
Қытай Халық Республикасы Синьцзян Іле қазақ автономиялы облысы 

Мұңғұлкүре ауданы және осы ауданға қарасты ауылдардан ұсталғандар 

және саяси лагерге тоғытылған қандастарымыздың тізімі  

 Аты жөндері Қытай Халық Республикасы Синьцзян Іле қазақ автономиялы 

облысы Мұңғұлкүре ауданы және осы ауданға қарасты 

ауылдардан 

1. Әуелбек Нұржақып  Мұңғұлкүре аудандық қазақ мешітінің заңды тағайындалған 

имамы, 40 жаста ,мешіі имамы болған себебіне 2017 Тамыз 

айының 4-інші күні Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға 

алынған, 11 жыл бас бостандығынан айырылған және отбасы 

мүшелерінде қоса қамауға алған . 

2 Сасық Әуелбек 

 

Мұңғұлкүре ауданының тұрғыны,70 жаста,баласы Әуелбек 

Нұржақып Мұңғұлкүре аудандық қазақ мешітінің имамы болған 

себебі 2018 Қаңтар айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз 

қамауға алынып, әлі күнге дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 

3 

 

 

Әуелбек Нұрбақыт 

 

Мұңғұлкүре ауданының тұрғыны, 33 жаста,ағасы Әуелбек 

Нұржақып Мұңғұклүре аудандық қазақ мешітінің имамы болған 

және өзі хари болған себебі 2018 Қаңтар айында Қытай үкіметі 

тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін қытай 

түрмесінде азап шегуде . 

4 Бекінұр Фатима 

 

 Мұңғұлкүре ауданының тұрғыны ,29 жаста, жолдасы Әуелбек 

Нұржақып Мұңғұлкүре аудандық қазақ мешітінің имамы болған 

және өзі Қазақстанға туысшылап келген себебіне 2018 наурыз 

айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып еш 

айыпсыз 7 жылы бас бостандығынан айрыған . Әлі күнге дейін 

қытай түрмесінде азап шегуде бүлдіршін балалары далада 

қалды . 

5 Бекінұр Есқат 

 

 Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылының тұрғыны,26 жаста,1991 

жылы Ақпан айының 5-і күні  Қытай Халық Республикасында 

дүниеге келді.Жеке куәлігі：654126199102051015.   ата-анасы 

Қазақстан азаматы болған себебі 2018 наурыз айында Қытай 

үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып әлі күнге дейін 

қытай түрмесінде азап шегуде . 

6 Жоламан Назигул   Мұңғұлкүре ауданы Тұрғыны,32 жаста, Әуелбек отбасының 

келін болған себебі 2018 наурыз айында Қытай үкіметі 

тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін қытай 

түрмесінде азап шегуде . 



 

7 

 

Жоламан Нұсып 

 

Мұңғұлкүре ауданы Нәсілді жылқы фермасының тұрғыны ,29 

жаста, хари болған себебі 2018 Қаңтар айында Қытай үкіметі 

тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін қытай 

түрмесінде азап шегуде . 

8 

 

 

 Оразғали( теріші ) 

 

Мұңғұлкүре ауданының тұрғыны ,40 жаста, Мұңғұлкүре 

аудандық қазақ мешітінің мәзімі болған себебі 2018 Қаңтар 

айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі 

күнге дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 

9  Жанболат  Мұңғұлкүре ауданы Қонақай ауылының тұрғыны ,40 жаста, 

намаз оқыған себебіне  2018 Қаңтар айында Қытай үкіметі 

тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін қытай 

түрмесінде азап шегуде . 

10  Әшімбай Батырбай   Мұңғұлкүре ауданы Мәйек фермасы мешітің  имамы , 47 

жаста, имам болған себебіне 2017 Тамыз айының 4 күні Қытай 

үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін 

қытай түрмесінде азап шегуде . 

11 Ораз Нұрболат Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылының қазақ мешіт имамы, 

1961жылы 1-ші Мамыр айында туылған ,жеке куәлігі:6 

мешіт имамы болған себебіне 2017 Қыркүйек айында қытай 

үкімет тарабынан жазықсыз қамауға алынып әлі күнге дейін 

қытай түрмесінде азап шегуде . 

 

12 Әбдібай Нұргелді  

 

Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылының тұрғыны ,37 

жаста ,мешті мазімі болған себебіне 2018 жылы Қаңтар айында 

Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге 

дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 

13 Тоқтарқожа Еркінжан Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылының тұрғыны ,40 

жаста ,намаз оқыған  себебіне 2018 жылы наурыз айында 

Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге 

дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 

14 Мұңғұлжан Дәулетхан  

 

Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылының тұрғыны ,35 

жаста ,намаз оқыған  себебіне 2018 жылы наурыз айында 

Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге 

дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 



15 Мұратбек  Тоқтарбек Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылының тұрғыны ,40 

жаста ,намаз оқыған  себебіне 2018 жылы наурыз айында 

Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге 

дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 

16 Мұхамет Нұрсерік Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылының тұрғыны ,40 

жаста ,намаз оқыған себебіне 2018 жылы наурыз айында Қытай 

үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін 

қытай түрмесінде азап шегуде . 

17 Көшербай Нұржау Мұңғұлкүре ауданы Ақдала аулының тұрғыны ,40 жаста ,намаз 

оқыған  себебіне 2018 жылы наурыз айында Қытай үкіметі 

тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін қытай 

түрмесінде азап шегуде . 

18 Сәулен Сағат  

 

Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылының тұрғыны ,45 

жаста ,намаз оқыған себебіне 2018 жылы наурыз айында Қытай 

үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін 

қытай түрмесінде азап шегуде . 

19 Сәулен Бақытберген  Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылының тұрғыны ,43 

жаста ,намаз оқыған  себебіне 2018 жылы наурыз айында 

Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге 

дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 

20 Муқиа Сауалықан  

 

Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылының тұрғыны,65 жаста ,намаз 

оқыған  себебіне 2018 жылы наурыз айында Қытай үкіметі 

тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін қытай 

түрмесінде азап шегуде . 

21 Рамазан Сәулет Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылының тұрғыны ,25 жаста, ұялы 

телфоннан шетелдің фильмін көрген себебіне 2017 жылы 

Қыркүйек  айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға 

алынып, әлі күнге дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 

22 Бағашар Жазира Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылының тұрғыны,30 жаста, ұялы 

телфонның ішінде WhatsApp программасы болған себебіне 2018 

жылы наурыз айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қа 

мауға алынып, әлі күнге дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 

23 Әріпжан Серік Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылының тұрғыны ,40 жаста ,2018 

жылы наурыз айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз 

қамауға алынып, әлі күнге дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 

24 Серік Ақеділ Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылының тұрғыны ,25 жаста , 2018 

жылы наурыз айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз 

қамауға алынып, әлі күнге дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 



25 Сенбай Жұмабек  Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылының жаңа мәлі қазақ 

мешітінің имамы, 31 жаста мешіттің имамы болған, себебіне 

2017 жылы Қыркүйек  айында Қытай үкіметі тарабынан 

жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін қытай түрмесінде 

азап шегуде . 

26 Сәбетбай Бағнұр Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылының тұрғұны,37 жаста, 2018 

жылы наурыз айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз 

қамауға алынып, әлі күнге дейін қытай түрмесінде азап шегуде  

27 Алқаби Нұрбақыт Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылы Қотырқай қыстағының 

тұрғұны,50 жаста, мектепте,мұғалім болып жұмыс істеген.  

2018 жылы наурыз айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз 

қамауға алынып, әлі күнге дейін қытай түрмесінде азап шегуде  

28 .Сөкен Қайыпберді  Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылының тұрғұны,намаз оқыған 

себебіне 2018 жылы наурыз айында Қытай үкіметі тарабынан 

жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін қытай түрмесінде 

азап шегуде  

29 

 

Нұсіпақы Нұргелді Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылы Қотырқай мәлісінің  

тұрғұны ,намаз оқыған себебіне 2018 жылы наурыз айында 

Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге 

дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 

30 Нұрқадір Дінқуат Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылы Қотырқай мәлісінің 

тұрғұны ,намаз оқыған себебіне 2018 жылы Ақпан айының 20 

күні Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі 

күнге дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 

31 Тұрсынбай Жұмалы  

 

Мұңғұлкүре ауданы Шаты ауылының тұрғұны,45жаста,Шаты 

ауылының қазақ мешітінің имамы  болған   себебіне 2018 

жылы Ақпан айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз 

қамауға алынып, әлі күнге дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 

32 Сыбақ Еркінбек Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылы Қотырқай мәлісінің  қазақ 

мешітінің имамы болған себебіне 2017 жылы Қыркүйек айында 

Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге 

дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 

33 Сыбақ Керімбек  

 

Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылы Қотырқай мәлісінің 

тұрғыны,Сыбақ Еркінбектің інісі намаз оқыған себебіне 2017 

жылы Қыркүйек айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз 

қамауға алынып, әлі күнге дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 

34 Сыбақ Ілебек Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылы Қотырқай қыстағының 

тұрғыны,Сыбақ Еркінбектің ағасы намаз оқыған себебіне 2017 

жылы Қыркүйек айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз 



қамауға алынып, әлі күнге дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 

35 Ілебек Ерзат Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылы Қотырқай мәлісінің 

тұрғыны,Сыбақ Ілебектің ұлы намаз оқыған себебіне 2017 

жылы Қыркүйек айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз 

қамауға алынып, әлі күнге дейін Қытай түрмесінде азап шегуде . 

36 Сауыт Нұрбақыт Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылы Қотырқай мәлісінің 

тұрғыны,Сыбақ Еркінбектің ағасының ұлы намаз оқыған себебі 

2018 жылы наурыз айының 8-інші күні Қытай үкіметі 

тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін Қытай 

түрмесінде азап шегуде . 

37 Әлімжан Несіпхан Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылы Қотырқай мәлісінің 

тұрғыны,Сыбақ Еркінбектің ағасының келіні. Намаз оқыған 

себебіне 2018 жылы наурыз айының 8-інші күні Қытай үкіметі 

тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін Қытай 

түрмесінде азап шегуде  

38 Әшімбай Сайрагүл Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылы Қотырқай мәлісінің 

тұрғыны,Сыбақ Еркінбектің әйелі намаз оқыған және имам әйел 

болған себебіне 2017 Кыркүйек айында Қытай үкіметі 

тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін Қытай 

түрмесінде азап шегуде . 

39 Жұман Сәрсемхан Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылы Қотырқай мәлісінің 

тұрғыны,Сыбақ Керімбектің әйелі.Намаз оқыған себебіне 2018 

жылы наурыз айының 8-інші күні Қытай үкіметі тарабынан 

жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін Қытай түрмесінде 

азап шегуде . 

40 Еркінбек Құндыз Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылы Қотырқай мәлісінің 

тұрғыны,Сыбақ Еркінбектің қызы.Намаз оқыған себебіне 2018 

жылы наурыз айының 8-інші күні Қытай үкіметі тарабынан 

жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін Қытай түрмесінде 

азап шегуде . 

41 Ерғали Ербол  Мұңғұлкүре ауданының тұрғыны,25 жаста ,намаз оқыған 

себебіне 2018 жылы Қаңтар айында Қытай үкіметі тарабынан 

жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін қытай түрмесінде 

азап шегуде . 

42 Ерғали Динара Ата-анасы Қазақстанда тұрады ,13 жаста,Қытай үкіметі 

Қытайдағы туыстарына қысым түсіру арқылы бүлдіршін қызды 

шақырып алып, 2018 жылы Маусым айында барған соң 

құжаттарын тартып алып,жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге 

дейін саяси үйренуде  . 



43 Тілеш Ырысбек Мұңғұлкүре ауданы Ұзынбұлақ ауылының тұрғыны , 35 жаста, 

2017 қыркүйекте Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға 

алынып, әлі күнге дейін Қытай түрмесінде азап шегуде .  

 

44 Әйеш Ершат  Мұңғұлкүре ауданы Ұзынбұлақ ауылының тұрғыны.Қазақ 

мешітінің имамы. 1985 жылы дүниеге келген.Қытай үкіметі 

Әйеш Ершатты Синьцзян ислам университетінің араб тілінде 

оқытқан.Мешіт имамы болған себебіне 2017 Тамыз айының 

4-інші күні Қытай үкімет тарабына жазықсыз қамауға алынған . 

 

45 Даубай Мұталіп  Мұңғұлкүре ауданы Ұзынбұлақ ауылының тұрғыны,30 жаста, 

2017 Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі 

күнге дейін Қытай түрмесінде азап шегуде 

46 Нұсапа Әбдімүтәліп Мұңғұлкүре ауданы Ұзынұбұлақ ауылының тұрғыны,50 жаста, 

2017 Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі 

күнге дейін Қытай түрмесінде азап шегуде 

47 Құрманбай Әбдікерім  Мұңғұлкүре ауданы Ұзынбұлақ ауылының тұрғыны,56 

жаста,Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі 

күнге дейін Қытай түрмесінде азап шегуде 

48 Темірбек Сағындық   Мұңғұлкүре ауданы Шаты ауылының тұрғыны, 28 жаста.Қытай 

үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін 

қытай түрмесінде азап шегуде 

49 Мәмиарбек Мария Мұңғұлкүре ауданы Нәсілді жылқы Фермасы Tуылған 

уақыты ：1973.09.01.Жалғыз басты ана. 2018 жылы наурыз 

айының 20 Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, 

әлі күнге дейін қытай түрмесінде азап шегуде .  

 

50 Тұрсынбай Шәріп   

 

Мұңғұлкүре ауданында қамауда.Tуылған уақыты;1953.01.01. 

Жеке куәлігі:654101195301012216,Қытай үкіметі тарабынан 

жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін Қытай түрмесінде 

азап шегуде. 

51 Түлген Ерзат  Мұңғұлкүре ауданының тұрғыны ,29 жаста 2 жыл бойы Қытай 

үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін 

Қытай түрмесінде азап шегуде. 

52 Заупан  Мұңғұлкүре ауданының Сарғобы ауылының тұрғыны.50 

жаста,2017 шілде айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз 

қамауға алынып, әлі күнге дейін Қытай түрмесінде азап шегуде.  



53 Тілеміс  Мұңғұлкүре ауданының Сарғобы ауылының тұрғыны ,50 

жаста,2017 шілде айында  Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз 

қамауға алынып, әлі күнге дейін Қытай түрмесінде азап шегуде. 

54 Орманхан Ісенәлі  Мұңғұлкүре ауданы Шаты ауылының тұрғыны, 40 жаста,Қытай 

үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін 

Қытай түрмесінде азап шегуде. 

55 Әбдірахман Нұрберген  Мұңғұлкүре ауданы Жуантөбе мәлісінің тұрғыны. 1976 жылы 

туылған. 2018 жылы наурыз айында Қытай үкіметі тарабынан 

жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін қытай түрмесінде 

азап шегуде. 

56 Құрманжан Маржан  Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылы Қотырқай мәлісінің   

тұрғыны, 1981 жылы туылған,жалғыз басты ана, 2018 жылы 

наурыз айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға 

алынып әлі күнге дейін Қытай түрмесінде азап шегуде. 

57 Құрманәлі Рақымбек  Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылы Қотырқай мәлісінің   

тұрғыны, 1981 жылы туылған, , 2018 жылы наурыз айында 

Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге 

дейін Қытай түрмесінде азап шегуде. 

58 Тоқтарбай Ұлтуған  Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылы Сулысай мәлісінің тұрғыны, 

39 жаста, қарпайым малщының әйелі. Жолдасының екі көзі 

көрмейді,2017жылы Қыркүйек айында Қытай үкіметі 

тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін қытай 

түрмесінде азап шегуде . 

59 Бақыт Қастер  Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылының тұрғыны,23 жаста, ұялы 

телефонан Қазақстанның кескінін көрген себебіне 2017 жылы 

Қыркүйек айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға 

алынып, әлі күнге дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 

60 Тәжен Бақыт  Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылы Ортақызылмойнақ мәлісінің 

тұрғыны,48жаста,ұялы телефонан кескінін көрген себебіне 2018 

жылы Ақпан айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз 

қамауға алынып, әлі күнге дейін Қытай түрмесінде азап шегуде . 

61 Сымайыл Нұрсұлтан   Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылының тұрғыны ,39 жаста,ұялы 

телефонан Қазақстанның кескінін көрген себебіне 2018 жылы 

Cәуір айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға 

алынып, әлі күнге дейін Қытай түрмесінде азап шегуде . 

62 Шалғынбай Ермек  Мұңғұлкүре ауданы Қарасу ауылы Ақши мәлісінің тұрғыны ,39 

жаста, 2018 жылы  Ақпан айында Қытай үкіметі тарабынан 

жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін Қытай түрмесінде 

азап шегуде . 



63 Еркінбек Сипат  Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылы Қотырқай мәлісінің 

тұрғыны,Сыбақ Еркінбектің Ұлы намаз оқыған себебіне 2018 

жылы наурыз айының 8-інщі күні Қытай үкіметі тарабынан 

жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін Қытай түрмесінде 

азап шегуде . 

64 Ардақ  Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылы Қотырқай мәлісінің 

тұрғын,Сыбақ Еркінбектің келіні.Намаз оқыған себебіне 2018 

жылы наурыз айының 8-інші күні Қытай үкіметі тарабынан 

жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін Қытай түрмесінде 

азап шегуде . 

65 Сылаш Ерсінгүл 1984 жылы ,6-маусымда Қытай Халық Республикасы Синьцзян 

Іле қазақ автономиялы облысы Мұңғұлкүре ауданында Ақдала 

ауылында туылған.Жеке куәлгі:654126198406061621.Сылаш 

Ерсінгүл 2018жылs сәуір айының 15-інші күні Қытайдағы 

әпкесі қайтыс болу себебімен Қытыйға барған.Барып бір күннен 

кейін ауылдық қоғам қауіпсіз мекемесі құжаттарын,паспортын 

тапсырып алған және бүгінге дейін қайтарып бермеу себебінен 

Сылаш Ерсінгүл отбасыма келе алмай қатты қиыншылық шегіп 

отыр.Бір отбасы екіге бөліну себебімен кәмелетке толмаған үш 

бала аналарын сағынып күндері қайғыға толы өтіп жатыр. 

66  Әшімбай Келгенбай Мұңғұлкүре ауданы Мәйек фермасының тұрғыны, 54 жаста, 

інісі Әшімбай Батырбай имам болған және намаз оқыған 

себебіне 2018 Мамыр айында Қытай үкіметі тарабынан 

жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін Қытай түрмесінде 

азап шегуде . 

67 Тоқтарбай Айтжан  Мұңғұлкүре ауданы Қарасу ауылы Басқарасу қыстағының 

тұрғыны,1983жылғы, 35жаста , намаз оқыған себебіне 2018 

жылы наурыз айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз 

қамауға алынып, әлі күнге дейін Қытай түрмесінде азап шегуде . 

68 Қалық Бағынұр Мұңғұлкүре ауданы Қарасу ауылы Басқарасу қыстағының мешіт 

имамы ,1977жылғы, 41 жаста , мешітің имамы болған себебіне 

2018 жылы наурыз айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз 

қамауға алынып әлі күнге дейін Қытай түрмесінде азап шегуде . 

69 Әубәкір Мансұр Мұңғұлкүре ауданы Қарасу ауылы Басқарасу қыстағының 

тұрғын,1977жылғы, 41 жаста , ауылдың мешіт мәзімі болған 

себебіне 2018 жылы наурыз айында Қытай үкіметі тарабынан 

жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін Қытай түрмесінде 

азап шегуде . 



70 Бұлатбай Бақытнұр Мұңғұлкүре ауданы Қарасу ауылы Басқарасу қыстағының 

тұрғыны,1970 жылғы, 48 жаста , 2018 жылы наурыз айында  

Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге 

дейін Қытай түрмесінде азап шегуде . 

71 Әлімжан Нұржан  1983 жылы  Маусым айының 2-ісі күні Мұңғұлкүре ауданы 

Қашажар қалшығы Қаратөбе қыстағында дүниеге 

келді,Мұңғұлкүре ауданы 2-інші район тұрғыны,2006 жылы 

Қазақстанға келіп мунай серіктігінде жұмыс жасаған,азаматық 

куәлігі:6541261983060220013,Әлімжан Нұржан 2017 жылы 

Қазан айында жұмыстан демалыс алып қытайға отбасына 

қайтқан,бара салысымен құжаттары қытай үкімет тарабынан 

тартып алынған және жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге 

дейін Қытай түрмесінде азап шегуде.  

72 Әлімжан Кәусар  1986 жылы Қаңтар айының 6-сында Мұңғұлкүре ауданы 

Қашажар қалшығы Қаратөбе қыстағында дүниеге 

келген.Әлімжан Нұржанның туған қарындасы, азаматық 

куәлігі:6541261986010621643,Қазақстанға келіп кеткені және 

кезінде Түркияға саяқаттап барғаны үшін қытай үкімет 

тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге дейін Қытай 

түрмесінде азап шегуде.  

73 Әлімжан Нұрғиса  1990 жылы Қараша айының 3-інде Мұңғұлкүре ауданы 

Қашажар қалшығы Қаратөбе қыстағында дүниеге 

келді,Әлімжан Нұржанның туған қарындасы,әпкесі Әлімжан 

Кәусармен хабарласқан себебінен қытай үкімет тарабынан 

жазықсыз қамауға алынып әлі күнге дейін Қытай түрмесінде 

азап шегуде.  

74 Аман Нұрланбек Мұңғұлкүре ауданы Сарғобы ауылы Суықтоғай    қыстағының 

тұрғыны,1994 жылғы, 24 жаста , 2017 жылы Шілде айында 

ұялы телефон себебінен  Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз 

қамауға алынып, 10 жыл бас бостандығынан айырған әлі күнге 

дейін Қытай түрмесінде азап шегуде . 

75 Әкпар Сымағұл Мұңғұлкүре ауданы Ақдала ауылы Қотырқай қыстағының 

тұрғыны,28 жаста намаз оқыған себебіне 2018 жылы наурыз 

айында Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі 

күнге дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 

76 Қадырәлі Нұржақып  Мұңғұлкүре ауданы Қашажар қалшығының тұрғыны ,1968 

жылғы ,2017 жылы қазан айының 24 намаз оқыған себебіне  

Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге 

дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 



77 Зиналбай Нұршагүл  Мұңғұлкүре ауданы Қашажар қалшығының тұрғыны ,1968 

жылғы ,2018 жылы Наурыз айының 5-і намаз оқыған себебіне  

Қытай үкіметі тарабынан жазықсыз қамауға алынып, әлі күнге 

дейін қытай түрмесінде азап шегуде . 

78 Азан Нұркелді   Мұңғұлкүре ауданы тұрғыны,1983 жыл туылған,жеке 

кәсіпкер,2017жыл 5-айлда ұсталды, себебі :қазақстандық 

жумысшысына қытайдың телефон картасын өз атында алып 

берген ,ол адам толық қанды қазақстан азаматы ватцапп 

пайдаланған ,сол себепті ұсталды ,қазақстандық азамат 

муңғулкуреге барып куәлік берседе қытай оны жібермей отыр 

 

79 Құрманжан Ержан  Мұңғұлкүре ауданы тұрғыны, 1981жылғы ,2017жыл 5-айда 

ұсталды ,қылмысы :қазақстанға көп рет кіріп шыққан ,және 

қытайдың қазақстандағы консолынан паспорт жаңалаған тб (ол 

алматы ~ұрімжі бағытында автобус жургізіп жан бағып журген 

еді )саяси лагерде жатыр 

 

80 Құрманбай Серікбай  Мұңғұлкүре ауданы тұрғыны,1983жылғы ,қорғаста жеке 

кәсіпкер болған ,қазақстанға көп рет келіп кеткені ұшін саяси 

лагерге қамалғалы бір жыл болды 

 

81 Төлеген Ерзат  Мұңғұлкүре ауданы тұрғыны,ұрімжіде xалқаралық саяxат 

бірлестігінде жумыс жасаған ,қазақстанға виза жасаған ұшін 

лагерде жатқанна бір жыл болды 

 

82 Тұрғанжан Қуатжан   Мұңғұлкүре ауданы тұрғыны,1981жылғы ,қазақстандық 

досына өз атында телефон номер картасын алып бергены ұшін 

лагерде жатқанна бір жыл болды ,ол номерді істеткен адам 

муңғулкуреге барып барлық қатысты органға осы номерді өзі 

істеткен туралы куәлік берген болсада қытай қуатжанды 

лагерден босатпады 

 

83 Құсдаулет Серік  Мұңғұлкүре ауданы тұрғыны,1977жылғы жеке 

кәсіпкер ,ватцаппен қазақстанда саудабайланыс жасаған ұшін 

лагерде жатқанна бір жыл болды 

 



 

 

84 Супаалдиар Бекен  Мұңғұлкүре ауданы Шаты қырғыз ауылында  туылған,туылған 

күні 1968 .05.03. 2018 көтем айында қамауға алынған әле күнге 

дейін хабар жоқ  

 


