نۇرسىمانگۈل ائبدۇرىشىت
ائيال 33 ،ياش
مەن نۇرسىمانگۈل ائبدۇرىشىت ،مىللىتىم ۇئيغۇر ،دىنىم ىئسالم .مەن  -2015يىلى تۈركىيەگە وئقۇشقا كەلگەندىن تارتىپ
ھازىرغىچە تۈركىيەدە ياشاۋاتىمەن .مەن تاكى  -2017يىلى  -6ائينىڭ  -18كۈنىگىچە ائىئلەم بىلەن نورمال ائالقە قىلىپ كەلگەن
ىئدىم .ئەمما شۇ كۈندىن باشالپ ائىئلەمدىكى بىرمۇ كىشى ياكى ھەرقانداق بىر دوستۇم بىلەن ائالقە قىاللمىدىم.
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مېنىڭ ائنام خىتاي ھۆكۈمىتى پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنىڭ زىيانكەشلىكىگە ۇئچرىغۇچىالردىن بىرى .كەنتىمىزدە
كەنىت مەسۇئللىرى ھەر ۋاقىت پۈتۈن كەنىتتىكى ائيالالرنىڭ ھامىلە ياكى ھامىلە ئەمەسلىكىنى ،ھامىلىدارلىقتىن
ساقلىنىش ۈئزىكى سېلىپ سالمىغانلىقى تەكشۈرۈپ تۇراتتى .ۇئ ۋاقىتالردا بىزنىڭ كەنتىمىزدە پۇتۇنلەي ۇئيغۇرلالر
ياشايىتتى ،خىتايالرنى بەك كۆرۈپ كەتمەيتتۇق .مېنىڭ بىلىشىمچە ،پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتى پۈتۈن خىتايدىكى
شەھەرلەردە وئخشاش يولغا قويۇلىۋاتىدۇ .ئەمما بىزنىڭ كەنتىمىزدە ،پۈتۈنلەي ۇئيغۇر ياشايدۇ،شۇنىڭ ۈئچۈن بۇ
سىياسەت پۈتۈنلەي ۇئيغۇر ائياللىرىنى نىشان قىلغان .كەنتتىكى سىستىراالر بەزى دورىالرنى ياش ۋە ياشراق بولغان
ائيالالرغا تارقىتىدۇ .مېنىڭ تاغامنىڭ ائيالىغىمۇ شۇنداق دورىالر بېرىلگەن.
يېزىالردا خالىغان ۋاقىتتا تۇيۇقسىز ائيالالرنىڭ ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش ۈئزىكى سېلىپ سالمىغانلىقىنى تەكشۈرۈپ
تۇرىدۇ .مېنىڭ ائناممۇ ھامىلىلىك تىن ساقلىنىش ۈئزىكى سالغانلىقى ۈئچۈن بىر قانچە قېتىم كىسەل بولغان ۋە ئەكىس
تەسىرى بولغان .ائنام دەسلىپىدە ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش ۈئزىكىنى جازاالشتىن قورقۇپ ېئلىۋەتمىگەن .خالىغان
ۋاقىتتا تۇيۇقسىز تەكشۈرۈپ تۇرىدىغان بولغاچقا ،ائيالالرنىڭ ۆئزىنىڭ قىلىدىغان ھازىرلىقلىرىنى قىلىشى ۈئچۈن
پۇرسەت يوق ىئدى ،بۇ خىل ئەھۋال ائنامغا ېئغىر روھى بېسىمالرنى ېئلىپ كېلەتتى .ائنام ۈئزۈكنىڭ ئەكىس تەسىرى
ۋە داۋاملىق كىسەل سەۋەبىدىن ،ائخىرى ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش ۈئزىكىىنى ېئلىۋەتتى .بىر قېتىملىق
تەكشۈرۈشتە ،دادام ائنامنى شەھەرگە يولالش ائرقىلىق،ۈئزۈك تەكشۇرشتىن قۇتقۇزۇپ قالغان .نورمالدا ھەر بىر
كەنتتە بىردىن سىستىرا بار ،سىستىراالر ائىئلىلەرگىچە كېلىپ ائيالالرنى كەنىتكە ائپىرىدىغان ىئشالرغا ۋە ائيالالرنى
تەكشۈرۈش ىئشلىرىغا مەسۇئل .بۇ خىل تەكشۈرۈشلەر ائيالالرنىڭ شەخسىيتىنى زىدىلەيدۇ .مېنىڭ ائنام بەك خىجىل
بوالتتى،ۇئنىڭ ۈئستىگە قۇلالنغان ئەسۋاپالر ياخشى ئەمەس،مۇھىمى رەسمى بىر دوختۇرخانا ۋە ئەسلىھەلىرى يوق.
مېنىڭ يەڭگەمنىڭ ىئككى بالىسى بار ،شۇنىڭ ۈئچۈن دۆلەتنىڭ بەلگىلىمىسىگە ائساسەن ئەمدى پەرزەنىتلىك
بۇلۇشىغا يول قويۇلمايتتى .ئەمما ۇئ ۈئچۈنچى پەرزەنىكە ھامىلدار(قوش كېزەك) بولدى،ائمالسىزلىقتىن بالىنى ساقالپ
تۇغۇش ياكى دوختۇرخانىغا بېرىپ ھامىلە چۈشۈرۈش ۈئچۈن قارار قىلىشقا توغرا كەلدى .ئەڭ ائخىردا دۆلەتنىڭ
جازالىشىدىن قورقۇپ ،ۆئزى دوختۇرغا بېرىپ ھامىلىنى چۈشۈرۈشكە مەجبۇر بولدى .يەڭگەم بۇنىڭ ۈئچۈن بەك
ائزاپالندى.
 -2008يىلى،مەن جىياڭشى ۆئلكىسىدىكى  100دىن ائرتۇق ۇئيغۇر ياشالر ىئشلەيدىغان توقۇمىچىلىق زاۋۇتىنى زىيارەت
قىلدىم .ئەپسۇس ،مەن بۇ زاۋۇتنىڭ ىئسمىنى ىئسىمگە ائاللمىدىم .بۇ زاۋۇتتا پەقەتال ۇئيغۇرالر ىئشلەيتتى ،مەن پەقەت
بىر قېتىمال زىيارەت قىلدىم.
ۇئ يىلالردا تۇلۇقسىز وئتتۇرىدىن كىيىن وئقۇشىنى داۋام قىلمىغان ياشالر ،بۇ خىل شەكىلدىكى خىزمەت
پىروگراممىلىرىغا مەجبۇرى تۇتۇلىدۇ .ائدەتتە ،كەنىتتىكى خىزمەتچى-خادىمالر ىئچكىرى ۆئلكىلەردىكى شىركەتلەر
بىلەن ائالقىىشىپ ،كەنىتتىكى ياشالرنى مەجبۇرى ھالدا ىئچكىرىدىكى شىركەتلەرگە يولالپ ىئشلەشكە سالىدۇ.
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ۇئيغۇرالر ائدەتتە ۆئزى ياشىغان شەھەر ۋە قوشنا شەھەرلەردىن خىزمەت تېپىپ ىئشلەيدۇ ،ئەمما ىئچكىرى ۆئلكىلەرگە
بىرىپ ىئشلىمەيدۇ ۋە خىزمەت ىئستىمەيدۇ .ئەمما كەنىت كادىرلىرى تۇلۇقسىز وئتتۇرىدىن كىيىن وئقۇشىنى داۋام
قىلمىغان ياشالرنى خىزمەتكە قۇبۇل قىلىپ ،ۇئالرنى ىئچكىرى ۆئلكىلەردە ىئشلەشكە قايىل قىلىشقا تىرىشىدۇ.
ىئچكىرىگە بېرىپ ىئشلىمەسلىك ۈئچۈن،ياش قىزالر بۇرۇنراق توي قىلىۋالىدۇ.
مېنىڭ دوستۇمنىڭ دادىسى شۇ زاۋۇتتا ىئشلەيدىغان ىئشچىالرنى باشقۇرۇش ۋە كونترول قىلىش گۇرۇپىسىدا
بولغاچقا ،مېنىڭ ۇئيغۇر ياشالر ىئشلەيدىغان زاۋۇتنى زىيارەت قىلىشقا پۇرسىتىم بولغان .مەن ۋە دوستۇم ىئككىمىز
زاۋۇتنى زىيارەت قىلغان.
مەن ۇئ ۋاقىتتا  100لەر ئەتراپىدىكى ۇئيغۇر قىزلىرىنىڭ زاۋۇتتىكى ناھايىتى كونا ياتاقالردا تۇرىدىغانلىقىنى كۆرگەن ىئدىم.
ۇئالر ۆئزىنىڭ بۇ يەرلەردە ىئشلىگۈسى يوقلىقىنى دىگەنتى .زاۋۇتتىكى ۇئيغۇر قىزالر كۆپ قىسىم ۋاقىتتا كەچلىك
سېمىنادا ىئشلەيدىغانلىقىنى ،بەزى ۋاقىتالردا ۇئخالپ قېلىپ قول بارماقلىرىنى ېئىغىر زەخمىلەندۈرگەنلىكىنى ېئيتىپ
بەرگەن ،ۋە ماڭا قىزالر زەخمىلەنگەن قولىنى كۆرسەتكەن .قوللىرىنىڭ بارماقلىرى ھەقىقەتەن زەخمىلەنگەن ىئدى.
ياتاق بىر قەۋەتلىك  Uشەكىللىك بىنا بۇلۇپ ،كىچىك ھويلىسى ۋە سۇ ائلىدىغان يېرى بار بىر يەر ىئدى .مۇھىتى بەك
ناچار بۇلۇپ ،تاملىرى كۆكۈرۈپ كەتكەن ىئكەن .بەك كونا بولغانلىقى ۈئچۈن غەلىتە پۇراقالرپۇراپ تۇراتتى .بەزى
ياتاقالردا ۈئچ كارۋات،بەزى ياتاقالردا ائلتە كارۋات ۋە بەزى ياتاقالردا سەككىز ائستى ۈئستىلىك كارۋات بار ىئدى.
ياتاقالردا مۇنچا يوق بۇلۇپ،كارۋاتتىن باشقا ھېچنىمە يوق ،يۈز -قولىنى يۇيۇش ۈئچۈن ياتاق سىرتىدىكى ھاجەتخانىغا
ياكى باشقا يەرلەرگە چىقىشقا توغرا كېلەتتى.
زىيارەت جەريانىدا ياتاققا چاپالقلىق بىر قەغەزنى كۆردۈم ،بۇ قەغەزگە بۇ يەردىكى خىزمەتچىلەرنىڭ كۈنلۈك ماائشى
يىزىلغان بولۇپ ،كۈنلۈك ىئش ھەققى  25يۈئەندىن  35يۈئەنگىچە ىئكەن .ىئشچىالرنىڭ ماائشىنى كۈنلۈك ىئگىرگەن
يىپنىڭ ېئغىرلىقى بويىچە ھېساپاليدىغان بولۇپ ،بۇ ىئش ھەققىدىن ىئشچىالرنىڭ تاماق ۋە ياتاقلىرىنىڭ ھەققىنى
ھېساپالپ چىقىرىۋەتكەندىن كىيىن قالغان قىسمىنى بېرىدىكەن .ئەڭ قىزىقارلىقى ،بەزى ىئشچىالر شىركەتكە
ائللىبۇرۇن  800يۈئەندىن كۆپرەك قەزىرگە كىرگەن .ىئشچىالر ھەرقانداق بىر سەۋەپتىن خىزمەتكە چىقالمىسا ياكى
قاتتىق كۈچەپ ىئشلىمىسە ،بىرىلگەن ىئش ھەققى ىئشچىالرنىڭ ياتاق ۋە تاماق چىقىمىغا يەتمەيدىكەن .شۇ
سەۋەپتىن خىزمەتچىلەر شىركەتكە قەرىزگە كىرىپ قالىدىكەن.
يېغىپ ېئيتسام ،مەن بۇ يەردىكى ۇئيغۇر ىئشچىالرنىڭ مەجبۇرىي ىئشلىتىشكە نارازى ىئكەنلىكىنى ،مەجبۇرىي
ىئشلىتىلگەن ىئشچىالرنىڭ ماائشىنىڭ ائسان يوق ىئكەنلىكىگە شاھىت بولدۇم .ھەممەيلەن مەجبۇرالنغانلىقنى ھىس
قىلىدىغان بولۇپ ،ھەممەيلەننىڭ ىئشلىگۈسى يوق ىئدى .ۇئالر ماڭا بۇ يەردە ىئشلىگۈسى يوقلىقىنى ۋە بەزى قىزالرنىڭ
زاۋۇتقا قەرىزگە كىرىپ قېلىپ ائتا-ائنىسىدىن پۇل سالدۇرۇپ قەرىز تۆلىگەنلىكىنى سۆزلەپ بەرگەن .بەزى قىزالر قېچىپ
قايتىپ كەتمەكچى بولغانلىقىنى ۋە پويىز ىئستانزىسىغا بارغاندا ساقچىالرنىڭ تۇتۇپ زاۋۇتقا قايتۇرۇپ ئەكەلگەنلىكى
دېدى .يەنە بەزى قىزالر ۇئيغۇر بولغانلىقى ۈئچۈن پويىز ىئستانزىسىدا باشقىالرنىڭ قاچۇرىشىدىن قورقۇپ ،ساقچىالرغا
ماسلىشىپ زاۋۇتغا قايتقانلىقىنى دەپ بەردى.
زاۋۇت سېخىنى زىيارەت قىغاندا ۈئچ ياكى بەش دانە خىتاي ائيالالرنى كۆردۈم ،بۇ ائيالالر ۇئيغۇر ىئشچىالرغا
خىزمەتلەرنى ۆئگىتىدىكەن .بۇ زاۋۇت ناھايىتى چوڭ ىئكەن ،ئەمما ائز بىر قىسمىنىال ۇئيغۇر ىئشچىالر قوللىنىدىكەن.
بۇ بىر تاشلىۋېتىلگەن زاۋۇت بولۇپ ،ئەرزان ۇئيغۇر ئەمگەك كۈچىنى تاپقاچقىال ،بۇ زاۋۇتنىڭ بىر قىسمىنى قوللىنىشقا
باشلىغاندەك تۇراتتى.

 .12زاۋۇتتا ىئشلەشكە كەلگەن قىزالرنىڭ يېشى  17دىن  27گىچە بولۇپ ،كۆپ قىسىمى كىچىك قىزالر بولۇپ ائساسەن 17
ياكى  18ياش ىئدى.
 .13مېنىڭ كىچىك ۋاقىلىرىمىدا ،بىزنىڭ كەنىتتە مەجبىۇرىي ئەمگەك بار ىئدى .ھەر داىئم كەنىت كادىرلىرى
كەنىتتىكىلەرنى بىر يەرگە توپالپ ،يول سۈپۈرۈشكە ساالتتى ياكى يازالردا دەريا بويلىرىغا چاقىراتتى .دەرياغا كەلكۈن
كەلگەندە،كەنىتتىكىلەر كەلكۈننىڭ ائلدىنى ېئلىش ۈئچۈن ىئشلەيىتتى .بەزى ۋاقىتتا يىنىك ىئش ۋە بەزى ۋاقىتتا ېئغىر
ىئشالرنى قىالتتى .مېنىڭ ائىئلەم ھەر يىلى  2000يۈئەن تاپشۇرۇتتى ،بولمىسا ھاشاردا ىئشلىشى كېرەك ىئدى .بۇ خىل
ئەھۋال پۈتۈن قەشقەر ۋە شىنجاكدىكى باشقا يەرلەردىمۇ نورمال وئمۇمالشقان .مەن باشالنغۇچ مەك تەپتە وئقۇۋاتقان
ۋاقىتلىرىمدا ،كۈز پەسىللىرى پاختا تىرىشكە چىقاتتۇق .بۇ مۇناسىۋەتلىك وئرگانالرنىڭ بىزگە ۇئرۇنالشتۇرۇشى ىئدى.
 .14مېنىڭ ائكام  -2016يىلى قولغا ېئلىندى ،ئەمما ائكامنىڭ ھېچ جىنايىتى يوق ىئدى .لىكىن ساقچىالر ائكامنىڭ
باشقىالردىن قەرىز ائلغانلىقىنى ۋە قايتۇرۇپ بەرمىگەنلىكىنى سەۋەپ قىلىپ سۆزلىدى .ئەمما ائىئلەمدىكىلەر پۇل
توپالپ قەرىز قايتۇرماقچى بولغىنىدا ،پۇل ائلىدىغانغا قەرىز ىئگىسنى تاپالمىدى،دادام شۇنچە قىلىپمۇ قەرىز پۇلىنى
قايتۇرىۋالىدىغان ىئگە تاپالمىغان .ائكام ماشىنا زاپچاسلىرى تىجارىتى قىلىدىغان بىر سودىگەر ىئدى ،شۇنىڭ ۈئچۈن
ۇئنى تۇتۇش نىشانى قىلغان -2017 .يىلى بىرىنچى ائيدا ائكامنىڭ ائتۇشقا جايالشقان بىر تۈرمىنىڭ ىئك تىرون زاۋۇتىدا
ىئشلەۋاتقانلىقىنى بىلدىم .بۇ خەۋەرنى ائكام بىلەن بىر تۈرمىدە قالغان ۋە بىر سېختا ىئشلىگەن مەھبۇسداشلىرىدىن
بىرى قويۇپ بېرىلگەندىن كىيىن دادامغا يەتكۈزگەن ىئدى .مەن بۇ خەۋەرنى دادام بىلەن تېلىفۇندا كۆرۈشكەندە
خەۋەردار بولغان ىئدىم ،ۇئ ۋاقىتتا مەن ائىئلەم بىلەن تېلىفۇندا كۆرۈشەلەيىتتىم.
 .15مېنىڭ ائىئلەمدىكىلەرنىڭ ھەممىسى مەجبۇرىي شەكىلدە غايىپ قىلىندى ۋە قانۇنسىز تۇتقۇن قىلىندى .مېنىڭ
قەشقەردىكى ائىئلەم بىلەن بولغان ائالقەم  -2017يىلى  -6ائينىڭ  -18كۈنىدىن باشالپ پۈتۈنلەي ۈئزۈلدى.
-2017 .16يىلى -6ائينىڭ -22كۈنى ھاممامنىڭ يولدىشى بىلەن قىسىقىال تېلېفۇندا كۆرۈشكەن ۋاقىتتا دادام بىلەن كىچىك
ېئنىمنىڭ "ۆئگنىش"كە ېئلىپ كېتىلگەنلىكىنى ۇئقتۇم .ھاممامنىڭ يولدىشى مېنىڭ قايتا تېلېفۇن قىلماسلىقىمنى
جىكىلىدى .ھاممام ائنامنى كۆرگىلى بارغان بولغاچقا ھاممانىڭ يولدىشى بىزنىڭ ۆئيدىكىلەرنىڭ ئەھۋالىنى ھاممامدىن
ائڭلىغان .ائنام ،دادام ۋە كېچىك ىئنىم تۇتۇپ كېتلگەندىن كېيىن ھاممامغا تېلېفۇن قىلغان-2018 .يىلى ۈئندىداردىكى
تونۇشلىرىمدىن ۆئيۈمدە ھېچكىمنىڭ قالمىغانلىقنى ۇئقتۇم .مېنىڭ بۇ تونۇشۇم ائنامنىڭمۇ تۇتۇلغانلىقنى ېئيتتى ،ئەمما
قاچان تۇتۇلغانلىقنى بىلمىدىم.
 .17ئەنقەرەدىكى خىتاي ئەلچىخانىسىدىن ائىئلەمنىڭ خەۋىرىنى ېئلىش ۈئچۈن كۆپ تىرىشتىم-2020 .يىلى -6ائينىڭ -15
كۈنى ۇئالر مېنىڭ ائتا-ائنام ،ۋە ېئىنىمنىڭ تۈرمىدە ىئكەنلىكىنى ۇئقتۇردى.
 .18ئەلچىخانىدىن دادام ائبدۇرىشىت توختىنىڭ ائتالمىش "جەمىيەت تەرتىپىگە بۇزغۇنچلىق قىلىش ،تىرور پاائلىيىتىگە
تەييارلىق قىلىشنى وئيالشقانلىق" جىنايىتى بىلەن  16يىل  11ائيلىق كېسىلگەنلىكىنى بىلدىم.
 .19ائنام تاجىگۇل قادىر ائتالمىش " تىرور پاائلىيىتىگە تەييارلىق قىلىشنى وئيالشقانلىق" جىنايىتى بىلەن  13يىللىق
كېسىلگەن.
 .20ىئنىم مۇھەممەدئەلى ائتالمىش "تىرور پاائلىيىتىگە تەييارلىق قىلىشنى وئيالشقانلىق" جىنايىتى بىلەن  15يىل  11ائيلىق
كېسىلگەن.
 .21مەن ئەلچىخانا بىلەن تېلېفوندا كۆرۈشكەن ۋاقتىمدا ،ۇئالردىن بۇ ئەيىبلەشلىرىنىڭ ىئسپاتى بار-يوقلۇقىنى سورىدىم.
ئەگەر ۇئ الر دېگەندەك ائىئلەمدىكىلەر وئيالشقان بولسا ،راستىنال بىرەر ىئش قىلغان-قىلمىغانلىقىنى سورىدىم.

ئەلچىخانا مۇنداق دېدى :بىز شىنجاڭ داىئرىلىدىن تاپشۇرۇۋالغان قەغەزدە ،ۇئالرنىڭ جىنايەت ۆئتكۈزۈش نىيىتى
بولۇشى مۇمكىن دەپ يېزىلغان .دېمەك ،ائىئلەمدىكىلەر ھېچقانداق جىنايەت ۆئتكۈزمىگەن .خىتاي ھۆكۈمىتى
ۇئالرنىڭ ائشۇنداق نىيىتى بولۇشى مۇمكىن دەپ وئيالپ ،تۇتقان .خىتاي ھۆكۈمىتى كىشىلەرنى چەتئەلدە ۇئرۇق-
تۇغقانلىرى بار يوقلۇقى  ،پاسپورتى بار-يوقلۇقىغا ائساسەن يۇقىرى دەرىجىدىكى ياكى تۆۋەن دەرىجىدىكى خەتەرلىك
دەپ ائيرىيدۇ .مەن تۈركىيەدە ياشاۋاتقانلىقىم ۈئچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى مېنىڭ ائىئلەمنى يۇقىرى دەرىجىدىكى
خەتەرلىكلەر تىزىملىكىگە كىرگۈزگەن بولۇشى مۇمكىن دەپ قارايمەن .شۇڭالشقا ۇئالر قولغا ېئلىنغان ۋە ۇئالرنى
تېرورلۇق ھەرىكىتى قىلىشى مۇمكىن ،دېگەن جىنايەتنى ائرتقان.
 .22ائىئلەم ھەققىدىكى بۇ يالغان ئەيىبلەشلەرنى قەتئىي رەت قىلىمەن .ائتا-ائنام ۋە قېرىنداشلىرىم ئەزەلدىن قانۇن-تۈزۈمگە
ھۆرمەت قىلىپ كەلدى .بىز ھەمىشە كەنتىمىزدە ۈئلگىلىك ائىئلە دەپ تەرىپلەندۇق  ،ھېچقايسىمىزنىڭ قانۇنغا
خىالپلىق قىلىش خاتىرىسى يوق.
 .23مەندە ئەلچىخانا بىلەن سۆزلەشكەن تېلېفۇن خاتىرىسى بار .ئەگەر كېرەك بولسا ۇئيغۇر سوت مەھكىمىسى بىلەن
وئرتاقلىشىشنى خااليمەن .تېلېفۇن خاتىرىسىدە ۇئالرنىڭ ائىئلەمدىكىلەرنىڭ قانچە يىللىق كىسىلگەنىلىكى ۋە
سەۋەبلەر توغرىسىدا ېئيتقان بارلىق ۇئچۇرلىرى بار .ئەينى ۋاقىتتا تېلېفونۇمنىڭ توكى قالمىغاچقا ئەلچىخانا خادىمى
بىلەن بولغان سۆزلىشىشىنىڭ پەقەت قىسقا بىر قىسىمىال ساقلىنىپتۇ.
 .24خىتاي ئەلچىخانىسى ائىئلەمدىكىلەرنىڭ ئەيىبلىگەنلىكى ھەققىدىكى ھەر قانداق بىر ىئسپات ياكى سوت قەغىزى بىلەن
تەمىنلەشنى رەت قىلدى ۋە ۇئالرنىڭ ھازىر قايسى تۈرمىدە تۇتۇپ تۇرۇلغانلىقىنى ېئيتمىدى.
 .25ۈئندىداردىكى تونۇشالر ائرقىلىق دادامنىڭ -2019يىلى  -2ائينىڭ  -1كۈنى تۈرمىگە سوالنغانلىقى توغرىسىدىكى
ۇئقتۇرۇش قەغىزىنى تاپشۇرۇپ ائلدىم .مەن دادامنىڭ جازا الگېرىدا ىئككى يىلغا يېقىن قانۇنسىز تۇتۇپ تۇرۇلۇپ ،
خاتا ئەيىبلەش بىلەن تۈرمىگە يۆتكەلگەنلىكىدىن گۇمانلىنىمەن .وئخشاش جەريان بەلكىم ائنام ۋە ىئنىمنىڭ
ئەھۋالىدىمۇ ىئشلىتىلگەن بولۇشى مۇمكىن.
 .26خىتاينىڭ ئەنقەرەدىكى ئەلچىلىكى بىلەن ائالقىلىشىش ائرقىلىق مېنىڭ ائىئلەمدىكىلەرنىڭ  -2017يىلى قولغا
ېئلىنغانلىقىنى ۋە سوتقا تارتىلغانلىقىنى ،ۋە ۇئنىڭدىن كىيىن تۈرمىگە يولالنغانلىقىنى بىلدىم .ئەلچىلىك ۇئالرنىڭ
قانۇنى باسقۇچالرغا ائساسەن بىتەرەپ قىلىنغانلىقىنى ېئيتتى .ئەمما ۇئالر مېنىڭ قولۇمدا ،دادامنىڭ  -2019يىلىدا
تۈرمىگە يولالنغانلىقى ھەققىدىكى ىئسپات قەغىزى بارلىقىنى بىلمەيتتى .شۇڭا سوتالنغان ۋە تۈرمىگە
يۆتكەلگەنلىكىنىڭ راستلىقىدىن گۇمانلىنىمەن .چۈنكى مەن خىتاينىڭ تۈركىيەدىكى ئەلچىخانىسىغا ناھايىتى كۆپ ۋە
ېئغىر بېسىم قىلدىم ،ۋە ائخىرىدا ئەلچىلىك تىن ائئلەمدىكىەرنىڭ  -2017يىلى سوتالنغانلىقىدىن ىئبارەت يالغان
جاۋابنى ائلدىم .مېنىڭ پەرزىمچە ،مەن توختىماي ئەلچىلىككە بېسىم قىلغانلىقىم ۈئچۈن ،ئەلچىلىك ماڭا جاۋاب
بېرىش ۈئچۈن ائىئلەمدىكىلەرگە مۇشۇنداق تۇقۇلما جىنايەتنى ۇئيدۇرغان .قولۇمدىكى ىئسپات قەغىزىدە دادامنى
 -2019يىلى تۈرمىگە يولالنغان دەپ ىئنىق تۇرسىمۇ ،ئەلچىلىك ماڭا  -2017يىلى تۇرمىگە ئەۋەتىلدى دەپ ۇئچۇر
بەردى .شۇڭا مەن ئەلچىلىكنىڭ ائىئلەمدىكىلەرنى گۇناھكار قىلىپ كۆرسىتىش ۇئچۈن يالغان ېئيتىقانلىقىدىن ،ۋە
ائىئلەم ۈئچۈن نورمال بىر سوت ېئچىلغانلىقىنى سۆزلىگەنلىكىدىن گۇمانلىنىمەن .ئەلچىلىك مېنى قانۇنى باسقۇچالر
بويىچە بولغانلىقىغا ىئشەندۈرۈشكە تىرىشتى .ئەمما مەن ئەلچىخانا خادىملىرىنىڭ ماڭا يەتكۈزگەن ۇئچۇرلىرىنى توغرا
ئەمەس دەپ وئياليمەن .مېنىڭچە ،مېنىڭ ائىئلەمدىكىلەر تۇتۇلدى ۋە ىئككى يىل جازا الگىرلىرىدا تۇتۇپ تۇرۇلدى،
ۋە ۇئنىڭدىن كىيىن تۈرمىگە يۆتكەلدى .باشقا ۇئيغۇرالردىمۇ بۇنىڭغا وئخشايدىغان ئەھۋالالر بولغان .جازا الگىرلىرىدا

بېسىم ېئشىپ كەتكەندىن كىيىن وئرگانالر ائدەملەرنى خالىغانچە تالالپ جازا الگىىرىدىن تۈرمىگە يۆتكىگەن .مېنىڭ
ۇئكام ۋە ائناممۇ وئخشاش شەكىلدە نورمال ۋە قانۇنى بىر باسقۇچ بىلەن جازا الگىرىغا تۇتۇلمىغان .ئەلچىلىك ۇئالرنىڭ
 -2017يىلى تۈرمىگە يۆتكەلگەنلىكىنى دىگەن بولسىمۇ ،ئەمەلىيەتتە مېنىڭ دادامنى  -2019يىلى تۈرمىگە يۆتكىگەن.
ئەلچىلىك پەقەتال مېنى ائىئلەمدىكىلەرنىڭ جىنايەت ۆئتكۈزگەنلىكىگە ىئشەندۈرۈشكە تىرىشتى خاالس.

