
 گۇۋاھلىق باياناتى
 

 مىھرىگۈل تۇرسۇن 
 

يىلى جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ چەرچەن ناھىيىسىدە تۇغۇلغان. مىللىتىم ۇئيغۇر. وئن ىئككى ياش -1989. ىئسمىم مىھرىگۇل تۇرسۇن ، مەن 1
ائسسىمىلياتسىيە پروگراممىسىغا  ۋاقتىمدا ، ھۆكۈمەتنىڭ كىچىك ياشتىكى ۇئيغۇر بالىلىرىنى جۇڭگونىڭ ىئچكى ۆئلكىلىرىگە يۆتكەش 

ۇئالرنى ائساسەن ، گۇاڭجۇغا وئتتۇرا مەك تەپكە ېئلىپ كېلىندىم. بۇنىڭدىكى مەقسەت ۇئيغۇر بالىلىرىنى خەنزۇ وئرگانالرغا سىڭدۈرۈپ ،
 ەن ، بۇ كەچۈرمىش. شەخسرۇش ىئدىتىلى ۋە مەدەنىيەت مۇھىتىدىن يىراق يەرلەردە خەنزۇالرنىڭ تۇرمۇش ۇئسۇلىنى قوبۇل قىلدۇ  ۇئيغۇر 

اي ماڭا  ۇئيغۇر سۈپىتىدە باشتىن كەچۈرگەن   بىر خىتاي مەك تىپىدە ياششەھىرىدىكى  مىللىي كىملىكىمنى تېخىمۇ ھېس قىلدۇردى. خىت
ارەت نى ھېس قىلدۇردى. گۇاڭجۇ ۇئنىۋېرسىتېتىدا  مكۆپ ساندىكى خەنزۇالر بىلەن وئخشىمايدىغانلىقى ۆئزۈمنىڭ ،كەمسىتىش ۋە ھاق

ەئرەب دۆلەتلىرى بىلەن سودا قىلىدىغان شەخسىي شىركەتتە ىئشلىگەندىن كېيىن ،  ىئقتىسا  ائيدا  -12يىلى -2011د كەسپىدە وئقۇغان ۋە 
ۆئگىنىشكە تىزىمالتتىم ، ۇئ يەردە يولدىشىم بىلەن  دا ىئگىلىك باشقۇرۇش كەسپىيتىلى ەئرەپۇئنىۋېرسىتېتىغا  بىرىتانىيە دىكىمىسىر 

. ۈئچ باالمنىڭ ھالىدىن  دۇمساغالم ۈئچكېزەك ، ىئككى وئغۇل ۋە بىر قىز تۇغ ،ائيدا ، مىسىر پۇقراسى بولغان-3يىلى -2015م. ۇشتتونۇ
  ىئككىكۈنى -13ائينىڭ  -5يىلى -2015 ،نۈئچۈ ائنامنىڭ قايتىپ كېلىڭ دەپ چىڭ تۇرغانلىقى-،بولۇپمۇ ائتا بولغانلىغى خەۋەر ېئلىش تەس 

جۇڭگوغا قاراپ يولغا چىقتىم.ى ۈئمىد قىلىپ ىننىڭ ياردەمدە بولۇشائنام-ائتا  منى ىئلىپۈئچ باال بولغان ائيلىق  
 

ەندىن ېئلىپ  م نىېئلىپ باردى ۋە بوۋاقلىرىم قا سوراق  ۆيگەبىر ئ ۇئرۇمچى ائيرودرومىدا چېگرا كونتروللۇقىغا كەلگەندىن كېيىن ، مېنى. 2
ا سورىدى. ائندىن ۇئالر  -پاراڭالشقانلىقىمنى قايتا  كىملەر بىلەن بىلەن كۆرۈشكەنلىكىم ۋە لەركەتتى. داىئرىلەر مەندىن مىسىردا كىم قايت

ماڭدى. مېنى ماشىنىغا  ، مېنى تۇتۇپ تۇرۇش وئرنىغا ېئلىپ  كەيگۈزۈپ خالتا بېشىمغا قارا  ائغزىمنى چاپالپ،سېلىپ ،قولۇمغا كويزا 
رمىدەك يەرنىڭ يەر ائستى سوراق وئرنىغا ېئلىپ كېلىندىم. بۇ  تۈ  ەن،بۇرنۇم سۇنۇپ، بەك كۆپ قان ېئقىپ كەتتى. مگەچكەىتتىر چىقارغۇچە ئ 

الغا  يەردە تۆمۈر رىشاتكىدىن خېلى كۆپ چەتەئللىكلەرنى كۆردۈم. مېنىڭ ەئرەپچە بىلىدىغ انلىقىمنى بىلىپ، بىر مااليسىيەلىك ائي
ەئلچىخانىسىنىڭ ائرلىشىدىغانلىقىنى  تەرجىمانلىققا ھەم سالدى.  النىڭ يولدىشى ۇئيغۇر ىئكەن. قولغا ېئلىپ بوپتۇ. ائيال مااليسىيە  ۇئ ائي

ىقىنى، بۇ يەرنىڭ جۇڭگو ىئكەنلىكىنى، دىگەندە،ۇئنى قاتتىق ۇئردى، ھەم بۇ يەردىن تىرىك چىقىپ كېتەلىسە ائندىن ائرىلىشااليدىغانل
اليدىغانلىقىنى دىدى.  ۆيگە يالغۇز مېنى ۈئچ كېچە كۈندۈز سوراق قىلدى. كېيىن قاپقاراڭغۇ ئمۇشۇ يەرنىڭ قانۇنى بىلەن قانداق قىلسا قىال

ا ېئلىپ چىقتى. ۇئ يەردە وئتتۇز يەتتە كۈن سوالپ قويدى. ۇئندىن كېيىن،  ار ىئدى. تامىقىمىزغا   ۈئستۈنكى قەۋەتتىكى كامېرغ نەچچە ائيال ب
اخشىالرنى ېئيتقۇزاتتى. خىتايچە كىتاپالرنى وئقۇغىلى ساالتتى. بۇ يەردىكى ائيالالرنىڭ بەزىلىرى  موما، گۈرۈچ قايناتمىسى بېرەتتى.  قىزىل ن

بۇ يەرگە ېئلىپ كېلىنگەن ىئدى.  نورمىدىن سىرت باال تۇغقانلىقى ۈئچۈن، بەزىلىرى پەقەت كىملىك ۋاقتى توشۇپ كەتكەنلىكى ۈئچۈنال   
 

الىلىرىم ائينىڭ مەلۇم بىر كۈنى ، بالىلىرىمنىڭ كېسەللىكى سەۋەبىدىن ماڭا شەرتلىك قويۇپ بېرىلگەنلىكىمنى ېئيتتى. ۇئالر ماڭا  -7. 3   ب
ا يەنىال  ندۇردى. ۇئالر مېنىڭ پاسپورتىم ،  ائگاھال نازارەت ائستىدا ىئكەنلىكىمنىياخشى بولغۇچە بىللە تۇرااليدىغانلىقىمنى ېئيتتى ، ەئمم

ى. مەن ۇئدۇل دوختۇرخانىغا بېرىپ بالىلىرىمنى كۆردۈم. چوڭ وئغلۇم جىددى قۇتقۇزۇش وئرنىدا ىئدى ، تارتىۋالدۋە يانفۇنۇمنى  ىمكىملىك
دوختۇرالر وئغلۇمنىڭ قازا قىلغانلىقىنى . ەئتىسى ، ممەن ۇئنى پەقەت ەئينەك دېرىزىدىنال كۆرەتتىم. ۇئنىڭ يېنىغا بېرىشقا رۇخسەت قىلىنمىدى

ازا قىلغانلىقىنى ېئيتتى ، ماڭا ۇئنىڭ جەسىتىنى بەردى. مەن تۈرمىدىكى ۈئچ باال منىڭ  ېئيتتى. ۇئالر ۇئنىڭ ساالمەتلىكى قىيىنالشقانلىقتىن ق
اماق يېيەلمىگەچكە  نىڭھەممىسىنىڭ بويۇن قىسمى  ايقىدىم. ماڭا ت بوينىدىن نەيچە ائرقىلىق  وئپېراتسىيە قىلىنغانلىقىنى ب

اشقا ىئككى باالمنىڭ  ىسىز مەسىل بالىلىرىمنىغانلىقىنى ېئيتتى. مەن بۇنى چۈشەنمىدىم. مىسىردا دۇر وئزۇقالن ېئمىتىۋاتقان ىئدىم. مېنىڭ ب
ا  نىساالمەتلىكىدە ەئگەشمە كېسەللىكلەر پەيدا بولدى ، مەن كېيىنكى بىر نەچچە ائي نى  الر تارلىق داۋاالشقىزىمنىڭ كۆز وئپېراتسىيىسى ق

ا قايتىپ كې  ش بىلەنقىلغۇزۇ  ەلمىدىم ، چۈنكى ھۆججەتلىرىمنىڭ ھەممىسى ھۆكۈمەت تەرىپىدىن مۇسادىرە قىلىنغان.  تۆئتكۈزدۈم. مىسىرغ
  تتى.سايراي ىمۇقەيەردە ىئشلەتسەم ، ھەتتا دوختۇرخانا ، دورىخانا ياكى ائپتوبۇست نىقارا تىزىملىككە كىرگۈزۈلگەن ىئدىم: كىملىكىم ھەم 

. ساقچىالر مېنىڭ كىملىكىمنى تەكشۈرۈپ، مېنىڭ باسقان ھەر بىر قەدىمىمنى تەستىقلىشى كېرەك ىئدى  
 

ېئلىپ ، ساقچىالر مېنى ىئككىنچى قېتىم تۇتۇپ تۇرۇش وئرنىغا  ىئدىم دەىمىز يۆئ ن ناھىيىسىدىكىەرچەائيدا ، مەن چ-4 يىلى  -2017. 4
كۈندۈز سوراق قىلىندىم. ۇئالر ھەمىشە  -ۈئچ كېچەچەرچەن ناھىيەلىك بىخەتەرلىك ىئدارىسىغا ېئلىپ باردى.  .ېتىش ۈئچۈن كەلدىك

قىن؟ قايسى تەش كىالتتا ىئشلەيسەن؟ «دىگەندەك. مېنىڭچە  مەندىن وئخشاش سوائلالرنى سورايتى: »چەتەئلدە كىمنى تونۇيسەن؟ كىمگە يې
قچى بولدى.  ، مەن چەتەئللەردە ياشىغان ۋە بىر قانچە چەتەئل تىلىدا سۆزلەيدىغان بولغاچقا ، ۇئالر ماڭا جاسۇس دەپ بەلگە قويما 

اپىالق بىلەن قاتتىق ۇئرۇ قاناپ كېتەتتى.  ائغزى بۇرنۇمۇئالرنىڭ ۇئرۇشلىرىدىن  ۇئالر ماڭا ىئككى قىلىپ قويدى.  قۇلۇقۇمنى پاڭپ، وئڭ ش
بەردى، ۇئالر بارمىقى بىلەن ائغزىمنى تەكشۈرۈپ ، دورىنى يۇتقانلىقىمنى جەزملەشتۈردى. دورىنى يىگەندىن كېيىن ۆئزۈمنى  قېتىم دورا 

دا يەنە سوراق قىلدى.  ياندىكى  شۇ ھال خامۇش ھېس قىلدىم ، كالالم گاراڭ گۇرۇڭ بولۇپ قالدى ، ىئشتىھايىمنى يوقىتىپ قويدۇم.
دىم.  سوراقخانىدا ىئككى ائيالنى ياپ يالىڭاچ قىلىپ، ىئتقا تالىتىمىز دەپ ىئت بىلەن قورقىتىۋاتقانلىقىنى كۆرسەتتى. بەك قورقۇپ كەتكەن ىئ



لترا ائۋاز دولقۇنى قاتارلىق چەرچەن ناھىيەلىك دوختۇخانىغا تەكشۈرۈشكە ائپاردى. ۇئ يەردە قان، سۈيدۈك، رېنتىگىن، ۇئ ندىن كېيىنۇئ
ەئزا تەكشۈرۈشىنى قىلغاندا    يجىنسى ماشىنىغا سېلىندىم.   بىر يالىڭاچ ھالدا چوڭ ، كومپيۇتېرالشقاناستىدا،يەر ئ قىلدى.تەكشۈرۈشلەرنى 

ىدى. شۇنىڭدىن كېيىن يەتتە ائيغىچە ائدىتىم توختاپ كەتتى.   بەك ائغرىتىۋەتكەن ئ  
 

گىرغا ېئلىپ كەلگەندىن كېيىن، 5 ال ۋە ىئككى ەئر ەئمەلدار يالىڭاچ ھالەتتىكى بەدىنىمنى تەكشۈردى ،. ال ۇئالر چېچىمنى  بىر ائي
ۈردى. ۇئنىڭدا   ائندىن .چۈشۈردى ەئمەلدار ماڭا بۇ كىيىمنى ائدەتتە ېئغىر   54ماڭا كۆك تۈرمە فورمىسى كىيد نومۇر يېزىلغان. بىر 

« نىڭ يەنە خەنزۇ تىلىدا »مەن 54ۈم جازاسى ياكى مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانالرنىڭ كىيىدىغانلىقىنى ، »جىنايەتچىلەر ، ۆئل
   .ۆئلدۈم« دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغانلىقىنى ېئيتتى. بەك قورقتۇم ،بۇ يەردە ۆئلىمەن دەپ وئيلىدىم

 
اردى. بۇ يەردە تۆمۈر دەرۋازا بولۇپ ، ىئشىك كومپيۇتېرالشقان  . ۇئنىڭدىن كېيىن ، ۇئالر مېنى دېرىزىسى يوق يەر 6 ا ېئلىپ ب ائستى كامېرغ

ۇرىدىغان كىچىك تۆشۈك بار ىئدى ، بىز ەئزەلدىن ساپ ھاۋا ۈئچۈن قۇلۇپ سىستېمىسى ائرقىلىق ېئچىلدى. ۆئگزىسىدە پەقەت ھاۋا ائلماشت
بۇلۇڭدا ، وئچۇق ۋە  قچىالر ىئشىكىنى ائچقاندا بۇرۇنلىرىنى ېئتىۋېلىشاتتى.ىئچى شۇنچىلىك سېسىق بولۇپ، سا  سىرتقا ېئلىپ چىقىلمىدۇق.

امېرا بار بولۇپ ، كۈزەتكۈچىلەر ھاجەتخانا رايونىنى ۆئز ىئچىگە ائلغان   تازىلىق قەغىزى يوق ھاجەت قاچىسى بار ىئدى. ھەممە تەرەپتە ك
بولۇپ   بار ائدەم  رتۇقا قىرىقتىن ئق تۇراتتى. قىرىق كۋادرات مېتىرلىق كامېردا ۆئينىڭ ھەر بىر بۇلۇڭىنى كۆرەلەيتتى. بىر چىراق ھەر داىئم يورۇ

ايتتۇق. ائندىن ھەر ىئككى ساەئتتە بىر  كىچە ائيالالر ئوئن بەش، كەچتە ، وئندىن  ۆرە تۇراتتى ، قالغانلىرى ياتاتتى، بولمىسا سىغم
ار ىئدى. تۇنجى كېچە ناھايىتى جاپالىق ۆئتتى. مەن بۇ ائيالالر بىلەن بىللە ائلمىشاتتۇق. ۇئ يەردە بىر يىلدىن ائرتۇق يۇيۇنمىغان كىشىلەر   بىر  ب

تتىم. مەن نېمىشقا ھېچقانداق  يوئيالىنى خاتا قىلغانلىقىمنى مەن نېمزادى ،  ھالدايەرگە قىستىلىپ ، قولۇم ۋە پۇتۇمغا زەنجىر باغالنغان 
  ىئنسانلىققا يات ەن قانداق جىنايەت سادىر قىلدىم؟ مەن نېمىشقا بۇنداق ؟ مېلىپ قالدىمۋە چۈشەندۈرۈشسىز بۇ يەرگە ك ۆكۈمسىزھ

؟ۇئچرايمەنمۇائمىلىگە   
 

اتتىق  5ھەر كۈنى ەئتىگەندە ، ساەئت . 7 اتال وئرتاق ىئشلەتكەنناتتۇق. بىز ىسىگنالى بىلەن وئيغ قوڭغۇراقدە ق ەئدىيالنى ق .  يتتۇقائلتە 
ا ۋە سىممېترىك كۆرۈنمىسە  ەئدىيالنى ېئلىۋاتتى جازاغا ۇئچراي بارلىق كامېردىكىلەرەئگەر ەئدىيالالر رەتلىك قاتالنمىس ، بىز  االتتى: ۇئالر 

بولغان ناشتىلىقىمىزنى يېيىشتىن بۇرۇن ، جۇڭگو كوممۇنىستىك  دىنيى. بىز گۈرۈچ سۇ مەجبۇر بوالتتۇق قا شسېمونت يەردە ۇئخال
: »شى جىنپىڭ ياشىسۇن« ، »تەۋبە يتتۇقخەنزۇچە تەكرارالجۈملىلەرنى  ۋە بۇ اتتۇقسىنى مەدھىيەلەيدىغان ناخشىالرنى ېئيت پارتىيى

گېرنىڭ قاىئدىلىرىنى ەئستە ساقالشقا يەتتە كۈن ، كوممۇنىزم   گەجازا! «. بىز قارشىلىق كۆرسەتكەنلەرگە  قىلغانالرغا كەڭچىلىك ۋە  ال
. ائۋازى ائجىز ، ياكى  بېرىلگەن ىئدى ەئستە ساقالشقا وئن تۆت كۈن مەزمۇنالرنى ىكى كىتابتىكى بارلىقىئدىئولوگىيىسى توغرىسىد

ەئسلىيەلمەيدىغان ائيالالر  گېرنىڭ كونكرېت قاىئدىلىرىنى  ايدىغان ياكى ال اكى  تاماق بېرىلمەيتتى غاناخشىالرنى خەنزۇچە ېئيتالم   . جازالىناتتىي
، بىز كۈندە ۈئچ ۋاق  قاىئدە بويىچە ، تاماق بېرىلمەيتتى.ىشىمىز كېرەك ىئدى،بولمىسا شاپىالق يەيتتۇقخەنزۇچە دىمەي دۆلەت تىلى دىي

   كەچتە بەزىدە موما،بەزىدە ائق گۈرۈچ بېرەتتى. . بەزىدە شۇ مومىمۇ يوق.بېرەتتى ا مومچۈشتە كېرەك ىئدى ، يىيىشىمىز تاماق 
يېڭى پۇشۇرغان ەئمەس، بەلكى ۋاقتى   ەئگىشىپ ، مومىالرمۇ بارغانسىرى كىچىكلەپ كەتكەن ىئدى.تۇتۇلغانالرنىڭ سانىنىڭ ېئشىشىغا 

اكى كۆك تات بېرىلمىدى.    ۆئتۈپ، قېتىپ كەتكەن مومىالر ىئدى. قولىمىزغا بەرمەيتتى، يەرگە تاشالپ بېرەتتى. بىزگە ھېچقاچان مېۋە ي
 

  اتقۇزۇپىئچىشكە مەجبۇر بولدۇق. بۇ دورا بىزنىڭ ھوشىمىزنى يوق نىخىل ائق سۇيۇقلۇقبىر ۋە مەلۇم  يىيىشكەبىز يەنە نامەلۇم دورىالرنى . 8
ە ھەددىدىن زىيادە  در ەبەزىلەئمما ى توختاتقاندەك قىالتتى ،ھەيىزىن. ائق سۇيۇقلۇق ائيالالرنىڭ ىۋېتەتتىتۆۋەنلىتبايقاش ىئقتىدارىمىزنى ، 

اشقا ۋاقىتتا ھىچقاچان سۇ بەرمىگەچكە، ئ   .، ھەتتا ۆئلۈمنى كەلتۈرۈپ چىقاردى نىقاناش ۆلۈپ كەتسەكمۇ مەيلى دەپ، دورىنىڭ  ب
   باھانىسىدا ائزراق بولسىمۇ ۇئسسۇزلۇقىمىزنى قاندۇرىۋاالتتۇق. 

 
ا نومۇرلۇق -210. مەن 9   كېيىنتۇنجى كىرگىنىمدە ، وئن يەتتە ياشتىن ائتمىش ىئككى ياش ائرىلىقىدىكى باشقا قىرىق ائيال بار ىئدى.  كامېرغ

ا تېخىمۇ كۆپ ائدەم توپلىدى:  . مەن كامېردىكى ائيالالرنىڭ  ىئدى يەتكەن گەائتمىش سەككىز  سانى،چىققۇچەمەن ۈئچ ائيدىن كېيىن كامېرغ
ان ۋە ىئلگىرى   ،قوشنىالر ، ىئلگىرىكى وئقۇتقۇچىلىرىمنىڭ قىزلىرى  چىدە نىڭ ىئكۆپىنچىسىنى بىلەتتىم. ۇئالر  دوختۇرالر ، ەئنگىلىيەدە وئقۇغ

 . ۇئالر ائساسەن ياخشى وئقۇغان كەسپىي خادىمالر ىئدى. مېنى داۋالىغانالر بار ىئدى
 

گېر وئقۇبەت ۋە ۆئلۈمىگە ش-داشالرنىڭ ائزابقاماق،  لەر. مەن ۈئچۈن ەئڭ قورقۇنچلۇق كۈن10 كېچىلەردە  اھىت بولغان ۋاقىتلىرىم ىئدى. ال
اشتۇرۇشر ائرا كامې : كىشىلەرنى بوالتتىەئڭ ائلدىراش    ە. كېچەتتىر كېچىدە يۈز بېر ىئشالياكى جەسەتنى يۆتكەش قاتارلىق نۇرغۇن  ائلم

،ۇئرغان ۋە ەئرلەرنىڭ ۋارقىرىغان  قىلىۋاتقانلىقىنىردىن كەلگەن ەئرلەرنىڭ ائزابالنغان ھالدا نالە كامېرالىقىدا ، بىز بەزىدە باشقا لجىم
كىشىلەرنى كارىدوردا سۆرەپ ېئلىپ   ،دەھشەتلىك ائۋاز چىقارغاچقا  گە تېگىپرىدىكى زەنجىرلەر يەر پۇتلىۋە  قول. ائۋازلىرىنى ائڭاليتتۇق

. مەن بۇ ۈئچ ھالغا كەلتۈرەتتىچىدىغۇسىز  ىزنىمۈمكىنچىلىكى ب قېرىندىشىمىز بولۇش بۇ كىشىلەرنىڭ ائتىمىز ياكىتتۇق. تۇيا  ماڭغانلىقىنى
ۈئچ ائي   داكامېر  بىر نومۇرلۇق كىچىك-210ائي ىئچىدە كامېردا توققۇز كىشىنىڭ قازا قىلغانلىقىغا شاھىت بولدۇم. ەئگەر كىچىك ناھىيىدىكى 

لمايمەنقازا قىلغانلىقىنى تە نىڭقانچىلىك ائدەم رايوندا، مەن پۈتۈن  سەىئچىدە توققۇز ائدەم ۆئل بۇ ىئشالر مېڭەمگە قاتتىق   . سەۋۋۇر قىال
 تەسىر قىلىپ، تۇتقۇقۇم تۇتىدىغان بولۇپ قالدى. بۇرۇن ھىچقاچان بۇنداق بولۇپ باقمىغان ىئدىم.  



 
اراائتمىش ىئككى ياشلىق ائيال. ۇئنىڭ پۈتۈن بەدىنىدە قىزىل ائ( زىيانكەشلىككە ۇئچرىغۇچى گۇلنىسا ىئسىملىك  لىرى  بار ىئدى ، قول ي

گېردىكى دوختۇرالر ۇئنى سا ېئغىر تتى ، ھېچ نەرسە يېيەلمەيتتى. ۇئ قارىماققا ھەقىقەتەن تۇراتىترەپ  ا ال غالم دەپ  كېسەلدەك قىالتتى ، ەئمم
دېيىشى كېرەك ىئدى ، چۈنكى ەئگەر ۇئالر بىر مەھبۇسنىڭ كېسەل ىئكەنلىكىنى ېئيتسا ، بىمارلىرىغا   شۇنداق . دوختۇرالربېكىتتى

مىغانلىقى ۈئچۈن ھاقارەتلەندى يالرنى يادلىخەنزۇچە جۈملىلە. بىر كۈنى كەچتە ، گۈلنىسا تتىدەپ قارىال ىدىھېسداشلىق قىلدى ياكى قولل
ەئتىسى ەئتىگەندە ۇئنى وئيغاتماقچى بولغاندخورەك تارتمىدىە ى. ۇئ شۇ كۈنى كەچتۇئخالپ قالدۋە يىغالپ  ۋۇپ ۇئنىڭ بەدىنى سو  ا،. 

ىئدى.  ۇئ ۇئيقۇدا قازا قىلغان بولۇپ كەتكەن  
 

اشتا ىئدى. ائنىسى قازا قىلغان ، يولدىشى ، دادىسى ۋە ىئنىسىنىڭ  ىئسىملىك ان خمەب( پات يەنە بىر ائيال بار ىئدى. ۇئ يىگىرمە ۈئچ ي
ايىتى   ھەممىسى گېرالرغا ېئلىپ كېتىلگەن. ۇئنىڭ جىن ەئنەئنىسى بويىچە ۆئتكۈزۈلگەن تويغا قاتناشقان ، -2014ال   يەنى بۇ تويدايىلى ىئسالم 

بۇ تويغا قاتناشقان تۆت يۈز كىشىنىڭ ھەممىسى قولغا  ۇئنىڭ ېئيتىشىچە  ۇئسۇل وئيناش ، ناخشا ېئيتىش ۋە ھاراق ىئچىش بولمىغان.
گېرالرغ  ا ېئلىپ ېئلىنىپ ال گېرغ ان  قالغانا دندا ، ىئككى بالىسى ائرقا ھويلىماڭغا ا ېئلىپ كېتىلگەن. ۇئنى ال گېردا بىر يىل ۈئچ ائي تۇرغ . ۇئ ال

ا داۋاالش  كەلدى.  بىر ائيدىن ائرتۇق قان ناتتىدېرىكى سەۋەبىدىن ائزابلى-بولۇپ ، ھەر كۈنى بالىلىرىنىڭ ىئز . بىر كۈنى قا ېئرىشەلمىدى ، ەئمم
انچە ىدىنەپەس ېئلىشى توخت ،تۇرغاندا ، تۇيۇقسىز يىقىلىپ ۆرە ئ ، ۇئ باشقا ائيالالر بىلەن بىللەكەچتە   قاراۋۇل. ماسكا تاقىۋالغان بىر ق

. ۇئنى پۇتىدىن سۆرەپ ېئلىپ كەتتى ۋە كەلدى  
 

گىردا ھەپتە،وئن كۈندە بىر سوراققا ېئلىپ چىقاتتى. ائخىرقى قېتىم،مېنى 11 وئرۇندۇق بار بىر   توك»يولۋاس وئرۇندۇق« دەپ ائتالغان . ال
ا ۋە قامچىالر ېئسىلغان. قولۇم ۋە پۇتۇمنى. ائالھىدە ۆئيگە ېئلىپ باردى   ۇئنىڭدا پەقەت بىرال چىراغ ۋە بىر وئرۇندۇق بار ىئدى. تامغا تاسم

الپاققا وئخشايدىغان نەرسە قويۇلدى. ھە ر  چۈشەپ، بىر كۇنۇپكىنى بېسىش ائرقىلىق چىڭايتااليدىغان وئرۇندۇققا وئلتۇرغۇزۇلدۇم. بېشىمغا ق
قېتىم توك سوقۇلغاندا ، پۈتۈن بەدىنىم قاتتىق تىترەپ كېتەتتى ، تومۇرلىرىمغىچە ائغرىقنى ھېس قىالتتىم. مەن بۇنداق قىينىلىۋەرگىچە  

ۈپ كېتەي دەپ وئيلىدىم ۋە ۇئالردىن مېنى ۆئلتۈرۈۋېتىشىنى ۆئتۈندۈم. ۇئالر مېنى بېزەپ سۆزلەر بىلەن ھاقارەتلەيتتى ۋە گۇناھلىرىمنى  ۆئل
ايتتى ا   گەرچە مەن چەتەئلدە تۇرغان ۋاقتىمدا ھېچقاچان سىياسىي پاائلىيەتكە قاتناشمىغان بولساممۇ. ،ېئتىراپ قىلىشىمغا قىست ۇئالر ماڭ

اڭ ائلدىنقى كۈنى قازا قىلدى . داداڭ بىر ۆئمۈر تۈرمىدە ياتىدۇ. دوختۇرخانىدىكى  وئغلۇڭ قازا  ا كپىسخى جەھەتتىن ھۇجۇم قىلىپ: »ائپ
لمىغانلىقىڭ ۈئچۈن ۇئ كوچىدا قالىدۇ. ائىئلەڭ ۋەيران   قىلدى. قىزىڭنىڭ كۆزى مەڭگۈ  ائلغاي بولۇپ قالىدۇ، ۇئنىڭ ھالىدىن خەۋەر ائال

ۆزۈمنى ەئرزىمەستەك ھېس قىالتتىم. مەن يىغالپ . بۇ مەن ۈئچۈن بەك تەس كەلگەن ىئدى. زور گۇناھ تۇيغۇسى ۋە ئبولدى« دەيتتى
ۇئالرنىڭ ەئڭ ائخىرقى سۆزلىرى ېئسىمدە: »ۇئيغۇر بولۇش جىنايەت«، شۇنىڭ بىلەن  تۇرۇپ ۇئالرنىڭ مېنى ۆئلتۈرۈۋېتىشىنى ۆئتۈندۈم.

اقتىكى ائغرىقالر،بولۇپمۇ پاتەمخاننىڭ شۇ كۈندىكى   ھوشۇمدىن كەتتىم. مېنى كامېرغا ېئلىپ چىقىپتۇ. ەئتراپىمدىكى ۋەھىمىلەر، قىيىن قىست
كۈنى يەنە بىر قېتىم ھوشۇمدىن كەتتىم.   -9ائينىڭ  -6لۈمى ېئغىر كېلىپ، ۆئ  

 
ڭ قولۇم بىلەن سول پۇتۇمنى كارۋاتقا ىئشكەل بىلەن . ھوشۇمغا كەلسەم، ۈئرۈمچىدىكى روھى كېسەللەر دوختۇرخانىسىدا ىئكەنمەن. وئ12

ىئككى ساقچى  ىپ،ەئسلىمگە كەلگىچەباغالپ قويۇپتۇ.  دادام كېلىپ،ىئككى ساقچى بىلەن چەرچەنگە ېئلىپ كەلدى. شۇنىڭدىن تارت
كۆتۈرەتتۇق. دادام ۆئيدە يوق چاغالردا،   ۇالرنىڭ تاماقلىرىنى بىزالمىشىپ تۇردى. ئۆيىمىزدە تۇردى. ھەر ھەپتىدە بىر ئيىگىرمە تۆت ساەئت ئ

ا پوخۇرلۇق قىالتتى. شۇڭا دادامنى ائمال بار سىرتقا چىقارغۇزمايتتۇق.    ائپام ۋە ماڭ
 

تۈرمىدەك بىر يەرگە ېئلىپ باردى.  سېرىق كىيىم بەردى. ھۆكۈم چىقىرىلىپ  ائيدا، مېنى ۈئچىنچى قېتىم تۇتۇپ كەتتى.  11يىلى  2017. 13
نى دىدى. ۋەسىيىتىمنى يېزىۋېلىشىمنى دىدى. ۆئلۈمۈم ۈئچۈن ۈئچ خىل تالالش باركەن. دورا يەپ، ائرغامچىدا ېئسىلىپ ياكى  بولۇنغانلىقى

يۈەئن تۆلەيدىكەنمەن. بۇ يەردە  1800ۈچ پاي وئق ۈئچۈن ەئگەر كەينىدىكىسىنى تاللىسام، ئ وئقتا ېئتىلىپ ۆئلۈشنى تاللىسام بولىدىكەن.
گىرغا يۆتكىدى. ۇئ يەردەائيالغۇز سوالندىم.     ، بىر يەرلەردە ىئشقا سېلىنىپ قوللىرى زەخمىلەنگەن ائيالالرنى كۆردۈم.رلىقتا يەنە ىئككى ال

 
اق ۋە ائزاب-بۇ قىيىن. 14 ۇنىڭغا  ب ھېلىھەمىدىم. مەن ئ وئقۇبەتلەردىن كېيىن ، مەن تىرىك چىقىمەن دەپ وئيالپمۇ باقمىغان-قىست

لدى. مەن بەك قورقۇپ كەتتىم. مېنى  ۇئرۇ . قويۇپ بېرىلىدىغانلىقىمنى ېئيتىشتىن ىئككى ساەئت بۇرۇن ، ماڭا نامەلۇم وئكۇل ىنەلمەيمەنىئش
مەن يەنىال ھايات  ،دەپ وئيلىدىم. داىئرىلەر وئقۇش ۋە ىئمزا قويۇش باياناتىنى بەرگەندە ىغان بولدىائستا ۆئلتۈرۈۋېتىد-ائستا 

ا مۇنداق دېيىلدى: »مەن جۇڭگو  سىنغا ۇئالر مېنى  دۇم ۋەىم. مەن ۇئنى وئقۇىئكەنلىكىمدىن ھەيران قالد ېئلىۋاتقاندا قەسەم قىلدىم. باياناتت
پۇقراسى ، مەن جۇڭگونى ياخشى كۆرىمەن. مەن ھەرگىزمۇ جۇڭگوغا زىيان سالىدىغان ىئشنى قىلمايمەن. جۇڭگو مېنى بېقىپ چوڭ قىلدى.  

اندىنبالىلىرىمنى مىسىرغا ېئلىپ   مىدى ، قىينىمىدى ، ھەتتا تۇتۇپ تۇرمىدى «.ساقچىالر ەئزەلدىن مېنى سوراق قىل كېيىن چوقۇم  بارغ
ا  اشقا تۇغقانلىرىمنىڭ ھۆكۈمەتنىڭ -جۇڭگوغا قايتىشىم كېرەكلىكىنى ، ائت ىئكەنلىكىنى ېئسىمدە   كونتروللىقىداائنام ، قېرىنداشلىرىم ۋە ب

. تۇتۇشىم كېرەكلىكىنى ائگاھالندۇردى  
 

- . مەن ائتا ىدىمكۈنى ، ۈئچ ائيدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن كېيىن ، مەن كامېردىن چىقتىم ، ائخىرى بالىلىرىمنى كۆرەل-5ائينىڭ -4يىلى -2018.  15
. ۈئچ كۈندىن كېيىن ىئككى باالم بىلەن يۇرتۇمدىن ائيرىلدىم. مدېرىكىنى سوراشقا رۇخسەت قىلىنمىدى-نامنى كۆرمىدىم ۋە ۇئالرنىڭ ىئزائ



  . تۆتىنچى قېتىملىقۇپ قالدىمبېيجىڭدا يىگىرمە كۈن تۇر  ىنىپ،رەت قىل  ىمۈئچ قېتىم ائيروپىالنغا چىقىش  م دىگەن باھانىدە،ەيال كماتىر
. نېمە قىلىشنى ىئچىدە ىئدىم ائزاب قاتتىق ۋە ېئسىمنى يوقاتقان م.ۇكۈنى قاھىرەگە قوند-28ائينىڭ -4،ائيروپىالنغا چىقالىدىم ۋە  ۇئرۇنۇشتا 

گېر -ائتا ەئگەر مەن جۇڭگوغا قايتمىسام، بىلمەيتتىم.  ام ۋە قېرىنداشلىرىم ال ا كىرىشىائن  ىۋېتىشى مۈمكىن ىئدى.، ھۆكۈمەت ۇئالرنى ۆئلتۈر غ
امەئمما مەن قايت گېرالر  س گېردا ۆئلۈپ كېتەتتىم. جۇڭگو داىئرىلىرى يەنىال ائىئلەمنى ال . ائخىرىدا ، مەن تتىەلەيياكى ۆئلتۈر  لىيااليتى.غا سو، ال

 نىڭجۇڭگو ،كىرەك دىگەن نىيەتتە ۋە باشقىالرنى قىينىغان كىشىلەر قىلغان ىئشلىرى ۈئچۈن جازالىنىشى مېنى ،نى يىغىپىتىمجاسار 
گېرلىرى ھەققىدە دۇنياغا سۆزلەشنى قارار قىلدىم مەخپىي  .جازا ال

 
ىنىيەگە چۈشتۈم. مەن بەك گاڭگىراپ قالغان ،ھەم ۇئ كۈنى جكۈنى ۋىر -21ائينىڭ -9يىلى -2018كېلىپ ،  يىتىپ . مەن ائخىرى ائمېرىكىغا 61

ۋىش خۇشاللىقىم ىئچىمگە سىغمىغان ىئدى. مەن ھازىر ىئككى باالم بىلەن ائمېرىكىدا تۇرىمەن. ھاياتىم يەنىال تۇيۇقسىز قورقۇنچ ۋە تەش
انىي ۋە روھىي ساغالملىق مەسىلىسى بار. ۇئالر بىرسى ىئشىكنى چەككەندە قورقىدۇ ، . بالىلىرىمنىڭۆتىدۇىئچىدە ئقىسمەتلىرى     جىسم

 سەۋەپلىك تاقاش كېشەنلەرنى امەندىن ائيرىلىشتىن قورقىدۇ. بەدىنىمدە توختىماي ۇئرۇلۇشنىڭ جاراھەت ىئزلىرى ، بىلەك ۋە پۇت قولۇمد
ايمەن. مەن قاراڭغۇلۇقتىن  بىلەن قىموئڭ قۇلى ،غانلىقىم ۈئچۈنۇل. قاتتىق ۇئر بارائغرىقالر  ھەم بەك يورۇق ياكى شاۋقۇندىن  ائڭلىيالم

شىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بەزىدە ، نەپەس قىيىنلىشىپ ،  تېزلىۋە يۈرەك سوقۇشىمنىڭ  سالىدۇقورقىمەن. ساقچى گۈدۈكلىرى ماڭا تەشۋىش 
ارا باسىدە لەر تىت بولۇپ ، يۈرىكىم ائغرىيدۇ. كېچى-بەدىنىم تىت ، مەن   قان بولسىمۇبۇ يەردە بىخەتەر ىئكەنلىكىمنى ېئيت اڭا . گەرچە مدۇق

اقچىلىرىنىڭ ىئشىكىمنى چېكىپ ، مېنى ېئلىپ كېتىپ ۆئلتۈرۈۋېتىشىدىن قورقىمەن. مەن يەنە جۇڭگو   اي س يەنىال كېچىدە خىت
، ماشىنىغا چىققاندىن  ەشتىەئگسىرتتا  ەئرلەر ماڭا داىئرىلىرىنىڭ مېنى نازارەت قىلىشىدىن ەئنسىرەيمەن. بىر قېتىم ، بىر توپ جۇڭگولۇق 

داۋاملىق ەئگىشىپ ماڭدى.  مۇكېيىن  
 

 گەپ. ۇئ مەن جۇڭگودىن ېئلىپ كەلگەن تېلېفوندا بىر ائۋازلىق ەن بىلەن ائالقە قىلىشقا قىستىدى. مېنىڭچە جۇڭگو ھۆكۈمىتى ائكامنى م17
ل مۇ بۇالرنىقانداق ائنىڭىزغا ، بىزگە-: » ائتا دەيدۇكى . ائكامۇپتۇقالدۇر  قىز؟ سىز ھازىر جۇڭگو ەئلچىخانىسىغا  بىر  ؟ سىز قانداق ىدىڭىزقىال

ا رادىئوسىغا بەرگەن زىيارىتىڭىزدە جۇڭگو ھۆكۈمىتى ھەققىدە ېئيتقانلىرىڭىزنىڭ ھەممىسىنى ەئيىبلىشىڭىز ھەمدە  بېرىپ ، ەئركىن ائسىي
گېردىكى  ىدە كۆرىدىغانلىقىڭىزنى ېئيتىشىڭىز كېرەك. ۇئالرغا ائمېرىكىدىكى ۇئيغۇر تەشكىالتلىرىنىڭ بېسىمۇئالرغا جۇڭگونى ياخشى  ، ال

غانلىقىڭىزنى ېئيتىڭ.  ىدىۋە ېئيتقانلىرىڭىزنىڭ ھەممىسىنى قايتۇرۇۋال ھەققىدە يالغان سۆزلىگەنلىكىڭىزنى رپ تۇرۇشىڭىز ۋە قىيناشاللۇتۇتۇ
ا شۇنچە يىراقتىن تەھدىد سېلىشىدىن  قولغا ائال ، جۇڭگو سىزنى  ماڭۇرۇنبولمىسا ، سىز قەيەرگە يوش اليدۇ «. مەن جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ ماڭ

 ەئنسىرىدىم. بۈگۈنمۇ ۇئالرنىڭ ماڭا ائزار بېرىشتىن قورقىمەن. 
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