
گۇۋاھلىق سۆزى   -ئۇيغۇر ئاالھىدە سوت    

UTFW2-067 –  ىنىسا ئابدۇلېتىپ دسۈ  

(https://www.youtube.com/watch?v=5uHK5DN3ZsM) 

لباغ رايونىدىن.  الخوتەن شەھىرىنىڭ تۇسال ،تىپېنىسا ائبدۇلدىۈمېنىڭ ىئسمىم س  .1 يېزىسىدىكى جاال
  ە دۇنياغا. يولدىشىمنىڭ ىئسمى وئسمان ئەھمەد توختى. ۇئ بىر دېھقان ائىئلىسىد309ۆئي نومۇرى 

يىلى ۇئ جۇڭگو -2014لغان. ا قىكەلگەن. ۇئ دىن ۆئگەنگەندە دېھقانچىلىق قىلغان ، ئەمما كېيىن سود
ىن كېيىن قويۇپ بېرىلگەن. قويۇپ بېرىلگەندىن كېيىن  ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن قولغا ېئلىنغان ۋە ۈئچ ائيد

سەۇئدى   مەھەللىسىدە ھېچ ائرام بېرىلمىگەچكەۇئ توختىماي پاراكەندىچىلىككە ۇئچرىغان ۋە ۆئز 
پاسپورت   خوتەندەئەرەبىستانغا قېچىشقا مەجبۇر بولغان. ۇئ سەۇئدى ئەرەبىستاندا بىر يىل تۇرغان. 

 ، مەن ىئلتىماس قىلىپ بىرنى ائلدىم. تارقىتىشقا رۇخسەت قىلىنغاندا 
 

ائيدا مەن ساياھەتچى سۈپىتىدە سەۇئدى ئەرەبىستانغا بېرىپ ېئرىمنى يوقلىدىم. يولدىشىم  -3يىلى -2016 .2
-3يىلى -2016 مەن سەۇئدى ئەرەبىستانغا قېچىپ كەتكەن. كېيىن ائيدا -3يىلى  -2015بىر يىل ىئلگىرى 

. سەۇئدى ئەرەبىستاندا  قالدىبالىمىز خوتەن شەھىرىدە  بەشقىتتا ۋا غانيدا سەۇئدى ئەرەبىستانغا بار ائ
. مۇمكىن بولمىدىبىر يىل تۇرغاندىن كېيىن، بىز بىر نەچچە قېتىم ۆئيگە قايتىشقا ۇئرۇندۇق، ئەمما 

  نىڭۇئالرنى كۆرۈش بېرىپائنىمىز ۋە بىگۇناھ بالىلىرىمىز ائرقىدا قالدى، قايتىپ -بىزنىڭ كېسەل ائتا
باالم پاسپورت ائلغاندىن   مېنىڭ ىئككىنچى ۋە ۈئچىنچى ائيدا -10يىلى -2016بەك چوڭ ىئدى.  خەتىرى 

 كۈنى تۈركىيەگە كەلدۇق. -30ائينىڭ -12يىلى - 2016بىزمۇ ، كېيىن تۈركىيەگە وئقۇشقا كەلدى
 

. ۇئ بىر ائيدىن كېيىن مەن سەۇئدى ئەرەبىستانغا قايتىپ كەلدىم ، ئەمما يولدىشىم تۈركىيەدە قالدى .3
. شۇڭا ، بىز تۈركىيە ۋە سەۇئدى ئەرەبىستاندىن ىئبارەت  وئيلىشىۋاتاتتىتۈركىيەدە ىئگىلىك تىكلەشنى 

- 2018قېتىم سەۇئدى ئەرەبىستاندىن تۈركىيەگە بارغىنىم ائخىرقى  . يۈردۇق وئتتۇرىسىدا دۆلەتىئككى 
  ، يولدىشىم بۇىگەن بولساقمۇ شەھىرىدە چارۋىچىلىق پۇرسىتى ىئزد   كىرىكالرئەلىائي ىئدى. بىز -1ىلى ي

قاتارلىق ىئشالر ۈئچۈن  رۇخسىتى بەزى قىيىنچىلىقالرغا دۇچ كەلدى. ۇئ يەنە داىئملىق تۇرۇشىئشتا 
  بېرىپ،كۈنى سەۇئدى ئەرەبىستانغا  -20ائينىڭ -5يىلى -2018. ۇئ ىئدى سەۇئدى ئەرەبىستانغا بارغان

كۈنى  -26ائينىڭ -7يىلى -2018 ۋە چىققان اقايتىدىغان بولۇپ يولغ كۈنى -30ائينىڭ -7يىلى -2018
تۇيۇقسىز سەۇئدى ئەرەبىستان داىئرىلىرى تەرىپىدىن تۇتۇپ كېتىلگەن. بىز ۇئنىڭ قويۇپ بېرىلىشىنى  

ۋە   ۆئتۈندۇق ، ئەمما ۇئ قويۇپ بېرىلمىدى. كېيىن بىز ۇئنىڭ جۇڭگوغا قايتۇرۇلغانلىقىنى بىلدۇق

https://www.youtube.com/watch?v=5uHK5DN3ZsM


  قانداق تۇرىۋاتقانلىقىنى. بىز ۇئنىڭ ىمىز ۈئزۈلدىبولغان بارلىق ائالقكېيىن ۇئنىڭ بىلەن شۇنىڭدىن 
 توغرىسىدا بىزدە ھېچقانداق ۇئچۇر يوق.  نەدىلىكىۋە   ساالمەتلىكىبىلمەيمىز. ۇئنىڭ 

 
ىئدى. ۇئ نۇرغۇن وئقۇغۇچىالرغا دەرس  ۆئلىماسى ۋە  رەھبىرى دىنىي  مەھەللىمىزنىڭيولدىشىم ىئلگىرى  .4

. ۇئ باشقىالرغا ياردەم بېرىش  غانياكى مېيىپالرغا ياردەم قىل  الرغا، قىيىنچىلىقى بار ەنگۋە يېتەكلى گەنبەر 
ياشقىچە   25ياشتىن  15ۇئنىڭ ائيدا، -2يىلى -2016ائدەم ىئدى. ائيىمايدىغان  ھېچنېمىسىنىۈئچۈن 

  20ىن جۇڭگو ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تۇتۇپ كېتىلگەن ۋە ۈئچ كۈندىن كېي وئقۇغۇچىسى نەپەر  25 بولغان
ىچىدە بولۇپ، مېنىڭ قېينائچامنىڭ بالىلىرىمۇ شۇالرنىڭ ئ  يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان

اليدىغانال ىئش بولسابالىلىرىمنىڭ ھالىدىن خەۋەر  نارەسىدە. مەن ىئدى باشقا نېمە بولۇشىدىن  ،  ائال
ائڭلىغاندىن كېيىن، لغانلىقىنى بالىنىڭ تۇتۇ 25ئەمما   وئيلىغان ىئدىم،قەتئىينەزەر ۆئيگە قايتىشنى  

ىئنتايىن  بۇ  ،باالم ۈئچۈن بەك يىغلىدىم سەبىيىئككى  ئەمما   مەسلىكنى قارار قىلدىم. تقايتىپ كە
 قالدىم. بواليال دەپساراڭ  شۇ ۋەجىدىن مەن، بىر ىئش ىئدىائزابلىق 

 
 ەدھىرھابا وئسمان، ائبدۇلال وئسمان، شەەبالىلىرىم م، كۈنىدىن باشالپ-3ائينىڭ -1يىلى -2017 .5

ياكى بىرەر ۇئچۇر ۋە   تتىم. مەن ۇئالرنى كۆرەلمەيمۇ ۈئزۈلۈپ قالدىوئسمان بىلەن بولغان ائالقى
نۇرغۇن  . تتىمۇئخلىيالماي لىرى كېچىتتىم، مۇھەببىتىمنى بېرەلمەي ىلىق ۇئالرغا ائنائڭلىيالمايتتىم، 

قانداقراق تۇرىۋاتقانلىقىنى وئيالش  يېمىگەنلىكىنى، -بالىلىرىمنىڭ نەدىلىكىنى، تاماق يېگەن تەتىللەر
تۇتۇپ   مۇيولدىشىمبىلەن ۆئتۈپ كەتتى، مۇشۇنداق چىدىغۇسىز ائزاب ىئچىدە يۈرگەن كۈنلىرىمدە  

قىمىز  ، ائالبۇيان دىن جۇڭگوغا قايتۇرۇلغان يولدىشىم. ۈئستىلەپ كەلدى -الر ۈئستى. قايغۇكېتىلدى
رھابا  ەياشلىق قىزىم م   24، . باشقا ائىئلە ئەزالىرىمغا كەلسەكۈئزۈلۈپ، ھېچقانداق خەۋىرى بولمىدى

 بىلمەيمەن، ھەققىدە ھېچنېمە  يوق، ۇئنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى  خەۋەرھېچقانداق توغرىسىدا  وئسمان
قېينانىسىمۇ  - نىڭ قېيناتاباال بىلەن بىللە تۇتۇپ كېتىلگەن. قىزىم يالغۇز، ۇئ 25يولدىشى باشقا  ۇئنىڭ

  سۆيگۈسىگەائنىسىنىڭ  -ائتاائبدۇلال وئسمان باالم ياشقا كىرگەن  12يوق. ۇئنىڭدىن بەك ئەنسىرەيمەن. 
. بىز ۇئالرنى تۈركىيەگە ېئلىپ كېلىشكە تىرىشتۇق.  چاغالر ىئدى، ئەمما بىز يېنىدا يوقئەڭ موھتاج 

تۈركىيەنىڭ ىئچكى ۋە تاشقى ىئشالر مىنىستىرلىرى   بىرلىك تە  وئن ائناكۈنى  -8ائينىڭ  -3يىلى -2018
ھازىرغىچە  غان بولساقمۇ، ىشنى سورىبىلەن ائالقىلىشىپ، تۇغقانلىرىمىزنى قايتۇرۇپ كېلىشكە ياردەم قىل

 لمىدۇق.ھېچقانداق جاۋاب ائال 
 



ۇئخلىيالمايمەن. بالىلىرىمنى ھېچ بولمىغاندا چۈشۈمدە   لىرى كېچىپ، ئەنسىرە توالبالىلىرىمدىن مەن  .6
ائنام قېرىپ كەتتى. مەن ۇئالرغا قىزىق چايمۇ  - . ائتاۇئمۇ مۇمكىن بولمىدى، ئەمما ائرزۇ قىلدىم كۆرۈشنى 

ۇئنىڭ دەپنە   مەنتتى. يولدىشىم ياكى  . قېينائنام بىز تۈركىيەدىكى چېغىمىزدا ائلەمدىن ۆئسۇنالمىدىم
 مۇراسىمىغا بارالمىدۇق.

 
بىز ھېچقانداق خاتالىق ۆئتكۈزمىدۇق، بىز گۇناھسىز. بىز ئەزەلدىن جۇڭگو ھۆكۈمىتىگە قارشى   .7

ھېچقانداق جىنايەت سادىر قىلىپ باقمىدۇق. بىز ۇئالرنىڭ قانۇنىغا بويسۇندۇق، ئەمما ائخىرىدا جۇڭگو 
دادامنىڭ ىئسمى   -. ائىئلەمدىكىلەر غا سالدىچىدىغۇسىز قايغۇ  نىبىز  ،ائيرىپ  لىنىبىز ائىئھۆكۈمىتى 

  60، ەلى ائپامنىڭ ىئسمى نۇرنىسا ۋدېھقان. ائق كۆڭۈل دىندار  لىق ياش 65تىپ تۇرسۇن نىياز، ېائبدۇل
  لىق ياش 45تىپ، ېائبدۇل منىسامنىڭ ىئسمى زۇپتۇائچا. چارۋىچىائىئلە ائيالى، دېھقان ۋە  لىق ياش

بىرىنىڭ   سىڭلىمنىڭكىچىك   .تىپ، دېھقانېىئسمى ائبدۇلئەزىز ائبدۇل ۇئكامنىڭدېھقان ۋە چارۋىچى. 
  . بىرى دېھقان تىپ، ېگۆھەرنىسا ائبدۇلبىرى  ائيال.  دېھقانلىق ياش 37تىپ، ېاۋانىسا ائبدۇلھ ىئسمى 

دېھقان. ۇئالرنىڭ ھەممىسى   ، ۇئمۇتىپېل ائبدۇل ۈزورىگيەنە بىرى  . تىپ، دېھقانېيرىنسا ائبدۇلەخ
، شۇنىڭدىن  بولۇپ  ائي-3يىلى -2016 كۆرۈشۈم  قېتىمائخىرقى . ۇئالرنى ، يەر تېرىيدۇدېھقان بولۇپ

ياكى  ۋە ، بولسۇن تۇغقانلىرىم مېنىڭ منىڭ تۇغقانلىرى ياكى ىشى. يولدگەنۈئزۈل مىزباشالپ ائالقى
ھېچقانداق ۇئچۇر يوق.  بىزدە   لۈكلۈكى ھەققىدەتىرىك ياكى ۆئ ۇئالرنىڭ ئەھۋالى،بالىلىرىم ،  نارەسىدە

 قىيىنچىلىقالرغا دۇچار بولدۇق. ىئنتايىن ېئغىر بىز 

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

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

 .قىلىنىدىغانلىقىنى چۈشىنىمەن 

 

 :ئىمزا

 :ۋاقىت

 


