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 .1مېنىڭ ئىسمىم بۇمەريەم روزى .مەن ئۇيغۇر مۇسۇلمان .مەن -1967يىلى قەشقەردە تۇغۇلغان .مەن -2016يىلى
مايدا جۇڭگودىن ئايرىلدىم  ،ھازىر تۈركىيەدە تۇرىمەن-2008 .يىلى مەن مەجبۇرىي باال چۈشۈرۈش ئوپېراتسىيىسى
قىلدۇردۇم .ئوغلۇم ۋە باشقا ئائىلە ئەزالىرى جۇڭگو ھۆكۈمەت دائىرىلىرى تەرىپىدىن تۇتۇپ كېتىلدى.

مەجبۇرىي باال چۈشۈرۈۋېتىش
 .2مېنىڭ جەمئىي تۆت بىئولوگىيىلىك باالم بار (ئىككى قىز ۋە ئىككى ئوغۇل) .بەشىنچى باالم مەجبۇرىي
چۈشۈرۈۋېتىلدى .سابىق يولدىشىمنىڭ باشقا نىكاھتىن بالىلىرى بار-2008 .يىلى -8ئايدا  ،مەن -5باالمغا ھامىلدار
بولدۇم .بۇ دۆلەت تەرىپىدىن قانۇنسىز ئىدى .بىز بۇنىڭ ئۈچۈن  10مىڭ يۈەن جەرىمانە تۆلەشكە تەييارالندۇق  ،ئەمما
ھۆكۈمەت دائىرىلەر بىزنىڭ تەكلىپىمىزنى رەت قىلدى .ھۆكۈمەت دائىرىلەر ئەگەر سىز بۇ بوۋاقنى بوۋاقنى تۇغساڭ،
ئۆيەڭنى پېچەتلەيمىز ،سىنى «خەلق يىغىلىشى» غا ئاپىرىپ بېرىمىز  ،ئېرىڭنى باشقا بىر «خەلق يىغىلىشى» يېرىگا
ئەۋەتىمىز  ،دېدى .باالمنى تۇغۇش ئۈچۈن باشقا يەرگە قېچىپ كېتىشنى پىالنالۋاتاتتىم .يولدىشىم ئەگەر سىز قېچىپ
كەتسىڭىز  ،ئۇالر مېنىڭ يېنىمغا كېلىدۇ  ،نېمە ئىش يۈز بېرىدۇ؟ دېدى .يولدىشىم بۇنىڭدىن ساقلىنىش ئۈچۈن باال
چۈشۈرۈشكە قوشۇلدى .باال چۈشۈرۈشكە ھەئە دېيىشتىن باشقا ئامالىم يوق بولدى.

 .3ھۆكۈمەت دائىرىلەر مېنىڭ باالمنى چۈشۈرۈۋېتىدىغانلىقىنى ئېيتىشتىن  3كۈن بۇرۇن ئۆيۈمگە كەلدى .تۆت شەخس;
يەرلىكتىكى تۇغۇت چەكلەش ئورگىنىدىن ئىككىسى  ،يەرلىك ساقچىخانىدىن ئىككىسى مېنى ئۆيۈمدىن ئېلىپ چىقىپ ،
پۇقرالىق ماشىنىسىغا سالدى .باشقا ئۈچ ئايال مەن بىلەن بىللە ماڭدى .بۇ ئۈچ ئايال مېنىڭكىگە ئوخشىمايدىغان باشقا بىر
كوللىكتىپقا تەۋە ئىدى .ئۇالر بىزنى قەشقەرگە ئېلىپ باردى ،بىز دوختۇرخانىغا ئاپىرىدىغان باشقا ماشىنىغا ئالماشتۇق.
ساقچىالر ئايرىم ماشىنىدا بىزگە ئەگىشىپ ماڭدى .يولدۇشۇم ۋە باشقا ئايالالرنىڭ يولدىشلىرىمۇ بىزگە ئەگىشىپ باشقا
ماشىنىدا ماڭدى .بۇ دوختۇرخانا قەشقەردىكى ئانا-بالىالر دوختۇرخانىسى ئىدى.
 .4دوختۇرخانىغا كەلگىنىمىزدە ئوخشىمىغان كەنتلەردىن كەلگەن نۇرغۇن ئۇيغۇر ئاياللىرى بار ئىدى .مەن كۆرگەن
بىمارالرنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇر ئىدى.

 .5ئۇالر مەن بىلەن بىللە بىللە كەلگەن تۆت ئايالنى ئوخشاش ۋاقىتتا تۆت ئوخشىمىغان ياتاق ئۆيگە ئورۇنالشتۇردى.
ھەممە ياتاق ئۆيلەردە  ،بىردىن كارىۋات بار ئىدى .ئۇ يەردە باال چۈشۈرۈش ئوپېراتسىيىسى قىلىندى .ئۇالر ماڭا بىر تاختا
دورا بەردى .ئاندىن  2سائەتتىن كېيىن ئۇالر مېنىڭ قورسىقىمغا ئوكۇل ئۇردى .يەنە  2سائەتتىن كېيىن باال ئۆلۇك
تۇغۇلدى .بوۋاق چىققۇچە ياتاقتىن چىقىشقا رۇخسەت قىلمىدى .مەن ئاغرىقتىن ھۇشۇمدىن كەتتىم .باال چۈشۈرۈشتىن
يېرىم سائەت كېيىن ئۇ يەردە تۇردۇم.

 .6مەن ھامىلدار بولغىنىمغا  5ئاي بولغان .باشقا ياتاق ئۆيلەردە  ،تۇغۇلۇشىغا بىر نەچچە كۈن قالغان باال چۈشۈرۈلگەن
بوۋاقالرنى كۆردۈم.

 .7ئۇنىڭدىن كېيىن ئاللىقاچان قاراڭغۇ بولۇپ  ،ئۇ دوختۇرخانىدا ئادەم بەك كۆپ بولغاچقا  ،مەن ئۆيگە قايتىىشنى قارار
قىلدىم .رەسمىيەت ئۈچۈن دوختۇرخانىغا  500يۈەن تۆلىدىم .ئۇندىن كېيىن ،ئۇالر بىزنى ماشىنىغا كۆرسەتتى  ،مەن
يولدىشىم بىلەن ئۆيگە قايتتىم .ئۇ ماشىنىغا كىمنىڭ پۇل تۆلىگەنلىكىنى بىلمەيمەن.

ئائىلە ئەزالىرى
 ، 8بۇئىشتىن كىيىن ،ئېرىم ئىككىمىز ئاجرىشىپ كەتتۇق ،ئۇ ئوغلۇمنى بېقىشقا ئالدى .ئۇ ئوغلۇمنى  19ياش ۋاقتىدا مەن
بىلەن بىللە تۇرۇشقا ئەۋەتتى .ئۇزاق ئۆتمەي  ،يەنى -2015يىلى -5ئاينىڭ -20كۈنى  ،ئوغلۇم يەرلىك ھۆكۈمەت
تەرىپىدىن تۇتۇپ كېتىلدى .ئۇ ئۇرۇمچىغا يېقىن بولغان چاڭ جى تۈرمىسىگە ئېلىپ كېتىلدى.

. 9ئوغلۇم بوكىسىرلىق سىنىپىغا تىزىمالتتى  -ھۆكۈمەت دائىرىلەر ئۇنىڭ قۇرامىغا يەتمىگەنلىكىنى ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە
بىرەيلەن بىلەن پاراڭالشقاندا ،تۈركىيەگە ساياھەتكە چىقىش قىزىققارلىغى بارلىقىنى بىلدۈرگەنگەنلىكىنى بايقىدى.
ھۆكۈمەت دائىرىلەر ئوغلۇم قاتارلىق ھەر قانداق ئادەمنى تۇتقاندادا  ،ئۇالر پەقەت «سىياسى گۇناھى بار» دەپ بىرال
سەۋەب بېرىدۇ .بىز سىياسەت توغرىسىدا كۆپ نەرسە بىلمەيمىز.

. 10بىز بۇ ۋاقىتالردا كىشىلەرنىڭ  50مىڭ يۈەن پۇل خەجلەپ ئوغلىنى تۇتۇقتىن چىقىۋاالاليدىغانلىقىنى بىلەتتۇق.
ئۇالر كېپىللىككە قويۇپ بىرىلىپ  10كۈندىن كېيىن  ،ئوخشاش ئادەمنى يەنە قولغا ئېلىپ  10يىللىق قاماق جازاسى

بېرىدىغانلىقىنى بىلەتتۇق .ئۇالر ئوغلۇمنى ئېلىپ كەتكەن مەزگىلدە مەن ئۇالر ئوغلۇمغا پاسپورت ئالماقچى بولدۇم ،
مەخسەت ئۇ چىققاندا مەن ئۇنى چەتئەلگە ئېلىپ چىقااليمەن .بىر ساقچى ئوغلۇمغا پاسپورت ئىلتىماسىمنى بىر تەرەپ
قىالتتى .ئۇ بۇ ئۇچۇرنى ئۇيغۇر ۋە جۇڭگو ساقچىغا يەتكۈزدى .ئۇالر مېنى ماشىنىغا ئەكىلىپ ئوغلۇمنى  200مىڭ
يۈەنگە قويۇپ بېرىش تەكلىپىنى بەردى  ،ئەمما ئۇنىڭ قايتا قولغا ئېلىنمايدىغانلىقىغا كاپالەت يوق دېدى .مەن بارلىق
ئىمكانىيەتلەرنى سىناپ باقتىم  ،ھەتتا ئۆيۈمنى سېتىۋېتىپ  ،ئوغلۇمغا كېپىل بولۇشنى ئويلىدىم .مېنىڭ ئۆيۈم پەقەت 50
مىڭ يۈەن دەپ باھالىناتتى.

 .11كېيىن -2015يىلى ئوغلۇمغا  13يىللىق قاماق جازاسى بېرىلدى .مەن قايغۇغا تولغان دۆلەتتىن ئايرىلدىم-2016 .
يىلى -5ئاينىڭ -20كۈنى  ،مەن تۈركىيەگە كەلدىم .بالىلىرىمنىڭ ھەممىسىنى تاشالپ كېتىشتىن باشقا ئامالىم يوق ئىدى.
مېنىڭ ئەڭ كىچىك باالم  13يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى .ئانىسى تۈركىيەگە چىقىپ كەتتى دەپ ،قىزىم
ئەيىبلەندى ۋە الگېرغا ئەۋەتىلدى .باشقا بالىالرىمدىن  ،مېنىڭ ھېچقانداق خەۋىرىم يوق .بالىلىرىمغا كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان
ئاكاممۇ الگېرغا ئېلىپ كېتىلدى.

