گۈلباھار جېلىلوۋا
ائيال ،يېشى 57
مەن -1964يىلى -4ائپرېل قازاقىستاندا تۇغۇلغان .مەن كىيىم-كېچەك تىجارىتى بىلەن شۇغۇلالنغان  20يىلغا يېقىن ۋاقىت ىئچىدە  ،جۇڭگونىڭ زاۋۇتلىرىدىن مال
سېتىۋېلىپ  ،قازاقىستانغا ېئكسپورت قىلدىم.
ۋاقىت خاتىرىسى
.1

-2017يىلى مايدا مەن سودا ھەمراھىمنىڭ قىزىدىن كەلگەن تېلېفوننى تاپشۇرۇۋالدىم  ،ۇئ ماڭا ماللىرىمنىڭ جۇڭگو چوڭ قۇرۇقلۇقىدىن كەلگەنلىكىنى ،
ساقالش ھەققى ىئنتايىن يۇقىرى بولغاچقا  ،بالدۇرراق ۇئرۇمچىغا بېرىپ  ،قازاقىستانغا ئەۋەتىشنى وئرۇنالشتۇرۇشىم كېرەكلىكىنى ېئيتتى .مەن ائلمۇتادىن
ۇئرۇمچىگە بارىدىغان ائپتوبۇس بىلەن سەپەر قىلىپ -5 ،ائينىڭ -21كۈنى كەچتە يېتىپ كېلىپ  ،بىر مېھمانخانىدا قالدىم .ئەتىسى ئەتىگەندە ۈئچ ساقچى
مېنى مېھمانخانىدا قولغا ائلدى .مېنى كەچ سائەت  11:30ئەتراپىدا ۇئرۇمچىدىكى -3تۈرمىگە ېئلىپ كېتىشتىن بۇرۇن مېنى ساقچىخانىدا سوراق قىلدى.

 .2ساقچىالر مېنى تۇنقى قېتىم -2017يىلى -5ائينىڭ -22كۈنى ۇئرۇمچىدە قولغا ائلدى  ،ئەتىگەن سائەت  8دە  3ساقچى مېنىڭ ھۇجرامغا كېلىپ  ،پاسپورتىمنىڭ
نەدىلىكىنى  ،قاچان ۇئرۇمچىگە كەلگەنلىكىمنى سورىدى .مەندىن ىئلگىرى بۇ سوائلالر سورالغان بولۇپ  ،بۇ يەردە ائالھىدە ىئش بار دەپ وئيلىمىغانىدىم.
مېھمانخانىنىڭ كۈتۈۋېلىش وئرنىدىن پاسپورت ائلغىلى باردىم ۋە ۇئالرغا باردىم .ۇئالر پاسپورتىمغا قاراپمۇ قويماي مەندىن دۆلەت بىخەتەرلىك ىئشخانىسىغا
بېرىشنى تەلەپ قىلدى.
 .3شۇنداق قىلىپ ،ۇئالر مېنى دۆلەت بىخەتەرلىك ىئشخانىسىنىڭ بىر كامىرىگە ېئلىپ بېرىپ مېنىڭ تېلېفونۇمنى ېئلىۋالدى .ۇئالردا ائالھىدە ۈئسكۈنى ائرقىلىق
مېنىڭ تېلېفونۇمدىكى بارلىق ۇئچۇرالرنى ائلدى .سوراق قىلىش ئەتىگەن سائەت  8دىن چۈشتىن كېيىن سائەت  3كىچە داۋامالشتى .ائندىن مېنى نۇرغۇن
سوراقخانىالر بار يەر ائستى كامىرىگە ېئلىپ بېرىپ تۆمۈر وئرۇندۇققا وئلتۇرغۇزدى  .ۇئنىڭدىن كېيىن قول-پۇتۇم باغالپ سوائل سوراشقا باشلىدى  .مەن
خەنزۇچە سۆزلىيەلمىگەچكە  50ياشتىن چوڭراق بىر ائدەم تەرجىمانلىق قىلدى.
 .4ۇئالر تېلېفوندا مەن رايوندىكى ھېچقانداق ۇئيغۇرغا تېلېفون قىلغانلىقىمنى تاپالمىغاچقا  ،ۇئالر تېلېفوننى قاچان سېتىۋالغان دېگەندەك سوائلالرنى
سورىدى .مەن  1.5يىل بۇرۇن جاۋاب بەردىم .ۇئالر يەنە مېنىڭ دىنىمغا ئەمەل قىلىدىغان-قىلمايدىغانلىقىمنى  ،كىم بىلەن ائالقىلىشىدىغانلىقىمنى ۋە شۇنىڭغا
وئخشاش سوائلالرنى سورىدى .شۇنداقال  ،بالىلىرىمنىڭ كۈندە  5ۋاق ناماز وئقۇيدىغان -وئقۇمايدىغانلىغىنى سورىدى .ۇئالر مەندىن يەنە تۈركىيەگە بارغان -
بارمىغانلىغىمنى سورىدى ،مەن ۇئالرغا مەن بىر ئەركىن دۆلەتتە ياشايمەن ،مېنىڭ قەيەرگە بېرىشىم مېنىڭ ئەركىنلىگىم ،سەن بۇنى نىمىشقا سورايسەن
دىدىم .ۇئالر بىر كالتەكنى ېئلىپ مېنى ۇئردى ۋە ماڭا بۇ يەردە سوائل سورايدىغان بىز سەن ئەمەس  ،شۇڭا سوائلالرغا جاۋاب بېرىشىم  ،جاۋاب قايتۇرماسلىغام
كېرەكلىكىنى ېئيتتى  .ۇئ پۈتۈن سوراق قىلىش بىر ھۆججەتكە مۇناسىۋەتلىك بولۇپ  ،ۇئالر مەندىن كەچ سائەت  11گىچە قەغەزگە ىئمزا قويۇشىمنى تەلەپ
قىلدى .مەن ۇئالرغا بۇ تىلنى رۇس تىلىدا ۆئگەنگەندەك چۈشەنمەيمەن  ،شۇڭا ائدۋوكات ۋە تەرجىمان ئەكەلمىسىەڭ ىئمزا قويمايمەن دېدىم .مەن قەغەزگە
ىئمزا قويۇشقا قارشى تۇردۇم .ساقچىالرنىڭ ماڭا كۆرسەتكىنى -2017يىلى -5ائينىڭ -21كۈنى ۇئرۇمچىغا كەلگەنلىكىم ۋە -22ماي تېرورلۇق جىنايىتى بىلەن قولغا
ېئلىنغانلىقىم ھەققىدە يېزىلغان رەسمىي ھۆججەتلەر ىئدى .مەن ۇئ ۋاقىتتا قەغەزدە نېمە بارلىقىنى بىلمەيتتىم ۋە ىئمزا قويۇشنى رەت قىلدىم .ائندىن ۇئالر مېنى
كالتەك بىلەن يەنە بىر قېتىم ۇئردى  ،ئەگەر مەن ۇئنىڭغا ىئمزا قويمىسا م  ،مېنى بىر يەرگە ائپىرىپ شۇڭا ۇئ الر مېنى ىئمزا قويۇشقا مەجبۇراليدىغانلىغىنى دېدى.
 .5ساقچىالر مېنى جۇڭگودىن  17000يۈەن ( 2000فوندستېرلىڭ) نى تۈركىيىدە تۇرۇشلۇق نۇر دەپ ائتىلىدىغان تەشكىالتقا يۆتكىگەن دەپ ئەيىبلىدى .مەن
ساقچىغا بۇنداق تەشكىالتنى ائڭالپ باقمىغانلىقىمنى  ،ئەزەلدىن جۇڭگودىن تۈركىيەگە پۇل يۆتكىمىگەنلىكىمنى ېئيتتىم .ئەمما ساقچىالر مېنىڭ يالغان
سۆزلىگەنلىكىمدە چىڭ تۇردى  ،نۇرغۇن سائەتلىك سوائل-سوراقالردىن كېيىن مېنى ئەيىبلەشنى ېئتىراپ قىلىشقا قىستىغاندىن كېيىن  ،مەن ئەزەلدىن بۇنداق
ىئشالرغا ائرىالشمىغاچقا  ،ۇئالرنىڭ ھېچقايسىسىنى ېئتىراپ قىلىشنى رەت قىلدىم .مەن ۇئالرغا« :سىلەر مېنى ۆئلتۈرەلەيسىلەر .ۆئزەڭالر خالىغان ىئشنى
قىالاليسىلەر .مەن پەقەت بىر سودىگەر ائيال« دىدىم .ائخىرىدا ۇئالر« :بىز بۇنى قايتا وئيلىنىپ كۆرەيلى» دېدى .مېنىڭ قولۇمغا كىشەن سېلىنىشتىن بۇرۇن
سېرىق تۈرمە فورمىسىنى كىيىشكە مەجبۇر بولدۇم ،ائندىن بېشىمغا قارا رەڭلىك خالتا كىيگۈزۈلۈپ  ،مەن كېلىشتىن بىر ھەپتە بۇرۇن بارلىق ائيالالر الگېرىغا
ائيالنغان ۇئرۇمچىدىكى سەنكەن دەپ ائتالغان -3نومۇرلۇق تۈرمىگە ېئلىپ بېرىلدىم .مەن ۇئ يەردە ۈئچ ائي تۇتۇپ تۇرۇلدىم  ،ائندىن -2018يىلى -9ائيدا
قويۇپ بېرىلگۈچە ائيالالر تۈرمىسىگە يۆتكىلىشتىن بۇرۇن ۇئرۇمچىدىكى -2نومۇرلۇق تۇتۇپ تۇرۇش وئرنىغا ېئلىپ كېلىندىم.
 .6مەن قارشىلىق بىلدۈرگەچكە ىئككى ائدەم مېنى ساقچى ماشىنىسىغا سۆرىدى .دەسلەپتە ۇئالر مې نى مېھمانخانىغا ېئلىپ بارىدۇ دەپ وئيلىدىم  ،ئەكسىچە
ۇئالر مېنى باشقا يەرگە ېئلىپ كەلدى  .ۇئ يەرنىڭ ىئچى ئەسكەرگە توشقان بولۇپ ،مەن ۆئزەمنىڭ ۈئرۈمچىنىڭ داۋەن تۈرمىسىگە ېئلىپ كېلىنگەنلىگىمنى
بىلدىم.

 .7مەن ۇئ تۈرمىگە كەلگەندىن كېيىن  ،ىئككى كىشى مېنى تۈرمىنىڭ ئەڭ ىئچكى قىسمىغا سۆرەپ ئەكىرىپ قويدى  ،ىئشىكنىڭ ائرقىدا بىر ۇئيغۇر خانىم بار
بولۇپ مېنى كومپيۇتېردا تىزىملىدى .ۇئالر مېنىڭ قازاقىستان پاسپورتىمنى ېئلىۋېلىپ  ،ۇئنىڭ وئرنىغا مېنىڭ سۈرىتىم بار رەسمىي جۇڭگو كىملىكىنى
بەردى .ۇئالر بۇنىڭ بىلەن مېنىڭ شىنجاڭدىن كەلگەن ۇئيغۇر ىئكەنلىكىمنى ىئسپاتاليدىغانلىقىنى بايان قىلدى .ۇئالر ماڭا يېڭى كىملىك نومۇرىمنى يادالش
ۈئچۈن بېسىم قىلدى .ماڭا جۇڭگونىڭ كىملىك تارقىتىلدى  ،شۇڭا مەن جۇڭگو پۇقراسى سۈپىتىدە تىزىمغا ائلدۇردۇم  ،ۇئنىڭدا جۇڭگونىڭ كىملىك نومۇرى
بار .بۇ ۆئلۈم جازاسى بار كىشىلەر ۈئچۈن جاي .مەن تېررورلۇققا بىلەن ئەيىبلەنگەن ,مەن ۆئلۈمگە ھۆكۈم قىلىنىدىغان بولدۇم دەپ وئيلۇدۇم.
 .8كامېردا كىشىلەرنى ۋاقتى-ۋاقتىدا تىزىمالپ تۇراتتى .مەن ھەر قېتىم قازاقىستان پاسپورت نومۇرىمنى بەرگەندە  ،ۇئالر ماڭا كىملىك نومۇرنىڭنى دە دەپ
ۋاقىرايتتى ۋە مېنىڭ كىملىك نومۇرىمنى ىئشلەتمىگەنلىكىم ۈئچۈن تامغا  5-4سائەت قاراپ تۇرۇش جازاسى بەردى .ۇئنىڭدىن كېيىن مەن ۆئزەمنى قايتا خىتاي
كىملىەى بىلەن مەلۇم قىلدىم.
 .9ائندىن كېيىن ۇئالر مېنى بىر كامىرگە ېئلىپ باردى  ،ۇئ يەردە مەن بارلىق كىيىملىرىمنى سېلىۋېتىپ ۈئچ قېتىم ائيلىنىشىم كېرەك ىئدى .مەن ۆئزۈمنىڭ
كىيىملىرىمنى بىر سومكىغا سالدىم  ،ماڭا ھەربىي فورمىغا وئخشاش يېڭى كىيىملەر بېرىلدى .ائندىن ماڭا بىر بوتۇلكا بەردى ۋە كامىرنىڭ بۇلۇڭىدا كىچىك
بوتۇلكىغا كىچىك تەرەت قىلىشىمنى بۇيرىدى .ۇئ يەردىكى ھەممىسى ماڭا قاراپ تۇردى .كېيىن بىلدىمكى  ،بۇ مېنىڭ ھامىلدار ياكى ئەمەسلىگىمنى
تەكشۈرۈش ۈئچۈن ىئكەن.
 .10ۇئالر يەنە قېنىمنى ائلدى .ۇئ يەردە يەنە بىر غەلىتە ئەسۋاب بار ىئدى  ،بىر پارچە ياغاچ مېنى ئايلىنىپ رەسىمگە تارتتى .سۈيدۈكنى كونترول قىلىش قاراۋۇلالر
ۈئچۈن ىئنتايىن مۇھىم بولۇپ  ،ئەگەر ۇئالر مېنىڭ ھامىلدار ىئكەنلىكىمنى بايقىغان بولسا  ،ۇئالر دەرھال باالمنى چۈشۈرۈۋەتكەن بوالتتى .مەن بۇ يەردىكى
ائيالالردا كۆپ قېتىم يۈز بەرگەنلىكىنى كۆردۈم ۋە باشقا بىر كامىردىكى ائيالالردىن ۇئالر كەلگەندە ھامىلدار ىئكەنلىكىنى ۋە بالىسىنىڭ دەرھال
چۈشۈرۋېتىلگەنلىگىنى ېئيتتى.
 .11ائندىن مېنى -704نومۇرلۇق كامىرگە ېئلىپ باردى .بىز ناھايىتى ۇئزۇن كارىدوردىن ۆئتتۇق  ،ھەر  3ياكى  4كامىردىن كېيىن بىر تۆمۈر دەرۋازا بار ىئدى ،
قاراۋۇلالر ۇئالرنى ېئچىشقا بەردى .كارىدورنىڭ ائخىرىدا مەن بىر كامىرگە كەلدىم .قالغان  1يىل  3ائي  10كۈننى بۇ كامىردە ۆئتكۈزدۈم .ىئشىكلەر قوش ىئشىك
ىئدى  ،سىرتقى ىئشىك تۆمۈر دەرۋازا ىئدى  ،ىئشىكنى ائچقاندا ىئچىدە تامغا زەنجىر بىلەن باغالنغان تۆمۈر رىشاتكا بىلەن ياسالغان يەنە بىر ىئشىك بار ،
شۇڭا ۇئ ائسان ېئچىلمايتتى .كامىرگە كىرىش ۈئچۈن بېشىڭىز زەنجىرگە تېگىپ كەتمەسلىك ۈئچۈن بېشىڭىزنى ېئگىپ كىرىشىڭىز كېرەك ىئدى .ساقچىالر مېنى
كامىرگە ىئتتىرىۋەتتى .مەن كىرگەن كامىرتا  20نەچچە خانىم بولۇپ ،ۇئ ۇئزۇن ھەم تار ىئدى .ھەممە ائدەم پاتقۇدەك بوشلۇق بولمىغاچقا  ،ۇئالر بىر-بىرىگە
چاپلىشىپ يەردە ياتاتتى.
 .12ۈئچ تۇتۇپ تۇرۇش وئرنىنىڭ ھەممىسىدە ائدەم بەك كۆپ ۋە مەينەت ىئدى  14 ،كىۋادرات مېتىرلىق كامېردا  14ياشلىق قىزالردىن  80ياش مومايالرغىچە 30
دىن ائرتۇق مەھبۇس قىستىلىپ تۇراتتۇق  ،كۆپچىلىكنىڭ ۇئخلىشىغا يېتەرلىك بوشلۇق بولمىغاچقا  ،ھەر كۈنى كېچە نۆۋەت بىلەن ۇئخاليتتۇق  .ھەممە
ائدەمگە يېتەرلىك وئرۇن بولمىغاچقا ،وئن نەچچە ائيال ۆئرە تۇراتتى .شۇڭا ھاجەتخانىغا بارماقچى بولسىڭىز ،ۇئنى تۇرغان ۋاقتىڭىزدا بارسىڭىز ياخشى
بوالتتى ،بولمىسا ياتىدىغان وئرنىڭىزنى باشقىالر ىئگەللىۋاالتتى.
 .13مەن يەردە ياتقان خانىمالر قارىدىم. ،ۇئالرنىڭ چېچى ۇئزۇنغىچە تارالمىغان بولغاچقا ۇئالر ماڭا ساراالردەك كۆرۈندى .مەن ۇئالر مېنى ساراڭالر بار بىر يەرگە
ېئلىپ كەپتۇ دەپ وئيلىدىم .مەن شۇنىڭ بىلەن ۋارقىراپ-جارقىراپ يىغلىدىم  ،ئەمما بۇ كامىرگە مەسۇئل بىر خانىم مەندىن يىغلىماسلىقنى ۋە ۋاقىرىماسلىقنى
بولمىسا جازاغا تارتىلىدىغانلىغىمنى ېئيتتى .بۇ خانىممۇ ئەسلى مەھبۇس ىئكەن  ،ئەمما ۇئ خەنزۇچىنى ياخشى سۆزلىگەچكە  ،ۇئنىڭغا بۇ كامىرنىڭ
مەسۇئللۇق ھوقۇقى بېرىلگەن ىئكەن .ۇئ خەنزۇچە ائرىالشتۇرۇپ سۆزلىگەچكە  ،مەن چۈشەنمىدىم  ،شۇڭا يىغالش ۋە ۋاقىراشنى توختاتمىدىم  .يەنە بىر
خانىم ائستا «يىغلىماڭ بىز گۇناھكار ئەمەس ,بىز ۇئيغۇر ،بىز بۇ يەرگە نورمال كەلگەن« دىدى .مەن شۇنىڭ بىلەن چۈشەندىم ۋە تىنىچالندىم.
 .14كامىر  7مېتېر ۇئزۇنلۇقتا 3 ،مېتېر كەڭلىك تە ۋە  6مېتېر ىئگىزلىك تە ىئدى .يەردە ياغاچ تاختاي بار بولۇپ  ،تاختاينىڭ ھەر  50سانتىمېتىر ائرىلىقتا 10
سانتىمېتىر كەڭلىك تىكى مېتال پارچىسى بار ىئدى  ،شۇڭا بىز ائزادە ۇئخلىيالمايتتۇق ،ۇئخالش ۈئچۈن يان تەرىپىمىزدە يېتىپشقا مەجبۇر ىئدۇق .ۇئ مېتال
پارچىسى بەدەنگە پېتىپ قاتتىق ائغرىتاتتى .بىز تۇرغان كامىرنىڭ تۆت بۇلۇڭىغا كامېرا وئرنىتىلغان بولۇپ بىزنى كېچە كۈندۈز نازارەت قىلىپ تۇراتتى .بارلىق
تۇتۇپ تۇرۇش مەركەزلىرىدە كامېرا بىلەن نازارەت قىلىنمايدىغان بىرمۇ وئرۇن يوق ىئدى.
 .15ئەتىگەن سائەت  5:30دا گۈدۈك بىزنى وئيغىتاتتى  ،بىز دەرھال وئرنىمىزدىن تۇرۇپ تەييار بولۇشىمىز كېرەك ىئدى  ،بولمىسا بىز جازاغا ۇئچرايتتۇق .بىز ۈئچ
رەت بولۇپ  ،ئەتىگەن سائەت  8گىچە تامغا قاراپ وئلتۇرۇشىمىز كېرەك ىئدى .ائندىن ئەتىگەن سائەت  8دە ھاجەتخانىغا بېرىش  ،قولىمىزنى ۋە يۈزلىرىمىزنى
يۇيۇشقا رۇخسەت بېرىلەتتى ،كامېردا تەخمىنەن  40ائدەم بار بولغاچقا  ،بىر ائدەمگە پەقەتال  1مىنۇت ۋاقىت بار ىئدى .ئەتىگەن سائەت  8دىن  50مىنۇت
ۆئتكەندە بىز ۆئچىرەتتە تۇرۇپ  ،ئەتىگەن سائەت  9گىچە ۋەتەنپەرۋەرلىك ناخشىلىرىنى ېئيتىشقا باشاليتتۇق .بۇ بىزنىڭ ئەتىگەنلىك پاائلىيەتلىرىمىز
ىئدى .بىزنىڭ ۆئز-ائرا پاراڭلىشىشىمىزغا رۇخسەت قىلىنمايتتى .كۈندۈزى كۆپىنچە ۋاقىتالردا بىز قۇرۇق تامغا قاراپ وئلتۇرۇشقا مەجبۇر ىئدۇق.
 .16بىردىنبىر مۇستەسنا بولىدىغىنىمىز  ،بىزگە سىياسىي ۋە خەنزۇ تىلى وئگۈنۈش ۈئچۈن نازارەتچىدىن قەلەم ۋە قەغەز بېرىلگەن ۋاقىتالر ىئدى .بىزگە پەقەت
خەنزۇچە يېزىش ۋە پاراڭلىشىشقا رۇخسەت قىلىناتتى.
 .17ئەتىگەن سائەت  9دا ناشتىلىق بار  .ئەمما بۇ ناشتىلىق ىئنسانالر يېيىشكە تېگىشلىك نەرسە ئەمەس ئىدى  ،موما خۇددى تاشتەك ۋە ۇئماچ بولسا قۇرۇق
سۇ ۋە قوناق ۇئنىدىن ېئتىلگەن بولۇپ بەكمۇ سۇيۇق ىئدى  .مومىنىڭ ىئچى بولسا كۆكۈرۈپ كەتكەن بوالتتى .ائدەتتە ۇئالر ۇئماچنى ھارۋىدا ېئلىپ كېلىپ

ھەر بىر كامىرنىڭ ۇئدۇلىغا كەلگەندە بىر ۇئماچ چىلىگىنى ىئشىكنىڭ تۆشۈگىدىن ىئتتىرىپ كىرگۈزۈپ تۆشۈك تىن ۇئماچنى چىلەككە تۆكەتتى .ۇئماچنىڭ يېرىمى
چىلەككە چۈشسە قالغان يېرىمى يەرگە تۆكۈلەتتى 40 .ائدەم ۈئچۈنبېرىلگەن ۇئماچ  3.5 - 3كىلو ئەتراپىدا بولۇپ ھەر ائدەم ۇئۈچۈن تەخمىنەن  100گىرام
ۇئماچ تېگەتتى .ۇئماچ يېتەرلىك پىشۇرۇلمىغاچقا يېيىشكە بولمايتتى  ،ئەمما قورسىقىمىز ائچقان بولغاچقا ۇئنى يەنىال يەيتتۇق.
 .18ناشتىلىق  20مىنۇت ۋاقىت داۋام قىلىدۇ  ،شۇڭا بىز  9.20ئەتراپىدا تەييار بولۇشىمىز كېرەك ىئدى  .بۇنىڭدىن كېيىن بىز ئەتىگەن سائەت  10غىچە
ۋەتەنپەرۋەرلىك ناخشىلىرى ۋە دۆلەت شېئىرىنى ېئيتىشىمىز كېرەك ىئدى .ئەتىگەن سائەت  10دا داىئرىلەرنىڭ تەكشۈرۈشى بار  ،ۇئالر ھەر بىر كامىرنى 10
ساقچى بىلەن تەكشۈرەتتى  ،ھەممەيلەن سوراققا تارتىالتتى  ،ئەگەر يېڭى ائدەم بولسا ۇئالرنى سوراق قىالتتى  ،ائيرىلىدىغانالر بولسا ۇئالرنى كونترول قىالتتى .
بۇ كونترول ۋە تەكشۈرۈش چۈش سائەت 12دە ائخىرلىشىدۇ .مەن تۇنجى كامىرغا كىرگەندە پۇتلىرىمدا كىشەن يوق ىئدى ۋە تەكشۈرۈشكىمۇ كىشەنسىز
چىققان ىئدىم .ئەمما كەچ سائەت  12دە بىر ائدەم ىئشىك ائلدىغا كەلدى  ،مەن پۇتۇمنى ىئشىك تىن چىقىرىشقا مەجبۇر بولدۇم  ،ۇئالر تەخمىنەن  5كىلوگىرام
كىشەننى پۇتۇمغا سالدى  ،مەن الگېردا پۈتۈن ۋاقتىمنى پۇتۇمدا كىشەن بىلەن ۆئتكۈزدۈم .كامىردا قولى كىشەنلىنىپ پۇتلىرىدىكى كىشەن بىلەن باغالنغان
ياش خانىم-قىزالر بار ىئدى  ،شۇڭا ۇئالر وئرنىدىن تۇرالمايتتى  ،ماڭغاندا ېئگىلىشكە مەجبۇر بوالتتى.
 .19كامىردا سۇ يوق ىئدى .بىز ھاجەتخانىغا بارغاندىن كېيىن پاكىزاليدىغان نەرسە بولمىغاچقا بىز قولىمىز بىلەن ۆئزىمىزنى پاكىزلەشكە مەجبۇر ىئدۇق .ئەھۋالنى
تېخىمۇ چىدىغۇسىز قىلىدىغىنى شۇكى  ،بىزنىڭ داىئم يۇيۇنىشىمىزغا يول قويۇلمايتتى .بىز ھەر ھەپتىدە پەقەت بىر قېتىم يۇيۇنااليتتۇق  ،ھەممىمىز  40مىنۇت
ىئچىدە يۇيۇنۇپ بولۇشىمىز كېرەك ىئدى .ۇئالر بىزگە پەقەت بىر تال سوپۇن بېرەتتى .ھەر قېتىم ىئككى ائدەم بىللە يۇيۇناتتۇق .بۇنداق قىسقا ۋاقىت ىئچىدە
ۋە چەكلىك مىقداردا سوپۇن بىلەن مۇۋاپىق يۇيۇنۇش ھەقىقەتەن مۇمكىن ئەمەس ىئدى  .مەينەتلىك بىلەن بەدەنلىرىمىزگە جاراھەتلەر چىقىپ كەتتى .
ھېچكىم يېتەرلىك يۇيۇنالمىغاچقا ھەممەيلەننىڭ بەدىنى پىت بىلەن تولغانىدى.
 .20ھەر ھەپتە  ،ھەپتىدە ىئككى قېتىم دورا ىئچىشىمىز كېرەك ىئدى .ۇئالر بىزگە بەرگەن سۇ بىلەن دەرھال ېئلىپ ىئچىشىمىز كېرەك ىئدى .بىز ائندىن قولىمىزنى
كۆرسىتىشىمىز كېرەك ىئدى .ۇئنىڭدىن كېيىن بىزدىن قان ېئلىناتتى.
 .21كەچتە كەچ سائەت  10.30-7ائرىلىقىدا بىز  5ۋەتەنپەرۋەرلىك ناخشىسىنى ۆئگىنىشكە مەجبۇرلىناتتۇق  ،ۇئالرنى قايتا-قايتا تەكرارلىشىمىز كېرەك ىئدى .بۇ
مەزگىلدە  ,باشقا كامىردىكى خانىمالر بىلەن پاراڭلىشىش ىئمكانىيىتى بوالتتى .بۇ دورىنى ىئچكەندىن كېيىن ھېچقانداق خانىم-قىزغا ھېيىز كەلمەي توختاپ
قالغانلىغىنى بىلدىم .بىز ماغدۇرسىزلىنىش  ،زېھنىنى يوقىتىش  ،بويسۇندۇرۇش رولى بار دورىالرنى ىئستېمال قىلىشقا مەجبۇر بولدۇق  ،ھەتتا ائتا-ائنا ياكى
بالىلىرىمىزنى وئيلىمايدىغان ھالغا كەلدۇق .بۇ دورىالر ھەيز دەۋرىمىزنى توختاتتى .
 .22ھايات ناھايىتى تەس ىئدى .بىر مەزگىلدىن كېيىن ھېچقانداق تەم سېزىمى بولمىغاچقا  ،يېمەكلىكنىڭ تەمىنىمۇ ۇئنتۇپ قالدىم .بىزگە كۈنىگە ۈئچ ۋاق
ناھايىتى ائز تاماق بېرىلەتتى :ناشتىدا بىر كىچىك  ،ھوردا پىشۇرۇلغان موما ۋە سۇلىق كۆممىقوناق ۇئمىچى ،چۈشلۈك تاماقتا بىر كىچىك  ،ھوردا
پىشۇرۇلغان موما ۋە يېسىۋىلەك شورپىسى  ،كەچلىك تاماقتا بىر كىچىك  ،ھوردا پىشۇرۇلغان موما ۋە يېسىۋىلەك شورپىسى .بىر ائز ۋاقىت ۆئتكەندىن
كېيىن  ،قورسىقىم ائچقان ياكى تويغانلىقىمنى بىلەلمەس بولدۇم .مەن خۇددى چۈشەۋاتقاندەك ،ۆئمۈر بوي ى مۇشۇ يەردە ياشاۋاتقەندەك تۇيغۇغا كېلىپ
قالدىم.
 .23بىر قېتىم بىزگە پىشمىغان موما بېرىلدى  ،ۇئنى يىگۈچە گېلىمىزغا تۈرۈپ قالدى .بىز تۈرمە مۇھاپىزەتچىلىرىنى چاقىرىپ  ،ۇئالرغا خام مومىنى
يېيەلمىگەنلىگەنمىزنى ېئيتتۇق .ۇئالر« :بۇ سېنىڭ ۆئيۈڭ ئەمەس .قەيەردە ىئكەنلىگىڭنى بىلمەمسەن؟ ۆئيۈڭدە تاللىسىاڭ بولىدۇ  ،ئەمما بۇ يەردە بېرىلگەننى
يەيسەن .بەلكىم بەك تويۇپ كېتىپ ھاكاۋۇرلۇق قىلىشىۋاتىسەن ».دىدى.
 .24بۇ شىكايەتتىن كېيىن  ،ۇئالر بىزگە بىر ھەپتە پەقەت موما ۋە سۇ بېرىپ  ،ۇئماچ بەرمەي بىزنى جازالىدى .ائندىن ۇئالر بىزنى ۇئيغۇرچە سۆزلەش بىلەن
ئەيىبلىدى .ۇئالر باشقا كامىردىكىلەرنى مۇشۇنىڭغا وئخشاش سەۋەپلەر بىلەن جازالىدى .ۇئالر« :ۇئيغۇرچە سۆزلەش مەنىئ قىلىنىدۇ  ،پەقەت خەنزۇچە
سۆزلەش» دېدى .ۇئالر بىزگە پەقەت خەنزۇچە سۆزلىسەكال تاماق بېرەتتى.
 3 .25ائيدىن كېيىن كامېردىكى خانىمالر بىلەن بىرگە مۇشۇ رايوندىكى باشقا تۈرمىگە ۇئلترا ائۋاز دولقۇنى تەكشۈرىشىگە ېئلىپ بېرىلدۇق .ھەر ىئككى خانىم-قىزنى
زەنجىر بىلەن باغالپ  ،ائپتوبۇسقا ېئلىپ چىقىپ كونترول قىلىدىغان رايونغا ېئلىپ باردى .سوراققا قايتىپ كەلگەندە كامىردىكى خانىم-قىزالرنىڭ بەزىلىرى
قايتىپ كەلمىدى.
 .26بىر تۈركۈم ائيالالر ېئغىر ئەگەشمە كېسەللىكلەرگە دۇچار بولدى .ۇئالر يېمەكلىك يېتىشمەسلىك تىن ھوشىدىن كەتتى  ،تۇتقاقلىق ۋە روھىي كېسەل بولۇپ
كەتتى .مەن ياش خانىم-قىزالرنىڭ ۋارقىراپ-جارقىراپ  ،بېشىنى تامغا ۇئرۇپ  ،يۈزىنى تامغا سۈركەپ ،بۇيرۇقنى رەت قىلغانلىقىنى كۆردۈم .ۇئ خانىمالر
ېئلىپ كېتىلدى ۋە بەزىلىرى قايتىپ كەلمىدى 25 .ياشلىق بىر خانىم بار ىئدى  ،سىڭلىسى مىسىردا تۇققاندا  ،ۇئ ائتا-ائنىسىنىڭ وئرنىدا مىسىرغا بېرىپ ،
سىڭلىسىغا ىئككى ائي ياردەم قىلغان .ۇئالر ۇئنى داىئم سوراق قىلىپ  ،ۇئنىڭ بىرەرسى بىلەن كۆرۈشكەن-كۆرۈشمىگەنلىگىنى سورايتتى .ۇئ الر سوراق
جەريانىدا ۇئنىڭ بېشىغا ۇئرغان .ىئككى ساقچى ۇئ قىزنى كامېرغا ئەكىرىپ بۇلۇڭغا تاشالپ قويدى ۋە ۇئنىڭغا تەگمەسلىكىمىزنى ېئيتتى .بىرەيلەن ۇئنىڭغا
تەسەللى بەرمەكچى بولۇپ بېشىغا تۇتىۋىدى ،ۇئ ۇئالردىن تۇتماسلىقنى سورىدى .ۇئ تۇتقان قىز ۇئ قىزنىڭ بېشىنىڭ چىرىگەن گۆشتەك لەختى-لەختە بولۇپ
كەتكەنلىگىنى  ،پۈتۈنلەي جاراھەتكە تولغانلىقىنى ھېس قىلغانلىغىنى ېئيتتى 3 .كۈندىن كېيىن ۇئ ھوشىنى يوقىتىپ  ،ېئلىپ كېتىلدى.

 .27جەنۇپدىن يەنە بىر خانىم بار  ،ۇئ  36ياشتا ىئدى .ۇئنىڭ تىرنىقى يۇلۇۋېتىلگەن بولۇپ ،ئ.ۇنىڭغا قاراشقا چىدىيالمايتتىم .سوراق جەريانىدا تىرنىقى
يۇلۇۋېتىلگەن ياش خانىم-قىزالر ناھايىتى كۆپ ىئدى .بۇ سەۋەبتىن مەن داىئم يىغالپ تۇراتتىم .باشقا قىزالر ماڭا تەسەللى بېرەتتى .ساقچىالرنىڭ سۆزىگە
قارىغاندا بىر خانىم بۇ الگېرغا ېئلىپ كېلىنگەن  ،چۈنكى ۇئ جەنۇبتا تۇرماي ۇئرۇمچىگە ىئشلىگىلى كەلگەن ىئدى.
 .28كامىر شاراىئتى ىئنتايىن ناچار بولۇپ  ،ھاجەتخانا سەۋەبىدىن ھاۋا بۇلغانغان .بىر كۈنى بىر خانىم ھوشىدىن كەتتى  ،بىز دوختۇر چاقىردۇق ،ئەمما كېيىنكى
يېرىم سائەتتە ھېچكىم كەلمىدى .بىر خانىم ۇئنىڭغا ياردەم قىلماقچى بولدى .يېرىم سائەتتىن كېيىن ىئككى ساقچى ۋە بىر دوختۇر كېلىپ ىئشىككە قارىدى
ۋە خانىمنىڭ نېمىشقا ۇئنىڭغا ياردەم بەرگەنلىكىنى سورىدى .ۇئالر ۇئ ائيالنى ېئلىپ كەتتى .ۇئ بىر ھەپتىدىن كېيىن قايتىپ كەلدى ۋە بىر نەچچە كۈن
پاراڭالشمىدى .مەن ۇئنىڭدىن بىر ھەپتە قەيەرگە كەتكەنلىكىنى سورىدىم .ۇئ«قاراڭغۇ كامىرگە» دىدى .بۇ مېنىڭ «قاراڭغۇ كامىر» دېگەن سۆزنى تۇنجى قېتىم
ائڭلىشىم ىئدى .كېيىن مەن بۇنىڭ قاراڭغۇ جاي ىئكەنلىكىنى بىلدىم  .ۇئ ۆئرە تۇرغىلىمۇ بولمايدىغان  1كۇۋادرات مېتېرلىق قەپەس بولۇپ  ،تۆمۈر تاياقچە
بىلەن ياسالغان ىئدى ،ۆئرە تۇرغىلى بولمىغاچ داىئم وئلتۇرۇشىڭىز كېرەك ىئدى .بۇ قەپەسنىڭ ائستىدىن سۇ ائقاتتاتتى .ۇئ بۇ قەپەستە بىر ھەپتە تۇرغان
بولۇپ ،ۇئ قەپەستە ھاجەت قىلىش ۈئچۈن قەپەز تۆشۈكىگە قىلىشى كېرەك ىئدى  .يەيدىغانغا ھور نان ۋە ائزراق سۇ بېرىپتۇ .ئەتراپىدا نۇرغۇن چاشقانالر بار
ىئكەن  ،ئەگەر ۇئ ېئھتىيات قىلمىسا ،ۇئالر كېلىپ ۇئنى چىشلەيتتى .ۇئخالپ قالسا چاچقانالر ھۇقۇم قىلىپ چىشلىگەچكە ،ۇئخلىماي ۆئزىنى قوغداشقا
مەجبۇر ىئدى .قاراڭغۇ كامىردە قۇياش نۇرى ائساسەن يوق ىئدى .
 .29يەنە بىر خانىم قاراڭغۇ كامىرگە ېئلىپ كېتىلدى .ۇئنىڭدىن كېيىن ۇئ ساراڭ بولۇپ قالدى  ،ۇئالر ۇئنى يەنە ېئلىپ كەتتى .بىر قېتىم مەن كېسەل بولۇپ ،
دوختۇرخانىدا ياتتىم  .ۇئ يەردىكى بىر قىز مەندىن قايسى تۈرمىدىن كەلگەنلىكىمنى سورىدى .مەن ۇئنىڭغا ېئيتتىم ۋە ۇئ ماڭا قاراڭغۇ كامىردە تۇرغاندىن كېيىن
وئرۇندۇقتا ۇئنىڭغا ېئلىپ كېلىنگەن بىر خانىمنىڭ بارلىقىنى ېئيتتى ۋە ۇئالر ۇئنىڭغا ۇئ خانىمنىڭ بەدىنىنى يۇيۇشقا بۇيرۇپتۇ .ۇئ خانىم ۆئلۈك تەك بولۇپ ،
ھېچقانداق ىئشقا ىئنكاس قايتۇرمىغان  ،كېيىن ساقچىالر ۇئنى ېئلىپ كەتكەن.
 .30بەزىدە ۇئالر بىر چىسىم يېقىندا تۇغۇتلۇق بولغان ائيالالرنى ېئلىپ كېلەتتى ،مەن بۇنى ئۇالرنىڭ كۆكرىكىدىن تامچىلىغان سۈتتىن ۇئالرنىڭ يېقىندا بالىسى
بولغانلىغىنى بىلەتتىم .بىر قېتىم مەن ۇئالردىن بىرىدىن بالىسىنىڭ نەدىلىكىنى سورىدىم .ۇئ ائيال يېقىندا تۇققانلىغىنى ،ئەمما بالىسىنىڭ ھازىر نەدە
ىئكەنلىگىنى بىلمەيدىغانلىغىنى ېئيتتى .كېيىن ۇئنىڭغا دورا بېرىلدى  ،شۇنىڭ بىلەن ۇئ سۈت ىئشلەپچىقىرىشنى توختاتتى .ۇئ دورىالر ھەمىشە سەلبىي ئەكىس
تەسىر پەيدا قىالتتى.
 .31ائلدىنقى ۈئچ ائيدا  ،مەن داىئم يىغالپ چىقتىم  ،ۆئلۈمنى تەقدىرىم دەپ قوبۇل قىلغىلى تاس قالدىم .مەن ۆئلۈپ كەتكەن بولسام تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ
دەپ وئيلىدىم .مەھبۇسالر وئتتۇرىسىدا مۇناسىۋەت بولماسلىق ۈئچۈن  ،قاراۋۇلالر مەھبۇسالرنى بىر كامىردىن يەنە بىر كامىرگە ائلماشتۇرۇپ تۇراتتى .مەن
بىر كامىردە  5كۈندىن ائرتۇق بولۇپ باقمىدىم .بۇ دوست تېپىشنى قىيىنالشتۇرىدۇ  ،شۇنداقال كىشىلەرنىڭ غايىب بولغانلىقىنى بىلىشمۇ تەسكە توختايدۇ.
تۈرمىدە كۈنىگە  20قېتىم گۈدۈك چېلىنىدۇ  ،ائۋازى ىئنتايىن جاراڭلىق ۋە داىئم پاراكەندە قىالتتى.
 .32بىر خانىم باشقا تۈرمىدىن مېنىڭ كامىرىمغا يۆتكەلدى  ،ۇئ باشقا تۈرمىدىكى ئەھۋالنى تەسۋىرلىدى .بۇ خانىم ۇئ يەردە ناھايىتى كۆپ سوراق قىلىنغان .ائدەتتە
 ،سوراق كامىرى ىئككىنچى قەۋەتتە بولۇپ سوراق جەريانىدا ۇئنىڭ پۇتى ۋە قوللىرى كارىۋاتقا باغالنغان بولۇپ  ،ۇئ ھوشىدىن كەتكۈچە تۆمۈر زەنجىر بىلەن
ۇئرۇلغان .ائندىن ۇئ بىر نەچچە كۈن ھوشىدىن كەتكەن  ،يەپ-ىئچىشكە ائمالسىز قالغان .ۇئ بىر ھەپتىدىن كېيىن ياخشىراق بولغاندىن كېيىن  ،وئخشاش
تەرتىپ قايتا-قايتا تەكرارالنغان .ماڭا سوراق جەريانىدا ۇئنىڭ باسقۇنچىلىققا ۇئچرىغانلىقىنى ېئنىق ېئيتتى .باشقا خانىم-قىزالرنىڭ سۆزىگە قارىغاندا سوراق
جەريانىدا گۇرۇپپا بويىچە باسقۇنچىلىق قىلىش داىئملىق ائدەت ىئدى.
 3 .33ائيدىن كېيىن مېنى يەر ائستى كامىرىگە ېئلىپ باردى .ۇئالر بىر قارا خالتىنى بېشىمغا كىيگۈزدى .يېنىمدا نۇرغۇن ساقچىنى كۆردۈم  .شۇڭا مەن مېنى ۆئلۈمگە
ېئلىپ كېتىۋاتىدۇ دەپ كونتروللىغىمنى يوقاتتىم ۋە تىترەشكە باشلىدىم .مېنى ۇئزۇن كارىدورنىڭ ئچىدىكى بىر كامىرگە ېئلىپ باردى .ۇئالر بېشىمدىكى قارا
خالتىنى ېئلىۋەتتى  ،ائندىن مېنى ېئغىر زەنجىر بىلەن قول ۋە پۇتۇمنى وئرۇندۇققا باغلىدى .ۇئالر كېيىنكى  24سائەت ىئچىدە مېنى سوراق قىلىشقا
باشلىدى .مەن ائرام ائلمىدىم .ھاجەتخانىغا بارالمىدىم .ۇئ توختىماي سوراق قىلىندى .ھەر  2سائەتتە بىر ساقچى ائلمىشىپ تۇراتتى .ۇئالر مېنى دەسلەپتە
ىئمزا قويۇشنى تەلەپ قىلغان قەغەزگە ىئمزا قويدۇرماقچى بولۇۋاتاتتى .سوراقتىن كېيىن مەن بەك ائجىزالپ كەتتىم  ،مەن بەك ائجىز بولغاچقا ۇئخالپ
قالغاندا مېنى توك كالتەك ياكى ياغاچ كالتەك بىلەن ۇئردى .مەن يەنىال قەغەزگە ىئمزا قويۇشنى رەت قىلدىم . 24سائەت كېيىن ۇئالر زەنجىر ېئلىۋېتىپ ,مېنى
دەس تۇرۇشقا بۇيرىدى .پۇتلىرىم ىئششىپ كەتكەچكە  ،شۇڭا يىقىلىپ كەتتىم  .بىر دوختۇر كېلىپ ياردەم قىلدى.
 .34مەن ھۇشۇمغا كەلگەندىن كېيىن دوختۇرخانىغا ېئلىپ كېلىندىم  .مەندىن ىئشىك تۈۋىدە دوكالت قىلىشىمنى تەلەپ قىلدى  ،ۇئالر بېشىمغا قارا خالتىنى يەنە
كىزگۈزدى ۋە مېنى -408كامىرگە ئەكىلىپ قويدى .كامىردە پەقەت بىر كارىۋات  ،ۈئستەل ۋە وئرۇندۇق بار ىئدى .ۇئالر مېنى وئرۇندۇققا باغالپ قويدى .ۇئ
ۆئدە مەندىن باشقايەنە ۈئچ ائدەم بار ىئدى  ،بىرى كومپيۇتېردا  ،بىرى تەرجىمان  ،بىرى سوراق قىلىدىغان .ۇئالر مەندىن يەنە ىئمزا قويۇشنى تەلەپ
قىلدى .مەن رەت قىلدىم ۋە ائدۋوكاتقا ېئھتىياجلىق ىئكەنلىكىمنى ېئيتتىم .ۇئالر مېنىڭ ئەركىنلىكىمگە ېئرىشىش ۈئچۈن ىئمزا قويۇشىم كېرەكلىكىنى
ېئيتتى .بىر خەنزۇ ئەر ىئشتاننى سېلىۋېتىپ يېنىمغا كېلىپ  ،زەكەرنى ائغزىمغا سالماقچى بولدى .مەن سىزنىڭ سىڭلىڭىز ۋە ائنىڭىز يوقمۇ دېدىم ۋە قارشىلىق
بىلدۈردۈم .باشقا خەنزۇ كىشى مېنى ۇئردى .تەرجىمان قازاق كىشى ماڭا «سوائل سوراشنىڭ كۈچىنى نەدىن تاپتىڭ» دىدى .مېنى يەنە كامىرىمغا قايتۇرۇپ
كەلدى .مەن بەك ائجىزالپ كەتكەن بولۇپ  ،يۈرىكىم ائغرىپ ھوشۇمدىن كەتتىم .كېيىن مەن يەنە دوختۇرخانىغا ېئلىپ كېلىندىم .مەن بىلەن ساقچى
وئتتۇرىسىدا تۆمۈر تاياقچە بار ساقچى ماشىنىسىغا يۆتكەلدىم .تەخمىنەن  40مىنۇتتىن بىر سائەتكىچە يول ماڭدۇق .بىزنىڭ نەدىلىكىمىزنى كۆرۈش
ۈئچۈن بېشىمدىكى خالتىنىڭ يوچۇغىدىن قارىدىم .بىز تاغنىڭ مەلۇم يېرىدىكى بىر دوختۇرخانىغا كېتىپ باراتتۇق.

 .35مەن ىئلگىرى ائخىر بولۇپ دوختۇرخانىغا تۆت قېتىم ھەر قىتىم باسقۇنچىلىققا ۇئچرىغاندىن كېيىن ېئلىپ بېرىلدىم ,دوختۇرخانىدا جەمى  40كۈن
قالدىم .دوختۇرخانانىڭ ئەھۋالى تۈرمىگە وئخشاش ىئدى .ئۇ يەردە تۆمۈر دەرۋازا بار بولۇپ  ،كامىرلەر تۆمۈر بالداقالر بىلەن توسۇۋېتىلگەن
ىئدى .دوختۇرخانىدا ىئچىدە نۇرغۇن ياشالر بار ىئدى .كۆپىنچە كىشىلەرنىڭ بېشىنى چۈشۈرۈۋەتكەن بولۇپ  ،تەكشۈرۈش ۋە ۇئلترا ائۋاز دولقۇنى
تەكشۈرۈشى ۈئچۈن زەنجىر بىلەن باغالپ ېئلىپ كېلىنگەن ىئدى.
 .36دوختۇرخانىدا وئخشىمىغان رەڭدىكى كىيىملىرى بار كىشىلەر بار ىئدى .رەڭگىگە ائساسەن ۇئ الرغا وئخشىمىغان ىئشالر يۈز بەردى .ياتاقداشنىڭ سۆزىگە
قارىغاندا  ،ائپېلسىن رەڭلىك كىيىم كىيگەن بىر قىسىم كىشىلەر بار بولۇپ  ،ۇئالرنى ۇئخلىتىش ۈئچۈن ېئلىپ كېتەتتى .مەن ۇئنىڭدىن نېمىشقا كامىردا
ۇئخلىيالمايدىغانلىقىنى سورىدىم .ائندىن ۇئ ماڭا وئكۇل ائرقىلىق ۆئلتۈرۈلىدىغانلىقىنى ېئيتتى .بۇنى ائڭالپ بەك قايغۇردۇم .ۇئ يەنە ماڭا ېئلىپ كېتىشتىن بۇرۇن
ۇئالرنىڭ قەغەزگە ىئمزا قويۇشى كېرەكلىكىنى  ،ائىئلە ئەزالىرىغا خەۋەر قىلىنمايدىغانلىقىنى ېئيتتى .كۆك رەڭلىك كىيىم كىيگەنلەرگە  20-15يىللىق قاماق
جازاسى بېرىلگەنلەر ىئدى.
 .37دوختۇرخانىدا وئرۇندۇققا زەنجىر بىلەن باغالنغان  20ياشلىق بىر خانىم بار ىئدى .ۇئ بېشىنى كارىۋاتقا ۇئراتتى .ۇئ بېشىنى ۇئرغاندا  ،ساقچىالر كېلىپ ۇئنى
ۇئردى .ۇئ بۇنى ىئككى كۈن قىلدى  ،ائندىن ۇئنى ېئلىپ كەتتى .ۇئنىڭ نېمە بولغانلىقىنى بىلمەيمەن .يەنە بىر  25ياشلىق بىر قىز بار ىئدى  ،ھەر ىئككى
سائەتتە بىرەيلەن ۇئنىڭ سۈيدۈكىنى ېئلىپ تازىاليتتى .ماڭا ۇئنىڭ بۆرىكىنىڭ ېئلىۋېتىلگەنلىكىنى ېئيتتى .ماڭا ھەر كۈنى  20پارچىدىن ائرتۇق دورا بېرىلدى ،
ۇئالر ھەر قېتىم مېنىڭ يۇتقان-يۇتمىغانلىغىمنى كونترول قىالتتى.
 .38ھەر  10كۈندە ساقچىالر كامېرىمىزنىڭ ىئشىكىگە كېلەتتى  ،بىز كىيىملىرىمىزنى يېشىپ بېشىمىزغا قولىمىزنى قويۇپ تۇرىشىمىز كېرەك ىئدى .بەزىدە ياش قىزالر
يىغالشقا ۋە ۋاقىراشقا باشاليتتى .ساقچىالر ياغاچ كالتەك بىلەن كېلىپ ۇئ الرنى ۇئرۇپ «كالال ڭ پاكىز ئەمەس» دەپ ۋاقىرايتتى.
 .39مەن بىر يىل  3 ،ائي  10كۈندىن كېيىن -2018يىلى -9ائيدا قويۇپ بېرىلدىم .ىئگىلىشىمچە -2017 ،يىلى -5ائينىڭ -25كۈنى قازاقىستاندىكى ائىئلەمدىكىلەرگە
تېرورلۇق جىنايىتىم ۇئقتۇرۇلغان بىر پارچە خەت ئەۋەتىلگەن-2017 .يىلى مايدا  ،قازاقىستاندىكى ائىئلەم مېنىڭ قويۇپ بېرىلىشىمنى تەلەپ قىلىشقا
باشالپتۇ .ۇئ الر ھەر كۈنى قازاقىستان ۋە جۇڭگودىكى ھۆكۈمەتلەرگە خەت ئەۋەتىپتۇ .ائخىرىدا قازاقىستان ھۆكۈمىتى جۇڭگو داىئرىلىرىدىن مېنىڭ قويۇپ
بېرىلىشىمگە كاپالەت ېئلىپتۇ.
 .40قويۇپ بېرىلگەن كۈنى  ،ۇئالر مېنىڭ بېشىمغا خالتا كەيگۈزدى ،كىشەنلەنلەش ۈئچۈن قوللىرىمنى سوزۇشقا بۇيرىدى .مېنى ساالمەتلىك تەكشۈرتكۈشكە
تۈرمە دوختۇرخانىسىغا ېئلىپ باردى .ساقچىالر دوختۇر بىلەن مەسلىھەتلەشكەندەك قىالتتى  ،ۇئ مېنىڭ قازاقىستانغا قايتىشقا ائيروپىالنغا
وئلتۇرالمايدىغانلىغىمنى ېئيتتى .مەن نۇرغۇن وئرۇقلىغان ىئدىم  ،بەك ائجىز ىئدىم  .ىئككى كۈن دوختۇرخانىدا ياتتىم .ماڭا ۋىتامىن ۋەدورا بەردى .ىئككى
كۈندىن كېيىن ,ماڭا مەسۇئل ساقچى ئەمەلدارى كېلىپ« : ,سەن گۇناھسىز دىدى« .ۇئ كىشەنلەرنى ېئلىۋەتتى .بەدىنىم بەك ائجىز بولغاچقا  ،ۇئالر مېنى
يۆتكىگەن مېھمانخانىدا ماڭا تۇنجى قېتىم بەدىنىم ۆك تۈرەلمەي قالمىسۇن دەپ ائز مىقداردا يېمەكلىك بەردى 3 .كۈندىن كېيىن مېنى دۆلەت بىخەتەرلىك
ىئشخانىسىغا ېئلىپ باردى ۋە نۇرغۇن قەغەزلەرگە ىئمزا قويۇشقا مەجبۇر بولدۇم .مېنىڭ جۇڭگوغا رەھمەت ېئيتىشىم كېرەكلىگىنى دىدى .مېنىڭ تۈرمىگە
كىرىشتىن بۇرۇنقى نەرسىلىرىمنى قايتۇرۇپ بەرمىدى .ۇئالر ماڭا يەنە تۈرمىدە كۆرگەن بلگەنلىرىمنى .ېئيتماسلىققا بولمىسا ۇئالرنىڭ قولىنىڭ ۇئزۇن
ىئكەنلىگىنى ۋە مېنى ۆئلتۈرەلەيدىغانلىغىنى دىدى. .مەن بۇنىڭ ۈئچۈن بىر قەغەزگە ىئمزا قويۇشىم كېرەك ىئدى .ۇئالر مېنى سەتراچقا ېئلىپ باردى ،
چۈنكى چېچىم ائللىقاچان ائقىرىپ كەتكەن بولۇپ  ،ۇئزۇن مۇددەت كۈن كۆرمەي چىرايىممۇ ائقىرىپ كەتكەن ىئدى
 .41شىنجاڭ رەىئسى شۆھرەت زاكىر دۆلەت قارمىقىدىكى شىنخۇا ائگېنتلىقىغا مۇنداق دېدى :الگېرالردا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان كىشىلەر «دۆلەتنىڭ وئرتاق تىلىنى
ۆئگىنىشتىن قانۇن بىلىملىرى ۋە كەسپىي ماھارەت ۆئگىنىشكە قاراپ ىئلگىرىلەيدۇ» 15 .ائي قاماپ قويۇلغان ۋاقتىمدا  ،مەن تۇتۇپ تۇرۇش الگېرىدىن الگېرغا
 ،كامىردىن كامىرغا يۆتكەلدىم  ،ھېچكىمنىڭ بىرەر نەرسە ۆئگىنىپ ۋاقىت سەرپ قىلغانلىقىنى كۆرۈپ باقمىدىم».
 .42مەن تۈركىيەگە كۆچۈپ كەلگەندىن كېيىن بىر قېتىم ىئستانبۇلدا ۈئچ جۇڭگو ساقچىسى ماڭا ئەگىشىۋالدى  .مەن قورقۇپ كەتتىم ۋە وئخشىمىغان ۇئيغۇر
ائىئلىلىرىدا يوشۇرۇنۇشقا مەجبۇر بولدۇم .ىئككى يىلدىن كېيىن مەن تۈركىيەدىن فرانسىيەگە كەلدىم ۋە بۇنىڭدىن كېيىن ھېچقانداق تەھدىتكە ۇئچرىمىدىم.
دوختۇر تەكشۈرۈش
-3 .43نومۇرلۇق تۈرمىگە كەلگەن كۈنى كەچتە  ،مېنىڭ ساالمەتلىكىمنى تەكشۈرۈش ۈئچۈن مېنى ېئلىپ كېلىپ يالىڭاچلىدى .ۇئالر مېنى كامېرغا سوالشتىن
بۇرۇن قان ئەۋرىشكىسى ۋە سۈيدۈك ئەۋرىشكىسىنى ائلدى .بىر ھەپتىگە يەتمىگەن ۋاقىت ىئچىدە  ،مەن باشقا مەھبۇسالر بىلەن بىللە بېشىمىزغا قارا خالتا
كىيگۈزۈلۈپ نامەلۇم بىر يەرگە ېئلىپ كېلىندۇق  ،كارىدوردا داۋاالش ۈئسكۈنىلىرى بار ىئدى ،بىزنى تەكشۈردى  ،قان ئەۋرىشكىسى ائلدى  ،بىز يەنە ۇئلترا
ائۋاز دولقۇنى بىلەن تەكشۈرۈلدۇق .بىز ھەپتىدە بىر قېتىم يالىڭاچ تەكشۈرۈلەتتۇق .مەن -3نومۇرلۇق تۈرمىدە بىر قېتىم ھوشىدىن كەتتىم  ،مېنى تۈرمە
دوختۇرخانىسىغا ېئلىپ باردى  ،ۇئ يەردە باشقا نۇرغۇن مەھبۇسالرنى كۆردۈم  ،ھەممىمىز كۈندە دېگۈدەك ساالمەتلىك تەكشۈرتەتتۇق-2 .تۈرمىدە  ،بىر
چوڭ داۋاالش ائمبۇالتورىيەسى بار  ،بىز داىئم قان ئەۋرىشكىسى بېرەتتۇق ۋە ۇئلترا ائۋاز دولقۇنى ائرقىلىق تەكشۈرۈلۈپ تۇراتتۇق .بىزگە ھەر  10كۈندە بىر
قېتىم وئكۇل ۇئراتتى-2018 .يىلى -8ائينىڭ -27كۈنى  ،مەن قويۇپ بېرىلىشتىن بۇرۇن  ،مېنى چوڭ تۈرمە دوختۇرخانىسىغا ېئلىپ بېرىپ ائخىرقى قېتىم
تەكشۈرۈلۈلدۈم.

