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ئھھھدھھبىبۇلال   
 

 ئھر، 50 یاش 
یىلى   -1995تۇغۇلغان. تۇر كھنتىدە قئا ناھىیھسى چىمھن یٻزاكۇچا ئاۋغۇسىتتا  -15یىلى  -1970، ئھھھدنىڭ ئىسمىم ھھبىبۇلال ٻم. 1

چىپ كھتكھنلىگىم ٻنىڭ قٻچىپ كھتكھن. مٻ خىتایدىن ق ،ىتىشتىن قورقۇپكٻلىنىپ ٻمھكتھپكھ بارغانلىغىم تۈپھیلى قولغا ئ يمھن دىنى
نىڭ  ٻئانام م-یىلى ئاتا  - 2000نىڭ ئائىلھم خىتاي دائىرلىرىنىڭ نازارەت قىلىش ھھم جازاالش نىشانىغا ئایلىنىپ قالدى. ٻلىك مبسھۋە

شىدا خىتایدىكى بىر  ٻیىلىنىڭ ب -2017ھھم  یىلىنىڭ ئاخىرى - 2016كۈن تۇتۇپ تۇرۇلدى.  15لىك بچىپ كھتكھنلىگىم سھۋەٻچھتئھلگھ ق
رى، ئائىلھ ئھزالىرىم بىلھن ٻنىڭ شۇندىن بٻئاالقھم بار كىشىدىن بىزنىڭ ئۆیدىن ئىككى كىشىنىڭ جازا الگىرىغا ئھۋەتىلگھنلىگىنى ئۇقتۇم. م

رمانىیىدە یاشایمھن. ٻ. مھن ھازىر گبولمىدىچ بىر ئاالقھم ٻبىۋاستھ یاكى ۋاستىلىق بولسىمۇ ھ  
  

 خىتایدىكى كھچۈرمىشلىرىم 
زىلىق  ٻ نىڭ تاغام یٻیىلىنىڭ ئارىلىغىدا مھن كۇچاردىكى تونۇلغان بىر ئائىلىدە چوڭ بولدۇم. م- 1995یىلى بىلھن  -1980. 2

ئاقتۇر كھنتىنىڭ كھنت مۇدىرى یھنى  نىڭ دادام ھۆكۈمھت خىزمھتچىسىٻم .تارى ھھم پارتىیھ ئھزاسى ئىدىىكرٻپارتكومنىڭ س
مھكتھپكھ  يیىلىدىن باشالپ دىنى - 1983كىرىشنى رەت قىلغان كىشى ئىدى. مھن بولۇپ كومپارتىیىگھ  یىل ئىشلىگھن 40بولۇپ 

مھكتھپلھرنىڭ مھۋجۇت بولۇشىغا یول   يخىتاي ھۆكۈمىتى دىنى  غىچھیىللىرى -1990 دىنیىلى -1980قاتنىشىشقا باشلىدىم. چۈنكى 
مھن بۇ مھكتھپكھ  ،لىنىشقا باشلىغانداٻىتى ئاستىغا ئمھكتھپلھر خىتاي ساقچىلىرىنىڭ نازار يیىن دىنى ٻیىلىدىن ك -1990قویغان ئىدى. 

نىڭ ئھتراپىمدىكى   ٻدەل شۇ چاغالردا م ئاشكارە بولماي قالدى. - چۈنكى بۇ چاغدا بۇ مھكتھپ ئوچۇق  .رىشنى توختاتتىمٻب
ئارقا كۆرۈنۈشى بار    يدائىرلىرىنىڭ دىنىخىتاینىڭ سىیاسھتلىرىدىن خھۋەردار بولغان كىشىلھر (دادامنىڭ دوستلىرىمۇ بار) خىتاي 

. نى كھلگۈسىدە قۇتقۇزالمایدىغانلىغى ھھققىدە خھۋەر بىرىشتىٻزەربھ بىرىدىغانلىغى شۇڭا ئۇالرنىڭ م ،كىشىلھرنى نىشان قىلىپ  
  

مھت  كھتلھر یۈز بھرگھن ئىدى.  شۇنىڭ بىلھن ھۆكۈىھۆكۈمھتكھ قارشى ھھركۇچار ناھىیھسىدە  یلىدىن بۇیان -1991. 3
  –ش یىگىتنىڭ سوت ھۆكۈمىگھ قاتناشتىم ھمھن ب .ھالدا قولغا ئىلىشقا باشلىدى يمھكتھپلھرگھ بارغانالرنى مھخپى يئىسالمى

ئۇالر  ،مھخسۇم ئىسىملىك یىگىتلھر بولۇپ  ھىمىت ۋەئۇالر خٻمىت تالىپ، خٻلىل ئالتۇن، ئىدرىس ئۆمھر، مھمھت یۇنۇس 
ئھمىلیھتتھ ئۇالرنىڭ ھھممىسى  ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى. ،مھت قىلىنىپھ تۆئوغۇرلۇق جىنایىتى ئۆتكۈزدى دەپ 

چقاچان  ٻ ئۇالر ھ .مھكتھپنىڭ ئھڭ یاخشى، ئھالچى ئوقۇغۇچىلىرى ئىدى يدىنى يئىسالمى ،ئىسالم دىنىنى ئۈگھنگھن بولۇپ
كۇچار ناھىیھسىدە ىدا ق یىلى ئارىلى -1994یىلى بىلھن  -1992ۇنىڭدىن سىرت یھنھ ئجىنایھت سادىر قىلىشمىغان ئىدى. 

  يلىندى. ئىسالمىٻمھكتھپنىڭ ئىككى مھسئۇلىمۇ قولغا ئ  يدىنى يلىندى. ئىسالمىٻنۇرغۇن كىشىلھر مھخپى یوسۇندا قولغا ئ
لىنىشىدىكى ٻلىندى. مھن بۇ بالىالرنىڭ قولغا ئٻ ھالدا قولغا ئ  يمھكتھپتھ بىلىم ئالغان نھچچھ یۈزلىگھن ئوقۇغۇچىالرمۇ مھخپى

ىدىكى  قنۇتۇ یىلالردا تارتىلغان 1990 گھن كىشىنىڭٻدكٻرەم قارى ۇالرنىڭ مھكتھپنىڭ مھسئۇلى بولغان ئ نىبسھۋە
بھلكى مۆتىدىل ئىسالم  ،نۇتۇق ئھمھس يى سىیاسىقبىلىمھن. ئۇ كىشىنىڭ نۇتۇقىپ قالغىنى ئۈچۈن دەپ ىسىنئالغۇدا چ 

  ىنىپ قالغاندىنخىتاي دائىرلىرىگھ ئاشكارىلبۇ سىئالغۇ لٻنتىسى  ،لىنىپٻئ فىلىمگھى قھھققىدىكى تھشھببۇس ئىدى. ئۇنىڭ نۇتۇ
 ئىدىم.مھنمۇ شۇ مھیداندا  نۇتۇق سۆزلىگھندە،كىشى لىندى. ئۇ ٻنىقلىنىپ قولغا ئٻئ ىشى یىن بۇ سىنئالغۇدىكى ھھممھ كٻك

  1994-1993نىڭ ساالھىیىتىم ئاشكارىالنماپتۇ. بۇ ئىش ٻتھلىیىمگھ یارىشا، بىر دەرەخنىڭ كھینىدە ئولتۇرغۇنۇم ئۈچۈن م
لىنغان ئھمھس.ٻچقاچان قولغا ئ ٻمھن خىتاي دائىرلىرى تھرىپىدىن ھ .یىللىرى یۈز بھرگھن ئىدى  

 
یىلى خىتایدىن چھتئھلگھ چىقىرىۋەتتى. مھن  -1995نى ٻئۇ م ھھمدە ،لگۈسۈم ھھققىدە ئھنسىرەشكھ باشلىدىمٻنىڭ كھ دادام. 4

  .مھن بۇ یھردە یٻڭى ھایاتىمنى باشلىدىم ،بولۇپبار  بۇ یھردە ئۇیغۇر جامائىتى  .یىلى یانۋاردا ئالمۇتىغا كھلدىم -1995
قۇردۇم.ھازىرقى ئایالىم بىلھن تۇرمۇش   -6199  

 
 خىتایدىكى ئائىلھم بىلھن بولغان ئاالقھم 

سىز ئائىلھ»  ىىشھنچ نىڭ ئائىلھم «ئٻیىللىرى مھن دادام بىلھن ئاالقھ قىلىپ كھلگھن ئىدىم. شۇ چاغالردا م -1999 -1998. 5
نىپ  یٻنىڭ خىتایغا مٻغا ئانام -لىرىنىڭ نازارەت ئوبىكتىغا ئایلىنىپ قالغان ئىدى. ھۆكۈمھت ئاتا ىھۆكۈمھت دائىر ،دەپ قارىلىپ

یىلى فٻۋرال بىلھن   -  2000لىك ئۇالر بنىڭ خىتاینىڭ سىرتىغا چىقىپ كھتكىنىم سھۋەٻھھققىدە بىسىم قىپتۇ. م نى ئٻیتىشلىشىمٻك
ئۇنىڭ بىلھن قىلىشقان تٻلفۇن   ،یىنٻرىلگھندىن كٻكۈن سوالپ قویۇپتۇ. ئاپام قویۇپ ب 15ئانامنى  -مارت ئارىلىغىدا ئاتا 

ئۇالرنىڭ ماڭا تٻلفۇن   ،ئانامغا بىسىم قىلىپ -ئاتا  یھنھیتىپ بھرگھن ئىدى. ھۆكۈمھت ٻدە ئاپام ماڭا بۇ ھھقتھ ئمسۆھبىتى
لىشىشتىن  نىڭ بىلھن تٻلفۇنٻم ،نىڭ تٻلفۇن نومۇرۇمنى بىلمھیدىغانلىغىنى باھانھ قىلىپٻم ئانام -ئاتا كىن ٻقىلىشىنى تھلھپ قىپتۇ. ل

گۈدەك بىزنىڭ ئۆیگھ ٻخىتاي ساقچىلىرى بىر ئایدا ئىككى قٻتىم د ،یىنٻئۆزىنى قاچۇرۇپتۇ. مھن خىتایدىن چىقىپ كھتكھندىن ك
نىڭ نھدە ئىكھنلىگىمنى بىلىش ئىكھن. بىزنىڭ ئائىلھ ٻتىدىغان بولۇۋاپتۇ. ئۇالرنىڭ ئاساسلىق سوئالى مٻلىپ تھكشۈرۈپ كٻك
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نىڭ قٻرىنداشلىرىمنىڭ تىجارەت قىلىش ئىشلىرىمۇ توسالغۇغا ئۇچراپتۇ. مھن ٻقارالغىنى ئۈچۈن، م دەپ »«ئىشھنچسىز ئائىلھ
نىڭ ئائىلھم نۇرغۇن ئاۋارىچىلىققا یولۇقۇپتۇ.ٻلىك مببۇ سھۋە ،یىنٻیىلى یۇرتۇمدىن چىقىپ كھتكھندىن ك -1995

نى نۇرغۇن  ٻھۆججىتى بىلھن كھلگھن ئىدىم. بۇمۇ ممھن قازاقىستانغا پاسپورت بىلھن ئھمھس بھلكى سایاھھت . 6
یىلى قازاقىستان بىلھن   -2000ئاۋارىچىلىققا قویدى. قانۇنسىز تۇرۇش بىلھن ئھیىپلىنىپ ئالمۇتىدا تۈرمىدە یاتتىم. 

نىڭ ٻ. بۇ دەل مئھمھلدىن قالدۇردى خھلقئارانىڭ بٻسىمى بىلھن »بٻرىش كٻلىشىمىنىئارا ئۆتكۈزۈپ  -زئۆ«خىتاي 
لىشىنىڭ  ٻلىنىشىم بىلھن ئۇالرنىڭ خىتایدا قولغا ئٻنىڭ ئالمۇتىدا قولغا ئ ٻم ،لىنغان چاغالر بولۇپٻئانام قولغا ئ -ا ئات

یىلى  -2000ئىدىم. وڭۇشسىزلىقالرغا ئۇچرىغان مھلۇم باغلىنىشى بار دەپ قارایمھن. مھن شۇ چاغدا بھك كۆپ ئ
خىتایغا   .پىدە یاشىدىمىرىلىش خھۋٻمھن خىتایغا ئۆتكۈزۈلۈپ ب یىلى مایغىچھ بولغان ئارىلىقتا  -2001ئاۋغۇستتىن 
نىڭ  ٻئىیۇلدا مھن گٻرمانىیىگھ قاچتىم. م-23یىلى  -2001ۇپ قرىدىغىنىدىن قور ٻمھ ئىشالر یۈز ب ٻقایتۇرۇلسام ن

. بۇ  دىن ئوقۇغۇچىسىبىر  يمھن پھقھت ئاددىچقانداق جىنایىتىم یوق، جىنایھت تارىخىم ھھم یوق، ٻھ
مھكتھپكھ بارغىنىم سھۋەبىدىن یۈز بھردى،   يدىنى  يتال ئىسالمىھنىڭ پھقٻرىشى مٻكۆڭۈلسىزلىكلھرنىڭ یۈز ب

 خاالس. 

یىلى ئۇ قازا قىلىپ كھتكۈچھ بولغان ئارالىقتا ساقالپ كھلدىم.  -2015مھن دادام بىلھن بولغان ئاالقىنى تاكى . 7
یىلىنىڭ ئاخىرى بولدى. شۇ چاغدا مھن ئائىلھمدىكىلھر  -2015نىڭ ئائىلھمدىكىلھر بىلھن ئھڭ ئاخىرقى ئاالقھم ٻم

لىشتىن قورقۇشتى. نىڭ بىلھن ئاالقھ قىٻبىلھن ئىككى ئایچھ داۋاملىق ئاالقھ قىلىپ تۇرغان ئىدىم. باشقا تۇققانلىرىم م
 ھئىككى ئایچھ ئاالق مھن بىلھن لىكبیٻتىم ئىشلىرى سھۋە -نىڭ تۇققانلىرىمنى ئۇنىڭ ئۆلۈم ٻئھمما دادامنىڭ ۋاپاتى م

نىڭ خىتایدىكى بارلىق ئاالقھم بىۋاستھ تٻلفۇن ئارقىلىق بولغان ئىدى. ٻبولدى. م بقىلىشقا سھۋە  

 خىتایدىكى دوستلىرىم ئارقىلىق ئاالقھ قىلىش  
 ،ئۈرۈمچىدىكى دوستلىرىم بىلھن بىۋاستھ تٻلفۇن ئارقىلىق ئاالقىلىشىپ ،مھن ئائىلھ ئھزالىرىم بىلھن ئاالقىلىشىشتا . 8

یىلىنىڭ   -2017یىلىنىڭ ئاخىرى ۋە  -2016ۋاستىلىق ھالدا ئاالقىلىشىپ تۇردۇم. بۇ ئھھۋال شۇالر ئارقىلىق 
 ،تىپٻىنى بىلىپ یكنىڭ دوستۇم بۇ خىل ئاالقىلىشىشىنىڭ خھتھرلىك ئىكھنلىٻىچھ داۋامالشتى. شۇ چاغدا مشىغٻب

. ، یھنى ئاالقھم پۈتۈنلھي ئۈزۈلۈپ قالدىبولمىدى مچقانداق ئاالقھٻ ۋاستىچى بولۇشنى توختاتتى. شۇندىن بۇیان ھ  

نىڭ قىزٻماڭا ئائىلھم ھھققىدە ئۇچۇر یھتكۈزگھن ئىدى. بىرىنچى ئۇچۇر م دوستۇم ئۈرۈمچىدىكى بۇ ۋاستىچى. 9
یىن  ٻك .دەسلىۋىدە مھن بۇنى چۈشھنمھپتىمھن ،تىلگھنلىگى بولۇپٻلىپ كٻئ »قٻرىنداشلىرىمنىڭ «دوختۇرخانىغا 

لىرىمنىڭ  نىڭ قىز جىیھن ٻتىلگھنلىگىنى بىلدىم. ئىككىنچى ئۇچۇر مٻلىپ كٻ ۇالرنىڭ جازا الگىرلىرىغا ئمھن ئ
یىن مھن ئۇالرنىڭ ٻبۇنىمۇ مھن دەسلىۋىدە چۈشھنمىگھن ئىدىم. ك ،ى بولۇپقئھرلىرىنىڭ «پالھچ» بولۇپ قالغانلى

سۆزلھرنىڭ گھنٻد »، «پالھچ»«دوختۇرخانا  ىنى بىلدىم. مھن دەسلىۋىدەق » مھھكۇم قىلىنغانلىمۇددەتسىز قاماققا «
وستۇمدىن یھنھ بىر قٻتىملىق سۆھبىتىمدە ئۇالرنىڭ مھنىسىنى لىقى ۋاستىچى دٻمھنىسىنى چۈشھنمىگىنىم ئۈچۈن ھ

ئۈچۈن ئاشۇنداق سۆزلھرنى ئىشلھتكىنىنى دەپ   تارتماسلىقئۇ ماڭا خىتاینىڭ دىققىتىنى  .سورىغان ئىدىم
نىڭ ئۇنىڭ ٻىمنى ھھم تھلھپ قىلدى. بۇ مقنىڭ ئۇنىڭغا تٻلفۇن قىلماسلىٻھھمدە م .چۈشھندۈرۈش بھرگھن ئىدى

چكىم بىلھن ئاالقھم یوق.ٻشۇندىن بۇیان خىتایدىكى ھ ،ىرقى قٻتىم سۆزلىشىشىم بولۇپبىلھن ئاخ   

 نۆۋەتتىكى ۋەزىیھت 
ئىزچىل  یىلى مھن دۇكان ئاچتىم ھھمدە -2005 ،یىلىدىن بۇیان یھنى مھن گٻرمانىیىگھ كھلگھندىن بۇیان -2003. 10

ھوقۇقلىرىمدىن -ئىنسانىي ھھقمھن ئھركىن دۇنیادا  –ب  یتىشىمدىكى سھۋەٻكایھمنى ئٻنىڭ ھٻلىۋاتىمھن. مٻباج تۆلھپ ك  
نۇرغۇن بھدە�رنى تۆلىدىم.  ھۆر یاشاش ئۈچۈن ھایاتىمدابھھرىمان بولۇپ   

بىر تۇققان قٻرىندىشىم، یھنى ئىككى ئاكام، ئىككى ئاچام،  ئالتھنىڭ ٻنىڭدىن باشقا ھھممھ تۇققانلىرىم خىتایدا. مٻم. 11
نىڭ ئائىلھمدىكىلھر دىنىمىزغاٻمھ بىلمھیمھن. مٻچنٻبىر ئىنىم ھھم بىر سىڭلىم بار. ھازىر ئۇالرنىڭ ئھھۋالى ھھققىدە ھ

نىڭ بىر  ٻن سىرت مئۇكام ساقال قویاتتى، قىز قٻرىنداشلىرىم ھىجاپ ئارتاتتى. ئۇنىڭدى-ئاكا  ،ئھمھل قىلىدىغان بولۇپ
تۇققان قٻرىنداشلىرىمنىڭ بىر نھچچىدىن باللىرى بار ئىدى. بۇ ئاالمھتلھرنىڭ ھھممىسى خىتاي دائىرلىرىنىڭ  

لىنىپ مھن سبولغان ئامىلالر ئىدى. مانا مۇشۇالرغا ئاسا  بئۇیغۇرالرنى جازا الگىرلىرىغا سولىىشىغا سھۋە
- ئۇرۇق  36دىمھك  دەپ قارایمھن. رمىگھ تاشالندىۈكى تا ی ئۇالرنىڭ ھھممىسىنى جازا الگىرلىرىغا سوالندى

ۇققىنىم ئۈچۈن گۇۋاھلىق بٻرىمھن.  ت  




