
 
 

  

 جېلىلوۋا  گۈلباھار

  

 57يېشى  ،ائيال

كىيىم-4يىلى  -1964مەن   مەن  تۇغۇلغان.  قازاقىستاندا  شۇغۇلال- ائپرېل  بىلەن  تىجارىتى  زاۋۇتلىرىدىن    20  نغانكېچەك  جۇڭگونىڭ   ، ىئچىدە  ۋاقىت  يېقىن  مال يىلغا 
 .سېتىۋېلىپ ، قازاقىستانغا ېئكسپورت قىلدىم

 ۋاقىت خاتىرىسى

كەلگەنلىك-2017 .1 قۇرۇقلۇقىدىن  چوڭ  جۇڭگو  ماللىرىمنىڭ  ماڭا  ۇئ   ، تاپشۇرۇۋالدىم  تېلېفوننى  كەلگەن  قىزىدىن  ھەمراھىمنىڭ  سودا  مەن  مايدا  ،  يىلى  ىنى 
ېئيتتى  ساقالش كېرەكلىكىنى  وئرۇنالشتۇرۇشىم  ئەۋەتىشنى  قازاقىستانغا   ، بېرىپ  ۇئرۇمچىغا  بالدۇرراق   ، بولغاچقا  يۇقىرى  ىئنتايىن  ائلمۇتادىن   .ھەققى  مەن 

،    گەۇئرۇمچى قىلىپ  سەپەر  ائپتوبۇس بىلەن  قالدىم-21ائينىڭ  -5بارىدىغان  مېھمانخانىدا  بىر   ، كېلىپ  يېتىپ  كەچتە  ئە .كۈنى  ساقچى  ئەتىسى  ۈئچ  تىگەندە 
مېھمانخان ائلدى  ىدامېنى  سائەت   .قولغا  كەچ  ۇئرۇمچىدىكى    11:30مېنى  ساقچىخانى-3ئەتراپىدا  مېنى  بۇرۇن  كېتىشتىن  ېئلىپ  قىلدىتۈرمىگە  سوراق   .دا 

 
 ڭ، پاسپورتىمنى  ېلىپك  مغااۇجر ھ  ېنىڭساقچى م  3  ەد  8  ەتسائئەتىگەن  ،    ە قولغا ائلدىرۇمچىد ۇئ  ۈنىك-22  ڭائينى-5يىلى  -2017  مېنى تۇنقى قېتىم  ساقچىالر    .2

ۇئ  ەدىلىكىنىن قاچان  م  ەلگەنلىكىمنىك  گەرۇمچى،  ب  ەندىنسورىدى.  بول  ۇىئلگىرى  سورالغان  ب  ۇپسوائلالر  د  دەائالھى  ەردەي  ۇ،  بار   وئيلىمىغانىدىم.   ەپىئش 
كۈتۈۋېلىش وئرنىدىن   قويماي     .  ردىمۋە ۇئالرغا با  پاسپورت ائلغىلى باردىممېھمانخانىنىڭ  قاراپمۇ  ىئشخانىسىغا    ەتەرلىكبىخ  ۆلەتد  ەندىنمۇئالر پاسپورتىمغا 

 قىلدى. ەلەپت ېرىشنىب
  

ائرقىلىق  ۇئالردا ائالھىدە ۈئسكۈنى   .ېئلىۋالدىمېنىڭ تېلېفونۇمنى      ىگە ېئلىپ بېرىپكامىر نىڭ بىر  دۆلەت بىخەتەرلىك ىئشخانىسى ېنىم ۇئالرشۇنداق قىلىپ ، .3
ائلدى.   ۇئچۇرالرنى  ق  بارلى تېلېفونۇمدىكى  سائەت  مېنىڭ  ئەتىگەن  قىلىش  سائەت    8سوراق  كېيىن  چۈشتىن  داۋامالشتى  3دىن  مېنى .كىچە  نۇرغۇن    ائندىن 

بار ائستى    سوراقخانىالر  ېئلىپ  كامىر يەر  وئرۇندۇققا    بېرىپىگە  قولۇئنىڭدىن  .   وئلتۇرغۇزدىتۆمۈر  باشلى باغالپپۇتۇم  -كېيىن  سوراشقا  مەن     .دى سوائل 
 .ياشتىن چوڭراق بىر ائدەم تەرجىمانلىق قىلدى 50 خەنزۇچە سۆزلىيەلمىگەچكە

  
مەن .4 تېلېفوندا  ۇئيغۇرغا ۇئالر  ھېچقانداق  تاپالمىغاچقا تېلېفون رايوندىكى  تېلېفوننى قىلغانلىقىمنى  ۇئالر  سېتىۋالغان  ،  سوائل  قاچان  الرنى  دېگەندەك 

شۇنىڭغا    قىلمايدىغانلىقىمنى ، كىم بىلەن ائالقىلىشىدىغانلىقىمنى ۋە  -ۇئالر يەنە مېنىڭ دىنىمغا ئەمەل قىلىدىغان .يىل بۇرۇن جاۋاب بەردىم  1.5مەن   .سورىدى
سورىدىوئخشاش   كۈندە   .سوائلالرنى  بالىلىرىمنىڭ   ، وئقۇيدىغان    5شۇنداقال  ناماز  سورى-ۋاق  بارغان   .دىوئقۇمايدىغانلىغىنى  تۈركىيەگە  يەنە  مەندىن   - ۇئالر 

نىمىشق بۇنى  سەن  ئەركىنلىگىم،  مېنىڭ  بېرىشىم  قەيەرگە  مېنىڭ  ياشايمەن،  دۆلەتتە  ئەركىن  بىر  مەن  ۇئالرغا  مەن  سورىدى،  سورايسەن  بارمىغانلىغىمنى  ا 
 غام ، جاۋاب قايتۇرماسلى  م، شۇڭا سوائلالرغا جاۋاب بېرىشى  يەردە سوائل سورايدىغان بىز سەن ئەمەسېئلىپ مېنى ۇئردى ۋە ماڭا بۇ    كالتەكنىۇئالر بىر     .دىدىم

قىلىش   .كېرەكلىكىنى ېئيتتى كەچ سائەت    بىر  ۇئ پۈتۈن سوراق  ، ۇئالر مەندىن  قويۇشىمنى تەلە  11ھۆججەتكە مۇناسىۋەتلىك بولۇپ  قەغەزگە ىئمزا  پ  گىچە 
 ەغەزگەق ەنم . ىئمزا قويمايمەن دېدىم ەڭئەكەلمىسى ۋە تەرجىمان بۇ تىلنى رۇس تىلىدا ۆئگەنگەندەك چۈشەنمەيمەن ، شۇڭا ائدۋوكات  مەن ۇئالرغا .قىلدى

قولغا   ەنجىنايىتى بىل  ېرورلۇقماي ت-22  ۋە  ەلگەنلىكىمك  رۇمچىغاۇئ  ۈنىك-21  ڭائينى-5يىلى  -2017  كۆرسەتكىنى  ڭاما  ڭ. ساقچىالرنىۇردۇم قارشى ت  ۇشقاىئمزا قوي
  ېنى م الر. ائندىن ۇئىمقىلد  ەتر   ۇشنىىئمزا قوي  ۋە  ەيتتىمبارلىقىنى بىلم  ېمەن  ەغەزدەقمەن ۇئ ۋاقىتتا    .  ىئدى  ۆججەتلەرھ  ەسمىير   ېزىلغاني  م ھەققىدەلىنغانلىقىېئ

 .ېدىد  ىغانلىغىنىەجبۇراليدم ۇشقاىئمزا قوي  ېنى م  الر ۇئ   ۇڭاش  ائپىرىپ  ەرگەبىر ي  ېنىم ، مىئمزا قويمىسا   نىڭغاۇئ ەنم  ەگەر ، ئ  ردىۇئ  ېتىمبىر ق  ەنەي  ەنبىل  كالتەك
  

جۇڭگودىن   .5 مېنى  )  17000ساقچىالر  ئەيىبلىدى  2000يۈەن  دەپ  يۆتكىگەن  تەشكىالتقا  ائتىلىدىغان  دەپ  نۇر  تۇرۇشلۇق  تۈركىيىدە  نى  مەن   .فوندستېرلىڭ( 
تەشكىالتنى   بۇنداق  ېئيتتىمساقچىغا  يۆتكىمىگەنلىكىمنى  پۇل  تۈركىيەگە  جۇڭگودىن  ئەزەلدىن   ، باقمىغانلىقىمنى  يالغان   .ائڭالپ  مېنىڭ  ساقچىالر  ئەمما 

سوراقالردىن كېيىن مېنى ئەيىبلەشنى ېئتىراپ قىلىشقا قىستىغاندىن كېيىن ، مەن ئەزەلدىن بۇنداق -سۆزلىگەنلىكىمدە چىڭ تۇردى ، نۇرغۇن سائەتلىك سوائل
قىلدىمىئشال رەت  قىلىشنى  ېئتىراپ  ھېچقايسىسىنى  ۇئالرنىڭ   ، ائرىالشمىغاچقا  »س .رغا  ۇئالرغا:  ۆئلتۈرەلەيس  ىلەرمەن  ىئشنى    ەڭالرۆئز  .ىلەرمېنى  خالىغان 

الي غا كىشەن سېلىنىشتىن بۇرۇن  ۇمقول ېنىڭم .ائخىرىدا ۇئالر: »بىز بۇنى قايتا وئيلىنىپ كۆرەيلى« دېدى  .» دىدىممەن پەقەت بىر سودىگەر ائيال  .سىلەرقىال
گېرىغا   كىيگۈزۈلۈپ  خالتا بېشىمغا قارا رەڭلىك  بولدۇم، ائندىن مەجبۇر   نى كىيىشكەفورمىسى سېرىق تۈرمە ق ائيالالر ال ، مەن كېلىشتىن بىر ھەپتە بۇرۇن بارلى

، ائندىن    مەن ۇئ .   ىگە ېئلىپ بېرىلدىمنومۇرلۇق تۈرم-3  سەنكەن دەپ ائتالغان  ائيالنغان ۇئرۇمچىدىكى ۈئچ ائي تۇتۇپ تۇرۇلدىم  ائيدا -9يىلى  -2018يەردە 
 .نومۇرلۇق تۇتۇپ تۇرۇش وئرنىغا ېئلىپ كېلىندىم-2قويۇپ بېرىلگۈچە ائيالالر تۈرمىسىگە يۆتكىلىشتىن بۇرۇن ۇئرۇمچىدىكى 

  
بىلدۈرگەچكەمەن   .6 مېنى  قارشىلىق  ائدەم  ماشىنى ىئككى  سۆرىدىساقچى  مې    .سىغا  ۇئالر  ئەكسىچە  دەسلەپتە   ، وئيلىدىم  دەپ  بارىدۇ  ېئلىپ  مېھمانخانىغا  نى 

كەلدى كېلىنگەنلىگىمنى   ەسكەرگە توشقان بولۇپ،  ۇئ يەرنىڭ ىئچى ئ  .  ۇئالر مېنى باشقا يەرگە ېئلىپ  مەن ۆئزەمنىڭ ۈئرۈمچىنىڭ داۋەن تۈرمىسىگە ېئلىپ 
 بىلدىم.  



كىشى مېنى تۈرمىنى  .7 ، ىئككى  كېيىن  كەلگەندىن  ، ىئشىكنىڭ  مەن ۇئ تۈرمىگە  قويدى  قىسمىغا سۆرەپ ئەكىرىپ    بىر ۇئيغۇر خانىم بار  ائرقىدا    ڭ ئەڭ ىئچكى 
مېنى   ېئلى   .لىدىتىزىم  داكومپيۇتېر بولۇپ  پاسپورتىمنى  قازاقىستان  مېنىڭ  كىملىكى  ۋېلىپۇئالر  جۇڭگو  رەسمىي  بار  سۈرىتىم  مېنىڭ  وئرنىغا  ۇئنىڭ  نى  ، 

الر بۇنىڭ   .بەردى قىلدى  بىلەن  ۇئ دىغانلىقىنى بايان  كەلگەن ۇئيغۇر ىئكەنلىكىمنى ىئسپاتالي شىنجاڭدىن  نومۇرىمنى يادالش  ۇئالر ماڭا يېڭى كىملىك   .مېنىڭ 
قىلدى بېسىم  كىملىك   .ۈئچۈن  جۇڭگونىڭ  كىملىك  تارقىتىلدى  ماڭا  جۇڭگونىڭ  ۇئنىڭدا   ، ائلدۇردۇم  تىزىمغا  سۈپىتىدە  پۇقراسى  جۇڭگو  مەن  شۇڭا  نومۇرى  ، 

م جازاسى بار كىشىلەر ۈئچۈن جاي .بار  گە ھۆكۈم قىلىنىدىغان بولدۇم دەپ وئيلۇدۇم. مەن ۆئلۈم  ,نمەن تېررورلۇققا بىلەن ئەيىبلەنگە .بۇ ۆئلۈ
  

كىشىلەرنى   .8 تۇراتتىمالتىزى  ۋاقتىدا-ۋاقتىكامېردا  ماڭا   مەن   .پ  الر  ۇئ  ، بەرگەندە  نومۇرىمنى  پاسپورت  قازاقىستان  قېتىم  نومۇرنىڭنى  ھەر  دەپ  كىملىك  دە 
ۆئزەمنى قايتا خىتاي  ىن مەن  يۇئنىڭدىن كې   .ەردىتۇرۇش جازاسى بسائەت قاراپ    5-4نومۇرىمنى ىئشلەتمىگەنلىكىم ۈئچۈن تامغا  ۋە مېنىڭ كىملىك    تتىۋاقىراي

 .كىملىەى بىلەن مەلۇم قىلدىم
ق كىيىملىرىمنى س  ەنم ەردەي باردى ، ۇئ لىپېئ گەكامىر بىر  ېنىم كېيىن ۇئالر ائندىن .9   زۈمنىڭۆئ ەنىئدى. م ېرەككائيلىنىشىم  ېتىمق چۈئ ېلىۋېتىپبارلى

كىچىك  داۇلۇڭىب نىڭ كامىر  ۋە ەردىب ۇلكابىر بوت ڭاائندىن ما. ېرىلدىب ەركىيىمل ېڭىي ىغا وئخشاشفورم ەربىيھ ڭا، ما سالدىمسومكىغا   بىر كىيىملىرىمنى
  ئەمەسلىگىمنى   ھامىلدار ياكى ېنىڭم ۇبىلدىمكى ، ب ېيىنك ۇئ يەردىكى ھەممىسى ماڭا قاراپ تۇردى. . ىمنى بۇيرىدىقىلىش ەرەتت غا كىچىكۇلكىبوت

  .ىئكەن چۈنۈئ ەكشۈرۈشت
سۈيدۈكنى كونترول قىلىش قاراۋۇلالر   .تىتارت  گەرەسىم يلىنىپائ  بىر غەلىتە ئەسۋاب بار ىئدى ، بىر پارچە ياغاچ مېنى ۇئ يەردە يەنە   .ائلدىقېنىمنى   يەنە ۇئالر .10

ال  مەن بۇ يەردىكى   .چۈشۈرۈۋەتكەن بوالتتى منىۈئچۈن ىئنتايىن مۇھىم بولۇپ ، ئەگەر ۇئالر مېنىڭ ھامىلدار ىئكەنلىكىمنى بايقىغان بولسا ، ۇئالر دەرھال با
باشقا   ۋە  كۆردۈم  بەرگەنلىكىنى  يۈز  قېتىم  كۆپ  الر  دىنائيالالر دىكى  كامىر بىر    ائيالالردا  با  كەلگەندە  ۇئ ۋە  ىئكەنلىكىنى  دەرھال  ھامىلدار  لىسىنىڭ 

 .چۈشۈرۋېتىلگەنلىگىنى ېئيتتى
  

مېنى   .11 بكامىر نومۇرلۇق  -704ائندىن  باردى.  ېئلىپ  كارىدور   ىز گە  ۇئزۇن  ۆئتتۇقناھايىتى  ھەر    دىن  بىر دكامىر   4ياكى    3،  كېيىن  ،    ىن  ىئدى  بار  دەرۋازا  تۆمۈر 
الرنى ېئچىشقا   ىئشىكلەر قوش ىئشىك   .دە ۆئتكۈزدۈم كامىر كۈننى بۇ    10ائي    3يىل    1قالغان   .گە كەلدىمكامىر كارىدورنىڭ ائخىرىدا مەن بىر     .بەردىقاراۋۇلالر ۇئ

  ، ، ىئشىكنى ائچقاندا ىئچىدە تامغا زەنجىر بىلەن باغالنغان تۆمۈر    كسىرتقى ىئشى ىئدى  ،    بىلەن ياسالغان  رىشاتكا تۆمۈر دەرۋازا ىئدى  يەنە بىر ىئشىك بار 
مېنى    الرساقچى   دى.ڭىزنى ېئگىپ كىرىشىڭىز كېرەك ىئبېشى  ش ۈئچۈن بېشىڭىز زەنجىرگە تېگىپ كەتمەسلىك ۈئچۈنگە كىرىكامىر ائسان ېئچىلمايتتى.    شۇڭا ۇئ

ىئدى  بولۇپ، ۇئنەچچە خانىم    20تا  كامىر   كىرگەن  مەن .گە ىئتتىرىۋەتتىكامىر  ، ۇئالر بىر  پاتقۇدەكھەممە ائدەم   .ۇئزۇن ھەم تار  گە بىرى-بوشلۇق بولمىغاچقا 
 .يەردە ياتاتتى چاپلىشىپ

  
  30 مومايالرغىچە  ياش 80 دىنقىزالر   لىق ياش 14 كىۋادرات مېتىرلىق كامېردا 14 ۈئچ تۇتۇپ تۇرۇش وئرنىنىڭ ھەممىسىدە ائدەم بەك كۆپ ۋە مەينەت ىئدى ،  .12

تۇراتت قىستىلىپ  مەھبۇس  ائرتۇق  ك  ۇقدىن  كۈنى  ھەر   ، بولمىغاچقا  بوشلۇق  يېتەرلىك  ۇئخلىشىغا  كۆپچىلىكنىڭ  ۇئخاليتتۇق  ېچە،  بىلەن  ھەممە     .نۆۋەت 
بولمىغاچقا وئرۇن  يېتەرلىك  ائيال  ائدەمگە  نەچچە  وئن  ب  شۇڭا   .تۇراتتىۆئرە  ،  ياخشى    ۋاقتىڭىزداتۇرغان    ۇئنى ،بولسىڭىز  ارماقچىھاجەتخانىغا  بارسىڭىز 

 بوالتتى، بولمىسا ياتىدىغان وئرنىڭىزنى باشقىالر ىئگەللىۋاالتتى.  
  

الر ماڭا ساراالردەك كۆرۈندى. ۇئالر  .ىدىم،ياتقان خانىمالر قار  دەمەن يەر  .13 الر    نىڭ چېچى ۇئزۇنغىچە تارالمىغان بولغاچقا ۇئ بىر يەرگە   بار  مېنى ساراڭالر مەن ۇئ
گە مەسۇئل بىر خانىم مەندىن يىغلىماسلىقنى ۋە ۋاقىرىماسلىقنى  كامىر ، ئەمما بۇ   ىدىمجارقىراپ يىغل-ۋارقىراپ  شۇنىڭ بىلەن  مەن .دەپ وئيلىدىم  پتۇېئلىپ كە
ېئيتتىبولمىسا   تارتىلىدىغانلىغىمنى  خانىممۇ     .جازاغا  ىئئەسلى  بۇ  سۆزلىگەچكە  كەن مەھبۇس  ياخشى  خەنزۇچىنى  ۇئ  ئەمما  بۇ   ، ،  نىڭ  كامىر ۇئنىڭغا 

شۇڭا يىغالش ۋە ۋاقىراشنى توختاتمىدىم ، سۆزلىگەچكەۇئ خەنزۇچە ائرىالشتۇرۇپ     .ېرىلگەن ىئكەنھوقۇقى ب  لۇقمەسۇئل  ، يەنە بىر     .مەن چۈشەنمىدىم 
 .چۈشەندىم ۋە تىنىچالندىم مەن شۇنىڭ بىلەن  .ۇئيغۇر، بىز بۇ يەرگە نورمال كەلگەن» دىدىبىز   ,بىز گۇناھكار ئەمەسائستا »يىغلىماڭ خانىم 

  
ۇئزۇنلۇ  7  كامىر .14 ۋە    3قتا،  مېتېر  كەڭلىك تە  ىئگىزلىك تە    6مېتېر  بار .ىئدى مېتېر  تاختاي  ياغاچ  ھەر،    بولۇپ  يەردە    10  ائرىلىقتا سانتىمېتىر    50  تاختاينىڭ 

پارچى مېتال  كەڭلىك تىكى  بىز    ىئدى  بار  سىسانتىمېتىر  شۇڭا  مەجبۇر    تتۇق،ۇئخلىيالماي  ائزادە،  يېتىپشقا  تەرىپىمىزدە  يان  ۈئچۈن    مېتال   ۇئ   .ىئدۇقۇئخالش 
قاتتىق ائغرىتاتتى كامىرنىڭ   بىز   .پارچىسى بەدەنگە پېتىپ  قىلىپ تۇراتتى.كامېرا    بۇلۇڭىغا  تۆتتۇرغان  كۈندۈز نازارەت  كېچە  بارلىق    وئرنىتىلغان بولۇپ بىزنى 

 .ىئدى يوق بىرمۇ وئرۇن نمايدىغانت قىلىنازارە بىلەن تۇتۇپ تۇرۇش مەركەزلىرىدە كامېرا
  

ۈئچ     بىز .تتۇقبولمىسا بىز جازاغا ۇئچراي ،  ىئدى   كېرەك بولۇشىمىز  تەييار دىن تۇرۇپمىز دەرھال وئرنى  بىز اتتى ،  ىتدا گۈدۈك بىزنى وئيغ  5:30ئەتىگەن سائەت   .15
دە ھاجەتخانىغا بېرىش ، قولىمىزنى ۋە يۈزلىرىمىزنى    8ندىن ئەتىگەن سائەت  ىئدى. ائ  وئلتۇرۇشىمىز كېرەكقاراپ   تامغاگىچە    8، ئەتىگەن سائەت    بولۇپ رەت

كامېردا  يۇيۇشقا مىنۇت   50دىن    8ئەتىگەن سائەت   .بار ىئدى  ىتمىنۇت ۋاق  1  بىر ائدەمگە پەقەتال،    بولغاچقاائدەم بار    40تەخمىنەن    رۇخسەت بېرىلەتتى، 
ئەتىگە  ، تۇرۇپ  ۆئچىرەتتە  بىز  سائەت  ۆئتكەندە  باشالي  9ن  ېئيتىشقا  ناخشىلىرىنى  ۋەتەنپەرۋەرلىك  ىرىمىز  پاائلىيەتل  لىكئەتىگەنبىزنىڭ  ۇ  ب  .تتۇقگىچە 

 .ىئدۇقمەجبۇر  قاراپ وئلتۇرۇشقاكۈندۈزى كۆپىنچە ۋاقىتالردا بىز قۇرۇق تامغا   .ايتتىائرا پاراڭلىشىشىمىزغا رۇخسەت قىلىنم-بىزنىڭ ۆئز  .ىئدى
  

قەغەز بېرىلگەن  نازارەتچىدىنگۈنۈش ۈئچۈن  بىزگە سىياسىي ۋە خەنزۇ تىلى وئ    ،  ىدىغىنىمىز بول  بىردىنبىر مۇستەسنا .16 بىزگە پەقەت    .ۋاقىتالر ىئدى  قەلەم ۋە 
 .ناتتىخەنزۇچە يېزىش ۋە پاراڭلىشىشقا رۇخسەت قىلى

  

قۇرۇق ۋە    تەكخۇددى تاش  موما،    ىدىئ  تېگىشلىك نەرسە ئەمەسىئنسانالر يېيىشكە  ناشتىلىق  بۇ  ئەمما      .دا ناشتىلىق بار  9ئەتىگەن سائەت   .17   ۇئماچ بولسا 
ۇئنىدىن قوناق  سۇيۇق ىئدى  سۇ ۋە  كېلىپ     .ېئتىلگەن بولۇپ بەكمۇ  ۇئماچنى ھارۋىدا ېئلىپ  ائدەتتە ۇئالر  كەتكەن بوالتتى.  كۆكۈرۈپ  مومىنىڭ ىئچى بولسا 



گىنى ىئشىكنىڭ تۆشۈگىدىن ىئتتىرىپ كىرگۈزۈپ تۆشۈك تىن ۇئماچنى چىلەككە تۆكەتتى. ۇئماچنىڭ يېرىمى  ھەر بىر كامىرنىڭ ۇئدۇلىغا كەلگەندە بىر ۇئماچ چىلى
تۆكۈلەتتى.    يەرگە  يېرىمى  قالغان  چۈشسە  ۈئچۈن  40چىلەككە  ۇئماچ  ائدەم  بولۇپ  3.5  -   3بېرىلگەن  ئەتراپىدا  ائدەم   كىلو    گىرام  100  تەخمىنەنۇئۈچۈن  ھەر 

 .يەنىال يەيتتۇقۇئنى  بولغاچقا ، ئەمما قورسىقىمىز ائچقان  تتىتەرلىك پىشۇرۇلمىغاچقا يېيىشكە بولماييېۇئماچ   .ۇئماچ تېگەتتى
  

ۋاقىت    20  ناشتىلىق  .18 قىلىدۇمىنۇت  بىز   ، داۋام  تەييار  9.20شۇڭا  ىئدى    ئەتراپىدا  كېرەك  سائەت     .بولۇشىمىز  ئەتىگەن  بىز  كېيىن  غىچە   10بۇنىڭدىن 
  10نى كامىر ۇئالر ھەر بىر  تەكشۈرۈشى بار ، داىئرىلەرنىڭ دا 10ئەتىگەن سائەت   .ىئدى ۋەتەنپەرۋەرلىك ناخشىلىرى ۋە دۆلەت شېئىرىنى ېئيتىشىمىز كېرەك

الر   التتى، ھەممەيلەن سوراققا تارتى  ەتتىساقچى بىلەن تەكشۈر     .تتىنى كونترول قىالۇئالر   الر بولسا ىدىغان، ائيرىل  تتىق قىالسورا  نى، ئەگەر يېڭى ائدەم بولسا ۇئ
كونترول تەكشۈرۈش  بۇ  سائەت ۋە  ائخىرلىشىدۇ 12 چۈش  تۇنجى . دە  كىشەنسىز   مەن  تەكشۈرۈشكىمۇ  ۋە  ىئدى  يوق  كىشەن  پۇتلىرىمدا  كىرگەندە  كامىرغا 

كىلوگىرام    5ۇئالر تەخمىنەن   ، مەجبۇر بولدۇم  چىقىرىشقادە بىر ائدەم ىئشىك ائلدىغا كەلدى ، مەن پۇتۇمنى ىئشىك تىن    12كەچ سائەت  ئەمما    .چىققان ىئدىم
گېردا پۈتۈن ۋاقتىمنى پۇتۇم پۇتۇمغا سالدى  كىشەننى ال ۆئتكۈزدۈم كىشەن  ا  د، مەن  كىشەنلىنىپ .بىلەن  قولى  بىلەن باغالنغان  كىشەن    دىكىپۇتلىرى  كامىردا 

الر وئرنىدىن تۇرالمايتتى -ياش خانىم  .تتىماڭغاندا ېئگىلىشكە مەجبۇر بوال   ، قىزالر بار ىئدى ، شۇڭا ۇئ
  

قولى بولمىغاچقانەرسە    اليدىغانكېيىن پاكىز   بارغاندىنبىز ھاجەتخانىغا   .سۇ يوق ىئدىكامىردا   .19 مەجبۇر ىئدۇقبىلەن ۆئزىمىزنى پاكىز   مىزبىز  ئەھۋالنى   .لەشكە 
مىنۇت    40، ھەممىمىز    تتۇقبىز ھەر ھەپتىدە پەقەت بىر قېتىم يۇيۇناالي .ايتتىقويۇلمشىمىزغا يول  نىتېخىمۇ چىدىغۇسىز قىلىدىغىنى شۇكى ، بىزنىڭ داىئم يۇيۇ

بۇنداق قىسقا ۋاقىت ىئچىدە  .ناتتۇقھەر قېتىم ىئككى ائدەم بىللە يۇيۇ .ېرەتتىۇئالر بىزگە پەقەت بىر تال سوپۇن ب .يۇيۇنۇپ بولۇشىمىز كېرەك ىئدىىئچىدە 
مۇ  بىلەن  سوپۇن  مىقداردا  چەكلىك  يۇيۇۋە  ئەمەسنۇۋاپىق  مۇمكىن  ھەقىقەتەن  كەتتى  ەرجاراھەتل  لىرىمىزگەبەدەن  بىلەن  مەينەتلىك     .ىئدى  ش     .چىقىپ 

 .ھەممەيلەننىڭ بەدىنى پىت بىلەن تولغانىدى ىغاچقايۇيۇنالم يېتەرلىك ھېچكىم
  

قولىمىزنى   ائندىن بىز .ىئدى كېرەكىئچىشىمىز سۇ بىلەن دەرھال ېئلىپ  بەرگەن ۇئالر بىزگە  .ىئچىشىمىز كېرەك ىئدى ھەر ھەپتە ، ھەپتىدە ىئككى قېتىم دورا .20
 ۇئنىڭدىن كېيىن بىزدىن قان ېئلىناتتى.   ى. كۆرسىتىشىمىز كېرەك ىئد

  
سائەت   .21 كەچ  بىز    10.30-7كەچتە  ۆئگىنىشكە    5ائرىلىقىدا  ناخشىسىنى  قايتا  مەجبۇرلىناتتۇقۋەتەنپەرۋەرلىك  ۇئالرنى  كېرەك-،  تەكرارلىشىمىز  بۇ     .ىئدى  قايتا 

التتىخانىمالر بىلەن  كامىردىكى باشقا  , مەزگىلدە توختاپ  غا ھېيىز كەلمەي قىز -بۇ دورىنى ىئچكەندىن كېيىن ھېچقانداق خانىم   .پاراڭلىشىش ىئمكانىيىتى بو
، بويسۇندۇرۇش     .قالغانلىغىنى بىلدىم ، زېھنىنى يوقىتىش  ، ھەتتا ائتابىز ماغدۇرسىزلىنىش  قىلىشقا مەجبۇر بولدۇق  ياكى    اائن-رولى بار دورىالرنى ىئستېمال 

 .ھەيز دەۋرىمىزنى توختاتتى  دورىالربۇ   .وئيلىمايدىغان ھالغا كەلدۇقزنى مىبالىلىرى

  

ۋاق   چۈئ ۈنىگەك ەقالدىم. بىزگ نتۇپۇئ  ەمىنىمۇت ېمەكلىكنىڭبولمىغاچقا ، ي ېزىمىس ەم ت ېچقانداقھ ېيىن ك بىر مەزگىلدىن   ىئدى. ەست ناھايىتىھايات  .22
ق س ۋە موما  ۇرۇلغان: ناشتىدا بىر كىچىك ، ھوردا پىشلەتتىېرىتاماق ب ناھايىتى ائز تاماقتا بىر كىچىك ، ھوردا   ۈشلۈك، چۇئمىچى  ۆممىقوناقك ۇلى

  تكەندىنۆئ ۋاقىتشورپىسى. بىر ائز  ېسىۋىلەكي ۋە موما ۇرۇلغانتاماقتا بىر كىچىك ، ھوردا پىش ەچلىكشورپىسى ، ك ېسىۋىلەكي ۋە موما  ۇرۇلغانپىش
خۇددى چۈشەۋاتقاندەك، ۆئمۈر بوي  ى مۇشۇ يەردە ياشاۋاتقەندەك تۇيغۇغا كېلىپ   ەن. مبىلەلمەس بولدۇم ، قورسىقىم ائچقان ياكى تويغانلىقىمنى  ېيىنك

  .قالدىم
پىشمىغا .23 بىزگە  قېتىم  ۇئ  موما ن  بىر   ، يىگۈچەبېرىلدى  تۈرۈپ   نى  مۇھاپىزەتچىلىرىنى   .قالدى  گېلىمىزغا  تۈرمە  ۇئالرغا    چاقىرىپبىز  نى  مومىخام  ، 

الر: »بۇ س .ېئيتتۇقمىزنى  ىگەنلىگەنيېيەلم بولىدۇ ، ئەمما بۇ يەردە بېرىلگەننى   اڭدە تاللىسىڭۆئيۈ  ؟ەننى بىلمەمسلىگىڭقەيەردە ىئكەن .ڭ ئەمەسۆئيۈنىڭ  ېۇئ
 دىدى.  .« ېتىپ ھاكاۋۇرلۇق قىلىشىۋاتىسەنبەلكىم بەك تويۇپ ك  .ەنيەيس

  
كېيىن .24 شىكايەتتىن  ھەپتە ، بۇ  بىر  بىزگە  ،    موما  پەقەت  ۇئالر  بېرىپ  سۇ  جازالىدىۇئماچ  ۋە  بىزنى  بىلەن  .بەرمەي  سۆزلەش  ۇئيغۇرچە  بىزنى  ۇئالر  ائندىن 

وئخشاش    كامىردىكىلەرنىباشقا  ۇئالر   .ئەيىبلىدى بىلەنمۇشۇنىڭغا  خەنزۇچە   .جازالىدى  سەۋەپلەر  پەقەت   ، قىلىنىدۇ  مەنىئ  سۆزلەش  »ۇئيغۇرچە  الر:  ۇئ
الر .« دېدىشسۆزلە  .تاماق بېرەتتى پەقەت خەنزۇچە سۆزلىسەكال  بىزگە  ۇئ

  
قىزنى -ھەر ىئككى خانىم   .ز دولقۇنى تەكشۈرىشىگە ېئلىپ بېرىلدۇقارايوندىكى باشقا تۈرمىگە ۇئلترا ائۋ كامېردىكى خانىمالر بىلەن بىرگە مۇشۇ كېيىن    دىنائي   3 .25

قىلى ، زەنجىر بىلەن باغالپ كونترول  كەلگەندە     .ىغان رايونغا ېئلىپ بارددى ائپتوبۇسقا ېئلىپ چىقىپ  قايتىپ  بەزىلىرى   نىڭقىزالر -خانىم  كامىردىكىسوراققا 
 .قايتىپ كەلمىدى

  
كېسەل بولۇپ  روھىي  ۋە ۇتقاقلىق ، ت ەتتىھوشىدىن ك ېتىشمەسلىك تىني ېمەكلىكي الر . ۇئدۇچار بولدى ېسەللىكلەرگەك ەگەشمەئ غىرائيالالر ېئ ۈركۈم بىر ت .26

خانىمالر   . ۇئۈم ردۆ قىلغانلىقىنى ك ەتر  ۇيرۇقنى، بسۈركەپتامغا يۈزىنى  ،  رۇپتامغا ۇئ ېشىنىجارقىراپ ، ب-ۋارقىراپ ڭقىزالرنى-ياش خانىم ەن. مكەتتى
،   بېرىپا غمىسىر ائنىسىنىڭ وئرنىدا -ائتا ، ۇئ نداققاۇمىسىردا ت ڭلىسىىئدى ، سى بار ياشلىق بىر خانىم 25. ەلمىدىقايتىپ ك ەزىلىرىب ۋە لدىېتىك لىپېئ

سوراق   الر. ۇئ ايتتىسور  كۆرۈشمىگەنلىگىنى-ۆرۈشكەنك ەنبىل ەرسىبىر  نىڭ راق قىلىپ ، ۇئداىئم سو  نىۇئ  الرقىلغان. ۇئ  ەم ىئككى ائي يارد ڭلىسىغاسى
  نىڭغا ۇئ ەيلەن. بىر يتتىېئ ەگمەسلىكىمىزنى ت نىڭغاۇئ ۋەقويدى غا تاشالپ ۇلۇڭب كامېرغا ئەكىرىپ نىقىز  . ىئككى ساقچى ۇئغانر ۇئ  ېشىغاب نىڭۇئ ەريانىداج

لەختە بولۇپ  -تەك لەختىۆشگ ەن چىرىگ ېشىنىڭبتۇتقان قىز ۇئ قىزنىڭ  . ۇئسورىدى ۇتماسلىقنىت الردىنۇئ ، ۇئتۇتىۋىدى ېشىغاب ۇپبول ەرمەكچىب ەسەللىت
  .دىېتىلك لىپھوشىنى يوقىتىپ ، ېئ ۇئ ېيىنك ۈندىنك 3. غانلىغىنى ېئيتتىقىل ېستولغانلىقىنى ھ ەتكەجاراھ ۈتۈنلەي، پ كەتكەنلىگىنى



بىر  پجەنۇ  .27 يەنە  ۇئ  دىن   ، بار  تىرنىقى     .ىئدى  ياشتا   36خانىم  ئۇئنىڭ  بولۇپ،  چىدىيالمايتتىميۇلۇۋېتىلگەن  قاراشقا  تىرنىقى     ..ۇنىڭغا  جەريانىدا  سوراق 
خانىم يۇلۇۋېتىلگەن   ىئدى-ياش  كۆپ  ناھايىتى  تۇراتتىم .قىزالر  يىغالپ  داىئم  مەن  سەۋەبتىن  تەسەللى   .بۇ  ماڭا  قىزالر   ۆزىگەس  ڭنىساقچىالر    .بېرەتتىباشقا 

گ ۇقارىغاندا بىر خانىم ب  .ىئدى ەلگەنكىئشلىگىلى   گەرۇمچىۇئ ي ۇرمات ەنۇبتاج ۇئ  ۈنكى، چ ېلىنگەنك لىپېئ ېرغاال
  

، ئەمما كېيىنكى  چاقىردۇقدوختۇر  بىزبىر كۈنى بىر خانىم ھوشىدىن كەتتى ،  .شاراىئتى ىئنتايىن ناچار بولۇپ ، ھاجەتخانا سەۋەبىدىن ھاۋا بۇلغانغان كامىر .28
كەلمىدى قىلماقچى بولدى .يېرىم سائەتتە ھېچكىم  قارىدى  .بىر خانىم ۇئنىڭغا ياردەم  كېلىپ ىئشىككە  كېيىن ىئككى ساقچى ۋە بىر دوختۇر  يېرىم سائەتتىن 

ۇئنىڭغا   نېمىشقا  خانىمنىڭ  سورىدى  ياردەم ۋە  كەتتى .بەرگەنلىكىنى  ېئلىپ  ائيالنى  ۇئ  كۈن   .ۇئالر  نەچچە  بىر  ۋە  كەلدى  قايتىپ  كېيىن  ھەپتىدىن  بىر  ۇئ 
« دېگەن سۆزنى تۇنجى قېتىم كامىربۇ مېنىڭ »قاراڭغۇ     .دىدى   «گەكامىر   ڭغۇقارا»ۇئ .نلىكىنى سورىدىممەن ۇئنىڭدىن بىر ھەپتە قەيەرگە كەتكە .پاراڭالشمىدى

ىئدى بىلدىم .ائڭلىشىم  ىئكەنلىكىنى  جاي  قاراڭغۇ  بۇنىڭ  مەن  بولمايدىغان     .كېيىن  تۇرغىلىمۇ  ۆئرە  مېتېر   1ۇئ  تاياقچە  كۇۋادرات  تۆمۈر   ، بولۇپ  قەپەس  ق  لى
ياسالغان بولمىغاچ  ،ىئدى بىلەن  تۇرغىلى  كېرەك  ۆئرە  وئلتۇرۇشىڭىز  ائستىدىئدى.     داىئم  قەپەسنىڭ  ائ  ىن بۇ  تۇر  .تاتتىاتقسۇ  ھەپتە  بىر  قەپەستە  بۇ  غان  ۇئ 

قانالر بار  ئەتراپىدا نۇرغۇن چاش  .بېرىپتۇۋە ائزراق سۇ  نان ھور  يەيدىغانغا  .كېرەك ىئدى ە ھاجەت قىلىش ۈئچۈن قەپەز تۆشۈكىگە قىلىشىۇئ قەپەست بولۇپ، 
قىلمىسا  كەنىئ ېئھتىيات  ۇئ  ئەگەر  الر، ،  چىشل ۇئ ۇئنى  قوغداشقا  ەيتتى.كېلىپ  ۆئزىنى  ۇئخلىماي  چىشلىگەچكە،  قىلىپ  ھۇقۇم  چاچقانالر  قالسا  ۇئخالپ 

 . يوق ىئدى ائساسەن قۇياش نۇرى  دەكامىر قاراڭغۇ    .مەجبۇر ىئدى
  

قاراڭغۇ   .29 خانىم  بىر  كېكامىر يەنە  ېئلىپ  ۇئنى  .دىتىلگە  ۇئالر   ، قالدى  بولۇپ  ساراڭ  ۇئ  كېيىن  كەتتى  يەنە  ۇئنىڭدىن  ،  .ېئلىپ  بولۇپ  كېسەل  مەن  قېتىم  بىر 
دە تۇرغاندىن كېيىن كامىر قاراڭغۇ   ۇئ ماڭا مەن ۇئنىڭغا ېئيتتىم ۋە .سورىدىمەندىن قايسى تۈرمىدىن كەلگەنلىكىمنى ۇئ يەردىكى بىر قىز    .دوختۇرخانىدا ياتتىم

ۇئنىڭ ېئيتتى بىر خانىمنىڭ بارلىقىنى ېئلىپ كېلىنگەن نىڭغاوئرۇندۇقتا ۇئ ۇئالر  خانىمنىڭۋە  ۇئ  ۆئلۈك تەك بولۇپۇئ     .شقا بۇيرۇپتۇيۇيۇ  بەدىنىنى   غا  ،   خانىم 
 .كەنساقچىالر ۇئنى ېئلىپ كەت  كېيىن،  ىغانھېچقانداق ىئشقا ىئنكاس قايتۇرم

  
ۇئالر   .30 تۇغۇتلۇق  بەزىدە  يېقىندا  چىسىم  ئبىر  بۇنى  مەن  كېلەتتى،  ېئلىپ  ائيالالرنى  كۆكرىكىبولغان  بالىسى    سۈتتىنتامچىلىغان    دىنۇالرنىڭ  يېقىندا  ۇئالرنىڭ 

قېتىم   .بىلەتتىم  بولغانلىغىنى ۇئالردىن بىر  دىم بالىسىنىڭ بىرىدىن مەن  سورى نەدە   .نەدىلىكىنى  ھازىر  بالىسىنىڭ  ئەمما  تۇققانلىغىنى،  يېقىندا  ائيال  ۇئ 
  ەكىس ئ  ەلبىيس  ەمىشەھ  ىالردور ۇئ    توختاتتى.    ەپچىقىرىشنىىئشل  ۈتس  ۇئ  نىڭ بىلەنۇ، ش  دىېرىلدورا ب  نىڭغاۇئ  ېيىنك  ىنى بىلمەيدىغانلىغىنى ېئيتتى.ىئكەنلىگ

 .تتىقىال ەيداپ ەسىرت
  

 ۇياخشى بولىد ېخىمۇبولسام ت ەتكەنك لۈپۆئ ەنقىلغىلى تاس قالدىم. م ۇلقوب ەپد ەقدىرىمت لۈمنى، ۆئ چىقتىمداىئم يىغالپ  ەنائيدا ، م چائلدىنقى ۈئ .31
  ەن . مائلماشتۇرۇپ تۇراتتى گەكامىر بىر  ەنەي دىنكامىر بىر  ەھبۇسالرنىم ۋۇلالر، قارا چۈن بولماسلىق ۈئ ۇناسىۋەتم ۇرىسىداوئتت ەھبۇسالروئيلىدىم. م ەپد

. ۇتوختايد ەسكەت ۇغايىب بولغانلىقىنى بىلىشم ەرنىڭكىشىل ۇنداقال، ش ۇرىدۇقىيىنالشت ېپىشنىدوست ت ۇباقمىدىم. ب ۇپبول ۇقائرت ۈندىنك 5 دەكامىر بىر 
  .ە قىالتتىەندپاراك داىئم ۋە ڭلىق ىئنتايىن جاراائۋازى ،  چېلىنىدۇ ۈدۈكگ ېتىمق 20 ۈنىگەك ۈرمىدەت

 
ائدەتتە  .بۇ خانىم ۇئ يەردە ناھايىتى كۆپ سوراق قىلىنغان .يۆتكەلدى ، ۇئ باشقا تۈرمىدىكى ئەھۋالنى تەسۋىرلىدى كامىرىمغابىر خانىم باشقا تۈرمىدىن مېنىڭ  .32

سوراق جەريانىدا ۇئنىڭ پۇتى ۋە قوللىرى كارىۋاتقا باغالنغان بولۇپ ، ۇئ ھوشىدىن كەتكۈچە تۆمۈر زەنجىر بىلەن   تتە بولۇپ ى ىئككىنچى قەۋەكامىر ، سوراق 
، يەپ .انۇئرۇلغ كەتكەن  كۈن ھوشىدىن  قالغان-ائندىن ۇئ بىر نەچچە  ، وئخشاش   .ىئچىشكە ائمالسىز  كېيىن  كېيىن ياخشىراق بولغاندىن  ۇئ بىر ھەپتىدىن 

قايتا تەكرارالن-تەرتىپ  ېئيتتى    .غانقايتا  ېئنىق  ۇئچرىغانلىقىنى  باسقۇنچىلىققا  ۇئنىڭ  جەريانىدا  سوراق  خانىم   .ماڭا  سوراق   قىزالرنىڭ-باشقا  قارىغاندا  سۆزىگە 
 .باسقۇنچىلىق قىلىش داىئملىق ائدەت ىئدى گۇرۇپپا بويىچەجەريانىدا 

  
مگە  ۆئلۈ  مەن مېنى  شۇڭا   .يېنىمدا نۇرغۇن ساقچىنى كۆردۈم    .كىيگۈزدىبېشىمغا    بىر قارا خالتىنى ۇئالر .ىگە ېئلىپ باردىكامىر يەر ائستى   ائيدىن كېيىن مېنى   3 .33

يوقاتتىم  دەپكېتىۋاتىدۇ    ېئلىپ باشلىدىم ۋە كونتروللىغىمنى  كارىدورنى   .تىترەشكە  ۇئزۇن  ئ مېنى  بىرڭ  باردىكامىر   چىدىكى  ېئلىپ  الر   .گە  قارا  ۇئ بېشىمدىكى 
پۇتۇم  خالتىنى ۋە  قول  بىلەن  زەنجىر  ېئغىر  مېنى  ائندىن   ، كېيىنكى   .باغلىدىوئرۇندۇققا    نى ېئلىۋەتتى  مېنى    24ۇئالر  ىئچىدە  قىلىشقا  سائەت  سوراق 

ائلمىدىم .باشلىدى ائرام  بارالمىدىم .مەن  قىلىندى .ھاجەتخانىغا  سوراق  توختىماي  تۇراتتى  2ھەر   .ۇئ  ائلمىشىپ  ساقچى  بىر  دەسلەپتە  ۇئالر .سائەتتە  مېنى 
قوي  ىئمزا  قەغەزگە  قىلغان  تەلەپ  قويۇشنى  ائجىز  .   اتتىبولۇۋات ماقچىدۇر ىئمزا  بەك  مەن  كېيىن  ۇئخالپ    كەتتىمالپ  سوراقتىن  بولغاچقا  ائجىز  بەك  مەن   ،

  ى ن ېم , سائەت كېيىن ۇئالر زەنجىر ېئلىۋېتىپ 24 .مەن يەنىال قەغەزگە ىئمزا قويۇشنى رەت قىلدىم .بىلەن ۇئردى  كالتەك ياكى ياغاچ    كالتەك توك    ېنىقالغاندا م
 .دىىلبىر دوختۇر كېلىپ ياردەم ق  .، شۇڭا يىقىلىپ كەتتىم كەچكەپۇتلىرىم ىئششىپ كەت  .شقا بۇيرىدىدەس تۇرۇ

  
  قارا خالتىنى يەنە    بېشىمغانى تەلەپ قىلدى ، ۇئالر  ىمدوكالت قىلىش  تۈۋىدە  مەندىن ىئشىك    .دوختۇرخانىغا ېئلىپ كېلىندىم  ھۇشۇمغا كەلگەندىن كېيىن   مەن  .34

مېنى  كىزگۈزدى   قويدى.  كامىر -408ۋە  ئەكىلىپ  پەقەت  كامىر گە  ،  بىر    دە  ىئدىكارىۋات  بار  وئرۇندۇق  ۋە  قوي .ۈئستەل  باغالپ  وئرۇندۇققا  مېنى  ۇئ    .دىۇئالر 
باشقايەنە   مەندىن  بار ۆئدە  ائدەم  قىلى  ىئدى   ۈئچ  سوراق  بىرى   ، تەرجىمان  بىرى   ، كومپيۇتېردا  بىرى  تەلەپ    .دىغان،  قويۇشنى  ىئمزا  يەنە  مەندىن  ۇئالر 

ېئھتىياجلىق  .قىلدى ائدۋوكاتقا  ۋە  قىلدىم  رەت  ېئيتتىم  مەن  كېرەكلىكىنى  .ىئكەنلىكىمنى  قويۇشىم  ىئمزا  ۈئچۈن  ېئرىشىش  ئەركىنلىكىمگە  مېنىڭ  الر  ۇئ
ۋە قارشىلىق  دېدىم  مۇمەن سىزنىڭ سىڭلىڭىز ۋە ائنىڭىز يوق .ېلىۋېتىپ يېنىمغا كېلىپ ، زەكەرنى ائغزىمغا سالماقچى بولدىسئەر ىئشتاننى    خەنزۇ بىر   .ېئيتتى

كۈچىنى نەدىن تاپتىڭ« د قازاق تەرجىمان .ىدكىشى مېنى ۇئر   ۇ خەنز باشقا   . بىلدۈردۈم  قايتۇرۇپ   كامىرىمغامېنى يەنە     .ىدىكىشى ماڭا »سوائل سوراشنىڭ 
ائجىز   .كەلدى بەك  بولۇپمەن  كەتكەن  يۈر   الپ  كەتتىمۇمھوش  پائغرى  ىكىم،  مەن .دىن  كېلىندىم يەنە كېيىن  ېئلىپ  ساقچى   . دوختۇرخانىغا  بىلەن  مەن 

يۆتكەلدىم ماشىنىسىغا  ساقچى  بار  تاياقچە  تۆمۈر  سائەتكىچە    40تەخمىنەن   .وئتتۇرىسىدا  بىر  ماڭدۇقمىنۇتتىن  كۆرۈش   .يول  نەدىلىكىمىزنى  بىزنىڭ 
 . ۇقباراتتكېتىپ   ۇرخانىغادوخت بىر ېرىدىكىي ەلۇم م ڭبىز تاغنى  .يوچۇغىدىن قارىدىم خالتىنىڭ   بېشىمدىكى ۈئچۈن
  



ائخىر  مەن   .35 قېتىم اغدوختۇرخانى بولۇپىئلگىرى  قىتىم   تۆت  بېرىلدىمباسقۇنچىلىق ھەر  ېئلىپ  كېيىن  ۇئچرىغاندىن    كۈن   40  جەمى  دوختۇرخانىدا , قا 
يەردەئ   .ىئدى     وئخشاش ەگتۈرمى  ئەھۋالى   نىڭدوختۇرخانا   .قالدىم ،   ۇ  بولۇپ  بار  دەرۋازا  توسۇۋ كامىر تۆمۈر  بىلەن  بالداقالر  تۆمۈر  تىلگەن ېلەر 

ياش . ىئدى نۇرغۇن  ىئچىدە  ىئدى  الردوختۇرخانىدا  دولقۇنى  .بار  ائۋاز  ۇئلترا  ۋە  تەكشۈرۈش   ، بولۇپ  چۈشۈرۈۋەتكەن  بېشىنى  كىشىلەرنىڭ  كۆپىنچە 
 .پ ېئلىپ كېلىنگەن ىئدىۈئچۈن زەنجىر بىلەن باغال ىتەكشۈرۈش

ر   ۇرخانىدادوخت  .36 كىشىل  ەڭدىكىوئخشىمىغان  بار  ر   ەركىيىملىرى  ىئدى.  ي  الرغاۇئ   ەنائساس  ەڭگىگەبار  ىئشالر  ياتاقداشنىەردى ب  ۈز وئخشىمىغان    ۆزىگە س  ڭ. 
ائپ  ، كىيگ  ەڭلىكر   ېلسىنقارىغاندا  كىشىل  ەنكىيىم  قىسىم  بول  ەربىر  ۇئ  ۇپبار  ۇئخلىتىش  الر ،  مەتتىېتك  لىپېئ  چۈن ۈئنى  ۇئە.    كامىردا   ېمىشقا ن  نىڭدىن ن 

  ۇرۇنب  ېتىشتىنك  لىپېئ  ڭاما  ەنەي  . ۇئۇردۇم قايغ  ەكب  ڭالپائ  ۇنى. بيتتىېئ  لتۈرۈلىدىغانلىقىنىائرقىلىق ۆئ  ۇلوئك  ڭاما  سورىدىم. ائندىن ۇئ  غانلىقىنىخلىيالمايدىۇئ
قوي  ەغەزگەقۇئالرنىڭ   ائىئل  ېرەكلىكىنىك  ۇشى ىئمزا  كېئيتتىقىلىنمايدىغانلىقىنى    ەۋەرخ  ەزالىرىغائ  ە،  كىيگ  ەڭلىكر   ۆك.  قاماق    20-15  ەنلەرگەكىيىم  يىللىق 

  لگەنلەر ىئدى.ېرىجازاسى ب
  نىۇئكېلىپ ، ساقچىالر  رغانداۇئ  ېشىنىب . ۇئىاتتر ۇئ ۋاتقاكارى ېشىنىب ياشلىق بىر خانىم بار ىئدى. ۇئ 20باغالنغان  ەنبىل ەنجىرز  ۇندۇققاوئر  ۇرخانىدادوخت .37

ق بىر قىز  25 يەنە بىر .ەيمەنبولغانلىقىنى بىلم ېمەن نىڭ. ۇئەتتىك لىپېئ نى قىلدى ، ائندىن ۇئ ۈنىئككى ك ۇنىب . ۇئدىر ۇئ ىئككى   ەر، ھ بار ىئدى ياشلى
،   ېرىلدىدورا ب ۇقپارچىدىن ائرت 20  ۈنىك ەرھ ڭاما  .نى ېئيتتىلىۋېتىلگەنلىكىېئ ۆرىكىنىڭب نىڭ ۇئ ڭا. ماتتىتازىالي لىپېئ ۈيدۈكىنىس نىڭۇئ ەيلەنبىر  ەتتەسائ

  .يۇتمىغانلىغىمنى كونترول قىالتتى-قانۇتي ېنىڭمھەر قېتىم  الر ۇئ
 

ياش قىزالر    ەزىدەىئدى. ب  ېرەكك  قويۇپ تۇرىشىمىز   نى قولىمىز   مىزغاېشىب  يېشىپ، بىز كىيىملىرىمىزنى    ېلەتتىك  ە ىئشىكىگ  ېرىمىزنىڭ ساقچىالر كام  ۈندەك  10  ەرھ .38
  .پ ۋاقىرايتتىە« دەمەسپاكىز ئ ڭ»كالال  رۇپۇئ الرنىۇئ  ېلىپك ەنبىل كالتەك. ساقچىالر ياغاچ ۋاقىراشقا باشاليتتى ۋەيىغالشقا 

  

 ەمدىكىلەرگەقازاقىستاندىكى ائىئل ۈنىك-25 ڭائينى-5يىلى -2017،  ە. ىئگىلىشىمچمېرىلدى ب ۇپائيدا قوي-9يىلى -2018  ېيىنك ۈندىنك 10ائي   3بىر يىل ،  ەنم .39
قىلىشقا   ەلەپت ېرىلىشىمنىب ۇپقوي ېنىڭم لەم ائىئدىكى يىلى مايدا ، قازاقىستان-2017. ەۋەتىلگەنئ ەتخ ەبىر پارچ قتۇرۇلغانجىنايىتىم ۇئ ېرورلۇقت

 ۇپقوي ېنىڭم ىدىنداىئرىلىر  ۇڭگوج ۆكۈمىتىائخىرىدا قازاقىستان ھ. ىپتۇەۋەتئ ەتخ ۆكۈمەتلەرگەھ ۇڭگودىكىج ۋەقازاقىستان  ۈنىك ەرھ الر . ۇئ پتۇباشال
  .ېئلىپتۇ ەتكاپال ېرىلىشىمگەب

 
  ۈشكەمېنى ساالمەتلىك تەكشۈرتك .دىىقوللىرىمنى سوزۇشقا بۇير  لەش ۈئچۈنكىشەنلەن ،ىڭ بېشىمغا خالتا كەيگۈزدىقويۇپ بېرىلگەن كۈنى ، ۇئالر مېن .40

ائيروپىالنغا شقا قازاقىستانغا قايتى ڭساقچىالر دوختۇر بىلەن مەسلىھەتلەشكەندەك قىالتتى ، ۇئ مېنى .تۈرمە دوختۇرخانىسىغا ېئلىپ باردى 
ىئككى   ورا بەردى. دماڭا ۋىتامىن ۋە .ىئككى كۈن دوختۇرخانىدا ياتتىم  .مەن نۇرغۇن وئرۇقلىغان ىئدىم ، بەك ائجىز ىئدىم .ېئيتتىالمايدىغانلىغىمنى وئلتۇر 

كىشەنلەرنى ېئلىۋەتتى دىدى».  سەن گۇناھسىز » , :مەسۇئل ساقچى ئەمەلدارى كېلىپ اڭاكۈندىن كېيىن, م بەدىنىم بەك ائجىز بولغاچقا ، ۇئالر مېنى   .ۇئ 
بىخەتەرلىك   دۆلەت ېنىم كۈندىن كېيىن 3  .دىيېمەكلىك بەر  ائز مىقداردابەدىنىم ۆك تۈرەلمەي قالمىسۇن دەپ  يۆتكىگەن مېھمانخانىدا ماڭا تۇنجى قېتىم

ېنىڭ تۈرمىگە  م .كېرەكلىگىنى دىدى شىمرەھمەت ېئيتى غاجۇڭگو ىڭنېم .ۋە نۇرغۇن قەغەزلەرگە ىئمزا قويۇشقا مەجبۇر بولدۇم  ېئلىپ باردى ىئشخانىسىغا
الر ماڭا يەنە تۈرمىدە كۆرگەن بلگ .كىرىشتىن بۇرۇنقى نەرسىلىرىمنى قايتۇرۇپ بەرمىدى  ەنلىرىمنى .ېئيتماسلىققا بولمىسا ۇئالرنىڭ قولىنىڭ ۇئزۇن  ۇئ

باردى ،   لىپېئسەتراچقا  ېنىم  الرۇئ .بۇنىڭ ۈئچۈن بىر قەغەزگە ىئمزا قويۇشىم كېرەك ىئدى مەن .. ىئكەنلىگىنى ۋە مېنى ۆئلتۈرەلەيدىغانلىغىنى دىدى
 مۇددەت كۈن كۆرمەي چىرايىممۇ ائقىرىپ كەتكەن ىئدى ۇئزۇن  ،  ۇپبول ەتكەنائللىقاچان ائقىرىپ ك ېچىمچ ۈنكىچ
 

گېدىد  ۇنداقم  ېنتلىقىغا ائگ  ۇاقارمىقىدىكى شىنخ  ۆلەتزاكىر د  ۆھرەتش  رەىئسى   ڭشىنجا  .41 ال وئرتاق تىلىنى    ۆلەتنىڭ »د  ەركىشىل  ۇرۇلۇۋاتقان ت  ۇتۇپت  ېرالردا: 
گ ۇرۇشت ۇتۇپن تە، م ۋاقتىمدا ۇلغانائي قاماپ قوي 15. «ەيدۇقاراپ ىئلگىرىل گىنىشكەۆئ ەتماھار  ەسپىيك ۋەبىلىملىرى  ۇنقان گىنىشتىنۆئ گ ېرىدىنال  ېرغاال
 .« باقمىدىم ۆرۈپقىلغانلىقىنى ك ەرپس ۋاقىت گىنىپۆئ  ەرسەن ەربىر  ېچكىمنىڭ، ھ كامىردىن كامىرغا يۆتكەلدىم، 

 
  يغۇر وئخشىمىغان ۇئ ۋە ەتتىمك ۇپقورق ەن . م  ەگىشىۋالدىئ ڭاما ساقچىسى ۇڭگوج چۈئ ۇلداىئستانب قېتىمبىر   ەلگەندىن كېيىنك ۆچۈپك ۈركىيەگەت ەنم   .42

 .ۇئچرىمىدىم ەھدىتكەت ېچقانداقھ ېيىنك ۇنىڭدىنب ۋەم ەلدىك ەگەفرانسىي ۈركىيەدىنت ەنم  ېيىن. ىئككى يىلدىن كۇم بولد ەجبۇر م ۇرۇنۇشقايوش داائىئلىلىرى
 

 دوختۇر تەكشۈرۈش
 
الشتىن  ېرغاكام ېنىم الر. ۇئڭاچلىدىيالى چۈن مېنى ېئلىپ كېلىپۈئ ەكشۈرۈشت ەتلىكىمنىساالم ېنىڭ، م ەچتەك ۈنىك ەلگەنك ۈرمىگەت ۇرلۇقنوم-3 .43   سو

  خالتاقارا   ېشىمىزغاب ەبىلل ەنبىل ەھبۇسالر باشقا م ەن، م ەىئچىد ۋاقىت ەتمىگەن ي ەپتىگەائلدى. بىر ھ ەۋرىشكىسىنىئ ۈيدۈكس ۋە ەۋرىشكىسىقان ئ ۇرۇنب
  لتراۇئ  ەنە، بىز ي لدى ائ ەۋرىشكىسى، قان ئ ەكشۈردىت نى، بىز ىئدىبار  سكۈنىلىرىۈئ ۋاالش، كارىدوردا دا ېلىندۇقك لىپېئ ەرگەبىر ي ەلۇم نام گۈزۈلۈپكىي

  ۈرمەت ېنى، م ەتتىمك دىنھوشى ېتىمبىر ق ۈرمىدەت ۇرلۇقنوم-3 ەن . مەكشۈرۈلەتتۇقت ڭاچيالى ېتىمبىر ق ەپتىدە. بىز ھەكشۈرۈلدۇقتبىلەن  ۇنىدولق ۋازائ
، بىر   ۈرمىدەت-2. ەكشۈرتەتتۇقت ەتلىكساالم ېگۈدەكد ۈندەك ەممىمىز، ھ ۆردۈم ك ەھبۇسالرنى م ۇرغۇنباشقا ن ەردەي باردى ، ۇئ لىپېئ ۇرخانىسىغادوخت

بىر   ۈندەك 10 ەر ھ گە. بىز ۇقاتتۇر ت ەكشۈرۈلۈپتائرقىلىق  ۇنىدولق ۋاز ائ لتراۇئ بېرەتتۇق ۋە ەۋرىشكىسى بار ، بىز داىئم قان ئ ۇالتورىيەسىائمب ۋاالشدا ڭچو
ائخىرقى قېتىم   ېرىپب لىپېئ ۇرخانىسىغادوخت ۈرمەت ڭچو ېنى، م ۇرۇنب ېرىلىشتىنب ۇپقوي ەن، م ۈنىك-27 ڭائينى-8يىلى -2018.  راتتىۇئ ۇلوئك ېتىمق
 .ەكشۈرۈلۈلدۈم ت


