مەھمۇت تەۋەككۈل
ئەر 51 ،ياش
مېنىڭ ىئسمىم مەھمۇت تەۋەككۈل -1970 ،يىل  -2ائينىڭ  -15كۈنى تۇغۇلغان .ۆئزەم ۇئيغۇر،
ىئسالم دىنىغا ېئتىقاد قىلىمەن .تۇنجى قېتىمدا  -2009يىل  -5ائينىڭ  -15ياكى  -16كۈنى توققۇز
كۈنلۈك تۇتۇپ تۇرۇلغان ىئدىم .ۇئنىڭدىن كېيىنكى قېتىمدا  -2010يىل  -7ائينىڭ  -2كۈنى
تۇتۇلۇپ 71 ،كۈن ۆئتكەندىن كېيىن -2010 ،يىل  -9ائيدا قويۇپ بېرىلدىم .ھازىر تۈركىيەنىڭ
ىئستانبۇل شەھىرىدە ياشايمەن.

ھايات تارىخىم
مەن ائىئلەمدە بالىالرنىڭ چوڭى بولۇپ ،ۈئچ ىئنىم ۋە ىئككى سىڭلىم بار .مېنىڭ بوۋام
مەدەنىيەت ىئنقىالبىدا كوممۇنىستالر تەرىپىدىن ۆئلتۈرۈلگەن بولغاچقا ،دادام تاغىسىنىڭ ۆئيىدە
چوڭ بولغان ىئكەن .چوڭ بولغىنىمدىن كېيىن دادامنىڭ ھېچقانداق ماائرىپ تەربىيىسى
كۆرمىگەنلىكىنى بىلدىم ،ۇئ ناماز وئقۇشنىمۇ بىلمەيتتى .تاغام قاغىلىق ناھىيە توگۇچى يېزىسى -13
كەنت پارتكومىنىڭ باش سېكرىتارى بولۇپ ،كەنتتىكى بارلىق ىئشقا مەسۇئل ئىدى .ۇئ ۋە ۇئنىڭ
ائىئلىسى دىندار ىئدى ،شۇڭا ۇئنىڭ وئغلى داىئم بىزنى «ناماز وئقۇمايدۇ ،دىننى بىلمەيدۇ» دەپ
ياراتمايتتى -1996 .يىلى تاغامنىڭ ىئككى وئغلى قولغا ېئلىنىپ ،بىرى سەككىز يىللىق ،يەنە بىرى
وئن يىللىق كېسىلىپ كەتتى .تاغام پارتىيە ئەزاسى بولغاچ ،ۇئنىڭ ائىئلىسىدىكىلەرنىڭ دىنغا
ېئتىقاد قىلىشىغا ۋە دىنىي مەك تەپلەردە وئقۇشىغا يول قويۇلمايتتى .ئەمما ۇئنىڭ ىئككىال وئغلى
دىندا تەربىيىلەنگەنلىكى ۈئچۈن قولغا ېئلىندى.
شۇ ىئككىيلەننىڭ تۈرمىگە ېئلىنغىنى سەۋەبلىك ،ۇئالرغا تۇققان بولغان بىزمۇ ھۆكۈمەت نۇقتىلىق
كۆزىتىدىغان كىشىلەرگە ائيالندۇق .گەرچە بىزنىڭ ۆئيلىرىمىزنىڭ ائرىلىقى تۆت كىلومېتىر
بولسىمۇ ،ھۆكۈمەت يەنىال بىزدىن گۇمانلىناتتى .ۈئچ وئغلى ائرقا -ائرقىدىن قولغا ېئلىنغان تاغام
 -2002يىلى ۆئلۈپ كەتتى.

مېنىڭ مەھەللەم
ۇئ ۋاقتالردا ،شىنجاڭ ۇئيغۇر ائپتونۇم رايونىنىڭ ھازىرقى مۇائۋىن پارتكوم سېكرېتارى جۇخەيلۇن
قاغىلىق ناھىيىسىنىڭ سىياسى -قانۇن كومىتېتىنىڭ باشلىقى ئىدى .ۇئنىڭ رەھبەرلىكىدە بىز

چارۋىچىلىق ىئشلىرىمىزنى بىر قاتار ۈئنۈمسىز ئەمگەكلەرگە ۆئزگەرتىشكە ،يەنە كېلىپ شۇ
ىئشالرنى ائقتۇرۇش ۈئچۈن پۇل تۆلەشكە مەجبۇرالندۇق .مەھەللىمىزدە  4 -3مىڭ ئەتراپىدا ائدەم
بار ىئدى .بۇيرۇققا ىئتائەت قىلمىغان يەتمىش -سەكسەنچە ۇئيغۇر ائىئلىنىڭ تېرىلغۇ يەرلىرى
تارتىۋېلىنىپ ،خىتاي كۆچمەنلەرگە بۆلۈپ بېرىلگەن ،كۆرسەتكەن مۇشۇ خىزمەتلىرى ۈئچۈن
جۇخەيلۇن بىۋاستە ائپتونۇم رايونغا ۆئستۈرۈلگەن ىئدى.
جۇخەيلۇن ئىنتايىن سادىق بىر خىتاي مىللەتچىسى .ۇئ بىزنىڭ ناھىيىگە كېلىشتىن بۇرۇن،
پۈتۈن ناھىيەمىز تەۋەسىدە ىئككى ۇئيغۇر سېكرىتار بار ىئدى .ۇئ كېلىپال ۇئيغۇر سېكرىتارالرنىڭ
وئرنىغا خىتايالرنى ائلماشتۇردى ،ھەتتا ۇئ ىئككى خىتاينىڭ بىرىنىڭ ھېچقانداق مەدەنىيەت
سەۋىيىسى ۋە بىلىمى يوق ىئدى ،شۇنداقتىمۇ ۇئيغۇرالرغا ىئشەنمەيدىغان جۇخەيلۇن ۇئنى يۇقىرى
مەرتىۋىلىك باشلىق قىلىپ سايالپ قويدى .ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى ائرىسىدا ىئنتايىن سادىق
ىئككى ۇئيغۇرال ۆئز ۋەزىپىسىدە قالدى ،باشقىلىرى بولسا تامامەن يۆتكەلدى .جۇخەيلۇن ھەمىشە
ۇئيغۇر باشلىقالر قاتناشتۇرۇلمايدىغان مەخپىي يىغىنالرنى ائچاتتى .ۇئ نۇرغۇن ۇئيغۇرالرنىڭ
جېنىغا زامىن بولدى .ھەر بىر مەھەللىدىن ئەللىك -ائتمىشچە ،بەزى مەھەللىلەردىن ھەتتا
يەتمىشلەرچە ۇئيغۇرنى قولغا ائلغان ىئدى .قويۇپ بېرىلگىنى ھېچقانچە يوق ،ئەمما
كۆپىنچىسىنىڭ ۆئلۈكىنى قايتۇراتتى .شۇالرنىڭ ىئچىدىكى بىرەيلەننىڭ ىئسمى مەھمۇت ھەسەن
بولۇپ ،مەن بىلەن تەڭ ياشتىكى قوشنام ىئدى -2008 .يىلى  -9ائيدا ،باشقا وئن بىر كىشى
قاتارىدا ۇئمۇ تۇتۇپ كېتىلدى .ۇئالرنىڭ ىئچىدىكى ىئككىيلەننى ىئككى كۈندىن كېيىن
قويىۋېتىپتۇ ،ئەمما  -2009يىلى ئەتىيازدا مەھمۇت ھەسەننىڭ ئۆلۈكى قايتۇرۇپ بېرىلدى .بىز
قوشنا بولغاچقا ۇئنىڭ مىيىت نامىزىغا چىقتۇق ،قارىساق پارتكوم سېكرىتارى بىر مۇنچە قوراللىق
ساقچى ۋە ساقچى ماشىنىلىرى بىلەن شۇ يەردە تۇرۇپتۇ .ۇئنىڭ مىيىتى يۇيۇلدىمۇ – يوق ،ۇئنىمۇ
ۇئقمىدۇق ،ىئشقىلىپ جۇ خەيلۇننىڭ زامانىدا بۇنداق ۋەقە ناھايىتى كۆپ يۈز بەردى.
تاغامنىڭ ئەڭ چوڭ وئغلىمۇ شۇ مەھمۇت ھەسەن ۋە باشقا وئن بىر كىشى قاتارىدا قولغا ېئلىنغان
ىئدى .قوشنام مەھمۇتتىن باشقا بىزنىڭ مەھەللە ۋە قوشنا مەھەللىدىن يەنە بىر نەچچەيلەننىڭ
ساق كىرىپ ۆئلۈك چىققانلىقىنى بىلەتتىم .ۇئالرنىڭ مىيىت نامىزىمۇ وئخشاش دېگۈدەك نازارەت
ائستىدا ېئلىپ بېرىلدى .مەھمۇتنىڭ مىيىتى بىزگە كۆرسىتىلمىدى ،ھەتتا بىزنىڭ مەھەللە
مەسچىتنىڭ ىئمامىغىمۇ كۆرسىتىلمىدى -2009 .يىلى  -4ائي ئەتراپىدا مەھمۇت ھەسەننىڭ ىئككى
سىڭلىسى ۇئنىڭ قەبرىسىنى كوالپ مۇردىنى كۆرۈپتۇ ،ۇئالرنىڭ ماڭا ېئيتىشىچە ،ۆئلۈكنىڭ
بەدىنى قاتتىق زەخمىلەنگەن ىئكەن.

تۇغۇت چەكلىمىلىرى

مېنىڭ تۆت باالم بار .تۇنجىسى  -1996يىلى ،ىئككىنچىسى  -2002يىلى ،ۈئچىنچىسى -2003
يىلى تۇغۇلغان .تۇنجىسى قانۇنلۇق نوپۇسقا ائلدۇرۇلغان ،ئەمما ىئككىنچى ۋە ۈئچىنچىسى
نوپۇسقا ائلدۇرۇلمىغان .گەرچە نوپۇسى بولمىسىمۇ بىز بۇ ىئككى بالىنى ھۆكۈمەتنىڭ كۆزىدىن
قاچۇرۇپ چوڭ قىلدۇق .بازارغا ياكى شەھەرگە كىرمەكچى بولساق ،ماشىنىدا ۇئالرنى بىر
نەرسىلەرگە چۈمكەپ قوياتتۇق ياكى ېئشەك ھارۋىسىدا باشقىالرنىڭ وئتتۇرىسىدا وئلتۇرغۇزۇپ
يوشۇراتتۇق .پىالندىن ائرتۇق تۇغۇلغان باال ۈئچۈن ۈئچيۈز مىڭدىن بەشيۈزمىڭغىچە جەرىمانە
قويۇالتتى -2003 .يىلىغا كەلگەندە ھۆكۈمەت ۇئ ىئككى باالمنى بايقاپ قالدى ،شۇڭا ۇئالرنى
قېيناتامنىڭ ۆئيىگە يوشۇرۇنۇپ تۇرۇشقا ئەۋەتىۋەتتىم .ھۆكۈمەت داىئلىرى مېنىڭ ائيالىمنى
قىستاپ ،مەجبۇرى ۈئزۈك سالدۇردى ۋە بۇ قىستاش نەق ائلتە يىل داۋامالشتى .ائيالىممۇ ائلتە
يىل ۈئزلۈكسىز ائغرىپ ،كۈندىلىك نورمال ىئشالرنىمۇ قىاللماس بولۇپ قالدى ،چۈنكى ۈئزۈك
ۇئنىڭغا رېائكسىيە قىالتتى -2008 .يىلى  -8ائيالرغا كەلگەندە مەن بالىلىرىمنىڭ ائنىسى بولغان
ائيالىمنى قوغداش قارارىغا كەلدىم ۋە ائىئلەمنى ېئلىپ ،مەخپىي ۋە ھېچبىر پىالنسىز ھالدا
يۇرتتىن ائيرىلدىم .بىز ائقسۇ ،تۇرپان ۋە ۈئرۈمچىلەرگىچە باردۇق .ئەگەر بىز قاچمىساق ،ائيالىم
ائغرىقتىن ۆئلەتتى .بىز كەتكەندىن كېيىن ،ھۆكۈمەت داىئرىلىرى مېنىڭ ائتا -ائنامنىڭ ۆئيىگە
كېلىپتۇ ۋە مېنى تېپىشقا بۇيرۇپتۇ .ۇئالر توال قىستاپ دادامنى يىغلىتىپتۇ ،شۇڭا ائخىر ماڭا قايتىپ
كەلمەك تىن باشقا ائمال بولمىدى -2008 .يىلى  -10ائينىڭ  -15كۈنلىرى ئەتراپىدا مەن يۇرتقا
قايتىپ كەلگەن چاغدا ،ائيالىم تۆت ائيلىق ھامىلدار ىئدى .بۇ باال يەنە قانۇنسىز ھېسابلىناتتى،
شۇڭا بوۋاقنى ساقالپ قېلىش ۈئچۈن بىز ائجراشماقچى بولدۇق .باال  -10ائيدا تۇغۇلدى ،بىزمۇ
ائجراشتۇق .بالىلىرىمىزنىڭ بىرىنچى ،ىئككىنچى ،ۈئچىنچىسى مەن بىلەن قالدى ،تۆتىنچىسى
بولسا ائيالىم بىلەن ۇئنىڭ ائتا -ائنىسىنىڭكىدە ىئدى -2010 .يىلى  -3ائيدا بىز قايتا ياراشقان
بولۇپ ،توي قىلدۇق .بىز ھۆكۈمەتكە ائرىمىزدىكى مەسىلىلەرنى تۈگىتىپ ،قايتا جەم بولغىنىمىزنى
ېئيتتۇق ۋە بوۋاقنى نوپۇسقا ائلدۇردۇق .شۇڭا بالىالرنىڭ بىرىنچىسى ۋە تۆتىنچىسىنىڭ نوپۇسى بار
بولدى ،ىئككىنچى ۋە ئۈچىنچىسى يەنىال نوپۇسسىز قالدى.
بىزنىڭ ناھىيىدىكى ھەر بىر مەھەللىدە بىردىن پىالنلىق تۇغۇت ىئشخانىسى بار .ھەر بىر ائيال
كىشى ھەر ۈئچ ائيدا بىر قېتىم ۈئزۈك بار -يوقلۇقىنى تەكشۈرتۈشى كېرەك .ۇئ ۋاقتالردا يېزا
نوپۇسلۇق كىشىلەر ىئككى بالىلىق بولسا بوالتتى ،ھۆكۈمەت كادىرلىرى ۋە خىزمەتچىلەرگە بولسا
پەقەت بىر بالىال رۇخسەت قىلىناتتى .تۈزۈلمە گەرچە شۇنداق بولسىمۇ ،پىالنلىق تۇغۇت
كادىرلىرى نۇرغۇن ائيالنى مەجبۇرى تۇغۇت چەكلىگۈزدى ۋە باال چۈشۈرگۈزدى .ۇئالر ھەتتا بەزى
سەككىز ائيلىق بولغان ھامىلىنىمۇ ساق قويماي ۆئلتۈرەتتى .مەھەللىمىزدە بىر ائيال ھامىلدار
بولۇپ ،تەكشۈرۈشتىن قېچىپ يۈرگەن بولسىمۇ ،توققۇز ائيلىق بولغاندا بايقىلىپ قاپتۇ.
ھۆكۈمەت ۇئنىڭغا يا ئەللىك مىڭ يۈەن جەرىمانە تۆلەشنى ،ياكى بالىنى چۈشۈرۈشنى بۇيرۇپتۇ.
كەمبەغەل ائىئلىنىڭ جەرىمانە تۆلىگۈدەك پۇلى بولمىغانلىقتىن،قورساقتىكى بالىنى

چۈشۈرمەك تىن باشقا ائمالى بولمىدى ۋە باال چۈشۈرۈلۈپ ۇئزۇن ۆئتمەي ۇئ قوشناممۇ ىئچ
ائغرىقىدا ۆئلۈپ كەتتى.

ئەخمەتنىڭ تۇنجى قېتىملىق قولغا ېئلىنىشى
 -2009يىلى -2ائيالردا مەن ۆئيۈمدىن ائنچە يىراق بولمىغان ائتا -ائنامنىڭ ۆئيىگە باردىم .يېتىپ
بارغىنىمدا ائنام سىرتتا يىغالپ تۇرۇپتۇ ،ۇئنىڭ ېئيتىشىچە ائلدىنقى كۈنى كېچىدە ساقچىالر ۆئيگە
باستۇرۇپ كىرىپ ىئنىم ئەخمەتنى تۇتۇپ كەتكەن ىئكەن .ئەخمەت خۇشخەت يېزىشقا ۇئستا
بولۇپ ،ۇئ يازغان خەتلەر باشقا ۈئچ خەرىتە قاتارىدا تامغا چاپالنغان ىئدى .خەرىتىلەرنىڭ بىرى
ۈئرۈمچىنىڭ ،بىرى قەشقەرنىڭ ،يەنە بىرى بولسا قاغىلىق ناھىيەسىنىڭ بولۇپ ،ھەممىسى
شىنجاڭ خەلق نەشىرىياتى تەرىپىدىن نەشىر قىلىنغان خەرىتىلەر ىئدى.
بۇ گەپنى ائڭالپ دەرھالال مەھەللىدىكى ساقچى پونكىتىغا باردىم ،ئەمما ساقچىالر ىئنىمنىڭ ۇئ
يەردە ئەمەسلىكىنى ېئيتتى .شۇنىڭ بىلەن مەن يەنە يەرلىك ھۆكۈمەت ىئشخانىسىغا باردىم.
ياردەمچى ساقچى ئەترىتىدىكىلەر ىئنىمنى ىئشخانىسىغا ېئلىپ كېتىپ ،سىرتتىكى بىر ائمبارغا بىر
كېچە سوالپ قويغان ىئكەن .ائتا -ائنامنىڭ ۆئيىگە باستۇرۇپ كىرگەنلەرمۇ ۇئيغۇر ياردەمچى
ساقچىالر ىئكەن .قاتتىق غەزەپ بىلەن« :ۆئز ھۆكۈمىتىڭالر باسقان خەرىتىنى تامغا ېئسىشنىڭ
نەرى خاتاكەن؟» دەپ سورىشىمغا ۇئالر مېنى قاتتىق ۇئرۇپ كەتتى.

مېنىڭ تۇنجى قېتىملىق تۇتقۇن قىلىنىشىم
 -2009يىلى  -5ائيدا مەن ساقچى ىئدارىسىگە ېئلىپ بېرىلدىم ۋە توققۇز كۈن تۇتۇپ تۇرۇلۇپ،
ھاشارغا ىئشلىدىم .ۇئالر مېنى ساقچى ىئدارىسىنى تازىالشقا ۋە باغۋەنچىلىككە سالدى .بىر كۈنى
دادام مېنى كۆرگىلى كېلىۋېدى ،ساقچىالر مېنى ھويلىدا تۇرغۇزۇپ قويۇپ ،دادامغا ساقچى
ماشىنىسىنى يۇغۇزدى .ۇئالرنىڭ مېنى تۇتۇپ تۇرۇشى مېنىڭ ىئنىم ئەخمەتنىڭ نەدىلىكىنى
بىلىش ۈئچۈن ىئكەن .كىچىك ىئنىم ائبلەتمۇ ساقچىالر تەرىپىدىن تۇتۇلغان بولۇپ ،ۇئالر بىز
ائرقىلىق ىئنىم ئەخمەتنى تاپماقچى ىئدى .قىيىن – قىستاق ،تەن جازاسىغا بەرداشلىق
بېرەلمىگەن ائبلەت يالغاندىن ىئقرار قىلىپ ،ئەخمەتنى ۆئتكەن ھەپتە مەن بىلەن بىللە
كۆرگەنلىكىنى ېئيتتى .مەن ۇئنىڭغا يالغان سۆزلىمەسلىكنى ېئيتىشىم بىلەنال ساقچىالر مېنى
ۇئرۇپ كەتتى ۋە «ېئغىزىڭنى يۇم» دەپ ۋارقىراشتى .ائندىن مېنى يولۋاس وئرۇندۇققا باغالپ
قويۇپ ،ىئككى سائەت قىينىدى.

مېنىڭ قولغا ېئلىنىشىم
 -2010يىلى  -1ائيدايەكەن ناھىيىسىنىڭ ساقچىلىرى ىئنىم ئەخمەتنى ىئزدەپ يەنە مېنىڭ
ۆئيۈمگە كەلدى .ۇئالر ئەخمەتنى  -2010يىلى  -6ائينىڭ  -29كۈنى خوتەندە تۇتقان بولسىمۇ ،تاكى
مەن  -2012يىلى خوتەن شەھىرىدىكى تۈرمىگە ۇئنى كۆرگىلى بېرىشتىن بۇرۇن بۇنى بىلمىگەن
ىئكەنمەن .ىئنىم مەدرىستە تەربىيىلەنگەن بولۇپ ،نىسبەتەن دىندار ىئدى .ۇئنى قولغا ائلغاندا
ۇئنىڭغا ائرتىلغان جىنايەت دىنىي كىتابالرنى تەرجىمە قىلىش ۋە تارقىتىش بوپتۇ -2010 .يىلى -7
ائينىڭ  -2كۈنى ساقچىالر بىزنىڭكىگە يەنە كەلدى ۋە ىئنىم ائبلەت بىلەن مېنى يەرلىك ساقچى
پونكىتىغا ېئلىپ باردى .بۇ كۈنلەردە بىز ساقچى پونكىتىغا ھەر كۈنى بېرىپ ،بارماق ىئزىمىزنى
باساتتۇق ۋە ۆئزىمىزنىڭ ھېچنەگە كەتمىگەنلىكىنى مەلۇم قىالتتۇق -7 .ائينىڭ  -2كۈنىدىكى شۇ
قېتىمدا ۇئالر بىزنى قولغا ېئلىپ ،ساقچى پونكىتىغا ،ائندىن ۇئ يەردىن يەنە يەرلىك ساقچى
ىئدارىسىگە ېئلىپ باردى .ۇئ چاغدا مەن ىئنىم ئەخمەتنىڭ نەدىلىكىنى يەنىال بىلمەيتتىم.
ساقچىالر ئەخمەتنىڭ نەدىلىكىنى ېئيتىشقا قىستاپ ،بىزنى ۇئرۇشقا باشلىدى .مەن
بىلمەيدىغانلىقىمنى ،ئەخمەتنىڭ نەچچە ائي بۇرۇنال قېچىپ كەتكەنلىكىنى ېئيتتىم .ۇئالر
توختىماي ۇئراتتى .ۇئ قېتىمقى ېئغىر تەن جازاسىنى ۆئمۈرۋايەت ۇئنتۇمايمەن ،ساقچىالر مېنى
يولۋاس وئرۇندۇققا باغالپ قويۇپ ،پۇتلىرىمغا تۆمۈردىن ياسالغان چىۋىق بىلەن ۇئردى ،يولۋاس
وئرۇندۇقنىڭ دەل ۈئستىدە بىر قىزىق تۆمۈر بولۇپ ،ۇئنىڭدىن چىقىۋاتقان ھارارەتكە چىداپ
تۇرغىلى بولمايتتى .ۇئالر مېنى بۇ يەردىن يەنە قاغىلىق ناھىيىلىك تۈرمىگە يۆتكىدى.
تۈرمىدە مەن باشقا يەتتە كىشى بىلەن بىرلىك تە قاراڭغۇ بىر ۆئيگە سوالندىم .بۇ خانىنىڭ
تارلىقىدىن مىدىراشمۇ مۇمكىن ئەمەس بولۇپ ،پەقەتال وئلتۇرغىلى بوالتتى .ۇئزۇن وئلتۇرىۋېرىپ
پۇتالر قولىشىپ ائغرىپ كېتىدىغان بولغاچقا ،بىز ىئككى سائەتتە بىر نۆۋەتلىشىپ ائزراق
ماڭاتتۇق .ۆئز -ائرا پاراڭلىشىش ،گەپ قىلىش چەكلەنگەن ،ناماز وئقۇغان -وئقۇمىغانلىقىمىزنى
بىلىپ تۇرۇش ۈئچۈن ،خانە ىئچىدە بىر ،ھاجەتخانىدا بىر جەمئىي ىئككى كامېرا وئرنىتىلغان
ىئدى.
بىز ۇئ يەردە بىر ائي سوالنغاندىن كېيىن ،ساقچىالر مېنى سوراققا ېئلىپ چىقتى .ۇئالر «كاساڭ
تاياقتىن كۆكىرىپ كېتىپتۇ ،نېمىشقا سوائللىرىمىزغا جاۋاب بەرمەيسەن؟ ىئنىڭ قەيەردە؟ ۇئ
دىنىي تەربىيىنى قەيەردە ائلدى؟ ۇئ نېمىشقا دىندار بولۇپ كەتتى؟ پۇلنى نەدىن تاپتى؟ سەن
قاچان ئۇنىڭغا پۇل خەجلەپ بەردىڭ؟ قاچان ۇئنىڭغا پۇل ئەۋەتىپ بەردىڭ؟» دېگەندەك
گەپلەرنى قىالتتى .تاپاننىڭ ائستىغا تەككەن تاياق زەربىسىدىن چىداپ تۇرغىلى بولمايتتى،
كاسامغا ۇئرسىمۇ چىدايتتىم ،ئەمما تاپىنىمغا ۇئرسا زادىال چىدىمايتتىم.

سوراقتىن كېيىن  30كۈن ۆئتكەندە ،ۇئالر مېنى يەنە چاقىردى ۋە بىر پارچە قەغەزنى بېرىپ ،ىئمزا
قويۇشۇمنى ېئيتتى .قەغەزدە يېزىلىشىچە ،يەرلىك ساقچى ىئدارىسى مېنىڭ تۈرمە مۇددىتىمنى
ۇئزارتماقچى ىئكەن .مەن قول قويۇشنى رەت قىلىشىم بىلەن ۇئالر يوپۇرۇلۇپ كېلىپ مېنى
ۇئرۇشقا باشلىدى .يۈزۈمگە تەككەن تاياقنىڭ زەربىسىدىن مەن ىئككى كۈنگىچە تاماقمۇ
يېيەلمىدىم .دەسلەپكى ائيدا بىزگە كۈندە ىئككى ۋاق تاماق ۋە چاي بېرىلگەن ىئدى .كېيىنكى ائيدا
رامىزان باشالندى ،روزا تۇتساق بۇزىۋېتىش ۈئچۈن ،بىزگە بېرىلىدىغان تاماق ۈئچ ۋاققا
كۆپەيتىلدى .تاماق تارقىتىلغاندا گۇندىپايالر وئلتۇرۇپ ،تاماق يېيىشىمىزنى كۆزىتەتتى ،ئەگەر
بىرەرىنىڭ روزا تۇتقىنىنى ،تاماق يېمەيۋاتقىنىنى سەزسە ،يالغۇز ۇئنىال ئەمەس ،روزا تۇتمىغان
كامېراداشلىرىنىمۇ ۇئراتتى.
تۈرمىنىڭ تامىقى بەك ناچار بولغاچقا ،دادام ھەر ىئككى ھەپتىدە بىر قېتىم ماڭا پۇل كىرگۈزەتتى.
مەن پۇل وئرنىغا بېلەت تاپشۇرىۋاالتتىم .تۈرمىنىڭ تامىقى بەك قىممەت بولۇپ ،سىرتتا بىر
قاچىسى بەش يۈەنلىك لەغمەن تۈرمە ىئچىدە  20يۈەن ىئدى .سىرتتا ائلتە يۈەن بولغان گۆشسىز
پولو تۈرمىدە  30يۈەن ىئدى .تاماقالرنىڭ مەينەتلىكىدىن كىشىنىڭ قارىغۇسىمۇ كەلمەيتتى،
شۇنداقتىمۇ يېمەي باشقا ائمال يوق ىئدى .تۈرمىدە كۈندىلىك تەكشۈرۈشلەر بوالتتى ،تۈزۈم
بەئەينى ائرمىيەنىڭكىدەك قاتتىق بولۇپ ،يوتقان – كۆرپىلەر قىر چىقىرىپ يىغىلىشى تەلەپ
قىلىناتتى .ئەگەر ۆئلچەمگە يەتمىسە يەنە تاياق يەيتتۇق .بىرەرى بىردەم مىدىرىماي جىم تۇرۇپ
قالسا ،ياكى مەلۇم بىر شەكىلدە بىردەم تۇرۇپ قالسا «ناماز وئقۇۋاتىدۇ» دەپ قارىالتتى .نازارەتچى
«دىققەت» دېگەن سۆزنى ىئككى قېتىم تەكرارالپ قالسا ،گۇندىپاي كېلىپ ھەممىمىزنى ۇئراتتى.
تۈرمە كامېرالىرىنىڭ ھەممىسى وئخشاش اليىھەلەنگەن بولۇپ ،وئتتۇرىسىدا بىر كارىدور بار ىئدى.
ھاجەتخانا ۋە مۇنچا وئچۇقچىلىق بىر يەردە بولۇپ ،ھەممە ائشكارا ىئدى .شۇڭا يۇيۇنغاندا
بەدىنىمىزنى بىر ئەدىيال بىلەن وئرىۋاالتتۇق .ئەمما تورۇستىكى كامېرادىن يوشۇرۇنغىلى بولمايتتى.
ۇئزۇن كارىدوردا قورالالنغان ساقچىالر بوالتتى .ائياق تىۋىشى ائڭالنغان ھامان تۈز وئلتۇرۇپ،
دىققەتتە بولۇشىمىز كېرەك ىئدى .تاياقنىڭ دەرىجىسى ئەمەلىي ىئش – ھەرىكەتكە قاراپ بوالتتى.
گەپ قىلىشقا رۇخسەت يوق ىئدى .كىمكى تاۋۇش چىقارسا تاياق يەيتتى .يالغۇز تۈزۈمگە
خىالپلىق قىلغۇچىال ئەمەس ،ئەتراپتىكى ھەممەيلەن وئپچە تاياق يەيتتى .شۇڭا بىز باشقىالر
ۇئخالۋاتقاندا ىئككى ائدەم ائلمىشىپ ئەتراپنى كۆزىتىدىغان ائدەتنى يېتىلدۈردۇق .ھەر ىئككى
سائەتتە بىر تۈرمە نازارەتچىسى ائلمىشىشى بىلەن،بىزمۇ نۆۋەتلىشىپ ائلمىشاتتۇق.
مەن تۈرمىدە باسقۇنچىلىقنى ۆئز كۆزۈم بىلەن كۆرمىدىم ،ئەمما دىندار بىر ائيالنىڭ ھېكايىسىنى
ائڭلىدىم .ۇئ تۈرمىدە تۇرۇپمۇ ىئزچىل ناماز وئقۇپتۇ ،تاياق يېسىمۇ ائلالھنىڭ نامىنى يادالشنى
داۋام قىپتۇ .ۇئنى توختىتالمىغان گۇندىپايالر پۈتۈن كامېرادىكى ائيالالرنى قوشۇپ جازاالپتۇ.
شۇنىڭ بىلەن باشقا ائيالالر «سېنىڭ تەرسالىقىڭدىن بىزمۇ جازالىنىۋاتىمىز» دەپ ۇئنى ۇئرۇپتۇ.
ۇئنى نىيىتىدىن ياندۇرالمىغان ساقچىالر ائخىرى ۇئنى باشقا يالغۇز كامېراغا يۆتكەپ

چىقىپ،باغالپ قويۇپ جىنسىي جەھەتتىن خورالپتۇ .ياندىكى كامېرادا تۇرۇپ خورالشنىڭ پۈتۈن
جەريانلىرىنى ۋە ھېلىقى ائيالنىڭ چىرقىراشلىرىنى ائڭلىغان باشقا كىشىلەر بۇ ىئشنى ماڭا سۆزلەپ
بەرگەنىدى.
بىز كۈندە ئەتىگەنلىك تاماقتىن بۇرۇن ېئيتىشىمىز كېرەك بولغان بىر ناخشا بار ىئدى .ئەگەر
ائھاڭلىرىنى توغرا ،مۇكەممەل ېئيتالمىساق ،بىزگە تاماق بېرىلمەيتتى ،ياكى يامانراق ئەھۋالدا
جازااليتتى .مەنمۇ ۇئ ناخشىنى ناھايىتى ياخشى ېئيتىشنى ۆئگەنگەن ،ئەمما ھازىر ۇئنتۇپ كەتتىم.
ائڭلىشىمىزچە قىرىقتىن ائرتۇق كامېرا بولغان بۇ تۈرمىنىڭ ھەر بىر كامېراسىدا تەخمىنەن 11 -10
چە ائدەم بوالتتى،پۈتۈن تۈرمىدىكى ائدەم يۈزدە يۈز پىرسەنت ۇئيغۇر ىئدى.
بەزىدە تۈرمە ساقچىلىرى كانايدا ىئسمىمىزنى چاقىراتتى ،بىز بولساق «ھە» دەپ جاۋاب
قايتۇرۇشىمىز كېرەك ىئدى .بىر كۈنى ۇئالر ىئنىم ائبلەتنى چاقىردى ،ۇئنىڭدىن «ھە» دېگەن
جاۋاب ائڭالندى .يەنە بىر كۈنى ىئنىم ئەخمەتنىڭ ىئسمىنى چاقىرغانىدى ،مەن ۇئنىمۇ تۇتۇلغان
بولسا كېرەك دەپ وئيالپ چۆچۈپ كەتتىم .ياخشى يېرى ھېچكىمدىن جاۋاب قايتمىدى.
تۈرمىدە  71كۈن ياتقاندىن كېيىن ،مەن قويۇپ بېرىلدىم .تۈرمىدىكى ۋاقتىمدا ماڭا ائدۋوكاتمۇ
بېرىلمىدى .مەن سىياسىي مەھبۇس ىئدىم ،خىتاينىڭ قانۇنى بويىچە سىياسىي مەھبۇسالرنىڭ
ھېچقانداق ھوقۇقى بولمايتتى -2010 .يىلى تۇتۇلغان چېغىمدا سوائل -سوراقتىن بۇرۇنال قاتتىق
دۇمباالندىم ،قاتتىق ۇئرۇش ائرقىلىق باشقىالرنى بويسۇندۇرۇش ۇئالرنىڭ تاك تىكىسى.
تۈرمىنىڭ باش سوراقچىسى ائبدۇقادىر بارات ۋە ۇئنىڭ مۇائۋىنى ھەسەن كېرىم ھەرىئككىسى
ۇئيغۇر بولۇپ ،مېنى قىيناشقا بىۋاستە قاتناشقان ىئدى .تۈرمىنىڭ خىتاي دوختۇرىمۇ ىئنتايىن
قورقۇنچلۇق ىئدى .بىر كۈنى ىئچىم سۈرۈپ قالغان بولۇپ ،چۈشلۈك تاماق ېئلىش ۈئچۈن
ۆئچرەتتە تۇرغان ئىدىم .بىز خىتايچە ناخشا ېئيتاتتۇق .تاماقنى ېئلىش ۈئچۈن ياندىكى بىر بىنانىڭ
زالىدىن كېسىپ ۆئتۈشىمىز كېرەك ىئدى .ۆئتەر يولدا بولسا بىزگە دورا تارقىتىدىغان دوختۇر
بوالتتى .مەن يېنىمدىكى خىتايچە سۆزلىيەلەيدىغان كىشىدىن دوختۇردىن ماڭا ىئچ سۈرۈشنىڭ
دورىسىنى سوراپ بېرىشنى ۆئتۈندۈم .دوختۇر ائللىنىمىلەرنى دەيتتى ،قارىماققىال ئۇنىڭ كەيپىياتى
ياخشى ئەمەس ىئدى ،شۇنىڭ بىلەن ۇئ بىزنى ۇئرۇشقا باشلىدى .ۇئنىڭ خىتايچە سۆزلىرىنى بىز
تولۇق چۈشىنىپ كەتمەيتتۇق ،ۇئ«سەن چوشقىالر» دېگەندەك گەپلەرنى قىلىۋاتاتتى.

قاماقتىن بوشىتىلىشىم
ۇئالر مېنى قاماقتىن بوشاتقاندا دادامنىڭ ۆئيىگە ئەمەس ،بەلكى ساقچى ىئدارىسىدىكى
ساقچىالرنىڭ ائلدىغا ئەۋەتىلدىم .تۈرمە بىلەن ساقچى ىئدارىسىنىڭ ائرىلىقى خېلى يىراق ىئدى.
ۇئالر ساقچى ىئدارىسىدە ماڭا بىر جەدۋەل بەردى ۋە يەنە «دىنىي پاائلىيەتلەرگە قاتناشماسلىق،

ناماز وئقۇماسلىق» دېگەندەك بويسۇنىدىغان قاىئدە -تۈزۈملەر يېزىلغان بىر تىزىملىككە قول
قويۇشۇمنى ېئيتتى .بۇالرنىڭ ھەر قاندىقىغا خىالپلىق قىلىپ سالسام ،يەنە تۈرمىگە
قايتۇرۇلىدىكەنمەن .تۈرمىدىن قۇتۇلۇش ۈئچۈن مەن قەغەزلەرگە قول قويدۇم .مېنى ساقچى
ىئدارىسىدىن يەرلىك ساقچى ىئدارىسىگە ائپارغاندا ،ۇئ يەردە دادامنى كۆردۈم .ۇئ يەردە يەنە بىر
قاتار جەدۋەللەرنى توشقۇزۇپ ىئمزا قويغىنىمدىن كېيىن دادامنىڭ ۆئيىگە قايتىشىمغا رۇخسەت
بېرىلدى .ئەتىسى ىئنىم ائبلەتمۇ قويۇپ بېرىلدى.

ئەخمەتنى ىئزدەش
ئەخمەت ھەققىدە ھېچقانداق ۇئچۇر بولمىغانلىقى ۈئچۈن ،ۇئنى ىئزدەش ۈئچۈن يولغا چىقتىم.
قەشقەرگە بېرىپ ۇئنى تاپالمىغاندىن كېيىن خوتەنگە باردىم ۋە ۇئنى خوتەن شەھىرىدىكى
تۈرمىدىن تاپتىم .ىئنىم ۆئمۈرلۈك قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان ىئكەن .خۇددى دادام ماڭا
ئەۋەتكەندەك ،مەنمۇ ھەر ىئككى ھەپتىدە بىر قېتىم ۇئنىڭغا پۇل ئەۋەتىشنى باشلىدىم .ۇئزۇن
ۆئتمەي ،ىئنىم ۈئرۈمچى بىرىنچى تۈرمىسىگە يۆتكەلدى ،مەنمۇ  -2012يىلى  -12ائينىڭ  -19كۈنى
پۈتۈن ائىئلەمنى ېئلىپ ،پويىزدا ۈئرۈمچىگە كۆچۈپ باردىم.
مەن ۈئرۈمچى بىرىنچى تۈرمىسىگە بېرىپ ىئنىمنى يوقلىماقچى بولدۇم ،ئەمما مۇمكىن بولمىدى.
چۈنكى ھەر ائلتە ائيدا بىر قېتىم بولۇپ ،يىلدا جەمئىي ىئككى قېتىم يوقالشقىال رۇخسەت
قىلىنىدىكەن .شۇڭا ساقلىدىم ،ئەخمەتنى كۆرگىلى داداممۇ يۇرتتىن كەلدى .تۇنجى قېتىملىق
كۆرۈشۈش پۇرسىتى دەل خىتاينىڭ چاغىنى مەزگىلىگە توغرا كەلگەچكە ،ۇئالر بىزنى
كۆرۈشتۈرمىدى -2013 .يىلى  -12ائيغا كەلگەندە بىزگە ائخىرى كۆرۈشۈش رۇخسىتى بېرىلىپ،
ساقالش ۆئيىگە ېئلىپ كىرىلدۇق .كەينىمىزدە كېلىپ -كېتىپ تۇرغان ائدەملەر ائرىسىدا خېلى
ۇئزۇن ساقلىغاندىن كېيىن ،بىر تۈرمە خادىمى چىقىپ كەلدى ۋە بىزگە ۆئزلىرىنىڭ خاتالىشىپ
بىزگە رۇخسەت بەرگەنلىكىنى ،ئەمەلىيەتتە بىزنىڭ كۆرۈشسەك بولمايدىغانلىقىمىزنى ېئيتتى.
ۇئالرنىڭ بۇيرۇقى قاتتىق بولسىمۇ ،بىز ئەخمەتنى كۆرمىگۈچە قايتمايدىغانلىقىمىزنى ېئيتىپ چىڭ
تۇردۇق .ائلدىمىزغا كەلگەن بىرىنىڭ ىئسمى ئەنۋەر ىئكەن ،مەن ۇئنىڭدىن نېمىشقا ىئنىم بىلەن
كۆرۈشتۈرمەيدىغانلىقىنى سورىدىم ،ئۇ ماڭا بۇنىڭ يۇقىرىنىڭ بۇيرۇقى ىئكەنلىكىنى ،شۇڭا ىئنىمنى
كۆرسەم بولمايدىغانلىقىنى ېئيتتى .بىز ائخىرى ائمالسىز قايتىپ كەتتۇق.
دادام ىئككىمىز مېنىڭ ۈئرۈمچىدىكى ۆئيۈمگە قايتتۇق .مەن ۆئزەم وئلتۇرىدىغان بىنانىڭ
ائسىتىدىكى بىر دۇكاننى ائچاتتىم .ۇئ كۈنى ائرام ائلغاندىن كېيىن ،ئەتىسى شىنجاڭ ۆئلكىلىك
ھۆكۈمەتنىڭ قانۇن -تۈزۈم ىئدارىسىگە باردۇق ۋە ىئدارىدىكى بىرەيلەن بىلەن پاراڭلىشىش
پۇرسىتىگە ېئرىشتۇق .ۇئ كىشى بىزنىڭ نېمىشقا كەلگىنىمىزنى سورىدى .بىز سەۋەبىنى ېئيتقاندىن
كېيىن ،ۇئ كىشى چىقىپ كېتىپ ،يېرىم سائەتتىن كېيىن قايتىپ كىردى ۋە ئەتە تۈرمىگە بېرىپ

ىئنىم بىلەن كۆرۈشەلەيدىغانلىقىمىزنى ېئيتتى .ئەتىسى تۈرمىگە باردۇق ،ئەمما تۈرمىدىكىلەر
يەنىال تەلىپىمىزنى رەت قىلدى .بىز قەتئىي كەتمەي تۇرىۋالغاندىن كېيىن ،ۇئالر ائمالسىز باشلىقىغا
تېلىفون قىلدى ۋە بىزنى بىنانىڭ ئۈچىنچى قەۋىتىگە ېئلىپ چىقتى .بۇ يەردە بىر نەچچە ىئشخانا
بولۇپ ،ۇئنىڭ ىئچىدىكى بىرى دەل مېنىڭ ىئنىم تەۋە بولغان  -9ئەترەتكە مەسۇئل لى فامىلىلىك
خادىمنىڭ ىئكەن .ۇئنىڭ يېنىدا ېئرىق فامىلىلىك بىر قازاق ساقچى تەرجىمانلىق قىلىۋاتاتتى .ۇئالر
بىزدىن ىئنىمنىڭ قانچىلىك كېسىلگەنلىكىنى بىلىدىغان – بىلمەيدىغانلىقىمىزنى سورىدى .بىز
بۇرۇن ائتا -ائنام بىلمىسۇن دەپ «يەتتە يىل» دەپ قويغان ىئدۇق .ۇئالر يەنە ىئنىمنىڭ بۇ
تۈرمىگە يۆتكەلگەندىن بۇيان ۆئزلىرىگە زادىال ماسالشمايۋاتقانلىقىنى ،ۇئيقۇ ،تاماق ۋە باشقا
ىئشالرنى رەت قىلىۋاتقانلىقىنى ،شۇڭا ئەگەر بىز نەسىھەت قىلىپ ۇئنى تاماق يېيىشكە ۋە
ساقچىالرغا ماسلىىشىشقا كۆندۈرەلىسەك ،ھەر  14كۈندە بىر قېتىم كۆرۈشۈشىمىزگە يول
قويۇلىدىغانلىقىنى ېئيتتى .كېيىن دادام ىئنىمنى كۆرۈش ۈئچۈن كىرىپ كەتتى ،لېكىن مېنى
كىرگۈزۈشمىدى .ىئنىم گەپ ائڭالشقا قوشۇلۇپتۇ .مەن ائلتە ائيدىن كېيىن ائنامنى ېئلىپ ،ىئنىمنى
كۆرۈش ۈئچۈن يەنە كەلدىم.
ىئنىمنىڭ ماڭا دېيىشىچە ،ساقچىالر ىئنىمنى خوتەندە قولغا ائلغان چاغدا ،ۇئنىڭ بىر
كومپيۇتېرى ،بىر موتوسىكلىتى ۋە ساىئتى بار ىئكەن .ىئنىم مەندىن خوتەنگە بېرىپ شۇ
نەرسىلەرنى ئەكىلىۋېلىشىمنى سورىدى .ئەمما مەن بارغاندا ،خوتەندىكى ساقچىالر ۇئ نەرسىلەرنى
قايتۇرۇشقا ۇئنىمىدى« ،بۇ نەرسىلەردە نېمە گۇناھ ،نېمىشقا قايتۇرمايسىلەر؟» دەپ سورىدىم.
ىئنىم ئەخمەت ھېلىھەم تۈرمىدە.

خىتايدىن ائيرىلىش
قاغىلىقتىكى ساقچىالر يەنە مېنىڭ ىئز -دېرىكىمنى قىلىشقا باشلىغانلىقى ۈئچۈن ،ائتا -ائنام ماڭا
ئەڭ ياخشىسى بۇ يەردىن كېتىش مەسلىھەتىنى بەردى .قاغىلىقتىكى ۆئيۈمنى ۋە ۈئرۈمچىدىكى
دۇكىنىمنى سېتىپ بىرائز پۇل يىغدىم ۋە  -2014يىلى  -1ائينىڭ  -12كۈنى ۈئرۈمچىدىن ائيرىلدىم.
قانۇنسىز ھالدا تۈركىيەگە يېتىپ كەلگىنىمدە  -2014يىل  -6ائي بولغان بولۇپ ،قولۇمدا
ھېچقانداق قانۇنى رەسمىيەت بولمىغان ئەھۋال ائستىدا ،ۈئرۈمچىدىن ۋېيتنام ائرقىلىق
كامبودژاغا ،ائندىن تايالند ،مااليسىياالر ائرقىلىق تۈركىيەگە يېتىپ كەلدىم.
مەن ھازىر بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق كونسۇلىغا ائىئلەم ھەققىدە
ھېچقانداق ۇئچۇر ائاللمىغانلىقىم ۋە خىتاينىڭ ائىئلەمدىكىلەرنىڭ ئەھۋالىنى ماڭا بىلدۈرۈشى
كېرەكلىكى ھەققىدە بىر پارچە خەت تەييارالۋاتىمەن .ائىئلەمدىكىلەر بىلەن ئەڭ ائخىرقى قېتىم
سۆزلەشكەن ۋاقتىم  -2014يىلى  -7ائي ىئدى .پەرىزىمچە ،مەن باسقان مۇساپىلەرنى بېسىپ،
خىتايدىن ائيرىلغان ۇئيغۇرالر خېلى كۆپ .مەن ۇئ يولالرنى خىتاي بىخەتەرلىك وئرگانلىرى

مەقسەتلىك وئرۇنالشتۇرغان دەپ قارايمەن ،چۈنكى يول ناھايىتى ائسان ىئدى .ۆئز يۇرتۇڭنىڭ
تۈرمىسىدە ياتساڭمۇ ۆئزگە يۇرتنىڭ شاھانە قەسىرىدىن ياخشىراقكەن.
زىيارەت قىلغۇچى فرانكى ۋەچ گۇۋاھچىدىن يازمىدىكى سۆزلەرنىڭ مەزمۇنىنى تولۇق چۈشەنگەن -چۈشەنمىگەنلىكىنى ۋە
دېيىلگەن مەزمۇنالرغا قوشۇلىدىغان – قوشۇلمايدىغانلىقىنى سورىدى.
 -2021يىلى  -3ائينىڭ  -21كۈنى گرىنىۋىچ ۋاقتى سائەت  18:40تە،گۇۋاھچى ۆئزىنىڭ يېزىلغان مەزمۇنغا قوشۇلىدىغانلىقى
ھەققىدە ائغزاكى گۇۋاھلىق بەردى.

