېر ، ېقىڭقىلىپ ب ەسەۋۋۇردوزاخنى ت  ۈزىدىكىي  ەر»ي

 دېگەنلىرى.  ەققىدەھ  ەھۋالئ  دىكىشەرقىي تۈركىستان ۇرتىئانا ي قنىڭىسىد ركىنەدوكتور ئ —

 

 

- ئىلىم  تۇغۇلغان،  ئاقسۇدا  دىكىنىڭ شىنجاڭ ئۆلكىسى خىتاييىلى  -1958  قركىن سىدىەدوكتور ئ

دوكتورى،  پ ھوقۇق   ائوپتىكنىڭ    NASAەن  كىشىلىك  لېكتور،  ئىلمىي  ئىنژېنېرى، 

ئۇ   ھەمدە  پائالىيەتچىسى.  ئوقۇغان  ئامېرىكىدا  ۋە  ياپونىيە  جەھەتتىكى  -پەنشىنجاڭ،  تېخنىكا 

. نەچچە ئون پارچە ئىلمىي نەشرنىڭ ئاپتورى. نمۇكاپاتالنغا  مۇنەۋۋەر ئوقۇغۇچى ۋە لېكتور سۈپىتىدە

تەشكىالت   قۇرغۇچىسى، «  ندىفو   پروجېكتئۇيغۇر  »ھۆكۈمەتسىز  سانلىق   خىتايدىكى  نىڭ  ئاز 

، ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە تىلىنى  تارقاتقۇچى نىڭ ئەھۋالى توغرىسىدىكى بىلىملەرنى  ئۇيغۇرالر  مىللەت

 غۇچى. ئۈچۈن ئاكتىپ كۈرەش قىل  ساقالپ قېلىش

 



بۇيان، خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرى   تەرىپىدىن    خىتايئەسىردە  -18كۆپ يىلالردىن 

قىلىنغان ئۇيغۇرال  ئىشغال  مىللەت  سانلىق  ئاز  مۇسۇلمان  رايونىدىكى  ئاپتونوم   رنىڭ شىنجاڭ 

 ئەھۋالىدىن ئەندىشە قىلىپ كەلدى. 

 

ت ۋە  نامايىش  بەرگەن  يۈز  قېتىم  قانچە  بىر  يىلالردا  ئۇيغۇر  يېقىنقى  شۇنداقال  وپىالڭ، 

ھۇجۇم قاتارلىق  بۆلگۈنچىلىرىنىڭ  خاھىشى لىرى  مۇستەقىللىق  كۈچىيىۋاتقان  غا كۈنسېرى 

ئۇيغۇ   تېررورلۇققا  خىتايقارىتا،   ئەمەلىيەتتە،  قىلدى.  كۈرەش  رەھىمسىزلەرچە  رالرغا قارشى 

 ئېكسپىالتاتسىيەسىنىڭدۆلەتنىڭ كۈچلۈك كونتروللۇقى ۋە  ئۇالر  كۈچىيىپ،    زۇلۇم  قارىتىلغان

 قۇربانىغا ئايالندى. 

 

  الگېرلىرى   تەربىيەلەشقايتا  ئاتالمىش    ىلىدىغانقوغد   قاراۋۇلالر تەرىپىدىن قاتتىقبىر قانچە يۈز  

ياكى   ئۆتۈش  بوسۇغىسىدىن  ئاالقىلىشىشتەك   چەتئەلدىكىمەسچىتنىڭ  بىلەن  ئەزالىرى  ئائىلە 

قىل سادىر  جىنايەتلەرنى  ئۇيغۇرالر  يېنىك  شاھىتلىرىنىڭ   جايدۇر.  قامىلىدىغانغان    الگېر 

 قارىغاندا، الگېرالردا قىيناش ۋە باسقۇنچىلىق قىلىش ئېلىپ بېرىلىدىكەن.  بايانلىرىغا

 

نىدىكى سانائەت، دېھقانچىلىق ۋە باشقا تاراتقۇالرنىڭ تەكشۈرۈشىدە يەنە ئۇيغۇرالرنىڭ شىنجاڭ رايو 

ئەمگەككە    يەرلەردە دوكالتتا -2020بايقالغان.    سېلىنىدىغانلىقىمەجبۇرىي  يىلدىكى 

ئۇيغۇرالر   تۈمەنلىگەن  زاۋۇتالرغا  خىتايكۆرسىتىلىشىچە،  رايونلىرىدىكى  باشقا  .  يۆتكەلگەننىڭ 

قارىغاندا،    ASPI  ئاۋسترالىيە دوكالتىغا  زئىنستىتۇتىنىڭ  ،  Nike  ،Adidasاۋۇتالر  بۇ 

Volkswagen  ،Amazon    ۋەApple    زەنجىرىگە تەمىنلەش  شىركەتلەرنىڭ  دۇنياۋى  قاتارلىق 

 جايالشقان. 

 

دىكى مەھبۇسالر  الرمىليون ئۇيغۇر ياشايدۇ. ئۇيغۇر تەشكىالتلىرى الگېر   13شىنجاڭدا تەخمىنەن  

بارلىق ئەيىبلەشلەرنى ئىزچىل رەت   خىتايمىليونغا يېتىدىغانلىقىنى مۆلچەرلىدى.    3سانىنىڭ  

 قىلىپ كەلدى.

 

 ئاننا مىكۇلسكا: دۆلىتىڭىزگە قايتىشنى خاالمسىز؟

 

ئەمەس.  سىدىق  ئەركىندوكتور   مۇمكىن  بۈگۈن  مەن  - 90:  تىزىملىككە   15يىلالردا  قارا  يىل 

ئكىرگۈزۈلدۈم تۈركىستان  ەمما  .  قايتىپ  مۇستەقىللىققا  ھەقىقىي  شەرقىي  يەرگە  ئۇ  ئېرىشسە، 

 ئوقۇتقۇچى بولۇپ ئىشلەشنى خااليمەن.

 

تۇيغۇسى   كەمسىتىش  توختىماي  ئوخشاش  ئەۋالدالرغا  كېيىنكى  بولدۇم.    ئىچىدەمەن  چوڭ 

ئۇيغۇر  مەسىلەن، دەۋرىمدە  ئۇيغۇر   چەخىتايۋە    چەمېنىڭ  ئىدى.  بار  مەكتەپ  خىل  ئىككى 

رايونلىرىدا ئەتراپى  شەھەر  بولغاچقا،  مەكتەپلىرى    خىتاي،  ئىدى  مەكتەپلىرى  مەركىزىدە  شەھەر 

مەكتەپلىرىدە تېخىمۇ   خىتاي. ئۇنىڭ ئۈستىگە،  ئاالتتى  دەرسئۆيىگە يېقىن يەردىن  ئوقۇغۇچىالر  



ئۈستەل سىنىپ،  اكۇتۇپخانياخشى   ئورۇندۇق،  ...  لەر ،  ئىدى  قىشتا    ھەمدە  بار    سىنىپلىرىنىئۇالر 

ئېرىش  ئىسسىتىش كۆمۈرگە  كۆمۈر  ەتتى.ئۈچۈن  يېتەرلىك  ئوقۇغۇچىلىرى  ئېرىشىش ئۇيغۇر  گە 

 تتى.قىينىال ھەمىشە ئۈچۈن

 

 سۆزىڭىزنىڭ مەنىسى نېمە؟ ؟ بۇ كىرگۈزۈلدىڭىزمۇ قارا تىزىملىككە 

 

- 2009  بارغىنىم  ۋەتىنىمگەقېتىم  ئەڭ ئاخىرقى  .  بارالمىدىم  ۋەتىنىمگەيىلدىن بۇيان مەن ئۆز    15

 ئىدى.  بۇرۇنسەل  ۋە قەشقەر قىرغىنچىلىقىدىن  ئۈرۈمچىيەنى ىلى،  ي

 

توپىالڭ  ساقچىالر بىلەن  الرنىڭ چەتكە قېقىشىغا قارشى نامايىشى ئىدى. خىتايبۇالر ئۇيغۇرالرنىڭ 

 دەك ئادەم ئۆلدى.  200ىدىن ۋە توقۇنۇش سەۋەب

 

يىلئۇنىڭدىن   بېيجىڭ  ئۆتكەندىن  ئالتە  مېنى  ئۆتكۈزۈلىدىغان  كېيىن،  تېخنىكىسى  دا  ئالەم 

تەكلىپ قىلدى. مەن ماقۇل   ىدا دوكالت بېرىشكەيىغىن   ئىلمىي دوكالت  خەلقئارالىق ھەققىدىكى  

چۈنكى   ۋىزا  ئەگەر  بولدۇم،  ئاخىرىدا  ئااللىساممەن  ئائىلەمدىكىلەر   تۈركىستانغاشەرقىي  ،  بېرىپ 

 ۋىزا بەرمىدى. خىتاي  اڭابىلەن كۆرۈشۈشنى ئۈمىد قىالتتىم. ئەمما م

 

 نېمىشقا؟ 

 

مېنىڭ    شەرقىي تۈركىستانداۇنى باشقىچە چۈشەندۈرگىلى بولمايدۇ.  ببولغاچقا.    چۈنكى مەن ئۇيغۇر

مەن  ھەتتا  . ئۇنىڭ ئۈستىگە،  دىبول   الرنەچچە يىلكۆرمىگىلى  يەنىال ئۈچ قېرىندىشىم بار، ئۇالرنى  

دەپ جاكارلىدى، شۇڭا مەن    «تېررورچى» ھۆكۈمىتى مېنى    خىتاي.  مۇ قىاللمايمەنئاالقى ئۇالر بىلەن  

. مەن پەقەت ئامېرىكىغا ھېسابلىنىدۇ  جىنايەتئىش  ھەر قانداق    ئاالقىلىشىمەن دەيدىغانبىلەن  

 پاراڭلىشااليمەن.كۆچۈپ كەلگەن سىڭلىم بىلەنال بىخەتەر 

 

 قىلدىڭىز؟ ئىش نېمە دېگۈدەك سىز  تېررورچى سىزنى ھۆكۈمىتى خىتاي

 

خېلى داڭق قازاندىم:  جامائىتىدەئۇيغۇر  شەرقىي تۈركىستاندىكىمەن ئىلمىي نەتىجىلىرىم بىلەن  

ئوقۇش مۇكاپات پۇلىغا   ياپونىيەدە،  ئېالن قىلىندىماقالىلىرىم    ىكى ۋاقتىمدامەن ئۇنىۋېرسىتېتت

ئوقۇغۇچىالرنىڭ چەتئەلگە ئۇيغۇر    —قىلدىم    ئىشىنىمۇ   بېرىشمەسلىھەت  يەنە  ئېرىشتىم. مەن  

 ياردەم قىلدىم.  ئوقۇش تەييارلىق ئىشلىرىغاچىقىپ 

 

ئىلىم تېم-مەن  قىزىق  دۇنياسىدىكى  بولۇۋاتقان  پەن  بايقاش   النېتىالرنىى پتاشقى  ا  ۋە    كۆزىتىش 

. مېنى دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى ئۇنىۋېرسىتېتالر تەكلىپ قىلدى،  ساھەسىدە ئىشلەيمەن

بېرىشىمگەئۇنىۋېرسىتېتالردا  مېنىڭ    خىتاي قىل  لېكسىيە  مەكتەپ  مرۇخسەت  مەن  شۇڭا  ىدى. 



بىلىدىغان   مەن  كۆرۈشتۈم.  بىلەن  ئوقۇغۇچىالر  ھالدا  مەخپىي  ئاساسەن  ھويلىسىدا 

 ممىسى يوقاپ كەتتى. ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھە 

 

 كېرەك« زىمىزنى دۇنياغا ئاڭلىتىشىمىز  ائاۋ چوقۇم »بىز 

 

فوندىنىڭ   پروجېكت. سىز ئۇيغۇر  ىكەنچوڭ خەتەرگە قارىماي، كىشىلەر سىز بىلەن ئاالقىلىشىد

قىلى ئىكەنسىز   رەئىسى خىزمەت  ئۈچۈن  جەمئىيىتى  ئۇيغۇرالر  ھالدا  ئاكتىپ  ۋە   دىكەنسىز ، 

 دىكەنسىز.ئەھۋالىنى دۇنياغا خەۋەر قىلى  ڭنى خىتاي

 

سۆزلىشىمىز كېرەك.    چوقۇم  لىرىنى ۋە زوراۋانلىق  لىرىخورلۇقنىڭ  خىتايھازىر دۇچ كېلىۋاتقان  بىز  

ئۇيغۇرالر  خىتاي ياشايدىغان  بىلەن    چەتئەلدىكىدا  ئۇالرنىڭئاالقىلەشسەبىز  ۋە   بىخەتەرلىكى   ، 

 خەتەر ئېلىپ كېلىدۇ. غاھاياتى 

 

الگېرىغا،  مەن،   تەربىيەلەش  قايتا  ئاتالمىش  ئۈچۈنال  پاراڭالشقانلىقىمىز  ئىنتېرنېتتا  پەقەت 

مەن    .ئىككى ياشنى بىلىمەن  يىگىرمە نەچچە ياشتىكى  ئەكېتىلگەنئەمەلىيەتتىكى جازا الگېرىغا  

بىلەن  »ئۇالرغا:   خەتەرلىك ئاالقىلەشمەڭمەن  بۇ  بولساممۇ،  ،  دېگەن  ئاڭلىم«  ئۇالر    ىدى. ئەمما 

ئۇالرنىڭ بىرى: »مەن بىر نەچچە ئايدىن كېيىن ئاالقىلىشىمەن« دەپ يازغان. يەنە بىرى ئۆزىنىڭ 

ەكسىزال  دېر -ئىز كېيىن    ئىككىيلەن.  دېگەنبىلمەيدىغانلىقىنى    قاچانغىچە ياشىيااليدىغانلىقىنى

 غايىب بولدى. 

 

 ك قاچانغىچە داۋاملىشىدۇ؟بۇنداق رەھىمسىز زىيانكەشلى 

 

بولۇپ،  -2014تۇنجى الگېرالر    لىك ئىككى يىلدىن كېيىن كەڭ كۆلەمئۇنىڭدىن  يىلى قۇرۇلغان 

قىلىنىشنىڭ باشالنغان.    تۇتقۇن قىلىش بېرىش   سەۋەبلىرى  تۇتقۇن  مەسچىتكە  قويۇش،  ساقال 

بولۇپ، ئۇنىڭ بىر پۈتۈن    ئۇششاق ئىشالردېگەندەك    ئاالقىلىشىشياكى چەتئەلدىكى كىشىلەر بىلەن  

 تىزىملىكى بار.

 

يۈز    ئۇ يەردەسىز ئۇالرنى »جازا الگېرلىرى« دەپ ئاتىدىڭىز. بۇ ناھايىتى كۈچلۈك سېلىشتۇرۇش.  

 ىڭىز بارمۇ؟ بېرىۋاتقان ئىشالر توغرىسىدا ئۇچۇرلىر 

 

  نۇرغۇن شارائىت،    ناچارئىشالر، يەنى    ىپ سۆزلىگەنجۈرئەت قىل  سابىق مەھبۇسالر، يەنى گۇۋاھچىالر

ئۆيلەرناھايىتى  ئادەملەرنىڭ   كېسەللىكلەرسولىنىشى  گەكىچىك  شارائىتىنىڭ    تازىلىق  ،، 

قاتارلىقئىنتايىن   ئارقىلىق  بىزمۇ    الرنىناچارلىقى  ۋاسىتىچى  مەن  شەرقىي  بىلىمىز. 

ساقچ  تۈركىستاندىكى دەرىجىلىك  يۇقىرى  بىلەن  ئىككى  قانداقئاالقىلەشتىمى  الگېر  ؟ يەر  . 

بېقىڭ،   قىلىپ  تەسەۋۋۇر  دوزاخنى  يۈزىدىكى  »يەر  بىرى:  يەردالگېر  ئۇالرنىڭ  ھەسسە   ىنئۇ  مىڭ 

سوالنغا زاۋۇتالرغا  ۋە  الگېر  ئىككىسى  ھەر  دېدى.  ئۇيغۇرالرنىڭناچار«  مىليونلىغان  نىڭ  خىتاي  ن 



ئېلىپ   تۈرمىگە  بىۋاسىتە  الگېردىن  ئۇالرنى  يۆتكىلىشى،  ئۆلكىلەرگە  ھەققىدە   بېرىشباشقا 

 لىدى. سۆز

 

 سوالپ قويۇلغان، قانچە الگېر بار؟   قانچە ئادەم بىز بۇ ھادىسىنىڭ كۆلىمىنى بىلەمدۇق؟ الگېرغا 

 

  شۇنداقال   ،مەخپىي، ئەمما بىز نەچچە يۈز الگېرنىڭ بارلىقىنى  ئىنتايىنرەسمىي سانلىق مەلۇماتالر  

گېرمانىيەلىك ئانتروپولوگ . بۇنى  قانلىقىنى بىلىمىز اتسېلىنىۋ يېڭى الگېرالرنىڭ توختىماي  يەنە  

  يىغىۋېلىش دىكى  خىتايئىسپاتاليدۇ. ئۇ  ى  دوكالتلىر   مۇتەخەسسىسلەرنىڭقاتارلىق    ئادرىئان زېنز 

الگېرلىرى ئۈستىدە تەتقىقات ئېلىپ باردى. ئۇ شىنجاڭدىكى ھەر قايسى ھۆكۈمەت تارماقلىرىنىڭ 

ئارتۇق ھۆججىتىنى  مىڭ  25 بۇنىڭدا الگېرالردا  قولغا چۈشۈردىدىن  بارلىقى    1.5،  ئادەم  مىليون 

 (. ئىالۋىسى تەھرىر  -يىلدىكى سانلىق مەلۇمات -2019كۆرسىتىلدى )

 

مەھبۇسالر   چەتئەللەرقىلىش  تەجرىبە  نىمەن  ئىچكى،  ئۆلۈم   گە  ۋە  باسقۇنچىلىق  سېتىش،  ئەزا 

قىلىش ئىجرا  ئۇچۇرالرنى  جازاسى  ئۇيغۇرنىڭ ىدىمئاڭل   قاتارلىق  ئارتۇق  مىليوندىن  بىر  مەن   .

- 12يىلى  - 2017شىنجاڭ جازا الگېرلىرىغا سوالنغانلىقىنى دوكالت قىلغان تۇنجى پاش قىلغۇچى.  

ئۇ    كۆرۈشتۈم.دوستۇم بىلەن  خىتاي  كەلگەن بىر    تىنئۇنىۋېرسىتېت  دىكى بىر ئۈرۈمچى ايدا، مەن  ئ

ئۇنىۋېرسىتېت ئەمەلدارىنىڭ  بىر شىنجاڭ ھۆكۈمەت  پەقەت خىتاي خىزمەتچىلەرگىال ماڭا  تىكى 

تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى   نىڭمىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇر  800  يىل ئىچىدىال-2017  يىغىندا  ئېچىلغان

يەنە    ئېيتتى.دېگەنلىكىنى   ماڭا  ئېشىپ   تۇتۇلغانالرنىڭدوستۇم  مىليوندىن  بىر  سانىنىڭ 

مايدېدىكېتىدىغانلىقىنى   تەشكىالتىدىكى  كۆزىتىش  ئۇچۇرالرنى كىشىلىك ھوقۇقنى  بۇ  مەن   ا . 

يەتكۈزدۈم ئۇچۇرالرنى  ۋاڭغا  بۇ  ئۇ  قىلدىئايدا  -1ى  يىل -2018،  ئېالن  نۇرغۇن  دۇنياغا  دۇنيادىكى   .

ۋە   تەشكىالتالر  خەلقئارالىق  ئۈچۈن-ئىلىمھۆكۈمەتلەر،  ساھەسىدىكىلەر  سان    پەن  تېخى  بۇ 

 ئۆزگەرمىدى. 

 

پايدىسىز   خىتايئەمما   ئۇستا  يوشۇرۇشقاپاكىتالرنى    ئۆزىگە  دەلىلئىنتايىن  ياكى  -.  ئىسپات 

 ئۇچرىغۇچىالرنىڭ جەسىتىنى تېپىش مۇمكىن ئەمەس. زىيانكەشلىككە 

 

ئامېرىكا   ياكى  بىرلەشمىسى  ياۋروپا  دۆلەتلىرى،  ھەرىكەتلىرىخىتايغەرب  بۇ  نىسبەتەن نىڭ    گە 

 نېمىلەرنى قىالاليدۇ؟ 

 

يەردىكى   خاالبۇ  ئۇالر  ئىبارەت-شمەسىلە  بىلەن،  خالىماسلىقتىن  دېگەن  نېمىال   خىتاي . 

  ەر شىركەتل  خەلقئارالىق، غەرب ئۇالر بىلەن سودا قىلىدۇ.  لۈك دۆلەتكۈچجەھەتتىن  ئىقتىسادىي  

ئۇيغۇرالرنىڭ مەجبۇرىي    سوالنغانگە  لەرتوقۇمىچىلىق ۋە يۇقىرى تېخنىكىلىق كەسىپلەردە تۈرمى 

ئۈچۈن   ئۇيغۇرالرنىڭ ھوقۇقى  ئالىدۇ. شۇڭا  پايدا  نەتىجىگە  ئاسانال  قىلىش    كۈرەشئەمگىكىدىن 

 ئېرىشەلمەسلىكى مۇمكىن.

 



  خىتاي ئالدى بىلەن ئىقتىسادىي جەھەتتە دۇنياغا ھۆكۈمرانلىق قىلىشنى، ئاندىن قەدىمكى    خىتاي

پ باشقۇرۇ ى ھۆكۈمدارلىرىنىڭ  دۇنيانى  بويىچە  تەرتىپى  ۋە   پىرامىدادۇنيانىڭ    پ،رىنسىپى 

يىلى، ج ك -2014  .نى ئوياليدۇبولۇش  ھۆكۈمدار  خىتايپەقەت بىرال ئالىي    داچوققىسى قاتلىمىنىڭ  

چۈنكى   قىلدى،  قارار  يوقىتىشنى  ئۇيغۇرالرنى  ھۆكۈمرانلىرى  پىالنخىتاينىڭ  ئۇيغۇرالر  پ  غا  ى بۇ 

دۇنيادىكى باشقا  بەلكىم  تەقدىرى  بۈگۈنكى  بولۇپ قالدى. ئۇيغۇرالرنىڭ    اليسىزلىقو قتوسالغۇ ياكى  

بار: ئەتىكى  كىشىلەرنىڭ   پاكىتالر  نۇرغۇن  ئاللىقاچان  بۇنىڭدا  مۇمكىن.  ئايلىنىشى  تەقدىرىگە 

بولغانلىقى   خوڭكوڭپەقەت   نېمە  بولۇۋاتقانلىقى غاخەلقىگە  نېمىلەر  تەيۋەندە  ھازىر  غا،    خىتاي، 

شىركەتلىرى سودا قىلىۋاتقان ئافرىقىدىكى كىشىلەرگە نېمىلەرنىڭ بولۇۋاتقانلىقىغا قاراپ بېقىڭ. 

 كېرەك. تاقابىل تۇرۇشىنىڭ خىرىسىغا خىتايزلۈكتىن ۋاز كېچىپ، دۇنيا ئاچكۆ 

 

 شىنجاڭدىكى كۈندىلىك تۇرمۇش قانداق؟ 

 

ئالدىدىكى   چىققاندائۆيىڭىزدىن  .  نىمۇ يىغىدۇىر ى ئۇچۇرل  بارلىق  نىڭدائىرىلەر ئاھالىلەر   ئىشىك 

QR  سىكان كېتىش  ې كودىنى  چىقىپ  ئۆيدىن  كېرەك،  گۇمانلىقرلىشىڭىز  دەپ   ئاللىقاچان 

 . ئاڭلىغان بولۇشىڭىز مۇمكىن  پىنىەئ IJOP. ھەر بىر قەدەمدە كامېرا بار. بەلكىم قارىلىدۇ

 

  روگرامماى پشۇنداق، كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىالتىنىڭ تەكشۈرۈشى نەتىجىسىدە، بۇ  

ئورنىتى   الرنىڭئۇيغۇر مۇۋەپپەقىيەتلىك  تېلېفونلىرىغا  ئىقتىدارلىق  مەلۇم غانلئەقلىي   .

قان تىپىغىچە ھەر خىل سانلىق مەلۇماتالرنى  ىن تارتىپماشىنىنىڭ رەڭگىدھەتتا بولۇشىچە، ئۇ 

ئىكەنلىكى،   خەتەرلىك  كىمنىڭ  گۇمانلىق،  كىمنىڭ  ئارقىلىق  ئەپ  بۇ  دائىرىلەر  توپاليدىكەن. 

 كىمنىڭ قولغا ئېلىنىشى كېرەكلىكىگە ھۆكۈم قىالاليدۇ. 

 

قىلغىنى   ئارزۇ  ئۇالرنىڭ  قورقۇنچ چۈنكى  بەلكى  ئەمەس،  توپالش  ھەممىسىنى  ئۇچۇرالرنىڭ  بۇ 

 كەيپىياتى يارىتىش. بىزنى دائىم نازارەت قىلىپ تۇرۇش ۋە كونترول قىلىش. 

 

 

 باشالندى«  دىنو ي »ئۇ رادى

 

ئۇ چاغدا .  ېلىپسىز دىن ئامېرىكىغا ك خىتايئوقۇغۇچىسى سۈپىتىدە    دوكتورلۇقيىلالردا  -1990سىز  

 ؟ ىتىبەك تەسمبۈگۈنكىدەك  چەتئەلگە چىقىشىئۇيغۇرالرنىڭ 

 

مەسىلەن ئىدى.  ئەمەس  مۇمكىن  ئۈچۈن  بىز  ئېلىش  پاسپورت  يىلالردا،  -90  ،شۇنداقتىمۇ، 

كارتا  كىئامېرىكىدى كەلگەن  يېشىل  ئىچىدە   ئوقۇغۇچىغا  مىڭ  60  خىتايدىن  بۇنىڭ  بېرىلدى، 

 بۇ ئىنتايىن قىيىن ئىدى. ئەمما ىڭ بىرى. ئۇيغۇرمۇ بار، مەنمۇ شۇالرن 10 تەخمىنەن

 



ئامېرىكىدا   كۈندە،  ئەتراپىدا    5بۈگۈنكى  پەقەت  ياشايدۇكۆچمەن    خىتايمىليون  ئۇيغۇرالر   ،3  

بىزنىڭ  مىڭغىچە  5مىڭدىن   بۇ  چىقىشىمىزنىڭ .  قىيى   چەتئەلگە  ئىكەنلىكىنى قانچىلىك    ن 

 كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 

 

قانداق باشالندى؟ كىچىك   ئۇ دىكى خىزمىتىڭىز توغرىسىدا پاراڭلىشايلى.    NASA  سىزنىڭ  بىز 

 ؟ تىڭىز ۋاقتىڭىزدا ئالەم بوشلۇقى ساياھىتى ۋە ئۆزىڭىزنىڭ راكېتاسىنى ياساشنى ئارزۇ قىالم

 

.  ئىدى نەرسە  ھەشەمەتلىك  و بىر  ي رادى  ودىن باشالنغان، ئۇ ۋاقىتالردا ي مېنىڭ ياش ۋاقتىمدىكى رادى  ئۇ 

باي  و  ي رادىكىمدە   ئۇ  ئائىلىدبولسا،  نامرات  بىر  مەن  بولغانھېسابلىناتتى.  چوڭ  ئاكام ە  شۇڭا   ،

 شنى قارار قىلدۇق. اشتۇرۇو قۇري ئىككىمىز ئۆزىمىز رادى

 

تېجەپ   ھەممىسى   يىغقانبىز  سېتىۋالدۇقزاپچاسالرگە  پۇلالرنىڭ  ئەخلەت  نى  ئۇالرنى  بەزىدە   ،

. ئاندىن مەن  اشتۇردۇقوسىنى قۇري مىزنىڭ رادىبىر يىلدىن كېيىن ئۆزى   ،ىدىنمۇ ئىزدەپ لىر ساندۇق

ئويالپمۇ    قى ئورنۇمغا كېلەلەيدىغانلىقىمنىپەننىڭ كۈچىنى ھېس قىلدىم، ئەمما مەن ھازىر -ئىلىم

 باقمىغانىدىم.

 

يو ناھايىتى  بۇ   كېيىن،  مەن  .  لئۇزۇن  پۈتتۈرگەندىن  مەكتەپنى  ئوتتۇرا  يىللىق  تولۇق  يېرىم  بىر 

ئالدىم تەربىيە  قايتا  ئۆگەن ،  مەجبۇرىي  ئىشلەشنى  مەيدانىدا  ئەمەلىيەتتە  دىمدېھقانچىلىق  مەن   .

ۋاقىتتا  غانىدىمقال  ئايرىلىپدۇنيادىن   بىر  بىلەن  شۇنىڭ  ئەمما  مەكتەپ،  ئىمتىھانىغا   ئالىي 

 تەييارلىق قىالتتىم.

 

 ئۇ تۇنجى قېتىم مۇۋەپپەقىيەتلىك بولدىمۇ؟ 

 

ئىمتىھانىد مەكتەپ  ئېرىشتىم.  ا  ئالىي  نومۇرغا  يۇقىرى  ئىككىنچى  پۈتۈن شىنجاڭدا    ئالىي مەن 

ھۆرمەتل ئۆزۈمنى  ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ  ەنمەكتەپتە  ئەمما  قىلدىم،  ھېس  چىقىپال،    تېشىغاگەندەك 

 مەن ئۇيغۇر، يەنى ئىككىنچى دەرىجىلىك پۇقرا ئىدىم. 

 

 بۇنى ئۆزگەرتەلمىدىمۇ؟  لىرىڭىز پەندىكى مۇۋەپپەقىيەت-كېيىن ئىلىم

 

دائىرىلىرى مېنى خىزمەت ئورنى بىلەن تەكلىپ قىلماقچى بولدى.    خىتاي،  كېيىنئالغاندىن    ىپلومد

ئۆزۈمنىڭ    ېنىڭم تاپااليدىغانلىقىمنى،  پۇل   ىزىمئاشپۋە    شوپۇرۇمخسىي  شەنۇرغۇن 

 ئاڭلىدىم. بولىدىغانلىقىنى

 

ئۈچۈن  ئىشلەش    تەكۈمەت، ئەمما مەن ھۆ الندىمئويپ ئۈستىدە قاتتىق  ئىككى كۈن مەن بۇ تەكلى -بىر 

ئەگەر بۇ تەكلىپنى قوبۇل  دېدىم: »   يالغان سۆزلىشىم كېرەكلىكىنى بىلەتتىم. شۇڭا مەن ئايالىمغا



ئاخىرىدا،  ئەڭ  .  «تۇرالمايمەن   سۈكۈت قىلىپقىلسام، ئالتە ئايدىن ئېشىپ كەتمەيمەن، چۈنكى مەن  

 قارار قىلدىم. ، يەنى ئۇنىۋېرسىتېتتا ئىشلەشنى دۇمپىالنىمدا چىڭ تۇرئۆز مەن  

 

 ىپسىز.بېرىپ دوكتورلۇقتا ئوقۇشنى قارار قىل  ياپونىيەگەئاندىن سىز 

 

ياش ئۇيغۇر نەپەر    17يىلى، شىنجاڭ ھۆكۈمىتى رايوندىكى ھەرقايسى ئۇنىۋېرسىتېتالردىن  -1985

ئوقۇتقۇچى  ئەڭ يۇقىرى    ئېلىپپەندە ئىمتىھان    3  نىۋە قازاق  نومۇرغا ئېرىشىپ، تاللىغان. مەن 

بىلەن    تەتقىقاتچىزىيارەتچى   باشقىالر  بىز بىللە  سۈپىتىدە  باردىم.  ياپونىيەدىكى  ياپونىيەگە  نىڭ 

ئاخىرالشقاندا فىزىكا  ۋاقتىمىز  ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ  شىنجاڭ  قىلىۋاتقان  ئوقۇتقۇچىلىق  مەن   ،

ش ئۈچۈن ئۇيغۇر ئوقۇ   شۆبىسىدە  Northridgeى  ئۇنىۋېرسىتېت  شتاتلىقفاكۇلتېتى كالىفورنىيە  

ئوقۇتقۇچىسى  بېرىلىدىغان  فىزىكا  الياقەتلىك غا  پۇرسەتكە  بۇ  ئېرىشتى.  پۇلىغا  مۇكاپات  ئوقۇش 

بۆلۈمىمىز   بولمىغاچقا،  ئادەم  باشقا  پۇرسەتنىبولىدىغان  مەن    ماڭا  بۇ  كۈزدە -1988بەردى،  يىلى 

 ئامېرىكىغا كەلدىم. 

 

ئېرى ئۇنۋانىغا  ئۇنىۋېرسىتېتتىن ماگىستىرلىق  بىلەن بۇ  ئاندىن كالىفورنىيە مەن ئالدى  شتىم، 

باشلىدىم. دەل مۇشۇ ۋاقىتتا مەن ۋە باشقا بىر   ئوقۇشۇمنى  دوكتورلۇقۋىستا  ەيد  ئۇنىۋېرسىتېتى

ئېلىش  كارتا  يېشىل  بىلەن  بۇيرۇقى  بۇشنىڭ  جورج  پرېزىدېنت  ئوقۇغۇچىلىرىغا  ئۇيغۇر  قانچە 

بەلگىلىمە  بېرىلدىپۇرسىتى   بۇ  كۈنى  -4ينىڭ  ئا-6يىلى  - 1989ھۆكۈمىتىنىڭ    خىتاي. 

 ئىدى. ئىنكاسبولغان  شىغاباستۇرۇنى تيەنئەنمېن مەيدانىدىكى ئوقۇغۇچىالر

 

 بۇ ئاسان ئەمەس   ەيتتىم.دىن كېيىن كەچتە ئىشلدەرسلەرمەن ئۆزۈمنى ۋە ئايالىمنى بېقىش ئۈچۈن  

 ئىدى. 

 

ئاخىرىئەمما   ئېرىش  سىز  سىز    ىپسىز.نەتىجىگە  ئوپتىك  دا   NASAبۈگۈن    ا ئىشلەيدىغان 

 . ىئىنژېنېر 

 

ئوقۇتقۇچىلىق قىلىش پۇرسىتى بېرىشىنى  ياردەمچى  روفېسسورلىرىمدىن ئۇنىۋېرسىتېتتا  ى مەن پ

قىلدىم ئوقۇتقۇچىلىق    25  ئاخىرى  .تەلەپ  ياردەمچى  ئەمما ئېرىشتىم.    ىتىگەخىزمپىرسەنتلىك 

ئوقۇغۇچىالر مەكتەپ    ئايالىم  شۇنىڭ بىلەن  ،تتىئۆزۈمنى قامداشقا يەتمەيئۇنىڭدىن كەلگەن كىرىم  

ئاشخانىسىدا ئاشخانا ياردەمچىسى بولۇپ ئىشلەپ ياردەم قىلدى. ئۇنىڭ قوللىشى ئارقىسىدا، مەن  

 ئوقۇشۇمنى داۋامالشتۇرالىدىم.

 

دەپ باھاالندى.  ئەڭ ئالىي دوكتورلۇق دىسسېرتاتسىيەسى«  » م  دوكتورلۇق دىسسېرتاتسىيەمېنىڭ  

لغىسىدىكى ھەرقايسى شىركەتلەردە ئىشلىدىم. ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن كېيىن، مەن كىرىمنىي جى

 غا كەلدىم.  NASAئۇ يەردىن ئاخىرى  

 



مەلۇماتلىرىنى    NASA  تەرىپىدىن  خىتاي دۇچ  سانلىق  ئىشلىرىغا  ئاڭالۋاتقان  يوشۇرۇنچە 

 كەلدىڭىزمۇ؟ 

 

بېرىدۇ يۈز  ئىشالر  يېرىدىكى  خىتايئىلگىرى،    الريىل   10  .ئوخشىمىغان  ئۈچ  ئوخشىمىغان  نىڭ 

مېنىڭ    خىتاي تەتقىقات    JPL  (Jet Propulsion Laboratory  -  NASAئورگانلىرى  نىڭ 

مەركىزىنىڭ بىرى( خاتىرە كومپيۇتېرىمدىكى سانلىق مەلۇماتالرغا ئېرىشىشكە ئۇرۇنۇشتەك ئىشالر  

بەردى مەن  يۈز  باشلىغاندا  قىلىشقا  ھەرىكەت  غەلىتە  كومپيۇتېر   .JPL  تېلېفونىغا بىخ ەتەرلىك 

ئۇالر   قىلدىم،  بىر   FBIتېلېفون  ئەھۋالنى  بۇ  ئىككىمىز  ئەۋەتتى.  ئىشخانامغا  ۋاكالەتچىسىنى 

ھۆججىتى   تېكىست  كومپيۇتېرنىڭ  باسقاندا  كۇنۇپكىنى  قانداق  ھەر  كۆزىتىپ،  مەزگىل 

بايقى  خاتىرىلىگەنلىكىنى  ئۇچۇرالرنى  بۇ ھۆججەتنى چېكىش ھەققىدىكى  ۋە  دۇق. قۇرغانلىقىنى 

نىڭ   FBIبىز ھۆججەتنى بىر نەچچە قېتىم ئۆچۈردۇق، ئەمما كومپيۇتېر يەنىال يېڭىسىنى قۇردى. 

ھۇجۇمنىڭ   ماڭا  خاتىرە  خىتايۋاكالەتچىسى  مېنىڭ  ئۇ  ئاخىرىدا  ئېيتتى.  كەلگەنلىكىنى  دىن 

بولمىسۇن،   قانداقال  فورماتلىدى.  دىسكىنى  ئېلىپ  دائىرىلىرىنىڭ   خىتايكومپيۇتېرىمنى 

ئىز   لدىكىچەتئە  قانداق  پائالىيەتچىلىرىنى  ھوقۇق  كىشىلىك  ۋە  پائالىيەتچىلىرى  ئۇيغۇر 

 ئەمەس. تەسقوغلىغانلىقىنى كۆرۈۋېلىش 

 

زىيارەت قىلغاندا،    شەرقىي تۈركىستاننىيىلى  -2006ئاساسالنغاندا، مەن    كەچۈرمىشىمگەمېنىڭ  

رىنىڭ قانۇنسىز ساقچىالر ماڭا »ھەمكارلىق« تەكلىپىنى بەردى. مەن ئۇالرنىڭ قىلماقچى بولغانلى 

نىڭ يازما ئىجازىتىنى ئالماي تۇرۇپ، چەتئەل    NASAئىكەنلىكىنى ئېيتتىم. مەن ئالدى بىلەن  

چوقۇم   مەن  قىلىنمايدۇ.  رۇخسەت  ئورنىتىشىمغا  مۇناسىۋەت  ھېچقانداق  بىلەن  ھۆكۈمىتى 

سۆھبەتنى   بۇ  قىلىپ،  تېلېفون  ئەلچىخانىسىغا  باش  بېيجىڭدىكى  ئامېرىكىنىڭ 

ئۇالرداۋامالشتۇرۇ بۇرۇن  كېرەكسور  مەسلىھەت  دىنشتىن  مېنى  ىشىم  ئۇالر  كېيىن،  ئۇنىڭدىن   .

 ئەمدى ئاۋارە قىلمىدى. 

 

قېتىم   نەچچە  بىر  ئۇچرىدىمتەھدىتمەن  ئەگەر  كە  قىلساڭ:  مۇشۇنداق  ئائىلسەن  ەڭدىكىلەر  ، 

كىرىدۇ. يېقى خىتاي  تۈرمىگە  كىشىلىرىگە دىكى  تەقدىردىمۇ   ن  قىلغان  بېسىم  كىشىلەر خىتاي   ،

 بىزنىڭ ھوقۇقىمىز ئۈچۈن كۈرەش قىلىدۇ.يەنىال 

 

قىرغىنچىلىقتىنمۇ  خىتاي ئىرقىي  قىلىۋاتقانلىرى  بۈگۈن  مەقسىتى  ۋەھشىينىڭ  ئۇالرنىڭ   .

ئەزەلدىن   بىزنىڭ  بەلكى  ئەمەس،  يوقىتىشال  مەدەنىيىتىنى  ئىنكار    مەۋجۇتلۇقىمىزنىئۇيغۇر 

 تۇر. قىلىش

 

 ۇنى قىالالمدۇ؟ بسىزنىڭچە ئۇالر 

 



مۇنداقبۇنى   ھوقۇقىمىز دەي  مەن  مەن  كۈلدۈرۈۋېتىدۇ.  مېنى  بەزىدە  نەۋرىلىرىمال  پەقەت  بۈگۈن   :

روھىي ئاكتىپمەن.  يەنىال  قىلىشقا    كۈرەشئۈچۈن   كۈلەلمەيمەن.  ئانچە  ھازىر  مەن    ئەمما 

 ساالمەتلىكىم كۆرۈنەرلىك ناچارالشتى. 

 

نى ياخشى كۆرەتتىم، ئۇ دۇتار دەپ ئاتىلىدۇ، بۈگۈن مەن  مەن ئەنئەنىۋى ئۇيغۇرچە چالغۇنى چېلىش

 مەندە ئۆلدى. نداق نەرسە... ئۇ  تۇيغۇ بىر  نداق، ئۇ ئىستەك نداق. ئۇ چااللمايمەن

 

دۇنيادىكى ھەر قانداق بىر ئىرق ياكى مىللەت ئۆز ئىشىنى تولۇق باشقۇرااليدىغان ۋاقىتتا باشقا بىر  

كىشىلەرنى خۇشال قىاللمايدۇ.    نەرسىلەرئىرقنىڭ باشقۇرۇشىنى ياقتۇرمايدۇ. بايلىق ياكى ماددىي  

قىل خۇشال  ئۇالرنى  نەرسىلەر  كۆرىدىغان  ياخشى  ئەڭ  كىشىلەر  ۋاقىتالردا،  مەن  كۆپىنچە  ىدۇ. 

ئادەت، تىل، ئەنئەنە، -ئۇيغۇرالرغا مۇناسىۋەتلىك ھەممە نەرسىنى ياخشى كۆرىمەن: مەدەنىيەت، ئۆرپ

 ئىشىنىش. ئالالھقائەخالق، سەمىمىيلىك، -ئەدەپ

 

، ئاسىيانىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى  دىكىخىتاييەنى  بۇنىڭدىن باشقا، شەرقىي تۈركىستان،  

  2000قەدىمكى يىپەك يولىنى بويالپ جايالشقان،    ئۇ تارىختا مەشھۇر بولغانيالشقان.  مەركىزىگە جا

يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان مۇھىم سودا مەركىزى بولۇپ كەلگەن. شەرقىي تۈركىستان زېمىنى 

پەن،  -نۇرغۇن ئۇلۇغ مەدەنىيەتلەرنى بارلىققا كەلتۈردى ۋە تارىخنىڭ ھەر قايسى ۋاقىتلىرىدا ئىلىم

مىليون   1نىڭ بۆشۈكى بولۇپ كەلدى. شەرقىي تۈركىستاننىڭ ھازىرقى زېمىنى  مەدەنىيەت ۋە كۈچ

بار. ئۇنىڭدا   سىجۇغراپىيەمىڭ كۋادرات كىلومېتىر. ۋەتىنىمنىڭ مول تارىخى ۋە كۆپ خىل    820

 بار.  الرقۇملۇق، چوڭ تاغ، گۈزەل دەريا، يايالق ۋە ئورمان ڭناھايىتى چو 

 

ئايروپىالنسىز ياشىشى كېرەكلىكىنى ئويلىمايمەن، ئەمما   مەن ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ماشىنا، پويىز ۋە

ئۇسۇلالر بىلەن ئېزىلىۋاتقان ھازىرقى    نئىنسان قېلىپىدىن چىققا مەن ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بارلىق  

ئەخالق، ئاساسىي كىشىلىك -ھۆرمەت، ئەدەپ-ۋەزىيىتىگە قارشى تۇرىمەن. مەن خەلقىمنىڭ ئىززەت

 ىش، ئادالەت ۋە باراۋەرلىك بىلەن ياشىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ھوقۇق ۋە ئەركىنلىككە ھۆرمەت قىل

 

 


