
جەريانى

 خىتاي ھۆكۈمىتى گۇناھســىز كىشىلەرنى ئۇالرنىڭ
 دىنىي ئېتىقادى ياكى مىللەت ئايرىمىســى تۈپەيلى

تۈرمىگە سواليدۇ

 تۈرمە دوختۇرخانىســى ۋە تۇتۇپ تۇرۇش ئورۇنلىرىدا
 زىيانالنغۇچىالرغــا قارىتا رېنتىگىن، ئۇلترا ئاۋازلىق
تەكشــۈرۈش ۋە قان تەكشۈرۈشلەر ئېلىپ بېرىلىدۇ

 اپشــۇرۇۋالغۇچى ئىچكى ئ ەزانىڭ تەييار بولۇشى
ئۈچۈن ھەق تۆلەيدۇ

 يەرشارىنىڭ پۇقراسى
 بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن

 مەجبۇرى ئىچكى ئ ەزا
 كۆچۈرۈشكە ئېتىراز

 بىلدۈرۈش بىزنىڭ
.مەسئۇلىيىتىمىز

داۋاملىشىۋاتقان  خىتايدا 
ئىچكى دولالرلىق   مىليارد 

 ئ ەزا ئۈچۈن ئادەم
  ئ ۆلتۈرۈش سودىسى

 ئىچكى ئ ەزالىرىنى خېرىدارالرغا سېتىش
 ئۈچۈن ساغالم ئادەمنى ئۆلتۈرۈشتىن

ئىبارەت قىلمىش

باشقىالرنىڭ سىز ئ ۈچۈن كۈرەش قىلىشىنى خاالمسىز؟
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كودنى  ئىككىلىك 
سكانېرالڭ

 ۋىدىيونى كۆرۈڭ ۋە
تەلەپنامىگــە ئىمزا قويۇڭ

ئىجتىمائىي ئاالقە سۇپىســىدا پىكىر بىلدۈرۈڭ

 ئىچكى ئ ەزاســى كۆچۈرۈلۈشكە ماس كەلگەن
زىيانالنغۇچى ئۆلتۈرۈلىدۇ ۋە ئ ەزاســى ئېلىندۇ

•

•

سىزنىڭ  ئۇالر 
 ئ ەركىنلىكىڭىزنى

.بوغۇۋاتىدۇ

ئىچكى  ئۇالر سىزنىڭ 
 ئ ەزالىرىڭىزنى
.كۆچۈرىۋاتىدۇ

 ئۇالر سىزنى
مەھرۇم  ھاياتلىقتىن 

.قىلىۋاتىدۇ

 خىتايدىكى مەجبۇرى
 ئىچكى ئ ەزا كۆچۈرۈش

دېگەن نېمە؟



 خىتاي كوممۇنىستىك
 پارتىيىسىنىڭ ئورگان تەرەپ

 تۈزۈم ۋە مەشغۇالت
ھۈججەتلىرى

 خىتاي ھۆكۈمەت تەرەپ
 ئۇچۇرلىرىدا ئېيتىلغىنىدىن كۆپ
 بولغان ئ ەزا كۆچۈرۈشكە ئائىت

سانلىق مەلۇماتالر

 فالۇن گۇمپىسى مۇرتلىرى ۋە ئۇيغۇرالرغا
 ،مەجبۇرى  ئېلىپ بېرىلغان  رېنتىگىن
CT تەكشۈرۈشى ۋە ئۇلترا ئاۋازلىق 

 ئاپپارات تەكشۈرۈشى قاتارلىق
 چەتئ ەللىكلەرگە قارىتىلغان،كىلىنكىلىق سىناقالر

 يۈرەكنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئ ەزا
 كۆچۈرۈش مۇالزىمىتى ئېالنى

قويۇلغان تور بەتلەر

 خىتايدىكى ئ ەزا كۆچۈرۈش مۇتەخەسىسلىرىگە تېلىفون قىلىش
 ئارقىلىق ئىچكى ئ ەزانى تاپشۇرىۋېلىش ئۈچۈن ساقالش
 مۇددىتىنىڭ ناھايىتى قىسقا ئىكەنلىكىنى، بەزىدە 2-4

 ھەپتىگىچە بولدىغانلىقىنى، فالۇن گۇمپىسى مۇرتلىرىنىڭ
ئ ەزالىرىنىمۇ ئېلىشقا بولىدىغانلىقىنى ئېنىقالش

 ئ ۆلتۈرۈلگەن مەھبۇسالرنىڭ
 تۇققانلىرى ۋە ئۇالرنىڭ

تۈرمىداشلىرىنىڭ گۇۋاھلىقلىرى

 خىتايدىكى ئىچكى ئ ەزا ئىئانىسىگە
 ئائىت ھۆكۈمەت تەرەپ

 ئۇچۇرلىرىنىڭ ئۆزگەرتىلگەنلىكى
 ۋە ھەقىقىي سانلىق مەلۇماتالرنى
 كۆرسەتمەيدىغانلىقى ھەققىدىكى

ستاتىستىكىلىق ئانالىز

Sir Geoffrey Nice QC باشچىلىقىدىكى خىتاي ئاالھىدە سوتى ئون ئىككى مابەينىدە 
توپالنغان بارلىق ئ ىسپاتالرنى تەكشۈرۈش ئارقىلىق مۇنۇالرنى يەكۈنلىدى خىتاي ئاالھىدە سوتى

زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىالر كىملەر؟

 فالۇن گۇمپىسى- بۇددا دىنىنىڭ ئېتىكاپتا ئولتۇرۇپ
 ئىبادەت قىلىدىغان بىر تۈرى بولۇپ، ئۇ خىتايالرنىڭ

 قەدىمىي ئ ەنئ ەنىسى بويىچە ساغالملىق ۋە ئۆز-
 ئۆزىنى كۈچەيتىشنى ئاساس قىلىدۇ ۋە سەمىمىيەت،

 ھېسداشلىق ۋە سەۋرچانلىق قاتارلىق پرىنسىپالرغا
 رىئايە قىلىدۇ. فالۇن گۇمپىسى مۇرتلىرى خىتاي
 كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ -1999 يىلىدىكى

  باستۇرۇشىدىن بۇيان زىيانكەشلىككە ئۇچراپ كەلمەكتە

ئۇيغۇرالر
 ئۇيغۇرالر مىللىي كىملىك ۋە مەدەنىيەت جەھەتتىن ئوتتۇرا ئاسىيادا

 ئولتۇراقالشقان تۈركىي مىللەتلەرگە تەۋە بولغان،  خىتاينىڭ غەربىي
 شىمالى بۆلىكىگە جايالشقان شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونومىيە رايونى

 ياكى شەرقى تۈركىستاندا ياشايدىغان خەلق. ئۇالر ئاساسلىق ئىسالم
 دىنىنىڭ سۈننى مەزھىپىگە ئېتىقاد قىلىدۇ ۋە ئوتتۇرا يول تۇتۇپ،

 سەكيۇالر تۈزۈلمە ئاستىدا ياشايدۇ. -2017 يىلدىن بېرى ئۇيغۇرالرنىڭ
 كەڭ كۆلەمدە تۇتقۇن قىلىنىۋاتقانلىقى ۋە ئىچكى ئ ەزالىرىنىڭ مەجبۇرى

تەكشۈرۈلىۋاتقانلىقىغا ئائىت دوكىالتالر ئاشكارىالنماقتا

فالۇن گۇمپىسى مۇرتلىرى
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دەلىل- ئىسپاتالرنىڭ تۈرلىرى تۆۋەندىكىچە

دەلىل- ئىسپاتالرنىڭ تۈرلىرى تۆۋەندىكىچە

 .بۇ پاكىتالردىن كۆرىۋېلىشقا بولىدۇكى تىبەتالر ۋە ئېتىقادى يوشۇرۇنغان خىرىستىيانالرمۇ ئۇالرنىڭ قۇربانىقا ئايالنغان

»مەجبۇرى ئىچكى ئ ەزا 
كۆچۈرۈش خىتايدا يىلالردىن 

بېرى چوڭ كۆلەمدە ئېلىپ 
بېرىلىۋاتماقتا.«

»فالۇن گۇمپىسى 
مۇرتلىرى ئىچكى ئ ەزا 
ئ ەتكەسچىلىكىدىكى 

ئىچكى ئ ەزاالرنىڭ 
بىردىنبىر ياكى ئاساسلىق 

كېلىش مەنبەسى.«

»ئۇيغۇالرنىڭ ئىچكى 
ئ ەزالىرىنىڭ زاپاس 

مەنبە سۈپىتىدە 
پايدىلىنىلىۋاتقانلىقىمۇ 

ناھايىتى روشەن.«

..


