
ZABRANY RODZINIE
PRZEZ CHINY 

YILIYASIJIANG REHEMAN,
CHINY

03 P5068 Case Card 2019 China Final.indd   1 2019-11-08   12:50:21



Grudzień 2019
Index: ASA 17/0752/2019 English
All images: (c) Private

Yiliyasijiang Reheman i jego żona Mairinisha Abuduaini 
oczekiwali narodzin drugiego dziecka, gdy Yiliyasijiang zaginął. 
Młodzi małżonkowie planowali razem przyszłość, studiując na 
uniwersytecie w Egipcie i dbając o powiększającą się rodzinę. 
Jednak w lipcu 2017 r. ich wspólne życie legło w gruzach, gdy 
władze chińskie wymusiły na rządzie egipskim, by urządził 
obławę na przebywających na terytorium kraju Ujgurów. 
Jednym z nich był Yiliyasijiang.  

Trzy tygodnie później Mairinisha samotnie urodziła dziecko. 
Miała zaledwie 19 lat. Od 2017 r. poszukuje swojego męża, nie 
tracąc ani przez chwilę nadziei, że któregoś dnia ich rodzina 
znów będzie razem.

Mairinisha, która mieszka obecnie w Turcji, dowiedziała się 
poprzez znajomych, że Yiliyasijianga odesłano do Xinjiang       
w Chinach. Podejrzewa, że przebywa on w jednym z tajnych 
chińskich obozów internowania, w których Ujgurów poddaje się 
praniu mózgu z wykorzystaniem rządowej maszynerii 
propagandowej. 

Od 2017 r. niemal milion osób, w głównej mierze muzułmanów, 
rozdzielono z rodzinami i zamknięto w obozach – to skandal, 
który był impulsem do powstania ogólnoświatowego i potężnego 
ruchu na rzecz ujawnienia prawdy. Mairinisha po prostu chce, 
by Yiliyasijiang bezpiecznie wrócił do niej i ich dzieci. „Powinni 
uwolnić mojego męża tak szybko, jak to możliwe” – mówi. 
„Nasze dzieci potrzebują ojca. Nie poddam się, dopóki znów 
nie będzie wśród nas”.

Wezwij władze Chin do natychmiastowego uwolnienia 
Yiliyasijianga.

CHINY

YILIYASIJIANG REHEMAN NAPISZ DO WŁADZ CHIN JUŻ 
DZIŚ

Zażądaj, by natychmiastowo 
i bezwarunkowo uwolniły 
Yiliyasijianga Rehemana. 

ADRES

Xi Jinping 
President of the People’s 
Republic of China 
Zhongnanhai   
Xichangan’jie  
Xichengqu, Beijing Shi 100017  
People’s Republic of China 

Fax: +86 10 6238 1025  
Email: english@mail.gov.cn

Zwrot grzecznościowy: 
Szanowny Panie Prezydencie

Ambasada Chin                     
ul. Bonifraterska1                     
00-203 Warszawa            
Polska

OKAŻ SOLIDARNOŚĆ 
RODZINIE YILIYASIJIANGA  

Wyślij tweeta lub emaila           
z wyrazami solidarności 
do Mairinisha Abuduaini              
@munzira717 lub na 
facebooku https://www.
facebook.com/mansura.
elyas.9. Możesz także wysłać 
do niej list na adres:

Amnesty Turkey 
Hacımimi Mh.  
Kemeraltı Cd.  
Ada Han No.31  
Kat:2 Daire:2  
34425 Karaköy,  
Beyoğlu/Istanbul 
Turkey

NAPISZ LIST

ZMIE  YCIE

03 P5068 Case Card 2019 China Final.indd   2 2019-11-08   12:50:32


