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 .1مەن ئامىنە ۋايىت .ئۈرۈمچى شەھەر ،تەڭرىتاغ رايۇنى ،ئۈچتاش ئاھالىلەر
كومتېتىدا ئولتۇرىمەن .مەن ئالدى بىلەن ئۆزۈمنىڭ ئاكىلىرى ھەققىدە گۇۋاھلىق
بىرىمەن .چوڭ ئاكام ئابدۇسوپۇر ئېلى  52ياش .2016 .يىلى  .7ئاينىڭ  .16كۈنى
ئۈرۈمچىدىكى تىجارەت قىلىۋاتقان يېرىدىن ئاقسۇ ئۈچتۇرپاننىڭ «ئۈرۈمچىدىكى
جەنۇپ نوپۇسىدىكىلەر ئۆز يۇرتىغا قايتۇرۇش» دىگەن چاقىرىقى بىلەن قايتۇرۇپ
ئېلىپ كەتكەن .ۋە الگىرغا سولىغان .شۇنىڭدىن تارتىپ ھازىرغىچە ئاكامدىن
ھېچقانداق خەۋەر يوق .ئۆلۈك تىرىكلىكىنى بىلمەيمەن -2016 .يىلى  -9ئايغىچە مەن
كىچىك ئاكام ئابدۈشكۈر ئېلى بىلەن ئاالقە قىلىپ ئاكامنىڭ ئەھۋالىنى سوراپ
تۇرىۋاتقان ئىدىم .ئەمما  -2016يىلى  -9ئايدا كىچىك ئاكامنىمۇ ئۆزى ئېچىۋاتقان
ئاشخانىسىدىن (تىجارەت قىلىۋاتقان يەردىن) تۇتۇپ ئېلىپ كەتكەنچە ھازىرغىچە
ھېچقانداق ئاالقەم يوق .ھازىر تۆت يىل بولۇپ ئاشتى .مەن بۇ ئاكىلىرىمنىڭ ھايات
ياكى ھايات ئەمەسلىكىنى بىلمەيمەن.
 .2چوڭ ئاچام پاتىمەن قۇربان ،ئاقچى ناھيەسىدە ھېچقانداق سەۋەپسىز  -2016يىلى يىل
ئاخىرىدا الگىرغا تۇتۇپ ئېلىپ كىتىلىپ تۆت ئاي الگىردا قالدى -2017 .يىلى -3
ئايدا الگىردىن قويۇپ بىرىلگەندىن كىيىن ،ئۈرۈمچىگە داۋاالنغىلى كەلدى ۋە شۇ
جەرياندا مەن بىلەن بىر ھەپتىدەك كۆرۈشۈپ تۇردى .يۇرتىغا قايتىپ كەتكەندىن
كىيىن ،مەن بىلەن كۆرۈشكەننى باھانە قىلىپ ئاچامنى يەنە ئىككىنچى قېتىم الگىرغا
ئېلىپ كىرىپ كەتتى .ئاچام  -2020يىلى  -5ئايدا الگىردىن چىقتى دىگەننى ئاڭلىدىم
ئەمما ئۆزى بىلەن ھېچقانداق شەكىلدە ئاالقە قىاللمىدىم .ھازىرغىچە ئاكىلىرىم ياكى
ئاچام بىلەن ئاالقە قىاللمىدىم.
 .3تۆۋەندە مەن  -2017يىلى  -3ئايدا ۋەتەنگە بېرىپ  -4ئايدا قايتىپ كەلگەن بىر ئاي
جەريانىدىكى ئۆزۈم كۆرگەن ئىشالرغا گۇۋاھلىق بەرمەكچى .مەن  -2017يىلى -3
ئاينىڭ  -24كۈنى تۈركىيە ئىستانبۇلدىن ۋەتەنگە قايتتىم .ئۇ كۈنى يەكشەنبە كۈنى
ئىدى .مەن قايتىشتىن بۇرۇن ئۆيۈمنى ئۈچتاش ئاھالە كومتىتىدىن «ئىگىسى چەتئەلدە
بولغان ئۆيلەرنى ۋاقىتلىق پىچەتلەش» دىيىلىپ ،ئۆيۈم پىچەتلىنىپتىكەن .مەن يەكشەنبە
كۈنى قايتقانلىقىم ئۈچۈن ئۆيۈم پىچەتلەكلىك بولغاچقا ئۆيۈمگە كىرەلمەي تەۋەلىكتىكى
ماڭا مەسئۇل بولغان سۈن گۈييىڭ ئىسىملىك خىتايغا تېلېپۇن قىلدىم .ئۇ ماڭا پىچەتنى
يىرتماستىن سىلىق ئېچىپ كىرىپ تۇرسام بولىدىغانلىقىنى لېكىن ئەتىسى ئەتىگەندە
ئۆيگە تەكشۈرۈپ كىرىدىغانلىقىنى ئېيتتى.

 .4مەن  -2017يىلى ۋەتەنگە بارغاندا ھىس قىلغان ئىشالرنىڭ بىرى مىنىڭ ئالدىمغا
ئۇرۇق تۇغقانلىرىمدىن ھېچبىرى چىقمىدى .ئۇنىڭدىن بۇرۇن ۋەتەنگە قايتقىنىمدا
مىنى كۈتىۋالغىلى ئۇرۇق تۇغقانلىرىم ئالدىمغا چىقاتتى .مەن بۇنىڭدىن بەكال ھەيران
قالدىم .مەن ئۆيگە بارغاندىن كىيىن خوشنىلىرىم ماڭا «ئۇيغۇرچە كىتاپ ،قۇرئان ۋە
شۇنىڭدەك كىتاپ ماتېريالالرنىڭ ھېچقاندىقىنىڭ ئۆيدە ساقالشقا بولمايدىغانلىقىنى،
ئەتە ئەتىگەندە ئاھالە كومتېتىدىن كىرىپ قالغۇچە ئۆيدىكى ماتېريالالرنى
يىغىشتۇرۇپ يوق قىلىۋىتىشىمنى ئېيتتى .مىنىڭ ئۆيۈمدە كىتاپ ماتېريالالر كۆپ
ئىدى .شۇنىڭ بىلەن مەن ئۆيۈمدىن شۇ كۈنى كېچىدە ئىككى يېشىك كىتاپنى
(ھەممىسى قانۇنلۇق نەشىر قىلىنغان ،نەشىرياتالردىن چىققان كىتاپالر بولسىمۇ)
ئۈرۈمچى شەھرىدە كامېرا يوق يەر تاپالماي ،تۇغقانالرنىڭ ماشىنىسى بىلەن
تۇقسۇنغا يېقىن يەرلەرگىچە بېرىپ ئىككى يېشىك كىتاپنى تاشلىۋىتىپ كەلدىم.
 .5مەن ئۆيگە كەلگەندىن كىيىن ،ئۆزۈم يالغۇز بولغاچقا بىر تۇغقىنىمنى ئۆيدە ماڭا
ھەمرا بولۇپ بىرىشى ئۈچۈن بىر ئاخشام قوندۇرۇپ قالغان ئىدىم .كومتېتتىكىلەر
بۇنى كامېىرادىن كۈزىتىپ تۇرۇپتىكەن .يېرىم كېچە بىلەن ئۆيگە كىرىپ «بىزدىن
رۇخسەتسىز ئۆيۈڭدە مېھمان تۇرغۇزۇپسەن» دەپ يېرىم كېچىدە مىنى ئۆيۈمدىن
چىقىرىۋەتتى .ئۆي مىنىڭ نامىمدىكى ،ئۆزۈم سېتىۋالغان ئۆي بولسىمۇ ئەمما ئۇالر
مېنى ئۆيدىن چىقىرىۋىتىپ ،ئۆينى پىچەتلىۋەتتى .بۇ جەرياندا ئۇرۇق تۇغقانلىرىممۇ
مېنى ئۆيىگە كىرگۈزەلمىدى .چۈنكى ئۇرۇق تۇغقانالرنىڭ ئۆيىگىمۇ باشقا
كىشىلەرنى كرگۈزۈش چەكلەنگەن ئىكەن .شۇنداق قىلىپ مەن بىر ھەپتە
مېھمانخانىدا قالدىم .يەنئەنلۇدىكى «رادىيو-تېلېۋېزىيە مېھمانخانىسى» دىگەن
مېھمانخانىدا قالدىم .بۇ جەرياندا مەن ھەر كۈن ئۆزۈم تەۋە بولغان ئاھالە كومتېتىغا
بېرىپ ئۇالرغا يالۋىرىپ ،ئىلتىماس يېزىپ ،تۆۋىنامە يېزىپ بىر ھەپتىنى
ئۆتكۈزدىم .ئەڭ ئاخىرىدا ئۆيۈمنى ئېچىپ بىرىدىغان چاغدا يازغان تۆۋىنامەم
ھازىرغىچە ئىسىمدىن كەتمەيدۇ ،ئۇ خورلۇقالر .مەن نۇرغۇن تۆۋىنامىلەرنى
يازغان ئىدىم ۋە ئۇ تۆۋىنامىلەرنى كۆتۈرۈپ خىتاي شۆجىنىڭ ئىشخانىسىغا ئېلىپ
كىرسەم ،ئۇ مېنى ئالدىدا تۇرغۇزپ قويۇپ« ،ئۆزۈڭ ئوقۇيسەن» دېدى .مەن
ئۇنىڭغا تۆۋىنامەمنى ئوقۇپ بەردىم .ئۇ ماڭا ئىنتايىن قوپال ھالدا قايتا-قايتا ھەرخىل
سۇئالالرنى سوراپ ،ئاخىرىدا ئۆيۈمنى ئېچىپ بەردى .مەن بۇ جەرياندا ھىس
قىلغان مۇنداق بىر نەچچە تۈرلۈك ئىشالر بار.
 .6بىرىنچىدىن -2017 :يىلى ئۈرۈمچىدە ئۇيغۇرالر ناھايتى ئازالپ كەتكەن .ھەممە
يەر كامېرا بولۇپ كەتكەن ،چوڭ يولالردا ماشىنىدىن باشقا ئادەمنى ماڭغۇزمايدۇ.
يولنىڭ ئىككى تەرىپىگە توساق قۇرۇپ ،ئاشۇ يەردىن ،توساقالرنىڭ ،كامېراالرنىڭ
ئارىسىدىن ماڭىدۇ.

 .7ئىككىنچىدىن :دوستالر ،ئۇرۇق تۇغقانالر كۆرۈشۈپ ،تاماق يېيىشىپ ،توپلۇشۇپ
قىاللمايدىكەن .بولۇپمۇ چەتئەلدىن كەلگەنلەردىن ھەممە ئادەم قاچىدىكەن ئۇرۇق
تۇغقانلىرىمۇ ،دوستلىرىمۇ .ئۇ نېمە سەۋەپتىن چىققان بولسۇن .مىنىڭ دوستلىرىم ۋە
ئۇرۇق تۇغقانلىرىممۇ مەن تىجارەت قىلىۋاتقان يەرگە كىلىپ مەن بىلەن كۆرۈشتى.
ئۇالر مەن بىلەن كۆرۈشكەن ۋاقىتتا ماڭا دىگەن گېپى«بىز نەچچە ئاي بولۇپ
كەتتى ،كىيىمىمىزنى سېلىپ ياتالمايۋاتىمىز» دىگەن ئىدى .چۈنكى كېچىدە تۇيۇقسىز،
تۇيۇقسىز كىرىپ تۇتۇپ چىقىپ كىتىدىكەن ،ھەر كۈنى بىر بىرى بىلەن
خەۋەرلىشىدىكەن ،تېنچىلىق ئامانلىق سورىشىدىكەن .چۈنكى كېچىدە كىمنى تۇتۇپ،
قانداق ئادەملەرنى تۇتۇپ كىتىدىغانلىقىنى ھېچقانداق ئادەم بىلمەيدىكەن .ئاشۇنداق
دەرىجىدە ئادەم تۇتۇش بولۇپ كىتىپتۇ .يەنە بىر جەھەتتىن پۈتۈن جەنۇپ
نوپۇسىدىكىلەرنى ،ئۇالر مەيلى ئۈرۈمچىدە تىجارەت قىلىۋاتقان ،خىزمەت قىلۋاتقان
بولسۇن ھەممىسىنى پۈتۈنلەي ئۆز يۇرتىغا ھەيدىۋەتكەن .ھەتتا بۇ جەرياندا ئەر-
ئايالالر ،بالىلىرى بولغان ئائىلىلەرمۇ مەجبۇرى پارچىلىنىپ كەتكەن .يەنە بىر
جەھەتتىن ئۈرۈمچىنىڭ ھەر قايسى رايۇنلىرى ،تىيانشان رايۇنى ،شىمىگۇ رايۇنى
دىگەندەك رايۇندىكىلەرمۇ بىر بىرى بىلەن توي قىلىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن شۇ
رايۇننىڭ رۇخسىتىنى ئېلىپ توي قىلىدىكەن .بولمىسا توي قىلىپ بولغاندىن كىيىن
ئوغۇل تەرەپ قىزنى ئۆز رايۇنىغا كۆچۈرۈپ ئېلىپ كىلەلمەيدىكەن .يەنە بىرى،
ئۆي سېتىش چەكلىنىپتىكەن .ئۆي ساتماقچى بولغاندا ئۇ ئۆينى نېمە ئۈچۈن ساتىدۇ،
پۇلنى نەگە ئىشلىتىدۇ دىگەنلەرنى دۆلەتكە دوكىالت قىلىشى كىرەك ئىكەن .ئۇ
ئۆزىنىڭ شەخسى ئۆيى بولسىمۇ .ئاندىن ئۆينى كىمگە ساتىدىغانلىقىنى دىيىش كىرەك
ئىكەن .شۇ رايۇندىكىلەر ئۆي سېتىۋالغۇچىنى تەكشۈرۈپ «موشۇ ئادەم ئۆينى
سېتىۋ ېلىپ ،بىزنىڭ رايۇندا ئولتۇرسا بولىدۇ» دەپ خەت قىلىپ بەرسە سېتىپ
بىرەلەيدىكەن بولمىسا ساتالمايدىكەن.
 .8ئۈچۈنچىدىن :ئۆيگە ھېچقانداق مېھمان چاقىرالمايدىكەن ،دوستالرمۇ بىر بىرىنىڭ
ئۆيىگە كىلەلمەيدىكەن يېرىم سائەتتىن ئارتۇق  .ھېيت بايرام ۋە ھەپتە ئاخىرىدا
مېھمان ۋە دوست بۇرادەرلىرىنى چاقىرماقچى بولسا ،كىلىدىغان مېھمانالرنىڭ
كىملىكىنى ئېلىپ چوقۇم ئۆز تەۋەلىك رايۇن ساقچىسىدىن شۇالرنى ئېنىقلىتىپ
رۇخسەت ئالىدىكەن .رۇخسەت ئالغاندىن كىيىن ئاندىن ئۇالر كىلىپ مېھمان بولۇپ
كىتىدىكەن ۋە بۇ جەرياندا ئۆزى تەۋە رايۇندىن بىر كىشى كىلىپ شۇ مېھمانالر بىلەن
تەڭ ئولتۇرىدىكەن ،مېھمانالر تارقاپ بولغىچە .يەنە بىر مەسىلە :ھەممە ئۆيلەرگە
كود بىكىتىپ قويغان ،ئۆينىڭ ئىچى تەرەپكە .ھەر كۈنى شۇ ئۆيگە مەسئۇل ساقچى
ئەتىگەندە بىر ،كەچتە بىر كىلىپ شۇ كودنى تەكشۈرۈپ چىقىپ كىتىدۇ .ئۇ كودنىڭ
نېمىگە بىكىتىلگەنلىكىنى مەن بىلمىدىم .ئاندىن ھەر بىر بىنانىڭ كىرىش قەۋىتىدە چوقۇم

ئەتىگەندىن كەچكىچە ئادەم ئۈزۈلمەيدىكەن .كامېرادىن سىرىت ئادەملەر
ئولتۇرىدىكەن .كەلگەنلەردىن «نېمىشقا كەلدىڭ؟ نېمىشقا كىرىسەن» دىگەندەك
گەپلەرنى سورايدىكەن .شۇ جەرياندا ئۆزۈمنىڭ بىر تۇغقان ئاچام ئۈرۈمچىگە
كىلىپ مىنىڭ ئۆيۈمگە بىر قېتىممۇ كىرەلمىدى .ئاچام بىلەن سىرىتالردا ،ئاشخانىالردا
تاماق يىگەچ ،بازار ئايالنغاچ پاراڭالشتىم .مەن ھىس قىلغان  -2017يىلىدىكى
ئۈرۈمچىنىڭ ئەھۋالى موشۇ .ئۇنىڭدىن كىيىن مەن كەلگەندىن بىرى ھېچقانداق
ئاالقەم يوق ئۆيۈم ۋە ياكى تىجارەت ئورنۇمدىن دىگەندەك.

سۆزۈمن ئۇقۇپ ئۇنىڭ ئەينەن ى
ى
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ى
قىلىنىغانلىقىن ھەمدە ئاۋام كۆپچىلىككە
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