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باياناتى  گۇۋاھلىق  
 

 زۇمرەت داۋۇت 
 

 -   2005.  دۇمتۇغۇل  شەھىرىدە  مچىۈ ر كۈنى شەرقىي تۈركىستاننىڭ ۈئ  - 16ائينىڭ   -  6يىلى    -   1982مېنىڭ ىئسمىم زۇمرەت داۋۇت ، مەن  .  1
 ىغايىلى بىز ائمېرىكىنى زىيارەت قىلىش ۈئچۈن ۋىز   -   2016پاكىستانلىق ئەر بىلەن توي قىلدىم. بىزنىڭ ۈئچ بالىمىز بار.   ،يىلى يولدىشىم

 -   8يىلى  -  7201ئەمەلدارلىرى پاسپورتىمنى جۇڭگو داىئرىلىرىگە قايتۇرۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى.  ھۆكۈمەت جۇڭگو  كېيىن ىئلتىماس قىلدۇق.  
نى قايتۇرۇش ۈئچۈن ساقچىخانىغا باردىم. ساقچىخانىدا، وئخشاش سەۋەبلەر ىپاسپورت  مېنىڭ ۋە بالىلىرىمنىڭ   ائساسەنائيدا ، تەلەپكە  

ش ۈئچۈن(   ر )ھەجگە بارغان ياشانغانالر ۋە ائيالالر بارغان  تۈپەيلىدىن )پاسپورتىنى ساقچىغا تاپشۇرۇپ بېرى ( بار مۇباشقا نۇرغۇن ۇئيغۇرال
ر بارماق ىئزى  ھۆججەتكە ىئمزا قويۇشنى تەلەپ بىر  لىرىمىزنى ېئلىپ، مەندىن  ائالھىدىلىك ۇئچۇر   ، رەسىم قاتارلىق بىئولوگىيەلىكىئدى. ۇئال

.قىلدى  
 

. مەن بۇ مەزگىلدە دىتەلەپ قىل  تىشنىۇئيغۇرالرنى ئەسلى يۇرتىغا قايتىپ كې ۈئرۈمچىدىكى  ائيدا ، خىتاي داىئرىلىرى   - 9يىلى    2016.  2
 الشىشقا باشلىغانلىقىنى بايقىدىم )مەسىلەن ، وئلتۇراق رايوندىن پەقەت بىر غىرلىېئدەرىجىدە  كۆرۈنەرلىك   نىڭ (  نازارەت قىلىش كۈزۈتۈش )

(. مەن يەنە ساقچىالرنىڭ ۇئيغۇر ىيىشىكۆپ  نىڭ، كوچىدىكى قوراللىق ساقچىالرنىڭ سانى ۋە بىخەتەرلىك كامېراسىىبولۇش  شىكىىئچىقىش 
گېرلىرىغا ېئلىپ كەتكەنلىكى توغرىسىدىكى   ىپ،ۆئيلىرىگە كىر  مەسىلەن ،  .ى ائڭالشقا باشلىدىمىشالرنئائىئلە ئەزالىرىنى تۇتۇپ تۇرۇش ال

.الرنىبولغانائشخانا پىچاقلىرى   ى بەلگىلىمىدىن ېئشىپ كەتكەنۇئزۇنلۇق  
 

باشقا ۋە    ، دى ساقچى پونكىتى قۇرۇشقا باشلى بىر  تىردا مې  300داىئرىلىرى ۇئرۇمچى وئلتۇراق رايونىدا ھەر  خىتاييىلى نويابىردا ،  2016.  3
ساقچى  20)ھەر بېكەتتە كەم دېگەندە   لىپ، ىئشقا وئرۇنالشتۇردى ېېئلىپ ك  پونكىتالرغائەرلەرنى بۇ    ىتاي ۆئلكىلەردىن كەلگەن نۇرغۇن خ

نى ساقچىغا تاپشۇرۇپ بېرىشنى تەلەپ ۇالر ئبىزدىن    پ، تەكشۈرۈ نى  كومپيۇتېر ياكى يانفون قاتارلىق ۈئسكۈنىلەر ۇئ پونكىتالردا  بار(. ۇئالر  
ل ائي يۇلتۇز   ياكى  نىىقىياكى فېيسبۇك قاتارلىق پروگراممىالرنى ياكى تۈركىيە باير   نىئەپ دېتالىۋاتسئەگەر بۇ ۈئسكۈنىلەردە  ۇ.  قىلد ھىال

گېرلىرىغا ېئلىپ كېتى»گۇمانلىق« دەپ قار   ىئگىلىرى ،بايقىسا نى  سۈرىتىنى ياكى قۇرائندىكى ائيەتلەر  . ائىئلە دۇىلىپ ، تۇتۇپ تۇرۇش ال
گېرغا ېئلىپ كېتىلگەنلىكى ۇئقتۇر  .مايدۇۇلئەزالىرىغا قايسى ال  

 
كېيىن ، مەن ھەر قېتىم دىنغا   شۇنىڭدىن . قاچىالتقۇزدى  ئەپ دېتالى ائالھىدە  مەجبۇرى  ساقچىلىرى بىزنى تېلېفونىمىزغا   خىتاي.  4

ساقچىالر يەنە . سورايتتى ، ساقچىالر دەرھال ماڭا تېلېفون قىلىپ، مەندىن نېمە دېگەنلىكىمنىەپ قالسام مۇناسىۋەتلىك بىرەر نەرسە د 
د مىزگە چ.ر.  ىۆئي پ بۇ ۈئسكۈنىنى ۆئيۈمگە كىرى ر ىئككى كۈندە  ەھئەزالىرى ، ۋە ائھالە كومىتىت نامەلۇم ۈئسكۈنىنى وئرناتتى لۇقكو

مۇناسىۋەتلىك بىرەر نەرسە دېيىشتىن قورقتۇق.   بىلەن  ھۆكۈمىتى ياكى دىنىمىز خىتاي. ۇئنىڭدىن كېيىن ھەتتا ۆئيۈمدىمۇ تتىسايىلەي
دىرە قىلىنىپ ساقچىالر تەرىپىدىن    قوبۇللىغۇچ ۆئيىمىزدىكى ىئنتېرنېت   سى يېڭى  رۇخسەت قىلغانھۆكۈمەت   ورنىغاۇئنىڭ ئ،  مۇسا

تتىم.كۆزىتىلىۋاتقاندەك ھېس قىال  كسىز ۈ مەن ھەر زامان ۈئزل.  لدىوئرنىتى  
 

ئەتراپىدا ، مەن چۈشلۈك تاماق تەييارالۋاتقاندا، ساقچىدىن تېلېفون   10ياكى   9شەنبە ، ئەتىگەن سائەت   ، مارت  -   31يىلى   - 2018.   5   
ساقچىخانىدا ۇئالر مېنىڭ   بانكىغا كەتكەن ىئدى.  . يولدىشىم ۇئ ۋاقىتتا ۆئيدە يوق ىئدى.باردىمتاپشۇرۇۋېلىپ، دەرھال ساقچىخانىغا  

يەر ائستى تۇتۇپ،   ىئككى بېلىكىمدىن  پىدا ساقلىدىم. ۇئنىڭدىن كېيىن، ىئككى ساقچى كېلىپ مېنىمىنۇت ئەترا  30مەن      . يانفۇنۇمنى ائلدى
 -قول   ؛  نى تەلەپ قىلدىىمۆئي  ى بار ىئدى. مەندىن تۆمۈر »يولۋاس« وئرۇندۇقىدا وئلتۇرۇشراق  بۇ يەردە بىر نەچچە سو     . ۆئيىگە ېئلىپ باردى

. تەلەپ قىلدىن سوائل سورىغۇچى كەلگۈچە ساقالشنى  پۇتۇم زەنجىر بىلەن باغالندى. ائندىن مەندى   
 

ر مەندىن  ،ھۆججەت ېئلىپ كېلىپ   دۆۋەبىر    داىئككى ساقچى قولى.  6 سورىدى.  توغرىلىق  تېلېفونلىرىم   ۇئرغان  سوراق قىلىشنى باشلىدى. ۇئال
د  0092)  ۇئالر ماڭا تېلېفوندا  تېلېفون قىلغانلىقىنى ماڭا  نومۇردىن كىمنىڭ   ۇئ ، مەندىن  ىتىپ تۇرۇپ پاكىستان نومۇرىنى كۆرس(  لۇقدۆلەت كو

مەن سەل   ؛ى چۈشەندۈردۈم. ائندىن خادىمالر كېتىپ قالدىغانلىقىنقىل تېلېفونپاكىستاندىن    ماڭاسورىدى. مەن يولدىشىمنىڭ  
كەلدى. ۇئالر   ېئلىپ   نىگەن نۇسخىسىسائەتتىن كېيىن، ساقچىالر مېنىڭ بانكا ھېساباتىمنىڭ كۆپەيتىل  ەريېنىكلىگەندەك ھېس قىلدىم. بىر 

پۇل توغرىسىدا سورىدى. مەن ىگەن  يۆتك  غا پاكىستانلىق دوستىجودىن  ڭگۇائ ائرقىلىق،  ھېساباتىمنىڭ بانكا ېميولدىشىمنىڭ مەندىن  
ېئكىسپورت شىركىتىگە مۇناسىۋەتلىك ىئكەنلىكىنى   - بۇالرنىڭ ېئرىم بىلەن قۇرغان ۋە مېنىڭ ىئسمىم بىلەن تىزىمالتقان ىئمپورت

. قەغەز بىلەن ۇئردى  قولىدىكى  ۇئالر مېنى  ؛ا، ساقچىالر مەندىن راست گەپ قىلىشنى تەلەپ قىلدىۋاقىتتچۈشەندۈردۈم. بۇ    
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. كامېردا بىر كىچىك ميتتىشقا باشلىدى. مەن كۆپ يىغلىدىم ۋە ئەمەلدارالرغا ھاجەتخانىغا بېرىشىم كېرەكلىكىنى ېئتىزەنجىرلەر ائغرى.  7

س قىلدىم ۋە بەك خىجىل بولدۇم. يتتىېئقىلىشنى ەت  ھاجشۇ يەردە  ائڭاھاجەتخانا بار بولۇپ، ىئككى ئەر ئەمەلدار   . ۆئزۈمنى ھايۋاندەك ھې
ر مەندىن چەتئەلگە قىلغان زىيارىتىم ائرقىلىق ياپونىيە،   شىركەتلىرى ساياھەت   خىتاينىڭ سورىدى. مەن   توغرىلىق  سوراق داۋامالشقاندا، ۇئال

. خادىمالر غان ىئدىمزىيارەت قىل  غا شەخسىقېتىم پاكىستان   البىر   پەقەت سىنگاپور قاتارلىق بىر قانچە دۆلەتنى زىيارەت قىلغان ىئدىم. مەن  
كالتەك بىلەن ۇئردى. مەندىن   ك پالستىۇئالر قولۇمدىكى زەنجىرنى مەھكەم باغالپ ،  ؛مەندىن يەنە راست گەپ قىلىشنى تەلەپ قىلدى

ر مەندىن نېمىشقا بۇ دۆلەتلەرنى زىيارەت قىلغانلىقىمنى سورىدى. يەنە مەندىن قايسى ۇئيغۇر  بىلەن   الر ىئقرار قىلىشىمنى تەلەپ قىلدى. ۇئال
 رالرنى بىلىدىغانلىقىمنى سورىدى.ىئلتىماس قىلغانلىقىمنى ۋە ائمېرىكىدا قايسى ۇئيغۇ   غا سورىدى. نېمىشقا ائمېرىكا ۋىزىسى كۆرۈشكەنلىكىمنى

 
ر يولدىشىمنىڭ مېنى تېخىمۇ كۆپ بالىلىق بولۇشقا .  8 ائندىن ساقچىالر مەندىن نېمىشقا ۈئچىنچى بالىنى تۇغقانلىقىمنى سورىدى. ۇئال

دەپ سورىدى. مېنىڭ دىنىم سەۋەبىدىن كۆپ بالىلىرىم بارمۇ  ياكىنمۇ  ىئلھامالندۇرغا  
 

ش  .  9 يەكشەنبە، ۇئالر مېنى ساقچىخانىنىڭ يەر   ،كۈنى  -   1ائينىڭ   - 4يىلى   - 2018داۋامالشتى. ئەتىسى، يەنى   ەپۈتۈن كېچسوراق قىلى
ر ساقچى ماشىنىسىنىڭ كەلگەنلىكىنى كۆردۈم. بېشىمغا بىر چىقتى ائستى ۆئيىدىن بىرىنچى قەۋەتكە ېئلىپ ر با . ۇئ يەردە ، تۆمۈر رېشاتكىال

دەپ وئيلىدىم.   ىغان وئخشايدۇ ماشىنا بىر سائەت ئەتراپىدا ماڭدى. ۇئالر مېنى ېئتىپ تاشاليد  .ماشىنىغا ېئلىپ چىقتى  ۋە   دى را خالتا كەيگۈز قا
ر توسۇق تاملىرى ۋە ئ  گىز ېئ  ېئلىۋەتكەندە، مەن بىر خىلقارا خالتىنى   بېشىمدىكى  ۇئالر ھەربىي دوختۇرخانىدا ۈستىدە تىكەنلىك سىملىرى با

ىئدى.   ساقچى فورمىسى كىيگەنخاالت ىئچىگە . بۇ يەردىكى خىزمەتچىلەر ائق  ەتتىمپەرىق ئىئكەنلىكىمنى    
 

ۇئالر  ،. بىر ۆئيدەىدىئ ياشقىچە بولغان ياشانغان ائيالالرمۇ بار   70، 60ىئچىدە    ؛ ۇئالرنىڭۇئيغۇر ائياللىرىنى كۆردۈمكۆپ  مەن بۇ يەردە  .  10
ر قان ئەۋرىشكىسى ېئلىپ ، ،يەنە بىر ۆئيدە  نى ائلدى.ۋە سۈرىتىمىز  مىزبارماق ىئزى  ، باشقا ۆئيدەد ن ائ دەپ يېزىلغان سومكىغا سالدى.   ۇئال

نېمە ىئكەنلىكىنى مەن   . يەنە بىر ۆئيدە،ئەزايىمىزنى تەكشۈردىۇئالر جىنسىي    ،. ھەمدە ياندىكى ۆئيدە رەسىمگە ائلدى  ىمىزنىبىزنىڭ كۆز 
پۈتۈن بىر كۈن   تەكشۈرۈشلەر. بۇ  تەكشۈرۈشكە مەجبۇر قىلدى  بىلەن. ۇئلترا ائۋاز دولقۇنى  اردىلىپ بتەكشۈرۈش ېئ بىلمەيدىغان يەنە بىر  

ر ۇئ يەردە   داۋام قىلدى. ىدۇق. يىغل  كۆپ   مەن قاتارلىق نۇرغۇن ائيالال  
 

قارا ېئلىپ چىقىپ،  ساقچىالر مېنى ماشىنىغا  ائندىن  مېنى بۇ يەرگە ېئلىپ كەلگەن ساقچىغا بەردى.    ،نەتىجىسىنى تەكشۈرۈشۇئالر  .  11
قارا خالتىنى ۇئالر    ، كېيىن  مەنزىلگە يىتىپ بارغاندىن بىز   ؛. بىز تەخمىنەن بىر يېرىم سائەت يول يۈردۇقخالتىنى بېشىمغا كىيگۈزدى

گېر قاراۋۇللىرىغا تاپشۇرۇپ ب  .ۋەتتىېئلى س قىلدىم. بۇ ىئككى ساقچى مېنى ال گېرىدا ىئكەنلىكىمنى ھې  ېرىپ، مەن ۆئزۈمنىڭ تۇتۇپ تۇرۇش ال
.كېتىپ قالدى  

 
گېر قاراۋۇللىرى ماڭا .  12 گېر كىيىملىرىنى بەردى ۋە كونا كىيىملىرىمنى ىئسمىم يېزىلغان كونۋېرتقا  ائلماشتۇرۇشقاال تېگىشلىك كۈلرەڭ ال

چوڭ قۇر .  كىيىمىمنى ائلماشتۇرۇشقا مەجبۇرالندىمسېلىشنى تەلەپ قىلدى. مەن ىئككى ئەر وئفېتسىر ۋە بىر ائيال وئفېتسىرنىڭ ائلدىدا  
درات مېتىر كېلىدۇ.    25چوڭلىقى تەخمىنەن  امېرغا ېئلىپ كىردى. نومۇرلۇق ك  - 28ھېس قىلدىم. ائندىن مېنى   خورلۇق بۇ كامېردىن كۋا
ر بار ىئدى.  ىئچىدە.  چىقاتتى  ناھايىتى كۈچلۈك پۇراق ھاجەتخانا پۇرىقىغا وئخشاش    سېسىق ۇئالرنىڭ   سانى وئتتۇزدىن ائشاتتى. نۇرغۇن ائيالال

ر بولۇپ، ھەممە ائ دەم كامېردىكى كارىۋاتالرغا  يېرىمى كارىۋاتتا ياتقان، يېرىمى وئرنىدىن تۇرغان. چىراغ ۆئچۈرۈلگەن. كامېر ىئنتايىن تا
چ سائەتتە بىر ۇئالر ھەر ۈئ  ؛، يېرىمى تۇراتتىتسا: يېرىمى ياياتىدىغانلىقىنى بايقىدىمائيالالرنىڭ ائلمىشىپ    مەن،  سىغمايتتى. ۇئزۇن ۆئتمەي

ائلمىشاتتى.قېتىم    
 

س قىالتتىم. بالىلىرىم  ،ھېچ نەرسە يېمىگەن ياكى ىئچمىگەنلىكىم ۈئچۈن  ،سوراقتىن بۇيان .  13 زۈمنى تولىمۇ ائجىز ھې بەك   پوئيال   نىۆئ
گېرالردا قازا قىلغان نۇرغۇن كىشىلەرنى ائڭلىغان  .ئەنسىرىدىم  كەنلىكىمدىن ەك چارچاپ كەتا مەن بۋاقىتت. ۇئ  ىئدىم  چۈنكى مەن بۇنداق ال

ر  .ۇئخالپ قالدىم. ئەتىسى ئەتىگەندە وئيغاندىم يۈزلىرىمىزنى يۇيۇشقا بىر مىنۇت ۋاقتىمىز بار ىئدى. يېمەكلىكنىڭ سۈپىتى ىئنتايىن ناچا
گېر قاراۋۇللىرى كېرەك    ىا ىئچىشدور   . ھەر بىر ائيال ىئدىۋاقتى    ىئچىش   دورا   كېيىن   ، يېدىم. ائندىنبولغاچ ئەمما ائچ    .ىئدى ىئدى. ائندىن ال

. تەكشۈردى  قان يۇتمىغانلىقىمنىقولىغا پەلەي كىيىپ، بارمىقىنى ائغزىمغا سېلىپ ۇئنى يۇت  
 

گېردىكى تازىلىق شاراىئتى سەۋەبىدىن بەزى ائيالالر 14 بايقىدىم. ۇئالر بىزگە دېزىنفېكسىيە   ېئغىرلىقىنىتېرە كېسەللىكلىرىنىڭ ىئنتايىن    دا . ال
ىئككى قاراۋۇل ۆئيگە كىرىپ، ائيالالرغا بىۋاسىتە   كەيگەن(  كىيىمى  ەتەردىن ساقلىنىشخ) كىيىمى  انلىقىنى ېئيتتى. ھازمەت  قىلىدىغ
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نۇرغۇن ائيالالر   ،دېزىنفېكسىيە دورىسى چاچتى. بىز پۈتۈنلەي ھۆل بولۇپ كەتتۇق. دېزىنفېكسىيە دورىسى ۇئالرغا ائزار بەرگەنلىكى ۈئچۈن 
 ، كۈچلۈك كۆيۈش سېزىمىنى ھېس قىلدىم. بۇ جەريان بىر سائەت داۋامالشتى. تەگكەندە  گەمەېزىنفېكسىيە دورىسى تېر . دچىقىرىشىپ كەتتى

 
بۇنى كامېرا ۇئزۇن ۆئتمەي،     .غا بەردىمۇئنىڭمومىنىڭ بىر پارچىسىنى  مەن ؛  دىائبىت كېسىلىگە گىرىپتار بولغان بىر موماي بار ىئدى.  15

گېر قاراۋۇلى كېلىپ ىككى  ئگەن ائرقىلىق كۆر  ر ماڭا يېمەكلىكلىرىمنى باشقىالر بىلەن وئرتاقلىشىشقا رۇخسەت  ،ال مېنى قاتتىق ۇئردى. ۇئال
ۇئالر مېنى تېخىمۇ قاتتىق ۇئردى. بۇ   ؛قىلىنمايدىغانلىقىنى ېئيتتى. ۇئالر مېنى ۇئرغاندا، ېئھتىياتسىزلىقتىن ائلالھنىڭ ىئسمىنى تىلغا ائلدىم

. كېتىشىگە سەۋەب بولدىىقىپ  ھوشۇقۇمنىڭ چمېنىڭ    
 

دەم  100-80. اتتۇقبەش سائەت وئلتۇر   -تۆت   ،ۇئ يەردە بىر قېتىمدا  ؛ كىردىچوڭ زالغا ېئلىپ    بىلەن  كىشەن  دىكىپۇتىمىز   نىبىز .  16 بار   ائ
ر بولۇپ، بۇ رىشاتكىالرنىڭ يەنە بىر تەرىپىدە وئقۇتقۇچى بار ىئدى. زالداىئدۇق ر با شى جىنپىڭنىڭ بىر قانچە پارچە  . بۇ زالدا تۆمۈر رىشاتكىال

ر ىئدى. گېر قاراۋۇللىرى   ئەتراپىمىزدا سۈرىتى با لبار ىئدى.    ال ر بولۇپ، مايتتۇقھەرىكەت قىال . بۇ يەردە يەنە نۇرغۇن كۆزىتىش ائپپاراتلىرى با
ىئدى.   بىزنىڭ شەخسىي مەخپىيەتلىكىمىز يوق  

 
گېردىكى ىئككىنچى كۈنى، مېنى بىر ۆئيگە  .  17 ر ائق چاچنى ۆئز ىئچىگە الۇئ يەردە ىئككى كارتون ساندۇق بار ىئدى. بۇ  ؛ېئلىپ باردىال

يەردە ائنىالر ۋە ياشانغان ائيالالرنىڭ ائق مەن بۇ    ؛كەستىائلغان وئخشىمىغان ائيالالرنىڭ چېچى بىلەن تولغان. ۇئ يەردە، ۇئالر چېچىمنى  
. بەك قايغۇردۇمچاچلىرىنى كۆرگەچكە    

 
ر  ،كامېرىمدا  .18 گېر قاراۋۇللىرىنىڭ كامېرغا كېلىپ ياش، چىرايلىق قىزالرنى ېئلىپ كەتكەنلىكىنى كۆردۈم. قىزال مەن يەنە بەزى كېچىلەردە ال

ش بولغانلىقىنىمۇ   ؛تتىيقايتىپ كەلگەندىن كېيىن يىغال  مەن ۇئالرنىڭ جاراھەتلىرىنى كۆردۈم. ئەمما كۆزىتىش كامېراسى سەۋەبىدىن نېمە ىئ
ش بولغانلىقىنى سورىدىم. ۇئ ماڭا ۇئالرنىڭ كىيىملىرىنى سھەدىمىزدىن  .  بىر قېتىم، مەندىن سەل چوڭ بىر ۇقيالمايتتسورى ، الدۇرۇپنېمە ىئ

.تەرەت قىلغانلىقىنى ېئيتتى  باش ائيىقىغا كىچىك  يالىڭاچ قىلغانلىقىنى، ۇئرغانلىقىنى ۋە ساقچىالرنىڭ ۇئنىڭ  
 

بەزى   شى بولساق،يەنەىك   37  بەزى كېچىلەردە ،  . بىز وئخشاش كامېرداۆئزگۈرەتتىى كەچتە ھەر كۈن )سانى(  كامېردىكى ائيالالر.  19
.دىمبىر قىسىم ائيالالرنى تونۇۋالا تۇرىدىغان  وئخشاش رايونددا  كامېر مەن  . تتۇقبوال شى  ىك  20  كېچىلەردە  

 
ائلدى. ھەر قېتىم، ۇئالر مېنىڭ قېنىمنى ائلغاندىن كېيىن، مەن   انۇئالر بىزگە دورا بەرگەندىن باشقا، ھەر وئن بەش كۈندە بىر قېتىم ق.  20

گېردىكى چېغىمداېتەتتىمبەك چارچاپ ك نېمە ىئكەنلىكىنى بىلمەيتتىم. مەن بۇ دورىنىڭ   - ۇئردىىئككى قېتىم وئكۇل   ،ماڭا. مەن ال
گېر سىرتىدىكى ئەھۋالالر . مەھاڭۋاقتىدەكال بولۇپ كەتتىمئەمما مەن بەك    ،ملەشتۈرەلمەيمەنىجەز   سەۋەبىدىنمۇ،  ن بالىلىرىم ياكى ال

قان ىئدىم.ھەققىدە وئيلىنىشنى توختات  
 

ۇئالر  ،. بىر قېتىم، دەرستىن كېيىن ايتتىدەپ سور   ەمسەنمەسىلەن، ائلالھنىڭ بارلىقىغا ىئشىن  داىئم دىنىم توغرىسىدا سوراق قىلىندىم..  21
»ياق« دېيەلمىدىم، شۇڭا سۈكۈت قىلدىم. ائندىن ۇئالر مېنى ۇئردى. ائخىرىدا بىز ائلالھ   مەنبىزدىن »ائلالھ مەۋجۇتمۇ؟« دەپ سورىدى.  

گېر قاراۋۇللىرى ائلالھنى شى جىنپىڭ بىلەن سېلىشتۇرۇپ، ائلالكە مەجبۇر بولدۇقمەۋجۇت ئەمەس دېيىشنى ۆئگىنىش نىڭ ھ. ائندىن ال
. بىز شى تتىنى، ئەمما شى جىنپىڭنىڭ مەۋجۇت ىئكەنلىكىنى ۋە بىز ۈئچۈن نۇرغۇن ياخشى ىئشالرنى قىلغانلىقىنى بايان قىال يوقلىقى

يازاتتۇق.   الپجىنپىڭنىڭ بىز ۈئچۈن قانچىلىك ياخشى ىئشالرنى قىلغانلىقى توغرىسىدا قانچە قېتىم  
 

گېردا يەنە بىر قىسىم كىچىك  .  22 ، دىكەنقىلى بولماييات  ۇئنىڭدا ؛مېتىر(   1  ، ۇئزۇنلىقىمېتىر  1كەڭلىكى   ەخمىنەنبار ىئدى )ت  رالر ېكامال
 گە ئەمما باشقا ائيالالردىن ۇئالرنىڭ بارلىقىنى، ۇئ يەرگە ېئلىپ كېتىلگەنلەر   .كىرمىدىم  غار ېكام. مەن بۇ كىچىك  ىدىكەنغىلى بولپەقەت ۆئرە تۇر 

گېر قاراۋ   بېرىلمەيدىغانلىقىنى  يېمەك  ت تەھدى  دىغانلىقىنى ېئيتىپ بىزنى ۇئ يەرگە ائپىرى  ،بويسۇنمىساق  ئەگەر  داىئم   ۇللىرى ائڭلىدىم. ال
تتى.ساال  

 
گ  سالرنىۇھب ەم.  23  لىپېئ   ەتىببىي ائرخىپىنى بىلل  الرۇئ   ؛اراتتىب  لىپ ېئ  ەشكۈرتۈ كشە ت  تلىك ەساالم  نىالر ، ۇئ نۇر ۇب  لىشتىن ېك  لىپ ېئ  رىغا ېال

گ  پ ەبىرل  -. بىرۇلىدېك گېردا مېنى داىئم ۇئر . ۇقوللىرىدا تىببىي ائرخىپ ى بار بولىد ،ەندەكىرگ  رغاېال ، ئەمما باسقۇنچىلىققا ۇئچرىمىدىم. اتتىال
گېردىكى باشقا نۇرغۇن ۇئيغۇر ائياللىرىنىڭ باسقۇنچىلىققا ۇئچرىغانلىقىغا ىئشىنىمەن .لېكىن مەن ال  
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گېرغا ېئلىپ كېتىلگەنلىكىمنى بىلمەيتتىم. ئەمما مەن قويۇپ بېرىلگەندىن كېيىن، بىر ائز     .24 گېردا تۇرغان ۋاقتىمدا، قايسى ال مەن ال
گېرى ىئكەنلىكىنى بگزال(  و )شىمالى ۋ ، ۇئنىڭ بېيجەن  ىزدىنىپئ گېرغا ۆئزگەرتى ؛. ۇئ ىئلگىرى بىر مەك تەپ ىئدىىلدىمال . لگەنئەمما ۇئ ال

ر وئرنىتىلغان  مەك تەپنىڭ ش كامېراسى وئرنىتىلغان.   سىمالر تىكەنلىك تامغا    ؛وئرۇنالشتۇرۇلۇشى ساقالنغان، ئەمما تۆمۈر رىشاتكىال  ۋە كۆزىتى
 

گېردىن قويۇپ بەردى-2ائينىڭ   - 6ىلى  ي  -   2018.  25 ر يەنە بېشىمغا قارا    ؛كۈنى ، ۇئالر مېنى بۇ ال خالتا كىيىملىرىمنى قايتۇرۇپ بەردى. ۇئال
. ۇئالر پۇتۇمدىكى كىشەنلەرنى چىقاردى. بىز ساقچىخانىغا كەلگىنىمىزدە، ۇئالر يۈردۇق  ماشىنىدا سائەتكىچە 2سائەتتىن  1.5  دى.گۈز كەي

كېلىپ ماڭا ناھايىتى ياخشى مۇائمىلە قىلدى. ماڭا چاي بەردى. يولدۇشۇمنى   سىېئلىۋەتتى. ائندىن ۇئيغۇر ساقچى  دىكى كويزىنىمېنىڭ قولۇم
ر مېنى قويۇپ بېرىدىغانلىقىنى ۇئقتۇردى. بىزدىن بىر قىسىم جەدۋەللەرگە ىئمزا قويۇشىمىز تەلەپ قىلدىساقچىخانى نىڭ ۇئ  . دا كۆردۈم. ۇئال

ز ىئختىيارلىقى بىلەن ئەۋەتكەنلىكىنى جاكارلىشى  نىڭ يولدىشىم  ،ىئچىدە گېرىغا ۆئ . مەنمۇ دىنىي ائشقۇن مۇ بار ىئدىائيالىنى تۇتۇپ تۇرۇش ال
گېرغا بېرىشىم كېرەكلىكى توغرىسىدا جەدۋەلگە ىئمزا قويۇشقا مەجبۇر بولدۇم. ھەر ىئككىمىز بۇ ىرىمىئدىيەل نىڭ بارلىقى ۋە شۇ سەۋەبتىن ال

تتىم.بولمىسا مەن قويۇپ بېرىلمەي  ؛ قەغەزلەرگە ىئمزا قويۇشقا مەجبۇر بولدۇق  
 

گېردىن قويۇپ بېرىلىشىم .  26 ، غا بېرىپ ۇئ ۇئرۇمچىدىكى بارلىق ساقچىخانىالر دىم.  سورى  مال قىلغانلىقىنىائ  قانداق   غامەن يولدىشىمدىن ال
. ۇئالرنىڭ مېنى نېمىشقا قولغا ائلغانلىقى ۋە مېنى نەگە ېئلىپ كەتكەنلىكى ھەققىدە ۇئچۇر بىلەن تەمىنلىشىنى پتۇقىدېرىكىمنى    - مېنىڭ ىئز
رگانالرنىڭ بۇيرۇقى سەۋەبىدىن ۇئنىڭغا ھېچنېمىنى   . ساقچى داىئرىلىرى ۇئنىڭغا يۇقىرى دەرىجىلىكىپتۇتەلەپ قىل وئ

. ماڭا وئخشاش پاكىستانلىق ېرىپتۇ، ۇئ ائخىرىدا بېيجىڭدىكى پاكىستان كونسۇلخانىسىغا بىڭ بىلەن. شۇنىپتۇائشكارىلىيالمايدىغانلىقىنى ېئيت
. بۇ ئەرلەر بېيجىڭدىكى پاكىستان كونسۇلخانىسىغا ىئكەن  اشلىرىمۇ بار ئەرلەر بىلەن توي قىلغان باشقا بىر قانچە ۇئيغۇر ائياللىرىنىڭ يولد

ھەققىدە ۇئچۇر بىلەن تەمىنلىشىنى تەلەپ   لىرى داىئرىلىرىنىڭ ائيال  خىتاي ھەمدە كونسۇلخانىدىن    ؛بېرىپ ئەرز سۇنغان ۋە نامايىش قىلغان
ىڭغا بېرىپ، خەلقائرا ائخبارات ۋاسىتىلىرى بىلەن قىلغان. دەسلەپتە، كونسۇلخانا كۆپ ياردەم قىلمىغان. يولدۇشۇم ىئككىنچى قېتىم بېيج

ر بىلەن سۆزلىشىشنى   لىشىپتۇ سۆزلىشىدىغانلىقى توغرىسىدا تەھدىد سالغان. بېيجىڭ داىئرىلىرى يولدىشىم بىلەن ائالقى ۋە ۇئنىڭدىن تاراتقۇال
ۇئچىدىغان   ۈئرۈمچىگە الر ھەتتا شۇ كۈنى كەچتە. ۇئۇپتۇۇئنىڭ بەدىلىگە داىئرىلەر مېنى قويۇپ بېرىشكە قوشۇلقىپتۇ.   توختىتىشنى تەلەپ 
ېئلىپ بېرىپتۇ. ائيروپىالن بېلىتىنى    

 
گېردىن قويۇپ بېرىلگەندىن كېيىن، .  27 « سىستېمىسىنى وئرناتقانلىقىنى قوشماق تۇققانالر داىئرىلىرىنىڭ مەجبۇرىي » خىتايمەن ال

 ، ينىىتا. شۇنداق قىلىپ ھۆكۈمەت تەرەپ تۆت خگەنبەر   رخسەت  ياشاشقا  بىرگەدە  الرنىڭ ۇئيغۇر ائىئلىسىىتايبۇ سىستېما خ  ؛بايقىدىم
. مەن اتتىكۈن تۇر   10ۆئيىمىزدە   ،. ۇئالر بىز بىلەن بىللە ۇئخلىدى. ۇئالر ھەر ائيداقوشماق تۇققان قىلدىائىئلەم )ۆئزۈم ۋە ۈئچ باالم( بىلەن  

ۇئالر مەندىن سورىغان   ، ىمسېتىۋېلىش  كېرەكلىك نەرسىلەرنىالر ۈئچۈن  جۈملىدىن ۇئ  ؛ياخشى مۇائمىلە قىلىشىم كېرەك ىئدىۇئالرغا  
ۇئالرنىڭ  ،سۈرىتىنىبىز بىلەن بىرگە چۈشكەن ۇئالرنىڭ    ،رغاوئرگانال  مۇناسىۋەتلىكسوائلالرغا توغرا جاۋاب بېرىشىم كېرەك ىئدى. بىز داىئم 

ىئدى.   ئەۋەتىپ تۇرۇشىمىز كېرەكبىز بىلەن بىرگە ياشاۋاتقانلىقىنىڭ ىئسپاتى قاتارىدا    
 

. مەن ھەمىشە بالىالرنىڭ خاتا گەپ قىلىشىدىن، ايتتىۇئالردىن سوائل سور   كىرىپ بالىلىرىمنى ھۇجرىسىغا ېئلىپ    ىتاي ائىئلىسى، بۇ خ.  28
گېرغا قايت بىز بىلەن بىللە تۇرغان وئن كۈن تولىمۇ مۈشكۈل ىئدى. شۇڭا، بۇ شاراىئتتا الر ىتاي. بۇ ختتىمېئلىپ كېتىلىشىمدىن ئەنسىرەي  اال

. تەلەپ قىلدىم  تىشىمىزنى، مەن يولدىشىمدىن چەتئەلگە كۆچۈپ كېتەس بولۇپ كەتكەچكەياشاش تولىمۇ    
 

ر قاتنىشىشقا تېگىشلىك مەدەنىيىتىنى بىزگە زورالشقا باشلىدى. ھەر دۈشەنبە ك خىتايداىئرىلىرى  خىتاي.  29 ۈنى ئەتىگەندە، بىز ۇئيغۇرال
ش مۇراسىمىغا قاتنىشىشقا مەجبۇر بولدۇق  اي دۆلەتتخىبولغان   ر قاتنىشىشتىن كەچۈرۈم قىلىندى. بۇ ىتايئەمما خ  ؛بايرىقىنى چىقىرى ال

الر بىلەن ياخشى ىتاي. بىزگە يەنە خىئدى  بىز شى جىنپىڭنى مەدھىيىلەپ، مىللىي ىئناقلىق ھەققىدە سۆزلىشىمىز كېرەك  ، مۇراسىمدا
الر بىلەن توي قىلىشقا، ھۆكۈمەتتىن تېخىمۇ ياخشى نەپكە ېئرىشىشكە ىتايبىز يەنە خ  . مۇناسىۋەتنى تەرەققىي قىلدۇرۇش بۇيرۇلدى

ىئچىگە ائلغان ھەرقانداق مەك تەپنى ۆئز  شۇڭا ۈئچ باالم    .چە )ۇئيغۇرچە ئەمەس( سۆزلەشكە مەجبۇر بولدۇقىتايۇق. بىز خۇرۇلدىئلھامالند
ر بايرام مەزگىلىدەىتايپەقەت خيەردە   نىڭ ئەنئەنىۋى كىيىملىرىنى كىيىشكە مەجبۇر خىتايالر پەقەت    ، چە سۆزلىشى كېرەك ىئدى. بالىال

. تتىبوال  
 

ر ىئككىدىن ائرتۇق بالىسى بار ائنىالر 30 ش مۇراسىمىنىڭ بىرىدە ، ۇئال  .تەلەپ قىلدى  قېلىپ قېلىشنىمۇراسىمدىن كېيىن   نىڭ . بايراق چىقىرى
ماڭا ۈئچىنچى باالم ۈئچۈن  ؛رۇخسەت قىلىنمايدۇ(  ۈئچىنچى باال  دا  خىتاي)ائدەتتە  ىئكەن  بىز ۈئچىنچى بالىمىزنى تىزىملىتىشىمىز كېرەك 

ۇئ كەنلىكىنى ېئيتتى.  ۈئچۈن ىئ   تەربىلەش جەرىمانە تۆلىشىم كېرەكلىكىنى ېئيتتى. ماڭا بۇنىڭ جەرىمانە ئەمەسلىكىنى، ئەمما   يۈئەن  18000
ش مۇراسىمىدا، ھۆكۈمەت تەرەپ يەنە ىئككىدىن  - 11يىلى    -   2018جەرىمانە تۆلىدىم.  مەن ،  سەۋەپتىن ائي ئەتراپىدا، يەنە بىر بايراق چىقىرى
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ر ائنىالرنىڭ مۇراسىمدىن كېيىن   200ەك بولغان چوقۇم تۇغماس قىلىش كېر   ، تەلەپ قىلدى. داىئرىلەر   قېلىپ قېلىشنىائرتۇق بالىسى با
 . بار ىئدى مېنىڭ ىئسمىم بۇ تىزىملىك تە  ۇغان بولۇپ،وئق وئرنىدا   بىۋاسىتە بۇيرۇق  ئەتراپىدىكى ائنىالرنىڭ تىزىملىكىنى

 
گېردىن چىققاندىن كېيىن   ەت ەن يولدىشىمغا بۇ ىئشنى ۇئقتۇرغىنىمدا، ۇئ ۆئزىنىڭ ھۆكۈمم.  31 بىلەن سۆزلىشىدىغانلىقىنى ېئيتتى. مەن ال

مېنىڭ وئرنۇمغا ساالمەتلىكىمگە ېئغىر تەسىر قىلىشىدىن ئەنسىرىدى. يولدۇشۇم ھەتتا    وئپىراتسىيەسىنىڭ   ۇئ تۇغماسلىق   ؛بەك ائجىز ىئدىم
ۇ ھەرىكەتنىڭ چەتئەللىكلەرگە ېئلىپ بېرىلمايدىغانلىقىنى ېئيتتى.  وئتتۇرىغا قويدى. ئەمما داىئرىلەر ۇئنىڭغا ب قىلىۋېتىشنى ۆئزىنى تۇغماس

دا خىتايئەگەر مەن تۇغماسلىق وئپېراتسىيىسى قىلدۇرۇشقا قوشۇلمىسام، ۇئنىڭ   ؛ ائندىن ۇئالر يولدۇشۇمغا تەھدىت سېلىشقا باشلىدى
رۇخسەت قىلمايدىغانلىقىنى ېئيتتى.قېلىشىغا    

 
نويابىر، ساقچى - 3ياكى   - 2يىلى   -   2018ىمسىز( دوختۇرخانىغا بېرىش بۇيرۇقىنى تاپشۇرۇۋالدىم. مەن ھۆكۈمەتتىن ۆئزۈم )يولدىش.  32

دوختۇرخانىغا ېئلىپ باردى. مەن بەك قورقۇپ كەتتىم. ماڭا وئپېراتسىيە ھەققىدە   ، ماشىنىسى مېنى )باشقا تۆت ائيال بىلەن بىللە( يىغىپ
ھېس قىلدىم. مەن   قاتتىق ائغرىق كەلگىنىمدە،  ېئسىمگە  .  ىمكەتت  ۇمدىنھوش  ؛دىھېچقانداق ۇئچۇر بېرىلمىدى. بىر ۋاقىتتا  ناركوز قىل

ڭا دوختۇرخانىدىن چىقىشتىن بۇرۇن ىئككى سائەت ساقالشقا مەجبۇر . ماوئكۇل ۇئردىائغرىشقا باشلىغاندىن كېيىن، سېستىرا ماڭا بىر  
ىئكەنلىكىمنى ېئيتتى. كېيىن، مېنى ۆئيگە ېئلىپ كەتتى. ۇئنىڭدىن كېيىن، مەن يەتتە كۈن ياللۇغ قايتۇرۇش دورىسى يېيىشكە مەجبۇر 

. بولدۇم  
 

ر مەندىن بۇ   ىئلىسىخىتاي ائ «  قوشماق تۇققانۋاقتىمدا، »  ېلىۋاتقانگە كممەن ۆئيدە ئەسلى.  33 يەنە بىز بىلەن بىللە تۇرۇشقا كەلدى. ۇئال
قوشۇلمىغانلىقىم توغرىسىدا نۇرغۇن سوائلالرنى سورىدى. ۆئزۈمنى  -ھەققىدە نېمىلەرنى وئيلىغانلىقىم ۋە ۇئنىڭغا قوشۇلغان  وئپىراتسىيە

جىمجىتال بەك  ؛ي وئيلىغانلىرىمنى دەپ بېرەلمىدىمتوختىماي نازارەت قىلىۋاتقاندەك ھېس قىلدىم. ئەلۋەتتە، مەن ۇئالرغا ھەقىقى
نى ېۇئالر م  ، ىردىمۇ دتەق  قىلغان  ۈمۈت ئمەن  مېنى تۇغماس قىلىپ قويدى.   نى ېئلىپ تاشالپ،ۇئالر بەدىنىمدىن بىر ئەزا  ؛قايغۇردۇم

ىئدى.   ماس قىلىپ قويغانلكەلگۈسىدە تېخىمۇ كۆپ بالىلىق بوال   
 

 ىم داىئرىلىرى مېنىڭ پاسپورتىمنى ېئلىش  خىتاي دىن ائيرىلىشنى قارار قىلدۇق. ئەمما  خىتايېئرىم ىئككىمىز ائىئلىمىزدىكىلەر بىلەن بىللە .  34
بارلىقىنى تىلغا  تۇققانالرنىڭ  قوشماق   ىتاي بىلەن يېتەرلىك كۈچلۈك مۇناسىۋىتىم يوقلىقىنى بايان قىلدى. مەن ۆئيدە خ  ىتايالر ۈئچۈن خ

 ىتاي م. ئەمما ۇئالر ماڭا بۇنىڭ يېتەرلىك ئەمەسلىكىنى ېئيتتى. ۇئالر راك كېسىلىگە گىرىپتار بولغان ۋە پۇلغا ېئھتىياجلىق بىر ياشانغان خائلدى
گېرغا  يۈئەن    15000  ، مەن ۇئنىڭغا ڭ بىلەن ىنخانىمنىڭ بارلىقىنى تىلغا ائلدى. شۇ ۈئچۈن،   بارغىنىمبەردىم. قانداقال بولمىسۇن، مەن ال

. دىيولدىشىم بېيجىڭدىكى پاكىستان كونسۇلخانىسىغا قايتىپ بارىمەن دەپ تەھدىد سال  ئەھۋالدا،بۇ    دا توسۇۋېلىندى.اسپورتۇم ساقچىالر پ
يۈئەن بېرىشنى تەلەپ قىلدى.  15000خانىمغا يەنە    ىتايشۇڭا، داىئرىلەر مەندىن بۇ قېرى خ  

 
ھەمدە ىئسالمائبادقا قايتىدىغان   ؛نى ھۆكۈمەتتىن قايتۇرۇۋالدىمىمكۈنى، مەن پاسپورت  -   8كۈنى ياكى   - 7ائينىڭ    - 1يىلى   - 2019.  35

ش تىزىمالش كارتىسىدا ، مەن دىنىم ىئسالم ۆئچۈرۈپ، ۇئنىڭ وئرنىغا نى  ائيروپىالن بېلىتى سېتىۋېلىشىمغا رۇخسەت قىلدى. وئلتۇراقلىشى
يانۋارغىچە، مەن ساقچىخانىغا دوكالت قىلىپ،  - 29يانۋاردىن    -   27ى يىل  -   2019. بولدى« دەپ يېزىشقا قوشۇلۇشىم كېرەك  سىز»دىن

گېرالر ھەققىدە بىرەر نەرسە ائشكارىالشنى پىالنل غا جاۋاب بەردىم. الر سوائلنۇرغۇن    دىگەندەك   ىدىممۇ يوق چەتئەلدىكى تۇغقانلىرىم ۋە ال
گېرالر ھەققىدە ھېچ ن  ؛مەن تۇغقانلىرىم يوق دەپ جاۋاب بەردىم دە  ەرسە ائشكارىلىماسلىقنى ھەمدە ال  - 30يىلى   -  2019قىلدىم. ائخىرى    ۋە

ۇق.رۇخسەت قىلىندائيرىلىشقا  دىن  تايىخائىئلەمدىكىلەر بىلەن    ، يانۋار  
 

بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ياخشى بولغاچقا، ۇئ يەردە بىخەتەر ئەمەسلىكىمنى ھېس   خىتاي . مەن پاكىستاندىكى چېغىمدا، پاكىستاننىڭ  36
سۆزلەشكە باشلىدىم. ائندىن مەن ۇئرۇمچىدىكى  كۆرگەنلىرىمنى، تاراتقۇالرغا  ەندىن كېيىن قىلىپ، ھېچنېمە دېيەلمىدىم.  ائمېرىكىغا كەلگ

دامنىڭ ساقچىالر بىلەن بىللە ىئكەنلىكىنى   ، بىر قېتىم  ائلدىم.  ىنىونتېلېف ىپ قىلغاننى تەلەپ قىلممەندىن توختاپ قېلىشنىڭ  ائكام ۇئ دا
 ۆئتۈندى.   ەندىنم  ،ېئيتىپ

 
سىنتەبىر بىرلەشكەن دۆلەتلەر   - 23يىلى    - 2019دادامنى ساقچىالرنىڭ مېنىڭ سەۋەبىمدىن كۆپ قېتىم ائۋارە قىلغىنىنى بىلدىم.    .37

دامنىڭ قازا قىلغانلىقىنى بىلدىم.  ۆئك تەبىر    - 12تەشكىالتىدا گۇۋاھلىق بەردىم،   خىتاي   دادامغا  ىئنتايىن ساغالم ائدەم ىئدى.  دادام دا
 روھى ياكى جىسمانىي جەھەتتىن زىيانكەشلىك قىلىپ، ۆئلۈپ كېتىشىگە سەۋەپ بولغىنىغا يۈزدە يۈز ىئشەنچىم كامىل. ھۆكۈمىتىنىڭ  
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كېيىن، خىتاي تاشقى ىئشالر مىنىستىرلىكى رەسىمىمنى كۆرسۈتۈپ تۇرۇپ،مېنى يالغانغا . مەن ۋەتەن سىرتىدا گۇۋاھلىقالرنى بەرگەندىن  38
ر بىلەن چىقىرىپ،مەندە ېئغىر روھى بېسىم پەيدا قىلدى.  خىتاي ھۆكۈمىتى ھەم تەھدىت تېلېفونى قىلدى . ۆئزۈمنى بېسىۋېلىشىمنى،بالىال

دىرلىشىمنى تەلەپ قىلدى. گىردا   تۇرۇپمۇ بالىلىرىمنىڭ بىخەتەرلىكىدىن ئەنسىرەيدىغان بولۇپ قالدىم.مېرىكىدا ائ ۆئتكەن كۈنلىرىمنى قە ال
مارت وئپىراتسىيە قىلىندىم.   - 10بۇ يىل  بېرىلگەن نامەلۇم دورا سەۋەبىدىن ائدىتىم توختاپ كەتكەن. ائمىرىكىدا داۋالىنىشىمغا توغرا كەلدى.  

يدا قىلىش ېئھتىماللىقى بار ىئكەن. يەنە داۋاملىق داۋالىنىشىمغا توغرا پىرسەنت راك پە  95چۈنكى بالىياتقۇغا قان تولۇپ كەتكەن،  
گىردا سالغان وئپىراتسىيەگە چۈشىمەن.    ائپرىل، ىئككىنچى قېتىملىق   -15  كېلىۋاتىدۇ. بۇالر ھەممىسى ئەلۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ماڭا ال

 زىيانكەشلىكىنىڭ نەتىجىسى.  
 

ەزملەشتۈرىمەن.ج  ۇلىدىغانلىقىمنىقوش   ەزمۇنىغا، مۈشەندىمچ ۋە  ۇدۇم باياناتىنى وئق   ۇۋاھلىقگ   ۇ ب  ەنم  
 

ىئمزا                                                                                                  2021- 04-07يىل ائي كۈن                  
 

   
 


