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 رىىش سۆز ك

 

(، Uyghur Rights Advocacy Projectئۇيغۇرالرنىڭ ھوقۇقىنى ھىمايە قىلىش پروگراممىىس) 
ئامرىىكىدىىك دىموكراتىيەنى ئلگرىى سۈرۈش فوندىنىڭ ماددى ياردىىم بىلەن ئۇيغۇرالرنىڭ، بولۇپمۇ 

ئمكانالردىن ئۈنۈملۈك  ئۇيغۇر پاناھالنغۇچىالرنىڭ ھەق ھوقۇقلرىى، ئۇالرنىڭ دۇنيادا مەۋجۇت بولغان 
بىلىشكە   زۆرۈر بولغان ئەقەلىل ساۋاتالر،ھەققىدە  يوللرىى ھەققىدە ئزدىنىشلرىى  پايدىلىنىشنىڭ

ئىلتىماس جەدۋەللرىىنى قانداق تەييارالش، جەدۋەل ۋە باشقا   ،ئۇقۇمالر قانۇنى   ئەڭ ئاساسلىق  تىگىشلىك
قايىس نوقتىالرنى    اترىيال تەييارالشتام نىمىلەرگە دىققەت قىلىش،   تا ئەنكىتلەرنى  تولدۇرۇش

قىلىش قاتارلىق كونكرىتنى قەدەم باسقۇچالر   قانداق ئاالقە  گەۋدىلەندۈرۈش، قايىس ئورۇنالر بىلەن
 .   ھەققىدە كەم بولغان بوشلۇقنى تولدۇرۇش ئۈچۈن مەزكۇر قولالنمىنى تەييارالپ چىقنى

 

سۇئاللرىىغا جاۋاپ تېپىش ۋە   ە دۇچ كىلىۋاتقان كونكرىتنى بۇ قولالنما، ئۇيغۇر پاناھالنغۇچىالرنىڭ نۆۋەتت 
  قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىشتا دەسلەپىك پايدىلىنىش ماترىياىل بوالاليدۇ.  ئۇالرنىڭ

 
بۇ قولالنما، ئۇيغۇر پاناھالنغۇچىالرنىڭ پايدىلىنىشىغا سۇنۇلغان مۇشۇ ساھادىىك برى قەدەر كەڭ  

ۇنجى قېتىملىق پايدىلىنىش ماترىياىل بولۇپ، ۋاقىت ۋە باشقا كۆلەملىك مەزمۇنالر تونۇشتۇرۇلغان ت
، قا ، ئاساسلىق قانۇنى ئۇقۇمالرنى تونۇشتۇرۇش غا چەكلىمىلەر سەۋەبىدىن ئمكان بار ئخچام بولىشى

، كۆچمەن ۋە قوغدالغۇچى كىىسى قاتارلىق ئادەتتە كۆپ ئۇچرايدىغان لىكىى   پاناھلىنىش، پانااھالنغۇچى
ىپ ئۆتۈش بىلەن،   ھازىرغىچە ئۇيغۇر تىلىدا  مۇقىم ھالدا شەرھىيلەنمىگەن ئۇقۇمالرغا ئېنىقلىما برىر

ىپ،  تۈركىيەدىىك ئۇيغۇرالر كۆپ ئولتۇراقالشقان ئاساسلىق دۆلەت بولغان تۈركىيەنى مىسال ئېل 
پاناھلىنىش ئلتىماىس جەريانلرىى، تۈركىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ پاناھالنغۇچىالرغا بەرگەن قانۇنى  

ئېنىقلىمىىس، يەنە شۇنداقال  ب د ت پاناھالنغۇىالر ئاىل كومىسسارلىقى ئشخانىلرىىنىڭ  
ئاددني ھالدا چۈشەندۈرۈشكە پاناھالنغۇچىالرنى ئورۇنالشتۇرۇشتىىك جەريانلرىى قاتارلىقالر مەزمۇنالرنى 

 غەيرەت قىلدۇق. 
 

ىۋاتقان سىياىس ، برىر بۇ قولالنما، دۇنيادىىك پاناھالنغۇچىالر دۇچ كىلىۋاتقان ۋە بارغانرسى ئېغرىلىشىپ 
ئقتىسادى ۋە ئەسكرىى توقۇنۇشالر، كرىىزىسلەر، ھەمدە بۇ مۇرەككەپ ۋەزىيەت گرىداۋىدا چىقىش يوىل 

ھەققىدە دەسلەپىك   بۇ قېيىى ئۆتكەلدىن قانداق ئۆتۈش  نغۇچىالرغا،ئزلەۋاتقان ئۇيغۇر پاناھال 
غان بولغاچقا بەزى موھىم خەلقئارا ئورگانالر بىلىم ۋە ئۇچۇر بىلەن تەمىنلەشنى مەقسەت قىل  قەدەمدىىك
  . قىسقىچە توختالدى ۇ ھەققىدىم

 
كە، مەزمۇن جەھەتتىى  بۇ قولالنما برى باشالنغۇچ ئۇچۇر مەنبەىس بولۇپ، تېخىمۇ مۇكەممەللىشىش

ىنداشلرىىمرىى يولۇققان كونكرىتنى مەسىلىلەر  بېيىشقا ۋە بۇندىن كىينىك باسقۇچالردا پاناھالنغۇچى قرىر
لىشىشكە مۇھتاج. شۇ سەۋەپتىى بۇ قولالنمىدىن پايدىالنغان ياىك پايدىالنماقجى بويىچە يەنىمۇ تەپسىلى 

نىڭ   ىنداشلرىىمرىى مەتلەرنىڭ تېخىمۇ مۇكەممەللىشىىسى ئۈچۈن  بۇندىن كىيىى بۇ ساھابولغان قرىر دىىك خرىى
 ئلتىماس قىلىنىدۇ. تەنقىت ۋە تەكلىپ پىكرىلرىىنى ئايىماسلىقى ھەر مەزمۇندىىك 
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I  -  قېسىم ئومۇىم چۈشەنجە 
 

ئالدى بىلەن بۇ مەزمۇنغا مۇناسىۋەتلىك ھالدا كۆپ قوللىنىلىدىغان مۇناسىۋەتلىىك ئاتالغۇالرنىڭ قانۇنى  
ىپ ئۆتىمرىى   ھەققىدە  ئېنىقلىمىىس  ئاددى تىل بىلەن قىسقىچە چۈشەنجە برىر

 
 

 ( Refugee)  پاناھالنغۇچ   •
 

ئۆزى تەۋە بولغان دۆلەتتە ھايانى بىخەتەرلكىدىن ۋە جازالىنىشتىى قورقۇپ باشقا دۆلەتلەرگە قېچىشقا  
قايتىشنى خالىمىغان شۇ  مەجبۇر بولغان ۋە شۇ سەۋەپتىى ئۆز دۆلىتىگە قايتالمىغان ۋە ياىك 

 باشقا دۆلەتتە ئولتۇراقلىشىپ قالغان كىشىلەرنى كۆرسىتىدۇ.   سەۋەپتىى 

 

 ( Conventional Refugee) ئەنئەنىۋى پاناھالنغۇچ    •
 

 ، سىدە بەلگۈلەنگەن ئاساسالر ىيىلىدىىك جەنۋە ئەھدىنام-1951ئەنئەنىۋى پاناھالنغۇچى دىگىنىمرىى
كىشىلەرنى كۆرسىتىدۇ ئەنئەنىۋى پاناھالنغۇچىنىڭ شەرتلرىى خەلقئارا    بويىچە پاناھلىغى قوبۇل قىلىنغان

  قانۇنالردا تۆۋەندىكىدەك شەرھىيلەنگەن: 
 

، ، مىلىل تەۋەلىىك، دىنني ئىتىقادى، سىياىس   ئەنئەنىۋى پاناھالنغۇچى د ىگىنىمرىى قى كىلىپ چىقىىسى ئرىر
ىك مەنسۇپ بولغان مەلۇم ئجتىمانى ياىك  ئادەتلرىى يا -كۆز قارىىسى ۋە ئۆزىگە خاس بولغان مىلىل ئۆرپ 

ئۆزىنىڭ ھايانى ۋە   دۆلىتىدە ئەسلىدە تەۋە بولغانسەۋەبىدىن،   غا خاس ئۆزگىچىلىىكمەدىنى گۇرۇپپىالر 
ئەركىنلىىك جىددى تەھدىتكە ئۇچرىغانلىقى ئۈچۈن ئۆز يۇرتلرىىدىن ئايرىلىشقا مەجبۇر بولغان ھەمدە دەل  

گە قايتالمىغانالر ياىك ئۆز ئختىيارى بىلەن قايتىشنى خالىمىغانالر بولۇپ، شۇ سەۋەپلەردىن كەلگەن دۆلىتى
يىللىق جەنۋە -1951پاناھلىق تەلەپ قىلغان دۆلەت ۋە ياىك ئورۇن تەرىپىدىن پاناھلىق ئىلتىماىس 

   . ئەھدىنامىىس ئۆلچەملرىى بىالن قوبۇل قىلىنغان پاناھالنغۇچىالرنى كۆرسىتىدۇ

 

يىلىىدا قوبۇل قىلىنغان جەنۋە ئەھدىنامىىس -1951، ساالھىيىتىدىىك كىشىلەر   پاناھالنغۇچى ئەنئەنىۋى 
قايتۇرىلىشتىى قوغدىلىنىدۇ ۋە شۇنىڭدەك باشقا ھوقۇقالردىنمۇ    بويىچە، كەلگەن دۆلىتىگە مەجبۇرى

 ماددا( -4باپ -6جەنۋە ئەىدىنامىىس،  1951  بەھرىمەن بولىدۇ. ) 

 

 ( Refugee Claimant)  تىلىگۈچ  ياىك پاناھلىق سورىغۇچ  پاناھلىق  •
 

شقا ئىلتىماس قىلغۇچى ياىك پاناھلىق تەلەپ ى نىپاناھلىق تىلىگۈچى بولسا خەلقارالىق قوغد 
پاناھلىق تەلەپ    ئومۇىم ئاتىلىىسى بولۇپ، ئۆزى تەۋە دۆلەتتىى باشقا دۆلەتكە كىلىپ  قىلغۇچىالرنىڭ

ىلمىگەنلەر ئۈچۈن ئشلىتىلىدىغان  قىلغان لىكىى پاناھلىق ئشلرى   قارار برىر
ى ھەققىدە تېخىچە ئاخرىقى

قانۇنى ئاتالغۇنى كۆرسىتىدۇ. ھەممە پاناھلىق تىلىگۈچى برىدەك پاناھالنغۇچى ساالھىيىتىگە ئگە  
، تاىك پاناھلىق ئىلتىمىس ئادىل برى تەرەپ قېلىنىپ    بولىۋەرمەيدۇ. شۇنداقتىمۇ پاناھالنغۇچىالرنى

 لگەن دۆلىتىگە قايتۇرماسلىق ھەققىدە ئورتاق بولغىچە كە
 

 مەۋجۇت.   پىكرى برىلىىك
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بولسۇن ياىك برىلەشكەن   ئۈچۈن بۇ ھالەت مەيىل ئۆزى تۇرىۋاتقان دۆلەتتىى پاناھلىق تىلىگۈچىلەر 
بۇ    دۆلەتلەر تەشكىالنى پاناھالنغۇچىالر ئاىل كومىسسارلىقىدىن پاناھلىق تىلىگۈچىلەر ئۈچۈن بولسۇن

  ش مەناغا كىلىدۇ. سۆز ئوخشا
 

 ( Resettled Refugee) يەرلەشتۈرۈلگەن پاناھالنغۇچ   •
 

برى دۆلەتكە مەڭگۈلۈك   -3ئۆز دۆلىتىدىن قاچقان ۋە ئىككىنجى برى دۆلەتكە ۋاقىتلىق ئورۇنالشقان ۋە 
پاناھالنغۇچىالر ئورۇنالشتۇرۇلغان پاناھالنغۇچىالرنى كۆرسىتىدۇ. بۇ كۆپ ھالالردا برىلەشكەن دۆلەتلەر 

دۆلەتكە مەڭگۈلۈك ئورۇنالشتۇرۇلغان پاناھالنغۇچىالرنىمۇ ئۆز ئچىگە -3ئاىل كومىسسارلىقى تەرىپىدىن 
، كانادا    ئالىدۇ.  مەسىلەن، كانادا تەرىپىدىن يەرلەشتۈرۈلگەن پاناھالنغۇچىالر قاتارىدا تالالنغانالرنى

ۇ. كاندىداتالرنى بولسا، كۆپ ھالالردا ب د ت  مەڭگۈلۈك ئولتۇراقلىشىش ھوقۇقى بىلەن يۆتكەپ كىلىد
 پاناھالنغۇچىالر ئشخانىسىغا ئلتىماس قىلغان ۋە ئلتىماىس قوبۇل قىلىنغانالر ئارىسىدىن تالاليدۇ. 

 

 ( Protected Person) قوغدالغان كىشىلەر •

، ئاساسەن ئەنەنىۋى پاناھالنغۇچى ياىك ئۆز دۆلىتىگە قايتۇرۇلسا  قېيىى   قوغدالغان كىىسى دىگىنىمرىى
قېستاق ۋە تەن جازاسىغا دۇچار بولىدىغىنى ئۈچۈن قوغدىنىشقا تىگىشلىك دەپ قارار قىلىنغان  

  كىشىلەرنى كۆرسىتىدۇ. 

 . كانادا كۆچمەنلەر ۋە پاناھالنغۇچىالرنى قوغداش قانۇنىدا بۇ ھەققىدە مەخسۇس ماددا مەۋجۇت  

 (Immigration and Refugee Protection Act, Canada ) 

 

الشتۇرۇلغان كىشىلەر  •  ( Internally Displaced Person) دۆلەت تەرىپىدىن ماكانسرىز

الشتۇرۇلغان  ئۆي ماكانلرىىدىن مەجبۇرى ھەيدەلگەن لىكىى يەنىال شۇ دۆلەت چىگراىس ئچىدە ماكانسرىى
ىلەرگە  ھازىر خىتاي تەرىپىدىن ئۆز ماكانلرىىدىن باشقا يۇرتالرغا ۋە ئچكرىى ئۆلك  .كىشىلەرنى كۆرسىتىدۇ 

 يۆتكەلگەن ئۇيغۇرالرمۇ مۇشۇ كاتىگورىيەگە كرىىدۇ. 

 ( Stateless Person) دۆلەتسرىز ياىك دۆلەت تەۋەلىگىسرىز كىشىلەر •

، ھىچ برى دۆلەت ئۆز پۇقراىس دەپ قوبۇل قىلمىغان ۋە ھىچ برى دۆلەتنىڭ  دۆلەتسرىى كىشىلەر دىگىنىمرىى
كۆرسىتىدۇ. بەزى پاناھالنغۇچىالر ھىچ برى دۆلەت قوغدىشىغا ئىگە بولمىغان كىشىلەرنى    قانۇنى 

تەۋەلىكىگە ئگە ئەمەس بولۇپ، بارلىق دۆلەتسرىى كىشىلەر ئاپتوماتىك ھالدا پاناھالنغۇچى دەپ 
  قارالمايدۇ. 

، ئقتىسادى پاناھالنغۇچى ياىك مۇھىت سەۋەپلىك   گەرچە كۆپ ھالالردا سىياىس پاناھالنغۇچى
   كۆپ ئۇچرىسىمۇ، لىكىى بۇالرنىڭ ھىچ برىى قانۇنى ئاتالغۇلەر ئەمەس.   پاناھالنغۇچى دىگەن ئاتالغۇالر 
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 پاناھالنغۇچى بىلەن كۆچمەننىڭ پەرقى نىمە؟  

 

پاناھالنغۇچى ئۆز ھاياتىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئۆز دۆلىتىدىن قاچقان كىشىلەرنى 
  رسىتىدۇ. ۆ ك

  ئورۇنالشقانالرنى كۆرسىتىدۇكچمەنلەر بولسا ئۆز ئىختىيارى بىلەن باشقا دۆلەتكە  

  

 ( Person Without Status)ساالھىيەتسرىز كىشىلەر

ىلمىگەن ياىك  قانۇنلۇق تۇرۇىسى ئۈچۈن  مەلۇم دۆلەت تەرىپىدىن شۇ دۆلەتتە قانۇنلۇق    رۇقسىەت برىر
دۆلەتلەردە تۇرۇش رۇقسىنى ئۆتۈپ كەتكەن كىشىلەرنى كۆرسىتىدۇ. بۇ ئاتالغۇ يەنە، كانادا قاتارلىق 

پاناھلىق ئىلتىمىس رەت قىلىنغان لىكىى دۆلىتىدىىك ئومۇىم خېيىم خەتەر سەۋەپلىك قايتۇرىۋىتىلمىگەن 
 كىشىلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. . 

 ( قاتارىغا كرىىدۇ؟Person of Concernكىملەر ئەنسرىەشكە تىگىشلىك كىشىلەر)  •

قوغداشقا   النغۇچىالر كومىسسارلىق تەرىپىدىنئەنسرىەشكە تىگىشلىك كىشىلەر بولسا، ب د ت پاناھ 
ھەركەتكە    كرىەك كۆرۈلگەن ھامان دەرھال   ياىك جىددى كۆڭۈل بۆلۈشكە تىگىشلىك دەپ قارالغان ۋە

ئۆتۈشىنى تەلەپ قىلىدىغان كىشىلەر بولۇپ، بۇ كاتوگورىيەدىىك كىشىلەر تۆۋەندىكىلەرنى ئۆز ئىچىگە  
 ئالىدۇ: 

 شقا ئىھتىياجلىك كىشىلەرىنىرالىق قوغدپاناھلەنغۇچىالر ۋە خەلقا 

 دۆلەت تەۋەلىىك بولمىغان كىشىلەر 

الشتۇرۇلغان كىشىلەر   دۆلەت ئىچىدە ماكانسرىز

الشتۇرۇلغان كىشىلەر ئارىسىدا ئۆز دۆلىتىگە  سابىق پاناھالنغۇچىالر ۋە دۆلەت ئچىدە ماكانسرىز
 . قايتقانالر ۋە قايتۇرۇلغانالر 

 

  تىگىشلىك موھىم نوقتا؛دىققەت قىلىشقا   •
 

برى برىىدىن ماھىيەت جەھەتتىى پەرقلىنىدىغان  ئاتالغۇالر دىمەكىك، پاناھالنغۇچى ۋە كۆچمەن دىگەن 
يرىم ئۇقۇمالر بولۇپ، بۇ ئكىك ئۇقۇمنى ئارالشتۇتۇپ قويغاندا بولۇپمۇ پاناھالنغۇچىالر ئۈچۈن ائايرىم ئ

  قىالاليدۇ. ھايانى خېيىم خەتەر پەيدا 
بىلەن باشقا   ھىچ برى ھايانى بىخەتەرلىك خەۋنى بولمىغان ئەھۋال ئاستىدا ئۆز ئختىيارلىقى  كۆچمەنلەر،

ىلگەن   دۆلەتلەرگە كۆچۈپ ئورۇنالشقان كىشىالرنى كۆرسىتىدۇ شۇ سەۋەپتىى پاناھالنغۇچىالرغا برىر
 قوغدۇنۇش ئمكانلرىىغا ئگە بواللمايدۇ. 
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 بوىچە بىكىتىلگەن پاناھالنغۇچ  كىملەر؟  جەنۋە ئەھدىنامىىس 1951 •

 
جەنۋە ئەھدىنامىىس، پاناھالنغۇچىالر ھەققىدە دەسلەپىك   1951ب د ت تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنغان 

پاناھالنغۇچى   قانداق شەرتلەر ۋە ئەھۋال ئاستىدا  بىكىتكەن بولۇپ، كىملەرنىڭ  ىمائىنىقل  ەقەدەمد
اھات بەرگەن. شۇ سەۋەپتىى ناھاينى موھىم   بولىدىغانلىقى ھەققىدەساالھىيىتىگە ئىگە  قانۇنى ئرىى

 خەلقارالىق برى ھۆججەت ھىساپلىنىدۇ. 
 

 جەنۋە ئەھىنامىىس بويىچە پاناھالنغۇچ  دىگەنلىك:  1951
 

، سىياىس كۆز قارىىسى ۋە مەلۇم برى  .1 (، دىنى ئىتىقادى، مىللىنى
 

ئىجىمانى  ئرقى تەۋەلىىك )تەن رەڭگ
گۇرۇپپىغا ئەزا بولغىنى ئۈچۈن، ھاكىمىيەتتىىك سىياىس ئورگان)دۆلەت ياىك ھۆكۈمەتلەر( 

 تەرىپىدىن جازالىنىىسى ئۈچۈن ئەمىىل ۋە يىتەرلىك قورقىىس بولغان،
 

  ئۆزى تەۋە دۆلەت ۋە ياىك تۇرۇشلۇق ئورىننىڭ سرىتىدا ياشاۋاتقان، .2
 

تەۋە دۆلەتتىى قوغدىنىشقا ئرىىشەلمىگەن ياىك تەۋە  جازالىنىش قورقىىس سەۋەبىدىن ئۆزى  .3
 . بولغان دۆلەتكە قايتىشنى خالىمىغان  ىشنى خالىمىغان، تەۋەىقوغد  دۆلەتنىڭ

 
ياىك   پاناھلىنىش) قوغدىنىش( ساالھىيىنى ئوچۇق ئاشكارا ھالدا ئەمەلدىن قالدۇرۇلمىغان .4

بولمىغانلىق   ئۆزگۈرۈش  يەتتە تۈپتىى ئەسلىدىىك پاناھلىق تىلىشىگە سەۋەپ بولغان رىئالنى ۋەزى
  سەۋەپلىك پاناھالنغۇچى ساالھىيىنى بىكار قىلىنمىغان كىشىالرنى كۆرسىتىدۇ. 

 

ئاساسلىق شەرتلەر  5شۇنى تەكىتلەش كرىەكىك، جەنۋە ئەھدىنامىىس تەرىپىدىن بىكىتىلگەن 
ە كۆپلىگەن دۆلەتلەر  پاناھالنغۇچىالرنى بىكىتىشتىىك ئەڭ ئاساسلىق شەرتلەر بولۇپ، ھازىرغىچ

شەرتنى  5ئۆزگەرگەن ۋەزىيەتنىڭ تەقەززاىس بىلەن بۇ ئاساسلىق   پاناھالنغۇچىالرنى باھالىغاندا
   كەڭەيتىپ ئجرا قىلىۋاتىدۇ. 

دىن مەسىلەن جىنىس كەمسىتىش، مەجبۇرني ئەسكەرلىكنى رەت قىلىش سەۋەپلىك جازالىنىشالر 
پاناھلىنىشنىڭ ئاساىس بوالاليدۇ دەپ قوبۇل قىلغان دۆلەتلەر خېلىال كۆپ نىمۇ قاتارلىقالر قورقۇش 

   . ساننى تەشكىل قىلىدۇ 
 

) -1969ئۇنىڭدىن باشقا   تەشكىالنى
 

( The Organization of African Unityيىىل ئافرىقا برىلىىك
ىش ئۈچۈن ئەسلىدىىك  ئۆز رايۇنىنىڭ ئەمىىل ئەھۋالىغا ئاساسەن بىكىت  پاناھالنغۇچىالرنىڭ ساالھىيىتىنى 

 :  شەرتلەرنى قوشنى
ى
  شەرتلەرگە تۆۋەندىىك يېىك
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، تاشقى كۈچلەرنىڭ ئىشغاىل، ھۇجۇىم، تاشقى كۈچلەرنىڭ ئۆز  • پاناھالنغۇچى دىگىنىمرىى
تەدبرىلرىى دۆلىتىدىىك ھاكىمىيىنى ياىك ئاممىۋى تەرتىپلەرنى قىسمەن ياىك پۈتۈنلەي بۇزىدىغان 

 سەۋەبىدىن ئۆز دۆلىتىدىن قېچىشقا مەجبۇر بولغانالرنى كۆرسىتىدۇ. 
  

، مىكسىكا ۋە پاناما قاتارلىق دۆلەتلەر برى ئارىغا كىلىپ، رايۇن خاراكترىلىق  يىىل-1984شۇنىڭغا ئوخشاشال، 
 Cartagena Declaration on پاناھالنغۇچىالر مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن كارتاگىنا باياننامىىس) 

Refugees يىلدىىك جەنۋە پاناھالنغۇچىالر شەرتلرىىگە بەزى تولۇقلىما  -1951قىلدى ۋە ( ئېالن
  كرىگۈزدى: 

 
  كارتاگىنا باياننامىىس بويىچە، پاناھالنغۇچىالرنى باھاالش شەرتلرىىگە تۆۋەندىىك ماددا كرىگۈزۈلدى: 

 
، چەتئەل ئاساسلىق ئەركىنلىىك، دۆلىتىدىىك ئومۇمالشقان زوراۋانلىق   ھايانى بىخەتەرلىىك،  •

ھۇجۇىم، ئچىك توقۇنۇش، كىشىلىك ھوقۇققا قىلىنغان كەڭ كۆلەملىك بۇزغۇنچىلىق ۋە ياىك 
باشقا ئاممىۋى تەرتىپنى ئېغرى دەرىجىدە بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراتقان ۋەزىيەت سەۋەبىدىن ئۆز  

 دۆلىتىدىن قېچىشقا مەجبۇر بولغانالر پاناھالنغۇچى ھىساپلىنىدۇ. 
 

 ئىپادىلەيدۇ؟ مەزمۇننز ، دۆلەتلەر ئۈچۈن نىمە جەنۋە ئەھدىنامىىس 1951 •
 

ئۇشبۇ ئەھدىنامىگە ئمزا قويغان دۆلەتلەر، پاناھالنغۇچىالرنى تەۋە دۆلىتىگە قايتۇرۇپ بەرمەسلىك 
مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن، ئاساىس قانۇنغا ماسالشتۇرۇپ ھەر خەل قانۇنالرنى ۋە 

قاتارلىق جاۋاپكارلىقنى ئۈستىگە ئالىدۇ. بەزى دۆلەتلەر بولسا، قېيىى قىستاق،  چىقرىىش   بەلگىلىمىلەرنى 
امىلە ۋە جازاالش ئۇسۇللرىى بار بولغان،  ئتەن جازاىس، ئۆلۈم جازاىس، ئنسان قېلىپىدىن چىققان مۇ 

نىال  ئىنسانالرنىڭ غۇرۇرىنى دەپسەندە قىلىدىغان قىلمىشالرغا ئىگە دۆلەتلەرگە يالغۇز پاناھالنغۇچىالر 
      سلىق ھەققەدە قانۇنى تەدبرىلەرنى قوبۇل قىلدى. ا ئەمەس باشقا كىشىلەرنىمۇ قايتۇرم

 

 ( پرىىنسىن  Non-refoulementجەنۋە ئەھدىننامىىس قايتۇرماسلىق ) 1951 •
 

، پاناھالنغۇچىالرنى دۇنيا  پاناھالنغۇچىالرنى مەجبۇرى قايتۇرماسلىق ياىك قايتۇرماسلىق پرىىنسىنى
( ماددىسىدا 1) 33جەنۋە ئەھدىنامىسىنىڭ  1951مىقياسىدا قوغداشنىڭ ئانا پرىىنسىپىدۇر. 

 غا قويۇلغان: ىتۆۋەندىكىلەر كەسكىى ھالدا ئوتتۇر 
 

دۆلەت، مەيىل نىمە سەۋەپتىى بولسا بولسۇن    بولغان، يەنى ئمزا قويغان ھەر برى دار " ئەھدىنامىگە تەرەپ 
، سىياىس كۆز قارىىسى ۋە مەنسۇپ   ، مىللىنى قى تەۋەلىىك، دىنى ئىتىقانى ھىچبرى شەكىلدە ياىك ئۇسۇلدا ئرىر

يانى ۋە نەتىجىسىدە، پاناھالنغۇچىالرنىڭ ھا ا خاس بولغان ئۆزگىچىلىىكغبولغان ئجتىمانى گۇرپپىىالر 
 ئەركىنلىىك تەھدىتكە ئۇچرايدىغان دۆلەتكە، شۇ دۆلەتنىىڭ ترىىتورىيەسىگە قايتۇرۇشقا بولمايدۇ" 

 

   " بۇ يەردىىك ھىچ برى شەكىلدە ياىك ئۇسۇلدا دىگەن سۆزنىڭ مەنىىس، "قايتۇرماسلىق پرىىنسىنى
ۋاستىلىق ھالدا پاناھالنغۇچى قايتۇرماقجى بولغان دۆلەتنىڭ، پاناھالنغۇچىالرنى بىۋاستە ياىك   بويىچە، 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36ec.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36ec.html
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قايتۇرۇش يوىل بىلەن ئۇالرنىڭ ھايانى بىخەتەرلىىك ۋە   تەۋە بولغان دۆلەتكە  ئەسلىدە
  قىلمىشلرىىغا قارىتىلىدۇ.   تەھدىت پەيدا قىلىدىغان بارلىق   ئەركىنلىكىگە

 

ە قايتۇرىلىشتىى بارلىق پاناھالنغۇچىالر ۋە پاناھلىق ئىلىماىس قىلغانالر ئەسلىدىىك تەۋە دۆلەتك
ىماىس تېجى برى تەرەپ  تقوغدۇنۇش ھوقۇقىغا ئىگە. بۇ دىگەنلىك، پاناھلىق ئىلتىمىس بەرگەن لىكىى ئىل

  بولمىغانالرمۇ مەجبۇرى قايتۇرىلىشتىى قوغدۇنۇش ھوقۇقىغا ئگە. 
 

( ماددىىس، مەجبۇرى 2) 33( نىڭ Geneva Convention 1951جەنۋا ئەھدىنامىىس )  1951
لىق پرىىنسىنى ھەققىدە ئكىك ئالھىدە ئەھۋالنى ئوتتۇرڭغا قويغان. ئۇ بولسىمۇ، مەزكۇر  قايتۇرۇلماس

 ، شۇ دۆلەتنىڭ دۆلەتشەخسنىڭ پاناھلىق ئىلتىمىس تاپشۇرغان ياىك ئۆزى تۇرىۋاتقان دۆلەتكە
خەتەر پەيدا قىلىىسى ھەققىدە ئشەنچلىك ئاساس بولغان  -جەھەتتىى خېيم ) ترىرورىزىم( بىخەتەرلىك

ئەھۋال    الدا، يەنە برىىس، ئاممىۋى بىخەتەرلىككە تەھدىت پەيدا قىلىدىغان جىنايەت ئۆتكۈزگەنئەھۋ 
 .  ئاستىدا، مەجبۇرى قايتۇتۇلماسلىق پرىىنسىنى كۈچكە بولماي قىلىىسى مۇمكىى

 

، دۆلەتلەرنىڭ مەزكۈر ئەھدىنامىنىڭ  شۇنداق ئەھۋال ئاستىدىمۇ، خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق قانۇنى
دىسىنى بويىچە ھەر قانداق كىشىنىڭ، يەنى پاناھالنغۇچى بولسۇن ياىك بولمىسۇن، قېيىى ( ماد2) 33

قىلىنىۋاتقان دۆلەتلەرگە    قىستاق، تەن جازاىس، رەھىمسرىى مۇئامىلە، خور كۆرۈش ۋە ئۆلۈم جازاىس ئىجرا
  مەجبۇرى قايتۇرىلىشىنى توسايدۇ. 

 
 

 رايۇنالر. دىققەت قىلىشقا تىگىشلىك دۆلەت ۋە  •
 

جەنۋە ئەھدىنامىىس قاتارلىق    پاناھالنغۇچىالرنى قوغداش ھەققىدىىك خەلقئارالىق قانۇنالر ۋە
ئۇنىۋىرسال تەسرىگە ئىگە ھۆججەتلەر كۆپلىگەن دۆلەت ۋە خەلقئارالىق ئورگانالر تەرىپىدىن قوبۇل  

ولسىمۇ لىكىى بەزى دۆلەت ۋە  قىلىنغان ۋە ئۆزلرىىنىڭ ئچىك قانۇنى ئورنىدا تولۇق ئجرا قىلىنىۋاتقان ب
ئۇيغۇر   رايۇنالر تېخىچە بۇ قانۇنالرنى ياىك تەستىقلىمىدى ياىك ئجرا قىلىشتىى باش تارتىپ كەلدى. 

پاناھالنغۇچىالر مانا بۇنداق دۆلەتلەردە ناھاينى ھۇشيار بولىىسى ناھاينى موھىم. بۇ دۆلەت ۋە رايۇنالر 
. ھەققىدە قىسقىچە تۆۋەندىىك مىسال ئارقىلى   ق چۈشەندۈرۈپ ئۆتىمرىى

 
تا ھازىرغىچە پاناھالنغۇچىالر قانۇنى ۋە پاناھالنغۇچىالرنى قوغداش   ئاسىيا دۆلەتلرىى،  ئۇتتۇرا شەرق ۋە
دۆلەت خاراكترىلىق ھىچ برى ئاپارات ئوتتۇرىغا چىقارمىدى. شۇ   ھەققىدە رايۇن ۋە ياىك  بەلگىلىمىلرىى 

قانۇن ۋە    ەتلەردە پاناھالنغۇچىالرنى قوغداش توغرىسىدا ئېنىق سەۋەپتىى ئاسىيا ۋە ئوتتۇرا شەرق دۆل
ىم يوق.    مىخاينرىى

 
، ئەرەپ دۆلەتلرىىدىىك پاناھالنغۇچىالرنى رەتكە سېلىش ھەققىدە برى  -1994

 
يىىل ئەرەپ دۆلەتلەر برىلىىك

ئۆكتەبرىدە بۇ برىلىك  يىىل -2017بايانناما ئىالن قىلغان بولسىمۇ لىكىى پەقەت كۈچكە ئگە بولمىدى. 
  يەنە برى ئەھدىنامە ئالن قىلغان بولدى.   پاناھالنغۇچىالر ھەققىدە
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يىىل ئاسىيا ۋە ئافرىقا دۆلەتلرىى پاناھالنغۇچىالرنىڭ ساالھىينى ۋە ئۇالرغا تۇتىلىدىغان مۇئامىلە  -2001
قىلدى. مەيىل باڭكوك  ئىالن   تىلگەن نۇسخىىس بىلەن يېڭىالنغان باڭكوك پرىىنسىپىنى ىھەققىدە تۈز 

يىلىدىىك ئافرىقا -1969  پرىىنسىنى بولسۇن ياىك ئەرەپ برىلىىك ئەھدىنامىىس بولسۇن ھەر ئككىىس،
 تەشكىالنى ) 

 
 ىدىىك( بىكىتكەن پاناھالنغۇچىالر ھەققىدOrganization of African Unityبرىلىىك

  ئنىقلىمىسىنى ئورتاق قوبۇل قىلغان بولدى.   پاناھالنغۇچىالر
 

ھەتتا ئەرەپ برىلىىك ئەھدىنامىىس، پاناھالنغۇچىالر ھەققىدە بىكىتكەن ئىنىقلىمىسىنى تېخىمۇ 
كەڭەيتىپ، ئاممىۋى تەرتىپنى بۇزىدىغان پاالكەت خاراكرىلىق ۋە پاجىئەلىك ۋەقەلەردىن قاچقانالرنىمۇ  

 پاناھالنغۇچىالر كاتىگورىيەسىگە كرىگۈزگەن. 
 
 تە  -2012 

 
شكىالنى ئەزا دۆلەتلرىى تۈركمەنىستاننىڭ پايتەخنى ئاشقاباتتا يىىل ئىسالم ئشبرىلىىك

ئەسرىدىن بۇيان  14ئورتاق بايانات قوبۇل قىلدى ۋە بۇ باياناتتا، "   مىنىسترىالر يېغىلىىسى ئۆتكۈزۈپ
ئادەت ۋە تارىجى مرىاسقا - ئسالمنىڭ پاناھالنغۇچىالرنى قوغداش ھەققىدە ناھاينى ئېسىل ئەنئەنە، ئۆرپ

  لىىك" تەكىتلەندى. ئگە ئكەن
 

لىكىى بۇ باياننامىلەر ۋە ئەھدىمىلەر پەقەتال يازما بايانات شەكلىدە ساقلىنىپ قالدى ۋە قانۇنلىشىپ  
ىمغا ئايلىنالمىدى. شۇ سەۋەپتىى پاناھالنغۇچىالرنىڭ ھەق ھوقۇقى  تولۇق ئجرا قىلىنىدىغان برى مىخاينرىى

ئەسۇسىك ئۇيغۇر پاناھالنغۇچىالر بۇ دۆلەتلەر  ئاقىبەتلەرگە دۇچار بولماقتا. بۇ دۆلەت ۋە رايۇنالردە ئېغرى 
بەرگەن  پ رۇ تەرىپىدىن تۈركۈملەپ خىتايغا قايتۇرۇلدى. مىسال ئۈچۈن مىسرى دۆلىنى خىتايغا قايتۇ 

 .  يۈزلەرچە ئۇيغۇرالرنى كۆرسىتىش مۇمكىى
 

II-  قېسىم 
 ە پاناھالنغۇچىالر ۋ  ، خەلقئارالىق ئورگانالر خەلقئارالىق قانۇنالر 

 
 پاناھالنغۇچىالرغا مۇناسىۋەتلىك خەلقئارا قانۇنالر بۆلۈم:  -1

 

كىشىلىك ھوقۇق قانۇنلرىى تەرىپىدىن ق  بارلىق كىشىلەرگە ئوخشاش پاناھالنغۇچىالرمۇ خەلقئارالى 
پاناھالنغۇچى شۇ دۆلەت تەۋەلىكىدە ياشىغان بولسۇن ياىك شۇ دۆلەتنىڭ قانۇنى   قوغدىلىدۇ. بۇ قانۇنالر،

 بولسۇن ئوخشاشال كۈچكە ئگە. ياشىغان  ئمتىيازى ئاستىدىىك رايۇنالردا 

ۈرگىنىدەك، "بارلىق ئنسانالر  يىلىدىىك كىشىلىك ھوقۇق ئۇنىۋىرسال باياننامىىس جەزملەشت-1948
 ھۆرمەت ۋە ھەق ھوقۇق جەھەتتىى ئەركىى ۋە باراۋەر تۇغىلىدۇ" -تۇغۇلىشىدىال ئززەت

ئىكىك خەلقئارلىق قانۇن   پاناھالنغۇچىالر ۋە پاناھلىق تىلىگۈچىلەر، برى برىىنى كۈچلەندۈرۈدىغان
قانۇندىىك مەجبۇرىيىنى ئاساسىدا،  تەرىپىدىن قوغدىلىدۇ. دۆلەتلەر، بۇ خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق 

نى قوغداش  ىرى ھوقۇقل  الرنىڭ ھەقپاناھالنغۇچىالرنىڭ ھەق ھوقۇقلرىىغا ھۆرمەت قىلىش، بۇ 
 مەسئۇلىيىتىگە ئگە. 
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يەنە شۇنى تەكىتلەش كرىەكىك، خەلقئارالىق قانۇنالر تەرىپىدىن كاپالەتكە ئگە قىلىنغان ھوقۇقالردىن،  
، دۆلەتلەر ھەر قانداق  -قېيىى   مەسىلەن، قىستاقالرنى ۋە قۇللۇقنى چەكلەش قاتارلىق ھەق ھوقۇقالرنى

 شارائىت ئاستىدا ئۆز مەيلىچە چەكلىيەلمەيدۇ ۋە ئاسقىغا ئااللمايدۇ. 

قىستاقنى چەكلەش ۋە بالىالر ھوقۇقىنى قوغداش ھەققىاىىك خەلقئارالىق ئەھدىنامىالرمۇ - قېيىى 
 ناھلىق تىلىگۈچىلەرنى قوغداشتىىك موھىم ۋاستىالردۇر. پاناھالنغۇچىالرنى ۋە پا 

 تۆۋەندىكىچە:  خەلقئارالىق ئەھدىنامىالر ۋە ب د ت تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنغان  بەزى موھىم بولغان 

 قىستاق ۋە تەن جازاسىنى چەكلەش ھەققىدىىك ئەھدىنامە. -قېيىى  

 بالىالر ھەق ھوقۇقىنى قوغداش ئەھدىنامىىس. 

 ىس ھەق ھوقۇقالرنى قوغداش خەلقئارالىق ئەھدىنامىىس ئاممىۋى ۋە سىيا

 ئايالالرغا قارىتىلغان بارلىق ئايرىمچىلىقنى بىكار قىلىش خەلقئارالىق ئەھدىنامىىس 

 مىيىپالرنىڭ ھەق ھوقۇقىنى قوغداش خەلقئارالىق ئەھدىنامىىس 

 مەجبۇرى غايىپ قىلىنىشتىى قوغدۇنۇش خەلقئارالىق ئەھدىنامىىس 

 مانى ۋە مەد ىنى ھەق ھوقۇقالر خەلقئارا كىلىشىىم ئقتىسادى، ئجتى

قى كەمسىتىشنى بىكار قىلىش خەلقئارالىق ئەھد ىنامىىس   بارلىق ئرىر

 پاناھالنغۇچىالر ۋە كۆچمەنلەر ھەققىدىىك نيۇ يورك جاكارنامىىس

ەش  مىلىلەرنى تۈپتىى چەكل ئا امىلە ۋە خورالش خاراكترىلىق مۇ ئتەن جازاىس، قەبىھ ، ئنسانغا يات مۇ 
  خەلقئارا ئەھد ىنامىىس. 

 

 ۋە خەلقئارالىق ئورگانالر كۆپ ئۇچرايدىغان قىسقارتىلما ئاتالغۇالر بۆلۈم:   -2

 (COI-Country of Origin Information )  

 ئەسىل دۆلەت تەۋەلىىك ھەققىدىىك ئۇچۇر            

                  )CRC-Convention on the rights of the Child) 

  بالىالر ھوقۇقى ئەھد ىنامىىس
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CRPD-Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
 مېيىپالرنىڭ ھەق ھوقۇقى ھەققىدىىك ئەھد ىنامە 

 
 CTD- Convention travel document 

 ساياھەت پاسپورنى ئەھدىنامىىس
 

HRC- UN Human Rights Committee 
 كومىتىنى ب د ت كىشىلىك ھوقۇق  

 
 IARLJ- International Association of Refugee Law Judges 

 برىلەشمىىس سوتچىلرىىنىڭ خەلقئارالىق   پاناھالنغۇچىالر قانۇنى 
 

 ICC- International Criminal Court 
  خەلقئارا جىنايەت سونى 

 
ICCPR-International Covenant on Civil and Political Rights 

 ئاممىۋى ۋە سىياىس ھوقۇقالر خەلقئارا ئەھد ىنامىىس 
 

 ICERD- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination  

قني ئايرىمچىلىقنى بىكار قىلىش خەلقئارا ئەھد ىنامىىس   بارلىق شەكىلدىىك ئرىر
 

ICESCR-International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights  
ي ۋە مەدىنى ھوقۇقالر خەلقئارالىق كىلىشىىم 

 ئىقتىسادى، ئجتىمانى
 

ICRC -International Committee of the Red Cross 
ىل كرىست كومىتىنى   خەلقئارا قرىى

 
 IDP Internally displaced person 

الشتۇرۇلغان كىىسى   دۆلەت ئچىدە ماكانسرىى
 

 IFRC- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 
ىل ئاي خەلقئارالىق فىدىراتسىيەىس ىل كرىست ۋە قرىى  قرىى

 
European Asylum Support Office 

 ياۋرۇپا پاناھالنغۇچىالرنى قولالش ئىشخانىىس 
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 NHRI National human rights institutions 
 دۆلەتلىك كىشىلىك ھوقۇق ئىنىستىتۇنى 

 
OCHA- UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

مەتلرىىنى يۈرۈشتۈرۈش ئىشخانىىس   ب د ت نىڭ ئىنسانپەرۋەرلىك خرىى
 

 OHCHR- UN Office of the High Commissioner for Human Rights  
 ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كومىسسارىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئىشخانىىس 

 
OIC-Organization of the Islamic Conference (now Organization of Islamic 

Cooperation)  
 ئىسالم ئىش برىلىىك تەشكىالنى 

 

TPS-Temporary protected status (provided in United States of America)  
لگەن(  ) ئامرىىكا تەرىپىدىن برىر  ۋاقىتلىق قوغدىنىش ساالھىيىنى

 
UASC-Unaccompanied or separated child  

 ئاتا ئنىىس ھەمرا بولمىغان ياىك ئاتا ئانىسىدىن ئايرىۋىتىلگەن باال 
 

UDHR -Universal Declaration of Human Rights UN United Nations  
             كىشىلىك ھوقۇق ئۇنىۋىرسال جاكارنامىىس

 
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees 

      ب د ت پاناھالنغۇچىالر ئاىل كومىسسارى 
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III – قسىم 
 ئۇيغۇر پاناھالنغۇچىالر 

 
 ئۇيغۇر پاناھالنغۇچىالرغا قىسقىچە نەزەربۆلۈم:  -1

 
دۇنيا ۋە رايون خاراكترىلىق ئۇرۇشالر، ئىنسانى ھەق ھوقۇققا قىلىنغان ئېغرى دەپسەندىچىلىكلەر، دىنى ۋە  

ماكانلرىىدىن    جازالىنىشالر، ئۆي  سەۋەبىدىن  لەرچىقىشقا قارىتىلغان دۈشمەنچە سىياسەت مىلىل كىلىپ 
ھەيدەلگەنلەر ۋە يېقىنقى يىلالردىىك مۇھىت ئۆزگۈرىىسى سەۋەپلىك يۇرت ماكانلرىىنى يوقاتقانالر، ئۆز  

. دۇنيا مىقياسىدا ئرىىشەلمىگەنلەر ……  دۆلىتىدە يىتەرلىك قانۇنى قوغدىنىشقا ۋە ھەق ھوقۇق كاپالىتىگە

 پاناھالنغۇچىالرنى ئۈزلىكسرىى كۆپەيتىۋاتقان ئامىلالر ھىساپلىنىدۇ. 
ئەسرىدىىك ئنسانىيەت -21بۇ خىل خەلقئارالىق كرىزىس ئچىدە ئۇيغۇرالرنىڭ ئېچىنىشلىق تراگىدىيەىس 
غىنچىلىقىنىڭ بىۋ دۇنياسنىڭ يۈز قارىىس بولۇپ خاترىلەنسىمۇ، خىتاينىڭ مىلىل ۋە مەدىنى  ستە  اقرىر

دۆلەتتە ئنساندەك ياشاش ۋە  -3قۇربانلرىى بولۇپ ياقا يۇرتالردا سەرگەردان بولۇۋاتقان ۋە خاترىجەم 
ئائىە قۇرۇشتىى باشقا غايە مۇدداىس بولمىغان ئونمىڭالرچە  ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ ئېچىنىشلىق  

م قىلىدۇ. ھەرقانداق تەسەلىل ۋە كۆڭۈل  سەرگۈزەشتىلرىى كۈندىلىك ھاياتنىڭ برى پارچىىس بولۇپ داۋا
 ياساس سۆزلرىى خاترىجەم ھاياتقا ئنتىلىۋاتقان  ئۇيغۇرالرنىڭ ئەمىىل قىينچىلىقىنى يەڭگىللەتمەيدۇ.  

ھىم ئۇيغۇر تەشكىالتلرىىنىڭ، ھەم مۇناسىۋەتلىك دۆلەت ۋە خەلقئارا ئورگەانالرنىڭ زىچ ماسلىشىىسى ۋە  
ىدىن ھەل بولمايدۇ. سەپەرۋەرلىىك بوالستىى بۇ مەسىال  ئۇيغۇرالر پەقەت ۋە پەقەت ئۆزلرىىنى   تۇپ يىلترىى

ھەر جەھەتتىى قوغداپ ھىمايە قىلىدىغان برىەر دۆلەتتە جاترىجەم ياشاش ئمكانىغا ئرىشمەي تۇرۇپ  
نى داۋامالشتۇرۇش ۋە شۇ ئارقىلىق   كىينىك ئەۋالتالرنى تەربىيلەش، مىلىل ۋە مەنىۋى قىممەتلرىىمرىى

ن ىڭ مۇقەددەس داۋاسىغا زۆرۈر بولغان كىينىك ئەۋالتالرنى يىتىشتۈرۈش جەھەتتىنمۇ دائما ۋەتىنىمرىى
 توسالغۇغا ئۇچرايدۇ.  

   
نىڭ خاترىجام شۇ سەۋەپتىى  ىنداشلرىىمرىى دۆلەتكە ئورۇنلىشىىسى ۋە ئائىلىىس بىلەن يېڭىدىن -3بۇ قرىر

نا سىۋەتلىك دۆلەتالرنىڭ ترىىشچانلىقى  ھاياتلرىىنى ئورۇنالشتۇرىىسى يالغۇز ئۇيغۇر تەشكىالتلرىىنىڭ، مۇ 
  ، نىڭ بۇ جەريانالر بىلەن ياخىسى تونۇشۇپ چىقىىسى ىنداشلرىىمرىى بىلەنال ئەمەس بەلگ بارلىق قرىر

   ئۆزلرىىنىڭ قانۇنى ھەق ھوقۇقلرىىنى بىلىىسى ۋە توغرا يەردە ئشلىتەلىىسى بىلەنمۇ زىچ مۇناسىۋەتلىك. 
 

بۇ ھەققىدىقى قانۇنى ئاتالغۇالر، قانۇنالر ۋە موھىم بولغان بەزى    پاناھالنغۇچىالر قولالنمىىسئۇيغۇر 
ەش  دۆلەتلەردە بۇ قانۇنالرنىڭ قانداق ئجرا قىلىنىش جەريانلرىى ھەققىدە دەسلەپىك ساۋات بىلەن تەمىنل 

نىڭ بۇ ئۇزۇن يولچۇلىقىغا ئا ىنداشلرىىمرىى اس سېلىشنى ۋە شۇ ئارقىلىق بۇ  ۇر كۆپتۇر ئلىم ئاسزدئارقىلىق قرىر
نىڭ بۇ يولچۇلىقىنى قواليالشتۇرۇشنى ئۆزىنىڭ ۋەزەپىىس دەپ بىلىدۇ.  ىنداشلرىىمرىى  . قرىر

 

ۋە  قانۇنى ھوقۇقى ئېغرى  ھەققى  تەۋە دۆلەتتىىك قانۇنى قوغدىنىشنورمال پۇقراالرنىڭ ئۆزلرىى 
، مىلىل،  دەپسەندىگە ئۇچرىغاندا، دىنى ۋە مىلىل خورالش، دىنى ۋە مىلىل ئۆچمەنلىك ۋە شۇنداقال دىنى

ئادەت ھەم ئاالھىدا خاسلىققا ئگە مەدىنى ئەنئەنىلرىى جەھەتتىى ھاكىمىيەت بېشىدىىك  -سىياىس،  ئۆرپ
برىى يۇقرىىدا  دە ۋە بۇنىڭغا قوشۇلۇپدۆلەت ئاپاراتلرىى تەرىپىدىن ئېغرى جازالىنىش خەترىىگە دۇچ كەلگەن

)دىموگرافىك ئۆزگۈرۈش(، مەجبۇرى غايىپ قىلىنىش،   الشتۇرۇشمەجبۇرى ماكانسرىى  دەكتوختالغان
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ھازىرقى لۇغەتتە مۇۋاپىق ئاتالغۇ بوپلمىغان يۇقۇرى تەخنىكىلىك  ئائلىلەرنىڭ ۋەيران بولىشىغا زورلۇنۇش، 
ول،  كىچە كۈندۈز كۈزۈتۈش، روىھ، جىسمانى جەھەتتىى تولۇق تەقىپ ئاستىدا قىلىش قاتارلىق   كونرىى

ھايانى  قەبىھ زۇلۇمغا دۇچ كەلگەندە بۇ نورمال پۇقراالرنىڭاپاراتىنىڭ زەربىىس ئاستىدىىك بارلىق دۆلەت ئ
ئنسانى پاجىئەلەر    بىخەتەرلىىك ئۈچۈن تەۋە دۆلەتلرىىدىن قېچىپ بىخەتەر دۆلەتلەرگە سەپەر قىلىشتەك

ىدۇ.   بۇ تەبىنى ئەھۋال.  يۈز برىر
 

يەتلرىىگە خىالپلىق قىلىپ، ئۆز پۇقرالرىىنىڭ قانۇنى  رىۇ دۆلەتلەر ئۆز ئاساىس قانۇنىدىىك مەجب گەرچە، 
، كۆپلىگەن  غان ئەھۋال ئاستىدا ياىك قەستەن قوغد ىمىغان ھەق ھوقۇقلرىىنى قوغداشقا ياناشمى

بۇ ئەھۋالغا ئورتاق ئىنكاس قايتۇرىىسى ۋە ھايانى خەۋپ ئىچىدە قالغان بۇ كىشىلەرنىڭ ھەق   نىڭ دۆلەتلەر 
ھەر برى كىشىلىك ھوقۇق قانۇنلرىىدا باش بەزى تەدبرىلەرنى ئېلىىسى  ھوقۇقلرىىنى قوغدىىسى ئۈچۈن

 ، ىلغان بولسىمۇ، خىتايغا ئوخشاش دۆلەتلەرنىڭ سىياىس نەيرەڭۋازلىقى ى بەتلەرگە چوڭ ھەرپ بىلەن يرىر
ئورۇنغا چۈشۈرۈپ قويىدىغان، سىياىس ۋە   -2سىياىس ھىيلە مىكرى ۋە نوپۇز كۈچى قاتارلىقالر، قانۇننى 

ئورۇنغا قويىدىغان ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقى ۋە بۇ خىل سىياىس  -1مەنپەئەتلەرنى  ئقتىسادى
دىىك ئاچچىق برى  ئويۇنالرنىڭ بىۋاستە قۇربانلرىىنىڭ يەنە ئۇيغۇرالر بولۇپ كەلگەنلىىك يېقىنقى تارىىىمرىى

 رئئاللىق. 
 

بىۋاستە قۇربانلرىى بولسا ئايالالر، بالىالر،   كىلىپ چىققۇىس پاجىئەلەرنىڭ   دۆلەت زالىمالشقاندا  
 پۇقراالردۇر. چارىسرىى قالغان  ياشانغانالر ۋە باشقا 

 

يۇقارقىدەك ئەھۋال ئاستىدا كۆپلىگەن پاناھلىق تىلىگۈچىلەر قانۇن بىلەن دۆلەت باشقۇرىلىدىغان،  
ەر كاپالەتكە ئگە قىلىنغان دۆلەتلەرگە مۇراجەت قىلىپ  كىشىلىك ھەق ھوقۇقالر ۋە كىشىلىك ئەركىنلىكل

كاپالەتكە ئگە قىلىشنىڭ يوللرىىنى ئزلەشكە مەجبۇر     ئەركىنلىكىنى  ، ئۆزلرىىنىڭ ھايانى بىخەتەرلىكىنى 
 بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇ مەسىلە خەلقئارالىق برى مەسىلىگە ئايالنغان بولىدۇ. 

 

دۆلەت ھالقىغان   ىالرنىڭ ھەق ھوقۇقلرىى دەل مۇشۇ سەۋەپتىى پاناھلىق تىلىگۈچىلەر ۋە پاناھالنغۇچ
خەلقئارالىق ئەھدىنامە ۋە كىلىشىمنامىلەر بىلەن قوغدىلىش ۋە كاپالەتكە ئگە قىلىنىشقا ئىھتىياجلىق 

 ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرقى رىئاللىقىمۇ دەل مۇشۇنى ئسپاتاليدۇ.   . ە ھىساپلىنىدۇ مەسىلھالقىلىق 
 

يىللىق قوشۇمچە  -1967يىللىق جەنۋە پاناھالنغۇچىالر ئەھدىنامىىس ۋە -1951غان برىى يۇقۇرىدا توختال
 پروتوكول قاتارلىق قانۇنى ھۆججەتلەر مۇشۇ سەۋەپلىك ئوتتۇرىرىغا چىققان. 

 

بۇ قانۇنى ھۆججەتلەرنىڭ ئجرا بولىىسى ئۈچۈن قۇرۇلغان ب د ت پاناھالنغۇچىالر ئاىل كومىسسارلىقى 
مىتىنى برى تۇتاش يۈرۈشتۈرىدىغان ۋە تەڭشەيدىغان موھىم  دۇنيا بولسا  مىقياسىدىىك پاناھالنغۇچىالر خرىى

 . ئورگاندۇر 
 
 

 بۆلۈم: قايتۇرۇلماسلىق پرىنسىن  ۋە قانۇنسرىز چىگرادىن كرىگۈچىلەر  -2
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جەنۋە ئەھدىنامىسىنىڭ موھىم ماددىسىنىڭ برىىس بولغان قايتۇسۇلماسلىق پرنسىپىنى برىى   1951
بۇ ئەھدىنامىنىڭ يەنە موھىم برى ماددىىس بولسا چىگرادىن قانۇنسرىى  ا ئزاھالپ ئۆتكەن ئدۇق. ديۇقۇرى 

  .  كرىىشكە مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، بۇ يەردە بۇ ھەققىدە قىسقىغىنە توختىلىپ ئۆتىمرىى
 

 جەنۋە ئەھدىنامىىس  1951چىگرادىن قانۇنسرىز كرىگۈچىلەر ۋە 

 

 ماددىىس -31ئەھدىنامىسىنىڭ جەنۋە  1951 •
 

ماددىىس، چىگراالردىن قانۇنسرىى كرىگەن پاناھالنغۇچىالرنىڭ -31جەنۋە ئەھدىنامىسىنىڭ  1951
، تۇتقۇن قىلىنماسلىقى ۋە قوغدىنىىسى   ھەققىدە تۆۋەندىىك ھۆكۈملەرنى بىكىتكەن:   جازاالندۇرۇلماسلىقى

 
ېيىم  دۆلىتىدىن ھاياتى خپاناھالنغۇچ  ئەسلىدە تەۋە   بۇ ئەھدىنامىغا تەرەپ بولغان ھىچ برى دۆلەت، 

ۋە   ھىچ برى ۋىزا  ،تەھدىت قىلىنغانلىقى ئۈچۈن  ئەركىنلىىكئەڭ ئاددى ئنساتز ۋە   خەتەر قورقىىس
 خەۋت  ئۈچۈن پاناھلىق 

كرىىش رۇقسىنى بولماي تۇرۇپ چىگرادىن كرىگەن ۋە ئۆزىنىڭ ھاياتى
 يدۇ ۋە ئۇالرتز تۇتقۇن قىاللمايدۇ. تىلىگەن پاناھالنغۇچىنز جازالىيالما

  
بۇ ئەھدىنامىگە تەرەپ بولغان ھىچ برى دۆلەت، پەۋقۇلئاددە شۇنداق زۆرۈرىيەت تۇغۇلمىغىچە،  

بىخەتەر   پاناھلىق ئىلىماىس برى تەرەپ قىلىنغۇچە ۋە ياىك يەنە برى   تاىك مەزكۇر كىشىنىڭ  ھەمدە
زاسرىز كرىگەن مەزكۇر پاناھالنغۇچىنىڭ ھەركەت  ۋى   دۆلەتكە كرىىش رۇقسىنى ھەل بولۇپ بولغىچە،

 ئەركىنلىكىنز توسىيالمايدۇ. 
بۇ موھىم ماددا كۆپلىگەن ئۇيغۇر پاناھالنغۇچىالرنىڭ بىلىشىگە تىگىشلىك ماددا بولغىنى ئۈچۈن بۇ يەردە  

ىملىكتىىك دۆلەتلەر دەل  ىپ ئۆتتۇق.  تۆۋەندىىك ترىى ئەھدىنامىسىغا جەنۋە  1951قىسقىچە ئزاھات برىر
 تەرەپتار دۆلەتلەردۇر 

 
 قوشۇمچە پروتوكولغا ئمزادار دۆلەتلەر  1967جەنۋە ئەھدىنامىىس ۋە  1951بۆلۈم:   -2

 
ئمزا قويغان   تەرەپ بولغان ياىك   قوشۇمچە پروتوكولغا 1967جەنۋە ئەھدىنامىسىغا ۋە  1951
 : دۆلەتلەر   بەزى

 
 . 145جەنۋە ئەھدىنامىسىغا تەرەپ بولغان دۆلەتلەر سانى  1951يىلىغىچە  -2015تاىك 

 . 146ەرەپ بولغان دۆلەت سانى يىللىق قوشۇمچە پروتوكولغا ت-1967
 . 142قوشۇمچە پروتوكولغا تەرەپ بولغان دۆلەت سانى  1967  جەنۋە ئەھىنامىسىغا ۋە 1951ھەم 

 ر بار. ەبۇالر ئچىدە تۆۋەندىىك دۆلەتل
 ە 

الىيە، رمىنىيە،  ەئافغانىستان، ئالبانىيە، ئالجرىىيە، ئانگوال، ئانتىگۇا ۋە باربۇدا، ئارگىنتىنا، ئ ئاۋسرىى
، بولىۋىيە، بوسنىيە، بوتسۋانا، ) بەياز رۇسىيە( ئەزەربەيجان، باھاما، بېلرىۇسىيە ىيە، بەنىى ، بىلگىيە، بەلرىى

ى ئافرىقا ژا برازىلىيە، بۇلغارىيە، بۇركىنا فاسو، بۇرۇندى، كابۇ ۋەردە، كامبود  ، كامرىۇۇن، كانادا، مەركرىى
، چاد، چىىل، خىتاي)  سىنتەبرى قوبۇل قىلغان(، كولۇمبىيە، كونگو، كوستا -24 يىىل-1982جۇمھۇرىيىنى

https://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-convention-its-1967-protocol.html
https://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-convention-its-1967-protocol.html
https://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-convention-its-1967-protocol.html
https://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-convention-its-1967-protocol.html
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، دومىنىكا،   ، جىبۇنى ، دانىيە، كونگو دىموكراتىك جۇمھۇرىيىنى ۇس، چەخ جۇمھۇرىيىنى رىكا، كرودىيە، سىرىى
، فىنالندىيە، گابون،   ئكۋاتۇر، مىسرى، ئەل سالۋادور، ئكۋاتۇر گىۋىنىيەىس، ئستونىيە، ئىفوپىيە، فىجى

، ھوندۇراس، ۋنگرىىيە،  گامبىيە، گرى  وزىيە، گرىمانىيە، گانا، گرىىتسىيە، گۇئاتىماال، گىۋىنىيە، خاينى
ىستان، التۋىيە،   ئزالندىيە، ئران، ئرالندىيە، ئرسائىل، ئتالىيە، جامايكا، ياپۇنىيە، قازاقىستان، كىنيە، قرىغرىى

، لىتۋانىيە، لۇكس انىيە، مىكسىكا، تماىل، مالتا، ماۋرىمبۇرگ، ماداگاسكار، ماالۋى، ىلىبرىىيە، لىشتەنىستىى
 زىالندىيە، نىكاراگۇئا، نىگرى، نىگرىىيە،  

ى
موناكو، ماراكەش، موزامبىك، نامبىيە، ناۋرۇ، گولالندىيە، يېىك

 گىۋىنىيە، پاراگۋاي، پ
ى
، پولشا، پورتۇگالىيە، كورىيە، مولداۋا، رىر نورۋىگىيە، پاناما، پاپۇئا يېىك ۇ، فىلىپپىى

نىگال، سرىبىيە، سەيشەل ئارىىل، سرىرە لىئون، سلوۋاىكىيە،  ىرۋاندا، ساموئا، س رومانىيە، رۇسىيە،
سلوۋانىيە، سولومون ئاراللرىى، سومالىيە، جەنۇنى ئافرىقا، سۇدان، سۋايزىلەند، شۋىتسىيە، شۋىتسارىيە،  

،  لەستە، توگو، ترىنىداد ۋە توباگو، تۇنىس، تۇركىيە-تاجىكىستان، سابىق يوگۇسالۋىيە، تىمۇر
تۇركمەنىستان، تۇۋالۇ، ئۇگاندا، ئۇكرائىنا، ئەنگىلىيە، شىماىل ئرىالندىيە، تانزانىيە، ئامرىىكا، ئۇرۇگۋاي، 

ۇۋىال، يەمەن، زامبىيە، زىمبابۇۋى.     ۋىنرىى
 

پاناھالنغۇچىالر باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئەلچىخانىلرىىغا كرىىپ پاناھلىق  بۆلۈم:  -3
 تىلىيەلەمدۇ؟ 

 
ىنداشلرىىمرىى پاناھلىق تىلەش تەقەززاىس بىلەن ۋە بولمىسا برى كۈن بولسىمۇ  مۇھاجرىەتتىىك كۆپلىگەن  قرىر

ىشىش ئۈمىدى بىلەن بەزىدە باشقىالردىن ئاڭلىۋالغان ھەممە ئۇچۇرنى  بالدۇرراق خاترىجەملىككە ئرىر
دا رىياللىق دەپ ھىساپالپ باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئەلچىخانىلرىىغا ئۈسسۈپ كرىىپال پاناھلىق تىلەش خىيالى 

 بولىدۇ. 
 

تىدىىك  ھازىر دۇنيادىىك دۆلەتلەر ئچىدە پەقەت ئكۋاتۇر دۆلىتىال  ئەلچىخانىلرىى  ئۆز دۆلىتىنىڭ سرىر
ۇت قانۇنلرىى ئۆزگەرمىگەن  ج ئارقىلىقمۇ پاناھلىق قوبۇل قىلىدۇ. باشقا دۆلەتلەر بولسا ھازىرقى مەۋ 

قىلمايدۇ. بولۇپمۇ بارلىق غەرپ دۆلەتلرىى  شارائت ئاستىدا ئەلچىخانىلرىى ئارقىلىق پاناھلىق قوبۇل 
  برىدەك ئەلچىخانىلرىى ئارقىلىق پاناھالنغۇچى قوبۇل قىلمايدۇ. 

 
پەۋقۇلئاددە ئەھۋال ئاستىدا ئامرىىكا ۋە بەزى غەرپ دۆلەتلرىى ئۆزلرىىنىڭ ئەلچىخانىلرىى ئارقىلىق بەزى  

ىدىغان ئەھۋالالر كۆرۈلگەن بولۇپ, بۇ  ش ىنىيۇقۇرى دەرىجىلىك چەتئەل دىپلوماتلرىىغا ۋاقىتلىق قوغد  برىر
مۇ بۇ   شنى كۆرسىتىدۇ ۋەىنىۋاقىتلىق قوغد  خۇددى ئسمىدىنال چىقىپ تۇرغىنىدەك ئەھۋال ھەرگرىى

پەقەت بۇ ئەھۋالالر پەۋقۇلئاددە شەرت ئاستىدا ۋە ۋاقىتلىق    ساپالنمايدۇ. ھى پاناھلىق   مەڭگۈلۈك
شۇ    قا تەسرى كۈچى قاتارلىق ئامىلالرغا چىتىشلىق بولىدۇ. ش تەلەپ قىلغۇچىنىڭ سىياىس ۋە باش ىنى قوغد

   ۋال ئۇيغۇر پاناھالنغۇچىالر ھازىرچە پايدىلىنااليدىغان برى چىقىش يوىل ئەمەس. ھ سەۋەپتىى بۇ ئە
 
 
 

 
 ۋىزاسرىز ياىك قانۇنسرىز ھالدا چىگرادىن كرىىش بۆلۈم:  -4
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 چۈشدۈرۈش بولۇپ، ئەسلىدە  تارقىتىلغان ، كانادا كۆچمەنلەر مىنىسترىلىىك تەرىپىدىن بۇ گرىافىك كانادادا 
كانادادا قانداق مۇئامىلىگە   پاناھالنغۇچىالرنىڭ قانۇنسرىى ھالدا كاناداغا چىگرا ئاتالپ كرىگەن

 ، كاناداغا پاناھالنغۇچى دا چىگرا ئاتالپ  يەنى كانادا دۆلىتىنىڭ بۇ خىل قانۇنسرىى ھال  ئۇچرايدىغانلىقىنى
ناھاينى ياخىسى ئخچاماليدۇ. يەنى كاناداغا ۋىزاسرىى  ا تۇتىدىغان مۇئامىلىسىنى  غبولۇپ كەلمەكجى بولغانالر 

لىق ياىك جىنايەت دەپ قارالمايدۇ. سەۋەنى ھايانى  كانادا تەرىپىدىن   ياىك رۇقسەتسرىى كرىىش قانۇنسرىى
پ پاسپورتلرىىنى ئېلى رالپ ەييات  نى بولغان ساياىەت ۋىزىلرىىبىخەتەرلىىك تەھدىت قىلىنغان كىشىنىڭ زۆرۈر 

ئاسانغا توختىمايدۇ. شۇ سەۋەپتىى كانادا ۋە باشقا ئلغار دۆلەتلەر  ھەممىنى تەق قىلىپ يولغا چىقىىسى 
تەھدىتلەردىن قېچىش ۋە ھاياتىنى    جىددى جەھەتتىى يولۇققان پاناھالنغۇچىالرنىڭ ھايانى بىخەتەلىىك

ىشتۈرۈشنى لىككە بىخەتەر  ، كاناغا ئرىر ئالىنقى ئورۇندا قويۇپ، پاناھالنغۇچىالرنىڭ پاسپورتىنىڭ بار يوقلىقى
ۋە ئنسان ھاياتىنىڭ بىخەتەرلىكىنى ئالدىنقى   كرىىىسى رۇقسىتىنىڭ بار يوقلىقىنى كىيىنىك پالنغا قويغان

 ئورۇنغا قوپيغان.  
 

 ىياىس مۇھىت پاناھالنغۇچىالر ۋە پاناھلىق بەرگۈچ  دۆلەتتىىك سبۆلۈم:  -5

 

دۆلەتلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىۋاتقان مەسىلە    گەن ىپاناھالنغۇچىالرنى قوبۇل قىلىش مەسىلىىس كۆپل
بولۇپ، سىياىس پارتىيەلەر سايلىغۇچى خەلق ئاممىسىنىڭ رايىغا قاراپ ھەركەت قىلىدۇ. ئەگەر خەلق 

چۈشەنجىلەر ئايدىڭ بولمىسا خەلق ئارىسىدا  رىسىدا پاناھالنغۇچىالرغا قارىتىلغان  ائاممىىس ئ
پاناھالنغۇچىالرغا قارىتىلغان سەلنى ئوبراز چوڭقۇرالپ بارىدۇ ۋە ئاخرىىدا پاناھالنغۇچىالرغا جەمىيەتنىڭ 

، پاناغالنغۇچىالر برىى  نى  نئاساسلىق قىسىم قارىسى چىقىدۇ. بۇنىڭ سەۋەنى ىڭ ئش ئمكانلرىىىمرىى
ئشسرىى قالدۇق، ياىك پاناھالنغۇچىالر برىىگە يۈك بولۇپ ئقتىسادى ئگەللىۋالدى ۋە برىى شۇ سەۋەپتىى 
 چۈشەنجىلەر رول ئوينايدۇ.   لدى دىگەندەك ھەر خىل سەۋەپلەرنى ەجەھەتتىى دۆلەتكە بېسىم ئىلىپ ك 

بەزى دۆلەتلەر بولسا بۇ خاتا چۈشەنچىنى توغرا برى تەرەپ قىلىپ، خەلقلەرنىڭ پاناھالنغۇچىالر 
 . كۈچەيتىۋاتىدۇ اتقا ئگە بولىشىغا قارىتىلغان تەشۋىقاتالرنى ئۈزلكسرىى  ھەققىدە توغرا مەلۇم

 

كومىسسارلىقى تارقاتقان ۋە كانادا دا كەڭ تارقالغان رەسىم     تۆۋەندىكىىس ب د ت پاناھالنغۇچىالر ئاىل
 چىقرىىلغان. پاكىتلىق مەلۇمات بولۇپ، بۇ ئۇچۇرالر دەل خەلقنىڭ كۆز قارىشىنىڭ ئايدىڭلىشىىسى ئۈچۈن 
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گرىاىك بولسا، چىگرادىن قانۇنسرىى كرىگەنلەرنىڭ، نورمال يولدىن كرىگەنلەرنىڭ نۆۋىتىنى   -1
ئېلىۋالمايدىغانلىقى ھەققىدە بولۇپ، بۇ گرىفىكمۇ كاناداغا رەسىم يولدىن كرىگەنلەرنىڭ ئەندىشىسىنى يوق 

  قىلىشقا قارىتلغان. 

 
 
، دەل    كىيىنىك  بۇ  مۇ كانادانىڭ ئىقتىسادىغا يۈك بولمىغانلىقىنى گرىافك بولسا، پاناھالنغۇچىالرنىڭ ھەرگرىى

 ئەكسىچە پاناھالنغۇچىالرنىڭ كانادا ئقتىسادىغا ھەر جەھەتتىى تۆھپە قوشاۋاتقانلىقىنى 
سىگە  كانادا ئاھالىن  ە سىتاتىسكىلىق كۆرسەتكۈچ بىل مەقسىتىدە ناھاينى پايدىلىق  شمۇئەييەنلەشتۈرۈ 

  تارقىتىلغان. 
مانا بۇالرنىڭ ھەممىىس دەل جەمىيەتتە مەۋجۇت بولغان پاناھالنغۇچىالر ھەققىدىىك سەلنى 

 پ تۇرۇپ ئشلەنگەن تەشۋىقات ماترىياللرىىدۇر. چۈشەنچىلەرنى تۈگىتىشنى مەقسەت قىلى 

 
سەۋەبىدىن  ر لىكىى ھەممە دۆلەتلەرنىڭ تۇتقان يوىل ئوخشاش ئەمەس. كۆچمەنلەر ۋە پاناھالنغۇچىال

، كۆچمەنلەرگە قارىسى تۇرۇش بەزى دۆلەتلەردە كۆچمەنلەرگە قارىسى سىياىس ئېقىمنىڭ ك ۈچىيىۋاتقانىقى
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قجى ۋە كۆچمەنلەرنى قنۇتۇقلرىىنىڭ خەلق ئاممىىس ئارىسىدا ئال شقا ئرىشكەنلىىك، شۇ سەۋەپتىى ئرىر
ىشىۋاتقانلىقى برى رىئاللىق.    ياقلىمايدىغان سىياىس پارتىيەلەرنىڭ بارغانسرىى كۆپ قولالشقا ئرىر

، پاناھالنغۇچىالر، پاناھلىق ئلتىمسا سۇنغانالر، كۆچمەنلەر،  يۇقرىىدىىكقولالنمىنىڭ   بۆلىمىدا برىى
  ەق ھوقۇقلرىى، بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك خەلقارالىق قانۇنالر، پاناھالنغۇچىالرنىڭپاناھالنغۇچىالرنىڭ ھ 

ىپ ئۆتتۇق.  الرنى ىك مەلۇماتپتىنى بىكىتىشتىىك ئاساسلىق شەرتلەر ھەققىدە دەسلە يىھىساال   برىر
 

زۆرۈر دەپ  تۆۋەندە بولسا پاناھلىق ئلتىماس قىلىش جەريانلرىى ۋە بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك تىمىالر بويىچە 
 .  قارالغان مەلۇماتالرنى سىلەرگە تەقدىم قىلماقجى

 

پاناھلىق جەريانلرىىقېسىم  - IV 

 
ىشتىز بۇرۇنقى تەييارلىقالربۆلۈم:  -1  پاناھلىق ئلتىماىس برىر

 

 زۆرۈر بولغان ماترىيالالرتز تەييارالش 
 

بولسا كىملىك   بولۇپ، بۇالر  پاناھلىق ئلتىماسىدا كەم بولسا بولمايدىغان ئكىك ھالقىلىق ماترىيال
لىنىش تەلەپ قىلىنغان  ر ھەققىدىىك ماترىيالالر ۋە پاناھلىق تىلەش سەۋەپلىرىى ھەققىدىىك تەييا

 بولۇپ ھىساپلىنىدۇ.   باياننامە
 

كىملىك ھەققىدىىك مەلۇماتالر ئكىك تۈرلۈك موھىم رولغا ئگە بولۇپ، ئۇنىڭ برىىس پاناھالنغۇچىنىڭ  
پ چىقىش، يەنى پاناھالنغۇچىنىڭ كىم ئكەنلىكىگە، قايىس مىللەتكە تەۋە  ساالھىيىتىنى بىكىتى

نى مەقسەت قىلىدۇ. بۇ سۇئالالرنىڭ توغرا ئكەنلىكىگە دائر پەيدا بولغۇىس سۇئالالرغا جاۋاپ تېپىش
ىشىىسى  كلىنەرلىتجاۋاپقا ۋە قانائە  پاناھالنغۇچىنىڭ پاناھلىق ئلتىماسىنىڭ ئاقىۋىنى   بولسا  ئوچۇقلۇققا ئرىر

يەنە برى جەھەتتىى مەزكۇر پاناھالنغۇچىنىڭ  چوڭ تەسرى كۆرسىتىدۇ. لىدىغان قارارغا ىھەققىدە برىر 
نىڭ تەمىنلىگەن كىملىك مەلۇمانى ۋە رەسىم ياىك غەيرى  ىمۇ دەل پاناھالنغۇچدۆلەت تەۋەلىكىنى بىكىتىش 
  قىلىق مۇمكىى بولىدۇ. ر ە ئشلەتكەن پاسپورت قاتارلىق كىملىك بەلگىلرىى ئارەسىم چىگراالردىن كرىىشت 

بۇ ئكىك ئامىل ناھاينى چوڭ   يەنى پاناھلىق ئلتىماسىنىڭ نەتىجىىس ئۈچۈن چىقرىىلىدىغان ئاخرىقى قارارغا
يانىدا  چۈنىك كۆپلىگەن دۆلەتلەر پاناھلىق تىلىگۈچىنىڭ ئلتىماسىغا قاراپ چىقىش جەر   تەسرى كۆرسىتىدۇ. 

مەزكۇر كىشىنىڭ قېچىپ كەلگەن دۆلىتىنىڭ ئەمىىل ئەھۋالىنى ئشەنچىلىك تەشكىالتالر ۋە دۆلەتلەرنىڭ  
ىدۇ. يەنى خىتاي دۆلىتىنىڭ  ىرى ئالن قىلغان شۇ دۆلەت ھەققىدىىك دوكالتل  غا ئاساسلىنىپ تۇرۇپ باھا برىر

ئۇيغۇرالرغا تۇتقان مۇئامىلىىس  ئۇيغۇرالرغا تۇتقان مۇئامىلىىس بىلەن باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئوخشاشال 
ئكەنىلىكىنى بىكىتىپ چىقىش    شۇ سەۋەپتىى پاناھالنغۇچى تەۋە دۆلەتنىڭ قايىس دۆلەت  ئوخشىمايدۇ. 

پاناھالنغۇچى تەۋە بولغان دۆلىتىنىڭ قايىس دۆلەت ئكەنلىكىنى    ناھاينى موھىم برى باسقۇچ ھىساپلىنىدۇ. 
مەلۇماتلرىى بىلەن ئسپاتالپ چىقىش بولسا پاناھالنغۇچىنىڭ  قايىل قىلغۇدەك بەلگە ۋە رەسىم كىملىك  

بۇنى   تەلەپ قىلىنىدۇ.   بولۇپ -1ر تەرىپىدىن ەئەڭ موھىم مەسئۇلىيىنى بولۇپ، كۆپلىگەن دۆلەتل
  بىلىۋىلىشىمرىى بەك موھىم. 
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ىنىڭ شۇ كىش  دۆلەت تەۋەلىكىنى ئنىقالشتا ئەڭ كۆپ قوللىنىلىدىغان بەلگە ياىك ھۆججەتلەر بولسا،
، نوپۇس كىنىشكىىس ، رەسىم كىملىك كارنى دىپلوما، توي قىلىش   ئۇندىن قالسا  ،بولۇپ پاسپورنى

 ۋە ئشەنچىلىك كىشىلەرنىڭ بەرگەن گۇۋاھلىقىمۇ موھىم ئامىل ھىساپلىنىدۇ.  گۇۋاھنامىىس
 

شەخىسنىڭ    ھىيىتىنى بىكىتىشتە، بۇ مانا بۇ بەلگىلەر ئەمىلىيەتتە مەزكۇر پاناھالنغۇچىنىڭ شەخىس ساال
قايىس مىللەت ۋە ئەتنىك گۇرپپىغا تەۋە ئكەنلىكىگە قارار چىقرىىشتىمۇ كرىەك بولىدىغان ھالقىلىق  

ئەگەر يۇقرىىدىىك بەلگىلەرنىڭ گۇۋاھلىق ئدارىىس تەرىپىدىن رەسىم گۇۋاھلىقتىى    بەلگىلەردۇر. 
 .    ئۆتكۈزۈلگەن تەرجىمە نۇسخىىس بولسا تېخىمۇ ياخىسى

 

ئائىلە ۋە بالىالرمۇ بار  جەدۋىلىدە، مەزكۇر پاناھالنغۇچىنىڭ تاپشۇرغان ئلتىماسگەر پاناھالنغۇچى ەئ
(، بالىالرنىڭ تۇغۇ  ئىسپات بەلگىىس، ھەممە ئائلە  لۇش بولسا، توي گۇۋاھنامىىس) توي خېنى

سىم تولۇق تەركىپلرىىنىڭ برى ئۆيدە تۇرغانلىقىنى كۆرسىتىدىغان ۋە ھەممە ئائلە تەركىپلرىىنىڭ ئ
ىمالنغان نوپۇس كىنىشكىىس بولسا تېخىمۇ تولۇق بولغان بولىدۇ. چۈنىك ھازىرقى مەۋجۇت شارئىتتا،  ترىى

لىق  ر الشتۇرۇش سىياسىنى سەۋەبىدىن بايامىلىسىنى خىتافئۇيغۇرالرنىڭ ئسىم  ،خىتاي ھۆكۈمىتىنڭ
نىڭ پاسپورتلرىىدا ئەسىل ئسىم ۋە فامىلە ئسىملرىى ئال ىنداشلرىىمرىى ماشتۇرىۋىتلگەن بولغاچقا، بالىالر قرىر

شۇ سەۋەپتىى يالغۇز    بىلەن ئاتا ئانىىس ئوتتۇرىسىدا ئسىم ۋە فامىلە قااليمىقانچىلىقى كەڭ ئۇچرايدۇ. 
پاسپورتتىىك ئۇچۇرالرغا ئاساسلىنىپ ئائلە تەركىپلرىىنىڭ ئائلە مۇناسىۋىتىنى تىكلەشتە قىيىنچىلىق يۈز 

 . ىىسى مۇمكىى ، ئائلە مۇناسىۋىتىنى تۇرغۇزۇشتا موھىم نوپۇس دەپترىى   برىر ياىك بالىالرنىڭ تۇغۇت ئسپانى
 رول ئوينايدۇ. 

 

دىمەك مۇۋاپىقىيەتلىك ھالدا پاناھلىق تىلەش ئۈچۈن يۇقرىىدا تەلەپ قىلىنغان ماترىيالالرنىڭ تولۇق 
مىسا ئۆزىنىڭ ئەگەر قولىدا پاسپورنى بولمىغانالر بولسا ھىچ بول  قەدەم ھىساپلىنىدۇ.  -1ھازىرلىنىىسى 
ۋە قايىس دۆلەتكە تەۋە شەخىىس ئكەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان كىملىك كارنى بولسۇن ياىك    كىم ئكەنلىىك

  قىلىىسى كرىەك. بۇ كىچىك قەدەملەر  تەييار  ىمۇ بولسا برى ھۆججەتلىك مەلۇمات بولسۇن بۇالرن  باشقا
كەم بولسا    چۈنىك بۇ ئۇچۇرالر پاناھلىق ئشلرىىنىڭ ئوڭۇشلۇق بولىشىدا ھالقىلىق رول ئوينايدۇ، 

بولمايدىغان مەلۇماتالردۇر. قولىدا ھىچقابداق كىملىك ياىك دۆلەت تەۋەلىكىگە ئائت ھىچقانداق بەلگە  
،  ە چوقۇم ئشياىك كارتلرىى بولمىغانالر بولسا،  نچىلىك دەپ قوبۇل قىلىنغان تەشكىالتالرنىڭ ئسپانى

لىشىپ كۆرسىمۇ پايدىلىق بولىدۇ، ويىنىڭ گۇۋاھلىقىنى ئئۇنڭغا قوشۇپ ئۆزىنى بىلىدىغان برى قانچە كىش
بەزى دۆلەتلەر ئشەنچلىك خەلقئارا تەشكىالتالرنىڭ مەزكۇر شىەخسنىڭ كىملىىك ھەققىدە  چۈنىك 

ھەقىقى كىملىك  چىقرىىپ بەرگەن ئسپاتلىق خەتلرىىنىمۇ قوبۇل قىلىدۇ. لىكىى كۆپلىگەن دۆلەتلەر 
. مەلۇماتلرىىدىن باشقا ھىچقانداق م  شۇنداقتىمۇ ئشەنچلىك    ەلۇماتالرنى قوبۇل قىلماسلىقى مۇمكىى

كىملىكىنى    رگەن ئسپات خېنى مەلۇم دەرىجىدە پاناھالنغۇچىنىڭ ەتەشكىالتالرنىڭ چىقرىىپ ب 
 سلىقىمرىى كرىەك. امۇسبەت رول ئوينايدىغانلىقىنى ئۇنۇتم تۇرغۇزۇشتا 
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سەۋەپتىى پاناھلىق تىلەش ھەققىدىىك ماترىيال   ەبولسا، نىم پاناھلىق تىلەشتىىك يەنە برى موھىم باسقۇچ 
ىند  تەييارالش باسقۇچىدۇر.   بەزى ئۇيغۇر قرىر

ىش" دەپمۇ ئاتىۋالىدۇ.  ا بۇ جەريانالرنى ى شلرىىمرىى "ھىكايا يرىر
ىپىدە،    5جەنۋە ئاھدىنامىسىنىڭ پاناھالنغۇچىالر ئۈچۈن بىكىتكەن  1951برىى بۇ قولالنمىنىڭ باش ترىر

ىپ ئۆتكەن ئدۇق. ئاساسلىق ش غان  ىپاناھلىق ئلتماىس ئۈچۈن تەييارلىنىد  ەرتلرىى ھەققىدە چۈشەنچە برىر
قتۇر، " خىتايالر ئۇيغۇرالرغا ا قاند  شەرتكە ئۇيغۇن ھالدا تەييارلىنىىسى كرىەك.  5ماترىيالالر دەل مۇشۇ 

اكىتنى  بايانالر بىلەن  زۇلۇم قىلىدۇ، خالىغانچە تۇتۇپ قامايدۇ ۋە ئۆلتۈرىدۇ" دىگەندەك ئابىسرىى
نغان ماترىيالالر كۆپ ھالالردا تېخىمۇ كۆپ سۇئالالرنىڭ تۇغۇلىشىغا سەۋەپ بولىدۇ. ئۇنداقتا  تەييارال 

 قايىل قىالرلىق ماترىيالالر قانداق تەييارلىنىىسى كرىەك؟ 
 

  دۇ. يقايىل قىالرلىق ماترىيال تەييارالشتا تۆۋەندىىك ئامىلالر كەم بولسا بولمابۆلۈم:  -2
 

، مىللىتىڭرىى ۋە دىنى  نىڭ كىم ئكەنلىكىڭرىى نىڭ    سرىى ، سرىى ئتىقادىڭرىى ھەققىدە قىسقىچە توختالغاندىن كىيىى
غا قانداق  ، ناۋادا خىتايغا قايتۇرۇلسىڭرىى ھاياتىڭرىى نىمە سەۋەپتەن خىتايغا قايتىپ كىتەلمەيدىغانلىقىڭرىى

نىڭ ئسپاتلئېغرى  نى كۆرسەتكەن ھالدائاقىۋەتلەرنىڭ كىلىدىغانلىقى ھەققىدە ئۆزىڭرىى نى    رىىڭرىى ماترىياللرىىڭرىى
ىخىتاينىڭ سرىىگە ب  تەييارلىشىڭرىى تېخىمۇ قايىل قىالرلىق بولىدۇ.  غا رىى دىغان زىيانكەشلىىك ۋە ھاياتىڭرىر

ئېلىپ كىلىدىغان تەھدىتلرىى ھەققىدە توختالغاندا، بۇرۇن بۇ قولالنمىنىڭ كرىىش قىسمىدا چۈشەنچە  
 نتۇپ قالماڭ. خىل ئاساسنى ئۇ  5بەرگەن 

 

، خىتاي دۆلىتىنىڭ، نىڭ    يەنى قىڭرىى سەۋەپلىك، مىلىل كىلىپ چىقىشىڭرىى سەۋەپلىك، ئۆزىڭرىى نىڭ ئرىر سرىى
، دىنى ئىتىقادىڭرىى ۋە ياىك ئۆزىڭرىىگە خاس بولغان مالۇم ئۆرپ ئادەت، مىلىل -سىياىس كۆز قارىشىڭرىى

نىڭ ۋە ئا ئەنئەنە ياىك مەدىنى ئاالھىدىلىكىڭرىى  نىڭ ھاياتىسەۋەپلىك سرىى ئېلىپ   قانداق تەھدىت  غا ئىلىڭرىى
غا پەيدا قىلىدىغان خىيىم  كەلگەنلىكىنى  . يۇقارقى سەۋەپلىك خىتاينىڭ زىياكەشلىىك ۋە ھاياتىڭرىى

نى  ، ئۆز كەچۈرمىشلرىىڭرىى ۋە ياىك ئائلە  تىڭرىى ىئۆز ئەمىلىي خەترىىدىن قورقۇپ قېچىپ چىققانلىقىڭرىى
نىڭ كەچۈرمىشلرىى  تېخمۇ قايىل قىالرلىق بولىدۇ.   ىڭرىى سقىلىق بايان قىلىر ئا تاۋاباتلرىىڭرىى

، دوستىڭرىى ياىك   ، تونۇشىڭرىى ئەلەتتە باشقىالرنىڭ بېشىدىن ئۆتكەن ئاچچاق قىسمەتلەرنى
. لىكىى  نى قۇۋۋەتلەندۈرەلەيسرىى نىڭ ھايات ھىكايىڭرىى ىش ئارقىلىقمۇ ئۆزىڭرىى دىن مىسال برىر ساۋاقدىشىڭرىى

ىشتىى ئبارەت:  بۇ يەردىىك ئەڭ ھالقىلىق مەسىلە  بولسۇ بۇ سۇئالالرغا جاۋاپ برىر
 
ۋە ئەمدىلىكتە پاناھلىقىڭرىز ناۋادا  خىتايدىن قاچمىغان بولسىڭرىز سرىزگە قانداق ئاقىۋەت يۈز برىەتنى  "

تز نىمە ئاقىۋەت كۈتۈپ تۇرىدۇ  دا سرىز   ”?قوبۇل قىلىنماي خىتايغا قايتۇرۇلغىنىڭرىز
 

ىش ئۈچۈن  نىڭ مانا بۇ سۇئالالرغا جاۋاپ برىر ئۆزىڭرىى ھەققىدە پاكىتلىق ئشالرنى ئوتتۇرىغا قويغىنىڭرىى سرىى
نىڭ نەتىجىسىگە پەۋقۇلئاددە موھىم تەسرى كۆرسىتىدۇ.   ئلتىماسىڭرىى

 

بويىچە  نىڭ ھەممىىسرى سەۋەپەل تۈرلۈك 5جەنۋە پاناھالنغۇچىالر ئەھدىنامىسىنىڭ   1951دۇنيادا 
لىكىى پەقەتال ۋە ھەتتا يوق دىيەرلىك.  مىللەتلەر ناھاينى ئاز،  غانىاپشۇرااليدتپاناھلىق ئلتىماىس 

شەرتلرىى بويىچە ھەر خىل جازاغا ۋە  5ئۇيغۇرالر، ب د ت ئەھدىنامىسىنىڭ يۇقۇرىدا تىلغا ئالغان 
ددىنىڭ قايسىنى ئاساس ام 5ۋە شۇنداقكەن پاناھلىقى مەيىل يۇقۇرىدىىك  ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنىۋاتىدۇ 
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پاناھلىق ئلتىماسىنىڭ رەت قىلىنىىسى ھىچ برى ئۇيغۇرنىڭ  ۇن، ا تەييارالنسەييارالنسقىلىپ تۇرۇپ ت
مۇمكىى ئەمەس. لىكىى ھالقىلىق مەسىلە دەل پاناھلىق ئلتىماسىنى قانداق تەييارالش ۋە ئۇنى قانداق  

 دەلىل ئسپاتالر بىلەن قۇۋۋەتلەندۈرۈش مەسىلىسىدىنال ئبارەت. 
 

قىغا ر، " مەن جوڭخۇا ئائىلىسىگە تەۋە ئەمەس، مەن ئەزەلدىن تۈرك ئرىر مىسال ئالساق: ھىچ برى ئۇيغۇ 
تەۋە" ياىك، ئۇيغۇرالر تارىختىى بۇيان خىتايدىن مۇستەققىل ھالدا ياشاپ كەلگەن، مەن خىتاي 

تىيەسنى قوللىمايمەن، مىنىڭ سىياىس كۆز قارىشىم ئەركىنلىكنى ياقاليدىغان ئادىل برى ر كوممۇنىت پا
، مەن ئىسالم دىنىغا ئىتىقات قىلىمەن ۋە شۇ دىنىمنىڭ كۆرسەتمىىس بويىچە  جەمىيەت قۇرۇش

ى   ياشايمەن، ۋە بولمىسا، مەن مۇستەققىل ئۇيغۇر تارىخىنى تەتقىق قىلىدىغان برى تەتقىقات مەركرىى
قۇرىمەن، ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىنى ئۈگىتىدىغان برى مەركەز ئاچىمەن" دىگەن بايانالردا بولۇنالمايدۇ. 

 5نامىسىنىڭ پاناھالنغۇچىالرنى قوبۇل قىلىشتىىك دىجەنۋە ئەھ  1951ئەمىلىيەتتە،  رىىدىىك جۈملىلەر يۇق
، مىلىل كىلىپ چىقىش، دىنى ئىتىقات ۋە سىياىس قى جەھەتنى كۆز    شەرتلرىىگە مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئرىر

ئۆز ئچىگە ئالىدۇ.   سەۋەبىدىن جازالىنىشنى  ، ئەڭ ئاخرىىدا بولسا ئجتىمانى ۋە مەدىنى ئامىلالر قاراشنى 
خىتاينىڭ  دەل  ھازىرقى ۋاقىتتا گەرچە   خائشالر،ىدە مۇنداقال ئوتتۇرىغا قويۇلغان لىكىى يۇقۇرىدىىك جۈمل

غىنچىلىق سىياسىنى بىلەنۇت جمەۋ  ىلىۋاتقان سەۋەپلەر    قرىر ئۇيغۇرالرغا ئەڭ ئېغرى جازا برىر
.  نسىمۇ، بۇنى ئۆزىمرىىگە تەدبھىساپال  نىڭ ۋەزىپىمرىى نى تەييارالش برىى نىڭ پاناھلىق باياننامىمرىى  ىقالپ ئۆزىمرىى

 

غەرپ ئەللرىىدە پاناھلىنىۋاتقان ئۇيغۇرالر ئەڭ كۆپ قوللىنىۋاتقان ۇ بولۇپم  ھازىرقى ئەھۋالدا،شۇنداقتىمۇ 
ىشقا جازالىن  ۋەبىدىنەسەۋەپلەر يەنىال سىياىس، دىنى ۋە مىلىل جەھەتتىىك زۇلۇمالر سپاناھلىق 

بولۇپ، سىياىس سەۋەپلەر كۆپلىگەن ئۇيغۇرالرنىڭ چۈشەنجىسىدە تولۇق   مەركزلەشكەن
سىياىس تەشكىالت  برى  ئايدىڭالشمىغان. يەنى سىياىس جەھەتتىى پاناھلىق تىلەش دىگەننى قانداقتۇر 

ت قۇرۇش ياىك سىياىس تەشكىالتقا ئەزا بولغانلىق دەپ چۈشىنىۋالىدۇ.  ھالبۇىك خىتايدىىك مەۋجۇ 
سىياىس تۈزۈلمىنى ۋە سىياىس ھاكىمىيەتنى قوبۇل قىلماسلىق، خىتاينىڭ ھازىر ئۇيغۇرالرغا يۈرگۈزىۋاتقان 

سىياىس باستۇرىشىنى قوبۇل قىلماسلىق ۋە ئۇنىڭغا تىنچ ھالەتتە نارازىلىق بىلدۈرۈشمۇ سىياىس  
ىياىس سىستىمىسىنى  جەھەتتىى پاناھلىق تىلەش كاتىگورىيەسىگە كرىىدۇ. چۈنىك خىتاينىڭ مەۋجۇت س

 قوبۇل قىلماسلىقمۇ ئۇيغۇرالرال ئەمەس ھەتتا خىتاي مىللىتىنىڭمۇ جازالىنىش سەۋەپلرىى بوالاليدۇ. 
   

 دىققەت قىلىشقا تىگىشلىك نوقتىالر  -3
 مەركەزلىشىش ئورنىغا ياىك ئومۇىم ۋەزىيەتكە كەچۈرمىشلرىىگە   ماترىيال تەييارالشتا باشقىالرنىڭ 

نىڭ ئەھۋالىغا مەركەزلىشىشىمرىى كرىەك. چۈنىك، ئەڭ ئاخرىىدا سورىلىدىغان سۇئال، "   ئۆزىمرىىگە ۋە ئۆزىمرىى
ىدۇ دىگەن  ە سەن خىتايغا قايتساڭ نىم ىدۇ ۋە نىمە ئۈچۈن يۈز برىر ئاقىۋەت يۈز برىر

نىڭ بېشىغا كەلگەنئلە باشقىالرنىڭ، بولۇپىم ئا  سۇئالدۇر.  ئچىنىشلىق  انياىك كىلىدىغ ەۋ  ئەزالرىىمرىى
نىڭ  قانداق ئاقىۋەتلەرگە دۇچار بولىدىۈانلىقىمرىى ھەققىدە     خىتايغا قايتۇرۇلغاندا   پاجىئەلەر، ئۆزىمرىى

نى ھەقلىق چىقرىىشىمرىى ئۈچۈن ئسپات   نىڭ قورقۇ ئەندىشىلرىىمرىى پايدلىنىش مەنبەىس ۋە ئۆزىمرىى
نىڭ ھايانى بىخەتەرلىكىمرىىگ بوالاليدۇ.  ە  خىتايدىن كىلىدىغان تەھدىت ئەڭ موھىم  لىكىى يەنىال ئۆزىمرىى

 نوقتا.  
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ماترىيال تەييارلىغاندا، ئۆز ئەھۋالىمنى گەۋدىلەندۈرىمەن   دىققەت قىلىشقا تىگىشلىك يەنە برى نوقتا بولسا 
 دەپ ئارتۇقچە مۇبالىغە قىلىشنىڭ، يوق يەردىن يالغان ئۇيدۇرۇشنىڭ ھىچ ئورنى يوق. 

 

پاناھالنغۇچىالرنىڭ پاناھلىق ئلتىماسىغا قارار بەرگۈچىلەر، پاناھلىق ماترىياللرىىنى كۆزدىن كەچۈرگەندە،  
بۇنىڭ برىىس، پاناھالنغۇچىنىڭ    كۆپ ھالالردا تۆۋەندىىك ئكىك ئۆلچەم بويىچە قارار چىقرىىدۇ. 

، يەنە برىىس بو  لسا بۇ ئۇچۇرالرنىڭ  تەمىنلىگەن ئۇچۇرلرىىنىڭ ئشەنچىلىك بولغان بولمىغانلىقى
 .  راستچىللىقى

اق مەنا ئپادىلەيدىغاندەك تۇرسىمۇ ئەمىلىيەتتە بۇ سۆزلەر  گەرچە بۇ ئكىك سۆز ئۇيغۇرچىدا ئوخشاشى
چىدە  ا شۇڭئارىسىدا ناھاينى ئنچىكە پەرق بار.  دىگەن ئىكىك ئايرىم  reliabilityۋە  credibilityئڭگىلرىى

  سۆز ئشلىتىلىدۇ. 
ۋە   نى ھەم راستچىل بولۇشبۇ سۆزلەر پاناھلىق باياننامىسىدا قوللىنىلغان ئەۋال ۋە ۋەقەلەرنىڭ يەنى 

نى راستچىللىق بىلەن ئەيتىلغان باياننىڭ باشقا مەنبەلەر ئارقىلىقمۇ ئسپاتلىنااليدىغان بولىشى
بايان    سرىىگە ۋە ياىك ئالىلىڭرىىگە قاراتقان زۇلمىنى  تىنىڭ دۆلى خىتاينىڭ سرىى مەسىلەن    . كۆرسىتىدۇ 

ئەھۋالنىڭ باشقا ئشەنچىلىك دوكالتالر ۋە مەتبۇئات خەۋەرلرىى  قىلغان  نسرىى بايا  دا،ىنىڭرىى قىلغ
برىدەكلىكىك ئىگە ۋە زىتالشمايدىغان ن ەبىل ماتىيالالر ھۆججەتلىك  ئالن قىلغان  ۋە دۆلەتلەر  ئارقىلىق 
نىڭ ھەم راست  دىگەنلىك بولۇپ، شۇنداق بولغاندا  بولىىسى  نىڭ بايانلرىىڭرىى ھەم ئكەنلىكىنى سرىى

 دۇ. ولى ب بەرگەن ئشەنچىلىك ئاساسقا ئگە ئكەنلىكىنى كۆرسىتىپ
 

ىڭ ئۆز كەچۈرمىشلرىى مۇنداقچە ئەيتقاندا، پاناھالنغۇچى ئەيتقان ھەر قانداق برى بايان، پاناھالنغۇچىن
مەنبەلەر ئالن قىلغان   بولۇپ، ئوخشاش ياىك شۇنىڭغا يېقىى كىلىدىغان ۋەقەلىك باشقا مۇستەققىل
نىڭ  ە دوكالت ۋە خەۋەرلەردە تىلغا ئېلىنغان ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش ۋەقەلەر تەسۋىرل نگەن بولسا، سرىى

 ش كۈچى تېخىمۇ كۈچلۇك بولىدۇ. بەرگەن بايانلرىىڭرىى دەلىلگە ئايالنغان بولىدۇ ۋە قايىل قىلى
 

ىنداشلرىىمرىى   يەنە برى جەھەتتىى  ( narrative)  دا غان بايانالر از ، پاناھلىق ئلتىماىس ئۈچۈن يكۆپلىگەن قرىر
غان  ىدىلىن، پاناھلىق ئلتىماىس ئۈچۈن توشقۇز ەبىلئشلەتكەن كونكرىتنى ۋاقىت، ئورۇن ۋە شەخىسلەر 

برى برىى بىلەن زىددىيەتلىك بولۇپ  ەخىسلەر ش، يەنە ماكان، ۋاقىت ۋە  ئۇچۇرالر  ئشلەتكەنجەدۋەلگە 
  قالماسلىقىغا ئاالھىدە دىققەت قىلىنىىسى كرىەك. 

ق باياننامىىس يازغاندا، پاالنى ئاينىڭ پۇستانى كۈنى مەن قەشقەردىىك ۋاقتىمدا...... دەپ يازغان ىپاناھل
. ا دەل شۇ ئورۇندا  ئكەنلىكىمرىى گەۋدىل بولساق، پاناھلىق جەدۋىىل توشقۇزغاندا شۇ ۋاقىتت ەنگىنى ياخىسى

. ەئ نى يالغانجى قىلغان بولىمرىى بۇنداك كىچىك برى نوقتا سوتچىالرنىڭ كۆزىدىن   كىس تەقدىردە ئۆز ئۆزىمرىى
 قاچمايدۇ. 

 
بۇ يەردە ئاالھىدە تەكىتلەشكە تىگىشلىك نوقتا شۇدۇر. پاناھلىق ئشلرىى بارلىق غەرپ دۆلەتلرىىدە 

 يۈرۈشلەشكەن، سىستىمىالشقان قانۇنى برى جەريان بولۇپ، كوچا پاراڭلرىى ياىك بۇرۇن بۇ خىل ناھاينى 
جەريانالر بېشىدىن ئۆتكەن كىشىلەرنىڭ يول كۆرسىتىىسى بىلەنال بولىدىغان، ياىك دائم ئۇچرايدىغان  

دا، "ئۇيغۇر بولساڭال سېنى قوبۇل قىلىۋىرىدۇ" دەپ برى جۈم لە سۆز بىلەن شەكىل بىلەن ئەيتقىنىمرىى
يېغىنچاقاليدىغان برى ئاددى جەريان ئەمەس. شۇڭا پاناھالنغۇچى نامزاتلرىىنىڭ چوقۇم قانۇن ساۋادى 
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  ، مەتلەردە ساالھىيەتلىك كەسنى مەلۇمانى بولغان كىشىلەر بىلەن مەسلەھەتلىشىىسى بولغان ياىك بۇ خرىى
 ئۇالردىن قانۇنى ياردەم سوراش بەكال موھىم.  

ۆلەتلەرنىڭ پاناھلىق ئشلرىىغا قارايدىغان ئورگانلرىى مۇستەققىل سوت خاركترىىنى چۈنىك كۆپلىگەن د
ئالغان ئورۇنالر بولغاچقا، بۇ ئورۇنالردا قارار بەرگۈچى بولۇپ ئشلەيدىغان سوتچىالرمۇ شۇ دۆلەتنىڭ 

ناھلىق  كۆچمەنلەرگە مۇناسىۋەتلىك قانۇن تۈزۈملرىىنى ياخىسى بىلىدىغان كەسنى خادىمالردۇر. شۇڭا  پا
 جەريانلرىىدا يىتەرلىك قانۇنى ياردەم ۋە مەسلەھەت ئېلىشقا سەل قارىماسلىق كرىەك. 

 
ىشال ئەمەس  ى  پاناھلىق باياننامىسىغا يرىر

مۇۋاپىق قانۇنى مەسلەھەت ئالغاندىال، يالغۇز قايىس نوقتىالرنى
.  بەلگ قانداق ئەھۋالالرنى يازماسلىقنى ۋە قانداق ئەۋالالردىن ئۇزاق تۇرىشنىم  ۇ  بىلىۋااليسرىى

. لىكىى قايىس نوقتىالردىن ئۇزاق   ىشنى ھەممە كىىسى ئاز كۆپ بېلىىسى مۇمكىى ى  يرىر
قايىس نوقتىالرنى

 تۇرۇشنى بولسا يەنىال قانۇنچىالر بىلىدۇ. 
ىش بىلەن ئوخشاشال نىمىلەرنى يازماسلىقمۇ سۇنۇلغان ئلتىماسنىڭ تەقدىرىگە ناھاينى  ى چۈنىك نىمىنى يرىر

 ۇ. موھىم ۋە ھالقىلىق تەسرى كۆرسىتىد
 

نداشالرنىڭ تاپشۇرغان شەخىس گۇۋاھلىقىنى كۆرۈپ   ىمالتقان قرىر تۇركىيەدىن كاناداغا كىلىش ئۈچۈن ترىى
 چىققاندىن كىيىى بۇ نوقتىنى ئاالھىدە ئەسكەرتىشنى موھىم دەپ قارىدۇق. 

ىنداشلرىىمرىى مەيىل ۋەتەندىىك زۇلۇمالرنى تەسۋىرلىگىنىدە بولسۇن ياىك تۈركىيەدىىك  كۆپلىگەن قرىر
ينچىلىقالرنى چۈشەندۈرگەندە بولسۇن، ئش تاپالماسلىق، ئايرىمچىلىققا ئۇچراش، ئقتىسادى قې

جەھەتتىى قىينىلىپ قىلىش قاتارلىقالرنى ئاساسلىق ئورۇندا قويۇپ گۇۋاھلىق بەرگەن. بۇ ئامىلالرنىڭ  
دۇنيانىڭ ھىچ برىى پاناھلىق تىلەشنىڭ ئاساىس بواللمايدۇ. چۈنىك مەلۇم دەرىجىدىىك ئايرىمچىلىق 

ىدە ئاز ۋە كۆپ مەۋجۇتتۇر. يەنى ئايرىىمچىلىقتىى ھىچ برى دۆلەت خاىل ئەمەس ۋە مەڭگۈ   ھەممە يرىر
بواللمايدۇ. ئەڭ موھىىم برىاۋغا قارىتىلغان ئايرىمچىلىقنىڭ ئۇ كىشىنىڭ ھاياتىغا تەھدىت پەيدا قىلىىسى 

. كانادا ۋە ئاساسلىق غەرپ دۆلەتلرىى  امىسىدىىك بەلگۈلەنگەن  جەنۋە ئەھدىن 1951ناتايىى
پاناھالنغۇچىالر ئېنىقلىمىسىنى قوبۇل قىلغىنى ئۈچۈن ۋە بۇ ئەھدىنامە ئقتىسادى قېيىنچىلىق ۋە ياىك 

مىلىل ئايرىمچىلىقنى پاناھلىنىشنىڭ ئاساىس دەپ قارىمىغانلىقى ئۈچۈن، تۈركىيەدىن يولالنغان كۆپلىگەن  
نىڭ پا نداشلرىىمرىى  بۇ قرىر

ناھلىق ئلتىماسىنى تاپشۇرغاندا بىللە ئشلىتەلمىدۇق.  خۇسۇىس گۇۋاھلىقالرنى
 . غا پايدىلىق بولىشتىى بەكرەك زىيانلىق ئاقىۋەت كەلتۈرەتنى ىنداشلرىىمرىى  چۈنىك بۇ گۇۋاھلىقالر بۇ قرىر

 
 خىياىل ھىكايە ئاددىال ەمۇنە بولسۇن ئۈچۈن، سىلەرگە برى ن بۇ قولالنمىنڭ ئاخرىىدا ئۈلگە ياىك 

ىلىىسى كرىەك ئكەنلىكىنى  قىلىغ ئارقىلىق مىسال قۇرۇلمىسىنى  ى ، ئەڭ ياخىسى ھىكايىنىڭ قانداق يرىر
 .   كۆرسىتىپ ئۆتىمرىى

 
 

 پاناھلىقنز قايىس يەرگە تاپشۇرۇش مەسىلىىس  -4
 

 زۆرۈر بولغان كىملىك بەلگىلرىى تولۇق تەييارالنغان ۋە پاناھلىق تىلەش ئۈچۈن الزىملىق بولغان جەدۋەل
 ئامىل(  5) جەنۋە ئەھدىنامىسىدىك  تولۇق تولدۇرۇلۇپ, پاناھلىق ئاساسلرىى ۋى مۇناسىۋەتلىك فورمىالر 
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كۆرسىتىلىپ تەييارالنغان پاناھلىق تولۇق   ) شەخىس كەچۈرمۈشلەر( سەۋەپلەر  ۋە شەرھىيلەنگەن
،   باياننامىسىدىن ىپ ۋە قايىس ئورگانالرغاترىيالالرنى ابۇ مكىيىى رىمرىى دىگەن سۇئالغا تاپشۇ   نەگە برىر

 .    بۇ سۇئالغا جاۋاپ برىىش ئۈچۈن قايىس دۆلەتتە تۇرىۋاتقىنىمرىى ناھاينى موھىم.   كىلىپ تاقىلىمرىى
 

ھازىر بارلىق غەرپ دۆلەتلرىىدە ئۇيغۇرالر ياشايدىغان بولغاچقا ۋە بۇرۇن بۇ دۆلەتلەرگە ئورۇنالشقان  
بە ساۋاقالرغا ئگە بولغان بولغاچقا، ئەڭ موھىىم  ى قىممەتلىك تەجر ئۇيغۇرالر، پاناھلىق ئشلرىىدا ناھاينى 

نىڭ پاناھلىق ئشلرىىنىڭ ئوڭۇشلۇق بولىىسى ئۈچۈن  ىنداشلرىىمرىى بۇ دۆلەتلەردىىك ئۇيغۇر تەشكىالتلرىى قرىر
مەت قىلى  ىنداشلرىىمرىى ئۈچۈمن تېپىلغۇسرىى برى ئەۋزەللىك. بۇ تەشكىالتالر ۋە  خالىسانە خرىى دۇ. بۇ قرىر

ىش بولسۇن،  ئادۇكات تېپىش بولسۇن ياىك مۇناسىۋەتلىك   مەيىل  ىيەتچىلەر پائال مەسلەھەت برىر
ى  مەتلەردە   ئلتىماس تاپشۇرۇش، تەرجىمان تېپىش قاتارلىق ئەمىىل ۋە كونكرىتنى  پئورۇنالرغا برىر خرىى

نىڭ ئەمىىل ىنداشلرىىمرىى   ەيدۇ. شۇنىڭەل قارىتا تولۇپ جاۋاپ برىر  رىىغا ئھتىياجل بولسۇن، پاناھالنغۇچى قرىر
نداشالرنىڭ قايىس دۆلەتكە بارسا دەل شۇ دۆلەتتىىك ئشەنجىلىك ئۇيغۇر تەشكىال  تلرىى بىلەن ئۈچۈن قرىر

 ئلتىماس ئشلرىىنىڭ راۋان داۋام قىلىشىدىىك ئەڭ موھىم قەدەمدۇر.   پاناھلىق  ئۇالرنىڭ  ،رنىتىىسى ئو ئاالقە 
 زىالندىيە ۋە باشق

ى
ىلىيە، يېىك ىكا، ئاۋسرىى ا ئاساسلىق ئۇيغۇرالر ئولتۇراقالشقان ياۋرۇپا برىلىگىگە كانادا، ئامرىر

ھلىق جەريانلرىى، شۇ دۆلەتلەردىىك ئۇيغۇر تەشكىالرتلرىى تەرىپىدىن برى تۇتاش  ائەزا دۆلەتالرنىڭ پان
 ياردەم ۋە مەسلەھەت ئاساسىدا يۈرۈشلەشكىنى ئۈچۈن بۇ يەردە  ئايرىم توختىلىشنىڭ ھاجىنى يوق. 

 
V -     تۈركىيەدىىك ئۇيغۇرالر ھەققىدە قېسىم 

  
ئۇيغۇرالر ئەڭ كۆپ ئولتۇراقالشقان دۆلەت بولغان تۈركىيەدە پاناھلىق ھەققىدىىك قانۇنى ئۇقۇمالر 

، بەلگ كۆپلىگەن تەشكىالت ۋە  ىنداشلرىىمرىى ئارىسىدا ئايدىڭ ئەمەسال بولۇپ قالماستىى كۆپلىگەن قرىر
نىڭمۇ دىققىتىدىن قاچقانئۇيغۇر داۋاىس ئۈچۈن تۆھپە قوشۇۋ  ىنداشلرىىمرىى كۆپ مەسىلىلەر بار.    اتقان قرىر

بۇ مەسىلىلەر تۈركىيەنىڭ مەۋجۇت چەتئەللىكلەر ۋە پاناھالنغۇچىالر قانۇنى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. شۇ  
 قويۇلغان قانۇنى چەكلىمىلەر  ا ۋە پاناھالنغۇچىالرغ سەۋەپتىى پاناھالنغۇچىالرنىڭ ھەق ھوقۇقى 

 .  بولمىغان چۈشەنجىلەر خېىل ئومۇمالشقان دىيەلەيمرىى  شەنرۇ ھەققىدە 
 

ھەققىدە  رىىقانۇنى رەسمىيەتل  نىڭ، پاناھالنغۇچىالر جەريانلرىى ىڭ پاناھلىنىششۇ سەۋەپتىى  تۈركىيەن
 .  قىسقىچە توختالماقچىمرىى

 
 تۈركىيەدە پاناھلىنىش ۋە پاناھلىنىش جەريانلرىىبۆلۈم:  -1

 
تۈركىيەدە پاناھلىنىش ۋە   ئۇيغۇرالر ئەڭ كۆپ ئولتۇراقالشقان دۆلەتلەرنىڭ برىى. شۇ سەۋەپتىى  ،تۈركىيە

پاناھلىنىش جەريانلرىى ھەققىدە رەسىم ۋە تولۇق چۈشەنجىگە ئگە بولۇش خېلىال موھىم ئەھمىيەتكە 
  ئگە. 

 
  مەنلەر كۆچ   ە تەۋەكمىنىسترىلىك تۈركىيەدە پاناھلىق ئشلرىى تۈركىيە ئچىك ئشالر مىنىسترىلىىك ۋە بۇ 

  Türkiye Göç Idarisi-  Turkish Immigration   ))  ئدارىىس تەرىپىدىن برى تۇتاش باشقۇرىلىدۇ. 
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جەنۋە پاناھالنغۇچىالر ئەھدىنامىسىغا ئمزا قويغان دۆلەت بولۇپ، ئۇنىڭدىن باشقا   1951تۈركىيە يەنە 
كۆچمەنلەرگە مۇناسىۋەتلىك  )  Uyum Yasalari  مىدا )    ماسلىشىش قانۇنلرىى نا ياۋرۇپا برىلىىك بىلەن
شۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ھالدا  نى چىقارغان ۋە ۋە شۇ قانۇن ئاساسىاىىك بەلگىلىمىلەر كۆپلىگەن قانۇنالر 

ئمزا قويغان دۆلەت. شۇ سەۋەپتىى تۈركىيەنىڭ پاناھالنغۇچىالرغا   كۆپلىگەن خەلقئارا توختانامىالرغا 
قىتئەلرىىدىىك كۆپلىگەن دۆلەتلەرگە سىلىشتۇرغىىل بولمايدۇ.    تۇتقان سىياسىتىنى ئاسىيا، ئافرىقا

، پاناھالنغۇچىالشۇنداقتىمۇ تۈركىيەنىڭ پاناھالنغۇچىالر سىياسىتى رنىڭ ھەق ھوقۇقلرىى ۋە بۇالرنى  نى
، ئجرا قىلى  ھالنغۇچىالرنىڭ پاناھلىق اپان شتىكىدۆلەت ئاپاراتلرىىنىڭ ئىشلەش فۇنكىتسىيەسىنى

ھۆكۈمەتتىى ۋە ھۆكۈمەتنىڭ كۈندىلىك  ،ئلتىماسىنى قوبۇل قىلىش ئۈچۈن تەسىس قىلىنغان ئاپاراتالرنىڭ
مەۋجۇت  ە ، غەرپ دۆلەتلرىىد گراممىلرىىدىن مۇستەققىل ھالدا مەشغۇالر قىلىش باسقۇلرىىنى و سىياىس پر 

ھالدىىك تەرەپسرىى خاىل ۋە ھۆكۈمەتالرنىڭ كۈندىلىك سىياىس كۈنتەرتىپلرىىدىن   سىياسەتتىى  بولغان 
بىلەنمۇ سىلىشتۇرغىىل بولمايدۇ. دەل بۇ خىل پاناھالنغۇچىالر مەھكىمىىس ياىك سوت ئورۇنلرىى 

بەزى  كەملىكىدىن،   قىلىدىغان پاناھالنغۇچىالر سوتىنىڭ تمۇستەققىل ۋە تەرەپسرىى ھالدا مەشغۇال 
پاناھالنغۇچىالر، ئۆزگەرگەن سىياىس كۈنتەرتىپنىڭ، دۆلەتلەر ئارىسىدىىك سىياىس، ئقتىسادى ۋە 

  دىپلومتىك مۇناسىۋەتلەرنىڭ ئاسانال قۇربانلرىىغا ئايلىنىپ قالىدۇ. 
 

ەن ھىس يېقىندىن كۈزەتكەن كۆپلىگەن كىشىلەر قواليلىق بىل بۇنى تۈركىيەدە ياشىغان ۋە تۈركىيەنى 
 قىالاليدۇ. 

 
شۇنداقتىمۇ تۈركىيەدىىك پاناھلىنىش جەريانلرىى ۋە پاناھلىنىش شەرتلرىىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتۈش 

ىنداشالرغا پايدىلىق بولىدۇ دەپ قارىدۇق.   كۆپلىگەن قرىر
 

ىلگەن ئېنىقلىما  -2  تۈركىيەدە پاناھالنغۇچىالرغا برىر
 

،  ياۋرۇپا دۆلەتلرىىدە مەيدانغا كەلگەن  ، مىلىل كىلىپ چىقىىسى ، دىنى قى ۋەقەلەرگە مۇناسىۋەتلىك ھالدا، ئرىر
مەلۇم برى ئجتىمانى گرۇپپىغا تەۋەلىكىدىن ۋە ياىك سىياىس چۈشەنچىلرىىنى ئپادىلىگەنلىىك سەۋەپلىك 

پۇقراىس بولغان دۆلىتىنىڭ سرىتىدا   ،زۇلۇمغا ئۇچرايدىغانلىقى ھەققىدىىك ھەقلىق قورقۇسىغا بىنائەن
ۋە ياىك شۇ قورقۇ سەۋەلىك   ، ۋە ئۆزى ياشىغان دۆلەتنىڭ قوغدىنىشىدىن مەھرۇم قالغانياشىغان

قوغدۇنۇش تەلەپ قىاللمىغان مۇھاجرىغا، ھەمدە يۇقارقى قورقۇالر تۈپەيلىدىن ئۆزى ئەسىل تەۋە بولغان  
  ن تەۋە دۆلىتىگەەلەر بىلپئوخشاش سەۋە  ەدۆلەتنىڭ سرىتىدا ياشاشقا مەجبۇر بولۇپ قالغان ۋ 

ھىيەت ئنىقالش رەسمىيەتلرىىدىن  قايتالمىغان، قايتىشنى خالىمىغان ۋەتەنسرىى كىشىلەرگە مەلۇم ساال
ىلگەن ساال   ھىيەتنى كۆرسىتىدۇ. كىيىى برىر

- 61نومۇرلۇق چەتئەللىكلەر ۋە خەلقئارا قوغداش قانۇنىنىڭ -6458ئاپرىل تارىخىدىىك -04يىىل -2013
  اددىىس. م

(https://www.goc.gov.tr/multeci) 
 

نى تارتىشقا تىگىشلىك ھالقىلىك سۆز شۇ  : بۇ يەردىىك دىققىتىمرىى  

https://www.goc.gov.tr/multeci
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 جەنۋە ئەھدىنامىىس  1951ڭ ئچىدىن، تۈركىيە پەقەتال ياۋرۇپ دۆلەتلرىىدىن كەلگەن پاناھالنغۇچىالرنى 
انالرنىال پاناھالنغۇچى دەپ قارايدۇ.  شەرتكە چۈشىدىغ 5بىكىتكەن   

 
 . 

 تۈركىيەدە پاناھلىق تىلەشتىز بۇرۇن بىلىشكە تەگىشلىك موھىم مەلۇماتالر  -3
 

جەنۋە ئەھدىنامىسىغا قول قويغان دۆلەت بولسىمۇ، لىكىى بۇ ئەھدىنامىغا  1951تۈركىيە جۇمھۇرىيىنى 
 شەرتلىك ھالدا قوشۇلغان. ماكان شەرنى قويغان، يەنى جۇغراپىيەلىك قول قويغاندا 

گەن. شۇ  ەنبەلگۈلۈك جۇغراپىيەلەك رايۇن بىالنال چەكل  يەنى بۇ ئەھدىنامىنى ئجرا قىلىش ئۈچۈن
، يەنى پاناھالنغۇچى ساالس ىشىىسى ھىيىتىگە ئگە ەۋەپتەن تۈركىيەدە ئۇيغۇرالرنىڭ تولۇق پاناھلىققا ئرىر

مۇمكىى ئەمەس. تۈركىيە جۇمھۇرىينى پەقەتال ياۋرۇپا برىلىكىگە ئەزا    مەۋجۇت قانۇنالر بويىچە بولىىسى 
ي جەنۋە ئەھدىنامىسىدىىك شەرتلەر بويىچە پان 1951دۆلەتلەردىن كەلگەنلەرگە 

اھالنغۇچى ساالھىيىنى
ىدۇ ۋە  ەلەيدۇ. ياۋرۇپا برىلىكىكىنىڭ سرىتىدىن كەلگەنلەرگە بولسا ۋاقىتلىق پاناھالنغۇچى ساالھىيىنى برىر برىر

دۆلەتكە ئورۇنلىشىپ بولغىچە تۈركىيەدە ۋاقىتلىق تۇرىشىغا رۇقسەت قىلىدۇ. بۇ پەرقنى -3بۇالرنىڭ 
  ياخىسى بىلىۋىلىش كرىەك. 

 
ىشمەكجى بولغانالرغا، تۈركىيە جۇمھۇرىيىنى ئىچىك ئشالر مىنىسترىلىقى  تېخىمۇ كۆپ  ئۇچۇرغا ئرىر

 .  كۆچمەنلەر ئدارىسىنىڭ رەسىم تور سەيپىسىدىىك مەلۇماتالرغا قاراپ چىقىشىنى تەۋسىيە قىلىمرىى
 

رەسىم تور سەيپىسىدىىك پاناھالنغۇچىالرغا تۆۋەندىىك تۈركچە پاراگراف، تۈركىيە كۆچ ئدارىسىنىڭ 
لىگەن ئېنىقلىمىنىڭ تۈركچىىس  ئوقۇپ بېقىشىڭالرغا سۇندۇق.  بولۇپ برىر

 
Mülteci 

Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal 
gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı 
sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin 
korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak 
istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin 
dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen 

vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statüyü ifade eder . 
 

   

 مەنبە: 

https://www.goc.gov.tr/multeci 
  

 

https://www.goc.gov.tr/multeci
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پاناھالنغۇچىالر شەرتلىك   

 

، مىلىل كىلىپ  ، دىنى قى ياۋرۇپا دۆلەتلرىىنىڭ سرىتىدا مەيدانغا كەلگەن ۋەقەلەرگە مۇناسىۋەتلىك ھالدا، ئرىر
، مەلۇم برى ئجتىمانى گرۇپپىغا تەۋەلىكىدىن ۋە ياىك سىياىس چۈشەنچىلرىىنى ئپادىلىگەنلىىك   چىقىىسى

پۇقراىس بولغان دۆلىتىنىڭ  ,ىق قورقۇسىغا بىنائەنسەۋەپلىك زۇلۇمغا ئۇچرايدىغانلىقى ھەققىدىىك ھەقل
سرىتىدا ياشىغان، ۋە ئۆزى ياشىغان دۆلەتنىڭ قوغدىنىشىدىن مەھرۇم قالغان، ۋە ياىك شۇ قورقۇ  

سەۋەلىك قوغدۇنۇش تەلەپ قىاللمىغان مۇھاجرىغا، ھەمدە يۇقارقى قورقۇالر تۈپەيلىدىن ئۆزى ئەسىل 
ن تەۋە  ەلەر بىل پئوخشاش سەۋە ەاشقا مەجبۇر بولۇپ قالغان ۋ تەۋە بولغان دۆلەتنىڭ سرىتىدا ياش

ھىيەت ئنىقالش  دۆلىتىگە قايتالمىغان، قايتىشنى خالىمىغان ۋەتەنسرىى كىشىلەرگە مەلۇم ساال
ىلگەن ساال   ھىيەتنى كۆرسىتىدۇ. رەسمىيەتلرىىدىن كىيىى برىر

 
پاناھالنغۇچىالر  ،  شەرتلىك  تۈركىيەدە دۆلەتكە  -3   دىگىنىمرىى ئچىدە  مۇددەت  بولغان  ئورۇنالشقىچە 
  بولۇپ ۋاقىتلىق ساالھىيەتنى كۆرسىتىدۇ.  دىغان كىشىلەرگە قارىتىلغان ئۇقۇمتۇرۇشقا رۇقسەت قىلىنى

 
ئاساسەن   پاناھالنغۇچىالر،  شەرتلىك  ئەيتقاندا  ئېنىقراق  تېخىمۇ  پاناھلىق -3يەنى  سىياىس  دۆلەتتىى  برى 

ئۈچۈن ئۆتكۈنجى پاناھلىق تىلىگەن كىشىلەرنى     شىنى قوغد   دىن خەلقئارالىق  تىلەش مەقسىتىدە تۈركىيە 
   كۆرسىتىدۇ. 

https://www.goc.gov.tr/sartli-multeci 
 
 
 . 

 ش ىنى ئككىنجى دەرىجىلىك قوغد
İkincil Koruma 

ھىيىتىگە چۈشمەيدىغان، لىكىى تەۋە دۆلىتىگە پاناھالنغۇچى ساالپاناھالنغۇچى ۋە ياىك شەرتلىك 
 قايتۇرۇلغان تەقدىردە : 

  مەھكۇم بولىدىغان ۋە ياىك ئۆلۈم جازاىس بىلەن جازالىنىدىغان، ا ئۆلۈم جازاسىغ -1
  بولىدىغان،قېيىى قىستاق، تەن جازاىس، رەھىمسرىى ۋە ياىك ئنسانى غۇرۇرنى خورلىغۇچى جازاغا دۇچار  -2
توپيەكۈن زوراۋانلىق  مۇناسىۋىنى بىلەنخەلقئارالىق ۋە ياىك ئۆز دۆلىتىدىىك قوراللىق توقۇنۇش  -3

ددى تەھدىتلەرگە دۇچار بولىدىغان، بۇ خىل ئەھۋال يۈز بەرگەندە تەۋە  ىج گە شۇ ئاساستىىكھەركەتلرىى 
خالىمايدىغان چەتئەللىك ياىك دۆلەت  دۆلىتىنىڭ قوغدىنىشىدىن پايدىلىنالمايدىغان ياىك پايدىلىنىشنى 

ىلىدىغان ساال  ھىيەتنى كۆرسىتىدۇ. تەۋەلىكىسرىى كىشىگە ساالھىيەت بىكىتىش جەريانىدىن كىيىى برىر
 
 

 

https://www.goc.gov.tr/sartli-multeci
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  تۈركىيەگە پاناھلىق ئلتىماىس -4
] 

سىنتەبرىدىن باشالپ تۈركىيەدە پاناھلىق ئلتىماىس قوبۇل  -10يىىل -2018ب د ت پ ئا ك ئشخانىىس 
ىشنى توختاتنى ۋە چەتئەلدىن كەلگەن پاناھالنغۇچىالرنىڭ پاناھلىق ئلتىماسىنى برى تەرەپ قىلىش قىل

 قۇرۇلغان كۆچ ئدار 
ى
ۈزۈپ  كىسىغا ئۆت ھوقۇقىنى تۈركىيە ئچىك ئشالر مىنىسترىلىقى تەۋەلىگىدە يېىك

  . بەردى
 

 تۈركىيەدە پاناھلىق ئلتىماىس تاپشۇرۇش ۋە ئۇنىڭ جەريانلرىى 
 

پاناھلىق ئلتىماىس كۆپ ھالالردا پاناھالنغۇچى تەرىپىدىن تەييارلىنىدىغان يازما بايان  پاناھالنغۇچىالرنىڭ 
تۈرلۈك  5ئەھدىنامىسىدا بەلگۈلەنگەن جەنۋە  1951بولۇپ، تەۋە دۆلىتىدىن نىمە سەۋەپتىى ) 

ىگە ئاساسەن( قېچىشقا مەجبۇر بولغانلىقى ۋە يەنە نىمە سەۋەپتىى ئۆز  پاناھالنغۇچىالرنىڭ شەرتلرى 
، ياىك نىمە سەۋەپتىى ئۆز ئختىيار  ھەققىدە  بىلەن قايتىشنى خالىمايدىغانلىغى ى دۆلىتىگە قايتااليدىغانلىقى

اىك تىلدا ئەيتىلغان ھىكايە( . ىنى كۆرىتىدۇاياننامە تەپسىىل بئزاھلىق تەييارالنغان  بۇ پاناھلىق    ) ئېغرىى
 باياننامىسىمۇ تۈركىيە تەرىپىدىن تەلەپ قىلىنىدۇ 

 
پاكىتلىق رول ئوينايدىغان   ن دەرىجىدەيازما باياننامىدا سرىى ئوتتۇرۇغا قويغان سەۋەپلەرگە مۇمكىى بولغا

نىڭ ئلتىماسىڭرىى ئۈچۈن پايدىلىق بولىدۇ ماترىيالالرنى قوشسىڭرىى   لىكرەسىم، ھۆججەت   . سرىى
، ئۆزىڭرىىگە ئائىت ا يازم ق كىملىك )پاسپورت، كىملىك، توي  ىبولغان بارل  بايان تەييارالنغاندىن كىيىى

قاتارلىق ماترىيالالر بىلەن سرىىگە ئەڭ يېقىى ئادىرىستىىك كۆچمەنلىك ئشخىانىسىغا  )گۇۋاھنامىىس، دىپلوم 
نى  ىپ، كىملىك ۋە يازما باياننامىڭرىى نى ئوچۇق ۆ وشۇپ، ئقبرىر نىڭ پاناھلىق تىلىمەكجى ئكەنلىكىڭرىى زىڭرىى

نى تاپشۇرسىڭرىى بولىدۇ.     بايان قىلىپ مەسئۇل خادىمغا ئلتىماسىڭرىى
 

ىمغا ئالدۇرىدىغان ئادرىس ياىك سۆھبەت ئۆت ئلتىماس تاپشۇرۇلغان  ، سرىىگە ترىى ۈزۈش ئھتىياچى كدىن كىيىى
  زۆرۈر دەپ قارالسا كىيىنىك ئۇچرىشىش ۋاقنى ۋە كۈنىنى سرىىگە بىلدۈرىدۇ. 

نىڭ پاناھلىق تەلەپ قىلىش سەۋەپلرىى سرىى بىلەن برىدەكلىككە  ، ۋە ئائىلىڭرىى ئەگەر ئائلە بولغان بولسىڭرىى
غا قوشۇپ تاپشۇرسىڭرىى ئگە بولغان بول نىڭ ئلتىماسىڭرىى نىڭ مەلۇماتلرىىنىمۇ ئۆزىڭرىى سا سرىى ئائىلىڭرىى

  بولىدۇ. 
تۈركىيەدىىك مەلۇم برى كۆچمەنلەر ئدارىسىگە پاناھلىق ئلتىماىس تاپشۇرغاندىن كيىى سرىى تاپشۇرغان  

ىدۇ. ر گە قايتۇ بارلىق ماترىيالالرنىڭ كوپىيەسىنى ئېلىۋىلىپ ماترىيالالرنىڭ ئەسىل نۇسخىسىنى سرىى    ۇپ برىر
ىشىڭرىى تە چ ئدارىىس سرىىگە ھەقسرىى  كۆ سىيە قىلىنىدۇ ياىك  ۋ ئەگەر تۈركچە بىلمىسىڭرىى تەرجىمان ئلىپ برىر

. ئەگەر تەرجىماننىڭ ۋاقتىنى ساقالپ ئلتىماس ۋاقتىم ئۇزىراپ   تەرجىمان ئورۇنالشتۇرىىسى مۇمكىى
 بارغىنىڭرىى ئەۋزەل. كەتمىسۇن دىسىڭرىى ئۆزىڭرىى تەرجىمان ئېلىپ 

 

دىن توغرا ۋە ئسپا ا بۇ جەريانالرد    تەلەپ قىلىنىدۇ. رىى لىق مەلۇماتالرنى تاپشۇرىشىڭتسرىى
سۆھبەتنىڭ ئورنى ۋە    ئەگەر يەنە سۆھبەت ئۆتكۈزۈش ئھتىياچى تۇغۇلسا سرىىگە كىيىنىك قېتىمىلق 

  ۋاقتىنى بىلدۈرىدۇ. 
 

https://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey/regular-procedure#_ftn3
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ىمغا ئالدۇرۇش ئشلرىىدىن كىيىى سرىىگە  "   كۈن  30ترىى مۆھلەتلىك "خەلقئارا قوغدىنىش ساالھىيىنى
.   لىدۇ. ىبەلگىىس برىر    بۇ بەلگە ئۈچۈن ھەق تۆلىمەيسرىى

دە برىدىن كۆپ كىىسى ئلتىماس سۇنغان بولسا ئائىلىدىىك ھەر برى كىىسى ئۈچۈن ئايرىم ئىلئەگەر ئا ىڭرىى
  ئايرىم ساالھىيەت بەلگىىس ئېلىشنى ئۇنتۇپ قالماڭ. 

 

ىمالش نومرىى بار بولۇپ، بۇ نومۇر كىيىنىك ەبۇ بەلگە ئۈستىد  سرىى تەلەپ  كۈنلەرە  چەتئەللىكلەرنى ترىى
قىلىدىغان نۇرغۇنلىغان مۇالزىمەتالر ئۈچۈن، يەنى ساالمەتلىك تەكشۈرۈش، باشقا ياردەملەرگە ئلتىماس 

  قىلىش قاتارلىقالر ئۈچۈن بەك موھىم. 
 

نىڭ بىلىشىڭرىىگە تىگىشلىك  رلىق بۇ ئلتىماس ۋە ساالھىيەت بەلگىىس  ابولسا بيەنە برى موھىم ئش سرىى
 ئېلىش جەريانىلرىى ھەقسرىى بولۇپ، پاناھالنغۇچىالردىن ھەق تەلەپ قىلىنماسلىقى كرىەك. 

مۈدۈرلىكىگە تاپشۇرىلىدۇ. ئاساسلىق ( گەنەل   باش )  تۈركىيەدە بارلىق پاناھلىق ئلتىماىس كۆچ ئدارىىس
دە رايۇن خاراكترىلىق كۆچمەنلەر ئدارىىس مەۋجۇت بولۇپ  ۋىاليەتلەر ۋە چۇڭ شەھەرلەنىڭ ھەممىسى

ىل ئاخرىىدا بەزى ئاساسلىق شەھەرلەردىىك كۆچمەنلەر ئدارىسىنىڭ ئادرىسلرىى بۇ بۆلۈم   . ىدۇ ئايرىم برىر
 

 ئلتىماسنىڭ برى تەرپ قىلىنىىسى ۋە كرىەكلىك ۋاقىت:  -5
 

قارارغا باغلىنىدۇ. ۋىاليەتلىك)رايۇنلۇق(  پاناھلىق ئلتىماىس كۆچمەنالر باش )گەنەل( مۈدۈرلىىك تەرىپىدىن 
تەرەپ قىلىش ۋە ئشلەمگە قويۇش ۋەزىپىسىنى   كۆچمەنالر ئدارىىس بولسا تاپشۇرۇلۈان ئلتىماسنى برى 

  ئاقتۇرىدۇ. 
ىملىتىلغاندىن  راپىدا ۋاقىت كىتىدۇ. ت ئاي ئە 6ئاخرىقى قارار چىققۇچە تەخمىنەن   پاناھلىق ئلتىماىس ترىى

مۇ ئەڭ ئاخرىقى ۋاقىت چېىك ئەمەس، يېقىندىن بۇيان بەزى پاناھالنغۇچىالرنىڭ  ۇ لىكىى ب ھەرگرىى
. بۇ ئەھۋال  ىئلتىماسىنىڭ ئاخرىقى قارارغا باغلىنىىسى ئۈچۈن يىلالر كەتكەن ئەھۋالالرمۇ كۆپ كۆرىلد

  خەلقارالىق پاناھالنغۇچىالرنىڭ ئلتىماسىنى برى تەرەپ قىلىشتا كۆپ ئۇچرايدۇ. بولۇپمۇ 
 

 

لەشتۈرۈلگەن ئەھۋال ئ-6  الدىن كۆرۈلىدىغان ياىك ترىز

Prioritized examination and fast-track processing 
 

ىش  ئاالھىدە ئەھۋالدىىك خەلقئارالىق  ، بولۇپمۇ ئېغرىلىشىپ   پاناھالنغۇچىالرغا ئتىبار برىر جەھەتتىى
ئايالالر، ئېغرى كىسەللىك بىمارلرىى، ھەمراسرىى قالغان بالىالر قاتارلىق ئاالھىدا  دار قالغان ھامىل

ئەھۋالالردا، گەرچە بەزى توسالغۇالر تېخىچە مەۋجۇت بولسىمۇ، بۇ كىشىلەرنىڭ خەلقئارالىق 
ىملىتىش جەريانلرىىداىنىقوغد قىلىنىپ برى  ە امىلئمۇ  بىلەن  ئاالھىدە ئتىبار   شقا ئلتىماس قىلىش ۋە ترىى

 مەلۇم.  تەرەپ قىلىنغانلىقى 

 

 Personal interview   ئايرىم سۆھبەت

 

ىمالتقان كۈندىن باشالپ  كۈن ئچىدە   30نورمال ئەھۋالدا ۋىاليەتلىك كۆچمەنالر ئدارىسىگە ترىى
تەۋە   سرىى  كىشىلىك ھوقۇق ۋە  ،پاناھالنغۇچىالر قانۇنى   سۆھبەتكە چاقرىىلىشىڭرىى كرىەك. بۇ سۆھبەت،
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ىلىدۇ.   ەت ھەققىدە ياخىسى دۆل سۆھبەتنىڭ ۋاقنى ۋە ئورنى   تەربىيلەنگەن خادىمالر تەرىپىدىن ئېلىپ برىر
ىمالتقان كۈنى پاناھالنغۇچىغا ئېنىق ئۇقتۇرىلىدۇ. ئەگەر ئورۇنالشتۇرۇلغان سۆھبەت شۇ كۈنى بولماي  ترىى

ىلىىسى كرىەك.   10قالسا ئەڭ كىيىى بولغاندا كىيىنىك   ئەمىلىيەتتە بولسا  ىى كىلكۈن ئچىدە ئېلىپ برىر
پاناھالنغۇچىالر ھەر خىل سەۋەپلىق بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا سۆھبەتكە چاقرىىلمايدۇ، ھەتتا برى قانچە  

  ئايالپ كىچىكىدىغان ئەھۋالالر كۆپ ئۇچرايدۇ. 
 

، پىسخولوگ دو  ، ئادۇكاتىڭرىى ، ئائىلە ئەزالرىىڭرىى ) بار ك سۆھبەت ئۈچۈن سرىى ئائىلىڭرىى بولسا(، بالىالر  تۇرىڭرىى
، ياىك باال كىچىك بولسا بالىالرنىڭ قانۇنى ۋەكىىل بىلەن بىللە كەلسىڭرىى بولىدۇ.   مۇتىخەسىسىڭرىى

ياۋرۇپا پاناھالنغۇچىالر جەمىيىنى دوكالتىغا ۋە تۈركىيەدىىك ئادۇكاتالر ۋە ئاممىۋى تەشكىالتالرنىڭ  
زىدە ەدە ئومۇمىيۈزلىك تۆۋەن بولۇپ، ب باھالرىىغا قارىغاندا، سۆھبەت جەريانىنىڭ ساپاىس تۈركىيە 

سۆھبەتكە قاتناشقان خادىمالر قايمۇقتۇرىدىغان سۇئالالر ئارقىلىق، ئىمكان بار پاناھالنغۇچىالرنىڭ  
  ىكەن. ينى كۆپ ئۇچرايداھائلتىماسىنى رەت قىلىشنىڭ باھانىسىنى ئزلەيدىغان ئەھۋالالر ن

  

       Interpretation  تەرجىمە

مىنى قانۇنى   جەھەتتىى ۋىاليەتلىك كۆچمەنلەر ئدارىىس پاناھالنغۇچى ئۈچۈن ئھتىياجلىق تەرجىمانلىق خرىى
  بىلەن تەمىنلەش جاۋاپكارلىقىغا ئگە. 

جەريانلرىىنىڭ   بارلىق  ئلتىماسىنىڭ  پاناھلىق  سەۋەبىدىن  بولماسلىق  تەرجىمان  يىتەرلىك  لىكىى 
 ا ئۆزىڭرىى ئمكان بار تەرجىمان ئېلىۋىلىڭ. شۇڭ كىچىكىۋاتقانلىقى مەلۇم.   ەئاقساۋاتقانلىقى ۋ 

  

 Report  -دوكالت

  

جەدۋىىل، ئۈچۈن     سۆھبەت  ئېلىش  ئەنگە  بايانالرنى  بەرگەن  پاناھالنغۇچى  جەريانىدىىك  سۆھبەت 
بۇ    . ئشلىتىلىدىغان مەخسۇس خاترىە جەدۋىىل بولۇپ تاپىدۇ.  ئالدىناال بىكىتىلگەن سۇئالالردىن تەشكىل 

بىئوگرفىك پاناھالنغۇچىالرنىڭ  ...( سۇئالالر 
 

رەڭگ ئزى، كۆز  بارماق  ئاالمەتلرىى،    )  ئۇچۇرلرىى، كىملىك 
ئاساسلرىى قاتارلىق ئۇچۇرالرنى ئۆز ئچىگە    تىلەشتىىك  ۋە پاناھلىق   جەريانلرىى  قېچىشئۆزى تەۋە دۆلىتىدىن  

ىلىىسى كرىەك.   غاندىندۋەل تولدۇرۇلەبۇ جئالىدۇ،   كىيىى چوقۇم پاناھالنغۇچىالرغا كوپىيەسە برىر
 

تولدۇرۇلغان  بۇ سۆھبەت جەدۋىلىگە  بارغان خادىم چوقۇم  ئېلىپ  ئاخرىالشقاندا، سۆھبەتنى  سۆھبەت 
برىر  ئوقۇپ  پاناھالنغۇچىغا  برىلەپ  برى  نوقتىالرنى ى ئۇچۇرالرنى  قالغان  پاناھالنغۇچىنىڭ كەم   ، خاتا ىسى  ،

ىىسى كرىەك.    بولغان بايانالرنى ياىك قوشماقجى بولغان مەزمۇنالرنى تولۇقلىشىغا پۇرسەت يارىتىپ برىر
تول بايانى  ئمزاالنغان  ۇ پاناھالنغۇچى  ۋە  ئمزالىنىدۇ  تەرىپىدىن  پاناھالنغۇچى  بايان،  بۇ  قالنغاندىن كىيىى 

ئمز  خادىم  مەسئۇل  ئەگەر  ىلىدۇ.  برىر پاناھالنغۇچىغا  پاناھالنغۇچى    االنغان كوپىيەنى كوپىيەىس  بەرمىسە، 
بەزى ۋىاليەتلرىىدىىك ك  تۈركىيەنىڭ  تەلەپ قىلىىسى كرىەك، چۈنىك  ئدارىىس خادىملرىى ۆ چوقۇم  چمەنلەر 

  ۋالالر كۆپ كۆرۈلگەن. ھ پاناھالنغۇچى بايانىنىڭ كوپىيەسىنى بەرمەيدىغان ئە
  

ىلگەن قارارغا قايتا ئلتىماس  Appeal  -برىر
 

ۋە شەكىلدە  يازما  چوقۇم  قارار  ىلگەن  برىر ھەققىدە  سەۋەپل  پاناھالنغۇچى  ئوبىكتىپ  ھەم  رگە  ەقانۇنى 
ىلىىسى كرىەك.   ئاساسلىنىپ ى    )gerekçeli karar( يرىر
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ىلگەن   ىلگەن قارار ئلتىماسنىڭ رەت قىلىنىىسى ھەققىدە بولغان بولسا، برىر ئەگەر پاناھالنغۇچى ھەققىدە برىر
،قاراردا   چۈشەندۈرىلىىسى ھالدا  ئېنىق  باسقۇچالر  قەدەم  كىيىنىك  ئلتىماس     بۇنىڭدىن  قايتا  كىيىنىك 

ىلىىسى كرىەك.   ھەققىدە ئېنىق چۈشەنجە برىر
   جەريانىنىڭ قاچان ۋە نەدە بولىدىغانلىقى

ئەدلىيە  ھەم  پاناھالنغۇچىنىڭ  قارىتا  قارارغا  ىلگەن  برىر ئاستىدا،  ئەھۋال  ىلگەن  برىر قارارى  قىلىش  رەت 
ئترىاز  قارارغا  ىلگەن  برىر ئارقىلىق  قىلىش  ئلتىماس  ئورۇنالرغا  قايىس  جەھەتتىى  ئدارني  ھەم   

جەھەتتىى
  بىلدۈرۈش يوللرىى ئېنىق كۆرسىتىلىىسى كرىەك. 

 
ئترىاز،ىبرىر  ئدارى  دەسلەپىك  قارىتا  قارارىىغا  رەت  مۇدۇرلىكىنىڭ     لگەن  باش  كۆچمەنلەر  ۋىاليەتلىك 

قوغدىنىش مەسئۇل كومىسسىيە  پاناھالنغۇچىالرنىڭ  چىقىشقا  باھاالپ  قارارى    گەسىھوقۇقىنى  رەت 
ىلىپ    30كۈن ئچىدە يوللىنىدۇ. ئەگەر ئدارني ئترىاز جەريانىدىنىمۇ رەت قارارى چىققان تەقدىردە    10برىر
ھلەت ئچىدە مەمۇرى مەھكىمە ياىك ئدارى سوتقا ئەرز سۇنۇش ھوقۇقىڭرىى بار. تاىك پۈتۈن ئترىاز ۆ كۈن م
 ئاخىالشقۇچە پاناھالنغۇچىنىڭ تۈركىيەدە تۇرۇش ھوقۇقى كاپالەتكە ئگە بولغان بولىدۇ يوللرىى 

] 
 كومىتىنى سوت قارارلرىى ئۈچۈن ئەڭ ئاخرىقى يول، دانىشتاي ياىك دۆلەت ئستىشارە  

Onward appeal before the Council of State 
 

ىش يوللرىىنى تۈگەتكەندە ئەڭ ئاخرىىدا  پاناھالنغۇچى بارلىق ئدارى ۋە مەمۇرى سوت مەھكىمىلرىىگە ئەرز برىر
يۇقۇرى  ئەڭ  ئاتالغان  دەپ  دانىشتاي  تۈركىيەدە  ياىك  ئستىشارە كومىتىنى  دۆلەتلىك  يول  ىدىغان  برىر ئەرز 

ىشنىڭ ۋاقنى سوت قارارىدىن كىييىنىك برى   ا نغارگو رگىنى ھىساپلىنىدۇ. بۇ ئئەرزىيەت ئو   ئەرزنامە برىر
ئاخرىقى

 ئاي ئچىدە بولىىسى كرىەك. 
  رزىيىنى دۆلەت ئستىشارە كومىتىنى تەرىپىدىن رەت قىلىنغان تەقدىردە،ەپاناھالنغۇچىنىڭ ئ

 ەملرىى باشلىنىدۇ. چىقرىىۋىتىش ئشل  ۋە پاناھالنغۇچىنىڭ پۈتۈن قانۇنى ھەقلرىى ئاخرىالشقان بولىدۇ 
 
  

 Legal assistance -قانۇتز ياردەم -7
 

قوغد خەلقئارالىق  پاناھالنغۇچىالرنىڭ،  برى ىنىبارلىق  ئايرىلماس  پايدىلىنىشنىڭ  سۈپىتىدە   شتىى  تەركىۋى 
تۇتۇش   ئادۇكات  ياىك  ۋەكىل  قانۇنى  قىلىدىغان  ۋەكىللىك  بولۇپھ ئۆزلرىىگە  بار  دۆلەتلەر،   ،وقۇقى  كۆپ 

ھەققىنى پاناھالنغۇچىنىڭ تۆلىشىنى تەلەپ    مەۋجۇت ئمكانالرنىڭ چەكلىك بولىىسى سەۋەپلىك ئادۇكاتالر
  قىلىدۇ. 

ياردەم قىلىشنى خااليدىغان ئادۇكاتالردىن باشقا، نورمال    تۈركىيەدىىك ئەھۋالمۇ پەرقلىق ئەمەس. خالىسانە
ئاستىدا  ھە  ئەۋال  مىقتاردا  بەلگىلىك  جەريانلرىىدا    قئادۇكاتالر  پاناھلىق  تۈركىيەدىىك  قىلىدۇ.  تەلەپ 

مىقتارىنى  ھەقنىڭ  تۆلىنىدىغان  ئالدىنئاال  پاراڭلىشىڭپ  ھالدا  مۇۋاپىق  بىلەن  ئادۇكاتالر  تەجرىبىلىك 
  ل. ەئەۋز   بىكىتىۋالغان

 
 Legal assistance in judicial appeals-جەريانلرىى  تا قانۇنى ياردەميۇقۇرى سوتقا ئەرز سۇنۇش 

 

https://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey/regular-procedure#_ftn48
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قانۇن   تەۋەلىكىدىىك  ۋىاليەت  برى  ھەر  قارىتا  پاناھالنغىچىالرغا  بولمىغان  ئمكانى  ئقتىسادى 
ئادۇكات     جەمىيەتلرىى، دائر  جەريانلرىىغا  پاناھلىنىش  "ئەدىلىيە  خەلقئارالىق  ئۈچۈن  چىقىملرىى 

( بىلەن تەمىنلەيدۇ. ئەدلىيە ياردىمىغا ئلتىماس قىلىش شەرتلرىى بولسا ۋىاليەتتىى  adli yardimياردىىم) 
ۋىاليەتكە قاراپ پەرىلقلىنىدۇ. بەزى ۋىاليەتلەر ئەدىليە ياردىىم ئۈچۈن كەمبىغەللىك كىنىشكىىس تەلەپ  

  . تەلەپ قىلمايدۇ   قىلسا بەزى ۋىاليەتلەر
 

   

 

 تۈركىيەدىىك كۆچ ئدارىىس ئادرىسلرىى  -8

    

 

Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü 

Adres : Barbaros Mahallesi Binnaz Sokak No: 2 Çankaya/Ankara 

Telefon : 0 312 439 40 40ئ Fax : 0 312 439 40 66 

Mail : ankara@goc.gov.tr 
  
Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü 

Adres :Atakent Mah. Selahattin Çolak Bulvarı No:88 Yüreğir/Adana 

Telefon : 0 322 346 35 61ئ Fax : 0 322 346 46 64 

Mail :adana@goc.gov.tr 
  
İstanbul İl Göç Müdürlüğü 

Adres:Hırka-İ Şerif Mahallesi No: 64 Fatih/İstanbul 
Telefon :0212 499 40 00ئ Fax: 0212 455 78 99ئ Mail: istanbul@goc.gov.tr 

ېيپىسىدىن قواليلىق بىلەن تېپىۋىلىش ھ ەدرىسلەرنى كۆچ ئدارىىس تور ساباشقا مۇناسىۋەتلىك ئ
 .   مۇمكىى

 

( تۈركىيەدە دۆلەت  -9
ى
الرنىڭ ھەق ھوقۇق  )ۋەتەنسرىز

ى
تەۋەلىكىسرىز قالغانالرنىڭ ھەق ھوقۇق

 ۋە كاپالەتلرىى

 

ۋەتەنسرىى ياىك دۆلەت تەۋەلىكىسرىى كىشىلەر قانۇنى جەھەتتىى تۆۋەندىىك ھەق   تۈركىيەدە
 ھوقۇقالرغا ئگە: 

 

 قانۇندا بەلگۈلەنگەن تۈركىيەدە تۇرۇش رۇقسىتىدىن برىسىگە ئلتىماس قىلىش، 

تەرتىۋى ۋە جەمىيەت ئامانلىقىغا جىددى تەھدىت پەيدا قىلمىغان مۇددەتچە چىگرادىن  جامائەت 
 چىقرىىۋىتىلمەسلىك 

https://ankara.goc.gov.tr/
https://www.goc.gov.tr/ankara@goc.gov.tr
https://adana.goc.gov.tr/
https://www.goc.gov.tr/adana@goc.gov.tr
https://istanbul.goc.gov.tr/
https://www.goc.gov.tr/istanbul@goc.gov.tr
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چەتئەللىكلەرگە قارىتا يولغا قويۇلغان ئكىك تەرەپلىمىلىك ) چەتئەللىك تەۋە بولغان دۆلەت بىلەن  
 ش، لۇ خاىل تۇتۇ تۈركىيە ئوتتۇرىسىدىىك ئكىك تەرەپلىك كىلىشىملەردىن( مەسۇلىيەتچانلىقتىى 

( تەلەپ قىلىش ھوقۇقلرىىدىن بەھرىمەن  ەوقۇقى ۋ ھ ئشلەش  پاسپورت) ساياھات پاسپورنى
  بولۇش

  

 پاناھالنغۇچىالرغا يارەم تەشكىالتلرىى: -10
 

 پاناھالنغۇچىالر بىلەن ھەمكارلىق جەمىيىنى -1

MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ  
Anafartalar Cad. Salepçioğlu İşhanı No:96/511 Konak - İZMİR  
Tel&Faks: +90 232 483 54 21  
www.multeci.org.tr 
 bilgi@multeci.org.tr ئ ISBN: 978-605-65304 

 خەلقئارالىق پاناھالنغۇچىالر ھەق ھوقۇقلرىى جەمىيىنى -2

Uluslararasi Multeci haklari  dernegi 
Adres: Ali Kuşçu Mah. Fatih Türbesi Sokak, No: 31 Daire: 2 , Fatih / İstanbul 
Tel: +90(212) 531 20 25/ Fax: +90(212) 531 20 26/ Email: info [@] umhd.org.tr https://www.umh تۈd.org.tr/      

  3-      تۈركىيە ئنساتز ياردەم ۋەخپىىس   -

Turkiye Insani Yardim Vakfi 

+90 212 631 21 21, Fax: +90 212 621 70 51, info@ihh.org.tr, insani@hs01.kep.tr 

Büyük Karaman Cad. Taylasan Sk. No: 3  Fatih / İstanbul / Turkey 

 

 

 

 

http://www.multeci.org.tr/
https://www.umhتۈd.org.tr/
mailto:info@ihh.org.tr
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 خۇالسە 
 تۈركىيەدە پاناھلىق باسقۇچلرىى

  

  

 



 پاناھالنغۇچىالر قولالنمىىس  Uyghur Rights Advocacy Project                 پروگراممىىسئۇيغۇرالنىڭ ھوقۇقىنى ھىمايە قىلىش  

38 
 

 

 

 

 

https://en.goc.gov.tr/international-protection17 

 

 

 

https://en.goc.gov.tr/international-protection17
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 پايدىالنغان مەنبەلەر: 
برىلىىك    ياۋرۇپا  ئۇچۇرالر،  ھەققىدىىك  )بۇ  ئامبرىى  ئۇچۇر  پاناھالنغۇچىالر  بولغان  مەركزى   Asylumتەتقىقات 

Information Database("ۋە ب د ت پ ئا ك تەرىپىدىن تەييارالنغان "پاناھالنغۇچىالر دۇنياىس )refworld.org  ۋە )
 شتۇرۇلۇپ تەييارالندى. شۇنداقال تۈركىيە چەتئەللىكلەر ۋە خەلقئارالىق پاناھالنغۇچىالر قانۇنىنىدىن پايدىلىنىپ ئاددىال 

https://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey/regular-procedure#_ftn1 

 http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2016/10/Turkiye-de-Multecilerin-
Kabul-Kosullari-Hak-ve-Hizmetlere-Erisimleri-Uydu-Kentler-Izleme-ve-Raporla.pdf 
 
Turkish immigration law 

-https://www.loc.gov/law/help/refugee
ties%20in%20all%20eilaw/turkey.php#:~:text=While%20Turkey%20still%20maintains%20the,du

ghty%2Done 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey/regular-procedure#_ftn1
http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2016/10/Turkiye-de-Multecilerin-Kabul-Kosullari-Hak-ve-Hizmetlere-Erisimleri-Uydu-Kentler-Izleme-ve-Raporla.pdf
http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2016/10/Turkiye-de-Multecilerin-Kabul-Kosullari-Hak-ve-Hizmetlere-Erisimleri-Uydu-Kentler-Izleme-ve-Raporla.pdf
https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/turkey.php#:~:text=While%20Turkey%20still%20maintains%20the,duties%20in%20all%20eighty%2Done
https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/turkey.php#:~:text=While%20Turkey%20still%20maintains%20the,duties%20in%20all%20eighty%2Done
https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/turkey.php#:~:text=While%20Turkey%20still%20maintains%20the,duties%20in%20all%20eighty%2Done
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VI-  قېسىم 
 ب د ت پاناھالنغۇچىالر ئشخانىىس 

 
(بۆلۈم:  -1  ب د ت پ ئا ك) ب د ت پاناھالنغۇچىالر ئاىل كومىسسارلىقى

United Nations High Commissioner for Refugees 
 

ىشتىى بۇرۇن، مەزكۇر دۆلەتتىىك ب د ت پ ئا ك  ،پاناھالنغۇچىالر  ب د ت پ ئا ك ئشخانىسىغا برىر
پاناھلىق ئلتىماسىنى قوبۇل قىلىدىغان ياىك  دۆلەتتىى كەلگەن پاناھالنغۇچىالرنىڭ-3 ئشخانىسىنىڭ

ىىسى    كرىەك.   قىلمايدىغانلىقىنى سۈرۈشتە قىلىپ ئاندىن كىيىى برىر
 

سىنتەبرىدىن بۇيان -10يىىل -2018ئىكىك يىلدىن بۇيان، يەنە تۈركىيەدىىك ب د ت پ ئا ك ئشخانىىس 
دۆلەتتىى كەلگەن   -3پاناھلىق ئلتىماىس قوبۇل قىلمايۋاتقىنى ئۈچۈن، تاىك ئۇالر تەكرار 

ىشىنىڭ  نىڭ بۇ ئشخانىغا برىر ىنداشلرىىمرىى پاناھالنغۇچىالرنىڭ ئلتىماسىنى قوبۇل قىلغۇچىلىك ئارلىقتا قرىر
بۇ ئشخانا تھقلىشتىى بۇرۇن ئلتىماس سۇنغان ۋە قولىدا ئلتىماس سۇنغانلىق ھازىرچە پايدىىس يوق. 

ھەققىدە مەزكۇر ئشخانا تەمىنلەپ بەرگەن پاناھلىنىش ئسپات ئېلىپ بولغانالرنىڭ پاناھلىق ئلتىماىس 
ىلدى نداشالرنىڭ ماترىياللرىى كانادا دۆلىتىگە تاپشۇرۇلۇپ برىر . تاىك  نورمال ھالەتتە داۋام قىلىدۇ ۋە بۇ قرىر

نىڭ  نداشلرىىمرىى بىخەتەر دۆلەتكە ئورۇنلىشىىسى كاپالەتكە ئگە بولغىچە برىى ئارقىسىدىن   -3بۇ قرىر
  . ب د ت پ ئا ك ئشخانىسىنىڭ پاناھالنغۇچىالرنى برى تەرەپ قىلىش  سۈرۈشتە قىلىشنى توختاتمايمرىى

مىتىنى  لىقىغا تەۋە تۈركىيە كۆچ  ئچىك ئشالر مىنىسترى   تۈركىيەسىنتەبرىدىن باشالپ -10يىىل -2018 خرىى
لىۋاتىدۇ.  ئدارىىس    تەرىپىاىن ئېلىپ برىر

   بۇ ھەققىدە يۇقۇرىدا مەلۇمات بەردۇق 
 
 

 

 ب د ت پ ئا ك ) ب د ت پاناھالنغۇچىالر ئاىل كومىسسارلىقى بۆلۈم:  -2

تسېگوۋىنا ئىشخانىىس== - بوسنىيە  UNHCR in Bosnia and Hersegovinaگرىر

 

يىلالرنىڭ  -1990ياۋرۇپاغا تەۋە كۆپ سانلىقى مۇسۇلمان بولغان فىدىرال برى دۆلەت. شۇنداقال  بوسنىيە  
بېشىدا سابىق يوگۇسالۋىيەدىن پارچىلىنىپ مۇستەققىللىق ئالن قىلغاندىن كىيىنال يوگۇسالۋىيەنى ئۇزۇن  

قى قرىغىنچىلىقىغا ئۇچرىغان ۋە ئېغرى ب   تۆلىگەن برى مىللەت.   لدەە يىلالر باشقۇرۇپ كەلگەن سرىپالرنىڭ ئرىر
ىپ پاناھلىق   لبۇ بەدە  ئچىدە ئۆز يۇرتلرىىدىن ئايرىلىشقا مەجبۇر بولۇش، دۇنيانىڭ ھەر قايىس يەرلرىىگە برىر

غىنچىلىقىغا جاۋاپكار بولغان  ئزلەش، ئرقى ۋە دىنى قرىغىنچىكىققا دۇچار بولۇش قارتالىقالر بار.  بوسنىيە قرىر
غىنچىلىق جىنايىنى بىلەن خەلقئارا  سابىق پرەزىدىنت سلوۋادان مىلوس وۋىچ ئۇرۇش جىنايىنى ۋە مىلىل قرىر

 جىنايەت سوت مەھكىمىسىدە  سوتلىنىپ جازاالندى.  
 

بوسنىي سەۋەپتىى  قېچىپ  خەلقى ە  شۇ  ئزلەپ  پاناھلىق  يۇرتالرغا  ياقا  قېچىپ  زۇلۇمدىن  يۇرتلرىىدىن   ،
 پاناھالنغۇچىالرنىڭ ھالىغا يېتىدىغان خەلق.  چىققان
، پاناھالنغۇچىالرغا تۇتقان ئاددىك ئشخانىىس بار بولۇپ، پاناھلىق جەريانلرىى    ئا يەدە ب د ت پ  بوسنى 

قىسقا  ۋاقنى  قىلىش  تەرەپ  برى  ئلتىماسىنى  پاناھالنغۇچىالرنىڭ  موھىىم  ئەڭ  يۇمشاق،  مۇامىلىىس 



 پاناھالنغۇچىالر قولالنمىىس  Uyghur Rights Advocacy Project                 پروگراممىىسئۇيغۇرالنىڭ ھوقۇقىنى ھىمايە قىلىش  

41 
 

غا   قاتارلىقالر،  شتەك ئۆزگىچىلىىك  بولۇ   ىك سەۋەپ بوالاليدۇ. يىتەرل  بۇ يەردە مىسال ئېلىپ تونۇشتۇرىشىمرىى
قارىغاندا كۆپ ئەۋزەللىكلەرگە   دىىك ب د ت پاناھالنغۇچىالر ئشخانىسىغا ۋە باشقا دۆلەتلەر   ەتۈركىي  بولۇپمۇ  

 توختۇلۇشقا توغرا كەلدى.  ئاالھىدە  بوسنىيە ھەققىدە   شۇ سەۋەپتىى   ئگە دەپ قارالماقتا. 
 

ىپ قالغان   ئۇيغۇرالر ب د ت ئشخانىسىغا قاچان ۋە قانداق ئلتىماس سۇنىدۇ؟ئۇنداقتا بوسنىيەگە برىر
ىققۇچىالرغا موھىم يىپ ئۇچى برىەلەيدۇ.   تۆۋەندىىك مەلۇماتالر قرىى

 
 بۆلۈم: بوسنىيەدە پاناھلىق جەريانلرىى -3

 
سرىى كرى  ياىك  دا،  باسقىنىڭرىى قەدەم  چەتئەللىكلەر  بوسنىيەگە  ياىك  ساقچىسىغا  چىگرا  ئشخانىسىغا  گەن 

مەسئۇل خادىمالردىن پاناھلىق تەلەپ قىلسىڭرىى بولىدۇ. بوسنىيەدە پاناھلىق تەلەپ قىلىشنىڭ تەپسىىل  
باسقۇچلرىى بار   قەدەم  ھالدا  بارلىق   سىستىمىالشقان  ئلتىماسىنىڭ  پاناھلىق  سرىى     بولۇپ،  جەريانلرىىدا 

 .   ھەقسرىى تەرجىمانغا ۋە ھەقسرىى ئادۇكاتقا ئلتىماس قىالاليسرىى
 
تز   شقەدەم، پاناھلىنى-( 1)   Expression of Intent for Asylum       ئپادىلەشنىيىتىڭرىز
 

بىلەن  تەلىۋى  پاناھلىق  بۇ ئشخانا خادىملرىىغا  بويىچە، سرىى  بەلگىلىمىىس  دائر  پاناھلىنىشقا  بوسنىيەنىڭ 
دە،   تىلەش كەلگىنىڭرىى پاناھلىق  قالماي،  بىلەنال  ئپادىلەش  ئېنىق  نى  قىلىدىغانلىقىڭرىى تەلەپ  پاناھلىق 

تە جەزمىلەشتۈرۈشىڭرىى  ئارقىلىق  ئمزا  ماترىيالالرنى  دائر  باسقۇچالر نىيىتىڭرىىگە  بۇ  يەنى  قىلىنىدۇ.    لەپ 
نىڭ نىڭ جىددى ئكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.   سرىى  پاناھلىق تىلەشتە نىيىتىڭرىى

 
چىگرا    ، بولسىڭرىى ئپادىلىگەن  نى  نىيىتىڭرىى تىلەش  پاناھلىق  دىال  ۋاقتىڭرىى كرىگەن  دەسلەپ  سرىى  ئەگەر 

نى چەتئەللىكلەر خادىىم     ساقچىىس سرىى ئشخانىىس  ىدۇ. چەتئەللىكلەر  برىر يولالپ  خادىمىغا  ئشخانىىس 
كۈنلۈك    14قويدۇرۇپ سرىىگە  پاناھلىنىشنى تەلەپ قىلغانلىق باياننامىسىغا) ئاق قەغەز دەپمۇ ئاتىلىدۇ( ئمزا  

ىدۇ. سرىى بۇ ھۆججەتنى ھەر دائم ياخىسى ساقلىشىڭرىى كرىەك. ئەگەر سرىى     ئناۋەتكە ئگە تۇرۇش رۇقسىنى برىر
پاناھلىنىSaraybosnaياىك    Sarayevoسارايىۋو)   سرىى   ، بولسىڭرىى شەھرىدە  گۇۋاھنامىسىنى    ش( 

. چەتئەللىكلەر  Service for Foreigners officeئشخانىسىدىىك)   چەتئەللىكلەر  ( خادىمالردىن ئاالاليسرىى
ىمەت  ۋاقىتلىق مۇالز    Ušivakدىگەن جايدىىك   Hadžićiسارايىۋو شەھرىگە يېقىى   ئشخانىىس ئادىرىىس

ئارىسىدا مۇالزىمەت قىلىدۇ. ئش    2دىن چۈشتىى كىيىى  10ھەپتە ئچىدە ئەتتىگەن سائەت     ئورنى بولۇپ
 .   ۋاقىتلرىى قىسقا ئۇقتۇرۇش بىلەن ئۆزگۈرۈپ تۇرىىسى مۇمكىى

 
ى. 2)  Foreigners Service   Center ( قەدەم: چەتئەللىكلەر مۇالزىمەت مەركرىز
 

ئچەتئەللىكلەر   ى،  مەركرىى يار ەمۇالزىمەت  ئمكانىيەتنىڭ  ئەھۋالدا،  بولغان  ئھتىياجىڭرىى  ياردەمگە  گەر 
. سرىى ئەڭ ياخشىىس  ىشىگە قاراپ، سرىىگە تۇرالغۇ ئورۇنالشتۇرىدىغان جايالرغا تونۇشتۇرىىسى مۇمكىى برىر

ىنىڭ تونۇشتۇرىىسى بىلەن تۇرالغۇ ياردەم قىلىدىغان مەركەز  لەرگە بارغىنىڭرىى  چەتئەللىكلەر مۇالزىمەت مەركرىى

https://help.unhcr.org/bosniaandherzegovina/where-to-seek-help/the-asylum-centre-and-refugee-reception-centre/
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ى تونۇشتۇرماستىى بارسىڭرىى  توسالغۇغا     كۈتۈلمىگەن ياخشرىاق، چۈنىك چەتئەللىكلەر مۇالزىمەت مەركرىى
 .   ئۇچراپ قالىسرىى

 
ئەگەر سرىى شەخىس    پاناھلىق تىلىگۈچىلەر يەنە شەخىس ئۆيلەرنى ئجارىگە ئېلىپ ئولتۇرۇشنى تاللىيااليدۇ. 

ئ ئېلىشنى  جئۆي  قىلىپارىگە  بايان  نى  نىيىتىڭرىى پاناھلىق   ، بولسىڭرىى نىڭ    ئويالشقان  بولغاندىن كىيىى سرىى
نى  ئادرىسىڭرىى  

ى
يېىك تېپىپ،  ئۆي  ئچىدە  مۇددىنى  ئناۋەتلىك  كىنىشكىنىڭ  ۋاقىتلىق  بەرگەن  غا  قولىڭرىى

ىگە    بىلدۈرىشىڭرىى كرىەك.   كۈن ئچىدە  3چەتئەللىكلەر مۇالزىمەت مەركرىى
 

ىىسى  سرىى چەتئەللىكلەر مۇال ىگە بارغاندا سرىى ئجارە ئالغان ئۆينىڭ ئگىىس سرىى بىلەن بىللە برىر زىمەت مەركرىى
 برى بەلگە  

ى
ى سرىىگە يېىك ىمالتقاندىن كىيىى چەتئەللىكلەر مۇالزىمەت مەركرىى نى ترىى كرىەك. سرىى ئادىرىسىڭرىى

ىدۇ) بۇنى ئاق قەغەز دەپمۇ ئاتايدۇ(.   نى تاپشۇرغاندا سرىى رەسىم ھالدا پاناھلىق ئلتىما   چىقرىىپ برىر سىڭرىى
نىڭ   سرىى ئاتالغان  دەپ  قەغەز  ئاق  بۇ  ئورنىغا  تىلەش  پاناھلىق  مىنىسترىلىكىنىڭ  لىك  خەۋپسرىى جامائەت 

ىشىڭرىى كرىەك.  ىمالنغان بەلگىنى بىللە ئېلىپ برىر )     ئادرىسىڭرىى ترىى   ( دەپ ئاتالغان Vaša Pravaۋاشا پراۋا 
ب د ت پاناھلىق ئاىل كومىسسارلىقىنىڭ ھەقسرىى قانۇنى ياردەم ئورتاقلرىى تەمىنلىگەن پاناھلىق ئادۇكاتلرىى 

جەريانال بۇ  ئاىل پۈتۈن  پاناھالنغۇچىالر  ت  د  ب  سرىى  ھەققىدە  بۇ  بوالاليدۇ.  ياردەمجى  سرىىگە  رىدا 
. كومىسسارلىقى ئۇ  ىدىن تولۇق مەلۇمات ئاالاليسرىى   چۇر مەركرىى

 
Vaša Prava (UNHCR ’s free legal aid partner ) 

UNHCR’s Information Centre 
  

تۇرغان  سرىى  خادىملرىىنىڭ  باشقارمىسىنىڭ  پاناھالنغۇچىالر  مىنىسترىلىقى  لىك  خەۋپسرىى چوقۇم  سرىى 
سرىى بىلەن ئاالقە قىلىپ     ن شەخىس ئادرىستىى ياىك سرىى تۇرىۋاتقا   كۈتۈۋىلىش مەركەزلرىىدىىك ئادرىستىى  

   رەسىم سۆھبەت كۈنىنى ئورۇنالشتۇرىشىنى ساقالڭ. 
 
 قەدەم -3

 Initial Interview          دەسلەپىك سۆھبەت
ۋە بۇ.   ىملىتىش  ترىى باشقارمىسىغا  پاناھلىق  قارمىقىدىىك  مىنىسترىلىقى  لىك  خەۋپسرىى ئلتىماسىنى  پاناھلىق 

ىق كارت دەپمۇ ئاتىلىدۇ( ئېلىش  ) سرىر
  . باسقۇچىدۇر  پاناھالنغۇچى قارنى

 
لىك مىنىسترىلىقى تارمى ، خەۋپسرىى نى بىلدۈرگەندىن كىيىى ىدىىك پاناھلىنىش قسرىى پاناھلىق تىلەش نىيىتىڭرىى

تۇرىۋاتقان سرىى  خادىىم  ئۈچۈن   ئارقىلىق ئادرىسىڭرىى     باشقارمىسىنىڭ  سۆھبەت  ۋە  ئزلەيدۇ  نى  سرىى
   ىملىتىدۇ. ترىى 

سۇ  دائرى  غا  پاناھلىقىڭرىى نىڭ  سرىى خادىىم  باشقارمىسىنىڭ  سوراپ،ئپاناھلىق  ئۈچۈن     الالرنى  پاناھلىق 
نى  نىڭ،   تاپشۇرۇشقا تىگىشلىك رەسىم پاناھلىق جەدۋىلىڭرىى ب د     تولدۇرىدۇ. بۇ سۆھبەت جەريانىدا سرىى

   نى تەلەپ قىلىش ھوقۇقىڭرىى بار. ت پاناھلىق ئاىل كومىسسارلىقى ئشخانىىس تەمىنلىگەن ئادۇكاتالر 
دوكۇمىنتىەئ باشقا  ئشلەتكەن  قىلىشقا  ساياھەت  ياىك  پاسپورتىڭرىى  نىڭ  سرىى بۇالرنى لرىى گەر  بولسا  ڭرىى 

دە تۇتۇڭ.  نىڭ پاناھلىقىڭرىى برى تەرەپ بولغىچە ئېلىپ قالىدۇ. بۇنى ئېسىڭرىى   پاناھلىق خادىملرىى تاىك سرىى

https://help.unhcr.org/bosniaandherzegovina/where-to-seek-help/vasa-prava-bih/
https://help.unhcr.org/bosniaandherzegovina/where-to-seek-help/vasa-prava-bih/
https://help.unhcr.org/bosniaandherzegovina/where-to-seek-help/unhcr/
https://help.unhcr.org/bosniaandherzegovina/where-to-seek-help/unhcr/
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سۆھبىتىدىن   ىملىتىش  سۆھبەتتىى كىيىى  ترىى خادىملرىى،  باشقارمىسىنىڭ  پاناھلىق   ، ئچىدە   3كىيىى كۈن 
ىدۇ.   3سرىىگە ئناۋەتلىك مۇددىنى    برىر

ىق قارت ياىك پاناھالنغۇچى قارنى سرىى بۇ قارتنى ھەر    ئاي بولغان سرىر
دا ساقلىشىڭرىى كرىەك.    دائم يېنىڭرىى

 
سرىى  بولغاندا  تەييار  قارت  بۇ  خادىملرىى  تاىك بىلەن    پاناھلىق  پاناھالنغۇچىالر  ىمالتقان  ترىى ئاالقىلىشىدۇ. 

ھەق  بەلگۈلەنگەن  ۋە  ياشاش  دۆلەتتە  بۇ  ئارىلىقتا  بولغان  چىققۇچە  قارارى  ئاخرىقى  پاناھالنغۇچىنىڭ 
 ئگە.  وقۇقىغا ھوقۇقالردىن ۋە مەجبۇرىيەتلەردىن پايدىلىنىش ھ 

  
 ەدەم: ئككىنجى سۆھبەتق -4
 Determination of status         بىكىتىشھىيىتىنز پاناھالنغۇچىنىڭ ساال

 
نى   سرىى خادىملرىى  باشقارما  پاناھالنغۇچىالر  مىنىسترىلىكىنىڭ  لىك  سۆھبەتكە    -2خەۋپسرىى قېتىملىق 

خادىم   بۇ  ۋە  بىلەن كۆرىشىسرىى  خادىم  ىدىغان  برىر قارار  ساالھىيىتىگە  پاناھالنغۇچىالرنىڭ  چاقرىغاندا، 
چىقىپ قاراپ  غا  ئلتىماسىڭرىى نىڭ  چىقرىىدۇ.    6  سرىى قارار  ھەققىدە  ساالھىيىتىڭرىى  نىڭ  سرىى ئچىدە  ئاي 

ىش مۇددىنى     بەزى .   18ئەھۋالالردا قارار برىر پەۋقۇلئاددە ئەھۋالالردا     ئايغىچە ئۇزىراپ كىتىشىمۇ مۇمكىى
لىك مىنىسترىلى پاناھالنغۇچىالرغا مەسئۇل خادىىمكبولسا خەۋپسرىى لەشتۈرۈ   بۇ جەريانالرنى    ىنىڭ    پ ترىى

. سرىى پاناھلىق ئلتىماىس سۇن  30 نى رەت قىلىشىمۇ مۇمكىى نىڭ ئلتىماسىڭرىى اندىن باشالپ غكۈن ئچىدە سرىى
بوسن سرىى  ئارىلىقتا  بولغان  ىلگۈچە  برىر قارار   

ئاخرىقى بىكارلىق   ەدۆلىتىد   ىيەتاىك  ۋە  تۇرااليسرىى  قانۇنلۇق 
 . الاليسرىى تەرجىمان ۋە بىكارلىق ئادۇكات تەلەپ قىلىش ھوقۇقىدىن بەھرىمان بو 

 
تەل ساالھىيىنى  پاناھلىق  سرىى  ئەگەر  بويىچە  قانۇنى  قىلغانەپاناھلىق  بولسىڭرىى     پ  توشقان  شەرتلەرگە 

ئلتىماس   تەكرار  نىڭ  سرىى بولسا  قىلىنغان  رەت  پاناھلىقىڭرىى  ئەگەر  قىلىنىدۇ.  قوبۇل  پاناھلىقىڭرىى  نىڭ  سرىى
بولىدۇ.  ھوقۇقىڭرىى  ىش  ئەھۋالدا     برىر نورمال  مۇددىنى  قىلىش  ئلتىماس  ئچىدە،   15قايتا   كۈن 

لەشتۈرۈلگەن ئەھۋالدا بولسا  ىلىدۇ. كۈن ئچىد  8ترىى   ە ئېلىپ برىر
 

ىشكەنئش ساالھىيىتىگە  ىنى ئەگەر ئلتىماسىڭرىى قوبۇل قىلىنغان ياىك مەلۇم قوغد ، كىشىلىك    بولسىڭرىى    رىر
ھوقۇق ۋە پاناھالنغۇچىالر مىنىسترىلىىك ، بوسنىيەدىىك پاناھالنغۇچىالرنىڭ ھەق ھوقۇقى ۋە ئھتىياجلرىىغا 

ىشكە مەسئۇل بولىدۇ.    جاۋاپ برىر
 

 خۇالسە 
ئاالھىدە   ئۈچۈن  مىسال  ئشخانىسىنى  بوسنىيەدىىك  كومىسرسلىقىنىڭ  ئاىل  پاناھالنغۇچىالر  ت  د  ب 

 : نىڭ سەۋەنى  چۈشەندۈرىشىمرىى
دۆلەتنىڭ   -3 بۇ  ئۈچۈن  پاسپورنى  تەلەپ    90خىتاي  ۋىزا  ئۈچۈن  ساياھەت  كۈنلۈك 

؛  ، يەنى بوسنىيەگە كرىىشنىڭ قواليلىقى  قىلماسلىقى
 ؛ن چاققان نەتىجىلىنىىسى پاناھلىق ئلتىماسىنىڭ نىسبەتە  -4
 ؛ مۇالزىمەت ۋە ھەر خىل ياردەمالرنىڭ مۇۋاپىق ئورۇنالشتۇرىلىىسى  -5
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قى    بۇرۇن  يىلدىن ئاز برى ۋاقىت  30بوسنىيە خەلقىنىڭ تېجى   -6 خۇددى برىى ئۇيغۇرالردەك ئرىر
چۈشكەن   بېشىغا كۈن  ئوخشاش  برىىگە  ئۈچۈن  ئۆتكۈزگەنلىىك  بېشىدىن  غىنچىلىقنى  قرىر

 ؛ ولغان كۆڭۈل ھىسداشلىقى پاناھالنغۇچىالرغا ب
دۆلەت   ،  بوسنىيە -7 قىلغان  ئاساس  مۇسۇلمانالرنى  جايالشقان  قىتئەسىگە  ياۋرۇپا 

جەھەتتىى   نلىقىدىنابولغ ھەر  مۇسۇلمانالرنىڭ  دۆلەتتە  ئۇيغۇرالردەك  ئۆزلرىىنى   بۇ 
 ؛نىسبەتەن راھەت ھىس قىاللىىسى 

قىل -8 ئلتىماس  ئشخانىسىغا  پاناھالنغۇچىالر  ت  د  ب  سانىنڭ  بوسنىيەدىىك  غانالرنىڭ 
تۈركىيەگە قارىغاندا ئاز بولىىسى ۋە ب د ت پاناھالنغۇچىالر ئشخانىسىنىڭ جەنۋەدىىك باش  

 
 

ئشبرىلىىك زىچ  ۋە  يېقىنلىقى  جەھەتتىىك  ھەر  بولغان  بىلەن  سەۋەپتىى  شىتاۋى  شۇ   ،3 -
. د  ۆلەتكە ئورۇنالشتۇرۇش مۇددىتىنىڭ قىسقا بولىىسى

پ -9 ت  د  ب  دۆلەتلرىىنىڭ  غەرپ  پاناھالنغۇچى  كۆپلىگەن  ئشخانىسىدىن  اناھالنغۇچىالر 
؛   قوبۇل قىلغاندا بوسنىيەدىىك پاناھالنغۇچىالرنى تالالشقا كۆپرەك مايىللىقى

 
لىشىشقا ئەرزىيدىغان برى  يياخىسى ئەۋزەللىكتىى ئبارەت.  شۇڭا ئو مانا بۇالر ئۇيغۇر پاناھالنغۇچىالر ئۈچۈن  

 موھىم مەنزىل نوقتىىس بوالاليدۇ. 
 

 

 

 مەنبە 

 https://help.unhcr.org/bosniaandherzegovina/where-to-seek-help/ 

http://sps.gov.ba/terenski-centri/?lang=en 

https://blog.refugee.info/bosnia-how-to-register-and-claim-asylum/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

https://help.unhcr.org/bosniaandherzegovina/where-to-seek-help/
http://sps.gov.ba/terenski-centri/?lang=en
https://blog.refugee.info/bosnia-how-to-register-and-claim-asylum/
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 ئادرىس: 

 
 

s
e
a
r 

Bosnia and Herzegovina. 

Contact Information 
Representation in Bosnia and Herzegovina 

Style of Address : 

1,71000 Sarajevo, BiH Fra Andjela Zvizdovica 

Street Address 
: 

UNITIC Building, Fra Andjela Zvizdovica 1, 71000 Sarajevo, Bosnia 
and Herzegovina 
Mailing Address : 

https://www.unhcr.org/bosnia-and-herzegovina.html#_
https://www.unhcr.org/bosnia-and-herzegovina.html#_
https://www.unhcr.org/bosnia-and-herzegovina.html#_
https://www.unhcr.org/bosnia-and-herzegovina.html#_
https://www.unhcr.org/bosnia-and-herzegovina.html#_
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1, 71000 Sarajevo, Bosnia  UNITIC Building, Fra Andjela Zvizdovica
and Herzegovina 

Telephone : 

387 33  666  160 

Facsimile : 

387 33  290  480 

Email : 

bsnsa@unhcr.org 

Time Zone : 

GMT + 1 

Working Hours : 

17:30 -Monday: 8:30  

17:30 -Tuesday: 8:30  

17:30 -Wednesday: 8:30  

17:30 -Thursday: 8:30  

17:30 -8:30 Friday:  

Saturday : 

Sunday : 

Public Holidays : 

01 January 2020, New Year's Day 

07 January 2020, Orthodox Christmas 

02 March 2020, Independence Day (observed) 

13 April 2020, Catholic Easter (observed) 

20 April 2020, Orthodox Easter (observed) 

01 Labor DayMay 2020,  

25 May 2020, Muslim R. Bajram (observed) 

31 July 2020, Muslim K. Bajram 

25 November 2020, National Day 

25 December 2020, Christmas Day 

  

https://www.google.com/maps/search/Street+Address:+UNITIC+Building,+Fra+An
djela+Zvizdovica+1,+71000+Sarajevo,+Bosnia+and+Herzegovina/@43.8570585,
18.4041126,17z/data=!3m1!4b1 

  

 

 بوسنىيەگە كرىىش ۋىزىىس 
 

ئكىك دۆلەت ئوتتۇرىسىدا ئادەتتىىك پاسپورت كۈنى   ماي  -29يىىل  -2018خىتاي ۋە بوسنىيە ئوتتۇرىسىدا  
بويىچە، خىتاي     كىلىشىم  ھەققىدە ئمزاالنغان  قىلغۇچىالردىن ۋىزا ئېلىشنى بىكار قىلىشبىلەن ساياھەت  

https://www.google.com/maps/search/Street+Address:+UNITIC+Building,+Fra+Andjela+Zvizdovica+1,+71000+Sarajevo,+Bosnia+and+Herzegovina/@43.8570585,18.4041126,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/Street+Address:+UNITIC+Building,+Fra+Andjela+Zvizdovica+1,+71000+Sarajevo,+Bosnia+and+Herzegovina/@43.8570585,18.4041126,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/Street+Address:+UNITIC+Building,+Fra+Andjela+Zvizdovica+1,+71000+Sarajevo,+Bosnia+and+Herzegovina/@43.8570585,18.4041126,17z/data=!3m1!4b1
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كۈن تۇرۇش مۇددىنى بىلەن بوسنىيەگە ۋىزاسرىى    90پاسپورنى بىلەن ساياھەت قىلغان برى خىتاي پۇقراىس  
 . كرىەلەيدۇ

 
http://www.bhembassychina.com/requirements.php#:~:text=Please%20be%20informed%20that
%20citizens,visa%20is%20free%20of%20charge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bhembassychina.com/requirements.php#:~:text=Please%20be%20informed%20that%20citizens,visa%20is%20free%20of%20charge.
http://www.bhembassychina.com/requirements.php#:~:text=Please%20be%20informed%20that%20citizens,visa%20is%20free%20of%20charge.
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VII-  :قېسىم 

 اناھلىق ئلتىماىس قىلىشتىز بۇرۇن تەييارالشقا تىگىشلىك خۇسۇىس ئۇچۇرالرپ

تۆۋەندىىك ئۇچۇرالر ب د ت پاناھالنغۇچىالر ئشخانىسىغا پاناھلىق ئلتىماىس قىلىش جەريانىدا 
بولسۇن ياىك خالىغان دۆلەتتىى پاناھلىق تىلەش جەريانىدا بولسۇن، دائملىق تەلەپ قىلىنىدىغان 

  ئاال تەييارالپ قويغىنى - ئۇچۇرالر بولغاچقا پاناھالنماقجى بولغان كىىسى بۇ مەلۇماتالرنى ئالدىن
لەشتۈرۈشت  رول ئوينايدۇ. كۆپ پايدىلىق   ەپاناھلىق جەريانىنى ترىى

نىڭ پايدىلىنىىسى ئۈچۈن  ىنداشلرىىمرىى ، كانادا كۆچمەنلەر ۋە شۇ سەۋەپتىى قرىر تۆۋەندىىك جەدۋەلنى
چەم بويىچە ئۇيغۇرچە تەييارالپ  لىلغان ئۆ قپاناھالنغۇچىالر مىنىسترىلىىك تەرىپىدىن تەلەپ 

 سىلەرگە سۇندۇق.  

نىڭ ھەر قانداق برى دۆلەتتە پاناھلىق ئلتىماىس   بۇ جەۋەەللردە سورالغان سۇئالالر، سرىى
ىنمەي ھەر برى لىنىيە بويىچە  برىمۇ برى تاپشۇرىشىڭرىى ئۈچۈن يول كۆرسەتكۈچ  رول ئوينىغاچقا، ئرىر

نداشالرنىڭ بۇ جەدۋەلدىىك ئۇچۇرالرنى پايدىلىنىش رەھبرىى سۈپىتىدە   تەرجىمە قىلىندى. قرىر
  . ىدىىك پانالىق ئشلرىى ناھاينى ئوڭۇشلۇق بولىدۇ دەپ ئشىنىمرىى  پايدىالنسا دۇنيانىڭ ھەرقانداق يرىر

 
كانادانا     –دەسلەپىك نۇسخا  -ئۇچۇرال پاناھالنغۇچىالر ئۈچۈن ھازىرالشقا تىگىشلىك زۆرۈر ئۇيغۇر 

 ئاساسەن تۈزۈلدى  ئۆلچەملەرگە پ قىلىنغان ەكۆچمەنلەر مىنىسترىلىىك رەسىم جەدۋەللرىىدىىك تەل
 

 
 سرىز كىم؟ 

 
 : ———————————————————————————————— ئىسىمىڭرىى

 ——————————— 
 :  —————————————————————————————— فامىلىڭرىى

 —————————————— 
——————————————————————— تۇغۇلغان ۋاقتىڭرىى ) يىل، ئاي، كۈن (: 

 ———————— 
——————————————————————————— جىنسىڭرىى ) ئەر/ ئايال (:   

— 
 : ، مىللىتىڭرىى ۋە ئرىقىڭرىى ————————————————————— دۆلەت تەۋەلىكىڭرىى

 ——————— 
————————————————————— ) مەزھىبىڭرىى (:  مەزھىپىڭرىى دىنىڭرىى ۋە دىنى 

 ——————— 
 

؟ سرىى   ، ئانا تىلىڭرىى ۋە  قايىس تىلالرنى بىلىسرىى
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 ————————— ———————————————————————————

 ———————————— 
 

؟   سرىز نېمە ئۈچۈن پاناھلىق تىلەيسرىز
 

بۇ بۆلەكتىىك سوئالالرغا جاۋاب بەرگەندە ئۇچۇرالرنى رەت تەرتىنى بويىچە ئەڭ بۇرۇن يۈز بەرگەندىن  
ىڭ.  ى  باشالپ، ئەڭ ئاخرىىدا ) ياىك ئەڭ يېقىندا ( يۈز بەرگەنگە قاراپ يرىر

 
ئىلتىماسىڭرىى ئۈچۈن مۇھىم دەپ قارىغان بارلىق ئۇچۇرالرنى ئىمكان بار يۈز بەرگەن ۋاقىت، ئورۇن ۋە 

ىڭ.  ى  مۇناسىۋەتلىك كىىسى ئىسىملرىى بىلەن قوشۇپ يرىر
 

نىڭ زىيانكەشلىككە، خورلۇققا ياىك تەھدىتكە ئۇچراشتىىك سەۋەبنى نېمە دەپ       ؟ ئوياليسرىى سرىى ئۆزىڭرىى
نىڭ ىڭ (  ) ئىمكانىيىتىڭرىى ى يېتىشىچە مۇناسىۋەتلىك ۋاقىت، ئورۇن ۋە كىىسى ئىسىملرىىنى قوشۇپ يرىر

ىنىڭ چوڭلۇقىدىىك قوشۇمچە قەغەز   ئەگەر قالدۇرۇلغان ئورۇن يېتىشمىسە، مۇشۇ ئىلتىماس قەغرىى
 ئىشلىتىڭ. 

 
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————

 —————————————————— ——————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————

 ———————————————————————— 
 
نى قوغداشنى ياىك سرىىگە   دىىك ساقجى دائرىىلرىى ياىك باشقا تەشكىلني دائرىىلەردىن سرىى سرىى ئۆز دۆلىتىڭرىى

مۇ؟ ھەئە / ياق  ىشنى تەلەپ قىلدىڭرىى  ياردەم برىر
 

نى تەپسىلني   ، نېمە ئۈچۈن ئۇنداق قىلمىغانلىقىڭرىى ئەگەر > ياق < دەپ جاۋاب بەرگەن بولسىڭرىى
 چۈشەندۈرۈڭ. 

 
———————————————————— وغدىمايدۇ قياق، خىتايدا ساقچىالر ئۇيغۇرالرنى 

 ————————————————————————————————————
 ———————————— ————————————————————————

 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
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 ————————————————————————————————————
 ——— 

 
؟ قانداق يولالرنى  ، كىمدىن ياردەم سورىدىڭرىى ؟ ئەگەر > ھەئە < دەپ جاۋاب بەرگەن بولسىڭرىى ماڭدىڭرىى

نىڭ يېتىشىچە مۇناسىۋەتلىك  ۋە ئاخرىىدا قانداق نەتىجە بولدى؟ تەپسىلني چۈشەندۈرۈڭ )ئىمكانىيىتىڭرىى
ىڭ( ئەگەر قالدۇرۇلغان ئورۇن يېتىشمىسە، مۇشۇ   ى ۋاقىت، ئورۇن ۋە كىىسى ئىسىملرىىنى قوشۇپ يرىر

ىنىڭ چوڭلۇقىدىىك قوشۇمچە قەغەز ئىشلىتىڭ.   ئىلتىماس قەغرىى
 

—————————— ——————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————

 ———————————————————————— 
 

مۇ؟ ھەئە / ياق سرىى بىخەتەرلىكىڭرىى ئۈچۈن  دىىك باشقا يەرلرىىگە يۆتكەلدىڭرىى  دۆلىتىڭرىى
 

نى تەپسىلني   ، نېمە ئۈچۈن ئۇنداق قىلمىغانلىقىڭرىى ئەگەر > ياق < دەپ جاۋاب بەرگەن بولسىڭرىى
 چۈشەندۈرۈڭ. 

 
———————————————— ئۇيغۇرالر ئۈچۈن خىتايدىىك ھىچ برى جاي بىخەتەر ئەمەس

———————————————————————————————— ————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————

 ———————— 
 

، نېمە ئۈچۈن  ؟ نېمە  ئەگەر > ھەئە < دەپ جاۋاب بەرگەن بولسىڭرىى يۆتكىلىپ بارغان يەردىن كەتتىڭرىى
؟ تەپسىلني  نىڭ باشقا يەرلرىىدىمۇ تۇرالمىدىڭرىى ۋە تۇرالمايسرىى سەۋەبتىى ئۇ يەردىمۇ ياىك دۆلىتىڭرىى
ىنىڭ چوڭلۇقىدىىك  چۈشەندۈرۈڭ. ئەگەر قالدۇرۇلغان ئورۇن يېتىشمىسە، مۇشۇ ئىلتىماس قەغرىى

 قوشۇمچە قەغەز ئىشلىتىڭ. 
 

———————————————— ————————————————————
 ————————————————————————————————————



 پاناھالنغۇچىالر قولالنمىىس  Uyghur Rights Advocacy Project                 پروگراممىىسئۇيغۇرالنىڭ ھوقۇقىنى ھىمايە قىلىش  

51 
 

 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————

 ———————————————————————— 
 

دىن قاچان چىقىپ ك  ىڭ ( سرىى دۆلىتىڭرىى ى ؟ ) يىل، ئاي، كۈنلرىى بىلەن يرىر  ەتتىڭرىى
 
 ————————————————————————————————————

 ———————————— 
 

؟ نېمە ئۈچۈن ئۇ ۋاقىتتىى بۇرۇن ياىك كېيىى چىقىپ   نېمە ئۈچۈن شۇ ۋاقىتتا چىقىپ كەتتىڭرىى
ىنىڭ چوڭلۇقى  ؟ ئەگەر قالدۇرۇلغان ئورۇن يېتىشمىسە، مۇشۇ ئىلتىماس قەغرىى دىىك قوشۇمچە  كەتمىدىڭرىى

 قەغەز ئىشلىتىڭ. 
 
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————

—————————— —————————————— 
 

مۇ؟ ھەئە / ياق  دەپ كانادادىن باشقا دۆلەتلەرگە باردىڭرىى  بېخەتەرلىك ئرىى
 
، سرىى بارغان دۆلەتنىڭ ئىسىم نېمە؟ ئۇ دۆلەتكە قاچان   ئەگەر > ھەئە < دەپ جاۋاب بەرگەن بولسىڭرىى

؟ ئۇ دۆلەتتە قانچە  ؟ ئۇ دۆلەتتە پاناھلىنىشقا ئىلتىماس قىلدئۇ باردىڭرىى مۇ؟ ئەگەر زۇن تۇردىڭرىى ىڭرىى
؟ تەپسىلني چۈشەندۈرۈڭ.   ، نېمە ئۈچۈن ئىلتىماس قىلمىدىڭرىى پاناھلىنىشقا ئىلتىماس قىلمىغان بولسىڭرىى

ىنىڭ چوڭلۇقىدىىك قوشۇمچە قەغەز   ئەگەر قالدۇرۇلغان ئورۇن يېتىشمىسە، مۇشۇ ئىلتىماس قەغرىى
 ئىشلىتىڭ. 

 
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
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 ————————————————————————————————————
 ———————————————————————— 

 
ىڭ.  بۇ پاناھلىنىش  ى ئىلتىماسىڭرىى ئۈچۈن سرىى مۇھىم دەپ قارىغان باشقا ئۇچۇرالر بولسا، بۇ يەرگە يرىر

ىنىڭ چوڭلۇقىدىىك قوشۇمچە قەغەز   ئەگەر قالدۇرۇلغان ئورۇن يېتىشمىسە، مۇشۇ ئىلتىماس قەغرىى
 ئىشلىتىڭ. 

 
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————

 ————————— ———————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————

 ———————————————————————— 
 

 ياشتىى تۆۋەن بالىالر بارمۇ؟ 18سرىى بىلەن بىللە پاناھلىنىشقا ئىلتىماس قىلىۋاتقان 
 

—————————————— ——————————————————————
 ———————————— 

 
ياشتىى تۆۋەن برى باال سرىى بىلەن بىللە پاناھلىنىشقا ئىلتىماس قىلىۋاتقان بولسا، نېمە  6ياش ياىك  6ئەگەر 

ئۈچۈن ئۇ بالىنىڭ دۆلىتىگە قايتۇرۇلغان ئەھۋالدا زىيانكەشلىككە، خورلۇققا ياىك تەھدىتكە ئۇچراش  
بولىدىغانلىقىنى تەپسىلني چۈشەندۈرۈڭ. ) پەقەت بالىنىڭ ئەھۋالىغا مۇناسىۋەتلىك ۋە خەۋنى 

ىڭ (  ى ىلمىغان كونكرېت ئۇچۇرالرنىال يرىر ى نىڭ ئىلتىماسىغا يرىر  ئۆزىڭرىى
 
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————

————— ———————————————————————————————
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————

 ———————————————————————— 
 

 بولغان دۆلەتلەر ڭرىز ئېغرى زىيانكەشلىككە ئۇچراش خەۋپى   نىڭسرىز 
 

ىڭ. سرىى ئېغرى زىيانكەشلىككە ئۇچراش خەۋنى بار بولغان دۆلەت ياىك دۆلەتلەر ى  يرىر
 نى
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 ————————————————————————————————————
 ———————————— 

 
 دۆلەت تەۋەلىكىڭرىز 

 
ىڭ.  ى   سرىى پۇقرالىق ساالھىيىتىگە ئىگە بولغان ياىك پۇقرالىقىغا ئۆتكەن ھەربرى دۆلەتنى يرىر

 
————————————————————————————————— دۆلەت: 

 ———————————— 
 : —————————————— ——————————————ھازىرقى ساالھىيىتىڭرىى

 ————————— 
 

، توي   ىشكەن؟ )مەسىلەن، تۇغۇلۇشتىى ئۇ دۆلەت ياىك دۆلەتلەرنىڭ پۇقرالىق ساالھىيىتىگە قانداق ئرىر
ىشكەن ۋاقىت قاچان؟ )يىل، ئاي، كۈن(   قىلىش ئارقىلىق ۋە ياىك باشقىالر( پۇقرالىق ساالھىيىتىگە ئرىر

 
 ————————————————————————————————————

—————————— ——————————————————————————
 ———————————————————————— 

 
 ئائىلىڭرىز 

 
ىڭ. ئەگەر   ى ، مەيىل ھايات بولسۇن ياىك بولمىسۇن، تۆۋەندىىك رەت تەرتىنى بويىچە يرىر نى تۇغقانلرىىڭرىى

ىنىڭ چوڭلۇقىدىىك قوشۇمچە قەغەز ئىشلىتىڭ.   قالدۇرۇلغان ئورۇن يېتىشمىسە، مۇشۇ ئىلتىماس قەغرىى
 

 : ، دۆلەت تەۋەلىىك، تۇرىۋھتقان دۆلەت ۋە شەھرى  —دادىڭرىى  تۇغۇلغان ۋاقنى
 :  ئوخشاش —ئاپىڭرىى

 : ىنداشلرىىڭرىى ————————————————————————— ئوخشاش——قرىر
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————

 ————————————————————————— 
 

 ڭرىز لتىماسلرىىبۇرۇنقى پاناھلىنىش ئى
 

دىن برىەر  ىلغان تۇغقانلرىىڭرىى ى نىڭ يۇقۇرىدا يرىر  كانادادا ياىك باشقا برى دۆلەتتە ) كانادانىڭ ىسسرىى ياىك سرىى
باشقا دۆلەتلەردىىك ئىش بېجرىىش ئىشخانىلرىى ياىك برىلەشكەن دۆلەتلەر مۇھاجرىالر ئالني 

رىالرنى قوغداش ياىك پاناھلىنىش ئىلتىماىس كومىسسارلىقى ئىشخانىلرىىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ( مۇھاج
ىڭ.  ى  سۇنغان بولسا، تۆۋەنگە يرىر
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 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————

 ———————————————————————— 
 ————————————————————————————————————

 ———————————— 
 

نىڭ كاپال  ەتنامىڭرىز ئىلتىماس سۇنغۇچ  سۈپىتىدە سرىز
 

  ، ئەگەر بۇ ئىلتىماسنامىنى توشقۇزۇش ئۈچۈن برىەر تەرجىماننىڭ ياردىمىنى تەلەپ قىلمىغان بولسىڭرىى
ئەگەر بۇ ئىلتىماسنامىنى توشقۇزۇش ئۈچۈن،    نى توشقۇزۇشىڭرىى الزىم.  A (DECLATION A)كاپالەتنامە 

، بۇ يەرگە ي ىڭ. )سرىى ئۈچۈن ئاالقە قىلىش برىەر تەرجىماننىڭ ياردىمىنى تەلەپ قىلغان بولسىڭرىى ى رىر
ىپ قويۇڭ(  ى  قواليلىق بولغان تىلنى يرىر

 
 ————————————————————————————————————
 ————————————————————————————————————

 ———————————————————————— 
 ————————————————————————————————————

 ———————————— 
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 ئىلتىماس تەپسىالتلرىى –ئىلتىماس جەدۋىىل  (GENERIC )  كانادا ئۈچۈن ئاممىۋىباپ
 

————————————————— (:  پاناھلىق سرىى ئىلتىماس قىلىۋاتقان پروگرامما )  .1
 ———— 

، كانادا سرىنى (:  .2 ————————————— سرىى ئىلتىماس قىلىۋاتقان تۈر ) كانادا ئىجى
 ———— 

نى قوشقاندا قانچە ئائىلە ئەزاىس ئىلتىماس  .3 ————————————— قىلىۋاتىدۇ؟ سرىى
 ———— 

چە، فرانسۇزچە (:  .4 —————————————————— ئاالقىلىشىش تىىل ) ئېنگلرىى
 —————— 

؟ ) ئۆلكە، شەھەر (  .5 —————————— كانادانىڭ قەيەرىدا ياشاشنى نىيەت قىلىۋاتىسرىى
 ———— 

 
 شەخسني ئۇچۇر تەپسىالتلرىى 

 
دا ياىك ساياھەت پاسپورتى .1 ىڭ (: تولۇق ئىسمىڭرىى ) پاسپورتىڭرىى ى دا كۆرسىتىلگىنى بويىچە يرىر  ڭرىى

 
 ———————————————————————————————————

 ——————————— 
 

مۇ بارمۇ؟ )لەقەم، تەخەللۇس،  .2 بۇرۇن ئىشلەتكەن ياىك ھازىر ئىشلىتىۋاتقان باشقا ئىسىملرىىڭرىى
 توي قىلىشتىى بۇرۇن ئىشلەتكەن فامىلە قاتارلىقالر( 

 
ىڭ  ى  يرىر

نى ———————————————————————— ئۇيغۇرچە ئۆز ئسمىڭرىى
 —————————————————————— 

 
3.  :  ———————————————— جىنسىڭرىى
لىكىڭرىى )  .4 :    ——————(: cmبوي ئېگرىى

 
نىڭ رەڭگ  ———————————— كۆزىڭرىى

: يىل  .5 —————— كۈن   ——————ئاي   —————————تۇغۇلغان ۋاقتىڭرىى
 —— 

———————————————————— تۇغۇلغان جايىڭرىى ) شەھەر، رايون (:  .6
 ———————— 

7.  :  —————————————————— تۇغۇلغان دۆلىتىڭرىى
8.  :  ——————————————————— دۆلەت تەۋەلىكىڭرىى
 ————————————————— سرىى ھازىر تۇرۇۋاتقان دۆلەت:  .9

؟  .10  كاناداغا قاچان، قەيەردىن كرىدىڭرىى
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 ———————————————————————————————————
 ——————————— 

 
  بۇرۇن سرىى تۇرغان دۆلەتلەر:  .11

مۇ؟  دىن باشقا برىەر دۆلەتتە ئالتە ئايدىن ئارتۇق ياشىدىڭرىى  ئۆتكەن بەش يىل ئىچىدە، ئۆز دۆلىتىڭرىى
  

 دۆلەت  ساالھىيىتىڭرىى  باشقا  بۇ ۋاقىتتىى )يىل، ئاي، كۈن(  بۇ ۋاقىتقىچە )يىل، ئاي، كۈن( 

 
ىڭ (:  لىنىش ئەھۋالىڭرىى نىكاھ  .12 ى  يرىر

نى ، توي قىلغان ۋاقتىڭرىى  ) ئەگەر توي قىلغان بولسىڭرىى
 
 ———————————————————————————————————

 ——————————— 
  

نىڭ ئىسم  .13 ——————————————————— فامىلىىس:  –ھازىرقى جۆرىڭرىى
 ——————— 

 سرىى بۇرۇنمۇ توي قىلغانمۇ؟ .14
 
 ———————————————————————————————————

 ——————————— 
 

 ئاالقە ئۇچۇرلرىى 
 

1.  :  ھازىرقى تۇرۇشلۇق ئادرىسىڭرىى
پوچتا ساندۇق نومۇرى، تۇرالغۇ ئۆي نومۇرى، تۇرالغۇ كوچا نومۇرى، كوچا ئىسىم، شەھەر/رايون،  

 ىشتات، دۆلەت /ئۆلكە
 
 ———————————————————————————————————
 ———————————————————————————————————

 —————————————————————— 
 

2.  :  —————————————————— تېلېفون نومۇرىڭرىى
3.   :  —————————————————— باشقا تېلېفون نومۇرىڭرىى
4.  :  —————————————— فاكس نومۇرىڭرىى
5.  : —————————————————————————— ئېلخەت ئادرىسىڭرىى

 ———— 
 

 پاسپورت 
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 —————————————— ساياھەت پاسپورتىڭرىى بارمۇ؟   ئىناۋەتلىك پاسپورت /  .1
ىلغىنى بويىچە   ساياھەت پاسپورت نومۇرى ) پاسپورت /   پاسپورت /  .2 ى ساياھەت پاسپورتىدا يرىر

ىڭ (:  ى ———————————————————————————— ئەينەن يرىر
 ——— 

 ——————————— ——— تارقاتقان دۆلەت:  .3
 ———————————————— تارقىتىلغان ۋاقىت:  .4
 ——————————————————————— مۇددىنى توشىدىغان ۋاقىت:  .5

 
  كىملىك

 
 —————————————————— كىملىكىڭرىى بارمۇ؟  .1
——————————————————————————— كىملىك نومۇرى:  .2

— 
 ————————————————— تارقاتقان دۆلەت:  .3
 ———————————————— كۈن (: تارقىتىلغان ۋاقىت ) يىل، ئاي،   .4
————————————————— مۇددىنى توشىدىغان ۋاقىت ) يىل، ئاي، كۈن (:  .5

— 
 

 ئوقۇش ۋە كەسپ ئۇچۇرلرىى
 

؟  .1 ———————————————————— ئەڭ يۇقۇرى مەدەنىيەت سەۋىيرىىڭرىى
 ——————— 

—————————————————— جەمئني قانچە يىللىق ئوقۇش تارىخىڭرىى بار؟  .2
 —————— 

——————————————————————————— : ھازىرقى كەسپىڭرىى  .3
 ————————— 

4.  : ———————————————————————— قىلماقجى بولغان كەسپىڭرىى
 ——————— 

 
 تىل ئۇچۇرلرىى 

 
:   يەرلىك تىلىڭرىى /  .1 ——————————————————————— ئانا تىلىڭرىى

 ——————— 
چە /  .2 ؟   ئېنگلرىى ———————————————— فرانسۇزچە تىلدا ئاالقە قىالالمسرىى

 —————— 
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؟  .3 ———————————————————— قايىس تىلدا ئازادە ئاالقە قىالاليسرىى
 ———————— 

    ئائىلە ئەزالرىىڭرىى ھالدا سرىى بىلەن بىللە ئلتىماس قىلغان  ============ سرىىگە تايىنىشلىق 
، ئاتا ، پەرزەتلرىىڭرىى بولسا يۇقۇرىدىىك  ر( دەرىجىلىك بىۋاستە تۇققاال-1ئانىڭرىى قاتارلىق -) جۆرىڭرىى

 تولدۇرۇڭئايرىم ئايرىم  ھەر برى تەلەپ قىلىنغان ئۆلچەم بويىچە ئوخشاش ھالدا 
4.  

 
 ئىلتىماس قىلغۇچىنىڭ كاپالەتنامىىس 

 
 مەن يۇقۇرىدا تەمىنلىگەن ئۇچۇرالرنىڭ راست، تولۇق ھەم توغرا ئىكەنلىكىگە كاپالەتلىك قىلىمەن. 

 
قانۇنني    ئانىسىنىڭ / -ياشتىى تۆۋەن بولغانالر ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئاتا 18ئىلتىماس قىلغۇچىنىڭ، ياىك 

———————————————————————————— ۋەسىيسىنىڭ ئىمزاىس: 
—————————— 

 
—————————— كۈن   —————————ئاي  —————————ۋاقىت: يىل 

— 
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 : ئارقا كۆرۈنۈش / كاپالەتنامە  Aجەدۋەل 
 

ىغى بىلەن قارا سىياھ كومپيۇترىر  ى ىڭ.  تا ئارقىلىق ياىك قول يرىر ى  خەتلەرنى ئېنىق قىلىپ يرىر
 

:   –تولۇق ئىسىم  .1 ———————————————————————— فامىلىڭرىى
 ———————— 

 
ىلىىسى ) ئەرەبچە، سالۋىيانچە،  .2 ى دا يرىر ىقىڭرىى ى نىڭ ئۆز يەرلىك تىلىڭرىى ياىك يرىر تولۇق ئىسمىڭرىى

ىقى بولمىسا، ئۆز  خىتتايچە... قاتارلىقالر(. بۇ  ى ىقى التىى يرىر ى بۆلەكتە، ئىلتىماس قىلغۇچىنىڭ يەرلىك يرىر
ەك.  ىىسى كرىر ى ىقىدا يرىر ى  يەرلىك يرىر

  
———————————————————————— مەسىلەن: ئوسمان باتۇر —

 ———————————————————— 
 

3.  : ——————————————————————————— تۇغۇلغان ۋاقتىڭرىى
 ————————— 

 
كۈن (؛ -ئاي-فامىلىىس؛ تۇغۇلغان ۋاقنى ) يىل -ر: ئىسىم دادىڭرىى توغرىسىدىىك تەپسىالتال •

تۇغۇلغان شەھەر/ رايون؛ تۇغۇلغان دۆلەت؛ ۋاپات بولغان ۋاقنى ) ئەگەر ۋاپات بولۇپ 
 كۈن( : -ئاي- كەتكەن بولسا، يىل

 ——————————————————————————————————
 ——————————————————————————————————

———————————————————————————— ——————
 ————————————————————————————————— 

 
كۈن (؛ -ئاي-فامىلىىس ؛ تۇغۇلغان ۋاقنى ) يىل -ئانىڭرىى توغرىسىدىىك تەپسىالتالر: ئىسىم  •

تۇغۇلغان شەھەر/ رايون؛ تۇغۇلغان دۆلەت؛ ۋاپات بولغان ۋاقنى ) ئەگەر ۋاپات بولۇپ 
 كۈن ( -ئاي- كەتكەن بولسا، يىل

 ——————————————————————————————————
 ——————————————————————————————————
 ——————————————————————————————————
 ————————————————————————————————— 

 
، كانادادا مەڭگۈلۈك ئولتۇراقلىشىش  .4 ئەگەر سرىى ئاساسلىق ئىلتىماس قىلغۇچى بولسىڭرىى

دە  ىشىش ئىلتىماسنامىڭرىى :  شۇپ ئلتىماس قىلىدىغانقو ساالھىيىتىگە ئرىر  ئائىلە ئەزالرىىڭرىى
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a.   ىشەلمىگەن برىەر كانادانىڭ ئىچىدە، كانادا جىناني ئىشالر قانۇنىغا ئاساسەن كەچۈرۈمگە ئرىر
 جىنايەت بىلەن ئەيىبلەنگەنمۇ؟ ھەئە/ ياق 

 
b.  ن باشقا برىەر دۆلەت ياىك رايوندا، برىەر جىنايەت بىلەن ئەيىبلەنگەن، ياىك برىەر جىنايەت بىلە

ئەيىبلىنىش باسقۇچىدا تۇرغان، ياىك سوتلىنىۋاتقان، ياىك برىەر جىنايەتكە ياىك جىناني ئىشالر 
 دەۋاسىغا چېتىشلىق بولغان ئەھۋال بارمۇ؟ ھەئە/ ياق 

 

c.   بۇنىڭدىن بۇرۇن كانادادا ياىك چەتئەەللردىىك كانادا ۋىزا ئىشخانىلرىىغا، ياىك برىلەشكەن دۆلەتلەر
مۇھاجرىالر ئىشخانىلرىىغا مۇھاجرىالرنى قوغداش ئىلتىماىس سۇنۇپ  ئاىل كومىسسارلىقىنىڭ 
 باققانمۇ؟ ھەئە/ ياق 

 
d.   كۆچمەنلىك ياىك مەڭگۈلۈك ، كانادادا ياىك باشقا برىەر دۆلەت ياىك رايوندا، مۇھاجرىلىق ساالھىيىنى

 قىلىنغانمۇ؟ ھەئە/ ياق ئولتۇراق ۋىزىىس، ياىك ساياھەت ۋە ياىك ۋاقىتلىق ئولتۇراق ۋىزىىس رەت 
 

e.   كانادا ياىك باشقا برىەر دۆلەت ياىك رايون تەرىپىدىن رەت قىلىنغان ياىك چىقىپ كېتىشكە
 بۇيرۇلغانمۇ؟ ھەئە/ ياق 

 
f.   برىەر ئرىقني قرىغىنچىلىق ھەرىكىتىگە، ئۇرۇش جىنايىتىگە چېتىلىپ قالغان ياىك ئىنسانىيەتكە

 قارىسى جىنايەت ئۆتكۈزگەنمۇ؟ ھەئە/ ياق 
 

g. دىنني ياىك ئىجتىمائني نىشانغا يېتىش ئۈچۈن قوراللىق كۆرەش ياىك زوراۋانلىق ب ، رىەر سىياسني
 ھەرىكىنى ئېلىپ بارغان، پىالنلىغان ياىك تەشەببۇس قىلغانمۇ؟ ھەئە/ ياق 

 
h.  دىنني ياىك ئىجتىمائني نىشانغا يېتىش ئۈچۈن قوراللىق كۆرەش ياىك زوراۋانلىق ، برىەر سىياسني

ىپ بارغان ياىك ئېلىپ بارىدىغان، تەشەببۇس قىلغان ياىك تەشەببۇس قىلىدىغان  ھەرىكىنى ئېل 
 برىەر گۇرۇپپا بىلەن مۇناسىۋەت قىلغانمۇ؟ ھەئە/ ياق 

 
i.   جىناني ھەرىكەت ئەندىزىسىگە تەۋە بولغان ھەرىكەت بىلەن شۇغۇلالنغان برىەر تەشكىالتقا ئەزا

 بولغانمۇ؟ ھەئە/ ياق 
 

j.  ،قامالغان ياىك تۈرمىگە تاشالنغانمۇ؟ ھەئە/ ياق تۇتۇپ تۇرۇلغان 
 

k ئېغرى كېسەلگە گرىىپتار بولغان ياىك جىسمانني ۋە ياىك روھني توسالغۇغا ئۇچرىغانمۇ؟ ھەئە/ ياق ) 
 
، تەپسىالنى بىلەن تەمىنلەڭ.   ئەگەر يۇقرىىدىىك سوئالالرنىڭ برىەرىگە ھەئە دەپ جاۋاب بەرگەن بولسىڭرىى
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____ 
 

 ئوقۇش تارىخىڭرىز 
 

ىڭ.  ى  يرىر
نى  تۆۋەندىىك مائارىپ سەۋىيىلرىىدە قانچە يىللىق ئوقۇشنى تاماملىغانلىقىڭرىى

 ———————— باشالنغۇچ مائارىپ: 
 ————————— ئوتتۇرا مائارىپ: 

 ——— ——————— ئوتتۇرا تېخنىكوم/ ئاىل مائارىپ: 
 ———————— كەسنى مەكتەپ: 

 
سرىى ئوقۇغان بارلىق ئوتتۇرا مائارىپ ۋە ئۇنىڭدىن يۇقۇرى ) ئاىل، ئوتتۇرا تېخنىكوم، كەسنى ( مائارىپ 

 تەپسىالتلرىى بىلەن تەمىنلەڭ. 
 

ئوقۇغان 
 ساھە 

ياىك  گۇۋاھنامە 
 دىپلوم تۈرى 

ۋە  شەھەر 
 دۆلەت 

مەكتەپ 
 ئىسىم 

ۋاقىتقىچە  بۇ 
 )يىل، ئاي(

ۋاقىتتىى  بۇ  
 )يىل، ئاي(

 
 شەخسني تارىخىڭرىز 

 
غا مۇناسىۋەتلىك تەپسىالتالرنى  ،   10ياشتىى باشالپ ياىك ئۆتكەن  18شەخسني تارىخىڭرىى يىلنىڭكىنى

ىڭ. ئەڭ يېقىنقى ۋاقىتتىىك ئۇچۇردىن  ى ۋاقىت جەھەتتىى قايسىىس قىسقاراق بولسا شۇنى تالالپ يرىر
ىڭ.  ى ىڭ. ئەگەر باشالپ يرىر ى مەتنى يرىر >پائالىيەت< دېگەن يەرگە، سرىى قىلغان كەسپ ياىك خرىى

، ئوقۇۋاتقان، ساياھەت   ىڭ ) مەسىلەن: ئىشسرىى ى  يرىر
نى ، نېمە قىلغانلىقىڭرىى ئىشلىمىگەن بولسىڭرىى

نىڭ سرىتىدا بولغان   قىلىۋاتقان، پېنسىيىگە چىققان، تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان (. ئەگەر سرىى ئۆز دۆلىتىڭرىى
ىڭ. بولسىڭرىى  ى  يرىر

نى  ، سرىى تۇرغان دۆلەتتىىك ساالھىيىتىڭرىى
 

ىشقا كاپالەتلىك قىلىڭ.  ى  قالدۇرماي يرىر
 ھېچقانداق ۋاقىت ئارىلىقى

 
ئىسىم،  شرىكەت 
مەت  خرىى مەكتەپ، 

 ئورنى قاتارلىقالر 

دۆلەتتىىك  
 ساالھىيىنى 

ياىك  شەھەر 
ۋە  رايون 

 دۆلەت 

ۋاقىتقىچە  پائالىيەت  بۇ 
 )يىل، ئاي(

ۋاقىتتىى  بۇ  
 )يىل، ئاي(

 
 تەشكىالتالر بىلەن بولغان ئەزالىق مۇناسىۋىتىڭرىز 
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؟ ھەرقانداق   ، ئەزاىس بولدىڭرىى ياىك مۇناسىۋەت قىلدىڭرىى سرىى قايىس تەشكىالتالرنى قوللىدىڭرىى
، ياشالر ياىك ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىلرىى، ئىشچىالر ئۇيۇشمىىس ۋە   ، ئىجتىمائني كەسپني سىياسني

ىڭ. قىسقارتىلما ئىسىمالرنى ئىشلەتمەڭ. قايىس شەھەردە ۋە دۆلەتتە   ى  قالدۇرماي يرىر
جەمئىيەتلەرنى

ىڭ.  ى  يرىر
نى  ياىك رايوندا ئەزا بولغانلىقىڭرىى

 
ىڭ.  ى ، جەدۋەلگە >يوق< دەپ يرىر  ئەگەر ھېچبرى ئۇيۇشما / تەشكىالتقا ئەزا بولمىغان بولسىڭرىى

 

ۋە   شەھەر 
 دۆلەت 

تەشكىالتتىىك  
ياىك   ۋە/  مەتلرىى  خرىى

  ئورنى 

تەشكىالت  
 تۈرى 

تەشكىالت  
 ئىسىم 

ۋاقىتقىچە   بۇ 
 )يىل، ئاي(

ۋاقىتتىى  بۇ 
 )يىل، ئاي(

 
مەتلرىى  ھۆكۈمەت خرىز

 
ىڭ. سرىى  ى ، ساقجى ( يرىر نى ) مەسىلەن: مەمۇر، سوتجى مەتلرىىڭرىى ھۆكۈمەت ئۈچۈن قىلغان خرىى

ىڭ. قىسقارتىلما   –چىقىشنىڭ ئالدى پېنسىيىگە  ى نىڭ ھەممىسىنى يرىر مەتلرىىڭرىى كەينىدىىك قىلغان خرىى
، جەدۋەلگە   مىنى قىلمىغان بولسىڭرىى ئىسىمالرنى ئىشلەتمەڭ. ئەگەر ھېچقانداق ھۆكۈمەت خرىى

ىڭ.  ى  >يوق< دەپ يرىر
 
ۋە/  مىنى  خرىى

  ياىك ئورنى 
تارماق/ 
 شۆبە 

تەۋەلىىك  باشقۇرۇش  ۋە  دۆلەت 
 )رايونلۇق، دۆلەتلىك، ئۆلكىلىك( 

ۋاقىتقىچە   بۇ 
 )يىل، ئاي(

ۋاقىتتىى   بۇ 
 )يىل، ئاي(

 
مىنى   ھەربني ۋە/ ياىك ھەربىيلىك خرىز

 
مەت قىلغان قوراللىق قىسىملرىىدىىك ھەربني ۋە/ ياىك ھەربىيلىك    ھەربرى دۆلەتلەرنىڭ سرىى خرىى

نىڭ تەپسىالتلرىى بىلەن  مەتلرىىڭرىى ھېچبرى ھەربني ۋە/ ياىك ھەربىيلىك   تەمىنلەڭ. خرىى
مەتلرىىنى  ىڭ. ھېچقانداق ۋاقىت ئارىلىقى    خرىى ى ، جەدۋەلگە >يوق< دەپ يرىر قىلمىغان بولسىڭرىى

ىڭ.  ى   قالدۇرماي يرىر
 

 ——————————————— دۆلەت ئىسىم: 
 

نىڭ  مىتىڭرىى خرىى
ئاخرىلىشىش  

 سەۋەنى 

ئاكتىپ  
جەڭگە  

قاتناشقان  
ۋە  ۋاقىت 

 ئورۇنالر 

شۆبىىس،   ڭرىى دەرىجى  مەت  خرىى
نىڭ   قوماندانلرىىڭرىى

ۋە   نومۇرلرىى  برىلىك 
 ئىسىملرىى 

بۇ 
ۋاقىتقىچە  
 )يىل، ئاي(

بۇ 
ۋاقىتتىى 
)يىل، 
 ئاي( 
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 ئادرىسلرىىڭرىز 
 

 
يىل ئىچىدە ) ۋاقىت جەھەتتىى قايسىىس قىسقاراق بولسا   10ياشتىى تارتىپ ياىك يېقىنقى  18سرىى 

ىڭ. شۇنى تالالپ  ى ىڭ ( تۇرغان بارلىق ئادرىسالرنى تەرتىنى بويىچە يرىر ى  يرىر
 
پوچتا  دۆلەت 

 نومۇرى 
ئۆلكە،  
 ئىشتات 

شەھەر ياىك  
 رايون 

ۋە  ئىسىم  كوچا 
 ئۆي نومۇرى

ۋاقىتقىچە   بۇ 
 )يىل، ئاي(

ۋاقىتتىى  بۇ 
 )يىل، ئاي(

 
 ئىلتىماس قىلغۇچىنىڭ كاپالەتنامىىس 

 
 تەمىنلىگەن ئۇچۇرالرنىڭ راست، تولۇق ۋە توغرا ئىكەنلىكىگە كاپالەتلىك قىلىمەن. مەن، مەن 

 
—————————— ۋاقىت )يىل، ئاي، كۈن(:    —————————————ئىمزا: 

 ———— 
 

 تەرجىماننىڭ كاپالەتنامىىس
 

، بۇ ئىلتىماسنامىنىڭ مەزمۇنىنى ۋە ئىلتىماس  ———————————————مەن 
تىلىغا ئىشەنچلىك ۋە توغرا  ————————جەدۋەلنى قىلغۇچىغا تەۋە بولغان ھەربرى 

  تەرجىمە قىلىپ بەرگەنلىكىمگە كاپالەتلىك قىلىمەن. 
 
ئۇچۇرالر ماڭا ئىلتىماس قىلغۇچى تەرىپىدىن تەمىنلەندى، ۋە مەن شۇنىڭغا ئىشىنىمەنىك، ئىلتىماس  

ىنى ۋە تەسرىىنى تولۇق چۈشىنىدۇ، ۋە مەن ئ  اڭلىق ھالدا بۇ  قىلغۇچى بۇ جەدۋەەللرنىڭ خاراكترىر
ىمەن ۋە ئۇنىڭ كۈچىنىڭ ۋە تەسرىىنىڭ قەسەم ئاستىدا   سەمىمني كاپالەتنامەمنى راست دەپ ۋەدە برىر

 قىلىنغان كاپالەتنامىگە ئوخشاش ئىكەنلىكىنى بىلىمەن. 
 

 ———————————— تەرجىماننىڭ ئىمزاىس: 
 

 راستچىللىق ۋەدىنامىىس  
 

بارلىق تەمىنلىگەن  ا ئىلتىماستئۇشبۇ  ، سۇنۇلۇۋاتقان ———————————————مەن 
ۋە مەن ئاڭلىق ھالدا بۇ    ئۇچۇرالرنىڭ راست، تولۇق ۋە توغرا ئىكەنلىكىگە كاپالەتلىك قىلىمەن،

لىگەن ئۆزەمنىڭ بىلەلىگەن دائرىىدىىك  ىلگەن ئۇچۇرالرنىڭ راستچىللىق قەسەمنامىىس بىلەن برىر برىر
ىمەن  كاپالەت  ا مەلۇماتالر ئكەنلىكىگە ئەڭ توغر   . برىر



 پاناھالنغۇچىالر قولالنمىىس  Uyghur Rights Advocacy Project                 پروگراممىىسئۇيغۇرالنىڭ ھوقۇقىنى ھىمايە قىلىش  

64 
 

 
VIII- پاناھالىق باياننامىىس 

 
 پاناھلىق ئلتىماىس جەريانىدا تاپشۇرۇشقا تىگىشلىك پاناھلىق باياتز )ھىكايە( ھەققىدە  

 
باشقا  ياىكمەيىل ب د ت پاناھلىق ئشخانىسىغا تاپشۇرىلىدىغان پاناھلىق ئلتىماىس جەريانىدا بولسۇن ۋە 

پاناھلىق تىلىمەكجى بولغان دۆلەتكە تاپشۇرماقجى بولغان پاناھلىق ئلتىماىس جەريانىدا بولسۇن، پاناھلىق 
نىڭ  نىڭ پاناھلىق ئلتىماسىمرىى ىنىشىگە  لئاقىۋىتىنىڭ قانداق نەتىجىباياننامىسىنى پۇختا تەييارالش، برىى

پاناھلىق سونى  بىۋاستە تەسرى قىلىدۇ. ياخىسى ۋە ئەتراپلىق تەييارالنغان پاناھلىق باياننامىىس بولغۇىس
نىڭ ئوڭۇشلۇق نەتىجىلىنىشىنى   جەريانىدىىك سورىلىدىغان سۇئالالرنى ھەم ئازايتىدۇ ۋە ئلتىماسىمرىى

، قايىس كەلتۈرۈپ چىقرىىدۇ. ياخىسى تەييارالن نى نىڭ كىم ئكەنلىكىمرىى غان پاناھلىق بايانىمرىى چوقۇم برىى
، تەۋە بولغان دۆلەتكە  نى دۆلەت ۋە دۆلەتلەرگە قارىسى قايىس ئاساس بويىچە پاناھلىق تىلەيدىغانلىقمىمرىى

، ناۋادا تەۋە بولغ نى دا  انىمە سەۋەپتىى قايتىپ كىتەلمەيدىغانلىقىمرىى ن دۆلەتكە مەجبۇرى قايتۇرۇلغىنىمرىى
ىدىغانلىقىنى ناھاىنى ئەتراپلىق شەرھىلىشىەرىىگە ۋە ئائىلىمرىىگە قانداق ئېغرى ئاقىۋەتلب   مرىى رنىڭ يۈز برىر

مۇ سەل قارىغىىل بولمايدۇ.  كرىەك. شۇ سەۋەپتىى پاناھلىق باياننا  مىسىغا ھەرگرىى
 

، شەخىس ۋەقەلىكلەر ئېنىق، كونكرىتنى  پاناھلىق باياننامىىس مۇرەككەپ ۋە چۈشىنىكسرىى بولماسلىقى
،  بولۇپمۇ بايان قىلىنغان ۋەقەلىكلەرگە مۇناسىۋەتلىك تۇغىلىدىغان سۇئالالر ئچىدە، قاچان، نەدە،   بولىىسى
كىم، قانداق، نىمە ئۈچۈن دىگەندەك كونكرىتنى سۇئالالرنىڭ جاۋانى ئېنىق بولىىسى ۋە يازغان باياننامىدا 

 تېپىلىىسى كرىەك.  
 

، ىننامىسىدا بايان قىلپاناھلىق بايان غان ۋەقەلەر ۋە پاكىتلىق ماتىيالالر ئمكان بار ئۆزىمرىى ھەققىدە بولىىسى
نى ئسپاتاليدىغان ۆ ھەققىدىىك بايانالر پەقەتال ئ   ئومۇىم ۋەزىيەت نىڭ شەخىس بايانلرىىمرىى ئاساسىدا   زىمرىى

ش مەسىلىىس بولۇپ، ىنى كرىەك. چۈنىك پاناھلىق تىلەش تېگىدىن ئەيتقاندا  شەخىس قوغد   ىىسى بول
نىڭ ئاقىۋىتىگە قارار بەرگۈچىلەر  پۈتۈن ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ بېشىغا نىمىلەر كەلگەنلىىك  نىڭ پاناھلىقىمرىى برىى

ئۆزىنىڭ شەخىس كەچۈرمىشلرىى ۋە بېشىغا  تەقدىرىگە،  ھەققىدە ئەمەس  بەلگ پاناھلىق تىلىگۈچىنىڭ 
ئەھۋالىغا ئاساسلىنىپ تۇرۇپ قارار  باياننامىسىدىىكتاپشۇرغان  كىلىدىغان ئاقىۋەتلەر ۋە شۇ شەخىسنىڭ

چىقرىىدۇ. يەنى ئەڭ ئاخرىقى ھىساپتا، "ساڭا نىمە بولدى ۋە ناۋادا خىتايغا قايتىپ كەتسەڭ نىمىلەر  
 بولىدۇ" دىگەن سۇئالغا قاراپ قارار چىقرىىدۇ. 

 
نى خىتايالر برىى ئۇيغۇرالرنى "مەسىلەن، پاناھلىق باياننامىىس تەييارلىغاندا،  خالىغانچە جازااليدۇ، دىنىمرىى

نى ئنساندەك ياشىغىىل قويمايدۇ" دىگەندەك ئومۇىم باياندا بولۇش ئورنىغا، ، " مەن   چەكلەيدۇ، برىى
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇنداق مۇنداق زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىدىم، شەرقى تۈركىستاندىىك ۋاقتىمدا دىنى  

لەنگەن ۋە نورمال ھالەتتىىك دىنى ئتىقادىم بويىچە ياشاشتىى مەھرۇم قالدۇرۇلغان  پائالىيەتلرىىم چەك
ان تۇتۇش، دىنى تەبلىغلەرنى ئاڭالش، دىنى كىتاپالرنى    ئدىم.  شۇ سەۋەپتىى نورمال ناماز ئوقۇش، رامرىى

مىلىل كىلىپ  ئائلەمدىن مۇنچىلىك كىىسى  ئوقۇش، دىنى سۆھبەتلەرگە قاتنىشىشتىى چەكلەندىم. 
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  ئېنىق  ەپيا تۈرمىدە ياىك جازا الگرىىدا" د ى سەۋەپلىك بۇ يىل بۇ ئايدىن باشالپ دىقىىسى  ۋە دېنى ئتىقاچ
 تېخىمۇ قايىل قىالرلىق ۋە كونكرىتنى بولىدۇ.   بايان قېلىش

 
پاناھلىق باياننامىىس تومتاق ۋە گۇڭگا ئۇچۇرالرغا ئاساسەن ئەمەس بەلگ كونكرىتنى ۋە ئسپاتالش ئمكانى  

رۇنلرىى دوكالت قىلغان ئەھۋالالرغا و ، بولۇپمۇ مۇستەققىل تەتقىقاتچىالر، دۆلەت ۋە مەتبۇئات ئنبولغا
نىڭ قايىل ەن مۇئەييەنلەشتۈرگىىل بولىدىغان ۋەقەلەرگە مەركەزلەشكەندەئاساس  ، پاناھلىق باياننامىمرىى

 قىلىش كۈچى تېخىمۇ كۈچلۈك بولىدۇ.  
 

پاناھلىق تىلەشنىڭ ئاساىس ياخىسى ئوتتۇرىغا قايتا تەكىتلەشكە تىگىشلىك بولغان موھىم نوقتا بولسا، 
 قويۇلىىسى كرىەك. 

 
 ۈش ھەققىدە تەپسىالت پاناھلىق باياننامىسىدا قانداق ئەكس ئەتتۈر  نز جەنۋە ئەھدىنامىسى 1951

 
ئاساسلىق شەرتنى  5قوبۇل قىلىشتىىك  جەنۋە ئەھدىنامىىس بىكىتكەن پاناھالنغۇچىالرنى  1951باشتا برىى 

نىڭ پاناھلىق ئلتىماسىمرىى دەل   كەلدى  ئۆتۈشنىڭ دەل ۋاقنى بۇ يەردە يەنە تەكرارالپ   5شۇ مۇ چۈنىك برىى
 شەرت ئاساسىدا تەييارلىنىىسى شەرت. 

  
قى تەۋەلىك سەۋەبىدىن زىيانكەشلىككە ئۇچراش  .1  ئرىر
 زىيانكەشلىككە ئۇچراش مىلىل كىلىپ چىقىىسى سەۋەبىدىن  .2
 سىياىس كۆز قارىىسى سەۋەبىدىن زىيانكەشلىككە ئۇچراش .3
لىقى سەۋەبىدىن زىيانكەشلىككە ئۇچراش  .4  دىنى ئتىقادى ۋە ياىك دىنى ئتىقاتسرىى
، مەدىنى ياىك ئۆزىگە خاس برى ئەنئەنىگە ئگە بولغىنى ئۈچۈن زىيانكەشلىككە  .5 مەلۇم برى ئجتىمانى

 ئۇچراش؛ 
 

ھەر برى شەرتلەر نىمە مەناغا كىلىدۇ ۋە برىى بۇ شەرتلەردىن   ۋە ئەھدىنامىسىدىىكجەن 1951ئەمدى برىى 
، ئۇالر ھەققىدە قىسقىچە تو  . خقانداق پايدىلىنىمرىى  تىلىمرىى

 
 كىلىپ چىقىىسى  سەۋەپلىك جازالىنىش 

ى
ق  ئرىر

 
قى كىلىپ چىقىىسى سەۋەبىدىن ئۆز دۆلىتىدىىك ھاكىمىيەت تەرىپىدىن  زىيانكەشلىككە ئۇچراش  ئرىر

قى مەنسۇبىيىنى جەھەتتىى جازالىنىشىنى   ۋە تەۋە بولغان ئرىر
 

دىگەندە، پاناھالنغۇچىنىڭ تەن رەڭگ
 كۆرسىتىدۇ. 

 
قىغا تەۋە بولۇپ، بۇ ئۇيغۇرالر ئۆزلرىى تاللىۋالغان ياىك  مەسىلەن، ئۇيغۇرالر ئرقى جەھەتتىى تۈرك ئرىر

لالش ئەمەس. ئۇزۇن مۇددەتلىك تارىجى تەرەققىياتنىڭ مۇقەررەر  خالىمىسا رەت قىلغىىل بولىدىغان برى تا
يغۇرالرنى خىتاي ئائىلىسىنىڭ ياىك خىتايچە ئاتالغۇ بىلەن جۇڭخۇا  ۇ نەتىجىىس. خىتاي دۆلىنى بولسا ئ

بولغان بۇ تارىجى رئئاللىق بولسا ناھاىنى   گەلىسىنىڭ برى تەركىۋى دەپ مەجبۇراليدۇ. ئۇيغۇرالر ئىئائ
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تىغمۇ تىغ قارشىلىققا دۇچار قىلىدۇ. ياىك ئۇيغۇرالر ئۆزلرىى  رۇشەن ھالدا ئۇيغۇرالر بىلەن خىتاي دۆلىتىنى 
قى كىملىكىدىن ۋاز كېچىىسى ۋە خىتايالر تەرىپىدىن مەجبۇرالنغان جۇڭخۇا كىملىكىنى   تەۋە بولغان ئرىر

غا مەھكۇم بولۇپ ياشىىسى كرىەك. بۇ ئكىك   بولمىسا خىتاي دۆلىتىنىڭ جازالىشىقوبۇل قىلىىسى كرىەك ياىك
 . غىىل بولمايدۇ. قېچىپ قۇرتۇل تالالشتىى 

 
قى كىلىپ چىقىىسى سەۋەبىدىن زىيانكەشلىككە ئۇچرىىسى دىگەندە دەل بۇ  دىمەك ىك ئۇيغۇرالرنىڭ ئرىر

ۋە بولۇپمۇ  ىدىن بۇيان ئېلىپ بارغانيىل -1949نوقتىدىن ئەھۋالنى چۈشەندۈرۈسش كرىەك. خىتاينىڭ 
ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇش سىياسەتلرىىدە بۇنىڭ  ۋجىگە چىققان ەيىلىدىن بۇيانقى ۋەزىيەتتە ئ-2017

 مىساللرىى بەك كۆپ. 
 

 مىلىل كىلىپ چىقىىسى سەۋەپلىك جازالىنىش 
 

مىللىتىنىڭ ئۇيغۇر) ئۇيغۇرنى مىلىل كىلىپ چىقىىسى سەۋەبىدىن زىيانكەشلىككە ئۇچراش دىگەنلىك،  
ى قاتارلىق مىللەتلەرمۇ ئۆزلرىىگە تەدبىقالپ ئىشلەتسە   غرىر ، باشقا قازاق، قرىر مىسال ئۈچۈن ئىشلىتىۋاتىمرىى

بولىدۇ( بولغانلىقى ئۈچۈن ھاكىميەت تەرىپىدىن نىشانلىق ھالدا جازالىنىشقا ئۇچرىغانلىق ھالىتىنى 
 كۆرسىتىدۇ. 
..( بولغانلىغىڭرىى ئۈچۈنال، ھەر تۈرلىك كەمسىتىشئۇيغۇر )قاپەقەتال يەنى سرىى  غرىى كە، خورلۇققا،  زاق، قرىر

نى    زۇلۇمغا ۋە جازاغا ئۇچرىغان، ئۇچرايدىغان بولسڭرىى بۇ ھەققىدە مىسالالر بىلەن پاناھلىق باياننامىڭرىى
 تەييارلىسىڭرىى بولىدۇ. 

 بۇنىڭغا تىپىك مىسال ئارقىلىق چۈشەندۈرەيىل
ڭ زىيالىىس ۋە بېيجىڭدا ئوقۇتقۇچى ئدى. ئلھام توختىدىن بەكرەك ھەر كۈنى ئلھام توخنى ئۇيغۇرالرنى 

ئاز   خىتاي ھۆكۈمىتىنى  ئېغرى سالماقتىىك سىياىس تەنقىتلەر بىلەن ئەيىپلەۋاتقان خىتاي زىيالىلرىى  
ئەمەس. ھەر كۈنى خىتاينىڭ ئچىك قىسمىدا ياشايدىغان خىتايالر چەتئەل مەتبۇئاتلرىى بىلەن  

سۆھبەتلىشىپ تۇرىدۇ. لىكىى ئۇالرغا برى نەرسە بولمايدۇ. ئلھام توخنى پەقەتال خىتاي ئاساىس قانۇنىدا 
ىلگەن ھەق ھوقۇقالرنى ئۇيغۇرالرغا   ، يەنى ئۇالرنى  ئىشقا كاپالەت برىر ئورۇنالشتۇرۇش،  ڭ بەزىلرىىنى

ئۇيغۇرالرغا قاراتقان مىلىل كەمسىتىشلەرنى ئازايتىش دىگەندەك ئاددى تەلەپلەردە بولغىنى ئۈچۈن  
نىڭ ۋەتەندە  مۇددەتسرىى قاماق جازاىس بىلەن تۈرمىدە ياشاۋاتىدۇ.   قەبىھ  ناھاينى  خىتايالر برىى

گۇناھكار يەنىال ئۇيغۇر بولىدۇ. مانا   ئۇالر ئاساسدن جازاالنمايدۇ ۋە  كۈزىدۇ، لىكىى ۆت جىنايەتلەرنى ئ
 دەل برىسىنىڭ مىلىل كىلىپ چىقىىسى سەۋەپلىك جازالىنىىسى ھىساپلىنىدۇ.  مۇشۇالر 

 
ھازىرقى ۋەزىيەتتە بۇنى تەپسىىل چۈشەندۈرۈش ھاجەتسرىى دەپ قارايمرىى چۈنىك خىتايالرنىڭ ئۇيغۇرالرغا  

 تىش تەلەپ قىلىدىغان مەسىلە ئەمەس.  ر قاراتقان سىستىمىلىق زىيانكەشلىىك تاالش تامەخسۇس 
 

 دىنز ئىتىقادى جەھەتتىز زىيانكەشلىككە ئۇچراش 
 

زى ئشەنگەن ۆ زىيانكەشلىككە ئۇچراش مەسىلىسىمۇ، مەلۇم برى كىشىنىڭ ئدىنى ئىتىقادى سەۋەبىدىن  
دىنى ئىتىقادى ۋە شۇ دىنى ئىتىقادى بويىچە ياشىماقجى بولغان خۇسۇىس ھايانى سەۋەپلىك ھاكىمىيەت 



 پاناھالنغۇچىالر قولالنمىىس  Uyghur Rights Advocacy Project                 پروگراممىىسئۇيغۇرالنىڭ ھوقۇقىنى ھىمايە قىلىش  

67 
 

 ېىلخدائرىىىس  نىڭ بېشىدىىك كۈچلەرنىڭ جازالىشىنى كۆرسىتىدۇ. دىنى ئىتىقادى جەھەتتىى جازاالش
، شۇ دىن ھەققىدە تەشۋىقات ئېلىپ ئۆزى ئشەنگەن دىنىنى ئۈگەنگەنلىىك بولۇپ ئگەكەڭ مەناغا 

، شۇ دىن ھ  ، شۇ دىن ئۈچۈن ئبادەت يەرلرىى بەرپا قىلغانلىقى ، مۇرت  ەبارغانلىقى ققىدە كىتاپ باسقانلىقى
نى مىسالغا  دا،  يېتىشتۈرگەنلىىك قاتارلىك كۆپلىگەن ئامىلالرنى ئۆز ئچىگە ئالىدۇ. ئسالم دىنىمرىى ئالغىنىمرىى

دىنىمرىىگە ئائىت بولغان ھەر خىل دىنى كىتاپالرنى نەشرى قىلىش، تەرغىپ قىلىش، ئۈگۈنۈش، ئۈگۈتۈش،  
ەت قىلىش، شۇ   شۇ دىن تەقەززا قىلغان دىنى ئبادەت يەرلرىىنى بەرپا قىلىش، ئېچىش، ئاشاش ۋە مۇھاپرىى

سەۋەبىدىن   ىنى ئجرا قىلىش قاتارلىقالر دىن تەلەپ قىلغان شەكىلدە ئبادەت قىلىش، شۇ دىننىڭ شەرتلرى 
خىتاي دۆلىنى تەرىپىدىن جازاالنغان ۋە جازالىشىدىن ئەنسرىىگەن ئۇيغۇرالر مۇشۇ ئاساستا پاناھلىق 

  بايانىنى تەييارلىيااليدۇ. 
 

ئورۇنلىغانلىقى ئۈچۈن دىمەك ھەر قانداق برى كىىسى دەل يۇقۇرىدا تىلغا ئېلىنغان دىنى شەرتلرىىنى 
نى ئاساس قىلغان ، مۇشۇ ئاساستا تەييارالنغان پاناھلىق بايانى دىنى جەھەتتىى جازالىنىشجازاالنغان بولسا 

   بولىدۇ. 
 

 سىياىس كۆز قاراشلرىى سەۋەبىدىن جازالىنىش 
 

قورقۇىس سەۋەپلىك تا بولسا سىياىس كۆز قاراشلرىى سەۋەبىدىن جازالىنىش ق يەنە برى ھالقىلىق نو 
 پاناھلىق تىلەش. 

 
دا، خىتاي دۆلىتىدە خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسىدىن   يەنە خىتاينى مىسال قىلىپ داۋامالشتۇرغىنىمرىى

باشقا ۋە كوممۇنىست ئددىلوگىيەسىدىن باشقا كۆپ خىل سىياىس پارتىيەلەرنىڭ ۋە كۆپ خىل سىياىس 
لىق  دەپ قارالغىنى ئۈچۈن، خىتاي كوممۇنىست  كۆز قاراشالرنىڭ مەۋجۇت بولىىسى  قانۇنسرىى

مانا بۇ   پارتىيەسىدىن باشقا سىياىس كۆز قاراشقا ئگە كىشىلەرنىڭ جازاالنماسلىقى مۇمكىى ئەمەس. 
يەنى تېخىمۇ ئېنىق ھالدا   سىياىس جەھەتتىى زىيانكەشلىككە ئۇچراشقا جانلىق مىسال بوالاليدۇ. 

نىڭ خىتاي   دا، سرىى ىيەسىنى قوبۇل قىلماي، دىموكراتىك ۋە ئەركىنلىك  وممۇنىست پارتكئەيتقىنىمرىى
ئاساسىدىىك برى سىياىس ھەركەتكە قاتنىشىش ھوقۇقىڭرىى بارمۇ؟ خىتاي كوممۇنست پارتىيەسىنىڭ سرىى 
ىۋاتقان سىياسەتلرىىگە تىنچلىق بىلەن نارازىلىق بىلدۈرۈش ھەتتا   توغرا كۆرمىگەن ياىك سرىىگە زىيان برىر

دۇنيادىىك كۆپلىگەن دۆلەتلەردە پىكرى ئەركىنلىىك ۋە سىياىس   نىيىتىڭرىى بارمۇ؟ ئۇنىڭغا قارىسى تۇرۇش ئمكا
پۇقراالر ئوخشىمىغان سىياىس كۆز قاراش ۋە تالالش ئەركىنلىىك تولۇق كاپالەتكە ئگە بولغىنى ئۈچۈن  

را سىياىس پارتىيەلەرگە ئەزا بوالاليدۇ ۋە ئوخشىمىغان سىياىس تاللشالرنى ئشقا ئاشۇرۇپ ئۆزى توغ 
كۆرگەن سىياىس ئېقىمالرغا ئشترىاق قىالاليدۇ ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن ھايانى بىخەتەرلىكىدىن قورقمايدۇ ۋە 

سىياىس جىنايەت دىگەن برى ئۇقۇم مەۋجۇت  جازالىنىش ئەندىشىسىگە چۈشمەيدۇ. شۇ سەۋەپتىى  
ىمرىىگە ناھاينى سىياىس جىنايەت ۋە سىياىس جىنايەتجى دىگەن ئۇقۇم ھەمم ا ئەمەس. لىكىى خىتايدا بولس

  .ۋە ئەڭ ئېغرى جازا بىلەن جازالىنىدىغان جىناني قىلمىش ھىساپلىنىدۇ  تونۇشلۇق ئۇقۇمالر 
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خىتاي مىللىتىدىن بولغان ليۇشاۋبو نى كۆپلرىىمرىى ئاڭلىغان  مىسال ئارقىلىق چۈشەندۈرسەك،  ئەڭ ئاددى 
ليۇشاۋبۇ خىتاي مىللىتىدىن بولغان يازغۇچى ۋە بىلىنگەن پەيالسوپ بولۇپ خىتاي بولساق كرىەك. 

 برى ئاساىس قانۇن  8دۆلىتىنىڭ كەلگۇىس ئۈچۈن 
ى
الھىيەىس  ماددىلىق يېىك

ئۆزگەرمىسە كەلگۈسىدە  فىدىرال برى سىستىمىغا  دۆلىنى يازغان ۋە خىتاي 
سېنى  ليۇشاۋبو  پارچىلىنىپ ۋەيران بولىدىغانلىقىنى ئىالن قىلغان. ئەسلىدە 

ئۆزىدىن خىتاي مىللىيەتچىىس ھىساپلىنىدۇ. لىكىى ليۇشاۋبۇ، خىتاي  
كوممۇنىست پارتىيەسىنىڭ كۆپ پارتىيەلىك برى سىستىمىغا رۇقسەت  

ىپ   ئېلىپسايلىىم  ئەركىى خەلق  تەلەپ قىلىش بىلەن تەڭ نى قىلىش برىر
ي تىنچلىق ھاكىمىيەتنى ئسالھ قىلىش ئارقىلىق  ى خىتايدىىك سىياىس تۈزىلم

نى
بىلەن دىموكراتىك ھالەتكە ئۆزگەرتىش ۋە شۇ ئارقىلىق خىتاينىڭ برىلىگىنىڭ ساقالپ قىلىشنى ئلگرىى 

يۈگۈرتكەن.  قارىماققا كۆپلىگەن  سۈرگەن. يەنى خىتاينىڭ مىلىل مەنپەئەنى ئۈچۈن باشقا يولالردىن  كالال 
خىتاي دۆلىنى  ،سىياىس تەشەببۇس ۇ دۆلەتلەر ئۈچۈن ئادەتتىىك برى ئاممىۋى ھەركەت دەپ قارىلىدىغان ب

تەرىپىدىن تەھدىت دەپ قارالدى ۋە دەرھال ليۇشاۋبو نى تۈرمىگە سالدى. ليۇشاۋبۇ تۈرمىدىىك ۋاقتىدا  
. نوبل مۇكاپانى تاپشۇرۇپ ئالغىىل كاپانى بىلەن مۇكاپاتالندىمۇ  تىنچلىق  نوبل كومىتىنى تەرىپىدىن نوبل

ىشىغا خىتاي دۆلىنى رۇقسەت بەرمىدى ۋە بارغانسرىى ئېشىپ بارغان  ليۇشاۋبونىڭ نورۋىگىيەگە برىر
تەسرىىدىن  ئەنسرىىگەن خىتاي، ليۇشاۋبۇنى تۈرمىدە ھەرخىل قىيىى قىستاق بىلەن ئۆلتۈرۈپ يوق 

غرى ۋە ۋەھىسى ئې سىياىس جازاالش بولۇپ، ئۇيغۇرالر خىتايالرغا قارىغاندا ناھاينى قىلدى. مانا بۇ تىپىك برى 
  سىياىس جازاغا دۇچار بولىۋاتىدۇ. ھالدىىك 

 
پاناھلىق ئلتىماسىنى سىياىس كۆز قاراشلرىى توغۇرلۇق تەييارلىماقجى بولغانالر، دەل مۇشۇ نوقتىنى    

گەۋدىلەندۈرسە مۇۋاپىقىيەتلىك بولىدۇ. يەنى ئۆزىنىڭ خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسىنىڭ كوممۇنىست  
ياىك بولمىسا  ۋە ئەركىى دىموكراتىك برى سىياىس تۈزۈم ياقلىغىنى  ئددىلوگىيەسىنى قوبۇل قىلمىغانلىقى 

ىۋاتقان مىلىل قرىغىنچىلىق سىياسىتىگە قارىسى تۇرغانلىق   خىتاي دۆلىتىنىڭ ھازىر ئۇيغۇرالرغا ئېلىپ برىر
ھەققىدە تېخىمۇ كەڭەيتىپ پاناھلىق جازالىنىشتىى قورقۇپ پاناھلىق ئلتىماىس بەرگەنلىكىنى  سەۋەبىدىن 

 ىيااليدۇ. انى تەييارلباي
 

، ئەئەنىىس ۋە  مەلۇم برى ئجتىماتى گرۇپپىغا مەنسۇپ بولغىنز ئۈچۈن - ئۆزىگە خاس ئۆرپ ئادىنى
 جازالىنىش قورقىىس 

  
ئۆزگىچە ۋە بولمىغان لىكىى ئۆزىگە خاس  ئۈنچە روشەن سىياىس خاراكترىىئەڭ ئاخرىقى ماددا بولسا، 

، ئەنئەنىىس ۋە  قەبىلىۋى ئادەتلرىى بىلەن ياشاش ئمكانى تەھدىتكە ئۇچرىغانلىقىدىن پاناھلىق ئۆرپ ئادىنى
 تىلەشكە قارىتىلىدۇ. 

ەپلرىى، ئۇيغۇر تىل ، توي، نىكاھ، -مەسىلەن خىتاي دۆلىتىنىڭ ئۇيغۇر مەشى ، تارىجى ، بىناكارلىقى ئەدەبىيانى
قى مەسىلىلەرگە ئۆلۈم ۋە جىنازە مۇراسىملرىى، مازارلىق ئەنئەنىلرىى...... قاتارلىق  سىياىس، دىنى ياىك ئرىر

ىلىۋاتقان   كۆپلىگەن ئجتىمانى  چېتىلمايدىغان، لىكىى خىتاي تەرىپىدىن ھەم چەكلەنگەن ھەم جازا برىر
يانكەشلىككە ئۇچراشمۇ پاناھلىق ىئلغارلىقلرىىمرىى بار. مۇشۇالر سەۋەپلىك ھاكىم كۈچ تەرىپىدىن ز 

رىقا دۆلەتلرىىنىڭ بەزىلرىىدە ئايالالرنى مەجبۇرى سۈننەت ئلتىماىس سۇنۇشنىڭ ئاساىس بوالاليدۇ. ئاف
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قىلدۇرىدىغان قىلمىشالر بولۇپ، كۆپلىگەن ئايالالر شۇ سەۋەپتىى ئۆز دۆلىتىدىن قېچىپ ئەركىى  
 دۆلەتلەردىن پاناھلىق تىلەيدۇ. 

ە ئجتىمانى  خىتاي دۆلىنى تەرىپىدىن ياش ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنى مەجبۇرى ھالدا، ئۆزلرىىنىڭ مەدنىيەت ۋ 
لىتىش مەقسىتىدە ئچكرىى  ئۆلكىلەرگە يۆتكىىسى ۋە  ياشاش موھىتىدىن ئايرىپ، خىتايالشتۇرۇشنى ترىى

ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ خىل ئاسسىمىالتسىيە سىياسىتىگە قارىسى چىققانلىغى ئۈچۈن جازالىنىشىمۇ بۇ 
الر بىلەن توي قىىشقا كاتىگورىيەدىىك پاناھلىقنىڭ ئاساىس بوالاليدۇ. يەنە ھازىرقى مەجبۇرى خىتاي

زورالش، خىتاچە تۇرمۇشنى ئۇيغۇرالرغا تېڭىش، قوبۇل قىلمىغانالرنى جازاالش قاتارلىقالر، ياىك خىتايالر 
تەرىپىدىن ۋەيران قىلىنغان مەچىت، مازارلىق، قەدىمقى بىناكارلىق قاتارلىق ئورۇنالرنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش  

، مەخمۇت قەشقرىى ياىك باشقا   ئۈچۈن، ئۇيغۇر ئانا تىلىنى قوغداپ قىلىش ئۈچۈن ھەركەت قىلغانىقىڭرىى
ى قۇرماقجى بولغانلىقىڭرىى ئۈچۈن ...................  تارىجى شەخىسلەر ھەققىدە تەتقىقات مەركرىى

 زىيانكەشلىككە ئۇچراش قاتارلىقالرمۇ پاناھلىق تىلەشنىڭ ئاساسلرىى بوالاليدۇ.  
 

ماددىنىڭ خالىغان برىسىگە ئاساسلىنىپ تۇرۇپ تەييارلىنىىسى   5پاناھلىق باياننامىىس دەل يۇقرىىدىىك 
شەرتلەرنىڭ برى ياىك ئككىسىگە ئاساسلىنىپ پاناھلىق باياننامىىس   5كرىەك. دۇنيادا كۆپلىگەن مىللەتلەر بۇ 

ۋە  تەيياراليدۇ. ھازىر ئۇيغۇرالرنىڭ ئەمىىل بېشىدىن ئۆتەۋاتقان مىلىل قرىغىنچىلىق ۋە جازا الگرىلرىى، دىنى 
، ئۇيغۇر تىلىنىڭ، مەدىنىيىتىنىڭ، تارىخىنىڭ،  مىلىل كىملىكىنىڭ جىنايەت بىلەن تەڭ تۇتىلىىسى

 ، بىناكارلىقىنىڭ، ئەنئەنىسىنىڭ، قىسقىىس ئۇيغۇرنى ئۇيغۇر قىلغان بارلىق ئاالھىدىلىكلەرنىڭ چەكلىنىىسى
نغۇچىالر ئۈچۈن بىكىتكەن  جەنۋە ئەھدىنامىسىنىڭ پاناھال  1951جازالىنىىسى قاتارلىقالر، ئۇيغۇرالرنى 

جەنۋە   1951ھەممە شەرتلرىىگە تولۇق چۈشىدىغان مىللەتكە ئايالندۇردى. يەنى ئۇيغۇرالر 
ىنىڭ ھەممىسىگە تولۇق چۈشىدۇ ۋە تۈرلۈك شەرتلرى  5ئەھدىنامىسىنىڭ پاناھالنغۇچىالرغا بىكىتكەن 

 ئۇيغۇرالرنىڭ پاناھلىق ئلتىماسىنىڭ رەت قىلىنىشىنى تەسەۋۋۇر قىلىش ناھاينى تەس. شۇ سەۋەپتىى 
بۇ يەردىىك ھالقىلىق مەسىلە پاناھلىنىش ۋە پاناھلىق ئلتىماسىنىڭ قانداق تەييارلىنىشىنى بىلىش  

 مەسىلىسىدىنال ئبارەت. 
 

 شەرتلرىىنى تۆۋەندىكىدەك ئخچاملىيااليمرىى  5ۋە پاناھالنغۇچىالر ئەھدىنامىسىنىڭ نجە  1951
 

 

سىياسى كۆز قاراش

ۆئرپ ائدەت-ەئنەئنە

ېئرقى تەۋەلىكىشمىللى كىلىپ چىق

دىنى ئ تىقات
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ىلگەن  كۆرسىتىلگەنيۇقۇرىدا   جەنۋە ئەھدىنامىسىنىڭ   1951 ،ئاساس 5ۋە قىسقىچە ئزاھات برىر

لىك روھىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ ۋە جەنۋە ئەھدىنامىسىنى قوبۇل قىلغان دۆلەتلەر دەل مۇشۇ ئاساسالر  نىگرىى
 بويىچە پاناھالنغۇچىالرنىڭ ئلتىماسىغا قاراپ چىقىدۇ.   

 
لىق، پاراۋ  انلىق ئەلەتتە، دۆلەتلەرنىڭ ئىچىك سىياسەتلرىى، نوپۇس نىسپىتىنى تەڭشەش، ئىشسرىى

ئىمكانلرىى. سەھىيە  ۋە ساالمەتلىك مەجبۇرىيەتلرىىنى ئادا قىلىش جەھەتتىىك قىينچىلىقلرىى ۋە خەلق 
ئاممىسىنىڭ سرىتتىى كەلگەن پاناھالنغۇچىالرغا قارىتا بەزىدە يۈكسىلىپ بارىدىغان نارازىلىق پىكرىلرىىگە 

جەنۋە ئەھدىنامىسىنىڭ   1951ئوخشاش ھەر خىل ئامىلالر سەۋەبىدىن كۆپلىگەن دۆلەتلەرنىڭ 
تولۇق ئجرا قىلىپ شۇ ئۆلچەم بويىچە پاناھالنغۇچىالرغا دوستانە ئمكانالر يارىتىپ  رىىنى شەرتل 

  .  بەرگەنلىكىنى ئەيتالمايمرىى
 

تۈرلۈك ئەڭ  5جەنۋە ئەھدىنامىسىنىڭ پاناھالنغۇچىالرغا بىكىتكەن  1951ھەتتا بەزى دۆلەتلەر 
 ۆزلرىىنىڭ قوشۇمچە شەرتلرىىنى قوشۇۋالغانلىقىنىمۇ كۆرگەن بولدۇق. ئاساسلىق شەرتلرىىگە قارىتا ئ

 
جەنۋە ئەھدىنامىسىنىڭ پاناھالنغۇچىالر شەرتىگە قوشۇمچە  ھالدا   1951مەسىلەن، تۈركىيە  

 جوغراپىيەلىك ئورۇن  شەرنى قوشۇپ ئمزالىغان بولۇپ،  پەقەت ياۋرۇپا دۆلەتلرىىدىن كەلگەنلەرنى 
، ياۋرۇپا دۆلەتلرىىدنىڭ سرىتىدىن كەلگەنلەرنى بولسا  برى دۆلەتكە كىتىش شەرنى بىلەن   -3پاناھالنغۇچى

دەرىجىلىك پاناھالنغۇچى دەپ   -2شەرتلىك پاناھالنغۇچى ياىك كەلگەن دۆلىتىگە قايتالمايدىغان 
 ل.  بۇ برىى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئەپسۇسلىنارلىق برى ئەھۋاكاتىگورىيەلەرگە ئايرىغان. 
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IX - قېسىم 
 

ىلىىسى كرىەك؟ )ھىكايە(ئەڭ ئخچام ۋە كونكرىتنز پاناھلىق باياننامىىس ز  قانداق يرىر
 

 ۈپ ئۆتەيىلچۈشەندۈر  قىسقىال پاناھلىق باياننامىسىنى   رنەك بىلەنۆ تۆۋەندە ئاددى ھالدا برى ئ
  

نىڭ كىم ئكەنلىكىڭرىى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلىىسى كرىەك.  -1  ئالدى بىلەن سرىى
 

  خىتايالر شىنجاڭ دەپ ئاتايدىغان ئەخمەت)مىسال ئسىم(، ئۇيغۇر مىللىتىدىن،مىنىڭ ئسمىم مەمەت 
ىسىدىن بولىمەن.  قۇمۇل  شەرقى تۈركىستاننىڭ ى نى   يرىر مىللەت جەھەتتىى ئۇيغۇر،   مەن ۋە ئائىلەم ئۆزىمرىى

.   دىنى تەۋەلىك جەھەتتىى   مۇسۇلمان دەپ تەرىپلەيمرىى
نى ئخچام ھالدا ئوتتۇرىغا قويغان برى جۈملىدىن ئبارەت ۋە سوتجى بۇ   نىڭ كىم ئكەنلىكىڭرىى مانا بۇ سرىى

دە ئاساسلىق  چۈشەنجىگە ئگە  بولىدۇ.   جۈملە ئارقىلىق سرىى ھەققىڭرىى
 

ىشنى ئۇنۇتماڭ. ئسمىڭرىى ھەققىدە  -2  ئزاھات برىر
 

مېنىڭ تۇغۇلۇغان ۋاقتىمدا ئاتا ئانام تەرىپىدىن قويۇلغان ئسمىم مەمەت ئەخمەت بولۇپ، خىتاي 
ىلگەن كىملىك كارتىمنىڭ ئۇيغۇرچە قىسمىدىمۇ مىللىتىم ئۇيغۇر ۋە ئسمىم مەمەت   تەرىپىدىن برىر

ىلغان. لىكىى خىتاي پاسپورتۇمدا مېنىڭ  ى  نى ئايخېماينى يئىسمىم مايمائەخمەت دەپ توغرا يرىر
(Maimaiti Aihemaiti) .ىلغان ى بۇ ئەمىلىيەتتە خىتاي دۆلىتىنىڭ دەپ خىتايچە تەلەپپۇز بىلەن يرىر

ئۇيغۇرالرنى مەجبۇرى ئاسسىمىالتسىيە قېلىش سىياسىتىنىڭ مەھسۇىل بولۇپ، شەرقى تۈركىستاندىىك 
مرىى بولماي تۇرۇپ مەجبۇرى ھالدا  زىلىقىانىڭ ر مرىى ز ئۆ بارلىق ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇيغۇرچە ئىسىم 

خىتايچىالشتۇرۇلغان. شۇ سەۋەپتىى مېنىڭ ۋە ئائىلەمنىڭ ئىسىملرىىمرىى خىتاي پاسپۇرتىدا خىتايچە  
مۇ مېنىڭ ئكىك خىل ئسىم ئىشلەتكىنىمدىن ئەمەس بەلگ خىتاي  ىلغان. بۇ ھەرگرىى ى تەلەپپۇز بىلەن يرىر

ل غا ھۆرمەتسرىى نىڭ مىللىچە ئسمىمرىى ىك قىلىىسى سەۋەبىدىن كىلىپ چىققان غەلىتە  دۆلىتىنىڭ برىى
 ئەھۋال. 

 
نىال ئۆزگەرتىپ   ىدىغان يەنە برى ئزاھاتىم شۇىك، خىتاي دۆلىنى يالغۇز ئسمىمرىى ئسىسم ھەققىدە برىر

نىمۇ ئالدى كەينى يەنە قالماستىى  . قىلىپ ئالماشتۇرۇپ ئۆز ئسمىمرىى بىلەن فامىلە ئسمىمرىى ئۆزگەرتىۋەتنى
ئۇيغۇرالرنىڭ ئسىم ۋە فامىلە سىستىمىىس غەرپنىڭ ئسىم ۋە فامىلە  سىستىمىسىغا ئوخشايدۇ. يەنى ئۆز  
دە، مەمەت باشتا كەلگەن  ئسمىمرىى باشتا ۋە فامىال ئسمىمرىى ئاخرىىدا كىلىدۇ. مەمەت ئەخمەت دىگىنىمرىى

فامىلە ئسمىم بولىدۇ. لىكىى خىتايالرنىڭ   بولغاچ ئۆز ئسمىم بولىدۇ، ئەخمەت ئاخرىىدا كەلگەن بولغاچ
ئاخرىىدا كەلگىنى بولسا ئۆز ئسىم سىستىمىىس بۇنىڭ دەل تەتۈرى بولۇپ، باشتا كەلگىنى فامىلە ئسىم، 
غا ھۆرمەت قىلىپ،  نىڭ ئسىم سىستمىمىمرىى ز ئسمىمرىى ۋە فامىلە  ئۆ ئسىم بولىدۇ.  خىتاي دۆلىنى برىى

ىش ئ ى نى تىگىشلىك كاتەككە يرىر ورنىغا، باشتا كەلگەن ئۆز ئسمىمنى فامىلە ئسىم كاتىكىگە، ئاخرىىدا  ئسمىمرىى
كەلگەن فامىلە ئسمىمنى بولسا خىتايچە ئسىم سىستىمىىس بويىچە ئۆز ئسىم كاتەكچىسىگە يازغان  

 ئورنى قەستەن ئالماشتۇرىۋىتىلگەن.   ىلرىىنىڭبولغاچقا، كۆپلىگەن ئۇيغۇرالرنىڭ ئسىم ۋە فامىل
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ئۇيغۇرالرنىڭ ئسىملرىىنى ئۆزگەرتكەنلىىك ھەققىدىىك ئزاھات چوقۇم  ا ۇرى ھالدمەجب ،خىتايالرنىڭ

ياخىسى ئزاھلىنىىسى كرىەك، بولمىسا كىينىك مەزگىلدىىك بىخەتەرلىك تەكشۈرۈش جەريانلرىىدا مەسىلە  
  .  كۆرىلىىسى مۇمكىى

 
 پاناھلىق باياننامىسىنىڭ ئاساسلرىى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويىلىىسى كرىەك  -3

 
، قايىس سەۋەپلىك پاناھلىق ئلتىماىس تاپشۇرغانلىقىمرىى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلىىسى ۋە  بۇالردىن كىيىى

 پاناھلىق باياننامىسىمۇ شۇ ئاساس بويىچە تەييارلىنىىسى كرىەك. 
 : مەسىلەن

 
) مىلىل كىلىپ   مىلىل كىلىپ چىقىشىم ئۇيغۇر بولغىنز ، )دىنز سەۋەپ( دىنز ئتىقادىم مۇسۇلمانمەن، 

خىتاي دۆلىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغا يۈرگۈزىۋاتقان مىلىل قرىغىنچىلىق جىنايىتىگە  چىقىش سەۋەپلىك(ۋە 
،  خىتاي دۆلىتىنىڭ مىلىل قرىغىنچىلىق  ) سىياىس كۆز قاراش(سەۋەپلىك قارىسى بولغانلىقىم

ھايانى بىخەتەرلىكىدىن  سىياسىتىنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچراشتىى قورققۇنۇم ۋە  مىنىڭ ۋە ئائىلەمنىڭ
 ھالىق تىلەيمەن.  ايىتەرلىك دەرىجىدە ئەندىشە قىلغانلىقىم ئۈچۈن پان

 
ىلمايدىغان نەرسىلەر ياىك توغرا دەپ قارالغان خاتا ئۇقۇمالر  -4 ز  يرىر

 
،  ششۇنى ئىنىق ۋە كەسكىى ئەسكەرتى ىمرىى كرىەكىك، برىاۋالرنىڭ ئقتىسادى جەھەتتىى قىينىلىپ قالغانلىقى

، تەۋە  ، ھەتتا جازالىنىىسى دۆلىنى تەرىپىدىن ئەمەس بەلگ باشقا خولۇم خوشنىلرىى تەرىپىدىن يەكلىنىىسى
، برىسىنىڭ باشقا برىسىگە قەرزدار  مافىيە ۋە باشقا جەمىيەتتىىك قارا كۈچلەر تەرىپىدىن بوزەك قىلىنىىسى

ىشتىى قورققانلىقى قاتارلىق بىلەن قەرزىنى تۆلەشتىى ئامالسرىى قالغانلىقى ئۈچۈن جازالىن بولۇپ قىلىىسى 
 ئامىلالر ھىچبرى ۋاقىت پاناھلىق تىلەشنىڭ سەۋەنى بواللمايدۇ.  

 
 ، نىڭ سەۋەنى يىىل كانادادىن تۈركىيەگە برى قېسىم  -2018بۇ ئاۋالنى ئاساسلىق ئەسكەرتىشىمرىى

ىمالش  نى ترىى ىنداشلرىىمرىى ىنداشلرىىمرىى جقرىر شەخىس  ت بولغانئئۆزلرىىگە ئا ەريانىدا كۆپلىگەن قرىر
ىش سەۋەپلرىى ھەققىدىمۇ توختالغان. بايان   ئۇچۇرلرىىغا قوشۇپ بەزى گۇۋاھلىق ۋە كاناداغا كۆچۈپ برىر

ىلغان.  90قىلىنغان ئەھۋالالرنىڭ  ى  % لىك قىسىم تامامەن ئقتىسادى قىيىنچىلىق ئاساسىدا يرىر
 

ىدە مەۋجۇت بولۇپ،  لىك ۋە ئقتىسادى قىيىنچىلىق دۇنيانىڭ ھەممە يرىر جەنۋە   1951ئشسرىى
ئەھدىنامىىس، ئقتىسادى قىيىنچىلىقنى باشقا دۆلەتلەردىن پاناھلىق تىلەشنىڭ ئاساىس دەپ قارىمىغان.  
ئقتىسادى قىيىنچىلىق برى كىشىنىڭ ياىك برى ئائىلىنىڭ ھاياتىنىڭ ھاكىمىيەت بېشىدىىك دۆلەت تەرىپىدىن  

قىيىنچىلىقنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇپ  تەھدىت قىلىنغانلىقىنى كۆرسەتمەيدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە  ئقتىسادى 
برى دۆلەتكە كۆچۈشكە ئلتىماس قىلىش، شۇ دۆلەتتىىك پۇقراالر ئارىسىدا  ئەڭ قارشىلىققا ئۇچرايدىغان  

بۇنىڭ ئادەتتىىك نورمال برى پۇقراغا بىلدۈرىدىغىنى : " بۇ ئنسانالر تەييارغا بىكارغا شرىىك   ئەھۋال بولۇپ، 
نىڭ باجلرىى "  سۇڭا بۇ خىل ئەھۋالدىن ئۇزاق تۇرۇش ەلگەنلەرمرىى ئارقىلىق جان باققىىل كبولغىىل، برىى
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كرىەك. برىى بۇ گۇۋاھلىقالرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىنى شۇ سەۋەپتىى ئشلىتەلمىدۇق. ئەپسۇس  
 ئەمەسمۇ؟

 
 قىلىنمايدۇ. پاناھلىق دۆلەتكە قارىسى تەلەپ قىلىنىدۇ. شەخسكە ياىك مەلۇم برى جامائەتكە قارىسى تەلەپ  

مۇ، تەۋە دۆلىنى تەرىپىدىن قوغد پاناھالنغۇچى  نىشقا ئرىشەلمىگەن ۋە تەۋە دۆلەت تەرىپىدىن ىدىگىنىمرىى
خەۋپىگە دۇچ كەلگىنى ئۈچۈن   سەۋەپ تۈپەيىل جازاالنغان، جازالىنىدىغان، ۋە جازالىنىش 5يۇقارقى 

 قۇمدۇر.  قايغۇسىغا ئگە شەخسلەرگە قارىتىلغان ئۇ  ھاياتىنىڭ بىخەتەرلىىك
 

 كونكرىتنز مىسال بىلەن پاناھلىق باياننامىسىنىڭ قۇۋۋەلەندۈرىلىىسى  -5
 

، ئەمدى بۇ   ، مىلىل ۋە سىياىس جەھەتتىى ئوتتۇرىغا قويۇلغاندىن كىيىى پاناھلىق تىلەشنىڭ ئاساىس دىنى
دىن ئۆتكەن خىتاي زۇلىم ھەققىدىىك ئاساسالرنىڭ ھەر برىى ھەققىدە،   كونكرىتنى مىسالالر ۋە بېشىمرىى

. ياىك نىمە نى قۇۋۋەتلەندۈرىمرىى نى ۋە  ئەمىىل پاكىتالر ئارقىلىق ئۆ باياننامىمرىى ئۈچۈن خىتاي دۆلىنى سرىى
، مىلىل ۋە سىياىس سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن جازاال  نى يۇقۇرىدىىك دىنى ، ھاياتىڭرىى دۇچ  ىنى يدىغانلىقئائىلىڭرىى

تەپسىىل توختالغىنىڭرىى ياخىسى بولىدۇ. بۇ ھەققىدە مىسالالر نى ئاساس قىلغان ھالدا لەرتەھدىت  كەلگەن
كۆپلىگەن دۆلەت ۋە پارالمىنتالرنىڭ بۇ توغۇرلۇق ئالن قىلغان    ۋە ئۆرنەكلەر ناھاينى كۆپ ئۇچرايدۇ. 

كۆپلىگەن دوكالتلرىى، كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلرىىنىڭ پاكىتلىق ماترىياللرىى، مەتبۇئاتالردا ھەر كۈن  
 دىگۈدەك خەۋەرلەر چىقىپ تۇرىدۇ. بۇالردىن پايدىالنسىڭرىى بولىدۇ. 

 
 ئۆزەم ۋە ئائىلەم ھەققىدە  -6

 
نىڭ  سەۋ يىىل خىتاي زۇلمىدىن ۋە شۇ -2016باالم بىلەن  2ئائلەم ۋە مەن  ەپلىك ھاياتىمرىى

 بىخەتەرلىكىدىن ئەنسرىەپ خىتايدىن قېچىپ چىقتۇق. 
 

غا ئاساسلىق سەۋەپ بولغان ئامىلالر دەل خىتاي دۆلىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنى كەڭ  قېچىپ چېقىشىمرىى
ال جازا  ، سۇئالسرىى ، بالىالرنى ئاتا ئانىلرىىدىنكۆلەمدە تۇتقۇن قېلىپ سوتسرىى   الگرىلرىغا سوالپ قويىىسى

، ئادەتتىىك نورمال دىنى پائالىيەتلەرنىمۇ چەكلەپ ناماز ئوقۇغان،  ئايرىۋىتىپ، ئائىلىلەرنى ۋەيران قىلىىسى
تۇتقان، ئۆيىدە دىنى كىتاپ ساقلىغان ياىك ئائىلىسىدە چەتئەلگە ساياھەت قىلغان، ياغلىق ئارتقان،  ا روز 

ئۇزۇن   ساقال قويغان ھاراق ئېچىش ۋە تاماكا چىكىشتىى قاچقان قاتارلىق باھانىالر بىلەن ئۇيغۇرالرنى 
نى چەكلەپ خى  ،  ئۇيغۇر كىملىكىمرىى تايالشتۇرۇشقا زورلىىسى  مۇددەتلىك  تۈرمىلەرگە تاشالپ جازالىىسى

ئېغرى  خىتاي دۆلىتىنىڭ سىستىمىلىق باستۇرۇش سىياسىنى نەتىجىسىدە قاتارلىقالر بولۇپ، ھاياتىمرىى 
 دى. تەھدىت ئاستىدا قال

نىڭ ھەق ھوقۇقلرىىنى قوغدايدىغان ھىچبرى ئمكانىمرىى بولمىغانلىقى  ئەڭ موھىىم خىتاي دۆلىتىدە ئۆزىمرىى
دىن ئايرىلىپ ئەركىى دۆلەتتە كىلىپ يېڭىدىن   ئۈچۈن نى قۇتقۇزۇپ قېلىش ئۈچۈن ئۆ يۇرتىمرىى ھاياتىمرىى

نىڭ ھاياتىنى قوغداش نىڭ ۋە پەرزەنتلرىىمرىى نى كاپالەتكە ئگە قىلىش، ئۆزىمرىى ئۈچۈن پاناھلىق  ھاياتىمرىى
 مەجبۇر بولدۇق.  تىلەشكە
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ىش مۇمكىى   بۇ يەردە يەنە بەزى كونكرىتنى مىسالالر برىر
 

 ۋەزىيەت -7
ى
 ھازىرق

 
دوكالتالر، دۆلەت ۋە رەسىم  يېڭىدىن ئىالن قىلىنىۋاتقان  قان ئەھۋالالر،  اھازىر ئاشكارا بولىۋات

 مەتبۇئات خەۋەرلرىى ، دوكالت ۋە باياناتلرىى ئۇيغۇرالر ھەققىدە چىقارغان ئورگانالرنىڭ
ى
ئەڭ يېىك

ىش ئاتقا نى تېخىمۇ قۇۋۋەتلەنقىلىق، ر ارلىقالردىن مىسال برىر نىڭ باياننامىمرىى دۈرەلەيمرىى ۋە دەلىل ئۆزىمرىى
. ۈ ئسپاتالر بىلەن ك  غا  ۈچلەندۈرەلەيمرىى نىڭ بېشىڭرىى ، سرىى   ھازىرقى ۋەزىيەت ھەققىدە بەرگەن مەلۇماتىڭرىى

بارلىق ئۇيغۇرالرنىڭ بېشىغا كىلىۋاتقان  سرىى بىلەنال چەكلەنمەستىى بەلگ  ز كەلگەن كۈلپەتلەرنىڭ، يالغۇ 
 ئومۇىم ۋەزىيەتنىڭ برى پارچىىس ئكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن ناھاينى موھىم.  

 
 قىسقىچە ئائىلە تارىخىمرىز  -8

مەت، تۇرمۇش ئەھ  ، يەنى ئوقۇش، خرىى نى نىڭ قىسقىچە تارىخمرىى اللرىىمرىى ھەققىدە قىسقىچە  ۋ ئۆزىمرىى
نىڭ  مەلۇماتالرنى قوشۇپ قويۇش ئارتۇ  غا قارار بەرگۈچىلەر برىى نىڭ ئلتىماسىمرىى قلۇق بولمايدۇ چۈنىك برىى

نىڭ خۇددى ئۆزلرىىگە ئوخشاش نورمال برى  نى قانچىلىك ياخىسى بىلسە، برىى قانداق برى ئنسان ئكەنلىكىمرىى
، ھاياتنى سۆيۈدىغان، ئائىلىگە، پەرزەنتلەرگە ئگە چىقىدىغان برى كىىسى  كئنسان ئ  نى ەنلىكىمرىى

ىدىغان قارارىمۇ شۇنچىلىك مۇسبەت بولىدۇ.   بىلسە برىى ھەققىدە برىر
نى  ئكەنلىكىمرىى

 
نىڭ  -9  ئارقا كۆرىنىىسى ۋەتىنىمرىز

 
يىلىدىن كىينىك ئۇيغۇرالرنىڭ ئومۇىم  -1949شەرقى تۈركىستان ھەققىدە  ۋە خىتاي ئشغال قىلغان  

دە قارار بەرمەكجى بولغان سوتچىنىڭ  نىڭ، سرىى ھەققىڭرىى ىپ ئۆتىشىڭرىى ۋەزىيىنى ھەققىدە چۈشەنجە برىر
نى ۋە سرىى ياشىغان موھىتنى چۈشىنىشىگە پايدىلىق بولىدۇ. شۇ سەۋەپتىى بەك ئۇزۇ   ن بولمىغان سرىى

ئۇيغۇر ۋە شەرقى تۈركىستان تارىجى ۋە خىتاينىڭ ئشغال قىلىش تارىخچىسىنى قوشۇپ  ىچەقىسقھالدا 
 قويغىنىڭرىى پايدىلىق بولىدۇ. 

 
پاناھلىق باياننامىسىدا دىققەت قىلىدىغان ئىشالر، بولۇپمۇ قەتنى ئۇزاق   -10

 . مەلۇماتالر  تۇرىدىغان مەسىلىلەر ھەققىدە زۆرۈر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

جەنۋە پاناھالنغۇچىالر ئەھدىنامىسىنى   1951ب د ت پاناھالنغۇچىالر ئاىل كومىسسارلىقى ۋە 
خىل ئەھۋالدىىك كىشىلەرنىڭ پاناھلىقىنى رەت قىلىپال قالماستىى بەلگ  3 ، دۆلەتلەر بارلىق ئمزالىغان 

 بۇ خىلدىىك كىشىلەرنىڭ ئۆزلرىىنىڭ دۆلىتىگە كرىىشىنى قەتنى ھالدا چەكلىگەن.  
 خىل كىشىلەر قانداق كىشىلەر؟  3 بۇ 

دۆلەت بىخەتەرلىكىگە تەھدىت پەيدا قىلىش خەۋنى بولغان كىشىلەر، يەنى ھەر خىل ترىورلۇق  
 . تەشكىالتىغا قاتناشقان، قوللىغان ۋە ھىمايە قىلغان شەخسلەر 

.  ەر جامائەت بىخەتەرلىكىگە تەھدىت پەيدا قىلغان ياىك قىلىدىغان جىناني قىلمىىسى بولغان كىشىل 

 يەنى ئادەم ئۆلتۈرگەن، بۇالڭچىلىق، ئوت قويۇش دىگەندەك جىنايەت سادىر قىلغانالر. 
ئاخرىىدا بولسا ئاممىنىڭ ساالمەتلىكىگە تەھدىت پەيدا قىلىدىغان يۇقۇملۇق كىسەلگە گرىىپتار 

 بولغان كىشىلەر.  
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 شۇ سەۋەپتىن: 

 
a)  ھەر خىل زوراۋانلىققا ياتىدىغان بايانات ۋە نىيەت بايا نىدىن قەتنى ئۇزاق تۇرۇش كرىەك. پاناھلىق

ىڭ برىىس بۇ لەرنئەڭ كۆپ دىققەت قىلىدىغان شەرت سوتچىالر ئلتىماسىنى قوبۇل قىلىشتا 
 الر سۇئالكىشىنىڭ زوراۋانلىق خائىىسى بارمۇ، زوراۋانلىققا ئاالشقانمۇ، ئارالشماقچىمۇ دىگەن 

بولۇپ بۇ يەردىىك زوراۋانلىق سۆزى كۆپ ھالالردا ترىرورىزىم بىلەن مەناداش سۆز ھىساپلىنىدۇ. 
 شۇ سەۋەپتىى قەتنى ھالدا بۇ سۆزلەردىن ئۇزاق تۇرۇش كرىەك. 

 
b) ئايدىن كۆپ   6دە قارىلىدىغان ۋە بولۇپمۇ  ى ئائلە ئجى زوراۋانلىق ۋە جىناني قىلمشالر كاتىگورىيەس

بولسا بۇنىڭدىنمۇ ئۇزاق   غا ئارلىشىپ قالغان ئەھۋالقىلىدىغان جىناني قىلمىشالر جازا تەلەپ 
، ئادەم ئۆلتۈرۈش، بۇالڭچىلىق، ئوت  تۇرۇش كرىەك.  بۇ يەردىىك جىناني قىلمىش دىگىنىمرىى

ئېغرى تىپتىىك جىنايەتلەرگە قوشۇلۇپ، كانادا جىناني  قويۇش، باشقىالرغا زىيان سېلىش قاتارلىق 
ئايدىن كۆپ تۈرمە  جازا ىس تەلەپ قىلىدىغان بارلىق جىناني  6نۇنى بويىچە ئىشالر قا

جىنايەتلەرنى كۆرسىتىدۇ. ئەسەبىلىك دەرىجىسىگە بارمىغان دىنى ۋە سىياىس قىلمىشالرنى ۋە 
 قارىالشالر بىلەن تۈرمىلەردە يېتىش بولسا كانادادا بۇ كاتىگورىيەگە كرىمەيدۇ  جەھەتتىىك 

 
c)  ېنىق دېيىىسى ۋە ئالنى يوشۇرماي ھۋ قۇملۇق كىسەللىك تارىجى بولغان كىشىلەر ئەئېغرى تىپتىىك يۇ 

 كرىەك تېپىلغاندا قايتا تەكشۈرۈشنى قوبۇل قىلىىسى كرىەك
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X – قېسىم 

 
 ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان سۇئالالر 

 

 پاناھالنغۇچىالرتز ئورۇنالشتۇرۇش دىگەن نىمە؟

( نىڭ  پاناھالنغۇچىالرنى ئورۇنالشتۇرۇش، ب د ت پ ئا ك )ب د ت پاناھالنغۇچىالر ئاىل كومىسسارلىقى
مەتلرىىنىڭ برى قىسىم بولۇپ، ب د ت پاناھالنغۇچىالر ئاىل كومىسسارلىقى تەرىپىدىن  ئەڭ موھىم خرىى

 ن ۋە ئولتۇرىۋاتقان رىغاان پاناھالنغۇچىالرنىڭ، ئۆزلرىى  پاناھلىق سو غپاناھلىق ئلتىماىس قوبۇل قىلىن
،  مەڭگۈلىك ئولتۇراقلىشىش ىپ قوبۇل قىلغان   دۆلەتتىى دۆلەتكە تاللىنىپ  -3ساالھىيىنى برىر

 ئورۇنلالشتۇرىلىش جەريانلرىىنى كۆرسىتىدۇ.  

، پاناھالنغۇچىنىڭ كەلگەن دۆلىتىگە  ياىك قوبۇل قىلغۇچى دۆلەت قايتا ئورۇنالشتۇرغۇچى دۆلەت
غا كاپالەتلىك قىلىش بىلەن بىللە، پاناھالنغۇچىنىڭ، پاناھالنغۇچىنىڭ ئائىلە ى قايتۇرۇلماسلىق ھوقۇق

پاناھالنغۇچىغا قاراشلىق ئائىلە ئەزالرىىنىڭ ئاممىۋى، سىياىس، ئقتىسادى، مەدىنى ھەق  ۋە تاۋاباتلرىىنىڭ
تولۇق بەھرىمەن بولىشىغا دەرىجىدە شۇ دۆلەتتە ياشىغان باشقا  پۇقراالرغا ئوخشاش  دىنھوقۇقلرىى

 كاپالەتلىك قىلىدۇ. 

مەتلەرنى ئشترىاك قى لغۇچى دۆلەتلەر بىلەن ھەمكارلىق ب د ت پاناھالنغۇچىالر ئاىل كومىسسارلىقى بۇ خرىى
 ئاساسىدا ئېلىپ بارىدۇ. 

برى دۆلەتكە ئورۇنالشتۇرۇشنى كۈتۈپ تۇرماقتا ۋە - 3مىليوندىن ئارتۇق  پاناھالنغۇچىالر  7.2ھازىرغىچە 
. بولغانالرمۇ خېىل كۆپ يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت  5ساقالۋاتقانلىقىغا ئچىدە تتا بۇالرنىڭ ھە  

جبۇرىيىنى بارمۇ؟ ئورۇنالشتۇرۇش مە ۇچىالرتز دۆلەتلەرنىڭ پاناھالنغ  

ىلگەن برى ھە  قانداقتۇر  تەكرار ئورۇنالشتۇرۇلۇش ئەمەس   ياىك برى ئمتىياز  ھوقۇق قپاناھالنغۇچىالرغا برىر
مەجبۇرىيىنى يوق.  تەكرار  ئېغرى مەسئۇلىيەتنى ئۈستلرىىگە ئلىش   ۋە دۆلەتلرنىڭمۇ بۇنداق برى 

، ھەمكارالشقۇچى دۆلەتلەر ۋە  ئورۇ  ،  ب د ت پاناھالنغۇچىالر ئاىل كومىسسارلىقى مىنى نالشتۇرۇش خرىى
ئاممىۋى تەشكىالتالرنىڭ ھەر خىل شەكىلدىىك ھەمكارلىقى بىلەن ئشقا ئاشىدۇ. گەرچە ب د ت  

ۋالىنى ئنىقالشتا ۋە ھ اھالنغۇچىالرنىڭ ئەپاناھالنغۇچىالر ئشخانىىس تەكرار ئورۇنالشتۇرىلىدىغان  پان
رنىڭ بۇ  ەئۇالرنىڭ ئھتىياجىنى بىكىتىشتە بەلگۈلۈك رول ئوينىسىمۇ ئەڭ ئاخرىىدا قوبۇل قىلغۇچى دۆلەتل

ىپ بۇالرنى ئورۇنالشتۇرىىسى موھىم سالماقنى   برىر
پاناھالنغۇچىالرغا مەڭگۈلىك ئولتۇراقلىشىش ھوقۇقى

قايتا ئورۇنالشتۇرىلىش ئۆلچەملرىى، پاناھالنغۇچىالرنن قوبۇل قىلماقجى   پاناھالنغۇچىالرنىڭئگەەلليدۇ.  
ىگە باغلىق بولۇپ، يەنە برى جەھەتتىى پاناھالنغۇچى  بولغان دۆلەتلەرنىڭ قوبۇل قىلىش شەرتلرى 

تۇرىۋاتقان دۆلەتنىڭ ھەمكارلىقىمۇ موھىم رول ئوينايدۇ. ئاممىۋى تەشكىالتالر بولسا پاناھالنغۇچىالرنىڭ  
، پاناھالنغۇچىالرغا الزىملىق بولغان ھەرخىىل  ت لتۇراقلىشىش جەريانىدىىك شۇ دۆلەئو  كە ماسلىشىىسى
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ىشتە  ، ئۇالرنىڭ تۇرالغۇ، ئش ۋە باشقا جەھەتتىىك ئھتىياجلرىىغا جاۋاپ برىر ياردەملەرنىڭ يېتىشتۈرىلىىسى
 ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدۇ. 

نالشتۇرۇش پروگراممىىس بار؟ قايىس دۆلەتلەرنىڭ پاناھالنغۇچىالرتز  قايتا ئورۇ   

پاناھالنغۇچىالرنى ئورۇنالشتۇرۇش جەھەتتە ئېنىق   ىدەەنئەنە ھالەتتۆۋەندىىك دۆلەتلەر تۇراقالشقان ئ
 پروگرھمما ئوتتۇرىغا قويدى ۋە داۋامالشتۇرىۋاتىدۇ. 

الىيە، كانادا، يېڭە ز بۇ دۆلەتلەر،  ۋىگىيە، شۋىتسىيە،  گولالندىيە، دانىيە، فىنالندىيە، نور الندىيە،  ىئاۋىسرىى
ھازىرغىچە پاناھالنغۇچىالرنى ئورۇنالشتۇرۇشتا كۈچلۈك  بولۇپ، بۇالر ئامرىىكا قاتارلىق دۆلەتلەر 

ۋە ھەر يىىل پاناھالنغۇچىالرنى ئورۇنالشتۇرۇشتا ئاساسلىق يۈكنى  پروگرامما ئوتتۇرىغا قويۇپ كەلدى
 سۆرەۋاتىدۇ.  

يېقىنقى يىلالردا يەنە ئارگىنتىنا، برازىلىيە، چىىل، ئرالندىيە، ئزالندىيە، ئەنگىلىيە قاتارلىق دۆلەتلەر بۇ 
تەكلىپ   يىلىدىن بۇيان، تۆۋەندىىك دۆلەتلەرمۇ ب د ت تەرىپىدىن-2007سەپكە  قوشۇلغان ئدى. 

قىلىنغان پاناھالنغۇچىالردىن چەكلىك ساندا  قوبۇل قىلىپ ئورۇنالشتۇرۇشقا تەييار ئكەنلىكىنى ئالن 
 قىلدى. 

، فرانسىيە، گرىمانىيە، ۋىنگرىىيە، ياپۇنىيە، پاراگۋاي،  بۇ دۆلەتلەر بولسا، بولغارىيە، چەك جۇمھۇرىيىنى
ت پاناھالنغۇچىالرنى دۆلە 26جەمنى ئۇرۇگۋاي، پورتۇگالىيە، ئسپانىيە، رومانىيە بولۇپ 

پاناھالنغۇچى  80،000ھازىرمۇ ھەر يىىل ئورۇنالشتۇرۇشقا ھەسسە قوشۇدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بولدى. 
لىكىى كانادا،   ماقتا. ىنيۇقۇرىدىىك دۆلەتلەر تەرىپىدىن مەڭگۈلىك ئولتۇراقلىشىش ھوقۇقى بىلەن قوبۇل قىل

اكىيە پۈتۈن دۇ  % لىك  90نيا بويىچە ئورۇنالشتۇرىلىۋاتقان پاناھالنغۇچىالرنىڭ ئامرىىكا ۋە ئاۋىسرىى
، التىى ئامرىىكا دۆلەتلرىى بولسا  8ياۋرۇپا برىلىىك دۆلەتلرىى بولسا  16قىسمىنى قوبۇل قىلماقتا.    %نى

 ناھاينى ئاز ساندىىك پاناھالنغۇچىالرنى ئورۇنالشۇرىۋاتىدۇ.  

ىڭدۇ.  تۆۋەندىىك گرافىك بۇ مەلۇماتالرنى ناھاينى ئ وچۇق يورۇتۇپ برىر  
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نەپەر پاناھالنغۇچىنى ئورۇنالشتۇردى. بۇالرنىڭ كۆپلرىىنى ب د ت    28،076يىلىدىال كانادا -2018
 پاناھلىق ئشخانىىس تەۋسىيە قىلغان پاناھالنغۇچىالردۇر. 

 

ۇيغۇن كىلىدۇ؟ كىملەر قايتا ئورۇنالشتۇرۇش پروگراممىسىغا ئ  

، ئەركىنلىىك،  قايتا ئورۇنالشتۇرۇش، ب د ت پاناھالنغۇچىالر كومىسسارلىقى ھىمايىسىدە ھايانى
بىخەتەرلىىك، ساالمەتلىىك ۋە ئاساسلىق ھەق ھوقۇقى خېيىم خەتەرگە ئۇچرىغان پاناھالنغۇچىالرغا قارىتا   

لىۋاتقان ناھاينى قىممەتلىك برى قوغدۇنۇش قانىىل  لۇپ ھىساپلىنىدۇ. بو ۋە چىقىش يوىل ئېلىپ برىر
جىددى ھالەتتىىك پاناھالنغۇچىالرغا، بولۇپمۇ خەۋپ ئاستىدىىك دۆلەتكە قايتۇرىلىش تەھدىتىگە دۇچار 

مەتلرىى بولسا بەز  ېيىى ئەھۋالدىىك  ق ىبولغان پاناھالنغۇچىالرغا  قارىتىلغان قۇتقۇزۇش خرىى
يەنە برىىس قايتا   يوىل بوالاليدۇ.  جان قۇتقۇزۇش پاناھالنغۇچىالرغا نىسبەتەن ناھاينى قىممەتلىك برى 

ئورۇنالشتۇرۇش پروگراممىىس ئۇزۇن مۇددەت ئايرىم ۋە برى برىىدىن ئۇزاقالردا پارچىلىنىپ ياشاۋاتقان  
 ئائىلىلەرنى جەم قىلىشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملىك چارىسىدىن ئبارەت. 

دا،   تېخىمۇ ئېنىق ئەيتقىنىمرىى

لەتتە  قانۇنى ۋە جىسمانى قوغدۇنۇشقا ئىھتىياجلىق بولۇپ  ئۆزى تۇرىۋاتقان ۋە ئەسىل تەۋە بولغان  دۆ   
ىشىش ئمكانى بولمىغان، ھەتتا خەۋپ ئاستىدىىك دۆلەتكە قايتۇلۇش تەھدىتىگە دۇچار  ئۇ قوغدىنىشقا ئرىر

 بولغانالر،     

 قېيىى قىستاق ۋە زوراۋانلىقتىى قۇرتۇلۇپ قالغانالر ۋە پاناھلىق تەلەپ قىلغىنى ئۈچۈن تەۋە دۆلىتىگە
 قايتۇرۇلغاندا تېخىمۇ ئېغرى زۇلۇمغا ئۇچرايدىغانالر، 

پاناھلىق تەلەپ قىلىپ تۇرىۋاتقان دۆلىتىدە زۆرۈر بولغان ۋە ھاياتىنى قۇتقۇزىدىغان تىبنى ياردەم ۋە 
ىشەلمىگەنلەر،    داۋالىنىش ئمكانىغا ئرىر
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ىشەلمىگەن ۋە خېيم خەتەر ئاستىدا ىنىشجىنىس جەھەتتىى قوغد  الر قا ئرىر ،قالغان ئايالالر ۋە قرىى  

 تەكرار ئورۇنالشتۇرۇشتىى باشقا ئائىلىلەرنىڭ برى ئارىغا جەم بولۇش ئمكانى بولمىغانالر، 

قايتا ئورۇنالشتۇرۇش ئۇالر ئۈچۈن ئەڭ ياخىسى برى چىقىش يوىل دەپ قارالغان خېيم خەتەر ئاىستىدىك  
،بالىالر ۋە ئۆسمۈرلەر   

، ئورۇنالشتۇرۇش يولىدىن باشقا ھىچبرى چىقىش يوىل بولمىغان ياىك تېپىلمىغان پاناھالنغۇچىالر قايتا   

 

 مەقسىنى نىمە؟
ى
 قايتا ئورۇنالشتۇرۇشنىڭ ئاخرىق

 
ەمەلگە  ئمەقسەتنى  3پاناھالنغۇچىالرنى مەڭگۈلىك ھالەتتە برى دۆلەتكە قايتا ئورۇنالشتۇرۇش تۆۋەندىىك 

 ئاشۇرااليدۇ: 
 

دىىك دۆلەتكە قايتۇرىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، خەتەر ئاستى   
 

 يەرلىك ئاھاىل بىلەن پۈتۈنلەشتۈرۈش ۋە جەمىيەتكە پايدىلىق برى شەخسكە ئايالندۇرۇش،
 

 ۋە مەڭگۈلۈك ئولتۇراق ھالەتكە كەلتۈرۈش يېڭىدىن برى ھايات قۇرۇشنىڭ ھۇلىنى سېلىش. 

 

چە  تۈركىيەدە ۋە باشقا دۆلەتلەردە  ب د ت پاناھالنغۇچىالر ئشخانىسىغا ئلتىماس قىلىپ تېخى
 جاۋاپ ئااللمىغانالر قانداق قىلىىسى كرىەك؟ 

لىككە قاراپ  بۇ سۇئالنىڭ جاۋانى بەلگ ئۇزۇندىن بۇيان خەۋەر كۈتۈپ ۋە ھەر تەرەپتىى ئۈمىتسرىى
ىنداشالرنىڭ ۈ ي . لىكىى بۇ قرىر ىنداشلرىىمرىى ئۈچۈن دەل شۇالر كۈتكەن جاۋاپ بولىىسى ناتايىى زلىنىۋاتقان قرىر

رۇنالشتۇرىدىغان يولنىڭ ئەڭ ئۈنۈملىىك و مۇراجەتلرىى ئۇالرنى خاترىجەم دۆلەتكە ئ پاناھلىققا قىلغان 

 

دىمەكىك ب د ت پاناھالنغۇچىالر ئاىل كومىسسارلىقى تەرىپىدىن تەكرار 

ت ئورۇنالشتۇرۇش نامزانى بولۇش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن سرىى چوقۇم ب د  

ل قىلىنغان پاناھالنغۇچى ساالھىيتىڭرىى  پاناھالنغۇچىالر ئىشخانىىس تەرىپىدىن قوبۇ 

 بولىىسى كرىەك. 
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ىنداشالر  3- 2دەپ بىلىنىدۇ ۋە ئەمىلىيەتتىمۇ شۇنداق. ئۇنداق بولسا نىمە ئۈچۈن  يىل ئۆتۈپمۇ بۇ قرىر

ىشەلمىدى؟  كىچە كۈندۈز ئارزۇالپ كۈتكەن جاۋاپقا ئرىر

تۆۋەندىىك گرافىكتە ئېنىق كۆرىلىدۇ. بۇنىڭ قىسقىچە جاۋانى   

 

 

دا، دۇنيادا ھازىر  مىليونغا يېقىى پاناھالنغۇچى بار بولۇپ،   55ب د  ت نىڭ مالۇماتىغا قارىغىنىمرىى
مىليون ئەتراپىدىىك پاناھالنغۇچى يەنىال  ب د ت پاناھالنغۇچىالر ئاىل كومىسسارلىقىنىڭ  33ھازىرغىچە 

. قالغانلرىى ساقالۋاتىدۇ.  -3ەم بىۋاستە ياردىىم بىلەن خاترىج دۆلەتكە ئورۇنالشنى  
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، يالغۇز  ب د ت پاناھالنغۇچىالر ئشخانىسىنىڭ بۇ  گ ساقالش دى دە كۆزدە تۇتقىنىمرىى ىنىمرىى
پاناھالنغۇچىالرنىڭ ئلتىماسىنى قوبۇل قىلىش ئۈچۈن ساقلىغان ۋاقتىال ئەمەس بولۇپ، قوبۇل قىلماقجى  

، پاسسىپ ۋە موھىىم دۆلەت ئچىدىىك ھەر خىل سىياىس بولغان دۆلەتنىڭمۇ  بارغانسرىى ئستەكسرىى
لىكنىڭ ۋە باشقا ھەر خىل ئامىلالرنىڭ تۈرتكىسىدە  الر قارشىلىقالرنىڭ، ئقتىسادى ئاستىالش نىڭ، ئشسرىى
   رسىتىدۇ. ۆ ستا ھەركەت قىلىشىنى كا پاناھالنغۇچىالرنن قوبۇل قىلىشتىىك ئ

 

https://www.unhcr.org/en-us/56655f4e0.pdf 

لىنىشتەك ھالقىلىق  يھازىر ئۇيغۇرالر مەسىلىسىنىڭ بارغانسرىى دىققەت تارتىدىغان جىددى مەسىلىگە ئا
          بولۇپ ئويلىشىدىغان كاندىداتالر يەنىال  -1دۆلەتلەر بولغان قوبۇل قىلغۇچى ۇيغۇرالرنى ئشارائىتتا، 

ياىك تۈركىيە ۋە باشقا دۆلەتلەر تەرىپىدىن   ب د ت مۇساپرىلىق ئاىل كومىسسارلىقىغا ئلتىماس قىلغان
ئورۇنالشتۇرغۇچى ئۇيغۇر پاناھالنغۇچىالر بولۇپ، دەسلەپتە ئۇالر  پاناھالنغۇچى دەپ قوبۇل قىلىنغان

تاللىنىدۇ. ئۈچۈن  شتۇرۇشمەڭگۈلۈك ئولتۇراقال پىدىن دۆلەتلەر ترە   

، برىاز ئاستا بولىۋاتقانلىقىغا باھا  ھازىرقى ئۇيغۇر پاناھالنغۇچىالرنىڭ كۈتكەن ئارزۇلرىىنىڭ  شۇ سەۋەپتىى
دۇنيادا ھازىر بولۇۋاتقان ھەر خىل يۇقۇملۇق كىسەللىكلەر، شۇ سەۋەپتىى پەيدا بولغان   بەرگەندە 

لىكلەرنىڭمۇ ئوينايدىغان مەننى رولىنى ئۇنۇتماسلىقىمرىى كرىەك.  ئقتىسادى تۇرغۇنل  ۇقالر، ئشسرىى  

 

 

 

 

 

https://www.unhcr.org/en-us/56655f4e0.pdf
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قېسىم- - XI 

ياىك   دۇبلىز بەلگىلىمىىس -رۈر بولغان ھالقىلىق ئۇقۇمۆ ياۋرۇپادا پاناھلىق تىلەش جەريانىدا بىلىش ز 
 دۇبلىز شەرتنامىىس 

 
 

قىلىنىۋاتقان دۇبلىى شەرتنامىسىنىڭ ئۇيغۇر پاناھالنغۇچىالرغا  دۆلەتلرىىدە ئجرا ياۋرۇپا برىلىىك
 كۆرسەتكەن تەسرىى 

 دۇبلىى ئەھدىنامىىس، دۇبلىى بەلگىلىمىىس دىگىنىمرىى نىمىلەرنى ئۆز ئچىگە ئالىدۇ؟

-1997ئيۇن كۈنى ئرالندىيەنىڭ دۇبلىى شەھرىدە  ئمزاالنغان ۋە  -15يىىل -1990دۇبلىى ئەھدىنامىىس 
دۆلەت ئوتتۇرىسىدا يولغا قويۇلغان، پاناھالنغۇچىالرنىڭ ياۋرۇپا  12برى كۇنى دەسلەپىك سىنتە-1ىىل ي

 دۆلەتلرىى ئارىسىدا دۆلەت تالالپ ئلتىماس سۇنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن تۈزۈلگەن كۆپ  
 

برىلىىك
 دۆلەتلىك برى توختامنامە.  

بەلگىلىمىىس ئسىم   -2مۇزاكرىە قىلىنىپ دۇبلىى  يىلىغا كەلگەندە دۇبلىى ئەھدىنامىىس باشقىدىن -2003
ئورتاق يولغا  پ، دانىيەدىن باشقا بارلىق ياۋرۇپا برىلىگىگە ئەزا دۆلەتلەر ئارىسىدا بىلەن قوبۇل قىلىنى 
تەرتىپلىنىدۇ.   يېڭىدىن قويۇلۇش ئۈچۈن  

ىق دۆلەتلەرنىڭ  يىىل دانىيەنىڭ، ئزالندىيە، نورۋىگىيە، شىۋىتسارىيە ۋە لىختنىستاين قاتارل-2006
لگەندە  ئەڭ ئاخرىقى شەكىل مۇقىملىشىپ، دانىيە  يىلىغا كە-2011ھەممىسىنىڭ قاتنىشىىسى بىلەن،  

نىڭ پارالمىنتىنىڭ ماقۇللىقى بىلەن  رى دۆلەتل ياۋرۇپا  قاتارلىق دۆلەتلەرنى ئۆز ئچىگە ئالغان ھالدا بارلىق 
 توختامنامە ھالىتىدە ئجرا قىلىنىدۇ. 

رىقى شەكىل بىلەن، ياۋرۇپا برىلىگىگە ئەزا دۆلەتلەر بىلەن ئزالندىيە،  خ، ئەڭ ئادۇبلىى بەلگىلىمىىس
دۇبلىى   ە بولۇپ،لىختنىستاين ۋە نورۋىگىيە ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگەن كىلىشىمنام شىۋىتسارىيە، 

گە  ياىك بۇ شەرتنامى  نى ئاددىال دۇبلىى دۆلەتلرىى دىگىنىمرىى  كىلىشىمنامىسىغا تەرەپتار بولغان دۆلەتلەر 
  كۆرسىتىدۇ.   قاتناشقان دۆلەتلەرنى 

دۇبلىى بەلگىلىمىىس، پاناھلىق تەلەپ قىلغۇچىالرنىڭ ئلتىماسىغا قايىس دۆلەتنىڭ جاۋاپكار ئكەنلىكىگە 
ىدىغان كىلىشىمنامە بولۇپ، بۇ بەلگىلىمىنىڭ ئەڭ موھىم نوقتىىس دەل پاناھلىق  قارار برىر

دۇبلىى دۆلىتىنىڭ جاۋاپكار  -1مەزكۇر پاناھالنغۇچى قەدەم باسغان  غا،تىلىگۈچىلەرنىڭ پاناھلىق ئلتىماسى
دۇبلىى   -1بولىدىغانلىقىنى ئېنىق قىلىپ بىكىتىىسى ھىساپلىنىدۇ. بۇ دىگەنلىك، ئەگەر پاناھالنغۇچى 

ىپ پاناھلىق تىلىگەن ئەھۋال ئ ستىدا، مەزكۇر پاناھالنغۇچى ئۆزى ا دۆلىتىدىن باشقا دۇبلىى دۆلىتىگە برىر
دۇبلىى دۆلىنى  -1دۇبلىى دۆلىتىگە قايتۇرىلىدۇ ۋە مەزكۇر شەخس قەدەم باسقان   -1قويغان  قەدەم

 تەرىپىدىن پاناھلىق ئلتىماىس قاراپ چىقىلىدۇ. 
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، تۈركىيەدىن بولغارىيەگە ئۆتۈپ، بولغارىيەدە پاناھلىق  مەسىلەن، مەلۇم برى ئۇيغۇر پاناھالنغۇچى
ىپ پاناھلىق تىلىگەن ئەھۋالدا، بۇ ئۇيغۇ تىلىمەي، گرىمانىيە ۋە ياىك باشقا ياۋر  ر  ۇپا دۆلىتىگە برىر

بولۇپ قەدەم باسقان بولغارىيەگە قايتۇرىلىدۇ ۋە مەزكۇر پاناھالنغۇچىنىڭ  -1دەرھال ئۆزى  پاناھالنغۇچى 
 پاناھلىقى بولغارىيە تەرىپىدىن برى تەرەپ قىلىنىدۇ. 

نىڭ ئېسىدە بولسا كرىەك، تۈركىيەدىن بولغارىيەگە چىگرا ھالقىپ ئۆتكەن برى گۇرۇپ ئۇيغۇر  ھەممىمرىى
، چىگرا   -1پاناھالنغۇچىالر، بولغارىيەگە )  ( قەدەم باسقاندىن كىيىى بولۇپ قەدەم باسقان دۇبلىى دۆلىنى

ر بولغارىيەدە پاناھلىق تىلەشنى  ساقچىلرىى تەرىپىدىن تۇتىلىدۇ ۋە تۈرمىگە سېلىنىدۇ.  لىكىى بۇ ئۇيغۇرال
پا دۆلىتىگە كىتىدىغانلىقىنى تەكرارالپ چىڭ تۇرىۋالىدۇ. ئەڭ ئاخرىىدا  رەت قېلىپ ئۆزلرىىنىڭ باشقا ياۋرۇ 

، بۇ ئۇيغۇرالر بولغارىيەدە پاناھلىق تىلىگىىل ماقۇل بولمىغانلىقى سەۋەبىدىن، ئۇالرنى   بولغارىيە سونى
ى  ىشكە تەمشىلىدۇ. ش ھازىرلىقىغا  خىتاي دۆلىتىگە قايتۇرۇپ برىر كرىىشىپ شۇ ھەققىدە قارا برىر  

رىىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئارلىشىىسى بىلەن بۇ ئۇيغۇرالر دۇبلىى كىلىشىمنامىسىنىڭ روھىغا خ ئەڭ ئا
ئاساسەن بولغارىيەدە پاناھلىق تىلەش ئارقىلىق خىتايغا قايتۇرۇلىشنتىى ساقلىنىپ قالىدۇ. شۇ سەۋەپتىى 

ە بولۇش بەكمۇ موھىم. گۇپادا پاناھلىق تىلىگەندە دۇبلىى كىلىشىمنامىىس ھەققىدە ساۋاتقا ئ ياۋر   

 

قېسىم - - XII 

  جىددى ياردەم ئھتىياچى تۇغۇلغاندا ئاالقە قىلىدىغان ئورۇنالر 

ىن  چەتئەلگىچە چىقالىغان ھەرقانداق برى ئۇيغۇر  ىندىش اش مىللەتلەردىن بولغاندياىك باشقا قرىر ىمرىى  لرى قرىر
ەندە كىملەر بىلەن ئالدى بىلەن بېشىغا كۈن چۈشكەندە ۋە ياىك كۈتۈلمىگەن جىددى ئەھۋال يۈز بەرگ

، ياىك ئاۋازىنى ياردەم قىالاليدىغان ئورگانالرغا قانداق ئاالقە قىلىش ۋە قايىس ئورۇنالردىن ياردەم سوراش
 قانداق يەتكۈزۈش ھەققىدە ئالدىن تەييارلىقى بولىىسى كرىەك.  

ئۇچۇرالر، تا ھازىرغىچە خىتاي ئەلچىخانىسىدىن ياردەم كىلىپ قاالرمۇ دەپ  دەپ ئەجدەرھادىن  بۇ 
، ئەلۋەتتە. شەپقەت كۈتكەنلەر ئۈچۈن ئەمەس  

تەھدىنى  بىۋاستە ۋە ۋاستىلىق  بۇ ئۇچۇرالر پەقەت دۇنيانىڭ كۆپلىگەن جايلرىىدا ھەر ۋاقىت خىتاينىڭ
ئۇيغۇر تەشكىالتلرىىنى ئۆزلرىىگە ياردەمجى دەپ كۆرگەن،  ئاستىدا ياشىماقتا بولغان، چەتئەلدىىك

ياخىسى مەنپەئەتىگە ۋەكىللىك قىلىدىغانلىقىغا  مۇھاجرىەتتىىك ئۇيغۇر تەشكىالتلرىىنىڭ، ئۆزلرىىنىڭ ئەڭ 
ىنداشلرىىمرىى ئۈچۈن تەييارالندى.    ئشەنگەن قرىر

"خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىنى ئومۇىم يېغىنىدا  12ئيۇل كۈنى خىتاي خەلق قۇرۇلتىنى -1يىىل -2015
" نامىدا برى قانۇننى ماقۇلالپ يولغا قويدى. بۇ قانۇننىڭ برىدىن برى   دۆلەت بىخەتەرلىك قانۇنى

ئاالھىدىلىىك، خىتاينىڭ دۆلەت بىخەتەرلىك ئۇقىمىنى يېڭىدىن شەرھىيلىىسى بولۇپ، خىتاي دۆلىنى 
 ۋە بۇ قانۇننى چىگرا ئاتالپ ئجرا ئۆزىگە تەھدىت كۆرگەن نىشاننى تاىك چەتئەەللرگىچە كەڭەيتنى 

 قىلىدىغانلىقىنى جاكارلىدى. 
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ۋاتقان  ىخىتاينىڭ زەھەرلىك قوللرىىنى چەتئەلدىىك ئۇيغۇرالرغا ۋە ئۇالر تۇر بۇ قانۇن سەۋەبىدىن، 
نىڭ ھاياتىغا زامىى بولغانلىقى برى ئاچچىق ھەقىقەت .  ىنداشلرىىمرىى دۆلەتلەرگە ئۇزارتىپ، كۆپلىگەن قرىر

، خىتاي كىتىشتە خىتاي بىلەن ئوچۇق ئاشكارا سودىللىشىۋاتقان  ئۇيغۇرالرنى خىتايغا قايتۇرۇپ بولۇپمۇ 
ىپ بولغىچە، ئازغىنە مەنپەئەت ئۈچۈن ئۇيغۇرالرنىڭ ھاياتى نى خىتايدىن كىلىدىغان برى  بۇيرۇق برىر

بۇ مەينەت   ئۇنىڭ ئۈستىگە ئەڭ ئېچىنىشلىقى دۆلەتلەر ئاز ئەمەس.  كۈلۈمسرىەشكە سېتىۋىتىپ بارغان
 . ىنداشلرىىمرىى نداشلرىىمرىى ياىك دىنى قرىر نىڭ يا مىلىل قرىر  سودىنى قىلىۋاتقانالرنىڭ كۆپلرىى برىى

ىنداشلرىىمرىى ئۆزلرىىنىڭ   شۇ سەۋەپتىى ھەر برى ئۇيغۇر مۇھاجرى ۋە پاناھلىنىشنى نىيەت قىلغان ئۇيغۇر قرىر
تىلىفۇن نومرىلرىى بولىىسى كرىەك. شۇنىڭ ئورۇنلرىى ۋە يېنىدا ئەڭگۈشتەردەك ساقاليدىغان ئاالقىلىشىش 

نىمە قىلىشىنى بىلىىسى كرىەك. بىلەن بىللە ئېغرى ئەھۋالغا يولققاندا   

 

 ئجتىماتي تاراتقۇالر ۋە ئۇنىڭ خەۋەرلىشىشتىىك روىل 

بېشىغا ئېغرى كۈن كەلگەن ۋە تۇيۇقسرىى خىتاينىڭ قايتۇرۇپ كىتىش تەھدىتىگە يولۇققان  
نىڭ  ىنداشلرىىمرىى ىش ئارقىلىق  -1قرىر  دۇنياغا خەۋەر برىر

، دەل ئۆزلرىىنىڭ ئەھۋالىنى تاشقى قىلىدىغان ئىسى
ۇلۇپ قالغان ۋە  ياردەم سوراش ھىساپلىنىدۇ. ھازىرغىچە بۇ يولالر ئارقىلىق، خىتاينىڭ چاڭگىلىدىن قۇرت

ىنداشلرىىمرىى -3خاترىجەم   خېىل كۆپ. لىكىى دۆلەتكە ئورۇنلىشىپ ھاياتىنى داۋامالشتۇرىۋاتقان قرىر
جىددى خەۋپ بولمىغان ئەھۋالدا باشقا دۆلەتلەرنىڭ ياخىسى نىيىتىنىمۇ  سۈيئىتىمال قىلىپ باشقىالرنىڭ  

 يولىنى توسۇپ قويۇشتىنمۇ ئۇزاق تۇرۇش كرىەك.  

، ياردەم سورىغاندا  ۋ ىغان ئەھ ايد تقۇالر ئارقىلىق ياردەم سور تىمانى تارائج ىنداشلرىىمرىى الغا دۇچ كەلگەن قرىر
: تۆۋەندىىك ھالقىلىق ئۇچۇرالرنى تەييار قىلىىسى كرىەك  

، پاسپورتتىىك ئسىم فامىلە، تۇغۇلغان يىل ئاي كۈن ؛ پاسپورت، پاسپورتنىڭ ئناۋەتلىك مۇددىنى  

 پ تۇرۇلغان، ئەگەر ساقچىخانىدا تۇتۇلۈ كەنلىكىڭرىى ئ تا ئايرىپورت قايىس دۆلەت، قايىس شەھەر، قايىس
؛ ئەھۋالدا شۇ ساقچىخانىنىڭ ئېنىق ئسىم ۋە جايالشقان ئورنى ياىك ئادرىىس  

تالرنى بولۇپمۇ خىتاينىڭ قايتۇرۇپ ئەكىتىش خەۋپىگە دۇچ كەلگەن بولسىڭرىى ئۇ ھەققىدىىك  مەلۇما
نىڭ ترىى سۈرئەتتە كۆزدىن كەچۈرۈلۈشكە ناھاينى پايدىلىق.    تولۇق تەييارلىشڭرىى ئشلرىىڭرىى

 ئجتىماتى تارتقۇالردىن قايسىلرىىنز قولالنسام مۇۋاپىق بولىدۇ؟ 

نىڭ تاشقى دۇنياغا مەلۇم بولىىسى ئالدىقى شەرت. شۇڭا سرىى   نىڭ ئەھۋالىڭرىى ياردەم سوراش ئۈچۈن سرىى
تاراتقۇالر ئشلەتمىگەن بولسىڭرىى چوقۇم خالىغان برى ئجتىمانى تاراتقۇ مۇنبرىىدىن ھىساپ  ئجتىمانى 
 ئېچىڭ. 
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توك قاتارلىق ئجتىمانى تاراتقۇلرىى بەزى دۆلەتلەر تەرىپىدىن چەكلىنىۋاتقان ۋە -خىتاينىڭ ئۈندىدار ، تىك  
نىڭ چەكلىنىش ئالىدىدا تۇرغان ئامانلىقى ئۈچۈن بۇ خىتاينىڭ  لىقى ئۈچۈن بۇالرنى ئشلەتمەڭ ۋە ئۆزىڭرىى

 ئنترىنەت مۇالزىم شرىكەتلرىىدىن ئۇزاق تۇرۇڭ. 

ۋاتسئاپ، سىگنال ياىك تىلىگراف قاتارلىق ئجتىماني تاراتقۇ ھەقسرىى ئاالقىلىشىش دىتاللرىىنى چوقۇم  
غا قاچىلىۋىلىڭ.    تىلفۇنىڭرىى

 ئلخەت ھىساۋىڭرىى يوق بولسا دەرھال ئلخەت ھىساپ ئېچىشنى ئۇنۇتماڭ. 

ئەگەر سرىى تېخىچە خىتايدىىك ئلخەت ئادرىىس ئشلىتىۋاتقان بولسىڭرىى دەرھال ئۇنى ئشلىتىشتىى توختاڭ 
نى دەرھال يۇيىۋىتىڭ. ۋە خىتاي ئنترىنەت سۇپ ىسىدىن ئاچقان ئلخەت ئادرىسىڭرىى  

دا خىتاينىڭ يۇمشاق دىتاىل بولسا، خۇددى ئۈندىدار دىگەنلەردەفقىللىق تىلو ەئ ، ئۇنىمۇ دەرھال كۇنىڭرىى
نى   بۇ ئنترىنەت مۇالزىم شرىكەتلرىىبولغان يۇيىۋىتىڭ. خىتايغا تەۋە  نىڭ ھەر قەدەم ۋە ھەر نەپىسىڭرىى سرىى

نى بىلىپ   نىڭ ئورنىڭرىى ىپ بولغىچە خىتايالر سرىى بېلىپ تۇرغىنى ئۈچۈن، سرىى خىاترىجەم برى نوقتىغا برىر
 بولمىسۇن. 

ىغاندا ھەممە يەرگە برىال ۋاقىتتا يولالۋەرمەڭ، ئەڭ ياخشىىس  ئۆزىڭرىىگە مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرالرنى يولل
چ چىقرىااليدىغان كىشىلەر ۋە ئورۇنالرغا يولالڭ. ۈ ئشەنچىلىك ۋە ياردەم قىلىش ئشلرىىغا ك  

ئاكتىپلرىى ھەممىىس دىگۈدەك ئجتىمانى چەتئەلدە پاالىيەت قىلىۋاتقان ئۇيغۇر تەشكىالتلرىى ۋە ئۇيغۇر 
ۇالردىىك ئۇچۇرالرغا دىققەت قىلىپ تۇرىدۇ. شۇ سەۋەپتىى قپايدىلىنىدۇ ۋە بۇ تاراتتاراتقۇالردىن كۆپ 

نىڭ ئجتىمانى تاراتقۇالر ئارقىلىق چىقارغان ياردەم مۇراجاتىڭرىى كۆپ كىشىلەرنىڭ قۇلققىغا يېتىپ   سرىى
 كۈچلۈك ىىسدائرى م ئانا ئېقىم ئاخبارات ۋاستىلرىىنى ھەم تەسرى ەبارىدۇ ۋە بۇ تەشكىالتالر ۋە ئاكتىپالر، ھ 
ىددى ھالدا قالغان ئۇيغۇرالرغا ياردەمجى بولىدۇ.  ج بولغان دۆلەتلەرنى ھەتكەتلەندۈرۈپ،   

  

 موھىم ئجتىمائا تاراتقۇالر: 

Facebook 

Twitter 

Whatsupp 

Signal 

Telegraph 

Email 
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 قايىس ئورۇنالر بىلەن ئاالقە ئورناتسام مۇۋاپىق بولىدۇ؟

چە  ، ئەڭ ياخىىس يەنىال ئۆزىڭرىى بىلگەن ۋە ياىك ئۆزىڭرىى ئشەنگەن ئەگەر سرىى ئڭگىلرىى بىلمىگەن بولسىڭرىى
نىڭ ئۈچۈن ئەڭ بىخەتەر بولغىنى  كىىسى ۋە ئۇيغۇر تەشكىالنى بىلەن ئاالقە ئورنۇتىشىڭرىى سرىى

ورنۇتۇڭ، سرىىگە يارەم  قايىس تەشكىالتالر بىلەن ئاالقە ئ ياىك ۋە  بىلەن ھىساپلىنىدۇ. مەيىل سرىى كىملەر 
ئاخرىىدا يەنىال  ئەڭ الر قولىنى سۇنااليدىغان تەشكىالت ۋە شەخسلەر ئاساسەن ئېنىق بولۇپ، بۇ مەلۇمات

 شۇالرنىڭ قولىغا تىگىدۇ.  

 :  ئەگەر ، ئۆزىڭرىى بىۋستە ئلخەت بىالن ئاالقە قىلىمەن دىسىڭرىى

ىملىكىنى  : دۇنيا مىقياسىدىىك ئاساسلىق ئۇيغۇر تەشكىالتالر ترىى   تۆۋەندىىك ئۇلىنىشتىى تاپااليسرىى

https://www.uyghurcongress.org/en/affiliate-organizations/ 

info@uyghurcongress.org 

uyghuradvocacy@gmail.com 

mehmet@urap.ca 

info@uhrp.org 

https://uighurtimes.com/ 

يەنە برى موھىم خەلقئارا سىياىس مۇنبەر بولسا خەلقئارالىق پارالمىنتالر خىتايغا قارىسى برىلەشمىىس. بۇ 
برىلەشمە دۇنيانىڭ ئاساسلىق دۆلەتلرىىدىىك ئۇيغۇر دوستلرىى  تەرىپىدىن قۇرۇلغان خەلقئارالىق 

نىڭ ۋە ياردەم چاقرىى  نىڭ ئاۋازىڭرىى نىڭ زۆرۈر بولغان يەرلەرگە يېتىپ  ھەمكارلىق مۇنبرىى بولۇپ، سرىى قىڭرىى
ىشىدا ھالقىلىق رول ئوينايدۇ. شۇڭا تۆۋەندىىك نى خاترىلىۋىلىڭ. لرىىدرىسىئاتۋىتترى  ئلخەت ۋە برىر  

Inter-Parliamentary Alliance on China 

@ipacglobal 
 info@ipac.global. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uyghurcongress.org/en/affiliate-organizations/
mailto:info@uyghurcongress.org
mailto:mehmet@urap.ca
mailto:info@uhrp.org
https://uighurtimes.com/
mailto:info@ipac.global
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قېسىم- XIII 
 

ۋە ئۇنىڭ ئېغرى بەدەللرىى  تەۋەككۈلچىلىك قىلىش   

ايتۇرۇش تارىجز بولغان دۆلەتلەردە تۇرىۋىرىش تەۋەككۈلچىلىىكقخىتايغا -1  

ىند نىڭ، ھەا بەزى قرىر كەت قىلىش ئمكانى بار تۇرۇپ يەنىال خىتايغا قايتۇرۇش خېيم  ر شلرىىمرىى
تۇرۇشقا داۋام قىلىىسى ناھاينى ئېغرى دەرىجىدىىك ە لەردخەۋنى ئنتايىى ئېغرى بولغان دۆلەت

برى كۈنى لىكىى  كۈندە سۇنمايدۇ   ا تەۋەككۈلچىلىك بولۇپ، كونىالر دىگەندەك "كوز 
نداشلرىىمرىى ھىچكىمنىڭ خەۋىرى بولماستىى     بۇ قرىر

سۇنىدۇ".  ۋە بۇ كوزا سۇنغان كۈنى
لۋەتتە پايدا بەرمەيدۇ. شۇڭا بۇ جىمجىتال خىتايغا قايتۇرۇلغان بولىدۇ. كىيىنىك پۇشايمان ئە

نداشلرىىمرىى ھەم ئۆزلرىىگە ھەم ئائىلىسىگە بولغان مەسئۇلىيىتىنى ئويالپ بولسىمۇ بۇ  قرىر
 دۆلەتلەردىن ئايرىلىشقا ھەركەت قىلىىسى ئۆزلرىىنىڭ بىخەتەرلىىك ئۈچۈن ھەقىقەتەن موھىم.  

 

ن، ئۆزلرىى ۋە ئائىلىسىنز باشقىالردىن ئاڭلىۋالغان ئاساىس يوق كوچا پاراڭلرىى بىلە -2
ىم يولدا خىتايغا قايتۇرۇلۇش   ئېلىپ باش ئايىغز چىقمايدىغان سەپەرلەرگە ئاتلىنىش ۋە يرىر

تەۋەككۇلچىلىقى   تەھدىتىگە دۇچ كىلىش  

پاالنجى دۆلەت ئارقىلىق، پۇستانجى ئايرىپورتتا  "بۇ خىل ئەھۋالمۇ پات پات ئۇچراپ تۇرىدۇ.  
" دىگەندەك ياىك باشقا دۆلەتلەرگە بارغىىل بولىدىكەن رۇپا اۋ چۈشۈپ قىلىپ پاالنجى ي

ىش مىش گەپلەر بىلەن ھەم ھاياتىنى ھەم نۇرغۇن ئقتىسادىنى دوغا تىككەن ۋە  شەكىلدىىك م
ئەڭ ئاخرىى مىڭ برى پۇشايماندا ۋە مىڭ برى تەسلىكتە ئەسلىدە كەلگەن دۆلەتلرىىگە ئاران  

نداشلرىىمرىى ئاز ئ موھىىم بۇ خىل تەۋەككۈلچىلىك   ڭەمەس. ئە قايتىپ كىلىۋااللىغان قرىر
ىنداشلرىىمرىى خىتايغا قايتۇرۇلۇش خەۋپىگە دۇچ كىلىپ ئاران تەسلىكتە ەنەتىجىسىدە ب  زى قرىر

ھاياتىنى قۇتقۇزۇپ قالدى. شۇڭا باش ئاخرىى يوق بۇ خىل تەۋەككۈلچىلىكتىنمۇ ئۇزاق 
 تۇرۇش كرىەك. 

ەۋەككۈلچىلىك قىلىش. ھەر خىل قاراڭغۇلۇق ۋە قانۇنسرىز يولالرغا ت -3  

چەتئەلدىىك مۇتلەق كۆپ قېسىم ئۇيغۇرالر ۋە ئۇيغۇر تەشكىالتلرىى ياردەمگە مۇھتاج 
نداشلرىىغا خالىسانە ياردەم قىلىپ كەلدى. لىكىى ئاز بولسىمۇ بەزى پۇرسەتچىلەر، قېيىى   قرىر

ياققاندا ئەھۋالدا قالغان ئۇيغۇرالردىن ئقتىسادى پايدا ئۈندۈرۈش ياىك قۇشقاچنى قار 
ئەمەس. شۇنداقال بۇ خىل كىشىلەرنىڭ ئالدىمىغا   تۇتۇشنى نىيەت قىلغان كىشىلەر يوق

مۇ ھەر ۋاقىت ئۇچرايدۇ. شۇڭا "پاالنجى كىشىنىڭ يوىل   ىنداشلرىىمرىى چۈشۈپ زىيان تارتقان قرىر
$ بەرسە ياۋرۇپاغا ياىك ئامرىىكىغا يولغا سالىدىكەن" دىگەندەك  10،000باركەن، 

الرغا قۇالق بەرمەسلىىك كرىەك. ئالدامچىلىق  



 پاناھالنغۇچىالر قولالنمىىس  Uyghur Rights Advocacy Project                 پروگراممىىسئۇيغۇرالنىڭ ھوقۇقىنى ھىمايە قىلىش  

88 
 

ن ئالماشقان  لدا سېتىۋىلىپ ئايرۇپال اقتارمىلىق ھئا ن بىلىتىنز خىتايغا بارىدىغان ئايرۇپال -4
تەۋەككۈلچىلىىك.  نوقتىدا چۈشۈپ قىلىپ پاناھلىق تىلەش  

، ياۋرۇ  نداشلرىىمرىى   ئارقىلىق خىتايغا بارىدىغان ئايرۇپالن بىلىنى  انىڭ مەلۇم دۆلىنى پ بەزى قرىر
يول ئوتتۇرىسىدا ياۋرۇپا دۆلىتىنىڭ برىسىدە چۈشۈپ قىلىپ پاناھلىق تىلەيمەن  سېتىۋىلىپ، 

گە دۇچ كەلگەن دەپ تاىك خىتايغىچە بىلەت سېتىۋىلىپ، خىتايغا قايتۇرۇلۇش خەۋپى 
مۇ ئاز ئەمەس. بۇالرنىڭ ھىچبرىىنىڭ ئشەنچىلىك برى يول ئەمەسلىكىنى بۇ   نداشلرىىمرىى قرىر

، " شۇ خىل يولالردىن يەردە ئاالھىدە  نداشلرىىمرىى . بەزى قرىر نىڭ ۋەزىپىمرىى ئەكەرتىش برىى
ياۋرۇپاغا كەلگەنلەر ياىك خاترىجەم برى دۆلەتكە يۆتكەلگەنلەر ئاز ئەمەس، باشقا كۈن 

. مەلۇم  چۈشكەندە ھەممە يولنى سىناپ بېقىش كرىەك" دەپ قارشىلىق بىلدۈرىىسى مۇمكىى
ۇ يولنىڭ قانۇنسرىى ۋە ئمەلۇم دۆلەتكە بارغانلىقى  برى يول ئارقىلىق بەزى كىشىلەرنىڭ

ئورۇندا    -1خەتەرلىك ئكەنلىكىنى يوق قىالالمايدۇ.  شۇڭا ھەر ۋاقىت ھايانى بىخەتەرلىكنى 
  . نىڭ باشتا كىلىدىغان ۋەزىپىمرىى  قويۇش ھەممىمرىى

 

 خۇالسە 

ىنداشالر   ئەزىز قرىر

چارە ئەمەس، لىكىى خاتالىقالردىن بۇ قولالنما ھەممە مەسىلىنى ھەل قىلىدىغان برى 
 ساقلىنىشتىىك برى پايدىلىنىش ماترىياىل. 

نى  ىنداشلرىىمرىى ىنداشلرىىمرىى ئاز ئەمەس. بۇ قرىر چەتئەەللردا خاترىجەمسرىى ياشاۋاتقان قرىر
ئورۇنالشتۇرۇش خېىل كۆپ ئەمگەك تەلەپ قىلىدىغان برى جەريان.  خاترىجەم دۆلەتلەرگە  

 كەلگەن ئۇيغۇر تەشكىالتلرىى بۇ م
ى
ەسىلىگە باشتىى باشالپال خالىسانە ياردەم قىلىپ يېىك

ىشىشىدە پەۋقۇلئاددە رول ئويناپ كىلىۋاتىدۇ.  نىڭ خاترىجەملىككە ئرىر نداشلرىىمرىى  قرىر

مەتنى   يېڭىدىن قۇرۇلغان ئۇيغۇرالرنىڭ ھەق ھوقۇقلرىىنى ھىمايە قىلىش پروگراممىىس، بۇ خرىى
ۈرۈش فوندىنىڭ ياردىىم بىلەن تولۇق كۈن  تۇتۇپ  ئامرىىكىدىىك دىموكراتىيەنى ئلگرىى س

نى خاترىجەملىككە  ئشلەۋاتىدۇ.  ىنداشلرىىمرىى مەقسەت دەل خاترىجەمسرىى ياشاۋاتقان قرىر
ىشتۈرۈشتىى ئبارەت.   ئرىر

، پاناھالنغۇچىالرغا ئائىت ئەڭ ھالقىلىق ۋە   مەتلەرنىڭ مۇۋاپىقىيەتلىك بولىىسى بۇ خرىى
ىىسى بىلەنمۇ زىچ مۇناسىۋەتلىك. بۇ قولالنما دەل شۇ ئاساسلىق چۈشەنجىلەرنىڭ ئايدىڭلىش

 بوشلۇقنى تولدۇرۇش ئۈچۈن تەييارالندى. 

ىشىڭالرنى سەمىمىيلىك بىلەن    برىر
پايدىلىنىش جەريانىدا قىممەتلىك تەكلىپ ۋە پىكرىلرىىڭالرنى

 .  كۈتىمرىى
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