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پاكىتالرغا    ەمىنلىگەنت  ۇرسۇنت  ېھرىگۈلم  ڭلىمىزئاخىرىدىن باشالپ، سى  ڭيىلىنى -2018  ەنم  :ئىالۋە
الگ  ەگەرئ  ەن،ئاساس ئ  ېرلىرىغاجازا  ت  ۇيغۇرالرنىڭسوالنغان  بولسا،  مىليون  بىر    ۆۋەنرەك سانى 

  ڭدىن مى 132سانى  ۇيغۇرنىڭئ ەتكەنك ۆلۈپئ ۋە ۆلتۈرۈلگەنئ ېرالردائايدا الگ 3 ەرھ ۆلچەرلىگەندەم
  ۇ. ئەلگەنىدىمك  ۋامالشتۇرۇپئىزچىل دا  ېيىشنىد  ۇنداقش  ەمدەقويغان، ھ  ۇرىغا ئاشىدىغانلىقىنى ئوتت

م كامخانى  ەپەرن  68  ۇرغان،ت  ۆزىئ  ېھرىگۈلچاغدا  بىر  سوالنغان  ئىچىد   3  ېردام    ەپەرن  9  ەئاي 
  ېرىندىشىمىز ق  ەرگەنب  ت ماقالىدا ئىسپا  ۋۇ. ماېيتقانىدىئ  ۆرگەنلىكىنى ك  ەتكىنىنىك  ۆلۈپئ  ڭخانىمنى

  ۇرغانلىقىنى ت  ۆلتۈرۈپئ  ېتىپ چىقىپ ك  ېلىپئ  ەمنىئاد   6-5  ۈنىك  ەرھ  ېردىنكام   ۇرغانت  ۆزىساقچىالر ئ
- ېرالگ-ۈرمەھازىر ت  ۇنياسىدىكىلەرگەئىنگلىز تىلى د  ۇيانب  ۋاقىتتىن  ەكبىر يىلد   ېقىنقىي  .ەپتۇد
- 2014  ېتىۋاتقانلىقىنى،ك  ۆلۈپ ئ  ۋەانلىقى  ۆلتۈرۈلۈۋاتقئ  ۇيغۇرئ  ڭالرچەمى  ئون   ۈنى ك   ەرھ  الرداتۋۇزا
بي د   ۇيغۇرالرنىڭئ  ۆلگەنئ-ۆلتۈرۈلگەنئ  ۇيانىلىدىن  ئاشىدىغانلىقىنى  مىليوندىن  بىر   ەپسانى 
ئاساسالنغاندا   ۇنىڭغاقىلدى. ئ  ېالنماقالىنى ئ  ۆۋەندىكىت  ۇرنىلىژ  «ەھرىتان»ق  ۈگۈن. بەنىدىمەلگك
 ۇ ب  ەن. مۇقىلىد   ەكياماند   ېخىمۇت  ۆلچەرلىرىمدىنم  ۋە  ۇچۇرلىرىمئ  ۇرۇنقىب  ېنىڭم  ەھۋالئ  ەمەلىيئ

  ەلدىكىئ  ەتچ  ېنىڭ. مېقىڭالرب   ۇپئوق  ېتىمبىر ق  ۇنى قىلدىم. ئ  ەرجىمەت  ۇيغۇرچىغائ  ۇگۇلداماقالىنى گ
  ەتنى جامائ  ەلقئارائورنىغا، خ  ڭئىشالرنى  ەممەچاقىرىقىم، ھازىردىن باشالپ باشقا ھ  ۇيغۇرالرغابارلىق ئ

  ۆلتۈرۈشىنى ئ  ۇيغۇرئ  ڭ خىتاينى  ەۋەتىپ،ئ  ەكشۈرگۈچىت-زەتكۈچىۆك   ۈركىستانغات  ەرقىيش
ھ چىقىشقا    ېنىقالپئ  سانىنى  ۇيغۇرالرنىڭئ  ۆلگەنئ-ۆلتۈرۈلگەنئ  ەھازىرغىچ  ەمدەتوختىتىشقا، 

  ە ئانچ  ڭباشقا ئىشالرنى  ۇنىڭدىنھازىر ئ  ېنىڭچەقىلىش بولسا. م  ۇراجىئەتم  ۇالرنىچاقىرىش، ياكى ش
بارماي    ۇزۇنغائ  ەئانچ  ەك،پىالنلىغاند   ڭشى جىنپى  ۇددىخ  كېتىۋەرسە،  ەكقىممىتى يوق. ھازىرقىد 

 ئايرىلىپ قالىمىز.  ۇيغۇردىنمىليون ئ 7 – 6 ەنىتىن بىر قىسمىدىن، ي  3 ۇسىمىزنىڭبىز نوپ
 
 
 

  زىيالىيسىئۇيغۇر بىر شىنجاڭنىڭ ئۆلتۈرۈش مەيدانى: ھايات قالغان 
 سۆزلەيدۇ

 
 كاۋېليۇس  ئالېكساندرا 
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 ۈۋاتىدۇ ۆلتۈرۈلئ لىقدائىم  ەھبۇسالرم ېرالردىكى. الگ ەمەسئمەقسەت  «تەربىيەلەش »قايتا  ەقەتپ
 

 ېزىلغان ي ەرىپىدىنتۋە سايراگۈل ساۋۇتباي  كاۋېليۇس ئالېكساندرا
 
 
 
سازاۋەر    جامائىتىدە  ئۆز كۆلەملىك    زىيالىيبىر  ھۆرمەتكە  باشتىن  ىد الگېر  جازاكەڭ    كەچۈرگەن ا 

قېتىم  كەچۈرمىشلىرىنى    قورقۇنچلۇق  ئىنتايىن پايتەختى   .اشكارىلىدىئتۇنجى  شىنجاڭنىڭ 
  مىڭ  100  مۆلچەرلىنىشىچەجازا الگېرىغا    ئېگىز تاغالر ئارىسىغا يوشۇرۇنغاندىكى  مچىنىڭ شەرقىۈرۈ ئ

سوالنغان الگېر  .مەھبۇس  چوڭ  ئەڭ  قەدەر  سېلىنغان    10  الرھازىرغا  ئۈچۈن  مەھبۇس  دەپ مىڭ 
 ىۋاتىدۇ.لىقار
 

تەسىرى كۈچلۈك   سىياسىي  پ چىقالىغان.ياۋروپا دۆلىتىگە قېچىبىللە  بۇ ئاكادېمىك ئايالى بىلەن  
بۇ بىر جۈپ كېيىن، ئۇ ئاخىرى سۆزلىشىشكە قوشۇلدى. ياشانغان  غاندىن  قايىل قىل   ئۇنىئۇيغۇرالر  

 ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆچ ئېلىشىدىن قورقاتتى.  خىتايئايال -ئەر
 

ئىككىيلەن ھېكايىلىرىنى    بۇ  ئەمما  ىدىسۆزل  ئاشكارا-ئوچۇقئۆزلىرىنىڭ  كىملىكىنى   ئۆزلىرىنىڭ، 
بولمىسا،    ئۇنداق  تەپسىلىي تەسۋىرلەرنى چىقىرىپ تاشالشنى تەلەپ قىلدى.  ئاشكارىالپ قويىدىغان

 تتى.ئەنسىرەي ئۇچرىشىدىن گەخەۋپىنىڭ بالىلىرىنىڭ ھاياتى ۋەتەندىكى  ئۇالر
 

تۇرۇپ: »بۇ   بىلىپ  ئەپەندى  كومپارتىيەسىپېشقەدەم  ئىزدەۋاتىدۇ  خىتاي  يەردىن  « بىزنى ھەممە 
زىيارەت جەريانىدا ھۆججەت ۋە سۈرەتلەر دېدى ۋە نامسىز شەكىلدە تۇرۇشنى قەتئىي تەلەپ قىلدى.  

 دەلىللىدى. كىنىڭ كىملىئۆزىنى ئۇ ئارقىلىق
 

بىر   بۇ  ئۆيدىكى    ئايال-ئەرجۈپ  گەرچە  ئۈچۈن  ئۇالر  ئەمما  بولسىمۇ،  كەتكەن  قورقۇپ  بەك 
ەتكەن  پارچىلىنىپ كئۇالرنىڭ ئائىلىسى  .  ئىدى  ناھەقچىلىكلەرنىڭ ئاشكارىلىنىشى ئىنتايىن مۇھىم

جەھەتتىكەچۈرمىشلىرىدىن  الگېرالردىكى  ئۇالرنىڭ  ،  بولۇپ روھىي  ۋە  قاتتىق  ن  جىسمانىي 
 ئىدى.  شاھىت ئۆلتۈرۈلۈشىگە  سانسىز قېرىنداشلىرىنىڭ كىشىئەر . بۇ ئىدى جاراھەتلەنگەن

 
 ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلىدى.   ئېغىردىنمۇ  ىتەسەۋۋۇر  دەرىجىسى كىشىنىڭكىشى رەھىمسىزلىكنىڭ  ئەر  بۇ  
 

  نىھەممەيلەن  مەنقەتئىينەزەر،    بايلىقى بولۇشىدىنقانچىلىك  مەيلى  ،  قەيەردىن بولسۇن»مەيلى  
يېتىلمانا مۇشۇنداق    مەن.  ئىدىم  ئادەمبىر  ھۆرمەتلەيدىغان   بىر كى  مەن شەھىرىمدى  گەن.ئۆسۈپ 



قاتلىمىغا  گۇرۇپپا ياش  زىيالىيالر  ئاتمىش  ئىدىم،  ئاشتىم.مەنسۇپ  بولسىمۇ،    تىن  چوڭ  ئۆز  يېشىم 
 «. ميەنىال ئاكتىپ ئىدى ساھەيىمدە

 
تېخى بايقىمىدى،    يوشۇرۇنۇۋالغانلىقىمىزنىجاسۇسلىرى بىزنىڭ قايسى دۆلەتكە    خىتاي كومپارتىيەسى

ئۇالر   يەردە  ئەمما  ماقالىد ھەممە  بۇ  ئۇالر  ئەگەر  ئىزدەۋاتىدۇ.  ئىسمىمنى   ىنبىزنى  مېنىڭ 
 ئۆلتۈرۈۋېتىشى مۇمكىن.  دەرھالئۇالر يۇرتتىكى بالىلىرىمىزنى ، ېپىۋالىدىكەنت
 

، شۇنداقتىمۇ ئۇالر مېنى  باقمىدىم  مۇبىرەر ئىش تېرىپھەمدە  قىزىقمايتتىم،    سىياسەتكەئەزەلدىن  مەن  
بالىلىرىمىزنى تۈركىيەگە ئوقۇشقا ئەۋەتتۇق،    قانچەيىلى بىز بىر  -2016  .قىلدى  ۋەيران  الئوخشاش 

ئەمەلدارلىرى    خىتاي. ئەينى ۋاقىتتا  تتىچۈنكى ئۇالر ئۇ يەردە تېخىمۇ ئەركىن ۋە بىخەتەر ياشىياالي
بۇيرۇغان قىلىشقا  ئىلتىماس  پاسپورت  ئۇيغۇرالرنى  ئادەم  ئىدى  بارلىق  خالىمايدىغان  پاسپورتنى   .

كۈنگىچە    20كۈندىن    15ھۆكۈمەتكە قارشى!« دېيىلگەن ۋە    دۈشمەن دەپ قارىلىپ، ئۇنىڭغا »سەن
شۇئىدى  قامالغان بىلەن.  ساياھەت نىڭ  ئەركىن  كېيىن  بۇنىڭدىن  مۇسۇلمانالر  نۇرغۇن   ،
 دەپ ئويلىدى. ىكەنمىزقىالاليد 

 
تاشلىشىدىكى سەۋەب  لېكىن تۈرمىگە  بىزنى  كادىرالرنىڭ  مۇشۇ چەتئەل ساياھىتى  ئاخىرىدا دەل   ،

شۇنىڭ ئەمما  پاسپورتىقولىدا  ،  تەڭبىلەن    بولدى.  مىڭلىغان    بار  باقمىغان  چىقىپ  چەتئەلگە 
« گۇمانلىق.  سېكىشىلەرنى  ھەرىكىتىڭ  قىلىشنى    سەننىڭ  ھۇجۇم  دەپ    «ىدىڭپىالنلچوقۇم 

 ياكى مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى. لىقيىل 20بۇ كىشىلەر ىدى. ئەيىبل
 
ئادەمدىن تەركىب تاپقان ۋە ئۈچ ئەۋالدنى ئۆز ئىچىگە ئالغان قوشنا ئائىلە تۈركىيەگە كۆچۈپ   84

  قايتىپ كەلسە تولىمۇ ئېھتىياتچان ئىدى، چۈنكى ئۇالر  . ئۇالرئىدى قايتىپ كەلمىگەن كەتكەن پېتى
 قولغا ئېلىنغان بوالتتى. 

 
 يىلى قىزىمىزنىڭ توي-2016چۈشۈپ كەتتۇق. بىز    تۇزىقىغا  دائىرىلەرنىڭئايالىم ئىككىمىز  ،  لېكىن

. ىپ كەلدۇقگە قايت مىزئۈچۈن تۈركىيەگە ساياھەتكە باردۇق، ئۇ تۈگىگەندە ئۆيى  مۇراسىمىغا قاتنىشىش
ئۆت يىل  بىر  ئۇالر  ئۆتمەي-ەرئارىدىن  قارشى  سەپەرنى  شۇ  نۇرغۇن سوراقالردا  ،  ئىشلەتتى.  بىزگە 
يىلى چېگرانى تاقىدى. - 2017ھۆكۈمەت  «.  چەتئەل جاسۇسى!  سەن؟  بولدۇڭ»نېمىشقا تۈركىيەدە  

 چىقالمىدۇق. دۆلەتتىن  شۇنىڭدىن كېيىنبىز 
 

كۈنى، ئۈچ ساقچى يېرىم كېچىدە داچىمىزغا بېسىپ كىردى. بىز باي  -2ئاينىڭ  - 10يىلى  -2017
ساقچى  بولۇپ،  لەردىنئادەم بىر  ئىدى.  بار  باغچىمىز  بىر  دەپ    :ھەيۋەتلىك  نەدە؟«  »سەن 

 كىيدۈردى. خالتاا قارا غ، كېيىنكى مىنۇتتا بېشىمىدىۋارقىر
 

  ىگەن جىنايەتچىلەرگە ئوخشاش كىشەنل  نىئۇالر ئايالىمنى ئايرىم ئېلىپ كەتتى. پۇتىمىز ۋە قوللىرىمىز
توختىماي   كۈن  نەچچە  جايالردا  ئوخشىمىغان  ئىككىمىزنىھالدا،  »نېمىشقا    ھەر  قىلدى.  سوراق 



قايتا جاۋاب بەردىم. -دەپ قايتا  «غان بولغاچقا توي قىل  تۈركىيەدەقىزىم  مەن: »«  بولدۇڭ؟تۈركىيەدە  
 ئۇالر بۇزۇلغان خاتىرىگە ئوخشايتتى. « ئېيت! نېمىشقا تۈركىيەگە باردىڭ؟ راستىڭنى»بىزگە 

 
 مۇناسىۋەتلىك كادىرالرنىڭ ھەممىمىزنى بىراقال ئۆلتۈرمىگەنلىكى بەلكىم كەڭ كۆلەملىك قىرغىنچىلىققا  

بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن. ئۇالر مىليونلىغان جەسەتنى بىراقال بىر    ئارقا سەپ خىزمىتى
 تەرەپ قىاللمايدۇ.

 
پىالنالنغان.   ياخشى  تورى  يوقىتىش  ئېغىرئۇالر    ئاۋۋالپۈتكۈل  قىلمىشنىڭ  يېنىكلىكىگە -جىنايى 

دىن كۈچلۈك   CCPئاساسەن ھەممەيلەننى ئايرىيدۇ. ئەگەر بىر مەھبۇس سوراق جەريانىدا »ھېچكىم  
ئەمەس« دېگەندەك گەپلەرنى قىلغۇدەك دەرىجىدە ئەقىللىق بولسا، ئۇالر ئۇنى ئىككىنچى ئايالنمىدا  

 ئۆلتۈرىدۇ. 
 

سىلەر خاتا قىلىۋاتىسىلەر. بۇ   ئىش قىلمىدىم،انۇنغا خىالپلىق  »مەن نېمە قىلدىم؟ مەن قئەگەر سىز  
سىز  دۆت بولسىڭىز،  دەرىجىدە    ىدىغانئۇالرنىڭ سىياسىتىدىن گۇمانلىندېگەندەك    «ئادىل ئەمەس!

 . ىسىزئۆلتۈرۈلدەرھال 
 

ئۆل كاندىداتالر  تۈرۈشكەئۇالر  بۇير  نىتاللىغان  چىقىشقا  »ساالمەتلىك  ،  مەسىلەن.  يدۇۇكامېردىن 
. قاراۋۇلالر ئۇالرنى بىر نەچچە سائەتتىن كېيىن  ە ئىشلىتىلىدۇ !« دېگەن بىر باھانارتەكشۈرتۈشكە ب

  سىز ، يېرىم ھوشساقپۈتۈنلەي ئاققايتىپ كەلگەندە  . ئۇالر  ياكى شۇ كۈنى كەچتە قايتۇرۇپ كېلىدۇ
 مۇشۇنىڭ. »ئۇالر  قىرىۋېتىدۇۇرۇلغان ئوكۇلنى قۇسۇپ چىئ  ىرىگەپ قىاللمايدۇ. بەزىلئاساسەن    ھەمدە

 ... «.بىلەن بىزنى ئۆلتۈرۈۋاتىدۇ
 

ماڭااليدىغان   يەنىال  ئۇالر  كېتىلگەندە،  ئېلىپ  بۇ »  نورمالئۇالر  ئۇالر  ئىدى.    ساالمەتلىككىشىلەر 
  نى ئۈچ سائەتتىن كېيىن ئۇالر كۆزلىرى-« دىن قايتىپ كەلگەندىن كېيىن، ئادەتتە ئىككىتۈشتەكشۈر

ئوكۇل   ئەجەللىك چوقۇم    غا. ئۇالرېلىۋالىدۇنەپەس ئبىر    دىنقېتىم ھاۋا  ئەڭ ئاخىرقى،  قىلىپ  سىڭايان
 مىدۇق.، چۈنكى بىز قىيناش ئاالمەتلىرىنى كۆردىئۇرۇل

 
. ئۇالرنىڭ بەزىلىرى سوراق قىلىنغاندىن ىدۇئالتە ئادەمنى كامېردىن چاقىر- ئۇالر ھەر كۈنى بەش

كېلىن قايتۇرۇپ  بەزىدەۇد ىكېيىن  ھېچقايسىسى  كەلسەقايتىپ    ىسبىرەرپەقەت    .  بەزىدە  قايتىپ  ، 
ئاڭالپ باقمىدۇق. شۇنىڭ بىلەن بىر    گەپ  ەر. بىز »غايىب بولغانالر« توغرىسىدا باشقا بىركەلمەيدۇ

تولدۇر  ،ۋاقىتتا بىلەن  ئالتە   ىدۇقاراۋۇلالر كېلىپ چىققان بوش ئورۇنالرنى يېڭى كەلگەنلەر  ياكى 
. لىدۇ، شۇڭا ئومۇمىي سان يەنىال ئوخشاش بوىدۇمەھبۇسنى باشقا كامېردىكى مەھبۇسالرغا ئالماشتۇر

 يدۇ. بۇنداق بولغاندا ھېچكىم ئۇالرنىڭ زادى قانچىلىك ئادەمنى ئۆلتۈرگەنلىكىنى ئېنىق ئېيتالما
 

كىرىۋېلىپ  لىغانئۇخ  بىز  كېچىدە مەھبۇسالرقىياپەتكە  يېڭى  ئەھۋالىباشقا    دىن،    كامېرالرنىڭ 
كىشىلەرنىڭ قانداق    كامېرالردىكى. بىز باشقا  يمىزھەققىدە ئۇچۇر بېرىشنى تەقەززالىق بىلەن ئاڭال



، يۆتەل الرئاۋاز  غانشاراقلى  بىزنىڭ كامېرھەر كۈنى كەچتە    مۇ؟ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى بىلدۇق. »ئاڭلىدىڭ
. ئۇ يىگىت  ىدۇتولبىلەن    پىچىرالشقان ئاۋازالر  ھەققىدە ، ئۆلۈكلەر  دىن باشقائاۋازالر  ھاسىرىغانۋە  

، ەلمىدۇق« بىز ئۇالرنىڭ ئىسمىنى بىل...، يەنە بىرىئۆلۈپتۇبىرى تۈنۈگۈن  يەنە  ،  ئۆلۈپتۇبۈگۈن  
 نى ئاڭلىدۇق.پەقەت ئۇالرنىڭ سانى

 
بەلكىم بۇ بىزنىڭ ئۆلگۈچىلەرنىڭ ئەسلىمىسىنى ساقالپ قېلىشقا ئۇرۇنۇشىمىز بولۇشى مۇمكىن. گەرچە 

پىكىر    ىمىزنى ئۆزگەرتمەيالمۇسكۇل  بىز يۈزئارا پاراڭلىشىش قەتئىي چەكلەنگەن بولسىمۇ، ئەمما  -ئۆز
كەتكەن ياكى تىرىك    ئۆلۈپئۆزىڭىزنىڭ  . مەلۇم بىر ۋاقىتتا، سىز  ىۋالدۇقنى ئالماشتۇرۇشنى تېزال ئۆگ

 (…) ايدىغان بولۇپ قالىسىز پەرۋا قىلم ىمۇئىكەنلىكىڭىزگ
 

گە قاتتىق ئۇردى، بىر ئۆپكەم يېرىلىپ كەتتى.  ەمبەشىنچى قېتىملىق سوراق جەريانىدا ئۇالر دۈمب
، قان اندائويغانغ  ېتىپيئۇنىڭدىن كېيىن نېمە ئىش بولغانلىقىنى بىلمەيمەن، ئەمما كامېردا ھوشسىز  

،  سوقتى  رىتىمسىز. يۈرىكىم  چىقىپ كەتتى  تۈكۈرۈشنى توختىتالمىدىم. تەخمىنەن ئىككى لىتىر قان
سوقۇشىتومۇر قاراۋۇلالتېزلەشتى  ۇمنىڭ  ئاپىر.  دوختۇرغا  »ئۇنى  دىڭالرر:  ۋارقىرىدى!«   التا .  ەپ 

  يىراقلىققىچە   مىلى  چوڭ بىر بېتون رايوننى كۆردۈم. نەچچە ئىنگلىز  ىكىئارقىلىق مەن سىرتت  ياغلىق
 بىر نەچچە ئۇزۇن، ئىككى قەۋەتلىك بىناالر بار ئىدى.ئۇ يەردە دەرەخنى كۆرەلمىدىم. 

 
ئېغىر   گىچە  20دىن    15مېنى ۋە  بىلەن تازا ئۇرۇپ بولغاندىن كېيىن،  تاياق    نىھەر بىرىمىزقاراۋۇلالر  
 پ قويدى. سېلىمىنىبۇسقا  ن كىشىلەرنىيارىالنغا

 
،  دىمىق بولۇپ  ئىنتايىنتۇردۇق. ھاۋا    ھالدا ئۆرە  تورۇسقا باغالنغان يان قىستىلىپ، قوللىرىمىز  -يانمۇ

 ئويلىدۇق.  قالىمىز دەپ تۇنجۇقۇپھەممىمىز مەنزىلگە يېتىشتىن بۇرۇن 
 

ۋە   كەتتى  ھوشىدىن  دېرىزا  ھالد جانسىز  زەنجىردىن  بەزىلىرى  قالدى.  پەقەت    ەساڭگىالپ  يوق، 
.  ماڭدۇق  تەكئون بەش مىنۇتبەلكىم    ماشىنىدا. بىز  ئىدى  ئەينەك بار  خىرە لۈك  كىچىك يۇمىالق تۆشۈك

.  ئىدى  ۋە دەرۋازا يوق  ئارىلىقتا بېكەت ، بىز الگېردىن ئايرىلمىدۇق، چۈنكى جەزم قىالاليمەنكىمەن  
 مۆلچەرلەيمەن.دۇق دەپ شۇڭا، بىز ئوخشاش بىر قورۇنىڭ ئىچىدە بەش ئىنگلىز مىلى يول يۈر

 
شكە ئېلىپ  ، ئاندىن سىزنى ساالمەتلىك تەكشۈرتۈ ىدۇئۇرئۆلگۈدەك قاتتىق  ئالدى بىلەن ئۇالر سىزنى  

قائىدىگە  ىدۇبار خىزمەتچىلەر  الگېردىكى  نىسبەتەن،  دۇنياغا  تاشقى  ياخشى  نا.  ئەمەل  ھايىتى 
. شۇنداق بولغاندا ئۇالر بۇ جىنايەتلەرنىڭ تەرتىپى باردەك كۆرۈنۈشنى ساقالپ  كۆرۈنىدۇقىلغاندەك  

 دۇر.قاالاليدۇ. ئۇالر پەقەت دۆلەت تەلەپ قىلغان ئىشنى قىلىدىغان ياخشى پۇقراالر 
 

 تۇر. قىسقا ۋاقىت ئىچىدە مۇمكىنقەدەر كۆپ مەھبۇسنى ئۆلتۈرۈش —ىڭ بۇيرۇقلىرى ئۇالرن
 



ئۆلتۈرۈش   بىراقال  قالماي،    ەمەسىلبىر    ئۈچۈن  ئارقا سەپھەممىمىزنى  ھۆكۈمەتنىڭ  بەلكى  بولۇپال 
  . ۆلتۈردىمەھبۇسالرنى دەرھال ئ  مۇھىم. ئۇالر  ئىدىتەس  ئۈچۈنمۇ  ئاقلىشى    غا ئۆزىنىدۇنيا  تاشقى

ئۇچر قىيناشقا  قاتتىق  بەزىلىرى  ئۇزۇن   ىغانلىقتىنيەنە  كېيىن  بېرىلگەندىن  قويۇپ  ياكى  تۈرمىدە 
 ئۆتمەي قازا قىلدى. 

 
  بوۋايغا  ئۇالر ئۇ  لېكىنكېسەل بولۇپ قالغان بىر بوۋاي بىلەن كۆرۈشتۈم،    ئېغىرمەن دوختۇرخانىدا  

باغالنغان ئورۇندۇققا    زەنجىر بىلەنقول ۋە پۇتلىرى    دىن بېرىىبىر ھەپتبوۋاي  . ئۇ  ەپتۇكارىۋات بەرم
. بەزى ۋاقىتالردا ئىككى ساقچى رقىرايتتىۋا  كەلگەندە  كىچىك تەرەت قىلغۇسى  ئۇ   . ئالدى  ئوكۇل  ھالدا

 پ ۋارقىرايتتى.دە، قېرى!« كىچىك تەرەت قىلۋە: »ئەمدى  اتتىپەيدا بولۇپ، ئۇنىڭ بېشىغا ئۇر
 

بەك چوڭ   يېرىق»ئۇنىڭ ئۆپكىسىدىكى    :را بەردى، ئەمما دوختۇرالرمېنىڭ ئەھۋالىمدا، ئۇالر ماڭا دو
داۋالىيالمايمىزئىكەن يەردە  بۇ  بىز  ۋە  ،  دېدى  »ساقچى«  ئۆپكە   ئۈرۈمچىدىكىئۇنى  الرغا: 

 دەپ تەكلىپ بەردى. « ۈپ قالىدۇ. بولمىسا ئۇ بۇ يەردە ئۆلڭالرئاپىرى  مۇتەخەسسىسلىرىگە
 

نېمىشقىدۇر ئۇالر مېنىڭ ئۇ يەردە ئۆلۈپ كېتىشىمنى خالىمىدى، چۈنكى ئۇالر مېنى تەۋسىيە قىلىنغان  
.  توختاتتى   ئېقىشنى  قانمەندىكى  بىر ئامالالرنى قىلىپ  يەردە    ئۇدوختۇرالر    ئاپىرىپ،دوختۇرخانىغا  
- رنىڭ ئۆيدە ئۆز، يۇقىرى دەرىجىلىك دوختۇرالر ۋە ساقچىالئويغانسامكەتتىم.    ۇمدىنئۈچ كۈن ھوش

ئۇ تېزال ئۆلىدۇ. ئۇنىڭ ۋاقتى   بەرىبىر،  كەن، ئۇ بەك قېرىي ئارا پاراڭالشقانلىقىنى ئاڭلىدىم. »ھە
ئۇنداقتا ئۇنى الگېرغا »  :ئۇنىڭ ئالدىدىكى ئادەم جاۋاب بېرىپ«.  ئالتە ئايدىن ئېشىپ كەتمەيدۇ

 .دېدى «يلىقايتۇرۇپ كېلىشنىڭ نېمە پايدىسى؟ ئۇنى قويۇپ بېرە
 

ھايات  مانا   مېنىڭ  ئۇالر  ئىدى.  سەۋەب  بىردىنبىر  بېرىشىدىكى  قويۇپ  مېنى  ئۇالرنىڭ  بۇ 
 .تۆلىشىم كېرەك ئىدىپۇل قالمايدىغانلىقىمغا ئىشىنەتتى. كېيىن داۋالىنىش ئۈچۈن ئۆزۈم 

 
 

 مەنبەسى: 
 https://bitterwinter.org/xinjiangs-killing-fields-a-uyghur-scholar-speaks/ 

 
 


