
باياناتى  ۇۋاھچىالرنىڭگ - ەھكىمىسىسوت م يغۇر ۇئ  
 

  (UTFW2 – 024) نىڭ يولدىشى مىرزات تاھېر توغرىسىدا گۇۋاھلىقىفوئسمىھراي مەزېن
 

 قىسقىچە مەزمۇنى
 

   رى ئ نىڭ، ۇئۇپبول ۋەتەندىشى ۋىستىرالىيەائ ۇۋاھچى. گباياناتى  ۇۋاھلىقگ ۋاسىتىلىك ۈئچۈن بەرگەن رى ئ  ۇۋاھچىنىڭگ ،ۇب

  ەتلىرى پاائلىي ۈركىيىدىكى ت رى ئ  نىڭ. ۇئلىنغانقولغا ئ ۇرۇنب ۈن ىئككى ك ۆچۈشتىنك ۋىستىرالىيەگەائيدا ائ -4يىلى  -2017

قويماسلىك تەك جازاغا دۇچ  خلىغىلى ۇئ ۋە قا وئلتۇرۇشۇندۇقوئر  ۋاسيولپۈتۈن جەرياندا  ؛سوراق قىلىنغان ۈنك  3 سەۋەبىدىن
يىتىپ   ۇرخانىدادوختلىك سەۋەبىدىن  ەتكەنھوشىدىن ك  رى ئ  ،ېيىنك  نىڭدىنۇئ ۋە ەريانىداج ىشسوراق قىلىن. كەلگەن

گ ۇرۇشت ۇتۇپت  ۇئ ېيىن ك  نىڭدىن. ۇئقالغان  . ېتىلگەنك لىپ ئ ېرىغا ال
 
  ۈرەتسىن ، س ەقەتپ ۇئ ؛ېرىدۇب ۆزلەپس ەپسىالتلىرىنىت  نشقا ائالقىال ەرنىڭائىئلىسىدىكىل  ۋە  زى ۆئ ،ۇرۇلۇۋاتقاندات ۇتۇپت ۇئ

تىلىدا قىسقا   خىتاي ، ۇئنىڭغا ۋاقىتتا ۇ . بۆتكەلگەني ەك تىپىگەم تەربىلەشقايتا  ېيىن ك  رى ئ نىڭ. ۇئەكلىنىدۇچ ەنالبىل  ەتخ ۋە
.قىلىنغان ۇخسەتر  ۆزلىشىشىگەقىسقا سىنلىق س ر بى ۋەقىلىشى  ېلېفونت  
 

پونكىت ا  كوچىالرد  نىڭرۇمچىۇئ  ،ەزگىلدەم  ۇرۇلۇۋاتقانت  ۇتۇپت  ۇئ ۋەساقچى  قىلىش    ەتنازار   ەيىشى،ۆپك  ڭساقچىالرنى  لىرى 
  ەتكە ساياھ  ەتەئلگەچ  ۇپمۇ، بولرلەرنىڭەئ  ۆپىنچەك   . ۇئغانبولغانلىقىنى بايقى   زگىرىشقاتارلىق زور ۆئ  ېڭىلىنىشىي  ېمىسىنىڭسىست

، رومال   نسىرەپەئ  ېلىشتىنك  لىپئ  ەتەرخ  ەائىئلىسىگ  رىنىڭئ  . ۇئبايقىغان  نىشانى قىلىنغانلىقىنىقۇن قىلىش  ۇتت  نىڭ  چىققانالر 
 .كەنزگەرتۆئ يۈرۈش تۇرىش ھەركىتىنىائلغان   ەىئچىگ ز ۆئ ائرتماسلىقنى

 
قىيناشالرغا    ،ەريانىداج  ۇرۇشت  ۇتۇپت   ۈتكۈلپ  ۆئزىنىڭ  ،رى ئ   ۇۋاھچىنىڭگ   ېيىنك كەلگەنلىكىنىپىسخىكىلىق  بايان    دۇچ 

ۇئقىلغان گ  .  يوۇئ  ېرالرداال قويماسلىقخالشقە  قىلىنىش  ىئزچىل،  ل  ي  كامىرغا،  نازارەت  ، ېلىشق  ەھرۇمم  ېمەكلىك تىن سوالش، 
بىرىش جازا  زىيادە  ھەددىدىن  ىئنسان  خالىغانچە  چىققان  قاتارلىق  ۇئ چرىغانۇئ  ۇائمىلىگەم خىل    ەرھ  قىلىپىدىن    ەنەي  . 

ن  ۋەكۆرۈش  فىلىمى    ەشۋىقاتت  ەنىڭكومپارتىي  ەھبۇسالرنىڭم قاتارلىق  قىلىش«  »ىئقرار  كە  ەرسد   لىكتساەئ  ەچچەجىنايىتىنى 
قويغانائشكارىلى  ەجبۇرالنغانلىقىنى م  قاتنىشىشقا ساقچىالرنىەنىالي  ۇئ   ،ېيىنك  ېرىلگەندىنب  ۇپ .  دۇچ    ەندىچىلىكىگەپاراك  ڭ 

بولغان ائالقىسىنى    ەن بىل   نىڭۇئ  ۇۋاھچى، گىن ىئتىۋارەنائيد -9يىلى    -2020. لىنغانقايتا قولغا ئ  ېتىم ىئككى ق  ەنەيكىلىپ،  
 . يوقاتقان

 
 
 
 
 
 
 
 

 (UTFW2 – 024) فوئسمىھراي مەزېن
 



،  ۇمبولد ڭچو ۇغۇلۇپت  ۋىستىرالىيەدەائ ەنم مما، ەئ يغۇر بىر ۇئ ەنياش. م 27 ەن. مفەزېنسئوم ېىھرايىئسمىم م ېنىڭم. 1
 .ۇقراسىپ ۋىستىرالىيەائ ماۇغت ەنم ۇڭاش

 

  الرنىڭ ۇئ  ەن، دادىسى بىل ۇغۇلغانت  رۇمچىداۇئ  ەختپايت  ياش. ۇئ  30  ىئسمى مىرزات تاھىر. ۇئ  نىڭيولدىشىم، ۇئ  ېنىڭم  ۇب.  2
 قىالتتى. ەم يارد ەىئشلىشىگ ەردەي ۇئ  ڭدادىسىنى ، ۇئۇپبار بول  ۇكىنىد ۋاپبىر كا الرنىڭ. ۇئەنىئشلىگ ەتىجارىتىد ەائىئل 

 

  ۇرغان ائي ت  1  ەردەي  ۇب   باردى. ۇئ  ەرگەي  ۇئ   ەنبىل   ۋىزىسى  ەتساياھ  باردى. ۇئ   ۈركىيەگەت  ېتىم ق  ۇنجىيىلى ت  -2014  ۇشۇميولد.  3

ت  ۋە ك  ەقىقەتەنھ  ۈركىيەنىائخىرىدا  ۇئ  ۆرىدىغانياخشى  قىلغان.    ۇشنىوئق  ەردەي   بولغاچقا،  ۇئ  -2015قارار    ۇغۇچى وئق  يىلى 
م  ۈرك ت  ۇئ   غان؛قىل   ىماسىئلت   ۋىزىسى تىلنى    ۇ ب  ۇئ   غان.بار   ۈركىيەگەت   ۇئ  ەن بىل   ۇنىڭش  ۋە   غانائل  ېتى خ  ەكلىپ ت  ەك تىپىدىنتىلى 

ۆئ  6  ەخمىنەنت تگەنگەنائي  ائندىن  ىئستانب گەنىئشلى  ائي  6  ەنەي  ۇپبول  ېتەكچىسىي  ەتساياھ  ۈركىيەدە،  يولدىشىم   ۇلدا. 

 .غانقىل  ەرپس ۋاقىتيىل  1 ەخمىنەنت
 

ىئككىمىز  .  4 قىلدۇشتۇقتون   ۇرىلىرىداوئتت  ڭيىلىنى  -2016يولدىشىم  قارار  قىلىشنى  توي  ائندىن  شۇق،  م  ۇنداق.   ەن قىلىپ، 

مەن    -7 يولدىشىم  ائيدا    -8  ۋە  باردىم   ەتكەساياھ  گەرۇمچىۇئائيدا  كبىلەن  ائيدا  قىلغاندىن  توي  بىز  قىلدىم.  م  ېيىن توي    ەن، 
ۇئ  ۈنكىچ   ؛قىلدىم  سىئلتىما  ۋىزىسىغا  ۋىستىرالىيەائ  ڭيولدىشىمنى  ەرھالد   ە بىلل   ەنبىل   ەنم  ېلىپك  ۋىستىرالىيەگەائ  نىڭبىز 

قىلد  ۇرىدىغانلىقىنى ت بىز  ۇققارار  ساقال  ۇلقوب  ۋىزانىڭ.  مۋاتقانداقىلىنىشىنى  ائندىن  ۇراتتىمت  رۇمچىداۇئ  ەنبىل   نىڭۇئ  ەن،   .7  

ك ب   - 4يىلى    -2017  ۇب  ؛قىلىندى  ۇلقوب   ۋىزىسى  ۋىستىرالىيە ائ  ڭيولدىشىمنى  ېيىن ائيدىن  ىئدى.  ت  ۇائيدا    ېتىم ق  ۇنجى بىز 
گ   جازا ۋە ېتىلگەن ك  لىپئ  ەرىپىدىنساقچىالر ت يغۇرالرنىڭۇئ  ىئدى. ۋاقتىمىزباشلىغان  ڭالشقا سوالنغانلىقىنى ائ ېرلىرىغاال

 

  ۈنىك  -10  ڭائينى - 4 ؛ ۇقزاكاز قىلد ېلەتنىبارىدىغان ب ېلبۇرنغا م ېل ائپر -12قىلىپ ، يولدىشىم ىئككىمىز   ۇنداقش. 5

.ەتتىك لىپيولدىشىمنى ئ  الر ، ۇئ ەلدىساقچى ك 2 يىمىزگەۆئ ڭ، بىزنىەچتەك  
 

/   ۇتۇنخېت ، ۇئ لىنغانداقولغا ئ  ېتىم ق ۇنجىت ەچتەك ۈنى ك -10 ڭائينى - 4يىلى   -2017مىرزات تاھىر  يولدىشىم. 6

  ېلېفوندات ۇشۇمغايولد الر. ۇئ ۇرۇۋالغانتاپش ېلېفونىنىت  ڭساقچىنى 2( ۇرغانتىزىمغا ائلد ەائىئل  نىڭرايونىدىن )ۇئ ۇدۇڭخابات
يولغا   چۈنۈئ ۆرۈشك نىۇئ الر ۇئ ۋە  قانيتخااليدىغانلىقىنى ئ ڭلىشىشنىبىر ىئش توغرىسىدا پارا ۇھىمم ەنبىل  نىڭۇئ

 گەن؛نسىر ەئ  ېيىنك ۇرۇۋالغاندىن تاپش ېلېفوننى ت  ۇ. يولدىشىم بغانقىل  ەلەپساقلىشىنى ت الرنىۇئ يىدە ۆئ نىڭ، ۇئنلەقىنىچىققا

،   ۇن. قانداقال بولمىسغان ىئدۇقىڭل ائ  ۇۋاتقانلىقىنىغايىب بول  ېچىدەك  ېرىمي يغۇرالرنىڭۇئ ېشىداب ڭائينى -4بىز   ۈنكىچ
  ۋارىچىلىككەائ زەلدىن ەئ ەن ىئلگىرى ساقچىالر بىل   ۇئ ۈنكىقىلدى ، چ ەمخاتىرج نىۇئ ەرائىئلىسىدىكىل  ۇشۇمنىڭيولد

.مەسىئش ەئ  يدىغاننسىرەەئ  ەلكىمب ۇ، بچرىمىغانۇئ  
 

چىقىپ   ەتەئلگە»سىز چ سوائل ۇنجى سورىغان ت  دىنرىم ئ، ەندەكىرگ يىمىزگەساقچى ۆئ ەن كىيىم كىيگ  ىئككى پۇخراچى. 7
  ڭلىغاندىنائ  ۇنى. ساقچىالر بەردىب ۋابجا ەپد «ۇرغانت  ەزگىلبىر م ۈركىيەدەت »چىققان، ،ۇشۇم. يولدبولدى «ۇ؟باققانم

 ۆرۈپپاسپورتىنى ك نىڭۇئ الر. ۇئىئلىۋالدى ەرھال دپارپورتنى  الرۇئ  ۋە قىلدى  ەلەپت ېرىشنىيولدىشىمدىن پاسپورتىنى ب ،ېيىنك
  ېخىمۇت بىرىپساقچىخانىغا  ەبىلل  ەن بىل  الرۇئ ڭ، يولدىشىمنى ېيىن ك  ۆرگەندىنچىقىش تامغىسىنى ك -كىرىش ۋە ۋىزىسى ۈرك، ت

  ەردەي ۇ ب مەلىيەتتەەئ مەسىلىنىڭ ، بىزەيتتەپ ۇشۇم ەل . ديتتىئ ېرەكلىكىنىكغا جاۋاپ بىرىشى سوائل ۆپك
.ۇققىلد ېسھ الشمايدىغانلىقىنى ائخىر   



 

  نىۇئ ۋە سوراشنى  يىدە ۆئ ۆئزىدىن سورايدىغان سوائلالرنىساقچىدىن  ، ۇئ ۇپباشلىغان بول  ەشكەتىتر  يولدۇشۇم. 8

بارىدىغان   ېلبۇرنغا م ۈنى ك-12 ڭائينى -4 ڭىئككىمىزنى ەن . يولدىشىم بىل دىتۈنۆئ بارماسلىقنى ىئلىپ  ساقچىخانىغا 
  ەريادىمىزنىپ ڭبىزنى الر. ۇئتۈندۇققىلىشىنى ۆئ ەڭچىلىكك ۇئالردىن چۈن زاكاس قىلىپ قويغانلىقىمىز ۈئ ېلەتلىرىمىزنىب

،   ەتتىچىقىپ ك يدىن ۆئ لىپياش ئ  ۆزىگەك ۇشۇم. يولديتتىئ ېرەكلىكىنى ك  ېلىشىك  ەبىلل  ەنبىل  الرۇئ  ۋەقىلدى  ەتر  ڭالشنىائ

  يتىپئ ېتىدىغانلىقىنىك لىپئ ەرگەيەق الرنى ۇئ مەلدارالردىنەئ  الر. ۇئڭدىما گىشىپ ساقچىغا ەئ 2  ۋە نىڭغاائنىسى ۇئ-ائتا
  ڭچىقىپال چو  لىپ ئ يدىن ۆئ نىۇئ الر ، ۇئ يتىشىچەئ ۇشۇمنىڭ. يولدەردىب يتىپ ئ ۇننىوئر  ۇ ب ەبىزگ الر، ۇئتۈندىۆئ ېرىشنىب

 . ۇرغۇزغانماشىنىسىدا وئلت ساقچى  ەنساقچى بىل  3قورالالنغان  ەنمىلتىق بىل  نى، ساقچىالر ۇئ ڭغان يولغا قاراپ ما
 

 ۇرۇشقاوئلت ۇندۇقىداوئر  ۋاسيول ، ۇئەريانىداسوراق ج لىكۈنك  3 ۇ سوراق قىلىندى. ب ۈنك  3ساقچىخانىدا   ۇشۇميولد. 9
  نىۇئ ەنبىل  ۆۋەتن ڭ، ساقچىالرنىچە داۋاالشقانلىقىنىېچىك  ڭسوائل سوراشنى قالغان. ۇئ  ەھرۇمم يقۇدىن، ۇئ ۇپبول ەجبۇر م

  ڭبارلىق سوائللىرى يولدىشىمنى الرنىڭ. ۇئيتتىقايتا سورىغانلىقىنى ئ-قايتا نىوئخشاش سوائلالر  الرسوراق قىلغانلىقىنى ، ۇئ
بارلىقى توغرىسىدا ىئدى.   ۇناسىۋىتى م ەنكىم بىل  ەزگىلدەم ۇرغانت  ۇئ ۋە رغانلىقى ۇ ت ەيەردەق ، ۇئ ۋاقتىدا ۇرغانت  ۈركىيەدەت

بىر يىل   ۈركىيەدە. يولدىشىم تگەنەئنسىر  ۇشىدىنبول ۆپك ڭچىقىش تامغىسىنى -پاسپورتىدىكى كىرىش نىڭساقچىالر ۇئ
  ۈپەيلىدىنت ەۋەبلەرس ەخسىيالش قاتارلىق شائىئلىسىنى داىئم يوق ۋەتويغا قاتنىشىش  يىلى ۇئ  ۇ، ش ۇ بولسىم ۇرغان ت تراپىداەئ

. قىلغان ەپەرس ۇپبول  ېيىنك-ىئلگىرى  ۇرىسىداوئتت رۇمچىۇئ ەنبىل  ۇلىئستانب  
 

ىئش بولغانلىقىنى   ېمە، ن ىشىپۆزلس ەنخادىمالر بىل  ەسۇئلم ېيناتامساقچىخانىدا ىئدىم. ق ۈنى ك ەر ھ ەنم ،ۈندەك 3 بۇ . 10

ائساسلىق كىرىش   ەنم ۈنى ك-3.  ە ۇئزۇن تۇتۇپ تۇرىدىغانلىقىنى بىلىشكە تىرىشتى قانچ ەردەي  يولدىشىمنى ۇئۇئالرنىڭ  ۋە
. چىقتى لىپئ غا ېر كام ەۋەتتىكىبىرىنچى ق نىيولدۇشۇم ،ۋاقتىمدا ۇرغانائلدىدا وئلت غىزىنىڭئ  

 

قاراپ   ڭاما . ۇئڭلىشالمىدىمپارا  ەنبىل  نىڭۇئ مما، ەئ  ۆرەتتىمك ېردا كام  ۇرغانت ۇتۇپت رىمنى ئ ەردىن ي ۇرغانوئلت مەن. 11
 قچىغۇزماۇر وئلت نىكىرىپ ۇئ ېنەپت -يىقىلدى. خادىمالر ائلدىراپ ەرگەي ۋە  ەتتىھوشىدىن ك ۇيۇقسىز، ائندىن ت  ەتتىيىغالپ ك

خادىملىرى   ۇتقۇزۇش، جىددىي ق تمەيۆئ زاق. ۇئەتتىك ەپتىتر  ەدىنىب ۈتۈن، پ ەتتىيولدىشىم ھوشىدىن ك مماەئ ؛بولدى
دا ائلدىن مەۋقۇت ، يولدىشىم ېرىلىپب  لىپئ تەكشۈرۈشلەر. بىر قاتار ېرىلدىب  لىپئ  ۇرخانىغايولدىشىم دوخت ؛ەلدىك ېتىپي

  ەنبىل  نىڭ، ۇئ ۇردىت ەئتسا 24 ۇرخانىدادوخت . ۇئىشقا تىرىشتىچىق نىقالپئ ۇقىنىيوقل -باربولغان ساغالملىق مەسىلىسى 

نازارەت   ەرىپىدىنساقچى ت 4 ەنكىيىم كىيگپۇخراچە  ەىئچىد تساەئ 24 ۇب ۇشۇم. يولدمىلىندىق ۇخسەتر  ۇرۇشقات ەبىلل 
.ائيرىلدى ېنىدىني نىڭائندىن ۇئ  ، ۇئالربارغاندا يىگەتازىلىق ۆئ پەقەت قىلىندى؛  

 

يولد  ېيىنك  تتىن ساەئ  24.  12 ۋە    لىپ ئ  ۇشۇمنى ساقچىالر  قايتىپ    ە بىلل   ەن بىل   الر ۇئ  ەرگەائىئلىسىدىكىل كەتتى  ساقچىخانىغا 
 ۇپسوراق قىلىنىدىغانلىقىنى، ائندىن قوي   ەپتەبىر ھ  ەنەي  ڭ، يولدىشىمنى ق قىلدىۇيرۇ قايتىشقا ب  يگەۆئ  ە. بىزگيتتىئ  بارماسلىقنى

بەئمما.  يتتىئ  ېرىلىدىغانلىقىنىب چبولمىدى  نداقۇئ  ھۋال ەئ   ۇ ،    ېلېفونىنى ت  ڭساقچىالرنى  ېيىن ك  ۈندىن ك  3بىز    ۈنكى، 
يولدىشىمنى  ۇرۇۋېلىپ شتاپ كقىتىم  بىر    ەنەي  ڭ،    ېرىلىۋاتقانلىقىنى ب  لىپئ   ۇرخانىغا دوخت  الرنىڭۇئ   ۋە  ەتكەنلىكىنىھوشىدىن 
  ۇرۇش ت  ۇتۇپت   ەرھالنى دۇئ  نىڭ ائيرىلىشىمىز بىلەن، ۇئالر، بىز ېيىنچىققاندىن ك   ۇرخانىدىندوخت  ۇشۇميولد  ،ۋاقىتتا  ۇ. بققتۇۇئ

 . يتتىئنى ەتكەنلىكىك لىپ وئرنىغا ئ
 



، قىپ يالىڭاچ قىلىپ ائقتۇرۇپ نى ۇئ الر، ۇئۇپبول  ۈشۈرۈۋېتىشچ چىچىنى  نىڭۇئ ،قىلغان ىئشى ۇنجىت  الرنىڭۇئ. 13
 ەھرۇمم يقۇدىن ۇئ ېچىدە ك  . ۇئغانسوراق قىل  پوئخشاش سوائلالرنى سورا ەرىپىدىنوئخشىمىغان ساقچىالر ت ۈنىك  ەرائندىن ھ

  لىپئ ۇجرىسىدىن ھ چۈن سوراق قىلىنىش ۈئ  ېتىمق ەرھ . ۇئيتتىنى ئخلىيالمايدىغانلىقى ۇئ ۈندۈزى قالغانلىقىنى ، ك

  نىڭيولدىشىم ۇئ ۈندەك  3 ۇ . بيتتىبولغانلىقىنى ئ ەجبۇر م ۇرۇشقاوئلت ۇندۇقىداوئر  ۋاس يول زىنىڭ، ۆئ ېيىن ك  ېتىلگەندىنك
.يتتىيوقلىقىنى ئ ەرسىسىنىڭياكى ىئچىدىغان ن ەيدىغاني  
 

  لىپ ئ تەكشۈرۈشلەرنى ۈرۈشبىر ي ۇرالر، دوخت بالنىستا ياتتى . ۇئتكۈزدىۆئ ۇرخانىدادوخت ۈننى ك 10  ېيىنكىك . يولدىشىم 14

ساقچى     4  ەنىنگكىي  پۇخراچى ۇشۇمنىيولد ،ۋاقىتتا ۇ. بشقا تىرىشتىچىق نىقالپبولغانلىقىنى ئ كېسەل ېمەن نىڭ، ۇئ ېرىپب

  رىمنىئ  الرىئشلىدى ، ۇئ  ۆۋەتچىلىك تە. خادىمالر ائيالنما نىتاي ىئدىپىرى خەن 2،  يغۇرالر ۇئ سى  2 الرنىڭ. ۇئنازارەت قىلدى

. قىلدى ۇخسەتر  ۇرۇشقات ېنىداي ڭيولدىشىمنى ساقچىالر ماڭا ،ەىئچىد  ۈنك  10 ۇ قويمىدى. ب نازارەتسىز يالغۇز  زەلدىنەئ  
 

باشلىغان   ڭالشقانى ائ  «ەك تەپلىرى م ەربىيىلەش»قايتا ت ۇ كوچىدىكى پىچىرالشالردىن ب ۋە بىز قوشنىالردىن  ،ۋاقىتتا بۇ . 15
،   ۇرۇلمىغاچقاق ەك تەپرايونىدا م  ۇدۇڭخابا/ ت ۇتۇنخېت الرۇئ ساقچىالردىن سورىدۇق؛ ەققىدەھ ەك تەپلەرم ۇ. بىز بۇقىئد

  ،ەمكارالشسايولدىشىم ھ گەر: ەئېدىد  ۇنداقم الر. ۇئيتتىئ مەسلىكىنىەئ ۇمكىن م ڭرىلىشىنىېب  لىپئ ەرگەي ۇئ ڭيولدىشىمنى
ائخىرلىشىدىغانلىقىنى   ېقىندا، پات ي نسىرىمەسلىكىمىزنى ەئ ەبىزگ الر. ۇئۇائخىرلىشىد ە ىئشەممھ ەىئچىد ەپتەھ ەچچەبىر ن

.يتتىئ  
 

  ۇائمىلىدەوئخشاش م ەتچىگەجىناي ەرىپىدىنخادىمالر ت ۇب  زىنىڭۆئ ڭاما ، ۇئەنمىدىىئش الرغاۇئ يولدۇشۇم. 16
،   ۇبولسىم ڭلىشىۋاتقانياخشى پارا ەن بىز بىل  ۇرخانىدادوخت  ەردە ي ۇب  الرۇئ ەرچە: گېدىد ۇنداقم . ۇئ يتتىئ ۇۋاتقانلىقىنى بول

  ۆرە وئرنىغا قايتىشتىن ك ۇرۇشت ۇتۇپت ۇئ ۇشۇم. يولدغان قىل  ۇائمىلەناچار م ۇنمۋاندىھاي  نىڭغاۇئ ۇرۇلغاندات ۇتۇپت ۇئ مماەئ
.قىلدى ۆز توغرىسىدا س ۋىلىشلتۈر ۆئ ېتىم ق ۆپك زىنىياتقاندا ۆئ ۇرخانىدادوخت  . ۇئيتتىخااليدىغانلىقىنى ئ  ېتىشنىك لۈپۆئ  

 

 ەكشۈرۈشبارلىق ت نىڭ، ۇئ ېلىپ ك ۇرخانىغادوخت مەلدارى ساقچى ەئ ەسۇئلم لىنىشىغا قولغا ئ  ڭيولدىشىمنى ۈنى ك-10. 17
قىلدى.  ەلەپت ېرىشنى ب ۇرۇپساقچىخانىغا قايت نى، ۇئ چۈن ۈئ كىەنلى ساغالم ىئك ۇئنىڭ،  نورمال چىققانلىقى ەتىجىسىنىڭن

،  ىشىمىزساقل  ەپتەھ 2 ەقەتپ ەبىزگ ،ڭ. ساقچىالرنىۇقبولد ەجبۇر خوشلىشىشقا م ەنبىرىمىز بىل  -يولدىشىم ىئككىمىز بىر
 .سىمدەئ  ېلىمۇ ھ  يتقانلىقىئ ېرەكلىكىنى ك ۆرۈشۈشىمىزك  ېتىمبىر ق ەنەائندىن ي

 

بىر ائالقىالشقۇچى ائرقىلىق بىزگە يولدۇشۇمنىڭ ساق   ېينائنامالرق تىلدى؛ېك ۇرۇپوئرنىغا قايت ۇرۇشت ۇتۇپت  ۇشۇميولد. 18
 ەبىزگ تمەيۆئ زۇن. ۇئڭلىمىدۇقائ ھىچ خەۋەر ەپتەھ ەچچەبىر ن  نىڭدىنبىز ۇئ ساالمەت ىئكەنلىك خەۋىرىنى يەتكۈزگىچە،

  ۇرۇشت ۇتۇپت ەپتەھ  ەرىئككىمىز ھ ېيناتام. قيتتىقىلىنغانلىقىمىزنى ئ ۇخسەتر  ەىشككىلەئ  ۇلپ  ۋە ېچەكك-كىيىم ۇشۇمغايولد
.قىلىنمىدى ۇخسەتر  ۆرۈشۈشكەك  مۇېتىمبىر ق مما، ەئ ەردۇقب كىلىپ كىيىم ەئ  ۋە  ۇلپ ېرىپ وئرنىغا ب  

 

  ەۋەرخ ەبىزگ نلىقىنىۋاتقا ېتىقانداق ك ڭقىلىپ ، يولدىشىمنى ېلېفون ت ەداىئم بىزگ  ىالشقۇچىمىزائالق ېگۈدەك د  ۈنىك  ھەر. 19
  ەنخادىمالر بىل  ەسۇئلم ۋە  ۋۇلالرقارا النغانلىقىنى،قانداق قىلىپ ناھايىتى ياخشى خىتايچە تىلىنىڭ ۇشۇمنىڭيولد قىالتتى. ۇئ

  نىڭ، ۇئ ۇۋاتقانلىقىنىوئق ڭيولدىشىمنى ەبىزگ . ۇئسۆزلەپ بەردىتوغرىسىدا  ىقىوئرناتقانل  ۇناسىۋەتياخشى م ېزالناھايىتى ت 
. يتتىئ  ۋاتقانلىقىنىياخشى قىلى ەائالھىد  

 



. ۇرۇۋالدۇقتاپش ۈرىتىنى س ۋەسىن  ۇرغاندىكىوئرنىدا ت  ۇرۇشت ۇتۇپت ڭيولدىشىمنى ،ك تەبىرۆئ -27يىلى   - 2017. 20

  -5 ڭائينى -6يىلى   - 2017 ڭقىلغان. يولدىشىمنى  ەم يارد گە ىئگە بولۇشىمىزغا ۈرەتلەر س ۇب ڭبىزنى شقۇچىباشقا ائالقىال
. ۇرۇۋالدۇقتاپش ېتىنىخ نازغاي تىلىدا  خىتاي  ۈنىك  
 

  ېشىلي ۇئ ەممىسىدەھ ۈرەتلەرنىڭس ۇ. بۇرۇۋالدۇقتاپش ۈرىتىنىس ۆپك  ېخىمۇت ڭيولدىشىمنى ېتىمق 3ائيرىم -ائيرىم. 21
  ە. بىزگۇقبايقىد ەنلىكىنى ىئك  سۇلىبىر ۇئ تۈرلەرگە ائيرىشنىڭ لىنغانالرنىقولغا ئ  بۇنىڭ ، بىز ۇپبول  ەن كىيگ ەجىلىتك ەڭلىكر 
  ەپد  ەھدىتياكى ت ەتەرلىكخ الرنىڭ، ۇئ ەنلىكىر ىئكەھبۇسالم ۋاقىتلىق ەقەتپ ەرنىڭكىشىل  ۇب  ەڭنىڭر  ېشىلي

  ەبىرىد ۈرەتلەرنىڭس ۇ تارتىلغان ب ،ۈنىك -20 ڭائينى -12يىلى  -2017.  يتىلدىقىلىنغانلىقى ئ ۋولقارالمايدىغانلىقى سىم
  ېلىپ س نەزەر يىراققا  ېرادىن كام . ۇئۇبولىد ۆرگىلى ك نىق ئ  ۇۋاتقانلىقىنىوئق بىر يەردە وئخشايدىغان  ەرسخانىغاد رىمنىڭئ

. بار ىئدى ەپتەرد  ەخاتىر  ۋە ەلەم، قولىدا قوئلتۇرغان  
 

  ېرىۋاتقان ب  ۈز ي  ەھەردەش  ەنم  ەائي ىئچىد  6  ۇ. بۇردۇمائي ت  6  ەنەي  ەرۇمچىدۇئ  ەن، مېيىنك  لىنغاندىن قولغا ئ   يولدىشىم.  22

ۆئ  ەتغاي پونكىتى    زگىرىشلەرنىزور  ساقچى  كوچىالردا  ۇرۇلۇۋاتاتتىقبىردىن    ە ىئچىد  ېتىرم   500  ھەربايقىدىم.    كۆپلىگەن . 
كبولۇپ  الرساقچى نېڭىالندىي  ىېمىسسىست  ۆزىتىش،  ك  ەركىشىل   ۇرغۇن.  كەتكەنلەرنىڭ   ەسلەپتەد  ؛ەتتىيوقاپ    يوقاپ 

مىئدى  رلەرەئ  ۆپىنچىسى ك بىل   ەن.  كىم  ۇئڭالشسام پارا  ەن كوچىالردا  ئ  ۇللىرى وئغ  الرنىڭ،  يولدىشى  .  ېتىلگەنك  لىپ ياكى 
باشقا    ۋە  ېتىلگەنلىكىك  لىپئ  ەرنىڭكىشىل   نىشانلىغانلىقىنى بايقىدىم. ۇئ  يغۇرالرنىۇئ  ەلگەنك  ەتكەساياھ  ەتەئلگەچ  ڭساقچىالرنى

 تاقالغان.  ۇكانالر د ۇرغۇن ن  چۈنتوختىغانلىقى ۈئ كسپورتى( ئۈركىيەت ۇپمۇ)بول  ۆلەتلەردىنباشقا د ۇكانالرنىڭد

 
  ېپىشي ېچىمنى، چ ەلگەندەباشلىدىم ، قىش ك ەكىيىشك  ەكلىدەيىلى ماي( ش-2017) ەللەرومالنى س ەنم ۋاقىتتا ۇ ب. 23

  ېلىۋېتىشكەرومالنى س ېنى م ەلكىمساقچىالر ب  ەن بىل  ۈپىتىم س  ۇشبول ەتەئللىكچ ەرچە. گۋالدىمكىيى  پوسما چۈنۈئ
كىيىشنى قارار قىلدىم.   سلۇبتا ۇئ ەباشقىچ نىۇئ چۈنۈئ  ەسلىكىممۆرۈندىندار« ك ەك »ب الرغاۇئ ەنم مما، ەئ ۇزورلىيالمىسىم

،  نسىرەپەئ  ېلىشتىنك لىپ ئ ەتەرخ ېخىمۇت ەرگەائىئلىسىدىكىل  ڭيولدىشىمنى ،ائيدا -3يىلى  -2018 يەنى يىلى  يىنكى ېك
  ېنىڭم ڭساقچىالرنى چۈنكى، ۋەتتىملىئرومالنى   چۈنۈئ ۇتۇش ت ەتەربىخ زۈمنىۆئ ەنمۇ. ملىۋەتتىمئ  ۈتۈنلەيرومالنى پ

قارار   لىشنى قولغا ئ ېنىم پ،وئيال ەپدىندار« د ەك»ب  ېنىم الر ۇئ گەريوق، ەئ ىائمال  ەبىلىشك ەنلىكىمنىىئك ەتەئللىكچ
.  ەتتىمبىل ەئمەسمۇ، ۇئنى سورىمايدىغانلىقىنى ياكى  مۇەتەئللىكچ ەنم ەن ائلدى بىل  الرنىڭۇئ ەنقىلسا، م  

 

  ەن بىل  ېيناتام ق ۋاقىتتا ۇ. بەلدىمقايتىپ ك ېلبۇرنغام ك تەبىردەيىلى ۆئ -2017  ەن، م ۈپەيلىدىنت ەۋەبلەرس شەخسىي. 24

  ېرىلىدىغانلىقىنى ب ۇپوئرنىدىن قوي ۇرۇشت ۇتۇپت ڭبىر خادىمدىن يولدىشىمنى ڭا ما الرائيدا ۇئ  -12ائالقىالشتىم. 
  ەپتەھ ەچچەبىر ن ڭالپائ ەۋەرنىخ ۇب  ۇڭابار ىئدى ، ش  ۋىزىسىۋاختى توشمىغان خىتاي  ەنىالي ەندە. ميتتىئ ڭلىغانلىقىنىائ

 ڭ، يولدىشىمنىبىرىپقايتىپ  گەرۇمچىائخىرىدا ۇئ ڭائينى  -12 ەنزاكاز قىلدىم. م ېلەتلىرىمنىقايتىدىغان ب گەرۇمچىۇئ ەىئچىد
.ەلمىدىك ۇئ مماساقلىدىم ، ەئ ەۋىرىنىخ ېرىلگەنلىكب ۇپقوي  

 

  ەربىيىلەش»قايتا ت ، ۇئ ۇرۇۋالدىمتاپش ېلېفوننىت  ەلگەنك زىدىنۆئ ڭائيدا يولدىشىمنى -3يىلى   -2018  كېيىن. 25

دا  ېلېفونت ۇتمىن 3 ىسى بىلەن ائىئل قىتىم  بىر  ەپتىدەھ  3-2 ەر ھ ۇشۇميولد ەريانداج ۇ. بگەن ىئدىۆتكەلي ەگ «ەك تىپ ىم
  ممابولدى ، ەئ ەجبۇر م ۆزلەشكەس خىتايچە ەريانىداج بىلەن سۆزلىشىش ېلېفون ت  ۇب . ۇئ سۆزلىشىشكە رۇخسەت قىلىنغان ىئدى



،   ۋاتقانلىقتىن قىلىنى ەتنازار  ېلېفونىمىزيول قويدى. ت ۆزلىشىگەائنا تىلىمىزدا س ڭاما نىڭساقچىالر ۇئ ۆزلىيەلمىگەچكەس ەنم
.ىئدى ەكلىكىئنتايىن چ ۆھبىتىمىزس ڭبىزنى  ،ەۋەبىدىنس تى بەك قىسىقا بولغانلىقۋاق سۆزلىشىش ۇنداقالش  

 

  ۇشىنىڭ، وئق ەنلىكىنى ياخشى ىئك نىڭقىالتتى ، ۇئ ەپنىوئخشاش گ قىلغاندا ، ۇئ ېلېفونت ېتىمق ەر ھ يولدۇشۇم. 26
قانچىلىك   ېنىم ەمىشەھ . ۇئ يتتىئ ېرەكلىكىنى ك نسىرىمەسلىكىمىزەئ ەئھۋالىدىن  نىڭۇئ نىڭ، بىز  ۇۋاتقانلىقىنىبول ڭۇشلۇق وئ
  نىۇئ ىنىڭقورقىدىغىنى م ڭچو  ڭەئ نىڭ. ۇئېرەتتى ب يتىپسى بارلىقىنى ئۆرگۈقانچىلىك ك ېنى، م ېغىنغانلىقىنى س

ائيرىلماسلىقنى   نىڭدىن ۇئ ۋەساقالشنى  نىۇئ ەندىنم ەمىشەھ ۇئ ،ەريانىداج لىشىشېلېفون ت  ۇب ۇڭاش ماسلىقمىم ىئدى؛ساقلى
بىز   گەرەئ ،يولدۇشۇم. ېسىۋالدىمياشلىرىمنى ب ۆز ك ەنبىل ۈچۈم ك ۈتۈن پ  ۋەقىلدىم  ەمتوختىماي خاتىرج نىۇئ ەن. متۈندىۆئ

.ېدىد ۋېلىنىدۇىئمتىيازلىرى تارتى  ېلېفون ت  نىڭيىغلىساق ۇئ  
 

  ەن، يولدىشىم بىل  ۇرۇۋېلىپتاپش ېلېفونىنىت ڭساقچى خادىملىرىنى ېينائنامالر، ق ۈنىك  -24  ڭائينى - 4يىلى   - 2017. 27
،   ۆرۈشۈشنىك دەەيەر ق ەبىزگ الر . ۇئيتتىقىلىنغانلىقىمىزنى ئ ۇخسەتر  ۆزلىشىشكەبولغان سىنلىق س ۇنالشتۇرماقچىوئر  الرۇئ

رايونىغا قاراپ  ۇدۇڭخابا/ ت  ۇتۇنخېت ەيدەپ. بىز ماشىنا ھيتتىىلىدىغانلىقىنى ئېر ب لىپئ ۋاقىتتاقايسى  ېلېفوننىڭسىنلىق ت
  ەنەي ،ماشىنىمىزدىن باشقابىزنىڭ . ۇقبايقىد ېتەكلەۋاتقانلىقىمىزنىبانكا بىناسىغا ي ۋېتىلگەن تاشلى  زىمىزنىيولغا چىقىپ ، ۆئ

.ماشىنا بار ىئدى ەتوختىتىلغان باشقا بىر قانچ ەيدانىغاماشىنا توختىتىش م  
 

  ەن. ميتتىساقالشنى ئ ۇچەچاقىرىلغ  نى ، ائندىن بىز تىزىمالتتۇق ۆئزىمىزنى  ۋە ۇقبىناغا كىردبىلەن بىرگە ساقچىالر  بىز. 28

  ەائىئل   ۇۋاتقانوئق ە د «ەك تىپ ىم ەربىيىلەش»قايتا ت ۇب نىڭزلىرىۆئ ڭاما الر بارلىقىنى بايقىدىم. ۇئ ڭائىئلىنى 2باشقا   ۋاتقانساقال
  ېتىملىقىق ۇنجىت الرنىڭۇئ ۇ ، ب ەتەننىسب ە. بىر ائىئلىگيتتىئ  ۋاتقانلىقىنىساقال ۆزلىشىشنىس سىنلىق  ەن بىل   زالىرى ەئ
قىلىدىغان   ېلېفون سىنلىق ت  ەنبىل  ۇشۇم. يولدېتىملىقىق ۇنجىوئخشاش ت ەبىزگ الرنىڭۇئ ۇب  چۈنۈئ ەبىر ائىئل  ەنە، يمەسەئ
 ەنەي ە. بىزگەتتىك لىپساقچىالر ئ  ەرسىلىرىمىزنى ن ەخسىيبارلىق ش ۋە ۇرۇلدۇقبىز ائخت ،ۇرۇنكىرىشتىن ب يگەۆئ

ساقچى   3-2 ېلېفوننى. سىنلىق تۇائخىرلىشىد ەرھالد  ېلېفون، بولمىسا تۇيرۇلدىقىلماسلىق ب ەيدانم ەقن ۋەيىغلىماسلىق 

  ەن بىل  سۈملۈكلەر ۆئ گىزئ  ۋە ۋاتكارى ېنىداي الرنىڭ. ۇئۋامالشقاندا تراپىداەئ  ۇتمىن 15-10  ېلېفون، ت ۇپقىلغان بول ەتنازار 
.ۆردۇقك ەلەشتۈرگەنلىكىنى خىر  ۈتۈنلەيپ  ۆرۈنۈشنىائرقا ك ينىڭۆئ  

 

  رىمنىڭبايقىدىم. ئ كەتكەنلىكىنى تاتىرىپ ناھايىتى  نىڭۇئ  ۋە  ۇقلىغانلىقىنىوئر  ېلىالخ نىڭ، ۇئ ۆرگىنىمدەك  يولدۇشۇمنى. 29
  ەن. يولدىشىم بىل سىمدەئ ۆزلىگەنلىكىس ەققىدەھ گەنگەنلىكىقانچىلىك ۆئ  ۋە بولغانلىقى  ەمائد زگەرگەنقانداق ۆئ نىڭۇئ

باشقا   ۇرغان قاراپ تبىراق ىئرىمنىڭ يىنىدا ۇئنىڭغا ، ۆرەلمىسەممۇك باشقىالرنى ەنم ەرچەگ سۆزلىشىش جەريانىدا، ېلېفوندات
سوائلالرنى سورىماقچى  ۆپك ېخىمۇ توغرىسىدا ت ۋاتقانلىقى ىئش قىلى ېمەن ەردەي ۇئ  نىڭ. بىز ۇئيتااليتتىمبارلىقىنى ئ  ڭخادىمالرنى

 . ۇيرۇلدىب ۆزلەشمەسلىكباشقا ىئشالر توغرىسىدا س ۋەخىل سوائلالرنى سورىماسلىق  ۇب ەبولغاندا ، بىزگ
 

  ۋىستىرالىيەگەائ ەن م ۈنكى، چ ۆزلىگەنلىكىم/ س ۆرگەنك ېلېفونىنىت ۇ سىنائلغ ېتىمق ۇنجى ت ەن يولدىشىم بىل  ېنىڭم ۇ ب. 30

  ڭائينى - 4يىلى   -2017  ۇڭاوئيلىدىم ، ش ەپد بولىدىغان وئخشايدۇ ياخشى ڭساقلىشىم ەئ  ەردەي ، يولدىشىمنى ۇئ  ېتىپك
.ەلدىمقايتىپ ك ېلبۇرنغام ەنائخىرىدا م  

 

گ يولدىشىم . 31 ،   ۇپبول ېزىلغانتىلىدا ي خىتايبىرى  ەتلەرنىڭخ ۇ. بازالىغاني ەتخ پارچە 2ماڭا  ، ۇئ ۇرغاندات ېرىداجازا ال

  ۈنى ك  -14 ڭائينى -5يىلى  -2018  ەتخ ۇ. بغانقىل  ۇخسەتر يولالشقا گەەر ائىئلىسىدىكىل  ۇئ خەتنىنىڭساقچىالر ۇئ



  ەىئنگلىزچ ەت. ىئككىنچى خالدىمۇرۇۋ تاپش ېيىنائيدىن ك  2  ،ىۈنك -7  ڭائينى -6يىلى   -2018  مەن ۇئنى ، ۇپبول ېزىلغاني
 ەتخ ۇ . بۇرۇۋالدىمائرقىلىق تاپش شقۇچىائالقىال ەتنىخ ۇ ب ەن. مغەيرى يولالر ائرقىلىق ەئۋەتىلگەن بولۇپ، ۇئ ېزىلغاني

  ڭائينى -7يىلى   -2018  ېيىنائيدىن ك ەچچەبىر ن ەتنىخ  ۇيولدىشىم ب مماەئ؛ ېزىلغاني ۈنى ك -21 ڭائينى -5يىلى  -2018

  نىڭغاۇئ ممايوق ، ەئ ەپسىالتت ېچقانداقتوغرىسىدا ھ  ھۋالىەئ نىڭۇئ ەتتەخ ۇ. ب يولالش ىئمكانىيىتىگە ىئرىشكەن ۈنى ك -5
دەپ    ېلىدىغانلىقىنىك ېنىمغا ي ېنىڭم ېقىنداپات ي ،ەنلىكىنىياخشى ىئك ۆئزىنىڭ ،. يولدىشىميىزىلغان ىۇھەببەتمماڭا بولغان 

.قىلدى ەمخاتىرج مىنى  
 

،   ۈتتۈرگەنلىكىنى پ ۇشوئق ڭ. ساقچىالر يولدىشىمنىېرىلدىب ۇپقوي ۈنى ك -22 ڭائينى  -5يىلى  -2019  ۇشۇميولد. 32
باشقىالرغا وئخشاش نورمال   ۋەقىالاليدىغانلىقىنى  ەتقايتىپ خىزم ەمئىيەتكەقايتىپ ، ج يىگەتاماملىغانلىقىنى ، ۆئ ۇشنىوئق

. يتتىياشىيااليدىغانلىقىنى ئ  
 

،   ۆرگىنىمدەك ۇشۇمنى. يولدۇمبولد ەمج ەرۇمچىدۇئ ەنبىل  نىڭائيدا ۇئ  -7يىلى  ۇش  ۋەىئلتىماس قىلدىم   ۋىزا ەرھالد  مەن. 33

  ەڭلەرنىىئدى ، چىرايىدىكى بارلىق ر  تاتىرىپ كەتكەن  ەكب مۇقىلدىم ، ۇئ ېسكىلوگىرام( ھ 10) ۇقلىغانلىقىنىوئر  بەك نىڭۇئ
.غان ىئدىيوقىتىپ قوي  

 

جاراھ  2  ېقىنقىي  يولدىشىمنىڭ.  34 ك  ەتنىيىلدا  م  ەۋەبىدىنس  ەچۈرگەنلىكىباشتىن  گ  نىۇئ  ەن،  ك  ېرالرداال   ەچۈرگەنباشتىن 
  ائچتى. ۇئ   غىزئ  ڭاائستا ما-ىئشالر توغرىسىدا ائستا  ەزى ب  ەرگەنب  ۈز ي  نىڭغازورلىمىدىم. يولدىشىم ۇئ  ېرىشكەب  ۆزلەپىئشالرنى س

ىئكەنلىكىنىقانداق    ڭچىراغالرنى  ېراداكام  24/7  ەتتاھ  ېچىدەك  ڭاما ۇئەردىب  ۆزلەپس  يىنىقلىق  ھېدىد  ۇنداقم  .  بىر    ەر: 
  ىدىن ەتخانھاج  . ۇئقىلىنمايدۇ شقا رۇخسەت  خالۇئ  ېچكىم ھ   ېچىدە، كنۆۋەتلىشىپ نازارەت قىلىدۇبىرىنى    -بىر  ېچىدەك  ەھبۇسم

 . يتتىبارلىقىنى ئ ېراكام  ۇلۇڭىدابىر ب ەرھ  ينىڭباشقا ۆئ
 

گ  ېتىمق ۇنجى ت  ۇئ. 35 بولغانلىقىنى   ەجبۇر م خالشقاۇئ ۋە ېيىشكەتاماق ي ېنىداي ەتخانىنىڭھاج ،ېلىنگەندەك لىپئ ېرىغا جازا ال
  ېچقانداقھ الرغاقىلىنغان ، ۇئ  ۇخسەتر  ۇيۇنۇشقاي سۇ بىلەن ۇق سوغ ۇتمىن ەچچەبىر ن ەپتىدەھ ەر ھ ۇتۇلغانالرغا. تيتتىئ

  ېردىنكام الرنىڭۇئ  . ۇئيتتىئ  ېرەكلىكىنىىئشلىتىشى ك ۇيۇقلۇقى س  ۇيۇشي  كىر چۈن تازىالش ۈئ زىنىۆئ . ۇئ ېرىلمىگەنب  ۇنسوپ
قىلدى.   ۆز لىنغانلىقى توغرىسىدا سقى ۇخسەتبولغاندا ائندىن ائيرىلىشقا ر  ەرسد ۋە قىلىنمىغانلىقى   ۇخسەتائيرىلىشىغا قانداق ر 

  ېنىقتۇرۇشنىڭچ ەدەنبىردىنبىر ب ىالاليدىغانق الرنىڭقىلىنمايدىغانلىقىنى ، ۇئ  ۇخسەتسىرتقا چىقىشىغا ر  ېچكىمنىڭھ ۇئ
  ەتئىيق ۆزلىشىشتىلىدا س يغۇر ، ۇئقىلىنغان تەلەپ  ۆزلىشىس خىتايچە ۆپچىلىكنىڭ. ك يتتىئ  ۈرگەنلىكىنىائيلىنىپ ي كامىردا

قولىغا   نىڭنى ، ۇئۆزلەشكەنلىكىس چەيغۇر ۇئ ەنبىر ساقچى بىل  ھتىياتسىزلىقتىن ئ  ېتىمبىر ق ڭاما ۇشۇم. يولدەكلەنگەنچ
.يتتىئبىرىلمىگەنلىكىنى  ۇ س ۋە ېمەكلىكجازاالنغانلىقىنى ، ي باغالپ ەىئشىكك ۈن، بىر ك  ېلىنىپ س ەنكىش  

 

  يگەتوختىماي ۆئ ۇتقۇنالرنىڭت  ائساسلىقى پىسخىكىلىق. ۇئ ۆپىنچىسىك ڭخورالشالرنىدۇچ كەلگەن : ېدىد  ۇنداقم ۇئ. 36
ا  ۆئزىلىرىنىڭ قولىد ڭبىردىنبىر يولىنى ڭسىرتقا چىقىشنى  الرنىڭ، ۇئ ۆرمەيدىغانلىقىنى قايتا ك ېقىنلىرىنىقايتمايدىغانلىقىنى ، ي

  ېرىدىغان ب  ەمساقالشقا يارد پاكىزلىقىنى  زىنىڭۆئ قىلدى. ۇئ ۆز س توغرىسىدا ۆزلەنگەنلىكى توغرىسىدا توختىماي س ەنلىكى ىئك
  . ۇئيتتىجاپا تارتقانلىقىنى ئ ۇرغۇنن ۈچۈنئ ، تازىلىقېرىلمىگەچكەب ەھسۇالتالرياكى باشقا م ۇيۇقلۇقىس ۇيۇش، چاچ يۇنسوپ

  . ۇئ يتتىبارلىقىنى ئۈزۈپ بىرىدىغان تۆشۈك كىرگلىك ېمەك يتە ، ىئشىك  ەنلىكىنىىئك ا كامىرد ڭغىزالىنىشىنى ەممەيلەننىڭھ
  ڭقىلغاندىال ائندىن خادىمالرنى ۇنداق، ش ېرەكلىكىنى ك يتىشىتىزلىنىپ ناخشا ئ ۇمچوق چۈن ۈئ رىشىشئ  ېمەكلىككەي
.قالىدىكەن ائچ  ەمائد مايدىغانيتياكى ئ يتالمايدىغانئ ا. ناخشيتتىئ ېرىدىغانلىقىنىب ېمەكلىكي  



 

خىالپلىق قىلسا ياكى   ۇيرۇققاب  ەمقانداق ائد ەرھ  ېردىكىكام گەر: ەئېدىد  ۇنداقم بىر ىئشى. ۇئ ەنەي ۆزلىگەن س نىڭۇئ .37
  ېمەكلىكي الرغا ۇئ . ۇئۇقىلىنىپ جازالىنىد ەھرۇمىئمتىيازىدىن م  ېمەكلىكي ەممىسىھ الرنىڭۇئ نداقتا، ۇئ ۇنمىسابويس

قىممىتى   ۇقلۇقوئز  ېچقانداقھ ېمەكلىكنىڭ، ي ەيدىغانلىقىنى بىلم ەيدىغانلىقىنى ي ېمەن ەئھۋالدا  ېرىمي زىنىڭۆئ ېرىلگەندىمۇب
ياكى   ۇمشاقي ېمەكلىكلەرنىڭي ۆپىنچەك  . ۇئيتتىئ  ىدىغانلىقىنى ېتيڭ ھايات قىلىشىغا ائرانال الرنىۇئ . ۇئ يتتىيوقلىقىنى ئ

بوشىشقا   ڭچىشىنى ېيىن بولغاندىن ك ەپي ىەرسىنائي وئخشاش ن ەچچەن ۇڭا ، ش ەنلىكىنىىئك ەتتەھال ۇيۇقلۇقس ەك شورپاد
ھور    ۇرغۇنن ەتتەائد الرغا، ۇئ  ۇبولسىم ەكلىكچ ېمەكلىكي ەرچە: گېدىد ۇنداقم . ۇئ يتتىقىلغانلىقىنى ئ ېسباشلىغانلىقىنى ھ

،  ۇپقوي ۈۋىگەت ېرىزىنىڭد ناننى  ، ھور   چۈنۈئ ەلتۈرۈشك  سلىگەەئ  ۈچنىچىشىدىكى ك . ۇئگەنېرىل نانلىرى ب
 نىچىش ،ەپچىشل  قايتا قايتا نىۇئ ەھبۇسالرباشقا م ۋە ، ۇئ ۇئ يىتەرلىك قاتقاندا ېتىم. بىر قيتتىئ ۇرىدىغانلىقىنى قاتتىقالشت

. يتقانىئشلىتىدىغانلىقىنى ئ  تازالشقا  
 

ائلغانلىقى توغرىسىدا   ەىئچىگ  زيادالشنى ۆئ ۋە  يتىشائىئت ناخشىالرنى ئ ەكومپارتىيىگ ەرسلىرىنىڭد  الرنىڭۇئ يولدىشىم . 38
  ەجبۇر م ۆرۈشكەك تساەئ ەچچەن  ۇفىلىملىرىنىم ەشۋىقات، وئخشىمىغان ت ەبىلل  ەن بىل  ۇشكىتابالرنى وئق . ۇئلەپ بەردىۆز س

تىلغا   چرىغانلىقىنى ۇئ ۇغابىر ىئككى ائي توسالغ  ۇۋۋىتىنىڭق ۆرۈش، ك ۇغانلىقىنى وئق ۆپك  ەكب زىنىڭۆئ . ۇئ يتتىبولغانلىقىنى ئ
دەرىسخانىدا ۇئنى ۇئقۇشقا  ائندىن   ،ېزىپي ۇتۇقن  جىنايىتىنى ىئقرار قىلىدىغان ەھبۇسالربارلىق م ۋاقتىدا ەرسدائلدى. 

سورىشى ، ائندىن   ەچۈرۈمك چۈنقىلغانلىقى ۈئ تاخا الر، ۇئ ەنائساس  ەۋەبكەس ۇرۇلۇشىدىكىت ۇتۇپت الرنىڭ. ۇئالنغانەجبۇر م
  قانداق قىلىپ نىڭۇئ نۇتىقى نىڭ، ۇئ يتىشىچەئ ڭ. يولدىشىمنىىئكەن ېرەكك شىېرىب ۋەدەقايتا قىلمايدىغانلىقى توغرىسىدا 

،   لىكىنىەنىئك ېرەككھەتەئلگە چىقماس  ەرگىزھەئسلى   ، ۇئ ۇپبارغانلىقى توغرىسىدا بول ەتكەساياھ ۈركىيەگەت ،ەتەئلگەچ
  ۆئزىنىڭ، تونۇپ يەتكەنلىكى ەنلىكىنىىئك ۆلەتد  لۇغۇئ ۇنداقش خىتاينىڭ، ېتىپي  ۇپھازىر خاتالىقىنى تون ۆئزىنىڭ

.ىئكەنلىكىنى دىگەن ېرەكائيرىلىشنى خالىماسلىقى ك ەردىني  ۇب دەسلەپتىال ھەرگۈز   
 

گ  ۇرۇشت  ۇتۇپت ڭا ما يولدۇشۇم. 39   ەنلەنگەنلىكىكىش ۇتىنىڭپ ۋە ىئككى قولى  نىڭ، ۇئ ۆتكەلگەندەي ېرىغا وئرنىدىن جازا ال
  . ۇئيتتىئ كەيدۈرگەنلىكىنى  ېشىغاب خالتىنى  زۇنقارا ۇئ ەلگەنك ېتىپ ائستىغا ي ۆكرىكىنىڭباغالنغانلىقىنى ، ك ەنبىل  ەنجىرز  ۋە

بىر   ەينىدە، ك بىر ساقچى ەرىپىدەبىر ت ەر، ھىئلىپ ماڭىدىغان بولۇپ  الرنىۇئساقچى  3 چۈن ۈئ ەھبۇس: بىر مېدىد ۇنداقم
  ېتىپي بىناغا الر، ۇئ  يتىشىچەئ نىڭ. ۇئىكەنۇرالمايد، تىك تىپ ماڭغاچقامەھبۇسنىڭ بىشىنى تۆۋەنگە قارىتىپ بىس ساقچى

  قەتتىي ڭشنىېچىق ەردىني  ۇب . ۇئ ەنىئك ېرەك ك تۈشىۆئ  ردىنى ىئشىكل  ەتەروئخشىمىغان بىخ ەتكۈچەي ېرغاكام الربارغاندا، ۇئ
. يتتىئ  مەسلىكىنىەئ ۇمكىنم  
 

جىسمانى  گەرچە  . يولدىشىم يتتىئ  تكەنلىكىنىۆئ ەكشۈرۈشىدىنت تىببىي  ۇق تول الرنىڭۇئ ،ۆتكەلگەندەي  ېتىمق ەرھ  ۇئ. 40
  ۋازىنىائ ۋاتقان قىينىلى ېچىدەك ەھبۇسالرنىڭم ۇئ مما ، ەئۇقىلغان بولسىم جازاغا ۇئچۇرغانلىقىنى ىئنكار باشقا ەەھەتتج
،  رۇپۇئ ەدەرق ەخىملەنگەنگەز  قاتتىق، ائندىن  ېتىلگەنلىكىنىك لىپ ئ  ەچىدېك ڭبىر ياتاقدىشىنى . ۇئيتتىئ ڭلىغانلىقىنىائ

  ەتكەساياھ ەتەئلگەچ ڭمۇ جىنايىتىنى ۋاقدىشىنىڭسا . ۇئ سلىدىتاشالنغانلىقىنى ەئ  ېرغاكامقانلىق  تىگەندە ەئ تىسىەئ
 . يتتىئ ەنلىكىنى چىققانلىقى ىئك

 

 ڭساقچىالرنى ەنىالي ۇئ ۈنكىپىسخىكىلىق قىيناش توختاپ قالمىدى، چ ېيىنمۇك ېرىلگەندىنب ۇپيولدىشىم قوي. 41

  زىنىۆئ ېلىپ ساقچىخانىغا ك  ۈنىك ەر، ھ ەنلىكىنىىئك نازارەت ائستىدا  ائي  6  نىڭۇئ الر. ۇئچرىدىۇئ ەندىچىلىكىگە پاراك
  ، ۇئ ېيىن ك ەچۈرگەندىنشتىن كبا ۇشەققەتلەرنىم -. يولدىشىم جاپايتتىئ ېرەكلىكىنى ك ۇش ىئمزا قوي ۆججەتكەھ ۋە ۆرسىتىشك

يىلى   -2019 ەن. مۇشنى ەئسال ۇئنتۇپ قالمايدىغانلىقى ھەققىدە ۋەدە بەرگەنىئمزا قوي ەمدەھ  دىغانلىقى،ۇنۇ بوي س الرغاۇئ



سوراشقا  ۇخسەتساقچى خادىملىرىدىن ر  لىقى توغرىسىدا، يولدىشىم ائيرودرومغا بارااليدىغان  ەلگىنىمدەك گەرۇمچىائيدا ۇئ -7
  نىڭدىنبولدى. ۇئ ەمراھساقچىسى ھ تۇڭگان  نىڭغاۇئ ۈندەك  ەچچەبىر ن ەسلەپكىد  ۇرغانت ەرۇمچىدۇئ ېنىڭم ۇئ. غانبول ەجبۇر م
يىغىنالرغا چاقىرىلدى.  ەپتىلىكھ ەنەي ، ۇئ ىۇرۇۋالىدتاپش ېلېفونىنىسىنلىق ت ۋە ېلېفونى ت  ڭيولدىشىم داىئم ساقچىنى ېيىنك

  ەمائد  زگەرتىلگەنۆئ نىڭ. ساقچىغا ۇئەئندىشە قىلىپ ۆئتەتتىتوختىماي  ەپد رمۇېتەك لىپئ  زىنىساجچىالر ۆئ ۇشۇميولد
.قىلدى ۇنىش ،قىلسا ەلەپت ېمەن دىنۆئزى الر ، ۇئۇپبول تچان ، يولدىشىم ىئتاەئچۈنۈئ ۆرسىتىشك ەنلىكىنىىئك  

 

گ مەلىيەتتەەئ  يغۇرالرۇئ .قىلدىم ېسراستلىقىنى ھ نىڭۇئ ەنم ،ۋاقىتتا ۇشۇ م ەليىلى د - 2019. 42   ۇپقوي ېرلىرىدىنجازا ال
باشقا   ېرىلمىگەنب ۇپقوي  ۇق. تولۇمبولغانلىقىغا شاھىت بولد ەمج ەن بىل  ېقىنلىرى ي ەرنىڭائىئلىل  ۇرغۇنباشقا ن ەن. مېرىلدىب

گ مگەكەئ ەجبۇرىيم زەلدىن، يولدىشىم ەئ ەلىيىمىزگەقىلىنغان. ت ۇخسەتر  ەگېلىشىك يىگەۆئ ەپتەھ ەرھ ەرنىڭكىشىل    ېرىغا ال
گ ۇ ب ەھەللىمىزدىكىم مما، ەئ ېلىنمىدىك  لىپئ   ەپتەھ ەزىلىرىنىڭب الرنىڭ. ۇئەتتىمبىل  يغۇرالرنىۇئ  ەۋاتقان ىئشل  ېرالردا ال

گ ۇب مماقىلىنغان ، ەئ ۇخسەتقىلىشىغا ر  ەتزىيار  ېلىپقايتىپ ك يىگەائخىرىدا ۆئ خەۋەر  ، قايتا  ۇپغايىب بول  ېرالردا ال
لمىغانالرمۇ گ ە ائدەمنىڭ،ەممھ ڭالشقانبار. سىز پارا ائال .بىرى بار ۇيدىغانياكى تون ى بىر  ېتىلگەن ك  لىپئ  ېرىغا جازا ال  

 

تاللىشىم يوق   ېنىڭتوشتى. م ۋاقتى ۋىزامنىڭ، ائندىن  ۇمبولد ۇرااليدىغان ائي ت  6 ەنەي ەرۇمچىدۇئ ەنبىل  نىڭۇئ مەن. 43
  ەنبىل  خىتاينىڭ ۈئندىدار دىگەن ەئپپ ىيولدىشىم ىئككىمىز  ەريانداج ۇ. بەلدىمقايتىپ ك ۋسترالىيەگەائ ەن، مىئدى

توختاتتى ،   ېرىشنىب ۋابجا چۇرلىرىمغا ۇئ ېنىڭيولدىشىم م ،يىلى مايدا -2020 ۇقسىزيۇائندىن ت .ۇراتتۇقائالقىلىشىپ ت
  ۇتۇپت  نىۇئ الرنىڭۇئ  ېلىپك ەنەبىلدىم. ي كىتىلگەنلىكىنى   ۇتۇپت ېتىم ىئككىنچى ق نىڭائرقىلىق ۇئ  ەرائندىن ائىئلىسىدىكىل 

  ۇئ ۋە بارغانلىقى  ۈركىيەگەت ېمىشقان نىڭدىنۇئ ر، ساقچىال  ېلىپ ك ەنە. يىئدى  بارغانلىقى ۈركىيەگەت نىڭۇئ ەۋەبس ۇرۇشىدىكىت

، ائندىن  ۇرۇلغانت ۇتۇپائي ت 3  ۇئ ېتىم. ىئككىنچى قۋاتاتتىتوغرىسىدا سوائلالرنى سورا ۋاتقانلىقى ىئش قىلى ېمەن ەردەي

  چىنچىۈئ ۇئ ،ېيىنائيدىن ك 1  ېرىلىپب ۇپ، ائندىن قوي گەنەلقايتىپ ك يىگەۆئ . ۇئېرىلگەنب  ۇپائخىرىدا قوي ۋغۇستنىڭائ
  ەھىرىدىنش ەختپايت الرۇئ  ېتىمق ۇساقچىالر ىئدى، ب ەلگەنك  ەھەردىنباشقا ش الرۇئ  ،ېتىمق ۇ. ب كىتىلگەن ۇتۇپت ېتىمق

  ۇتۇپبىر ت  قۇمۇلدىكى نى ۇئ ۋە كىتىپ  ۇتۇپت ۇشۇمنىيولد الر ۇئ ؛ گەن ەلك ەھىرىدىنش قۇمۇلكىلومىتىر يىراقلىقتىكى   600
. غانوئرنىغا سوالپ قوي ۇرۇشت  
 

  نى ۇئ ېيىنك ۇنىڭدىن . شۈلدىز ۈئ ەم پۈتۈنلەيبولغان ائالق ەن يولدىشىم بىل  ىنىڭائيدىن باشالپ م -9يىلى   - 2020. 44

  ڭيولدىشىمنى ۈنى ك -1  ڭائينى -4يىل   ۇائالقىلىرىم ائرقىلىق ب رۇمچىدىكىۇئ ەن. مۆزلەشمىدىمس ەنبىل  نىڭياكى ۇئ ۆرمىدىمك

  ەتلىرىگەپاائلىي ۆلگۈنچىلىكب ېغىداچ ۈركىيەدىكى ت ڭيولدىشىمنى  ۇئالر قىلىنغانلىقىنى،  ۆكۈميىللىق قاماق جازاسىغا ھ 25
.تاشالنغان ۈرمىگەت ، ۇئبىلەن ەتقىلىنغان جىناي ۇمانگ  . ۇئيتتىقاتناشقانلىقىنى ئ   

 

  الرۇئ  مما، ەئ ۇنىشان قىلىنغان بولسىم يغۇرالر»دىندار« ۇئ ۋە يغۇرالر چىققان ۇئ ەتكەساياھ ەتەئلگەچ ەسلەپتەد گەرچە. 45
  ېرىلگەن ب  ۇپباشلىغان. قوي قۇن قىلىشقا ۇت ت يغۇرالرنىۇئ ەۋەبسىزال، ساقچىالر س چۈنۈئ ۋەزىپە قىلىنغان ساننى تولدۇرۇش

قايتا قولغا   ۋە ۋېلىندىيىغى  ىن باشالپ قايتاېشىدب ڭيىلىنى -2020، ۇئزۇنغا بارماي ،يغۇرالرۇئ ۆرۈنگەن ك كدە ركىنەئ  كىيىن
.لىندىئ  

 
 



  ۇب مەن. ەزملەشتۈردۈمج ۇلىدىغانلىقىمنىقوش ەزمۇنىغام نىڭۇئ  ۋە ۈشەندىمچۇئنى  ۋە  ۇدىمباياناتىنى وئق لىقۇۋاھگ ۇب مەن
دىغانلىقىنى  ەمىنلىنىائممىسىغا ت ەلقخ ەڭقىلىنىپ ، توردا ك النئ  ېتىدەتور ب ەھكىمىسىنىڭسوت م يغۇر ۇئ نىڭبايانات

.چۈشىنىمەن  
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