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باخار مهھمۇتجان) لگۈلباھار ھايتىۋاجى (گۇ  
 

كۈنى ئىلىدا تۇغۇلغان. مهجبۇرىي مائارىپ (باشالنغۇچ ۋه تولۇقسىز ئوتتۇرا   - 24ئاينىڭ  - 12يىلى  - 1966. مهن 1
مچى نېفىت ئىنستىتۇتىغا قوبۇل قىلىندىم. ۈرۈيىلى ئ - 1984مهكتهپ) نى مۇۋهپپهقىيهتلىك تاماملىغاندىن كېيىن، 

 يىلى قارامايدا خىزمهت قىلىشقا باشلىدىم.  - 1988ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن كېيىن، 
 
ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا، مېنىڭ خىزمهت ئورنۇمدىكى شۆھرهت ئىسىملىك بىر خىزمهتدىشىم   - 11يىلى  - 2016. 2

يتىپ پىنسىيهگه قا ۋهتهنگهىنجى كۈنىدىن بۇرۇن -  2ئاينىڭ  - 12ئۈندىداردا مهن بىلهن ئاالقىالشتى ۋه شۇ يىلى 
يىلغا يېقىن ۋاقىت بولغان، ۋه مهن ئهزهلدىن   10ئىلتىماس قىلىشمنى ئۇقتۇردى. مهن فرانسىيىده ياشاۋاتقىلى 

قايتىش   خىتايغاقېتىملىق  4غا قارشى نامايىش ياكى سىياسىي پائالىيهتلهرگه قاتناشمىغان؛ شۇنداقال خىتاي
قارار قىلدىم ۋه نى رىشېساقچىلىرىنىڭ پاراكهندىچىلىكىگه ئۇچرىمىغان؛ شۇڭا قايتىپ ب نىڭسهپىرىمده، يهرلىك

 تىپ باردىم.ېكۈنى ئۇرۇمچى ئايرودرومىغا ي- 25ئاينىڭ  - 11يىلى  - 2016
 
چۈن باردىم. مهن ۈكۈنى، مهن ئىشخانىغا پىنسىيه رهسمىيىتىنى بېجىرىش ئ - 30ئاينىڭ  - 11يىلى  - 2016. 3

مىنۇتتىن كېيىن، شۇ يهردىكى ساقچىخانىنىڭ ساقچىلىرى ئىشخانىغا كېلىپ، مهندىن ئۇالر  15پ ئىشخانىغا كېلى
بىلهن بىرگه ساقچىخانىغا بېرىپ بهزى سوئالالرغا جاۋاب بېرىشىمنى تهلهپ قىلدى. ساقچىخانىدا، ئۇالر مهندىن 

ېرهكلىرىمنى ئىشكاپقا سېلىپ ك- بارلىق زىبۇزىننهت بۇيۇملىرىمنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بارلىق شهخسىي نهرسه
قويۇشنى تهلهپ قىلدى، ئاندىن سوئال سوراش ئۆيى (نورمال ئۆي) ده، ئۇالر مهندىن قىزىمنىڭ مهكتىپى ۋه 

يىللىقىمغا مۇناسىۋهتلىك بارلىق ئۇچۇرالرغا   10نىڭ فرانسىيىدىكى ېيولدىشىمنىڭ خىزمىتىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان، م
ئۇالر قىزىمنىڭ فرانسىيىده ئۆتكۈزۈلگهن خىتايغا قارشى نامايىشتا شهرقىي   جاۋاب بېرىشىمنى تهلهپ قىلدى.

تۈركىستان بايرىقىمىزنى كۆتۈرگهن رهسىمىنى كۆرسىتىپ، مهندىن بۇ توغرىلىق بىرهر نهرسه بىلىدىغانلىقىمنى 
خىالپ ئىدى.   سورىدى. ئۇ ۋاقىتتا مهن ھهقىقهتهن ئهنسىرىدىم، چۈنكى خىتاينىڭ قانۇنىغا ئاساسهن، بۇ قانۇنغا

يىلى خىتايغا قايتقاندا، مىنىڭ  - 2009مهن ئهينى ۋاقىتتا چۈشهندۈرۈپ مۇنداق دېدىم، «بۇ قىزىمنىڭ مهن 
خهۋرىم يوق فرانسىيىدىكى نامايىشقا قاتناشقاندىكى سۈرىتى. مهن قايتىپ بارغاندىن كېيىن، بۇ سۈرهتنى كۆرۈپ 

ھىچقانداق خىتايغا قارشى نامايىش ۋه پالىيهتلهرگه  قىزىمنى قاتتىق تهنقىد قىلدىم ۋه ئۇنىڭدىن كىيىن
  . مقىلماسلىقنى تهلهپ قىلدىم. شۇنىدىن ئېتىۋارهن ئۇ ھېچقانداق نامايىش ياكى پائالىيهتكه قاتناشمىدى دىدى

مهن بارلىق سوئالالرغا ھهقىقىي شهكىلده جاۋاب بهرگهندىن كېيىن، ئۇالردىن، «ئهمدى تۈگىدى، مهن قايتىپ  
 كىرىپئاندىن مهندىن باشقا ئۆيگه كېتهمدىم؟» دهپ سورىدىم. ئۇالرنىڭ جاۋابى «ئهمدىال باشالندى» بولدى. 

بارلىق   ر كومپيۇتېردا بۇ توغرىلىق خاتىره قالدۇردىئۇال .بارلىق سوئالالرغا جاۋاب بېرىشىمنى تهلهپ قىلدى  قايتىدىن
مهن ئهتىگهن دۇم. مهن ئىمزا قويسوراقالر تۈگىگهندىن كېيىن ئاخىرىدا مهندىن ئىمزا قويۇشنى تهلهپ قىلدى. 

ئهتراپىدا مىنى قويۇپ بهردى. ئۇالر مېنىڭ   5:30ئهتراپىدا ساقچىخانىغا كهلدىم ۋه كهچ سائهت  9سائهت 
تۇرىدىغان جاينىڭ ئادرېسىنى ۋه  پاسپورتىمنى مۇسادىره قىلدى، ئاندىن مهندىن ئائىلهمنى يوقالش جهريانىدا مهن

 .تهمىنلىشىمنى بۇيرىدىئاالقىلىشىش ئۇچۇرلىرىنى 
 
  نكۈنلۇ ؛ مهسىلهن يارمهمهت،. مهن ئۇ ۋاقىتتا مېنى تۇتۇپ تۇرغان ئۈچ ساقچىنىڭ بىرىنىال بىلهتتىم4

مهن  ئهگهر مهن باشقا شهھهرگه بارماقچى بولسام،  ؛مهسئۇل بولغان  قاشىشىڭ مهن بىلهن ئاالقىلساقچىخانىسىنى
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. بىر كۈنى ئۇ ايتىممهن ئۇنىڭ رۇخسىتىسىز باشقا شهھهرگه بارالم ىم كېرهك ئىدى.ئۇنىڭغا ئالدىن خهۋهر قىلىش
  - 2017 خوشال بولۇپ، ى ئېيتتى. مهنماڭا تېلېفون قىلىپ، ئۇالرنىڭ پاسپورتىمنى ماڭا قايتۇرۇپ بېرىدىغانلىقىن 

ئۇيغۇر   3تهخمىنهن ئىككى سائهت ساقلىغاندىن كېيىن، مهن . باردىمكۈنى ساقچىخانىغا  - 29ئاينىڭ  - 1يىلى 
بىر ساقچى، يهنه ئوسمانجان ئىسىملىك  ، يهنه بىرىبىر ئايال سۇبىنۇر ئىسىملىك ئۇالرنىڭ بىرى  .ساقچى كهلدى

مېنى ئۇالر رىلىدى. ئاندىن ېرهسىمگه تارتىپ بارماق ئىزىمنى خاتنى ېم. ئۇالر ئېسىمده يوقئىسمى  نىڭبىر ساقچى
  بىر قۇر ساغالملىق تهكشۈرۈشلهرنىيهرده سۈيدۈك تهكشۈرتۈش قاتارلىق  ئۇئۇالر  ؛دوختۇرخانىغا ئېلىپ باردى

ھۆججهتكه ئىمزا نى ېپ، قولغا ئالدى ۋه مرىېلىپ بېتۇتۇپ تۇرۇش مهركىزىگه ئ. ئاخىرىدا، ئۇالر مېنى لىپ باردىېئ
ۋه كىشىلهرنى  دىھۆججهتنىڭ مېنى ئىجتىمائىي تهرتىپكه خىالپلىق قىل ئۇ  . مهنۇشقا مهجبۇرى قىلدىقوي

مهن ئىمزا  ،. دهسلهپتهئىكهنلىكىنى بايقىدىمھۆججهت  پارچىالشقا قۇتراتقۇلۇق قىلدى دهپ ئهيىپلىگهندۆلهتنى 
ا ئاخىرىدا، ئىمزا قويۇشقا مهجبۇرالنغاندىن كېيىن، مهن ئۇنىڭغا ئىمزا قويۇشىم قويۇشنى رهت قىلدىم، ئهمم

قېچىپ قۇتۇاللمايدىغانلىقىمنى ھېس قىلدىم. ئاخىرىدا، ئىمزا قويۇشنى قارار ئۇنىڭدىن كېرهكلىكىنى، بولمىسا 
 قىلدىم. 

 
نى (ئالدى ېۋه مئۈچۈن ياتاققا ئېلىپ باردى  ئالماشتۇرۇش نىئىمزا قويغاندىن كېيىن، مېنى تۈرمىنىڭ فورمىسى. 5

منى  ۇپۇت نىڭې. ئاندىن ممنى ئۆلچىدىۋه بوي ئېگىزلىكى مئېغىرلىقى ؛سۈرهتكه تارتتىۋه يان تهرهپتىن) 
  شۇ ئاينىڭ ئاخىرىدا، بار ئىدى؛ئادهم  9مېنى كامېرغا ئېلىپ باردى. بۇ كامېردا  دا ئاخىرى  ۋه ئهڭىدى كىشهنل

دىن  ال موما) تا (سۇيۇق شوۋىگۈرۈچ ۋه بىر . ئهتىسى ئهتىگهنلىك ناشتشتىدىن ئا 30ى ئادهم سانى كامېردىك
بىر  ، لهپكهينىمگه كىشهن نىقوللىرىم خالتا كهيدۈرۈپ،قارا غا ، بېشىمسا كېرهكبول 9.30كېيىن، ئهتىگهن سائهت 

ساقچىخانىدا ئاللىبۇرۇن سورىغان ئوخشاش سوئالالرنى يهنى  . ئۇالر مهندىن كىردىئېلىپ  سوراقخانىغا
 سوراق. تۇردىكۈن داۋامالش نى پۈتۈنئۇالر سوئال سوراش ؛سورىدىقايتا فرانسىيىدىكى ۋاقتىم توغرىسىدا 

مهن «ھهئه»  ؛نى سورىدىلىكىئۇالر مهندىن يولدىشىمنىڭ فرانسىيهدىن سىياسى پاناھلىق تىلىگهن ،جهريانىدا
ئېرىمنىڭ ئهھۋالى) يوشۇرمىدىم ۋه بارلىق  ( ى ئهھۋالنى، مهن ھهقىقنداق قىلىپاۋاب بهردىم. شۇدهپ راست ج

بۇ يهرنىڭ  . تۇردۇممهركىزىده ئاي تۇتۇپ تۇرۇش  4سوئالالرغا ئهينهن جاۋاب بهردىم. ئۇنىڭدىن كېيىن، مهن 
 ؛يېمهكلىك شارائىتى ئىنتايىن ناچار  ئىدى؛بهك ناچار  يوتقانالر ئۇالر بىزگه بهرگهن  ئىدى؛شارائىتى ئىنتايىن ناچار 

كىشهنلهنگهن. بىز ھهر كۈنى نۆۋهتچىلىك قىلىشقا   ىمىزپۇتھهر كۈنى  شوۋىگۈرۈچ ۋه موما يهيتتۇق؛ھهر كۈنى 
سېلسىيه   30-28ن بهزىده ھهتتا نۆلدىن تۆۋه  ؛مهجبۇر بولدۇق. قاراماينىڭ ھاۋاسى ئىنتايىن سوغۇق ئىدى

 - قائىده  ركىزىنىڭهمبىز تۇتۇپ تۇرۇش  ئۆتۈپ قاالتتى؛دائىم سوغۇق ئۆتهۋاتقاندا ز ۋهزىپه شۇڭا بى بوالتتى؛ گرادۇس
  20ئاينىڭ  -  4يىلى  -  2017ئادهتته مۇھىت ئىنتايىن ناچار ئىدى.  ؛تۈزۈملىرىنى ئهسته تۇتۇشقا مهجبۇر بولدۇق

دۈشهنبه كۈنى، مهن  ،كۈنى – 5ئاينىڭ  -  6يىلى  -  2017 كۈنى، مېنى باشقا ئۆيگه ئورۇنالشتۇردى. - 
يران بۇالققا جايالشقان جازا الگېرىغا تهقسىم قىلىندىم. مهن قايتىپ هئادهم بىلهن بىلله ج 40تهخمىنهن 

رايونلۇق سوت  بىلهنخهرىتىدىن الگېرنى تاپالمىدىم، ئهمما ئۇ رايونلۇق تهپتىش مهھكىمىسى  ،كهلگهندىن كېيىن
 .ئىدى ا جايالشقانئوتتۇرىسىغمهھكىمىسىنىڭ 

 
. جازا الگېرىنىڭ كىرىش ئېغىزىدا بىر كىيىم ئالماشتۇرۇش ئۆيى بار ئىدى. بىز تۇتۇپ تۇرۇش ئورنىدىن ئايرىلغاندا 6

ئالماشتۇرغان ئىدۇق. بۇ يهرگه كهلگهنده ئۆزىمىزنىڭ كىيىمىنى جازا   ىمىزنىكىيىم بىر ساقچى ئىشخانىسىدا 
الگېرىنىڭ كىيىمىگه ئالماشتۇردۇق. بىز كىيىملىرىمىزنى ئالماشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن ياتاق ئۆيلهرگه (كامېرغا)  
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تۈرمىدىن پهرقى يوق  بۆلۈندۇق. بۇ يهرنى ئۇالر قايتا تهربىيىلهش الگېرى دهپ ئاتىۋالغان ئىكهن، ئهمما بۇ يهرنىڭ 
  70دىن تارتىپ قېرىسى  17ئىدى. دهسلهپكى ئىككى ھهپتىده بىز ھهربىي مهشىق قىلدۇق؛ ئارىمىزدا يېشى 

بهرداشلىق بېرهلمهي يىقىلىپ  ھهركهتلىرىگهياشقىچه ئادهملهر بار ئىدى. ياشانغان مهھبۇسالر بۇ مهشىق 
 چۈشهتتى. 

 
اختىالرغا تېشىلگهن دۈگلهك والت بىلهن توسىۋېتىلگهن بولۇپ، پوالت تبۇ كامېرالرنىڭ دېرىزىلىرى تۆمۈر ۋه پ. 7

سىرىتنى كۆرگىلى بوالتتى. ھهر كۈنى بىز كوممونىستىك پارتىيىنىڭ ھهرخىل   كىچىك تۆشۈكلهر ئارقىلىقال 
ىخ  قايتا تهكراراليتتۇق. خىتايچه تىل دهرسى، سىياسهت ۋه تار - ناخشىلىرىنى، تۈرمىنىڭ قائىدىلىرىنى قايتا 

دهرىسلىرىمۇ بار ئىدى. ھهر جۈمه كۈنى، ئېغىزچه ۋه يېزىقچه ئىمتىھانالر بار ئىدى. دهسلىۋىده، مهھبۇس 
سهبداشلىرىمىز ھوشىدىن كېتىپ ياكى ئاغرىپ قېلىپ، دوختۇرغا ئېلىپ كېتىلگهنده قورقاتتۇق، ئهمما ۋاقىتنىڭ  

 ئۆتۈشى بىلهن بۇ ئىشالرغىمۇ ئادهتلىنىپ قالدۇق. 
 
ى دهسلهپكى كۈنلهرده، بىز كامېردىكى مهھبۇسالر بىلهن گهپ قىلىشىمىزغا يول قويۇالتتى، بىراق  . الگېردىك8

ئۆكتهبىر ۋه نويابىردىكى يىغىنىدىن كېيىن، جازا الگېرىدىكى ئىشالر  قۇرۇلتىيىنىڭ - 19پارتىيىىسنىڭ خىتاي كوم
لماس بولۇپ قالدۇق. ھهتتا دهرس ئارىلىقىدا،  بارا بىز مهھبۇسالر ئارا گهپ قىال - تېخىمۇ قاتتىق بولۇپ كهتتى. بارا 

ھاجهتخانىغا چىقىشمۇ نازارهت قىلىنىدىغان بولدى. بىز گۇرۇپپىالر بويىچه نۆۋهتلىشىپ ھاجهتخانىغا باردۇق. ئايدا  
.  تۇغقانلىرىمىز، ئائىله تاۋاباتلىرىمىز بىلهن تېلېفوندا ئاالقه قىلىشقا يول قويۇلدى  - بىر قېتىم يېقىندىكى ئۇرۇق 

ئهمما ھهر قېتىمدا يېنىمىزدا ساقچى ياكى الگېر خىزمهتچىلىرى بار ئىدى. ئۇالر بىزنىڭ پاراڭىمىزنىڭ ھهممه  
دېتاللىرىنى خاتىرىلهپ تۇراتتى. ئۇيغۇر تىلىدا سۆزلىشىشىمىزگه يول قويۇلمايتتى. خىتاي تىلىدىال سۆزلىشىشكه 

ولمايتتى؛ خىتاي تىلىدىال سۆزلهشكه رۇخسهت قىلىناتتى،  بوالتتى. الگېردا باشقا ھهرقانداق تىلدا سۆزلىشىشكه ب
 ئهگهرده باشقا تىلدا سۆزلهپ تۇتۇلۇپ قالسا، ئېغىر جازالىناتتى.

 
  ناسىن. الگېردىكى ئوقۇتقۇچىالر پهرقلىق مىللهتلهردىن ئىدى. ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ ئىسمى يادىمدا بار (9

 4ۋه باشقىالر)، ھهربىر ئوقۇتقۇچى ، ياڭ پهنپهنرىشات،  ،غهنى، خۇ شى، گۈزهل ،مۇئهللىم، خاۋ شاۋلو، مېھراي
تهرتىپنى ساقالش قاتارلىق ئىشالرغا مهسئۇل  تمهيتى ئهممائوقۇغۇچىغا مهسئۇل ئىدى. ئۇالر دهرس ئۆ 5ياكى 

لىرىمنى  ىمۇئهللىمىم دورىخانىدىن مېنىڭ دورئىدى، مهسىلهن، مېنىڭ يۇقىرى قان بېسىمىم بار ئىدى. مېنىڭ 
ياكى   3بىز كۈندىلىك خاتىره يېزىشقا مهجبۇرالندۇق. ھهر الگىرنىڭ تۈزۈمى بويىچه ئېلىپ بېرىشكه مهسئۇل ئىدى. 

. ئهلۋهتته ھهقىقىي تهستىقلىشى كىرهك ئىدىكۈنده مۇئهللىملىرىمىز كۈندىلىك خاتىرىمىزگه قول قويۇپ  4
 ولمايتتى، پهقهت پارتىيه بىلهن دۆلهتنىڭ قانداق ياخشىلىقىنىال يازاتتۇق. ئهھۋالنى يازساق ب

 
  - سوتقا ئېلىپ بېرىلىپ ئايرىم  نىڭ) بىزۋ جۇرىن، لىئۇ دا  ۋگايهنى . الگىردا بىر يىل ئۆتكهندىن كېيىن، ئۇالر (10

جبۇرىي ئېلىپ كېلىنىۋاتقان ئادهملهرنىڭ سانى هم ائايرىم جىنايىتىمىزنى بېكىتىدىغىنىنى ئۇختۇردى. الگىرغ
اتتىكهن. بۇ رايۇندا  ئادهم پات 300كۆپهيگهنسېرى، الگىردا بۇنچه جىق ئادهمگه ئورۇن قالمىغان ئىدى. بۇ الگىرغا 

كۈنى كهچلىك تاماقتىن   - 18يىلى ئۆكتهبىرنىڭ  -  2018نىڭ ياسالغانلقىنى ئاڭلىدۇق. يهنه باشقا ئىككى الگىر
كېيىن، بىزنىڭ ئاتالمىش مۇئهللىمىمىز بىزگه قارا خالتا بېرىپ خۇسۇسىي نهرسىلىرىمىزنى يىغىشتۇرۇشىمىزنى  

ڭ بۇ  ئاندىن بىزنى ؛ۇيرىدىكىيىملىرىمىزنى سېلىشقا بۋه ئۇ يهرده  دۇقلىن ئېيتتى. ئاندىن بىز بىر زالغا ئېلىپ كى
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ھالدا نۇرغۇن قېتىم يالىڭاچ  يهردىكى نهرسىلهرنى سىرتقا ئىلىپ چىقىپ كهتمهسلىكىمىز ئۈچۈن بىزنى 
تۆۋهنكى قهۋهتكه  ئىلىپ نىبىز ،كىيىملىرىمىزنى قايتىدىن كىيىۋالدۇق. ئاخىرىدا  كىيىن ئولتۇرغۇزۇپ قوپقۇزغاندىن

. تهھمىنهن كېچه  ئىدى ئۇالرنىڭ قولىدا قارا خالتا باربولۇپ  ىن ساقچى باربىرىمىزنىڭ يېنىدا بىرد  ھهر ؛چۈشتۇق
مىنۇت  15تهخمىنهن  ؛ىلدۇقچىقئىلىپ قارا خالتا كىيدۈرۈلۈپ ئاپتۇۋۇزغا  بىزگه سائهت بىر ياكى ئىككى بولغاندا 

كهلدۇق. يېڭى جازا الگىرىغا ) غاندهپ ئاتىلىدىسى  نه چى س( ،ئاپتۇۋۇزدا ماڭغاندىن كېيىن  
 

يېڭى الگىرنىڭ قائىده تۈزۈملىرى ئىلگىركى الگىرالرنىڭكىگه ئوخشاپ كېتهتتى. يېڭى الگىرنىڭ بىر  . 11
يىلى نويابىرنىڭ  -  2018ئاالھىدىلىگى بولسا بۇ يهرده ئۇالر بىر يوغان زالنى سوتخانا قىلىپ تهييارلىغان ئىكهن. 

ئادىمىنى)، گهرچه گۇناھسىز بولساقمۇ،  4ياكى  3ى بۇ سوتخانىدا سوتالپ (كۈنده كۈنىدىن باشالپ ئۇالر بىزن - 5
.جىنايى جازا ئېالن قىلىشتى   

 
سوتتىن بۇرۇن، مۇئهللىملهر بىزگه لېكسىيه بېرىپ، بىزنىڭ قورقماسلىغىمىزنى، بۇ سوتنىڭ شۇنداق نامدىكىال  . 12

زاغا ئۇچرايدىغىنىمىزنى بىلدۈرۈپ قويۇش ئۈچۈن  سوت بولۇپ، ئهگهر راست سوت ئېچىلسا بىزنىڭ قانداق جا
كۈنى، ئۇالر ئۇشتۇمتۇتال شۇ كۈنى مېنىڭ   -  23ياكى  -  22يىلى نويابىرنىڭ  -  2018ئىكهنلىگىنى ئېيتتى. 

ۆت  ت ،تۇرمىغان ئىدى؛ شۇ كۈنى سوراق قىلىنىدىغانلىرىمىزقسوتلىنىدىغىنىمنى ئېيتتى. ئۇالر ماڭا ئالدىن ئۇ
مهخسۇس  تهقلىدى سوت ئۈچۈن   مۇئهللىمگه ئهگىشىپ سىرىتتا ساقالپ تۇردۇق. ئۇالر بىزنى چوڭ بىر

ئېلىپ كىردى. ئۇ سوتخانىدهك ئهمهس ئىدى. بۇ يهرده ناھايىتى كۆپ ساقچىالر بار ئىدى.   ۆيگهتهييارالنغان ئ
ئىپادىمىزدىن دوكىالت بهردى. بىر قازاق  بهزىلهر لېنتىغا ئېلىۋاتقان ئىدى. بىر خىتاي مۇئهللىم بىزنىڭ الگىردىكى

ساقچى بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى ساناپ ئوقۇپ چىقتى. ئۇالر ئۆزىنىڭ خىزمهت فورمىلىرىنى كىيمىگهن ئىكهن. 
يىلى ئۆيۈمنى سېتىۋهتكىنىم  -  2006 جىنايىتىممېنىڭ  ،تهسۋىرلىگهن ساقچىنىڭ ئېيتىشىچه جىنايىتىمنىمېنىڭ 

.بىكار قىلغىنىم ئىكهن لىقىنىۋهتهنداشئادهمنىڭ  4ۋه   
 

ئايال   3باشقا ن، كۈنى ئېچىلدى. مه -  23ياكى  -  22يىلى نويابىرنىڭ  -   2018 ،مهن توغرىسىدكى سوت. 13
سوتخانىغا ئېلىپ كېلىندىم. ئاتالمىش مۇئهللىملهرنىڭ ئېيتىشىچه بۇمۇ راست سوت ئهمهس ئىكهن. بىرگه بىلهن 

يمىگهن سوتچىالر  هالغا ئوخشايتى. ئالدىدا رهسمىي سوتچى كىيىمى كئۇ بىر غهلىته ئۆي بولۇپ، يوغان ز
ئولتۇرۇشقان ئىدى. قارلىغۇچى ئادۋۇكاتالر سوتچىالرنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇشقان ئىدى. ئاقلىغۇچى ئادۋۇكاتالر  

بىلهن سوتچىالرنىڭ ئۇدۇلىدا ئولتۇردۇق.  مىزىزنىڭ مۇئهللىملىرىبىالر چئىدى. قارالنغۇرۇخسهت قىلىنمىغان 
ئىككى كهلگهن  ئاھالىلىكلهر كومىتىتىدىن  بىزنىڭ كهينىمىزده گۇۋاھچىالر بار ئىدى. مېنىڭ ئارقىمدا قاراماي

 هنسىڭلىم بۇ سوتقا كهلگ تۇققانلىرىمىز ئولتۇرغان ئىدى. - ئۇرۇق رهتته ئهڭ ئاخىرقى . كىشى ۋه سېڭلىم ئولتۇردى
. ئىدى  

 
يىللىق تۈرمه جازاسىغا كهستى. ماڭا  7يىللىق تۈرمه جازاسى بېرىلدى. مېنى  3سوتتىكى ئايالالرنىڭ بىرسىگه . 14

جىنايىتى ئارتىلدى. ماڭا يهنه ئۆيىمىزنى  غانلىقلىقىنى بىكار قىلۋهتهنداش مېنىڭ ئېرىمنىڭ ۋه قىزلىرىمنىڭ 
قىزىم خىتايغا قارشى نامايىشقا قاتناشقاندا توسۇپ   ى يهن ،ساتقانلىق ۋه دۆلهتكه سادىق بولمىغانلىق جىنايىتىنى 

.قالمىغانلىق جىنايىتى ئارتتى  
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پۈتۈن   ،منىانلىقىئۆزۈمنى ئاقالشقا ئىككى مىنۇت ۋاقىت بېرىلدى. مهن چۈشهندۈرۈپ ۋهتىنىمنى سۆيىدىغ. 15
يىلدىن ئارتۇق تۇرۇش  10فرانسىيهده ىمنى چۈشهندۈردۈم. مهن انلىقھاياتىمدا ئۇنىڭغا ساتقىنلىق قىلمىغ

  ۋهتهنداشلىقئۆزگهرتمىگهن ئىدىم. ئېرىم بىلهن قىزلىرىم خىتايدا قوش  ۋهتهنداشلىقىمنى ،جهريانىدىمۇ
قىزىمنىڭ خىتايغا قارشى نامايىشقا قاتناشقانلىقى مېنىڭ  ،ئۆزگهرتكهنلىكىنى ۋهتهنداشلىقىنى ،بولمىغاچقا 

.مهسئۇلىيىتىم ئهمهسلىكىنى دېدىم  
 

ئېالن قىلىنىپ بولغاندىن كېيىن، ئۇالر ماڭا بۇنىڭ تهقلىدى سوت ئىكهنلىگىنى، ئهگهرده راست سوت  ۈمك. ھۆ16
يىللىق تۈرمىگه كېسىلىدىغانلىقىمنى، شۇنداق بولغاچقا مېنىڭ قايتا   7ئېچىلغان بولسا، مېنىڭ ھهقىقهتهن 

نى ئۆگۈنۈش پۇرسىتىگه ئهرىشكىنىمدىن خوشال  تهربىيىلهش الگىرىغا قامالغىنىمدىن ۋه دۆلهتكه سادىق بولۇش
يىل تۈرمىگه كېسىلىشىمدىن   7ئىپادهم ياخشى بولسا،بولۇشۇم كېرهكلىگىنى ئېيتتى. ئهگهر الگىردا 

ئۆزۈمنىڭ ئهنسىرىشىمنىڭ ھاجىتى يوقلىغىنى، ھهممه ئىشىنىڭ ماڭا باغلىقلىغىنى ئېيتتى. مهن ئۇالرغا 
ئېالن قىلىنغاندىن كېيىن، ھۆججهتلهرگه قول  ھۆكۈمۋهده بهردىم.  قىمغاانلىه كۈچ چىقىرىدىغىگتهربىيىلىنىش

.قورققان ئىدىم ىشتىنكېسىل قاماق جازاسىغايىللىق  7قويۇشقا مهجبۇرالندىم.   
 

مىنۇت ۋاقىت بېرىلدى. سوتلىنىپ  15سوت ئاخىرالشقاندىن كېيىن، سىڭلىم بىلهن پاراڭلىشىشقا . 17
ربىستانغا  هولمىغانالر بىلهن كۆرىشىشىگه رۇخسهت قىلىنمايتى. بىر ئايالغا سائۇدى ئبولغانالرنىڭ تېخى سوتلىنىپ ب

نىڭ تۈركىيىگه بارغىنى ئۈچۈن يهتته يىل جازاسى بېرىلگهن، يهنه بىر ئايال قاماقيىللىق  9 ،بارغانلىقى ئۈچۈن
يىللىق قاماق   10 ،ۈچۈنھىجاب كىيگهنلىكى ۋه تۈركىيهدىكى بىرسىگه پۇل ئهۋهتكىنى ئ كهستى يهنه بىر ئايال

.جازاسى بېرىلگهن ئىدى   
 

يىللىق تۇغۇلغان كۈنۈمدىن بىر كۈن بۇرۇن، مېنىڭ   -   2018كۈنى، مېنىڭ  - 23يىلى دېكابىرنىڭ  -  2018. 18
ئائىلهمدىكىلهردىن ئاپام غۇلجىدىن، سىڭلىم ئۈرۈمچىدىن كېلىپ، مېنى يوقلىماقچى ئىدى. بىراق ئۇالرنىڭ مېنى  

يوقلىشى ئهمهلگه ئاشمىدى. ئۇالر كېلىشتىن بىر كۈن بۇرۇن ئۇالر مېنى باشقا يهرگه يۆتكىۋهتتى. ئۇالر مېنىڭ پۇت  
مىنهن يېرىم سائهتلهرچه ماشىنىدا ماڭغاندىن كېيىن،  خقوللىرىمنى باغالپ، بېشىمغا قارا خالتا كىيدۈردى. ته - 

ېلىپ كېلىندىم. بىز يېتىپ كهلگهندا، بېشىمدىكى قارا خالتا ئىككى ساقچىنىڭ نازارىتىده باشقا بىر قاماقخانىغا ئ
پۇتلىرىمدىن كىشهنلهر ئېلىۋېتىلگهن ئىدى. ئاندىن مهن بۇ يهرنىڭ قاراماي رايۇنلۇق تۇتۇپ تۇرۇش  ؛ئېلىۋېتىلدى

رغا ېمهركىزى ئىكهنلىگىنى بىلدىم. بۇ مېنى دهسلهپته سولىغان قاماقخانىدىن باشقا بىرسى ئىدى. مهن كام
  ؟تېخىچه بۇ يهردىمۇسىز هندىن،رداشلىرىمنى كۆردۈم. ئۇالر مېىرگهنده، مهن ئىككى يىل بۇرۇن ئۇچراشقان كامك

بىرىمىزنىڭ سهرگۈزهشتىلىرىنى سۆزلهشتۇق. مهن ئۇالرغا دهسلهپته بىر قانچه  - بىر  ،ارا ئدهپ سوراشتى. بىز ئۆز
كۈنلهر ئۆتكهنسېرى مېنىڭ پات ئارىدا قويۇپ  كۈندىن كېيىن قويۇپ بېرهرمۇ دهپ ئۈمىد قىلغىنىمنى، ئهمما

يهنه بىر ئايالنى ئېلىپ كىرىشتى. ئۇنىڭ  ،بېرىلمهيدىغانلىقىمنى ھىس قىلغانلىقىمنى ئېيتتىم. بىز مۇڭدىشىۋاتقاندا 
ئىسمى ئارزىگۈل بولۇپ، ئۇنىڭ قىزى گولالندىيهده ئىكهندۇق. ئهتىسى يهنه نۇرغۇن ئايالالرنى ئېلىپ كهلدى.  

تۇققانلىرى چهتئهلده ئىكهندۇق. شۇ ۋاقىتتا مهن بىزنىڭ نېمه ئۈچۈن بۇ يهرلهرگه قامىلىپ  - مۇ ئورۇق ئۇالرنىڭ
. قويۇلغىنىمىزنىڭ سهۋهبىنى بىلدۇق  
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كۈن تۇرغاندىن كېيىن، ئىككى ساقچى كېلىپ مېنى سوراق قىلدى. ئۇالر سوراق قىلغاندىن  10بۇ تۈرمىده . 19
 2019دا ھېچقانداق ئهھۋالنى بىلمهيدىغانلىقىنى بىلدىم. بۇ قېتىمقى سوراق كېيىن، مهن ئۇالرنىڭ مهن توغرىسى 

ردا  ېئاينىڭ باشلىرىدا يۈز بهرگهن ئىدى. ئۇنىڭدىن كېيىن جىم بولۇپ كېتىشتى. مېنىڭ كۈنلىرىم بۇ كام - 1يىلى  - 
.ئۆتىۋهردى   

 
كېلىشتى. ئۇالرنىڭ   باراتچىئىستىقكۈنى، باشقا ئىككى نهپهر ساقچى ياكى  -  4يىلى مارتنىڭ  -  2019. 20

ئۇالر  ،سوراق قىلغاندىن كېيىن - ئىسىملىرى ئوسمانجان ۋه دىلمۇرات بولۇپ، ئۇالر ئۇيغۇر ئىدى. قىسقىچه سوئال 
بولۇپ، قازاق   اسكىنئۇنىڭ ئىسمى ت ؛سىر يېتىپ كهلدىتئوفى ئىستىقباراتچىكېتىپ قېلىشتى. ئهتىسى، يهنه بىر 

هن. مهن ئۇنىڭ ئىسمىنى تۈرمىدىكى مهھبۇسالردىن ئاڭلىغان ئىدىم. ئۇ تۈنۈگۈن مېنى سوراق قىلغانالرنىڭ  ئىك
ئۇنىڭ خىزمهتدىشى ئىكهنلىگىنى، لېكىن ئۇالرنىڭ مهن توغرىلىق ئاران ئىككى جۈمله خاتىرلىگىنىنى، شۇڭا 

يىلدىن باشالش كېرهكلىكىنى  -  1985 ،شى بىلىش ئۈچۈن خا ئۆزىنىڭ كهلگىنىنى ئېيتتى. ئۇ مېنىڭ ئهھۋالىمنى ي
ئېرىم بىلهن مهن  ؛يىلى ئۈرۈمچىده ئوقۇغۇچىالر نامايىشى بولغان - 1985ئېيتتى. مهن دهرھال چۆچىدىم، چۈنكى 

شۇ ۋاقىتالردا ئوقۇغۇچى بولۇپ، بۇ نامايىشقا قاتناشقان ئىدۇق. مهن ئۆزۈمنىڭ كهچۈرمىشلىرىمنى ئېيتىشقا  
يىل ئۈستىده چىڭ  - 1985ئۇ  بىراق،م، ئهمما ئوقۇۋاتقان ۋاقتىمدىكى ئهھۋالنى ئېيتىشنى خالىمىدىم. باشلىدى

تۇرىۋالدى. ئۇ ماڭا تهھدىت سالدى ئاندىن ئۈستهلنى قاتتىق ئۇردى. ئاخىرى مهن ئۇ يىلدىكى نامايىشقا  
ىقىمنى، ھهممه ئادهم شۇنداق قىلغان قاتناشقىنىمنى، بىراق ئۇ ۋاقىتتا نېمه سهۋهپتىن ئىكهنلىگىنى بىلمهيدىغانل

بولغاچقا شۇنداق قىلغىنىمنى ئېيتتىم. مهن ئېرىمنىڭمۇ قاتناشقانلىقىنى ئېيتمىدىم. ئهتىسى ئۇ مېنىڭ ئېرىم 
توغرىلىق مهندىن سورىدى. بولۇپمۇ ئۇ ئېرىم ئىشلهۋاتقان سۈرگۈندىكى تهشكىالت دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋه ئۇنىڭ  

مهن ھهممه ئىشنى بىلمهيمهن دېدىم. ئۇالر مېنى   ، ىر توغرىلىق سۈرۈشته قىلدى. دهسلىۋىدهرهئىسى رابىيه قاد
.سۆزلهپ بهردىمئىستىكى بويىچه  قايتا سوراق قىلىۋهردى. مهن ئاخىرىدا ئۇالرنىڭ - قايتا    

 
جىددىلهشتىم ھهم ئۇ بىر قانۇنلۇق تهشكىالتمۇ؟ دهپ سورىدى. مهن بهك قورقۇپ كهتتىم، . ئۇالر مهندىن، 21

 دهپ سورىدى؛ دۇدۇقالپ تۇرۇپ، “ياق، ئۇ بىر قانۇنسىز تهشكىالت“، دېدىم. ئۇالر يهنه “ئۇ قانداق تهشكىالت؟“
ئۇ بىر قانۇنسىز تهشكىالت. بۇ ۋاقىتتا ئۇالر مېنىڭ ئاغزىمغا گهپ   ،مهن جاۋاب بهردىم. “ئۇ قانداق تهشكىالت؟

مهن جاۋاب بېرىپ “شۇنداق“ دېدىم.  ،تهشكىالت بۆلگۈنچىلىك قىالمدۇ؟“ سېلىپ بېرىۋاتاتتى. ئۇالر سورايتى، “بۇ
مهن بۇنىڭغا “شۇنداق“ دهپ جاۋاب بهردىم. ئۇالر مېنى ئۇالر   ؛ىنجاڭنى جۇڭگودىن ئايرىۋالماقچىمۇ؟“ش“ئۇالر 

رار قايتا تهك - قىالتتى، ھهم ئوخشاش سوئالنى قايتا  مهزجبۇرىدېگۈزمهكچى بولغان جاۋابالرنى بېرىشكه 
  ،بىز سهندىن ئوخشاش سوئالالرنى سورايمىز ڭا. ئىككى كۈن شۇ تهرىقىده تهكرارلىغاندىن كېيىن، ئۇالر ماسورايىتتى

بولغاچقا،  سهنمۇ بۇرۇن جاۋاب بهرگهندهك جاۋاب بېرىۋهر دېدى. مهن قوشۇلدۇم. ئوخشاش سوئالالر تهكرارالنغان 
ئۇالر مېنى قايتا سوراق قىلىپ، ئۈنئالغۇغا ئالماقچى   ،كۈنى مهن بىماالل جاۋاب بېرهلهيدىغان بولدۇم. تۆتىنچى

ئالماقچى   ئالغۇغا قايتا ئۈن ،نىق بولماپتۇ دهپېبولدى. بهشىنچى كۈنى ئۇالر ئالدىنقى كۈندىكى ئېلىنغان ئاۋاز ئ
، ئالدىن تهييارالپ قويغان جاۋابالرنى راۋان دهپ مهشىق قىلدۇرۇپبولدى. كېيىن ئويلىسام ئۇالر مېنى 

سهن ئۇنىۋېرسېتىتتا  ئهتىگىچهبهرگۈزمهكچى ئىكهن. ئۇالر مېنى ئۆزلىرىنىڭ نىيىتىنى بىلىۋالمىسۇن دهپ 
قايسى ئوقۇغۇچىالر بىلهن   دىكى ئوقۇغۇچىالر نامايىشىدا مهكتىۋىمدىكىيىلى  - 1985 ئۇقۇۋاتقاندا بولغان

لهرنى دېگىنىمنى ۋه نېمىلهرنى قىلغىنىمنى ئويالپ قويۇشۇم كېرهكلىگىنى جىددىي  ئۇچراشقىنىمنى، نېمى
ئهتىسىگىچه قورقۇپ چىقتىم. ئهمما   ؛مهن كېچىچه بۇ سوئالالر توغرىلىق ئويالپ ئۇخلىيالمايتىم تاپىاليتتى.
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تېڭىرقاپ قاالتتىم.  مهن  ؛چه باشقا سوئالالرنى سورايتتىنئهكس ؛ئهتىسى ئۇ ھهقته سوئالالرنى سوراپ قويمايتتى
گىلى بارغان دېدى. مهن ئېرىم ئۇالر نورۋىگىيهگه بارغانمۇ دهپ سورىدى. مهن بارغان دېدىم. ئۇالر كىمنى كۆر

“ئوسلو شهھىرىدىكى ساۋاقداشلىرىڭ   ،بىلهن ساياھهت قىلغىلى بارغان، ھېچكىم بىلهن كۆرۈشمىگهن دېدىم. ئۇالر
 ئوسلۇدا ياشىمايدۇ ، ئۇالرساۋاقداشلىرىمىز، ئۇالر بىز بىلهن كۆرۈشمىدى ھازىر نهده؟“ دهپ سورىدى. ئۇالر بىزنىڭ

دېدىم. ئۇالرنىڭ نهده ياشايدىغانلىقىنى سورىدى. مهن ئۇالر تۇرىدىغان شهھهرنىڭ ئىسمىنى بىلمهيمهن دېدىم. 
 دهپ سورىدى.  ۇ؟“دېمىدىمكېلىمىز “سىلهر فرانسىيهدىن نورۋىگىيهگه بارماقچى بولغاندا، ئۇالر كۆرىشىلى  ،ئۇالر

 ؛رغا قايتقاندىن كېيىن، كېچىچه ئهنسىرهپ ۋه قورقۇپ چىقاتتىمېمهن ئۇالرغا “ئۇالر كهلمىدى“ دېدىم. مهن كام
دوستلىرىمنىڭ ئاۋارىچىلىككه قېلىشىدىن ئهنسىرهيتىم. ئۇالردا رهسىملىرىمىز بارمىدۇ دهپ ئهنسىرهيتىم. مهن  

رهسىملهر بارمىدۇ، ئۇالر رهسىملهرنى  بولغىدهك م. شۇڭا ئۇالردا ئىسپات مهلىكه ۋه پهرھاتنىڭ تويىغا بارغان ئىدى
ئالدىمغا تاشالپ، مېنى جازاالرمۇ دهپ ئهنسىرهيتىم. كېچىلىرى ئۇخلىيالمىدىم، قورقۇپ، ئهنسىرهپ چىقتىم. 

نى  كۈ - 12يىلى مارتنىڭ  -  2019كۈنى، ھېچكىم مېنى ئالغىلى كهلمىدى. ئۇالر  - 11يىلى مارتنىڭ  -  2019
. ئۇالر ، پۇتلىرىم بۇرۇندىنال كىشهنلهنگهن ئىدى، قوللىرىمنى باغلىدىكهيگۈزۈپ كېلىپ مېنىڭ بېشىمغا قارا خالتا

سوراق قىلغان ئۆيگه ئېلىپ كىرمهي، مېنى تاالغا ئېلىپ چىقتى. ئۇالر مېنى سوراق قىلىشتىن  مېنى كۈن  6ئۇدا 
ات قىلغىنىنى، نېمه ئۈچۈن ئۇالرغا ئېرىم توغرىلىق مهلۇميىلدا نېمه  10بۇرۇن توختىماستىن ئېرىمنىڭ ئۆتكهن 

سورىدى. “مېنىڭ ئېرىم پۇل تېپىش ئۈچۈن ئىشلهيدۇ، ئائىلىنى بېقىش ئۈچۈن ئىشلهيدۇ.  بهرمىگهنلىكىمنى
ئۇنىڭ سىرتىدا نېمه ئىش قىلىدىغىنىنى بىلمهيمهن. ئۇ ئۆزىنىڭ كۈنده نېمه ئىش قىلغىنىنى ماڭا كېلىپ دوكىالت  

هپ باققان ئهمهس. مهن بۇ ئۇ ئهزهلدىن ماڭا د  ؛قىلمايدۇ. ئۇ نېمه پائالىيهتلهرگه قاتناشقىنىنى بىلمهيمهن
توغرىسىدا ھېچنهرسه بىلمىسهم، سىلهرگه قانداق دهپ بېرهلهيمهن؟“ دېدىم. ئۇ ۋاقىتتا مهن ھېچنهرسه دهپ 

دهپ تهھدىت قىلدى. ئۇالرغا ماسالشمىدىڭ  ،دهپ چىڭ تۇردۇم. ئۇالر ماڭا ېرهلمهيمهنب  
 

كىلوغا  50غىرلىقىمنى يوقۇتۇپ، ېلودىن ئارتۇق ئكى 15مهن بهكال ئورۇقالپ كهتكهن ئىدىم.  ،بۇ ۋاقىتالردا. 22
مېنى ئۇرسا بىۋاستىال سۆڭۈكۈمگه تېگهتتى. تاالدا   ،چۈشۈپ قالغان ئىدىم. بىر تېره بىر ئۇستىخان بولۇپ قالغاچقا

پهلهمپهيلهردىن يۇقىرىغا   دۇق؛ئۇزۇن ماڭ خىلى ؛ بىز قار يېغىۋاتقان ئىدى، پۇتۇمغا التا خهي كىيىگلىك ئىدى 
،  دىئۆيده جىق ئادهملهر بار ئى  ئۇقىلىشىمچه  پهرهز. يىتىپ كهلدۇق، كارىدورالردىن ئۆتۈپ بىر ئۆيگه چىقتۇق

 ،ئاڭلىنىپ تۇراتتى. بىرسىنىڭ ئۈنلۈك ئاۋازدائاۋازى كۆپ ئادهملهرنىڭ  ؛چۇرۇڭ ئىدى - چۈنكى بهكال ۋاراڭ 
ئېلىپ كىرگهن ساقچى “پۇتىدىكى   ۋېتىڭالر“ دهپ ۋاقىرىغىنىنى ئاڭلىدىم. مېنىچىقىر“قولىدىكى كويزىنى 

نېمه بوپتۇ؟“ دېدى. ئاندىن بىرسى مېنىڭ   نگه“كىشه ،ئاندىن ھېلىقى ئاۋازدهپ سورىدى؛ نىچۇ؟“ كىشهن
ن بار  ىىدهك قىلىپ. مهن يانغا قارىسام تاسكنگبېشىمغا كىيگۈزۈگلۈك خالتىنى ئازراق ئاچتى كۆزلىرىمنى كۆرۈ

دىن يهرگه قارىۋالدىم. ئاندىن مهن قاراماي ساقچى ئىدارىسىنىڭ سېكرىتارىنى  ئان  ،مهن ئۇنىڭغا بىر قارىدىم ؛ئىكهن
كۆردۈم. ئۇ ماڭا يېقىنقى بىر نهچچه كۈنلۈك سوراق جهريانىدا، سهن ياخشى ماسالشتىڭ ھهم، سهمىمىي ئاكتىپ  

ۋېدىئوغا ئالىمىز بىز ئهمدى سېنىڭ سوراقالرغا جاۋاب بېرىشىڭنى  ؛بولدۇڭ، گۇناھلىرىڭنى ياخشى بوينۇڭغا ئالدىڭ
.دېدى. مهن ماقۇل دېدىم   

 
ئېلىپ كىردى. ئۇ يهرده چاچ بويايدىغان بوياق، پهرداز   تازلىق ئۆيىگهباشقا بىرقانچه ساقچى مېنى بىر . 23

مېنىڭ چېچىمنى بويىدى. ئاندىن ئۇالر مېنى گىرىم  ،رىدىن بىرسىبۇيۇملىرى قاتارلىقالر بار ئىكهن. ساتىراچال 
قىلغىن دېدى. مهن شۇنداق قىلدىم. ئارقىدىن ئۇالر مېنى باشقا بىر ئۆيگه ئېلىپ كىردى. بۇ يهرده ئىككى فىلىم  
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ىشلىگۈچى بار ئىكهن. ئۇالر ماڭا سۈرهت ئېلىش ئاپاراتىغا قاراپ قانداق گهپ قىلىشىم كېرهكلىگىنى ئۇقتۇردى. ئ
ھېلىقى تاسكىن دېگهن ساقچى ماڭا ئۆزۈمنى تونۇشتۇرۇشۇم كېرهكلىگىنى ۋه نېمه مهزمۇنالرنى دېيىشىم 

يىلى غۇلجىدا تۇغۇلغىنىمنى،  -  9661مهن ئۆزۈمنىڭ  ،كېرهكلىگىنى ئۇختۇردى. فىلىمگه ئېلىش باشالنغاندا 
يىلىدىن باشالپ قارمايدا ئىشلىگىنىمنى، ئهزهلدىن سىياسىي پائالىيهتلهرگه قاتناشمىغىنىمنى ئېيتتىم.  -  1988

مايغىمۇ كۆپ ا بىزنىڭ تۇرمۇشلىرىمىزنىڭ ھۆكۈمهتنىڭ ياخشى سىياسىتى سهۋهبىدىن ياخشىالنغانلىقىنى، قار
ۈشهندۈردۈم. يولدۇشۇمغا ئهگىشىپ دۆلهتتىن ئايرىلغىنىمنى ھهم يولدىشىمنىڭ  مهنپهئهتلهرنىڭ كهلگىنىنى چ

دادىسىنىڭ يامان تهسىرى ۋه   ،سهرگهردان بولغىنىمنى ئېيتتىم. قىزلىرىمنىڭمۇ - خاتالىقى تۈپهيلىدىن سهرسان 
بىيه قادىرنى  رابىيه قادىرنىڭ يامان تهسىرى سهۋهبىدىن خاتا ئىش قىلىپ قويغىنىنى ئېيتتىم. ئۇالر مېنى را 

سۆز تارقىتىدىغان ئادهم ئىكهنلىگىنى ئېيتىشىمنى  گهپ يىشىمنى، ئۇنىڭ يالغان ېئهيىبلىشىمنى، ئۇنى ئهسكى د
.بۇيرىدى. مهن شۇنداق قىلدىم  

 
تېز سۈرهتته تهرهققىي قىلىۋاتقانلىقى،   نهقهدهرمهن ھهم قورقتۇم ھهم ۋىجدانىم ئازاپالندى. مهن خىتاينىڭ . 24

نىڭ بارغانسېرى ياخشى  دۆلىتى خىتاي ،ه قايتقاندا نگتلىك بولغانلىقى، ھهر قېتىم ۋهتهىخهب دهرنهقهخهلقنىڭ 
بولۇپ كېتىۋاتقىنىنى بايقىغىنىمنى، ھهم ئۆزۈمنىڭ بىر خىتاي پۇقراسى بولغىنىمدىن پهخىرلىنىدىغىنىمنى، 

ىلهمدىكىلهرنىڭ توغرا يولغا قهيهردىال بولسام دۆلهت ئۈچۈن شهرتسىز ئوتتۇرىغا چىقااليدىغىنىمنى، ھهم ئائ
مېڭىشىنى ئۈمىد قىلىدىغىنىمنى ئېيتتىم. فىلىمگه تارتىش ئاخىرالشتى. ئارقىدىن مېنىڭ كۆڭلۈم بهك يېرىم 

بولدى. ۋىجدانىم ئازاپالندى، نهچچه كۈنلهرگىچه ئۇخلىيالمىدىم. بۇ ئىشالردىن كېيىن، ئۇالر ماڭا ياخشى 
رىغا قايتىپ بارسام بولمايدىغىنىمنى  ېى بۇنداق بويىغاندىن كېيىن تۈرمه كامتاماقالرنى بهردى ھهم ماڭا چاچلىرىمن 
 ؛ئېلىۋهتتى. مهن ئۇخلىيالمىدىم كىشهننىرغا سولىدى ھهم پۇتۇمدىكى ېئېيتتى. ئۇالر مېنى يالغۇز كىشىلىك كام

بىر تقان توردا تارقارابىيه قادىر  ،ئىچىمدىن ئازابلىنىپ كېتىپ باراتتىم. بىردىنال بىرقانچه يىلالر ئىلگىرى - ئىچ 
خىتاي ھۆكىمىتىنىڭ تۈرمىگه سولىغانالرنى  ،ۇ فىلىمده رابىيه قادىرئسۈرهتلىك فىلىم ئېسىمگه كېلىپ قالدى. 

مىكرى   - ئۇنى تىلالتقۇزىدىغانلىقىنى، قارا چاپالتقۇزىدىغانلىقىنى، بۇنىڭ بىر ھۆكىمهت ھىيله  ،قىيناپ
ر ئۆزىنىڭ ھاياتىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن مۇشۇنداق قىلسا، ئۇنىڭ بۇ ئادهملهردىن  ئىكهنلىگىنى، ئهگهر ئادهمله

قالدىم. بىراق روھىي جهھهتتىكى راھهتلهپ ئازراق  ،رهنجىمهيدىغىنىنى ئېيتقان ئىدى. مهن بۇالرنى ئويالپ
 ؛پ ئويلىغان ئىدىمقىينىلىش ۋه ئازاب پهقهتال ئازايمىدى. بۇ فىلىمنى ئىشلىگهندىن كېيىن، ئىشالر تۈگهيدۇ ده

قېتىم، بىر  8ياكى  7ئېھتىمال  .قايتا ئىشلىگۈزدى - ئهمما ئۇنداق بولمىدى. ئۇالر بۇ ئوخشاش فىلىمنى قايتا 
مهن ئۆزۈممۇ بىلمهيال ھهسرهتلىك تىنىپ قويۇپتىمهن، بۇنىڭغا  ،سۆزلهۋاتقاندا ئهيىپلهپقېتىم رابىيه قادىرنى 

ئۆزۈم  ،ئاندىن مېنى ئېغىر سۆزلهر بىلهن تهنقىدلهپ ،ر بهكال خاپا بولۇشتى ھهممىسى نارازىلىقىنى بىلدۈردى. ئۇال
ئهيىپلىدى.منى ھهتتا ئېيتقانلىرىمغا قارشى چىققىنىمنى قىىالدېگهن گهپلهرگه ئۆزۈمنىڭ قوشۇلمىغ   

 
ھېچقانداق  مهن كېتىشىمگه بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى.  ڭكۈنى، ئۇالر مېنى - 12يىلى مارتنىڭ  -  2019. 25

ئىچى  ماڭا نىسبهتهن چۈنكى  ؛مهن ئۇنچه ھاياجانلىنىپ كهتمىگهن ئىدىم چۈنكى، ئىنكاس يوق قاراپ تۇردۇم
بىلهن تېشى ئوخشاش ئىدى. تېشىمۇ بىر ئۆگزىسى يوق تۈرمه ئىدى. چۈشتىن كېيىن، ئۇالر ماڭا باشقا 

جابدۇقلىرى بىلهن تولۇق   ، ئۆيئۆي ئۇئېلىپ باردى. دىكى ئۆيگه مېنى بىر بىنا بېرىپ، كىيدۈرىدىغان قارا خالتىنى 
مهن ناننىڭ پۇرىقىنى پۇرىدىم. ئىككى يىلدىن بېرى نان يهپ باقمىغان ئىدىم.  ،بېزهلگهن ئىدى. ئۆيگه كىرىپال

ئىككى ئايال   ؛ناننىڭ بارلىقىنىمۇ ئۇنتۇپ قاپتىكهنمهن. بىرهر سائهتلهردىن كېيىن، تازىلىق ئۆيىگه بارىمهن دېدىم



 9 

مهن تۇنجى قىتىم اقچى مېنى تازىلىق ئۆيىگه ئېلىپ باردى. دېرىزىدىن سىرىتقا قارىدىم، ھهمده بۇ يهرنىڭ س
زىرىنىڭ ئۈستىگه تۇتۇپ تۇرۇلغان تۇتۇپ تۇرۇش مهرگىزى ئىكهنلىگىنى بىلدىم. . بۇ ئۆي قارماي توپ تارقىتىش با

ۇن بۇ ئۆي ساقچى باشلىقلىرىنىڭ تاماق يهيدىغان  سىلىنغان بولۇپ ئۇالر يېڭى تۇتۇپ تۇرۇش ئۆيىنى سىلىشتىن بۇر
. بۇ يهرده مېڭىپ يۈرۈشكه بولىدىغان بىر ئۆي ۋه بىر تازىلىق ئۆيى بار ئىدى. بۇ ئۆيى قىلىپ ئىشلىتىلگهن ئىكهن

مىنا ئالمىشاتتى. ئۇالر مېنى ېسائهتته بىر س 24ئهر ساقچى بار ئىدى. ئۇالر ھهر  3ئايال ساقچى ۋه  8يهرده 
بىر قوغدىغۇچى ساقچى بار ئىدى. ئۇ بۇرۇن مېنى قامىغان   ئىسىملىك يڭمهىف قىلىشقا مهسئۇل ئىدى. لى نازارهت

ئهر ساقچى  3شۇڭا ھهممىمىز قورقاتتۇق.  ؛تۈرمىده ئايال مهھبۇسالرغا قارايتتى. ئۇنىڭ خېلى ھوقۇقى بار ئىدى
ئىل ئىسىملىك بىر ساقچى كهلدى. ئايال  تاسكىن، ئابالجان ۋه مهردان ئىدى. ماي ئايلىرىغا كهلگهنده، ئىسرا 

. ئىدىبىرسى اڭ فامىلىلىك جن ۋه ئه چى ڭ، ۋاڭېم ، ياڭيڭمهىف ساقچىالر لى  
 

ئىككى يىلدىن   ،كۈنى – 18يىلى مارتنىڭ  -  2019مېنى بۇ يهرگه ئۆيگه سولىغاندهك سوالپ قويغان ئىدى. . 26
  ،لىفوندىن بۇرۇن ئۇالر ماڭاېاالقىالشتىم. مۇشۇ تفرانسىيهدىكى ئائىلهمدىكىلهر بىلهن ئتۇنجى قېتىم كېيىن 

م هئۇالرنىڭ سوئاللىرىغا قانداق جاۋاب بېرىشىمنى ئۆگهتتى. ئۆزۈم بىر ئۆينى ئىجارىگه ئالدىم، ئهتراپىمدا ھېچ ئاد
. بۇياقالرغا بېرىش ئهركىنلىگىم بار، قاتارلىقالر - يوق، ئۇياق   

 
ا دائىر  غتىمائىي ئاالقه ۋاستىلىرىدىكى خىتايجدىكى ۋه باشقا ئهيىسبۇكقىزلىرىمغا فئاندىن ئۇالر ئېرىم ۋه . 27

ئۇچۇرالرنى ئۆچۈرىۋېتىشنى ئېيتىشىمنى بۇيرىدى. مهن شۇنداق قىلدىم، ئهمما ئائىلهمدىكىلهر ئۇالرنى  
 ،غان ھالدا سهكرىتار يېنىمغا كېلىپ، ناھايىتى ئاچچىقالن فهمىللىكو . يېرىم كېچىده لگهن ئىكهنئۆچۈرمى

ئۆچۈرمىگىنىنى سورىدى. مهن ئۇنىڭ ئالدىدىال    ئائىلهمدىكىلهرنىڭ نېمه ئۈچۈن كۆرسىتىلگهن مهزمۇنالرنى
. تېلىفون قىلدىم، ئاندىن ئۇالر شۇ ھامان ئۆچۈرىۋهتتى  

 
ئۇالر مېنى سىرىتقا ئېلىپ چىقتى ۋه بازارغا ئېلىپ باردى. مهن  ،كۈنى - 11يىلى ئاپرىلنىڭ  -  2019. 28  

نهپهر ساقچى مهن   4ئۇالر ياندىن رهسىم تارتىۋالدى.  ،توال كىيىم سېتىۋالدىم. مهن پۇل تۆلهۋاتقاندا - ۆزۈمگه ئاز ئ
، ئۇالر مېنى كۈنى - 2يىلى ماينىڭ  - 2019كۈنى ۋه   - 20يىلى ئاپرىلنىڭ  -  2019بىلهن بىلله چىققان ئىدى. 

قاراماي شهھهرلىك توڭشۇن   نى، ئۇالر مېنىكۈ - 2يىلى ئىيۇننىڭ  -  2019سىرىتقا ئېلىپ چىقتى.  يهنه
بۇ بىرىنچى قهۋهتتىكى ئۆي بولۇپ،   ئۆيگه يۆتكىدى. كورپۇستىكىبىنا ئىككىنچى  -  22ئاھالىلىكلهر قورۇسىدىكى 

ئۆي جابدۇقلىرى بىلهن بېزهلگهن ئىدى.   ،ياتاق، مېھمانخانا ئۆيى ۋه تاماق يهيدىغان ئۆيى بار ئىدى. بۇ ئۆيلهر 3
بىر ئۆيده بىر ئهر ساقچى، يهنه بىر ئۆيده ئىككى ئايال ساقچى بار ئىدى. مهن تۇنجى قېتىم ئۆزۈم ئايرىم بىر ئۆيده  

بىراق ساقچىالر  ،قېتىم مهن بىراز ئهركىن بولغان ئىدىم. مهن قاچان سىرىتقا چىققۇم كهلسه چىقااليتىمتۇردۇم. بۇ 
شۇ  مېنىڭ ئاپام ۋه سىڭلىم يېتىپ  روزى ھېيت بولۇپ  كۈنى - 4يىلى ئىيۇننىڭ  - 2019يهنىال ماڭا ئهگىشهتتى. 

ۈپ چىقىپ كهتتى، ئاپامنى ئۆزلىرىنىڭ  ساقچىالر كۆچ ئۇالر كهلگهندىن كىيىن كهلدى.كۈنى يىتىپ - 18ئاينىڭ 
 قىياپهتكهچىلىرىدهك خىزمهتساقچى ئىكهنلىگىنى بىلمىسۇن دهپتۇ؛ ئۇالر خۇددى مهھهلله كومىتېتىنىڭ 

كۈن تۇرۇپ كېتىپ  ئۈچپ قويدى. ئاپام بىلهن سىڭلىم ىتىكېلىپ كۆزقىتىم ئىككى كۈنده ھهمده  ،كىرىۋېلىشتى
بولۇپ  ) تومۇر كېسىلى (مىڭه قان  سهكتهقۇرى قان بېسىمى سهۋهبىدىن قالدى. ئاپام كهتكهندىن كېيىن، يۇ

قېلىپ، دوختۇردا يېتىپ قاپتۇ ھهم ئوپىراتسىيه قىلماقچى بولۇپتۇ. مهن سىڭلىمدىن بۇ خهۋهرنى ئاڭالپ، دهرھال 
ۇرىدىغان  لىفون قىلدىم. ئۇ باشلىقىدىن مهن ئۈچۈن رۇخسهت سوراپ ماڭا جاۋاب قايتېئىسرائىل دېگهن ساقچىغا ت
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بولدى. مېنىڭ ئىلىغا بېرىپ ئاپامنى يوقالپ كېلىشىمگه رۇخسهت بېرىلدى، ھهمده ھېلىقى ساقچى مهن بىلهن 
، مېنى  بىلله باردى. مهن دوختۇرخانىدا ئاپامنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئالدىم. ئۇ ساقچى كۈنده ماڭا تېلىفون قىلىپ

شقا بۇيرىدى. ھهم ھهر قېتىم ئائىلهمدىكىلهرنىڭ ئۆزى بىلهن كۆرۈشۈپ ئهھۋالىمنى قىسقىچه دوكىالت قىلى
يوقلىغىنى سۈرۈشته قىلدى. چۈنكى مهن  - لىفوننىڭ خاتىرىسىنىڭ بار ېقىلمىغىنىنى، ۋه قىلغان ت - تېلىفون قىلغان 

غا ھېچبىر دوكىالت قىلغۇدهك ڭھهربىر كهلگهن تېلىفوننى ئاۋازغا ئېلىپ خاتىرىلىۋېلىشىم كېرهك ئىدى. مهن ئۇنى
كۈنى   - 20يىلى ئىيۇلنىڭ  - 2019كۈن تۇرغاندىن كېيىن، ئاپام  15انىدا خڭ يوقلىغىنى ئېيتتىم. دوختۇرئىشنى

. دوختۇرخانىدىن چىقتى  
 

بىلهن كۆرۈشۈشنى   مېنى سىرىتقا چىقىپ ئۆزى ،ر ھهپتىدىن كېيىن، ئىسرائىل تېلىفون قىلىپ. تهخمىنهن بى29 
ن، ئابالجان ۋه ى. مهن تاسكتهلهپ قىلدى. مهن ئۇنىڭ بىلهن بىلله يهنه باشقا ساقچىالرنىڭمۇ بارلىغىنى بىلمهيتىم

ھهمده ئۇالرنىڭ نېمه ئۈچۈن كهلگهنلىكىنى بىلمهي ئهندىشىگه  ؛دېگهن ساقچىالرنى كۆردۈم يمهىڭف لى
بۇيرىدى. ئۇالر ماڭا نېمىلهرنى يېزىشىم كېرهكلىكىنى چۈشهندۈردى.  چۈشتۈم. ئۇالر گۇناھىمغا تۆۋىنامه يېزىشىمنى 

كۈنى ئۇالر  - 30يىلى ئىيۇلنىڭ  - 2019ئىدى.  ىمهن يېزىپ قول قويۇپ بهردىم. ئۇنىڭدىكى چىسال مارت ئاي 
ا تۇردۇم. ئاندىن مهن خانىسىد مېھمان جۇقارمايغا كېتىشنى خااليدىغان خالىمايدىغىنىمنى سورىدى. مهن مىڭ

سسپورت ئۈچۈن رهسىمگه چۈشتۈم. گهرچه مهن ئۈمىدۋار بولساممۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ گېپىنى ئۆزگهرتىۋېلىشىدىن  پا
. ئهنسىرىدىم. ئۇالر ئاۋغۇستتا سوت ئېچىلىپ قارار چىقىرىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى  

 
يىلى  - 2019ئىلتىماسىمنى تاپشۇردۇم. ئۈچۈن مهن پاسسپورت  ،كۈنى  - 30يىلى ئىيۇلنىڭ  -  2019. 30

تاسكىن مېنى چاقىردى. بىز سوت مهھكىمىسىگه باردۇق. بۇ يهرده بىر   ،كۈنى چۈشتىن كېيىن - 2ئاۋغۇستىڭ 
مهن كىرىپ كهلدىم. ئۇالر مېنىڭ   نهپهر ساقچى بار ئىدى. 2سوتچى، فىلىمگه ئالغۇچى، خاتىرىلىگۈچى، 

نىمنى ئارقامدىن ئهگهشمهيدىغىنىنى گۇناھسىزلىغىمنىڭ قارارىنى ئوقۇدى. ئۇالر مېنىڭ ئهمدى ئهركىن بولغى
ئانىلىرىنى يوقالپ كهلمهكچى   - ئۇقتۇردى. مهن ئىلىغا قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، ئالتايغا بېرىپ ئېرىمنىڭ ئاتا 

ئىلىغا  ،كۈنى - 15يىلى ئاۋغۇستنىڭ  - 2019ئالتايغا بېرىپ،  ،كۈنى - 14يىلى ئاۋغۇستنىڭ  -  2019بولدۇم. 
سائهت ئىچىده يهرلىك ساقچى   3دهيدىغان بهلگىلىمىسى بار ئىدى.  9- 6- 3قايتىپ كهلدىم. ئۇالرنىڭ 

ئىدارىسىغا بېرىپ دوكىالت قىلىش كېرهك ئىدى. مهن ساقچى ئىدارىسىغا بېرىپ، يېرىم سائهتلهردىن كېيىن  
ئىككى ساقچى كېلىپ بىر قىسىم جهدىۋهللهرنى توشقۇزۇشىمنى تهلهپ قىلدى. يهنه بىرهر سائهتلهردىن كېيىن 

باشلىقى بىلهن كۆرىشىشىمنى ئېيتتى. مهن ھهم ئهنسىرهپ ھهم خاپا  ، ئۇالرنىڭباشقا ئىككى ساقچى كېلىپ
غۇ دېدىم. مهن ڭبولۇپ تاسكىنغا تېلىفون قىلدىم، ھهم ئۇنىڭدىن باشقا ساقچىالر ئاۋاره قىلمايدۇ دېگهن ئىدى

ى قوپاللىق قىلدى. ئۇ مېنبهكال  ئىشخانىغا كىرگهنده خىتاي ساقچى ماڭاۋه مهن  ساقچى ئىدارىسىگه باردىم
سائهت ئىچىده مهلۇم قىلدىم دېدىم. ئۇ   3ئالتايغا كېلىپال ئۆزۈڭنى دهرھال مهلۇم قىلمىدىڭ دېدى. مهن كېلىپ 

گېپىده چىڭ تۇرۇپ ئۇنداق قىلمىدىڭ دېدى ھهم تهھدىد قىلىپ ئالتايدىكى الگىرغا ئىككى يىل قاماپ قويىمهن  
ىنى، ئۇنىڭ مېنى الگىرغا سوالپ قويۇش ھوقۇقى ىم كېرهكلىگقدېدى. ئۇ ماڭا ۋاقىراپ ئۆزىنى سهل چاغلىماسلى

بارلىقىنى ئېيتتى. مهن ھهم قورقتۇم ھهم خاپا بولدۇم. يهنه ئىككى يىلنى باشقا بىر الگىردا ئۆتكۈزهرمهنمۇ دهپ 
ئهنسىرىدىم. ئاندىن ئۇ ساقچى چىقىپ كهتتى ۋه باشقا بىر قازاق ساقچى كىرىپ، مېنىڭ خاتا چۈشۈنۈپ 

تى ۋه مېنى قايتۇرىۋهتتى. مهن ئهتىسى قايتىپ كهتتىم. تاسكىن ماڭا تېلىفون قىلىپ قارمايغا  قالماسلىقىمنى ئېيت
. كېلىپ تهكشۈرۈشكه ماسلىشىشىمنى بۇيرىدى  
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 ماڭا تېلفۇن قىلىپ مىنىڭ كۈنى ئۇالر  -  18ىڭ نيىلى ئاۋغۇست  - 2019مهن قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، . 31
ئۇالر  ،الردىن پاسپورتۇمنىڭ چىققان چىقمىغانلىقىنى سورىغىنىمدا. مهن ئۇكىلىشىمنى بۇيرۇدى اغمايا قار

و  ئۆيدىكىلىرىم بىلهن خوشلۇشۇپ، بىراقال كېلىشىمنى بۇيرىدى. مهن كېلىپ پاسپورتۇمنى ئېلىشتىن بۇرۇن ل
رغا ھهمده ئۇال ؛شى گهپلهرنى قىلىشىم كېرهكلىگىنى دېدىخ ئۇالر توغرىلىق يا ،سهكرىتار مېنى چاقىرتىپ  فامىللىك

پىرسهنت ۋهده  100غا ڭچهتئهلدىكى ئۇيغۇرالر توغرىلىق ئۇچۇر بىلهن تهمىنلهپ تۇرۇشۇمنى سورىدى. مهن ئۇنى
بېرهلمهيمهن، ئهمما دۆلهتنىڭ بىخهتهرلىگىگه دهخلى يېتىدىغان ئىش بولسا خهۋهر قىلىمهن دېدىم. ئۇالر 

دېدى. ئۇ كۈنى كېچىسى مهن سىڭلىمنىڭ ئۆيىگه  مهن پاسپورتۇمنى ئالدىم. ئۇالر ئاالقىنى ئۈزۈپ قويما ؛قوشۇلدى
كهلدىم. ئهتىسى مهن بېلهت سېتىۋېلىشقا باردىم، ئهمما خهلىقارالىق بېلهت ساتىدىغان جايالرنى تاپالمىدىم. 

.كۈنى فرانسىيهگه قايتىپ كهلدىم - 12يىلى ئاۋغۇستنىڭ  - 2019ئاخىرى   
 

تازىلىقى   ڭكۆرگهن بىر قىسىم ئىشالر ئۈستىدىمۇ سۆزلىگىم بار. الگىرنىمهن جازا الگىرلىرىدا ئۆز كۆزۈم بىلهن . 32
  ردىكىلهر بۈگۈن چۈشسه،ېبىر قېتىم مۇنچىغا چۈشىشىمىزگه رۇخسهت قىلىدۇ. بۇ كامھهپتىده پهقهت  ناچار. بهكال

ىملهرنىڭ بىزنى  مۇئهللتىمىزدا قبىزنىڭ مۇنچىغا بارىدىغان ۋا بىراق  ئۇ كامىردىكىلهر ئهته چۈشىدۇ دېگهن بىلهن،
. بولۇپ كىتهتتى ھهتتا يىگىرمه كۈن، ئون كۈنمۇنچىغا چۈشكىچه بىز  سا،مۇنچىغا ئاپىرىدىغان ۋاقتى بولمى

ھاجهتخانىغىمۇ خالىغان ۋاقىتتا بارالمايتۇق. ئون مىنۇت ئىچىده يۇيۇنۇپ بۇلۇشىمىز كېرهك ئىدى. ھاجهتخانىدا 
ڭ بىزنى ھاجهتخانىغا ئېلىپ بېرىشىنى ساقاليتۇق، ئاندىن يۈزلىرىمىزنى  بىز مۇئهللىملهرنى  ،بار بولۇپ ئورۇن 5ئاران 

يۇياتتۇق. تهلىيىمىزگه بىزنىڭ الگىردا ھاجهتخانىغا بېرىش پۇرسىتى باشقا الگىرالردىن كۆپرهك ئىدى. بىز 
ېلىش ۋاقتىدا، قېتىم بارساق بوالتتى، ئهتتىگهنده بىر قېتىم، چۈشلۈك تاماقتىن كېيىن، دهم ئ 5ا كۈنده غ ھاجهتخانى

خشى ساقچىدىن  اكهچلىك تاماقتىن كېيىن ۋه ئۇخالشتىن بۇرۇن. ھاجهخانىالر دائىم ئوچۇق بولمايتتى. بهزىده ي 
ردىكى بىرهيلهن ھاجهتخانىغا بېرىشنى تهلهپ ېبىرهرسى ئېچىپ بېرهتتى، بهزىده چىداپ ساقاليتۇق. ياندىكى كام

. ۇىنى تۇتالماپتترېۇ مهھبۇس چوڭ تهساقچىالر ئۇنىماپتۇ، شۇنىڭ بىلهن ئ ،قىلغاندا   
 

كۆكتاتتا قىلغان شورپا،   - الگىردىكى تاماقالر بهكال ناچار، گۆش ۋه ياغ كۆرگىلى بولمايدۇ. بېرىدىغىنى سهي . 33 
ئهمما ئۇالرنىڭ پولۇ دېگىنى گۈرۈچ بىلهن ئىككى تال   ،بېرىدۇدهپ كۆكتاتالر. ئۇالر “پولۇ“  - سۇدا قايناتقان سهي 

. ئىبارهتسهۋزىدىن   
 
كۈنىدىن   - 1ئاپرىلنىڭ  ،ۋاقتىمدا، ئۇالر مېنىڭ قولۇمنى ۋه پۇتۇمنىتۇتۇپ تۇرۇش مهركىزىدىكى مهن . 34 

ئۇالر بۇ   ،كۈنىگىچه كىشهن بىلهن كارۋاتقا باغالپ قويدى. مهن نېمه ئۈچۈن دهپ سورىسام - 20ئاپرىلنىڭ 
يۇقىرىنىڭ بۇيرىقى دېدى. ئۇالر ئادهتته بىزنى باشلىرىمىزنى قولىمىزنىڭ ئارىسىغا ئېلىپ زوڭزۇيۇپ ئولتۇرغۇزىدۇ. ئۇ  

ئىدۇق. تۆتىمىز سىياسى جىنايهتچى، باشقىلىرى جىنايى ئىشالر جىنايهتچىلىرى   ئون ئىككىمىز بار ئۇ يهردهكۈنى 
ۋاقتىمدا  تۇتۇپ تۇرۇش مهركىزىدىكىممىمىزنى زهنجىر بىلهن كارۋاتقا باغالپ قويدى. بۇ مهن هئىكهن. ئۇالر ھ

 ،ر ئىدى. ئۇ ۋاقىتالردا ئايال با 20رالردا ېئۇچرىغان جازا ئىدى. نېمه سهۋهبدىن ئىكهنلىگىنى بىلمهيمهن. بهزى كام
ئىككى ئۇچىدىن باشقا ھهممىسىگه كىشهن سېلىنغان ئىدى.  ؛ھهممىسىگه سېرىق پىنجىك كىيگۈزۈلگهن ئىدى

ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن باشالپ كارۋاتقا  - 4بىزنى ، بېرهتتى. الگىردا ئهكىلىپ چۈنكى بهزىلىرى بىزگه تاماق 
كارۋاتتىكى باغالشقتى بوشاتتى   سهۋهبىدىن يۆتكهش ۆيگهقا ئكۈنى باش- 20ئاينىڭ - 4باغالپ قويۇشتى، مىنى 
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.  ئهمما پۇتۇمدا كىشهن دائىمال بار ئىدى، بهزى ئايالالر مۇشۇنداق كىشهنلىنىپ ئىككى ئايچه يىتىپ كهتتى 
بىزنىڭ ئۇيغۇر تىلىدا گهپلىشىشىمىزگه يول قويۇلمايتى. ئۇالرنىڭ دېگهنلىرىنىڭ ھهممىسىگه بويسۇناتتۇق. بىر 

ېتىم ساقچى بىزدىن بۇ تامنىڭ رهڭگى قانداق دهپ سورىدى. بىز ئاق رهڭلىك دهپ جاۋاب بهردۇق. ئۇ ق
ئاچچىقلىنىپ، ياق، بۇ تام قارا رهڭلىك، ئېسىڭده تۇتۇش، بۇ تامنى مهن ئاق دېسهم ئاق؛ مهن قارا دېسهم قارا، 

ئۇ بىزدىن سورىغاندا بىز ئۇ تامنى قارا دېدۇق. بىز ئۇيغۇرچه گهپ قىلىشساق  ،دېدى. كېيىنكى قېتىمدا 
ئۆمىلهپ يۈرۈپ  ،ردىكى ھهممه ئادهمنى جازااليتتى. ئۇالر بىزنى بىر ھهپته جازاالپېجازالىناتتۇق. كام

چقانداق دىنى  كارىدورالرنى، ھاجهتخانىالرنى تازىلىتاتتى. بىزنىڭ ھېچبىر ئادىمىلىك ئىززىتىمىز يوق ئىدى. ھې
 قوللىرىمىز بىلهن يۇيۇشىمىزغا يول قويۇلمايتتى. ئىككى يۈزلىرىمىزنىيول قويۇلمايتتى.  غابولىشى خاھىشىمىزنىڭ

بىر ساقچى كۆزىتىپ تۇراتتى. يۈزلىرىمىزنى قولىمىز بىلهن توسىۋېلىشىمىزغا يول قويۇلمايتى.   ،يۈزىمىزنى يۇغاندا 
دهپ قارايتى. قوللىرىمىزنى يۇمۇۋالساقمۇ بولمايتى. بۇنداق قىلىشمۇ دۇئا  چۈنكى بۇنى دۇئا قىلىش بىلهن ئوخشاش

 .قىلغانلىق دهپ قارىلىپ، قاتتىق جازاغا ئۇچرايتۇق
 

بىر قېتىم نۇرگۈل ئىسىملىك بىر ئايال الگىرغا ئېلىپ كېلىندى. ئۇنىڭ قوسىقىنى ئوپىراتسىيه قىلغان بولۇپ،   .35
يارا ئاغزى يىپ بىلهن تىكىگلىك ئىدى. ئۇ يۇشۇرۇن ھالدا ئهينهك پارچىلىرى ۋه سىمالر بىلهن ئۆزىنىڭ يارا  

قويۇپ بېرىدۇ دهپ ئويلىغان ئوخشايدۇ.  ،نىپ كهتسهئېغىزىنى تاتىالشقا باشلىدى. شۇنداق قىلىپ يارىسى ياللۇغلى
ئهمما ھاجهتخانىالردىن تارتىپ كۆزىتىش ئاپاراتى بار بولغاچقا، ئۇ يوشۇرىۋالغان ئهينهك ۋه سىمالر بايقىلىپ 

تېخىمۇ ئېغىر سېلىپ  نى، قول پۇتلىرىغا زهنجىر كىشهنلهرساقچىالر ئۇنى كۆز ئالدىمىزدا جازالىدى ھهمدهقېلىپ، 
  . بىزنىڭ ئۇالردىن سوئال سورىشىمىز ۋه سورىغانالش ئۈچۈن ئۇنى تۇتۇپ تۇرۇش مهرگىزىگه ئىلىپ كهتتىجازا 

الرغا جاۋاب بېرىشنى رهت قىلىش ھوقۇقىمىز يوق ئىدى. قائىدىگه بويسۇنمىساق ئېغىر جازاغا ئۇچرايتۇق. بىز  سوئال 
ۇشقا بۇيرىالتتۇق. بۇ ئۇالرنىڭ بىزگه بېرىدىغان  سائهت ئولتۇر 72ھهتتا  ،سائهت 48سائهت،  24 تائورۇندۇق اسۋيول

ده كۆزىتىش ئاپاراتى بار ئىدى. ھهتتا ھاجهتخانىالردىمۇ  يېرىھهممىال  مهركىزىنىڭجازاسى ئىدى. تۇتۇپ تۇرۇش 
بار ئىدى. الگىرالردىمۇ ھهممىال يهرده، ھاجهتخانا ۋه تازلىق ئۆيلىرىدىمۇ كۆزىتىش ئاپاراتى بار ئىدى. 

نىڭ ھهممىسى مېنىڭ ئۆز بېشىمدىن ئۆتكۈزگهنلىرىم. مهن بۇالرنىڭ ھهقىقىي ئهھۋال ئىكهنلىگىگه  ئېيتقانلىرىم
 كاپاالت بېرىمهن. 
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