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  -2015يىلى كەلدىم. مەن ھازىر ۋەتەندىكى    - 2014تۈركىيەگە  ياشقا كىردىم. مەن  

يىلىدىن تا بۈگۈنگە كەلگىچە ھېچقانداق ئىزدىرىكى بولمىغان ئانامنىڭ، ئاكالىرىمنىڭ  

 گۇۋاھلىقىنى بەرمەكچى. 

تەخمىنەن   .2 يىل  بۇ  ئۆمەر،  پاتەم  ئىسمى  ئەتراپىدا،    80ئانامنىڭ  يىلى    -2015ياش 

گىچە ھاياتمۇ، ئۆلەپ كەتتىمۇ... ھېچقانداق ئىزدىرىكىنى  ئاالقە قىلغان پېتى تا بۈگۈن

ياكى   ياكى ھۆكۈمەتكە،  بىر  ھېچقانداق  ئانامنىڭ  ئايالى،  ئائىلە  بىر  ئانام  ئااللمىدىم. 

باشقا ھېچقانداق بىر نىمىسى يوق، قارشىلىق كۆرسەتكەن ئايال ئەمەس، ئاددىي بىر  

 پۇخرا. 

ئابدۇسېلىم .3 مەمەتسېلىم  ئىسمى  ئاكامنىڭ  بىلەن  چوڭ  تىجارەت  تىجارەتچى،   ،

شۇغۇللىنىدۇ. ياكى ھۆكۈمەتكە، ياكى دۆلەتكە زىيان يەتكۈزگەن يىرى يوق، ئاددىي  

ھېچقانداق   توغرىسىدىمۇ  ئايالى  ۋە  بالىسى  ئۈچ  ئاكامنىڭ  پۇخرا.  تىجارەتچى  بىر 

يىلىدا ئانامدىن ئاكامنىڭ بارلىقنىڭ    -2015ئۇچۇر يوق، نېمە بولغانلىقىنى بىلمەيمەن.  

يىللىرى ۋەتەندىن ئايرىلغاندىن بۇيان    –  2013-2014خەۋىرىنى ئۇققان، ئاكام بىلەن  

 كۆرۈشەپ باقمىدىم. بۇالرنىڭ نېمە بولغانلىقىنى ئۇقمايمەن.  

ئۇنىڭمۇ   .4 ھۆنەرۋەن.  بىر  ئاكام  ئابدۇسېلىم.  كېرىم  ئاكام  ئىككىنجى  كېيىن،  ئۇنىڭدىن 

سالغان ئىشى، ياكى قانۇنغا خىالپ  ھېچقانداق ھۆكۈمەتكە ياكى دۆلەتكە بىرەر زىيان  

 بىرەر ئىش قىلغان يىرى يوق. ئاكام نورمال بىر كەسىپ ئىگىسى. 

ئۈچىنجىسى، بارات ئابدۇسېلىم، ئۇمۇ بىر تىجارەتچى، تىجارەت بىلەن شۇغۇللىنىدۇ.   .5

ياكى زىيان سالىدىغان   ئېلىپ كېلىدىغان  تەھدىد  دۆلەتكە ۋە ھۆكۈمەتكە  ھېچقانداق 

ئ  بۇ  يوق.  بالىلىرىنىڭمۇ ھېچقانداق  ئىشى  ۋە  ئايالى  ئىدى،  بار  بالىسى  ئۈچ  اكامنىڭ 

يىلى ئانامنىڭ ئاكىلىرىڭ بار، دېگىنىنى بىلىمەن. ئۇالر    -2015خەۋىرىنى ئااللمىدىم.  

 بىلەن كۆرۈشۈپ باقمىدىم. 

- تۆتىنجىسى، قاسىم ئابدۇسېلىم، تىجارەتچى، كۇلىدىن )ئىچكىرى ئۆلكىلەردىن( كىيىم .6

ئەكىلىپ، قەشقەر شەھەر يېڭى بازاردا توپ تارقىتىدۇ. ئۇ ئاكام...  ىچەكنى توپ  ك

ھۆكىمەت ئۆزى... دىندا ئوقىغان، دىننىي سەۋىيەسى بار، ھۆكىمەت ئۆزى كىنىشكە  

ئىماملىق كىنىشكىسىنى   قىلىپ،  ئىمام  بىرىسەن دەپ، جامىغا  قىلىپ  ئىماملىق  بىرىپ، 

يىلى ئىنتېرنىتتا    -2017لمىدىم.  ئۆزى بەرگەن. ئاكامنىڭ ھازىرغىچە خەۋىرىنى ئاال

يىلىدا قاسىم ئابدۇسېلىم    -2017ئىمامالرنىڭ تۇتۇلغان تىزىملىكى چىقىرىلغان ۋاقىتتا،  

كۆردۇم.   ئىنتېرنىتتا  خەۋەرنى  دېگەن  يوق،  خەۋىرى  ھازىرغىچە  تا  تۇتۇلغان، 



ئىماملىق ئۆزى  ھۆكىمەت  ئاكامنى  بۇ  ئااللمىدىم.  ھېچقانداق  ئىزدىرىكىنى    ئاكامنىڭ 

 كىنىشكىسى بىرىپ، ئۆزى خىزمەتكە سالغان. 

ئايالى،   .7 ئائىلە  ئاچاممۇ  بۇ  بولىدۇ.  ئاچام  ئابدۇسېلىم،  رىزۋانگۈل  باشقا،  ئۇنىڭدىن 

تا   ئاچامنىڭمۇ  بۇ  يوق.  يىرى  سالغان  زىيان  ھېچقانداق  دۆلەتكە  ياكى  ھۆكىمەتكە 

ئااللمىدىم.   قىلغ  -2015ھازىرغىچە خەۋىرىنى  ئاالقە  بىلەن  ئانام  ان ۋاقتىمدا،  يىلى 

بۇيان    -ئاچىلىرىڭ  ئالغان. شۇنىڭدىن  تىنجىلىق، دېگەن خەۋەرنى  باالم،  بار،  ئاچاڭ 

 تىرىكمۇ، خەۋىرىنى بىلمەيمەن.  - بۈگۈنگىچە ئۇالرنىڭ ھاياتمۇ 

بۇ   .8 بار.  بالىسى  ئۈچ  ئايالى،  ئائىلە  ئاچامممۇ  بۇ  ئابدۇسېلىم،  ئامىنە  ئالتىنجىسى، 

ياكى ھۆكىمەتكە زىيان سالغان يىرى يوق. ئۈچ    ئاچامنىڭمۇ ھېچقانداق بىر  دۆلەتكە

 بالىسىنى بېقىپ ئۆيدە ئولتۇرىدىغان ئائىلە ئايالى.  

يەنە بىر سىڭلىم بار، ئىسمى مەريەمگۈل ئابدۇسېلىم. بۇمۇ ئائىلە ئايالى، ئۈچ بالىسى   .9

بۈگۈنگە   يوق.  يىرى  سالغان  زىيان  ھېچقانداق   ھۆكىمەتكە  ياكى  دۆلەتكە  بار. 

- دىن ھېچقانداق خەۋەر ئااللمىدىم. خىتتاي ھاكىمىيىتىنىڭ بۇ ئۇرۇقكەلگۈچە بۇالر

ھايات ۋە  قىلىۋاتقان  ئىش  نېمە  ئىكەنلىكىنى،  نەدە  ماڭا  - تۇققانلىرىمنىڭ  تىرىكلىكىنى 

 ...ئۇچۇق  خەۋەر بىرىشىنى ساقلىدىم

بار، ۋەتەندە ئايالىم بار. ئايالىمنىڭ ئىسمى بەجەگۈل جۈمە،    مېنىڭ تۆت باالم    .10

تۇرسۇن؛   ئابدۇلال  ئىسمى  ئوغلۇمنڭ  چوڭ  ئىدى.  قالغان  بېقىپ  بالىلىرىمنى 

تۇرسۇن؛   ئۆمەر  ئۈچىنجىسىنىڭ  تۇرسۇن؛  ئەبۇبەكرى  ئىسىمى  ئىككىنجىسىنڭ 

ئايالى  قېلىغلىق.  بىلەن  ئانىسى  بالىلىرىم  تۇرسۇن.  تاھىر  ئائىلە  تۆتىنجىسىنىڭ  بولسا  م 

يىلى ئانامدىن بالىلىرىڭ    -2015ئايالى. ئايالىمنىڭ ھېچقانداق خەۋىرىنى ئااللمىدىم.  

ئوبدان تۇرىۋاتىدۇ، دېگەن بىر ئېغىز گەپنى ئالغان ئىدىم. ئۇنىڭدىن باشقىنى ئۇقمايمەن  

يېزىلغان   ئىسىملىرى  بالىلىرىمنىڭ  ئالدىغا  كونسىلىنىڭ  خىتتاي  كەلگۈچە.  بۈگۈنگە 

ىنى كۆتۈرەپ چىقتىم، بالىلىرىم نەدە، جاۋابىنى بەرسۇن دەپ چىقتىم. ئالتە ئاي  تاخت

جاۋاپ   بۇنىڭغا  كونسىلىدىن  خىتتاي  ھازىرغىچە  تا  چىقىۋاتقىلى.  نامايىشقا  بولدى 

تۇققانلىرىم ۋە پەرزەنىتلىرىمنىڭ  -ئااللمىدىم. شۇڭىالشقا، خىتتاي كونسىلى بۇ ئۇرۇق 

بىرىشى  ئېيتىپ  ئىكەنلكىنى  تاكى  نەدە  بىرىۋاتىمەن.   گۇۋاھلىقنى  بۇ  سوراپ  نى 

ئۇرۇق  ۋە  توختاپ  -بالىلىرىمنىڭ  دەۋادىن  بۇ  ئالمىغۇچە  خەۋىرىنى  تۇققانلىرىمنىڭ 

 قالمايمەن. 

بەرمەكچى   .11 گۇۋاھلىق  بىر  يەنە  ئايرىلىش  –مەن  مەن  سەۋەبىم.     ۋەتەندىن 

ەپتىن چىققاندىن  ئايدا توغۇلغان. ئالتە يىل مەكتەپتە ئوقۇدۇم. مەكت   -12يىلى    -1979

كېيىن ئاكامدىن ئىككى يىل ياغاچچىلىقنى ئۆگەندىم. ئۇنىڭدىن كېيىن ئاكام بىلەن ئىككى  

يىل   ئون  بىلەن  ئىشلىرى  ئۆگىنىش  ۋە ھۆنەر  ئوقۇش  قىلدۇق. مەكتەپتە  يىل ھۆنەر 

تاكى   كېيىن  ئۇنىڭدىن  تارتىپ    -1995ئۆتتى.  خىتتاينىڭ    -2013يىلىدىن  يىلىغىچە 

ك، يەنى ھاشاغا مەجبۇرىي ئىشلىدىم. نېمىشقا ئىشلىدىڭ دېسىڭىز،  مەجبۇرىي ئەمگە

تېرىلغۇ يەرلىرىمىز بار ئىدى. ھاشاغا ئىشلىمىسەڭ، يەرلىرىڭىنى تارتىۋالىمىز، دەپ  



تەھدىد سالغانلىقى ئۈچۈن، بۇ ھاشاالرغا ھەقسىز ئىشلىدۇق. بۇ خىتتاي ھاكىمىيتىنىڭ  

ئۈچ  بۇ. ھەتتاكى، مەن  بىر كەلكۈن كېلىدىغان   بىزگە سالغان زۇلۇمى  بىلەن  ئاكام 

ئۆستەڭگە، كەڭلىكى تۆت مېتىر، چوڭقۇرلۇقى ئالتە مېتىر، بىر ئاي ئىشلىدۇق، بۇ  

بولساق،   ئىشلىمىگەن  ئىشلىدۇق.  ھەقسىز  ئاي  بىر  ئۈچىمىز  ئائىلىدىن  بىر  يەرگە 

  يەرلىرىمىزنى تارتىۋاالتتى. ئۇنىڭدىن كېيىن، ئۆستەڭ پۈتكەندىن كېيىن، ئۆستەڭنىڭ

بىر   پايدىلىنىدىغان  تېرىپ  بىزنىڭ خەلىقلەر شال  ئىدى،  بار  بېلىق كۆلى  بىر  ئايىغىدا 

شاللىق ئىدى بۇ كۆل.  قايسى يىللىقى ئىسىمدىن چىقىپ قاپتۇ، شۇ يەردە بىر خىتتايغا 

بىلەن   ئاكام  دەپ  بىرىمىز  ياساپ  كۆل  باقىدىغانغا  شۇ    20بېلىق  ئىشلىدۇق.   كۈن 

اپىدا ئىدىم. مەن كىيىمىم يوق، كالتە ئىشتان بىلەن، ئاكام ياش ئەتر 13چاغالردا مەن 

كۆتۈرۈپ   قوچىقامدا  )الينى(  مەن  بىرىدۇ،  بوشىتىپ  كەتمەندە  ئىچىدە  الينىڭ  قارا 

ئاپىرىپ باساتتىم. مۇشۇ ئىشالرغىمۇ ھەقسىز ئىشلىدۇق. مۇخپىرالر كېلىپ رەسىمگە  

ئىدى. ھەتتا، بىز شۇ يەردە  ئالغان ئىدى شۇ يەرنى. لېكىن تېلىۋوزۇرغا چىقارمىغان 

بىز   كۆلنى  بىلىمەن،  كەتكەنلىكىنى  كۈلۈشۈپ  ۋە  كەلدى  خىتتايالر  ئىشلەۋاتساق، 

ئۈچۈن ياساۋېتىپتۇ دەپ. كۆلنىڭ يولنىڭ كەڭلىكىنى تۆت مېتىر قىلدۇق، سۇ چىقىپال  

يەر   بەرگەن  قىلدۇق.  مېتىر  تۆت  ئىگىزلىكىنى  ۋاقتىمىزدا(،  )ئىشلەۋاتقان  تۇرغان 

تىر.  ئاكام بىلەن بىر ئاي )ئەتراپىدا( ئىشلىدۇق شۇ يەرگە. مۇشۇنداق زۇلۇم  ئىككى مې

يىلى... زۇلۇم بولغاندىن كېيىن، بۇ زۇلۇم    -2013بولغانلىقى ئۈچۈن، مەن ۋەتەندىن  

)ئىلگىرى(   دەپ  سالىمىز  ئۆي  چىداملىق  تەۋرەشكە  يەر  ھەتتا  توختىمىدى،  تېخى 

ي  بىز سىلەرگە  چاقتى؛  ئۆيىمىزنى  دەپ  سالغان  بىرىمىز  پىششىق    2000اردەم  تال 

چېقىپ،   ئۆيلەرنى  سالغان  ئۆزىمىز  قوياپ،  بىرىپ  سىمىنوت  خالتا  ئون  خىش، 

مىڭ يۈەن پۇل كېتىدۇ؛    30مەجبۇرىي )يېڭى ئۆي( سالىسەن دەپ... ئۇ ئۆيلەرگە  

بۇنداق   خىتتاينىڭ  پۈتمەيدۇ.  يىرى  ھېچقانداق  ئۆينىڭ  بىلەن  خىشلىرى  بەرگەن 

   - 2003سىتى ئۆيلىرىمىزنى ۋەيران قىلىش ۋە بىزگە زۇلۇم قىلىشتە.  قىلىشىدىكى مەق

ئەتراپىدا ئۆيۈمنى  يىللىرى  ئىش    .چاقتى  مېنىڭ  بۇ  تۇرساق،  چىدىماي  ھاشاالرغا 

 چىقتى. 

بۇنداق زۇلۇم بوالۋەرگەندىن كېيىن، ئۆزىمىزنىڭ يۇرتىمىزغا،   .12

ن دەپ ھۆكىمەتتىن  مەملىكىتىمىزگە پاتمايدىكەنمىز دەپ، چەتئەلدە تىجارەت قىلىمە

يىلى   -2009يىلى، ھەتتا  -2008ۋە  -2007قايتا پاسپۇرت تەلەپ قىلدىم. -قايتا

يىلىغىچە يەنە تەلەپ قىلدىم، ئۇالر،    -2011تەلەپ قىلدىم. پاسپۇرت بەرمىدى. 

سەن نەگە بارىسە، نېمىش قىلىسە، ھەتتا سەن ھىجرەت قىلىپ تىرورچىالرغا 

لدى ۋە پاسپۇرت بەرمىدى. ئاخىرى قاچاق يول  قوشىلىدىكەنسەن دەپ تەھدىد سا

ئايدا ۋەتەندىن قاچاق يول   -8يىلى  -2013بىلەن چىقىشقا مەجبۇرى بولدۇم ۋە 

قېلىپ قېلىغلىق.   دەبىلەن ئايرىلىشقا مەجبۇرى بولدۇم. شۇ سەۋەپتىن بالىلىرىم ۋەتەن 

ۋەپلىرىم بۇ.  بۈگۈنگىچە  ئۇالرنىڭ خەۋىرىنى ئااللمىدىم. ۋەتەندىن ئايرىلىشتىكى سە



خىتتاينىڭ زۇلۇمى ھەددىدىن ئاشقانلىقى ئۈچۈن ۋەتەندىن قاچاق يول بىلەن 

 ئايرىلىشقا مەجبۇرى بولدۇم. 

 

ىلغانلىقىغا چۈشەندىم ھەم مەزمۇنلېىغا قوشۇلىمەن.مەن بۇ   ى مەن بۇ گۇۋاھلىق سۆزۈمنى ئۇقۇپ ئۇنىڭ ئەينەن يې 

ىتىدە نەشې قىلىنىغانلىقىنى ھەمدە ئاۋام كۆپچىلىككە ئاشكارە گۋاھلىق سۆزۈمنىڭ ئۇيغۇر ئاالھىدە سوتىنىڭ تور ب
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