گۇۋاھلىق سۆزى
ائسىيە ائبدۇلئەھەد
 .1مېنىڭ ىئسمىم ائسىيە ائبدۇلئەھەد ,مەن -1973يىلى -12دېكابىردە ۈئرۈمچىدە تۇغۇلغان .مەن ھازىر
گولالندىيەدە ياشايمەن ,مەن بۇ يەردە ياشىغىلى  11يىل بولدى-2019 ..يىلى -6ائينىڭ -23كۈنى
مەن يۈزلىگەن ۇئيغۇرالرنىڭ خىلمۇ-خىل سەۋەبلەر بىلەن (مەسىلەن چەتئەلدە تۇققىنى بارلىقى
سەۋەب بولغان ،دىنىي ېئتىقادى سەۋەبلىك سوالنغان ياكى شۇنداقالر بىلەن مۇناسىۋىتى بولغانلىق
سەۋەبلىك سوالنغان) وئخشىمىغان جايالرغا قامالغانلىقى توغرىلىق مەخپ ى ېئلىك ترونلۇق
ماتىرىيالنى تاپشۇرۇۋالدىم .مەن بۇ ماتىرىيالنى تاپشۇرۇۋالغان تۈنجى كىشى ئەمەس ىئدىم،بۇ
ماتىرىيال مەن بىلىدىغان چەتئەلدە تۇرۇشلۇق بىر شەخسكە يەتكۈزۈلگەن بولۇپ ،مەن ۇئ
شەخسنىڭ ىئسمىنى مەخپ ى تۇتىمەن .بۇ كىشى بۇ ماتىرىيالالرنى باشقا بىرەيلەنگە بەرگەندە جاۋاب
كەلمىگەنلىكى ۈئچۈن ،ماڭا ئەۋەرتكەن ىئكەن .مېنىڭچە بۇ ماتىرىيالنىڭ ماڭا ئەۋەرتىلىشىدىكى
سەۋەب بەلكىم مەن خەنزۇچە بىلگەنلىكىم سەۋەبلىك بولسا كېرەك.
 .2ئەۋەرتىلگەن ھۆججەتنى كۆرگەندىن كىيىن ،ۇئالرنىڭ راستلىقىنى جەزىم قىلدىم،چۈنكى خەت
نوسقىسى،تامغىلىرى ھەقىقەتەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ىئدى .بۇ ھۆججەتتىكى ئەڭ مۇھىم يېرى
سوالنغان ۇئيغۇرالرنىڭ سانى ىئدى،چۈنكى بىر نەچچە ھەپتە ىئچىدىال مىڭلىغان ۇئيغۇرالر
«ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم» دەپ ساالمالشقانلىقى ۈئچۈن تۇتۇپ كىتىلگەن ىئدى .مەن دەرھال بۇ
ماتىرىيالالرنى ائشكارىالشنىڭ يولىنى ىئزدىدىم ،شۇڭا تۈنجى بولۇپ ،بۇ مارتىرىيالنىڭ خىتاي
ھۆكۈمىتنىڭ ئەمەلدارى جۇخەيلۈننىڭ (شىنجاڭ ۇئيغۇر ائپتونوم رايونلۇق سىياسىي قانون
كومىتىتىنىڭ مۇائۋىن باشلىقى) ىئمزاسى بار بىر بېتىنى تۋىتتىردا ېئالن قىلدىم .مېنىڭ بۇنداق
قىلىشتىكى مەقسىدىم باشقىالرنىڭ دىققىتىنى تارتىپ ىئشنىڭ جەريانىغا قاراش ۈئچۈن ىئدى.
دەرۋەقە ائدرىيان زېنز بىلەن رىيان سۇم بۇنىڭغا ىئنكاس قايتۇردى ،ھەمدە مېنىڭ بۇ ماتىرىيالنى
توردىن ېئلىۋىتىشىمنى سورىدى .مەن قىسمەن ماتىرىيالالرنىڭ بۇ ىئككەيلەنگە ئەۋەرتىپ بەردىم.
ائدرىيان بۇ ماتىرىيالالرنىڭ ىئنتايىن مۇھىملىقىنى ،ۋە ائشكارىالشقا بولمايدىغانلىقىنى ،ھەمدە بۇنى
تېخخمۇ ىئنچىكىلەپ تەكشۈرۈش كېرەكلىكىنى ېئيتتى .رىيان مېنىڭ نىيو يورك ۋاقىتلىق گېزىتىنىڭ
خوڭكوڭلۇق خىتاي مۇخبىرى دەيكاڭغا تونۇشتۇردى ،مەن ۇئنىڭغا ماتىرىيالنىڭ قالغان قىسىمىنى
ېئۋەرتىپ بەردىم .ۇئالر ماتىرىيالالنى كۆرگەندىن كىيىن ،ۇئنىڭ ىئنتايىن مەخپ ى ماتىرىياللىقىنى
ھەمدە بۇنى ۇئالرنىڭ ۆئزى يالغۇز ېئالن قىلىشقا ائجىزلىق قىلىدىغانلىقىنى ېئيتىشتى .شۇنىڭ بىلەن
ائدرىيان ۇئالر بىلەن پاراڭالشقاندىن كىيىن ،يەنە بىرنەچچە مۇھىم خەلقارالىق مەتبۇائتالر بىلەن
مەسىلەن خەلقارالىق تەكشۈرگۈچى مۇخبىرالر بىرلەشمىسى قاتارلىقالر بىلەن دەرھال ائالقە قىلىپ،
بۇنى «خىتاي تېلىگىرامما ھۆججەتلىرى» دەپ بىرلىك تە ېئالن قىلىشنى قارار قىلىشتى.

 -2019 .3يىلى ىئيۇلدىن باشالپ ،مەن فەسبۇك تا دوسلۇققا قوشۇش ،ىئنكاس قالدۇرۇش ۋە سۇائل
سوراشالرغا ۇئچرىدىم .بۇنىڭ ىئچىدە بەزىلەر مەسىلەن شۆھرەت ھۇشۇردەك ۇئقۇمۇشلۇق
پاائلىيەتچىلەر ىئدى ،ۇئالر مەندىن ھۆججەتلەرنى ۇئالر بىلەن بەھرىلىشىشكە سوراشقا
باشلىدى،مەن بۇنداق سۇائلالردىن گۇمانلىنىشقا باشلىدىم ،چۈنكى بۇ خەتلەرنىڭ يېزىلىشىدا ۋە
گرامماتىكىسىدا ېئغىر مەسىلە بار ىئدى .مەن ۇئنداق كىشىلەرنىڭ بۇنداق ائددىي خاتالىق
ۆئتكۈزمەيدىغانلىقى كۆزدە تۇتۇپ ،ھەم ۇئالرنىڭ يالغان شەخس ىئكەنلىكىنى پەملەپ ،بۇ
ماتىرىيالالرنى وئرتاقالشمىدىم.
 -2019 .4يىلى سىنتەبىردە ،گولالندىيەدە تۇرۇشلۇق ىئلگىرىكى يولدىشىم جەسۇر ھەبىبۇلال مەن ۋە
بالىالرنى كۆرگىلى كەلدى .ۇئ ۆئزىنىڭ خىتايدا ساقچىلىق قىلىدىغان دوستىنىڭ ۇئنىڭ بىلەن
دۈبەيدە كۆرۈشۈشنى سورىغانلىقىنى ېئيتتى ھەمدە مېنىڭ بۇ ىئشقا قانداق قارايدىغانلىقىمنى
سورىدى .مەن شۇنىڭ بىلەن مېنى ائمرىكىدىن فەسبۇك قا قوشماقچى بولغانالرنىڭ ۆئزى بىلەن
ائالقىلىشىپ ،ۇئالرنىڭ مېنى دوسلۇققا قوشۇش ىئشىنى سورىسام ،ۇئالر ۆئزىنىڭ ئەزەلدىن مېنى
دوستلۇققا قوشۇپ باقمىغانلىقىنى ېئيتتى .مەن شۇائن بۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ مەن ھۆججەتلەرنى
ائشكارىلىغانلىقىم ۈئچۈن ،خىتاي داىئرىلىرىنىڭ مېنى قورقۇتماقچى بولۇۋاتقانلىقىنى ھىس قىلدىم.
مەن بولغان ىئشالرنىڭ ھەممىسىنى جەسۇرغا ېئيتىپ بەردىم ،چۈنكى ۇئ بۇ ىئشالرنى بىلمەيتتى .ۇئ
بۇنى ائڭالپ قاتتىق چۆچۈدى .ۇئ دۇبەيگە بارماسلىققا ۇئنىغان بولسىمۇ ،ئەمما ۇئنىڭ دوستى
ۇئنىڭ بىلەن جىددى ائالقە قىلىپ ۇئنى دۈبەيگە كىلىشكە چاقىرغان شۇنداقال كىراسىنى
كۆتۈرۈشكە ماقۇل بولغاچقا ،ۇئ -2019يىلى  -9سىنتەبىر دۈبەيگە باردى ھەمدە ۇئ يەردە بىر ھەپتە
تۇردى .بۇ جەرياندا بىر گرۇپپا خختاي ساقچىلىر ى ۋە ۇئنىڭ دوستى ۇئنىڭ بىلەن
كۆرۈشكەن،جەسۇر ۇئالرنىڭ ائلىي مىھمانخانىدا تۇرىدىغانلىقىنى ماڭا ېئيتتى .بىر كۈنى ۇئالر
جەسۇرنى تورتخانىغا چاقىرغان ۋە شۇ يەردە ۇئنى قورقۇتقان.ۇئالر ۇئنىڭغا ۇئ دۈبەيدە ۆئلسە،
ۆئلۈكىنى ھىچكىم تاپالمايدىغانلىقىنى ،ۇئنىڭغا ۆئز بالىلىرىنى وئيلىشى كېرەكلىكىنى ېئيتقان،
شۇنداقال ۇئنىڭغا ۆئز بالىلىرنى داۋاملىق كۆرۈپ تۇرۇشىغا ياردەم قىلىدىغانلىقىنى ېئيتقان .ۇئنىڭغا
تۇرمۇشتا قىينالمايدىغان باي قىلىۋىتىدىغانلىقىنى ېئيتىپ ،ۇئنىڭغا بىر  USBدېسكىنى بېرىپ،
ۇئنىڭ ىئچىدە مېنىڭ قېينى ائپامنىڭ ماڭا ئەۋەرتكەن خەۋىرى بارلىقىنى ېئيتقان .جەسۇر -14
سىنتەبىر مېنىڭ يېنىمغا يەنە كەلدى ،تۇرقىدىن ۇئ قاتتىق قورقۇپ تۇراتتى ھەمدە بارلىق دەرىزە ۋە
پەردىلەرنى ېئتىۋالدى .قايتا -قايتا وئيالنغاندىن كىيىن ،بىر بۇ ۋەقەنى ساقچىغا مەلۇم قىلىپ،
دېسكىنى ۇئالرغا تاپشۇرۇپ بەردۇق .شۇنىڭ بىلەن گولالندىيەدىكى بىر داڭلىق مۇخبىر بىز بىلەن
كۆرۈشۈپ ،ھىكايىمىزنى بىر داڭلىق مەتبۇائتتا ېئالن قىلىشى بىلەن ،بىر بىردىنال سوتسيال مېدىيادا
قىزىق نوقتىغا ائيالندۇق .بىز بۇنداق بولۇشىنى خالىمىغان بولساقمۇ ،ئەمما بىر بۇ ىئشقا ائرىالشماي
بولمىدى .جەسۇرنىڭ دۇبەيگە قىلغان بۇ زىيارىتى ائخىرى خەۋەرگە ائيالندى.بىزنىڭ بالىلىرىمىز
بولغانلىقى ۈئچۈن ،ۇئالرنىڭ بىخەتەرلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ،ائخىرى سوتسىيال مېدىياغا
ائرىلىشىشتىن باشقا تاللىشىمىز قالمىدى.

 .5مەتبۇائتالر خىتاينىڭ بۇ خەۋىرىنى ېئالن قىلغاندىن كىيىن ،ماڭا ۇئ ھۆججەتلەرنى يەتكۈزگەن كىشى
ۇئنىڭدا يەنە باشقا ھۆججەتلەرنىڭ بارلىقىنى ،بۇ پەقەت بارلىق ھۆججەتلەرنىڭ يېرىمى
ىئكەنلىكىنى ،يەنە بىر يېرىمىنىڭ «قاراقاش تىزىملىكى» دىگەن ماتىرىيالالر ىئكەنلىكىنى ېئيتتى.
شۇنىڭدىن كىيىن ماڭا خىرىس قىلىدىغان ۇئچۇرالر تۈشمۇ -تۈشتىن كىلىشكە باشلىدى .بۇ
ھۇجۇمالرنىڭ بىر قىسىمى خىتاينىڭ «يەر شارى ۋاقىتلىق گېزىتى» دىن كەلدى .ۇئالرنىڭ بىر
تەھرىرى ماڭا ۇئچۇر يولالپ ،ماڭا خرىس قىلىۋاتقانالرنىڭ ۆئز دوستلىرىم ۋە جەمئىيىتىمدىكى
ۇئيغۇرالردىن كىلىدىغانلىقىنى ،ھەرگىزمۇ خىتاي تەرەپتىن كەلمەيدىغانلىقىنى ېئيتتى ،شۇنداقال
مېنىڭ ۆئزۈمگە ھېزى بولۇشۇم كېرەكلىكىنى ېئيتتى .بىزگە توردا يەنە نۇرغۇن تەشۋىش ۇئچۇرلىرى ۋە
ىئنكاسلىرىمۇ يېزىلدى.مۇشۇ يېقىندا بىز گولالندىيەدىكى ۇئيغۇرالرنىڭمۇ تەھدىتىگە ۇئچرىدۇق ھەم
بۇ بۇنىڭدىن بەكمۇ غەلىتىلىك ھىس قىلدۇق .بىز يەنە ساقچىغا تېلېفون قىلىپ ,ۇئنى دوكالت
قىلدۇقھەمدە ھەر ۋاقىت ھۇشيارلىقنى يوقاتمىدۇق .بۇ ىئشالر باشالنغاندىن كىيىن ،مەن ھەر
ۋاقىت سىرتالردا بالىلىرىم بىلەن بىللە يۈرگىنىمدە ئەتراپىمغا دىققەت قىلىپ كەلدىم .مېنىڭ ىئلگىرى
يولدىشىممۇ شۇنداق ئەندىشىدە بولدى .ساقچىالر بىرەر ىئش بولۇپ قالسا ائگاھالندۇرۇش ۈئچۈن،
بىزنىڭ ۆئيگە بىخەتەرلىك سېستىمىسىنى وئرناتتى.
 .6يېقىندا مەن ۆئزۈممۇ خىتاينى تەكشۈرۈشكە باشلىدىم .مەن  70يىلدىن بۇيان جۇڭگو ھۆكۈمىتى
تارقاتقان ۇئيغۇرالرغا قارشى بارلىق ھۆججەتلەرنى ۋە سىياسەتلىرىنى يىغىپ بىر دوكىالت تەييارلىدىم.
ۇئالرنىڭ ھەممىسى ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرى يەنى «قىزىل باشلىق» ھۆججەتلەر بولۇپ ،ۇئالردا
ىئنتايىن مۇھىم ۇئچۇرالر يىغىلغان .بۇ ھۆججەتلەرنىڭ ئەڭ دەسلەپكىلىرى  -1949يىلىغا تۇتىشىدۇ.
ئەڭ مۇھىمى ،ۇئالر الگېر ھەققىدە ھۆججەتلەرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.مېنىڭ بۇ دوكالتىمدا ائرقا
سەپ تەمىناتى ۋە الگىرالرنىڭ ائساسلىق ىئقتىدارى (تۇتۇلغانالرنىڭ سانى ،ۇئالرنىڭ
ۇئچۇرلىرى،تۇتۇپ تۇرغان وئرۇنالرنىڭ ىئسمى قاتارلىقالر) قاتارلىق مۇھىم ۇئچۇرالر يېزىلغان .بۇ
دوكىالت  206بەتلىك دوكىالت بولۇپ،ھازىر بۇ دوكىالت ېئنگىلىزچىغا تەرجىمە قىلىنماقتا.
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