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ياش.  48ائيال،    

يىلى فىۋرالدا، خوتەندىكى   - 1992مېنىڭ ىئسمىم شەمسىنۇر ائبدىغافۇر. مەن بىر ۇئيغۇر مۇسۇلمان. مەن دەسلەپتە،  
كسۈي دوختۇرخانىسىدا دوختۇر بولۇپ ىئشلە يىلى سىنتەبىردە ائيرىلغان   -2010كە باشلىدىم. مەن جۇڭگۇدىن  شال

ۇئيغۇر ائياللىرىنى مەن كۆپلىگەن  دوختۇرخانىدا ىئشلەۋاتقان ۋاقىتلىرىمدا،    ا. جۇڭگۇدياشايمەنبولۇپ، ھازىر تۈركىيەدە  
. نائڭلىغائەھۋالالرنى  نۇرغۇن     اتوغرىسىد  بولغان ۋە  شاھىد كە  چۈشۈرۈش  باالمەجبۇرىي تۇغماس قىلىش ۋە مەجبۇرىي    

 دەسلەپكى كەچۈرمىش

كسۈي دۇختۇرخانىسىنىڭ وئپىراتسىيە   - 1992ائرقىدىنال    ،مەن بىر ۇئيغۇر تىبابىتى مەك تىپىنى پۈتتۈرۈپ يىلى فىۋرالدا ال
ىشىمنىڭ سەۋەبى بۆلۈمىدە سىستىرا بولۇپ ىئشلەشكە  تەقسىم قىلىندىم. دوختۇر ئەمەس سىستىرا بولۇپ تەقسىملىن 

يدىغانلىقىدىن بولغان ىئدى. مەن وئپىراتسىيە كەلمە  ر تىبابىتىنىڭ غەرىپ تىبابىتىگە ماسمىنىڭ ۈئگەنگەن كەسپىم ۇئيغۇ 
تۇغماس قىلىش وئپىراتسىيىسگە شاھىد بولدۇم. مەن ائيالالرنى  چۈشۈرۈش ۋە   باال بۆلىمىدە ھەر كۈنى ۈئچتىن بەشكىچە  

چۈشۈرۈش  باال بارلىق    . ىئدى  وئپىراتسىيىسى چۈشۈرۈش    باالوئپىراتسىيە بۆلىمىدە شاھىد بولغان ىئشالرنىڭ كۆپۈنچىسى  
ۇئيغۇر باشقا دوختۇرالر بولمىغاندا، ائندىن    بەزىدە،تتى.  خەنزۇ دوختۇرالر تەرىپىدىن ېئلىپ بېرىال ،وئپىراتسىيىلىرى 

. مەن خىزمەتكە چۈشۈپ بەش ائيدىن كېيىن، ېئغىر ائياق بولۇپ قالغانلىقىم تەرىپىدىن ىئلىپ بىرىالتتىدوختۇرالر  
ۋەبىدىن ائنا بالىالر بۆلۈمىگە يۆتكەلدىم.سە  

)ناھىيىلىك دوختۇرخانىدىن بىر دەرىجە ۈئستۈن تۇرىدۇ.(  ائيدا، مەن ۋىاليەتلىك دوختۇرخانىغا  -6يىلى    -1992
تەربىيىلىنىش ۈئچۈن ئەۋەتىلدىم. ىئچكىرىلەپ تەربىنىلىنىش ۈئچۈن بۇ دوختۇرخانىنىڭ   اغەرىپ مىدىتسىناسىد

سەللىكلىرى بۆلۈمىگە كىردىم. مەن بۇ دوختۇرخانىدا خەنزۇ دوختۇرالر تەرىپىدىن ېئلىپ بېرىلغان ھەر ېائيالالر ك
مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش الرنى  ائيالچۈشۈرۈش وئپىراتسىيىسى ۋە    باالكۈنلۈكىگە يىگىرمىدىن ائرتۇرق مەجبۇرىي  

 وئپىراتسىيىسىگە شاھىد بولدۇم. بۇ دوختۇرخانىدىكى تۇغماس قىلىشقا مەسۇئل دوختۇرنىڭ ىئسمى گوجىيەنشىيا. 

كسۈي دوختۇرخانىسىنىڭ ائنا  بالىالر بۆلۈمىگە قايتپ   -ۋىاليەتلىك دوختۇرخانىدا ائلتە ائي ئشلىگەندىن كېيىن، مەن ال
ۇئ   ، مەن بىر مۇسۇلمان بولغانلىقىم ۋە مەن كۆرگەن ىئشالر مېنىڭ دىنىمغا زىت كەلگەنلىكى ۈئچۈنىئككى ائي ىئشلىدىم.  

يىلى مارتتا مەن ۆئزۈمنىڭ شەخسى شىپاخانىسىنى ائچتىم. ۇئ ماڭا   -1994دوختۇرخانىدا  داۋاملىق ىئشلەشنى رەت قىلدىم.  
غا ماائشىمنى تۆلەش بەدىلىگە ۇئ شىپاخانىنى ائچالىغان تەۋە ئەمما دوختۇرخانىنىڭ باشقۇرۇشىدا ىئدى. مەن دوختۇرخانى 

 ىئدىم. 

يىلىغىچە، مەن شىنجاڭ مىدىتسىنا وئنۋىرىستىتىنىڭ چوڭالر ماائرىپ مەركىزىدە وئقۇدۇم.   -2001يىلىدىن    -  1999
(   مەن بۇ جەرياندا، خوتەن شەھەرلىك دوختۇرخانىدا )ۋىاليەتلىك دوختۇرخانىدىن بىر دەرىجە تۆۋەن تۇرىدۇ. 

تۇغماس قىلىش ائيالالرنى  چۈشۈرۈش ۋە    باالائلتە ائي پىراك تىكا قىلدىم. مەن بۇ يەردىمۇ نۇرغۇنلىغان  
يىلى، مەن يىلچى دوختۇرخانىسىدا ىئشلىدىم. بۇ يەردىمۇ وئخشاشال   - 2004وئپىراتسىيىلىرىگە شاھىد بولدۇم.   

لىرىگە شاھىد بولدۇم. دوختۇرخانىدا ىئشلىگەن چۈشۈرۈش وئپىراتسىيى باال كۆپلىگەن مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش ۋە  
ۋاقىتلىرىمدا، بىز بەزىدە بۇ بوۋاقالرنىڭ ھايات تۇغۇلغانلىقىنى ۇئالرنىڭ يىغلىغان ائۋازىدىن بىلەتتۇق. ئەپسۇسكى، 

ن بۇ بوۋاقالرغا وئكۇل ۇئرۇلغانلىقى ۈئچۈن ۆئيگە ېئلىپ بارغىچە ۆئلۈپ كىتىدىغانلىقىنىمۇ بىلەتتۇق. مەن جۇڭگۇدى 
تۇغماس ائيالالرنى  سىنتەبىر كۈنى ائيرىلدىم. دوختۇرخانىدا ىئشلەشتىن جۇڭگۇدىن ائيرىلغىچە،  - 10يىلى    - 2010



چۈشۈرۈش وئپراتسىيىسى سان جەھەتتىن كۆپىيىشمۇ ياكى ائزىيىشمۇ بولماي تۇراقلىق داۋامالشقان  باالقىلىش ۋە  
 بولۇپ، سانى ھەقىقەتەنمۇ كۆپ ىئدى. 

 1  تسىيىسى دىلوچۈشۈرۈش وئپرا باال 

بالىلىق بولۇش   2ىئدى.  بۇ   ھامىلەبالىسىغا    - 3يىلى سىنتەبىردە يولدىشىمنىڭ قاراقاشلىق دوستىنىڭ ائيالى    -2002
بىلىپ قېلىشىنى خالىمايتتى. ئەگەر ۇئالر نىڭ  سىياسىتىگە زىت بولۇپ قالغانلىقى ۈئچۈن،ۇئالر بۇ ىئشنى باشقىالر 

بۇ ىئشنى يوشۇرۇن تۇتمىسا، ۆئزلىرىنىڭ جازاغا ۇئچرىشى ھەتتاكى تۈرمىگە تاشلىنىشى مۇمكىنلىكىنى بىلەتتى. 
دى. ئەپسۇس ھۆكۈمەت  ئ  بىزنىڭ ۆئيدە مۆكۈنۈپ تۇرۇش ۈئچۈن كەلگەنى  شۇڭا ۇئالر خوتەن شەھىرىگە

خادىملىرى يولدىشىمنىڭ ۇئالرنىڭ دوستى ىئكەنلىكىنى بىلىۋالغانلىقى ۈئچۈن، ۇئالرنى ىئزدەپ ۇئدۇل ۆئيىمىزگە 
لىغان بو ئ  كەلگەنى التتىم. ۇئالر دى. ۇئنداق بولمىغان بولسا ىئدى، بوۋاقنىڭ ۆئيىمىزدە تۇغۇلىشىغا ياردەم قىال

ائنىنى خوتەن شەھەرلىك دوختۇرخانىغا ېئلىپ كەتتى. مەن دوختۇرخانا باشلىقى بىلەن پاراڭلىشىپ   ھامىلە كېلىپ  
بىز شۇ دوختۇرخانىدىكى باشقا ۇئيغۇر ھاياتىنى ساقالپ قېلىشمىزغا ياردەم قىلىشىنى ۆئتۈندۈم.    ۇۋاقنىڭۇئنىڭ ب

ۇن ىئجرا قىلغۇاچى ھۆكۈمەت خادىملىرىدىن خالىي تۇتىشىمىز كېرەكلىكى دوختۇرالردىن ائنىنى ىئچىدىكى ۆئيدە قان
ۇئالرغا بۇ ائيال ائالھىدە كۆڭۈل بۆلۈشكە مۇھتاج، شۇڭا بىز ۇئنى ۆئي ىئچىدە تۇتىشىمىز  زتوغرىسىدا كېلىشتۇق. بى 

بۇرىي وئكۇل سېلىنىپ بىز بالىسى مەج،  ۋە بالىنىڭ تۇغۇلىشىغا ياردەم بېرىشىمىز كېرەك دىدۇق. نەق مۇشۇ ۋاقىتتا
 دەپ   بۇۋاق شۇ    ھۆكۈمەت خادىملىرىغا بوۋىقىنى ۆئلتۈرۈپ ېئلىنغان يەنە بىر ائنىدىن ۇئنىڭ ۆئلتۈرۈلگەن  

ائلدىم. مەن يولدىشىم، كۆرسىتىپ يولدىشىمنىڭ دوستىنىڭ بالىسىنىڭ ھاياتىنى قۇتۇلدۇرۇپ قىلىشقا ىئجازەت 
سىرىتتا ساقلىدۇق. بىزنىڭ مەقسىدىمىز بوۋاقنىڭ   بىللە   ەن يولدىشىمنىڭ ىئنىسى ۋە ھۆكۈمەت خادىملىرى بىل

ائنىسىدىن ىئجازەت ائلغان ۆئلۈك بوۋاقنى ھۆكۈمەت خادىملىرىغا   -ھاياتىنى ساقالپ قېلىش ىئدى. بىز ائتا 
بالدۇر تۇغدۇرۇلدى.   تولۇق يېتىلمىگەن ھالدا  يەتتە ائيدىالكۆرسەتتۇق. شۇنداق قىلىپ دوستىمىزنىڭ بالىسى  

شۇنداق بولغاچقا بوۋاق ائالھىدە بېقىش ۆئيىدە تۇرۇشى كېرەك ىئدى. ئەگەر بىز بوۋاقنى بارلىق سېستىرالىرى 
ېلىشقا خەنزۇ بولغان ائالھىدە بېقىش ۆئيىگە ائپارساق بىزنىڭ كۆز بويامچىلىق قىلىپ بالىنىڭ ھاياتىنى قۇتقۇزۇپ ق

. ائخىرى بىز يەنىال بوۋاقنى ۆئزىمىز بىلەن بىللە ېئلىپ كېتىشنى قارار قىلدۇق. پاش بولۇپ قاالتتى  ۇئرۇنغىنىمىز 
 بەخىتكە قارشى ، بوۋاق تۆت سائەتتىن كېيىن جان ۈئزدى. 

 2  چۈشۈرۈش وئپراتسىيىسى دىلو باال 

ى تەرىپىدىن ائيال ھۆكۈمەت خادىملىر   ھامىلە يىلى يانۋاردا، يەنە بىر ائللىقاچان ىئككى بالىسى بار بولغان    - 2004
تۇتۇلۇپ قالماسلىق ۈئچۈن بىزنىڭ ۆئيگە كېلىپ يوشۇرۇندى. بۇنداق بولىشىدىكى سەۋەپ، بىزنىڭ بىنا 

ئچكىرىرەك خالىي وئرۇنغا جايالشقان بولۇپ يوشۇرنۇشقا قوالي ىئدى. ۇئ ائيال بىز بىلەن بىللە ىئككى ائي 
قېتىمقى تىراگىدىيەنى باشتىن كەچۈرگەنلىكىمىز   تۇرغاندىن كېيىن، تۇغۇت ۋاقتى يېقىنالپ قالدى. بىز ۆئتكەن 

ۈئچۈن، بۇ قېتىم ھۆكۈمەت قارمىقىدىكى ئەمەس شەخسىي دوختۇرخانىغا بېرىشنى قارار قىلدۇق. بىز بىر شەخسىي 
 غۇزىشىمىز دوختۇرخانىغا بېرىشىمىزغا، دوختۇرالر بالىنىڭ بەكال كىچىك ىئكەنلىكىنى ، وئزۇقلۇق وئكۇلى ۇئر 

قواليسىز ھەم بىر ائيالنىڭ كېلىپ كېتىشى    ھامىلەخانىدا ىئككى ھەپتە تۇردى.  يتتى. ائيال دوختۇر كېرەكلىكىنى ېئ
ياكى   ېئغىر ائياغ ائيال ائسان كۆزگە چېلىقىپ قالىدىغان بولغاچقا بىزنىڭ ۆئيدىن قاتناپ دوختۇرغا كۆرۈنىشى ۋە

وئخشاشال خەتەرلىك ىئدى. شۇڭا بىز دوختۇرخانىنىڭ يىنىدىكى بىزنىڭ دوختۇرخانىدا ۇئنىڭغا ھەمرا بولىشىمىزمۇ  
بىر ائىئلىلىكلەر بىلەن ۇئنى يوشۇرۇپ قويۇشقا كېلىشتۇق، ۇئالر خوشاللىق بىلەن قۇشۇلدى. ئەمما بەخىتكە 

قارشى، بىرەيلەن ائيالنىڭ دوختۇرخانىدا وئكۇل ۇئرغۇزۇپ، تەكشۈرۈش ېئلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ قېلىپ 
تولغاق   ھۆكۈمەتكە چېقىپ قويۇپتۇ. ھۆكۈمەت خادىملىرى كېلىپ بۇ دوختۇرخانىنى تەكشۈرۈپتۇ ۋە ائيالغا ۇئنى

سەۋەبىدىن ۇئنىڭ بالياتقۇسى زورلۇق بىلەن تولغاق تۇتۇپ تۇتقۇزىدىغان قانداقتۇر بىر وئكۇل ۇئرۇپتۇ. ۇئ وئكۇل  



بولسا ېئغىر قاناش يۈز بەرگەنلىكى ۈئچۈن، ائنىغا كېزەك بوۋاقلىرى تۇغۇلماي تۇرۇپ ۆئلۈپ كېتىپتۇ. ائنىدا    قوش
قان سېلىنىپ، وئپراتسىيە قىلىنىپ ۆئلتۈرۈلگەن بىرجۈپ بوۋاق چىقىرىلىپتۇ. مەن ئەينى ۋاقىتتا، نەق مەيداندا 

ۇئ ماڭا   ،دىم. ىئككى ائيدىن كېيىن مەن ۇئ ائيالنى ۇئچراتقاندا ئ  بولسام بولمايدىغانلىقىم ۈئچۈن يوشۇرۇنغان
 ان ىئشالرنى سۆزلەپ بەرگەن ىئدى.  بولغ

 3  چۈشۈرۈش وئپراتسىيىسى دىلو باال 

يىلىدىكى ئەتىياز پەسلىنىڭ بىر كۈنى، تىزىمالش   -2005يۈز بەرگەن.    ابۇ ۋەقە مېنىڭ شەخسىي دوختۇرخانەمد
كىشىلەرنىڭ تەپسىلىي ۇئچۇرلىرىنى پوكىيىدە وئلتۇرسام، ھۆكۈمەت خادىملىرى يەنە بىر ائيالنى ېئلىپ كەلدى. مەن  

ېئلىپ تىزىملىىشىم كېرەك ىئدى. مېنىڭ رۇخسىتىمسىز ھېچكىم كىرەلمەيتتى. ئەمما ھۆكۈمەت خادىملىرى 
 زىدى. ۇئالر كۆپ كېلىدىغان بولغاچقا، بى ئ  دوختۇرخانىغا مەخپىي تەكشۈرۈش ۈئچۈن بىزگە دىمەيال كەلگەن 

ۇ بىزنىڭ ۇئالرنى پەرىقلەندۈرەلەيدىغانلىقىمىزنى بىلەتتى. شۇڭا ۇئالر بەزىدە ۇئالرنىڭ كىملىكىنى بىلەتتۇق. ۇئالرم
باشقىچە يوشۇرۇن قىياپەتتە كېلىشەتتى. بۇ كۈنىمۇ ۇئالر باشقىچە ياسىنىپ كەلگەن بولۇپ،ماڭا بىلىندۈرمەيال 

مىشقا يىغاليدىغانلىقىنى كىرىپ كېتىپتۇ. مەن بىر كىشىنىڭ وئلتۇرۇپ يىغالۋاتقانلىقىنى كۆردۈم. مەن ۇئنىڭدىن نى
ۇئنىڭغا: " تېز  ائياغ ائيالىمغا قانداقتۇر بىر وئكۇل ۇئرماقچى بولىۋاتىدۇ." دېدى.    -" ۇئالر مېنىڭ ېئغىر   سورىدىم. ۇئ:

دېدىم.  بۇ ئەركىشى ائللىقاچان تىزىملىتىپ كىرگەن   - دە، يەنە بىر ىئشىك تىن قىچىڭ"    - كىرىپ ائيالىڭىزنى ېئلىڭ
كىشى بولۇپ، مەن ۇئنىڭ تىزىمىنى ۆئچۈرىۋەتتىم. ئەگەر بۇنداق قىلمىسام، ھۆكۈمەت خادىملىرى بىلىپ قالسا، 

ياللىرىغا مۇشۇنىڭغا ۇئنى كىرگۈزگەنلىكىم سەۋەبلىك ماڭا مەسۇئلىيەت كېلەتتى. مەن يەنە نۇرغۇن ۇئيغۇر ائ
 وئخشاش ياردەم قىلغان. 

ۇئ ئەركىشى كىرىپ كەتتى. ئەمما وئكۇل ائللىقاچان ۇئرۇلۇپ بولۇنغان بولۇپ، كېچىككەن ىئدى. بۇ خىل ىئشالر بىز 
 ساناقسىز قېتىم يۈز بەرگەن. يەرلىك كىشىلەر بىزنى ھۆكۈمەتكە ىئشلەيدۇ دەپ بىزگە  -ھۆكۈمەتكە ىئشلىگەندىن بېرى سان

ىئشەنمەيتتى. شۇڭا بەزىدە ۇئالر بىزنى ھاقارەتلەيتتى.  بىراق ۇئالر بىزنىڭ ھەقىقىي ھېسياتىمىزنى چۈشەنمەيتتى. شۇنداق 
. ىئدى  بولغاچقا كىشىلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىمىز ۇئنچە ياخشى داۋام قىلمىدى. بۇ ئەھۋال ناھايىتى بىائرام قىالرلىق 

. گەر ۇئ كىشى ماڭا بالدۇرراق دىگەن بولسا ىئدى، بوۋاقنى قۇتقۇزالىغان بوالتتىممەن بوۋاقنى قۇتقۇزالمىدىم. ئە
 ۇئنداق بولمىدى.   ئەپسۇس،ئەھۋال 

ۆئلتۈرۈش ۈئچۈن ىئشلىتىلەتتى. ھەر قانداق ائيالغا بۇ ۇئكۇل  قوساقتىكى بالىنىبولۇپ،  Rivanolۇئكۇلنىڭ ىئسمى  
پىرىس ۋە يىڭنىسى ىئنتايىن ۇئزۇن بولۇپ، بالىياتقۇغا بىۋاستە شىۇئكۇلنىڭ  ۆئلتۈرەتتى. بۇ  قوساقتىكى بالىنىۇئرۇلسا،  

ۇئرۇالتتى. ھەر قېتىمدا يىڭنە تىقىلغاندا، سۇيۇقلۇقنىڭ ېئقىپ چىقىش چىقماسلىقىغا قارىالتتى، ئەگەر سۇيۇقلۇق 
بۇنداق ۇئكۇلالر كۈندە   دۇم. چىقسا، ۇئكۇل جايىغا ۇئرۇلدى دەپ ھۆكۈم قىلىناتتى. مەن ۇئكۇلنىڭ ۇئرۇلۇشىغا شاھىت بول

چۈنكى مۇناسىۋەتلىك تارماقالر بۇ   ىئدى؛ ئەمما كۈندە زادى قانچە ۇئكۇل ۇئرۇلغىنىغا بىر نەرسە دىيىش تەس    ۇئرۇالتتى، 
 بىمارالرنى چۈنكى ۇئيغۇر دوختۇرالر    . غان ىئدىىئشنى بارغانسىرى مەخپ ى تۇتۇشقا ۋە ۆئز ائلدىغا ېئلىپ بېرىشقا باشلى

قوغداپ قالماقچى بولغان ىئدى. ئەمما تەخمىنەن قىلىپ ېئيتقاندا بۇنداق   قوساقتىكى بوۋاقالرنىيۇپ، يۇشۇرۇپ قو
مىغاچقا، بوۋاق ھايات تۇغۇالتتى، ئەمما رۇلتولۇق مىقداردا ۇئ  وئكۇل  بەزىدەۇئرۇالتتى.  ائيالالرغا    كىچە   5~3ۇئكۇل كۈنىگە  

بىز   ،ھامىلىنى ۆئلتۈرۈشكە كاپالەتلىك قىالتتى. كىيىنكى ۋاقىتالردا  نۇرغۇن قېتىم خىتاي داىئرىلىرى دورىنى قايتا ۇئرۇپ 
ۇئالرنىڭ بالىسىنى تۇغۇشىغا ياردەم قىلىشقا، خىتاي داىئرىلىرىدىن  ئەقلىمىزنى ىئشلىتىپ، ائيالالرغا ياردەم قىلىپ،

 ن خىتاي داىئرىلىرى بىزنىيۇشۇرۇشقا باشلىدۇق. بىز شۇنداق قىلىپ نۇرغۇن بوۋاقالرنى قۇتقۇزۇپ قالدۇق، شۇنىڭ بىلە
. خىتاي داىئرىلىمۇ ىدىغان بولدىھەمدە ھەر بىر ائيالغا ۇئكۇل ۇئرۇشنى خىتاي داىئرىلىرى ۆئزلىرى ېئلىپ بار   ، توختاتتى

بالىالر ساقلىقىنى ساقالش بۆلۈمى بولغاچقا، بىز ۇئكۇل ۇئرۇش   - بىزنىڭ بۆلۈم ائنا  بىزگە قايتا ىئشەنمەس بولۇپ قالدى.  



رىالشمىدۇق. ئەمما مەن داۋاملىق خوشنا بۆلۈمگە كىرىپ بولغان ئەھۋالالنى كۈزىتىپ تۇراتتىم، چۈنكى دوختۇر ىئشىغا ائ 
ۋە سېستىرالر مېنىڭ دوستۇم بولغاچقا ماڭا رۇخسەت قىلىغان ىئدى. ئەمما كىيىن خىتاي داىئرىلىرى پىالنلىق تۇغۇت 

لماي قالدىم. پىالنلىق تۇغۇت بۆلۈمى بىر مۇستەقىل  بۆلۈمىنى قولغا ائلغاندىن كىيىن، مەن ۇئ ىئشالرغا شا بۆلۈم ھىت بوال
اليتتى.   ؛ بولۇپ قالغان ىئدى  شۇڭا ۇئالر دوختۇرخانىدىنمۇ بەكرەك ھوقوققا ىئگە بولغاچقا، خالىغىنىنى قىال

 4  چۈشۈرۈش وئپىراتسىيىسى دىلو باال 

بۇ ۇئنىڭ ۈئچىنچى قېتىم ىئككى بالىسى بار يەڭگەم قوشگېزەككە ھامىلدار بولغان ىئدى.  يىلى مايدا، مېنىڭ   -2013
ئەمما ناھىيىدە تۇغۇشقا   ، ائز قالغان  تۇغۇت ۋاقتىغا ھامىلىدار بولۇشى بولغاچقا، قانونغا خىالپ دەپ قارىالتتى. ۇئنىڭ  

يمايال باال تۇغقىلى كەتكەن ىئدى. ۇئ قاراقاش ىئمكانىيىتى بولمىغاچقا، ۇئ قاراقاش ناھىيىسىگە ۆئيدىكىلەرگە دەپ قو
ۇئ يىشى  ؛ناھىيە دوختۇرخانىسىغا تۇغۇش ۈئچۈن بېرىپ، ۆئز مەخپىيىتىنى باشقىالر بىلمەيدۇ دەپ قارىغان ىئدى

ۇئنىڭ   تىزالەتكەندە، ۇئالر  سكىچىكرەك ھەم ساددا ائيال ىئدى. شۇڭا ۇئ ۆئز نوپوس نۇمۇرىنى دوختۇر ۋە سېستىراالغا كۆر 
 باال باشقا ىئككى باال تۇغقانلىقىنى بىلىپ قالغان. كىيىن ۇئ يەنە دوختۇرخانىغا بارغاندا، ۇئالر ۇئنى تۇتۇپ قېلىپ،  

بىللە ۋاپات بولغان. مەن بۇ ىئشقا نەق ائنا  مىنۇتتىن كىيىن قوساقتىكى باال بىلەن   15. چۈشۈرۈش ۇئكۇل ۇئرۇۋەتكەن 
 ؛ لىقى ۈئچۈن بۇ ىئشنى بىلىدىغانلىقىنى ماڭا ېئيتتىانىم ۇئنىڭ ىئنىسى بولغمەيداندا شاھىت ئەمەس،ئەمما مېنىڭ يولدىش 

چۈنكى يەڭگەم دوختۇرخانىغا ېئلىپ بېرىلغاندا، يولدىشىممۇ بىللە بارغانكەنتۇق. يەڭگەم ىئلگىرى ناھايىتى تىمەن ائيال 
يولدىشىم   ىشى مۇمكىن ئەمەس ىئدى. سىلى يوق بولغاچقا ۇئنىڭ ۇئنداق نورمال ھالەتتە ۆئلۈپ كىت ېبولۇپ، ھىچقانداق ك

مىنۇتتىن يېرىم سائەتكە قالمايال، يەڭگەمنىڭ ۆئلۈكىنى ېئلىپ چىقىشقان.   15يەڭگەمنىڭ يولدىشى بىلەن بىللە ساقالپ، 
يىشىدا ھىچقانداق   30سىلى بارلىقىنى ېئيتىشقان، ئەمما مەن بىر دوختۇر بولغاچقا، ۇئنىڭ ېەك كر دوختۇرخانا ۇئنىڭ يۈ 

كىيىن بىز ۇئنى يەرلىكىگە قويۇپ   سىلى بىلەن ۆئلۈشى مۇمكىن ئەمەس ىئدى. ېبولماي تۇرۇپ،  يۈرەك كسىلى  ېك
 نەزىرىسىنى قىلدۇق. 

 شەخسى مىسال 

يىلى يانىۋاردا، دادام تۈگەپ كەتتى. كىيىن مارتقا كەلگەندە ائزاپ تۈپەيلى مەن ائغرىپ قالدىم. مەن تەكشۈرتكىلى   - 2005
يىللىرى ۈئرۈمچىگە   - 2008ۋە    2007،  2006بالياتقۇمدا ۆئسمە بارلىقىدىن گۇمان قىلىدى. مەن  بارغاندا، ۇئالر مېنىڭ  

يىلى سىنتەبىردە، ۈئرۈمچىدىكى تەكشۈرۈشتە مەندە ۆئسمە بار دەپ دىائگنوز   - 2008  ؛تەكشۈرتۈش ۈئچۈن باردىم
نىڭ بەدەنگە يامراپ كىتىدىغانلىقىنى سەلېقويۇلدى. ھەمدە مېنى قورقۇتۇپ ناۋادا مېنىڭ بالياتقۇمنى ېئلىۋەتمىسە ك

كشۈرۈش نەتىجىسى ۇئنىڭ ۆئسمە ەئەممە كىيىنكى پاتالوگىيەلىك تېئيتىشتى، شۇڭا مەن بالياتقۇمنى ائلدۇرىۋەتتىم.  
سەلنىڭ ساقىيىپ، مېنىڭ بالىياتقۇمنى ېئلىۋىتىشنىڭ ېباشقىچە داۋاالش ېئلىپ بارغاندا ك؛ئەمەسلىكىنى ىئسپاتلىدى

، ئەمما دوختۇر ۇئيغۇر بولغاچقا، مەن بۇ ميوقلۇقى مەلۇم بولدى. شۇڭا مەن دوختۇرخانىنى ئەرز قىلماقچى بولدۇھاجىتى  
 2000نىيىتىمدىن ۋاز كەچتىم. مېنىڭ بالىياتقۇمنى ېئلىۋەتكەن دوختۇرمۇ ماڭا يالۋۇرۇپ،:»ھەر يىلى ھەر بىر دوختۇر  

تىمىز، بىزنىڭ قىلماي ائمالىمىز يوق« دىدى. ۇئ ائيال دوختۇر شۇنداق بالىياتقۇنى ېئلىپ تاشاليدۇ، بۇ بىزنىڭ خىزمى   كدە
وئپىراتسىيە قىلىش  2000مەن ئەرز قىلىشتىن ۋاز كەچتىم. بۇ دوختۇر ماستىرلىقتا وئقۇۋاتقاچقا، يىلدا    ، دەپ يالۋۇرغاچقا

غاچقا، بۇمۇ ھۆكۈمەتنىڭ ۋەزىپە ىئكەن، شۇڭا ۇئ شۇنداق قىلغان ىئكەن. بۇ دوختۇرخانا ھۆكۈمەتكە قاراشلىق بول
سەللەر دوختۇرخانىسى بولۇپ، بۇ دوختۇرنىڭ ېسىياسىتىنىڭ بىر قىسىمى ىئدى. بۇ دوختۇرخانا ۈئرۈمچى ۆئسمە ك 

پىرسەنتىنىڭ بالىياتقۇسى ېئلىۋىتىلگەن ىئكەن. داىئرىلەر   70ىئسمىنى مەن ېئيتالمايمەن. خوتەن رايونىدىن ائيالالرنىڭ  
ئەمما مەن ېئلىۋىتىشكە ھەرىكەت قىالتتى.  نى  بالىياتقۇمەسىلىنى بايقىسىمۇ،ۇئ باھانىلەر بىلەن   بالىياتقۇدا بىرەر كىچىك 

 ىال ۈئرۈمچىدىمۇ مۇشۇنداق ئەھۋال بارلىقىنى بايقىدىم، يەنى ۇئيغۇر ائيالنىڭ بالىياتقۇسىدا كىچىككىنە مەسىلە بولس



ۆئزۈمنىڭ ھايات ھىكايەم ائرقىلىق ېئرىشتىم. كىيىن مەن  ۇئنىڭ بالىياتقۇسى ېئلىپ تاشلىنىدىكەن. مەن بۇ سىتاتىستىكىغا 
ائيالنىڭ ۈئچى ماڭا بالىياتقۇسىنىڭ يوقلىقىنى ېئيتاتتى. بەزىدە  4ىئشلىگەن ائنا بالىالر ساقلىقىنى ساقالش بولۈمىدىمۇ ھەر  

ۇنداق بولغاچقا مەن سەل بەك جىق بولۇپ كەتكەچكە، بىزنى ياردەمگە چاقىراتتى. ئەنە شېپىالنلىق تۇغۇت بۆلۈمىدە ك
 نۇرغۇن ۇئيغۇر ائياللىرىنىڭ بالىياتقۇسىنىڭ يوقلۇقىنى بىلدىم. 

 مەجبۇرى ائسسىمىالتسىيە دىلوسى 

يىلىغىچە خوتەن ۇئيغۇر تىبەت تېخنىكومىدا وئقۇدۇم. كىيىن خوتەن ۇئيغۇر تىبابەت   - 2007يىلدىن    -  2006مەن  
ختۇرخانىغا ېئلىپ كىلىنگەن بىر ساراڭ دەپ دىائگنوز قويۇلغان ۇئيغۇر دو   شۇ جەرياندا   دوختۇرخانىسىدا پراك تىكا قىلدىم.

ائيالنىڭ ىئشىغا يولۇقتۇم. مەن ۇئ ائيالنىڭ خاتىرىسىنى يازغاندا ۇئنىڭغا ساراڭ دەپ دىائگنوز قويۇلۇشنىڭ سەۋەبى 
قۇتقۇچىالر يىغىۋىلىنىپ مۇنداق ىئكەنلىكىنى بايقىدىم، يەنى ۇئ وئقۇتقۇچىلىق قىلىدىغان مەك تەپتە بارلىق ۇئيغۇر وئ

قېتىم تەسىراتنامە يېزىشقا بۇيرۇلغاندا، ۇئ   4~3كومپارتىيەنى مەدسىليلەشكە مەجبۇرالنغاندا، ۇئ پارتىيەنى مەدھىيىلەپ 
خەتتىن كەم   5000يازغان تەسىراتنامە تەلەپكە توشمىغانكەن،شۇڭا ۇئنىڭ تەسىراتنامىسى قايتۇرىۋىتىلگەن.  تەسىراتنامە  

 كېرەك بولغاچقا، قايتۇرىۋىتىلگەنلەرنىڭ تەسىراتنامىسى پۈتۈنلەي قايتا يېزىپ چىقىلىشى تەلەپ قىلىنغان.  بولماسلىقى
قىلىشى ۋە خاتالىقىنى تونۇشلىرى يېزىلىشى كېرەك ىئكەن. شۇڭا ۇئ وئقۇتقۇچى   دشۇنداقال بۇ تەسىراتنامىدا ۆئزىنى تەنقى

مىشقا ساراڭ ې ۈردۇق ھەمدە ۇئنىڭ نشمە يېزىشنى بىلەلمەي ائخىرى ساراڭ بولۇپ قالغان. بىز ۇئ وئقۇتقۇچىنى تەكېن
 بولۇپ قالغانلىقىنى بىلدۇق. 

 شاراىئتىمائىئلە  

ەشقەرنى مەركەز دەپ خەرىتىگە سىزغانلىقى ۈئچۈن مەك تەپتىن قوغالندى. ۇئ يىلى سىنتەبىردە، مېنىڭ ائكام ق   -1993
ۆئزىگە ۇئيغۇر تارىخىنى ۈئگەتكەن كىشىلەرگە يېقىنلىشىپ، ۆئز ۋەتىنىنى ائزات قىلىش ۈئچۈن بىر ىئش قىلىشنى وئيالپ، 

ى يارىدار قىلدى. شۇ ۋاقىتتا مېنىڭ بىر بومبا ياساپ، ۇئنى ۇئنىڭ بىر دوستى ۈئستەلنىڭ ائستىغا تىقىپ قويۇپ، بىر خىتاين
قاماق جازاسى بېرىش ھۆكۈمىنى  مۇددەتسىزيىشىغا توشقاندا    20ياشتا بولۇپ، داىئرىلەر ۇئنى تەكشۈرۈپ، ۇئ    14ائكام 

 چىقاردى. 

ىنىپ، كۈندىن كىيىن ۋەتەنگە قايتقاندا قولغا ېئل  15يىلى ائپامنى تۈركىيەگە ېئلىپ چىقىپ،    -2016مېنىڭ يەنە بىر ائكام  
ۇئنىڭ جىنايىتى ۇئنىڭ تۈركىيەگە چىققانلىقى ىئدى. شۇنىڭدىن كىيىن مېنىڭ ائكام ۋە ائپام بىلەن   يىللىق كىسىلدى.   10

لمىدىم.قباش  ربولغان بارلىق ائالقەم ۈئزۈلۈپ قالدى. ھازى تېلىفونمۇ ياكى باشقا ائالقە   ا تۇققانلىرىمنىڭمۇ خەۋىرىنى ائال
ۇئالر توغرىلىق ھىچنىمە بىلمەيمەن. مەندە تېلىفون بولمىغاچقا، خىتاي داىئرىلىمۇ مەن بىلەن   ۋاستىلىرىدىمۇ ائالقەم يوق. 

لمىدى. ئەمما مېنىڭ يولدىشىم ۇئالرنىڭ مېنىڭ ۋەتەندىكى تۇققانلىرىمنىڭ ۆئيىگە  ائالقە قىلمىدى، ياكى ماڭا بېسىم قىال
بالىلىقتىن   -غانلىقىنى، ھەمدە ائپامغا مەن بىلەن ائنا مېنىڭ بارلىق تۇققانلىرىمغا تەھدىت سال  ساقچى كەلگەنلىكىنى،

فون ىئشلەتمەيمەن، مەن پەقەتال بىزنىڭ كوچىدىكى نكىچىدىغانلىقىنى ېئالن قىلدۇرغانلىقىنى ېئيتتى. مەن ئەزەلدىن يا
لمايدۇ.   تېلىفوننى ىئشلىتىمەن، شۇڭا ۇئالر ماڭا ائالقە قىلىپ ماڭا بېسىم قىال

زىيارەت قىلىنغۇچىدىن ۇئنىڭ بۈگۈنكى گۋاھلىق مەزمۇنلىرىنى چۈشەنگەن   Frankie Vetchسۇائل سورىغۇچى  
چۈشەنمىگەنلىكىنى سورىغاندا، گۇۋاھلىق بەرگۈچىنىڭ يۇقارقى مەزمۇنالرنىڭ توغرىلىقىغا قوشۇلىدىغان ياكى 

 قوشۇلمايدىغانلىقىنى سورىدى. 

دە، يۇقۇرىدىكى مەزمۇنالرنىڭ توغرىلىقىغا قوشۇلىدىغانلىقىنى   18  فېۋرال سائەت   - 23گۇۋاھلىق بەرگۈچى گرىنۋىچ ۋاقتى  
 بىلدۈردى. 


