
 

   ىم روزيەر ەبۇم 
 ئايال، يېشى 54

يىلى -2016يىلى قەشقەردە تۇغۇلغان. مەن -1967روزى. مەن ئۇيغۇر مۇسۇلمان. مەن  مەريەمۇ. مېنىڭ ئىسمىم ب1

باال چۈشۈرۈش ئوپېراتسىيىسى   رىيۇجبەيىلى مەن م-2008مايدا جۇڭگودىن ئايرىلدىم ، ھازىر تۈركىيەدە تۇرىمەن. 

 ى.دۇتۇپ كېتىلدائىرىلىرى تەرىپىدىن ت تەمۈكۆھ قىلدۇردۇم. ئوغلۇم ۋە باشقا ئائىلە ئەزالىرى جۇڭگو

 

 چۈشۈرۈۋېتىش  باال مەجبۇرىي

مەجبۇرىي   مباال  . مېنىڭ جەمئىي تۆت بىئولوگىيىلىك باالم بار )ئىككى قىز ۋە ئىككى ئوغۇل(. بەشىنچى2

باالمغا ھامىلدار -5ئايدا ، مەن -8يىلى -2008ى. سابىق يولدىشىمنىڭ باشقا نىكاھتىن بالىلىرى بار. دچۈشۈرۈۋېتىل

 مىڭ يۈەن جەرىمانە تۆلەشكە تەييارالندۇق ، ئەمما  10بولدۇم. بۇ دۆلەت تەرىپىدىن قانۇنسىز ئىدى. بىز بۇنىڭ ئۈچۈن 

،  ساڭغۇت اقنىۋبودائىرىلەر ئەگەر سىز بۇ بوۋاقنى  ت ەمۈكۆھدائىرىلەر بىزنىڭ تەكلىپىمىزنى رەت قىلدى.  تەمۈكۆھ

ا  گ ىيېر »خەلق يىغىلىشى« رىا بخەلق يىغىلىشى« غا ئاپىرىپ بېرىمىز ، ئېرىڭنى باشق»نى پېچەتلەيمىز، سىنى ەڭئۆي

كېتىشنى پىالنالۋاتاتتىم. يولدىشىم ئەگەر سىز قېچىپ  ئەۋەتىمىز ، دېدى. باالمنى تۇغۇش ئۈچۈن باشقا يەرگە قېچىپ 

يولدىشىم بۇنىڭدىن ساقلىنىش ئۈچۈن باال   .ىدېد كەتسىڭىز ، ئۇالر مېنىڭ يېنىمغا كېلىدۇ ، نېمە ئىش يۈز بېرىدۇ؟

 ى.بولدچۈشۈرۈشكە قوشۇلدى. باال چۈشۈرۈشكە ھەئە دېيىشتىن باشقا ئامالىم يوق 

 

كۈن بۇرۇن ئۆيۈمگە كەلدى. تۆت شەخس;   3دائىرىلەر مېنىڭ باالمنى چۈشۈرۈۋېتىدىغانلىقىنى ئېيتىشتىن  تەمۈكۆھ . 3

يەرلىكتىكى تۇغۇت چەكلەش ئورگىنىدىن ئىككىسى ، يەرلىك ساقچىخانىدىن ئىككىسى مېنى ئۆيۈمدىن ئېلىپ چىقىپ ،  

ر  ىباشقا ب بۇ ئۈچ ئايال مېنىڭكىگە ئوخشىمايدىغان . ىدماڭدى. باشقا ئۈچ ئايال مەن بىلەن بىللە سالماشىنىسىغا  قپۇقرالى

.  لماشتۇقئاىغان باشقا ماشىنىغا دىرىپئا  كوللىكتىپقا تەۋە ئىدى. ئۇالر بىزنى قەشقەرگە ئېلىپ باردى، بىز دوختۇرخانىغا

ە ئەگىشىپ باشقا  ىمۇ بىزگر ىلساقچىالر ئايرىم ماشىنىدا بىزگە ئەگىشىپ ماڭدى. يولدۇشۇم ۋە باشقا ئايالالرنىڭ يولدىش

 بالىالر دوختۇرخانىسى ئىدى.-ماشىنىدا ماڭدى. بۇ دوختۇرخانا قەشقەردىكى ئانا

  نەرگۆك نەئاياللىرى بار ئىدى. م رۇيغ ۇئ نۇرغۇن  نەلگ ەك ردىنەنتلەئوخشىمىغان ك ەلگىنىمىزدەك رخانىغاۇ. دوخت4

 ئىدى. رۇيغ ۇئ  ممىسىەھ ڭبىمارالرنى

 



.  ردىۇنالشتۇئور ەيگۆئ  ياتاق ئوخشىمىغان  تۆت  اقىتتاۋئايالنى ئوخشاش  تۆت نەلگ ەك ەبىلل ەبىلل نەبىل نەم الرۇ. ئ5

بىر تاختا   اڭما  الرۇقىلىندى. ئ راتسىيىسىېئوپ شۈرۈشۈباال چ ەردەي ۇبار ئىدى. ئ اتۋكارى نىد، بىر ەردەيلۆ ئ ياتاق ەممەھ

  ۆلۇكئ باال يىنېك تتىنەسائ 2 ەنە. يىردۇئ لۇئوكمغا ىقى قورس ڭنىېم  الرۇئ يىنېك تتىنەسائ 2. ئاندىن ردىەب دورا

  شتىنۈرۈشۈباال چ .تتىم ەك ن ىن ھۇشۇمدىقتىغرئا نەقىلمىدى. م  تەخسۇچىقىشقا ر نى ياتاقت ەچۇچىقق  اقۋى. بوتۇغۇلد

 .تۇردۇم ەردەي  ۇئ يىنېك  تەسائ رىمېي

 

  نەلگ ۈرۈشۈقالغان باال چ نۈك ەچچەبىر ن  شىغاۇلۇغۇ، ت ەردەيلۆ ئ ياتاق . باشقاغانئاي بول  5ھامىلدار بولغىنىمغا  نە. م6

 . مۈردۆك اقالرنىۋبو

 

قارار   ىىشنىقايت  يگەۆئ نەبولغاچقا ، م پۆك كەب مەئاد ادرخانىۇدوخت ۇ، ئ پۇ بول ۇغڭئاللىقاچان قارا يىنې ك دىنڭنى ۇ. ئ7

 نە، م تتىەرسۆبىزنى ماشىنىغا كن، ئۇالر ىكېي  ىند نۇئ  .لىدىمۆت نۈەي  500 رخانىغاۇ دوخت نۈچۈئ  تەسمىيەقىلدىم. ر

 .نەيمەبىلم نلىكىنىەلىگ ۆت لۇپ  ڭىماشىنىغا كىمن  ۇقايتتىم. ئ ەيگ ۆئ نەيولدىشىم بىل

 

 زالىرى ەئ ەئائىل

 نەم اقتىداۋياش  19 منىۇئوغل ۇ. ئالدىئ قاقىش ېب  منىۇئوغل  ۇئ  ،قۇتتەئىككىمىز ئاجرىشىپ ك رىمېئن، ىي ىن ك ىشتىئۇ، ب 8

  تەمۈكۆھ رلىكەي مۇ، ئوغل نىۈك- 20 ڭئاينى-5يىلى -2015 نىە، ي يەتمۆئ زاقۇ . ئتتىەۋەئ شقاۇرۇت ەبىلل نەبىل

 .ىدتىلېك  لىپېئ  ەرمىسىگ ۈجى ت ڭچا نبولغا قىنېي  مچىغاۇرۇ ئ  ۇ. ئىدتىلې ك  پۇتۇ ت رىپىدىنەت

 

  ەبىلل نەبىل ڭنىۇئ ۋە نلىكىنىەتمىگ ەي  رامىغاۇق ڭنىۇئ رەدائىرىل تەمۈكۆ ھ -سىنىپىغا تىزىمالتتى  قىرلىبوكىس مۇئوغل .9

 ى بايقىدى. نىكى گەنلن ەرگۈى بىلدنى قىبارل ىغىقارلقىزىق شىق ىچ ەتكەساياھ ەگەركىيۈ تدا، الشقانڭپارا نەبىل نەيلەبىر

بىرال   پە« دبار ىگۇناھ ى»سىياس تەقەپ الرۇئدا ، تۇتقاندا منىەقانداق ئاد رەھ قىقاتارل مۇئوغل رەدائىرىل تەمۈكۆھ

 .يمىز ەبىلم ەرسەن پۆتوغرىسىدا ك تە. بىز سىياسۇرىدېب بەۋەس

 

.  قۇ تتەبىل  االاليدىغانلىقىنىۋى قىچ ىنت قۇتۇئوغلىنى ت  پۇل خەجلەپ نۈەي ڭمى 50 ڭرنىەكىشىل الردااقىتۋ  ۇبىز ب .10

يىللىق قاماق جازاسى   10 پلىېقولغا ئ  ەنەى ينمە، ئوخشاش ئاد  يىنېك  ندىنۈك 10  پىلىر ىب پۇ قوي ەپىللىككېك  الرۇئ



،  مۇپاسپورت ئالماقچى بولد مغاۇئوغل الرۇئ نەم ەزگىلد ەم نەتكەك لىپېئ منىۇئوغل  الرۇ. ئقۇتتەبىل  ىنىق ىغانلى دىرېب

  پەرەپاسپورت ئىلتىماسىمنى بىر ت مغاۇ. بىر ساقچى ئوغلنەچىقااليم لىپېئ ەلگ ەتئەچ  نىۇئ نەچىققاندا م ۇئ مەخسەت

  ڭمى 200 منىۇئوغل  كىلىپەماشىنىغا ئ نىېم  الرۇ. ئزدىۈتكەساقچىغا ي گوۇڭ ج ۋە ر ۇيغۇئ  رنىۇچۇئ  ۇب ۇقىالتتى. ئ 

بارلىق  نە. مدىې يوق د تەكاپال  لىنمايدىغانلىقىغاېقايتا قولغا ئ ڭنى ۇئ مماە، ئ ردىەب  كلىپىنىەت  رىشېپ بۇقوي ەنگ ۈەي

 50 تەقەپ  مۈيۆئ ڭنى ې. م مىدىويلئ ىۇشنبول پىلېك  مغاۇ، ئوغل تىپۋې تىېس  منىۈي ۆئ تتاەسىناپ باقتىم ، ھ  رنىەتلەئىمكانىي

 .ىناتتباھالى  پەد نۈەي  ڭمى

 

- 2016ئايرىلدىم.  تتىنەلۆتولغان د غاۇقايغ نە. مرىلدىېيىللىق قاماق جازاسى ب  13 مغاۇيىلى ئوغل-2015 يىنې. ك11

باشقا ئامالىم يوق ئىدى.   تىشتىنې تاشالپ ك ممىسىنىەھ  ڭ. بالىلىرىمنىلدىمەك ەگەركىيۈت نە، م نىۈ ك-20 ڭئاينى-5ىلى ي

قىزىم   دەپ، ىپ كەتتى قىچ ەگەركىيۈئانىسى ت  ى.د قىلىن مۈك ۆيىللىق قاماق جازاسىغا ھ 13 باالم  كىچىك ەڭئ ڭنىېم

  اتقانۈۋلۆب  لۆڭۈيوق. بالىلىرىمغا ك ىرىمەۋخ چقانداقېھ  ڭنىې ن ، مىمدى. باشقا بالىالر تىلدىەۋەئ رغاېالگۋە  ندىەيىبلەئ

 . دىلىتېك  لىپېئ رغاېالگ ۇئاكامم

 

 

 


