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UTFW2-010- خالمەت روزاخۇن 

 

يىل   .1 .بۇ  روزاخۇن  خالمەت  ئىسمىم  .  47مىنىڭ  شەرقىي   –  23ئاينىڭ  -11يىلى  -1973ياش  يۇرتۇم  كۈنى 

ئالىي مەكتەپنى  پۈتتۈردۈم. يۇرتتا شەھىرىدە مەن خىتاينىڭ نەنجىڭ  .دە تۇغۇلدۇمشەھىرىچۆچەك تۈركىستاننىڭ 

ئۈچۈن ئوقۇش  ماگىستىرلىق    دېنكى ئۈنىۋېرسىتىگەتوكيو  ئايدا ياپونىيەنىڭ  -4يىلى  -2015ئىشلەپ  سەككىز يىل  

ھازىر   ئىشلىدىم.بولۇپ قولۇمغا ئالدىم. شىركەتلەردە تېخنىك ئۇنۋانىنى ئايدا ماگىستىرلىق -3يىلى -2019م .كەلدى

ياخشىراق كېلىپ  ياپونىيەگە    ەن  م  بار.ئاشخانام  . بىر  قىلىۋاتىمەنھەم ياپونىيەدە سودا    شىركىتىم بار.بىر  ئۆزۈمنىڭ  

قايتىپ   ۋەتەنگە  ئىگەللىسەك  بىلىم  ياردەمدە  كېتىپ  بىر  ئويلىغان.بوالرمىز  خەلقىمىزگە  ۋەزىيەتلەر    دەپ  كىيىن 

ھازىرچە  جىددىيلىشىپ   بىزمۇ  كىيىن  قالدۇقدەپ  قايتمايلى  كەتكەندىن  م  -7يىلى  –  2018.تۇرۇپ  نىڭ ېئايدا 

ئىدى.  بار  ئۇكام  بىر  قالدى.  ئۈزۈلۈپ  ئاالقەم  بىلەن  راك    ئائىلەمدىكىلەر  ئۇنى كېسەل  ئۇنىڭ  بىلىپ،  بولغىنىنى 

ئاقسۇدىن چۆچەككە    ى چىقاردۇق.پاسپورتنمېڭىپ  پاسپورتالرنى بەرمىدى. يول  كېلەيلى دېسەك  لىپ  ېئياپونىيەگە  

لىپ  ېئياپونىيەگە    داۋاالش ئۈچۈن  شۇ چاغدا  بارسا، چۆچەكتە قايتىدىن پاسپورتنى يىغىۋالدى.گىلى  ئاپامنى كۆر 

  4ياكى  3 ئايالردا،-7يىلى – 2018 ئاالقىمىز ئۈزۈلۈپ قالدى. يىنېئايدىن ك- 8يىلى -2018 .ىمئىد كەلمەكچى

 . ئۇكام نتى دېگەقالدى  ىمئاي ۋاقت

 

بىر ھەپتە بۇرۇن   كۈنى، مىنىڭ بىر خىتاي ساۋاقدىشىمدىن ئاالقىلىشىپ يۈرۈپ،–  11ئاينىڭ  -12يىلى  -2018 .2

 . كېتىپتىكەنكۈنى تۈگەپ    3ئاينىڭ  -12يىلى  –  2018ئالدىم. ئەسلىدە  خەۋىرىنى    لىكئۇكامنىڭ تۈگەپ كەتكەن

يىلى  -2019بىر يىلدىن كىيىن    .بولۇپ يۈردۇقيېرىم  بۇ خەۋەرنى ئاڭالپ كۆڭلىمىز    ماڭا خەۋەر قىلمىدى.  شۇنىمۇ

ئىلىندى.توغرىسىدا    الر ئۇيغۇر   ا  ئامېرىكىدكۈنى  -3ئاينىڭ  -12 ئاكامدىن،  تۇيۇقسىز   قارار  مۇمكىن    "  ئايالىمغا 

  . دېدىدەيدۇ    " كۆرۈشىمىز بىلەن  نىڭ   ېئاكىمىز س "ئايالىم    دەپ ئۇچۇر كەلدى.   " كۆرۈشسەمبولسا خالمەت بىلەن  

  . ۇقئىدبار  بەشىمىز  ئوغۇلدىن    .ئوغۇل  ىكىشى. مەن تۆتىنچ  9قېرىنداش ئاپام بىلەن    8بىز    دادام تۈگەپ كەتكەن.

-2020.  بولدۇقكۆرۈشكەن  ئاينىڭ ئاخىرى    -12يىلى  –  2019تۈگەپ كەتتى. ئۈچ سىڭلىم بار. ئاكام بىلەن  ئۇكام  

بىر يىلدىن كىيىن ئۇكامنىڭ  ،. شۇ يەردە يىغلىشىپكۆرۈشتۇق  ئاكام ئۈچەيلەن  ، مەن ، ، سىڭلىم  ئايالردا -1ىلى ي

كەتكەن   ئاڭلىدىم.خەۋىرىنى  تۈگەپ  ئاغزىدىن  بۇرۇن    ئاكامنىڭ  ئۆزىمىزنىڭ  قېتىمالپ  نەچچە  ئۇنىڭدىن 

ت  ،ئاكامالر   ،قېرىندىشىمىز  ئەنسىرەپ  قانداق تۇرغاندۇ دەپ  قىلسامفلېئاپامالر   ، دىىقىلم ۇنمۇ  فتېل  ،لىنمىدىېئ  ۇن 

قىلمىدى. ئاالق  قەتئىي  مۇشۇنداق  كىيىن  يىلدىن  قار ئاالقىلىشىپ    الشتۇق.ىبىر  كەيپىياتىغا  ئۇالرنىڭ  سام  ىبولۇپ، 

سېلىۋېتىپتۇ دەپ ۇالرغىمۇ تەھدىت  ئ  تۇرغاندەك قىلىقالرنى قىلدى.كۆزىتىپ    قارشى تەرىپىدە بىر ئادەم باردەك،

 .قىلمىدىم گەپ 

 

ئۆزۈمنىڭ   .كۆرۈشتۇقامالر، سىڭلىم ئاپام بەش كىشى  كئابۇچاغدا    .قېتىم كۆرۈشتۇقيەنە بىر  ئىككىنچى قېتىم   .3

ۆيگە كېلىپ، ماڭا تېلىفون ئۇالر بىزنىڭ ئ  مەن بۇرۇن .كېسەلچانئاپام  يوقكەن.ھېچكىم  ئەتراپىداچاغدا ئۆيىدە. ئۇ

شۇنىڭغا ئاپامالر    . ۋاقىرىغاندەپ    "سەن گۇيالردىن  مەن قان قىساسىمنى ئالىمەن  ،ئاپام بىر نەرسە بولسا   "قىلغاندا،  

كۆردۈم،  ساقكەن. كۆردۈم.  ،كۆردۈمسىڭىللىرىمنى    ئاپامنى  بولدۇق.  ئاكامنى  يىغالشقان  ئاز  بىرئاز    بىر 

دېگەن  "كۆرۈشسەك  خالمەت بىلەن ئايرىم  "غا  ىۇنف لېپات ئاكامدىن ئايالىمنىڭ ت  -كىيىن پاتشۇنىڭدىن  پاراڭالشتۇق.  

بېسىم  ئارقىلىق  قانلىرى  قتۇۋاتقاننى، ئۇرۇق  ىلېتەھدىت س بالىالرغا  گەپ كەلدى. مەن باشتا مۇشۇ يەردە نۇرغۇن  

چىقماڭالر، يا بولمىسا باشقا نەرسە  نامايىشقا  دەيدىغىنى  يەنە    كۆرۈشسەم    ،ئاڭلىغاندىن كىيىنئىشلىتىۋاتقانلىقىنى  

بىلەن   شۇنىڭ  كەلدىم.  سوزۇپ  ئارقىغا  بار  ئامال  دەپ  ،  -9ئاينىڭ  -5دەيدۇ  بولغاندا  ۇنىغا  فلېت ئايالىمنىڭ  كۈنى 

م. ئايالىم كۆرۈشۈپتۇ.  ئىدى ۇن كەپتۇ. مەن ئۇ كۈنى يوقفېلت دەپ  " خالمەت بىلەن كۆرۈشسەم" بىۋاسىتەئاكامدىن 



بەك بىچارە چىراي، بولسا ئەتە    "ئايالىم    .سىمغا ئۇچرىغاندەكېشۇنداق ب  ئۇ كۈنى چىرايىغا قارا ماسكا تاقىۋاپتۇ،

 . دۇق ېد "ماقۇل ھە" .دېدىن قىلىمىز ۇفلېبىر كۆرۈشۈپ قۇيساڭ، ئەتە يەنە ت

 

ۇن  فل ېت  ئاكامدىن  يېرىمالردا  6ۋاقتى  نامازشام    كۈنى يەكشەنبە،-10    نىڭئاي  -  5يىلى  -2020سىىشۇنىڭ بىلەن ئەت   .4

بولسىمۇ ئۇالرنى ئۈنگە  ئۆزۈمنىڭ تېلېفوندا  ۇننى ماڭا بەردى.  فلېئايالىم ت  .ە ئىدىمئۆيىد دوستۇمنىڭ  كەلدى. مەن  

قۇلۇمدا (  ۋىدىيونى كۆرسەڭالر چىقىدۇ  )   ،دەپ  يىن سېغىنىپ قالسام ئەجەپ ئەمەس ېئاكامنىڭ ئاۋازىنى ك  لىۋااليېئ

يۇيوقتۈنۈگۈن    "  ،دېسەم"؟بولدۇڭ نېمە  "  ،تۇرالمىدىئاكام    ،ائاشۇ ۋىدىيود  .مۇئولتۇردتۇتۇپ   دىغان سۇنى  ۇل 

باشقا سۇئالغا   ،دى ئۆزىمۇېد "ياق ياق " دەپ " ؟ئۇردىمۇ  " دۇمۇشۇنىڭدىن كىيىن سور . دېدى "دەپ مەنۈكۆتۈر 

 ( ،قېتىملىق ۋىدىيودا، ئىككىنچى  بىلىسىلەر  سىلەر كۆرسەڭالرمۇ  )ئالغاندا،  ماسكىسىنى  يۆتكىۋەتتى. شۇنىڭ بىلەن  

چاندۇرماي قۇلۇمنى   ېدىم.لىپ قۇياي دېئچوقۇم  يىن بۇنى  ېئىششىپ كەتكىنىنى كۆردۈم. كۆرگەندىن كتەرەپ  بويۇن  

بولسىمۇ  ھېچ  كۆرۈنمەيدىغان يەردىن ،  تۇرۇپ  ئەكېلىپ   ئاكامنىڭ چىرايىنى    .لىۋاالي دەپېئۋىدىيوغا  بولمىسا 

ئون مىنۇت بولغان ۋاقىتتا ،ئاكامنىڭ ئەسلى دەيدىغىنى  -سەككىز  ۇندا  فتېل   بىرىنچى قېتىمدەپ ئويلىمىدىم.  ئىشلىتىمەن  

ياخشىجۇڭگونىڭ    ياخشى،سىياسىتى  جىنپىڭنىڭ  شىماۋۇ    چىقما،نامايىشالرغا  "  شۇ، ئانداق مۇنداق   "سىياسىتى 

  ئويلىمىغان يەردىن   .دېيەلمەيمىز مەي  باشقا بىر نەرسە  ېھە ماقۇل د  بۇنىڭغابىلىمىز    .(سىزمۇ ئاڭلىدىڭىز    )  دەپ

كەلگىنى  ئېغىر كۈن. ماڭا ئەڭ  بولغان الر بايرىمى ى ئان ئاشۇ ۋاقىتتا،دېسەم  ،ئېيتساالم ئاپامالرغا تۈگەپ گەپ 

  دەپ "؟ئەتراپىڭدا ئادەم بارمۇ".  ىقتىچىپ چېچىرايىنى ئ  ،لىۋېلىپېئئاكامنى گۆرۈگە    شۇ ئانىالر بايرىمى كۈنى، 

 .  كۆسەتتىدەپ ئەتراپنى   "يوقچكىم ىھ " .م ۇسورۇد

 

بولغاندا   .5 ئ  چىدىماي بۇ گۇيالر،،ئون مىنۇت  نى  ېخۇددى م  ، دەپ  "哈里买提"نى  ېچىپ چىقتى .مېچىرايىنى 

شۇ يەردە      چىقتى.ۇنغا  فتېل  سالماقچى بولغاندەك  نچرقۇويۈرىكىمگە قباشتا بىر    .قورقۇتۇپيەيدىغاندەك ئادەمنى  

بولسا    ، دېسەمكۆڭلۈمدىكىنى   بولغان  مۇمكىنېۋىلىققاتىللىق  شارائىت  كىيىن،   .ئىدى  تىشىم  بولغاندىن  يەردە    بۇ 

يىن مۇشۇنى بولسىمۇ  ېيغاندىن كولىپ قېخىيال بىلەن ئىسپات ئگەن  ىدلىدا   وئاكام خەقنىڭ ق  ،بېسىپئاچچىقىمنى  

  بۇرۇن  بۇ خىتايالر باشتا بۇرۇنقى ئىشلىرىمنى كۆتۈرۈپ چىقتى.دېدىم .ي  سورايدۇ ئاڭالنېمە  ،  دەپقوياي  لىپ  ېئ

 خىتاينىڭ(   ۇندا كۆرۈشكەنف) تېل  مۇشۇنىڭ.  سالغانتەھدىت    غامەن ئۇالر قېتىم  بارغاندا بىر  يېنىغا  ئاپامالرنىڭ    ئۇالر 

 . دېگەنتى  "مۇناسىۋەتتە بوليېقىن  سەن بىز بىلەن    ئاپاڭنى يوقالپ چىقتۇق،"  ل ئاستىدىكى بىر قازاق باال كەلگەن،وق

دەپ   "ھە"ئۇ يەردە.    .دېدى    "مەن شۇ"بىراقال ئۆچۈرۈپ ئاالقە قىلمىغان.    نىئۈندىدار   دىن  نۇفلې مەن ئۇ كۈنى ت

ئەگەر سەن مەن  "  ،قىلىپ تەھدىت قىلىپ يۈرۈپ دېگەندەك    ، "مىز بار ۇبولغدوست  بىزنىڭ سەن بىلەن  "يدۇم.  وق

بىز   ئامانلىقىنى  ئاكاڭنىڭ  قىلساڭ،  ياخشى  مۇناسىۋەتنى  ئ"  بىرىمىز قوغداپ  بىلەن  ئاكامنى  دېدىچۇقال  ودەپ   .

ت  ،ئولتۇرغۇزۇۋېلىپ بىزنىڭ گ  "رورىستالر ېخۇددى  ئۆلمەيدۇ  ېپىمىزنىسەن  ئادەم    ، دىگەندەك   "ئاڭلىساڭ ماۋۇ 

 امنى ئۆز ئاك  ۇم.زىقىدا كۆيگەندەك بولدوجەھەننەمنىڭ د  تتامىنۇ  30. ئاشۇ چاغدىكى ئاخىرقى  تەھدىت قىلدى  اڭام

 ، كۆرۈشكەندەقېتىملىق  . ئۇالر بىرىنچى  دېدى  مۇنداق مۇنداق قىلىپ بەر   .دىسىم قىلېماڭا مۇنداق بتۇتۇۋېلىپ  لىدا  وق

ياپونىيە  ڭ  بىزنى دەپ  جەمئىيىتىنىڭ  ئۇيغۇر  مەسىلەن  توغرا  بىلەن  .بېرەلمىگەنئىسمىنى  سىلەر  نىمە   مەن 

 .  دېدى  "ئاالقىلىشىمىز يەنە  ".  دېدىم   "كۆرۈشەرمىز بىز يەنە    "دەپ ئاكام بولغاندىن كىيىن  مەن) ھەمكارلىشىمەن(ىقىل

 

بېسىمنىڭ  بۇ  دېيەلمەي  ،  ھېچكىمگە دېيەلمىدىم  بۇ گەپنى، دېيەلمەيمەن  ئىككى كۈن يا ئايالىمغا    يىن  ېنىڭدىن كشۇ .6

ياققا    ،ئېغىرلىقى پائالىيەت  قېرىندىشىڭىز ئاكىڭىز  قارىسىڭىز  بىر  بىلەن تەڭ  ياققا قارىسىڭىز سىز  بىر  لىۋاتقان ىق، 

 ، يېقىن دوستىمىز ئەڭ  ياپونىيەدىكى  كىيىن مۇشۇ ئىشنى  شۇنىڭدىن    .ئىككى ئوتنىڭ ئىچىدە كۆيۈپ چىقتىم،  قېرىنداشالر 

رەئىسى  جەمئىيىتىمىزنىڭ   قېرىندىشىمىز  مۇئاۋىن  مەسلىھەتلىشىپئابدۇكېرىم  بولساق  خىتايغا    بۇ"  ،بىلەن  بوزەك 

بۇ     "بولمايدۇ ئۈستىگە  .)قىلدۇق(  پائالىيەتنىدەپ  كۆردىڭىز قېتىملىق  ئىككىنچى  )  ئۇنىڭ  ىنچى ئىكك  (ۋىدىيونى 

ئااللمىغان ئاكام ئىككىنچى  قېتىمدا بېلىنى  بىرىنچى    .بولدىمىكىن دەپ قالدىمتوغرا  مىنىڭ قىلغىنىم  قېتىملىق ۋىدىيودا  



ئاقىرىپ،  ،قېتىمدا بولىدۇ،  ئەگەر  دېگەنتىم    "ھە".ئولتۇرۇۋاتىدۇ  ساغالم    رەسىمنى كۆرسەڭالر  قىلدى.  مۇنداق 

تاشالپ قۇلىقىنى كېسىۋېتىپ  ، يا بىرەر  قىۋېتىپېچلىنى  وق  ،قىۋېتىپېچبولسام، چوقۇم يا بىر پۇتىنى  دېمىگەن    "ھە"

بىز بۇ  .  بوالتتىقىلمىسام شۇنداق  ئىككىنچى قېتىم    ،يۇپودەپ ق  "ماقۇل"بىرىنچى قېتىم  ئەگەر    مۇمكىن.بېرىشى  

قىلىۋاتقان ئوياليدىغىنىم مەن پەقەت تىرورىسىتلىق  ئۆزۈم  ئەمدى    ،ئامال بار چوڭ بىر خىتاينىڭئويلىشىپ  ئىشنى  

خاتالىقنى ،جىنايەتنى بولۇۋاتقان  ساقچىغا مۇشۇ  دېسەك  . پۈتۈن دۇنيانى ساقچى  ئاشكارىلىدىم  بىر ئادەمنى ساقچىغا  

قىلغىنىم. مىنىڭ  قىلىش  ئەمەس.  ئاشكارا  ئىش  ئوياليمەن.  باشقا  داڭلىق  ياپونىيەدىكى    ئاشۇنداق  تېلېۋىزىيە  ئەڭ 

ئىشلەۋاتقان    دىكىئىستانسىسى ئىدى  تىمىز  ېبىلەن مۇناسىۋياپونلۇقالر  بىزنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى  ۇالرغا   ئ.  بار 

مۇنداق ئىسپات چىققان يەر   " بولدى.تېپىۋالغاندەك ئالتۇن يىن ېكخەۋەر قىلدۇق. ئەمدى بۇ ۋىدىيونى كۆرگەندىن 

مۇشۇنداق  قېتىم  ئامال بار ئىككىنچى    "  .بىلەن بۇالرمۇ كىرىشتىشۇنىڭ    .دېدى  "چىپېچىرايىنى ئ  ە،يوق ھازىرغىچ

ئاشۇ ۋىدىيونى قېتىملىق ئىككىنچى  . دېدى "سۆزلىشىدىغان پۇرسەت بولسا بىر ھازىرلىساق نەق مەيداندىن ئالساق

 .دېگەنۇن ئۇرىمەن فل ېبىر كۈن بۇرۇن ئەتە ت .ئالدۇقئۆزۈمنىڭ ئۆيۈمدە دىغان چاغدا ىئال

 

سائەت    كۆرىشىمىز،كۈنى  -7ئاينىڭ  -6  )ئەتە كۆرۈشىمىز   .كۈنى ئاكامدىن يەنە بىر گەپ كەلدى–  6ئاينىڭ    -6  .7

بۇ   ،يغاچقاودىم .شۇنىڭ بىلەن بىر كۈن بۇرۇن خەۋەر قىلىپ قېد  "ماقۇل" دە.  4ئاشۇ يەرنىڭ ۋاقتى  دى.ېد (دە7

ئاشۇ    ئالدى.ۋىدىيو  ئىككى ياقتا تۇرۇپ نەق مەيداندىن  لىپ  ېئۆيگە كمۇخبىر  دەپ ئىككى  مۇخبىرالرغا  ئىشنى  

ئىشىمىز  بىرىنچى  قىلغان  بىزنىڭ  زادى    " چاغدا  ن  ، ئادەمنېمە  سەن  ئىشىنىمەنېمەن  ساڭا  ئۈچۈن    .دىمدې  "مە 

بار كىملىكىنى كۆرسەتسۇن".گەندې  دە  مۇخبىرالرمۇ شۇنى  ۇ  ئدېگەن    国家安全  اق  سورىس  دەپ.   " ئامال 

ھەممىنى  .رەسىمدەبىزگە    كۆرسەتتىكىنىشكىنى   ۋىدىيونىڭ  ئااللمىدىممەن      ئاشۇ  يېنىمدا  ئىككى    .ئۆزۈم  ئاشۇ 

نىشكە ېك بۇ  " دەيدۇئېنىق  ۇندىكىلەر(ف)تېلئىلىپ بۇنى خەۋەر قىلىپ بەردى. ئاۋۇالر ئاپپاراتىدا  ئۆزىنىڭ  ئاپپاراتچى 

، يەرلىك باشقۇرىدىغانلىقىنىئۇالرنى دۆلەتتىن    گە "دەپ. بىز   "بۇ بەك مۇھىم نەرسە.  قاپ كەتسە بولمايدۇ.ر تا

. ئىدىم ئىلتىماس قىلغانيېقىندا شۇ  .غاننىشكىسىنى ئالمىېكياپوننىڭ دەيدۇ. مەن  "ىىنباشقۇرمايدىغانلىقھۆكۈمەتنىڭ 

ياپوندىكى   لىمىز.ئالماقچى بولساڭ بىز ساڭا ياردەمدە بونىشكىسىنى  ې ياپوننىڭ كسەن  "دەيدىغىنى  ئۇالرنىڭ  شۇنىڭغا  

. ئاشۇ  دېدى  "رىمىز ېبەزى بىر سىياسەتچىلەر بىلەنمۇ ئاالقىلىشىپ ب  رىمىز.ېبىلەن ئاالقىلىشىپ بئادەملىرى  خىتاينىڭ  

يىن ېشۇنىڭ بىلەن سورىسام ئۇنىڭ ئىسمىنى چىقارمىدى. ك  .دېگەنسوراپ باق  دەپ    ؟"سىياسەتچى كىم"يەردە  

 )ئويالپ(   تىدۇ دەپېبەك سوزۇلۇپ ككېيىنكى سۆزلىشىشتە. ئەمما خەۋەر چىقىشى    ئىدى  چىقىرىپ قىلىشى مۇمكىن

 . )پۈتۈشمىدۇق( سۆزلىشىشكە توختىمىدۇقئۈچىنچى قېتىم 

 

كۆرسەتكىنىم    .8 يەردە  بەش  ئ بۇ  سورىغان  مەن  سوئالى  ۇنىڭ  چاغدا  .شۇ  سورىغان   .غانيېزىۋالبار  ئۇنىڭ 

بىز يىغىن    ."ئەزالىرىدائىمىي  تىڭالرنىڭ ئومۇمىي يىغىندا يىغىنغا قاتنىشىدىغانالرنىڭ  ىئيجەمى  " بىرسىسوئاللىرىدىن  

-7ئاينىڭ  –  6ئۇالر شۇ يىغىننى بىلىپ بوپتۇ.  ،  لمىغانتۇق. راست گەپنى قىلسامىخەۋەر قھېچكىمگە  ئاچىدىغاننى  

جەمئىيىتىنىڭ   ئۇيغۇر اپونىيە  يشۇ چاغقىچە  "بولغان يىغىننى بىلىپ بوپتۇ.  كۈنى ئېچىلماقچى  -  28بىزنىڭ  ۈنى  ك

ئالمىشىدىغان مەخمۇتنىڭ  . مۇشۇ ئىلھام  رەئىس  ئىدى  بۇرۇن ئىلھام مەخمۇت بىزنىڭ  "  ئەزالىرى كىم ؟دائىمىي  

يەردە  خەۋەرلىرىگچە    ئۇ  بوپتۇ.  بىر  بىلىپ  ئىلھام بولۇشى  بولغان  گەپلەر  كىچىك  بەزى  بىز  .ئەمما  مۇمكىن 

 . دۇبۇالر بىلىخەۋەرگىچە شۇ  مىگەنتۇق.ېىنى دىدىغانلىق ش ىمەخمۇتنىڭ ئالم

 

سورىغ .9 ئورنى  ئۇ    كۈنى-28ئاينىڭ  –   6  "نىىئىككىنچى  قاتنىشىدۇ؟يىغىنىنىڭ  كىملەر  سوئال    "نەدە  . دېگەن 

تۆتىنچى  دېدى  ؟"قىلىسىلەر ھەل  مەسىلىلەرنى  قانداق    "ئۈچىنچىسى بولۇپ  دەپ  مۇھىم.  سوئال  .  ياپونىيە  "بەك 

دولقۇن  ئۇيغۇر   ئاالقە    ئەيسا،جەمئىيىتى  قانداق  بىلەن  قادىر  رابىيە  قانداق    ؟قىلىشىسىلەر ياكى  سىلەرگە  ئۇالر 

يىن بىزنىڭ بىر  ېبۇنى سورىدى مەندىن. ئاندىن ك  .دېگەندەك  ؟"قىلىسىلەر قانداق ئىشالرنى    ؟بۇيرۇقالرنى بىرىدۇ

دەپ    " رىمەنېبجاۋاب  يىن  ېتۇرۇپ تۇر مەن ك"بۇ سوئالالرنى سورىغاندىال مەن  يىللىق پىالنىمىزنى سورىدى.  



جاۋاب  تەكشۈرۈپ  جاۋاب بېرەلمەيمەن  ھازىر    "قۇتۇلدۇم.سوئالىدىن  يۇپ ئۇالرنىڭ  وئارقىغا قيېزىۋېلىپ جاۋابنى  

پۈتۈن  دېدىم  "بېرەي ئىشلىتىپ  وياپسوئالالرنى  .  قىسمىنى  ئىشلىتەلەيدىغان  ئۇالر  ئالغان،  ھەممىسىنى  نلۇقالر 

قۇتۇلۇپ قالغاندەك  بېسىمالردىن لۇق بەرمىدى. بۇ يەردىمۇ بىر سائەتتىن ئارتۇق سۆزلەشتۇق .ئاكام و قالغىنىنى ت

ئاق تۇردى.ىر ىچىرايى  قالغاندەك  ك  پ  بولغاندىن  سۆزلىشىپ  ياپېبىز  بۇنداق ۇ  ئۆزۈمم،  دېدىنلۇقالرمۇ  ويىن، 

ۋالغۇچە ىقى. بۇ خەۋەر چئۆچۈرۈۋەتتۇقۇنىدىكى ئۈندىدارنى  ف لېئايالىمنىڭ ت  دېدىم.   مەن چىدىيالمايمەنكېتىۋەرسە  

يىغىن    چاغدا،   بولغان  كۈنى-7ئاينىڭ  -  6  . گەپ بار بىر  دېگەن  . ئەڭ ئاخىرىدا  شمىدۇق  ەئاالقىلبولمىغاندا  چ  ىھ

ئ ئىككى ئۈچ    ئاالقىدار دىغانلىقىغا  لىچىېقاچان  ئۇچۇرالرنى بۇ    بىلمەيتتى.چكىم  ىھباشقا  ياپونلۇقتىن  بۇ خەۋەرنى 

. ۋىدىيۇغا قورقتۇق. شۇنىڭغا بىز بەك  دۇ ئۇالر بۇ خەۋەرلەرنىڭ ھەممىنى بىلى  ۇنالردىن ئالدىمۇ بىلمەيمىز.فلېت

ھەممەيلەن بىز  كەتسە،  تارقىلىپ  ئىشالر  بۇ  قۇتۇلدۇرالمايمىز،  ئالغان  ئىشلىيەلمەيمىز.   ئاكىمىزنىمۇ  خەۋەرمۇ 

ئايالىمنىڭ   بار  ۈۈز ۈرگئۆچ   نىئۈندىدارىدەرھال  مۇناسىۋىتى  بىلەن  ئۆزىمىز  باشقا  بىلەنمۇ  بالىالر  ۋەتتىم. 

.  ئېچىلدىئوڭۇشلۇق  يىغىن  كۈنى  -  28.  ئالدۇق  نى  ئالدى  ۋەئۆچۈرۈۋەتتۇق  ۇنالردىن  فلې، تئۈندىدارنى  ئاالقىلىشىپ  

بارىدۇ.  كېتىپ  يىڭى ئۆزگەرتىشلەرنى كىرگۈزۈپ ھازىر ياخشى    . چىقتىرەئىس  يىڭى  ئىلھام مەخمۇتنىڭ ئورنىغا  

  تەۋرەپ كەتتى.ياپونىيە  پۈتۈن    چىقاردى.ياپونىيەدە خەۋەرگە  بۇنى رەسمىي خەۋەر قىلىپ    كۈنى  -  24ئاينىڭ  -  6

ئىشلەتكەن بولدى. ئاندىن  تېلېۋىزىيەلەر  يىن بەزى  ېئاندىن ك  مۇشۇنچىلىك دەرىجىدە بولۇپ كەتتىمۇ دەپ.   خىتاي  

 . ئېيتتىكەچۈرمەيدىغانلىقىنى ياۋۇزلۇقىنى خىتاينىڭ  ،بۇنى ئىشلىتىپياپوننىڭ تېلېۋىزىيەلىرى 

 

باشتا    ،قۇتۇلدۇرۇشنىڭ بىردىنبىر يولىئاۋۇ يەردە ئاكامنى    قەھرىمان قىلىش ئەمەس. ئۆزۈمنى  ىم  دنىڭ مەقسىېم  .10

ئۆ ئەتە  بىلسە،  دۇنيا  دۇنيا.  گپۈتۈن  بار  سورىقى  بۇنىڭ  ياپونىيەدىن  ۈن  گېزىت ،  تېلېۋىزىيە  كەتكەن  يېقىندا 

ۇن  فلې، سىڭلىڭغا تئۇالنمايۋاتىدۇۇن قىلساق  فلې ئاكاڭغا ت  .قىلىۋاتىدۇۇن  فلېشاڭخەيدە تۇرۇپ ماڭا ت  . مۇخبىرلىرى بار 

بارماقچى. مۇشۇ مۇخبىرالرنىڭ ئۆيگىچە    مۇخبىرالر   ۋاتىدۇ. قىسقىسىىر ېبئېنىقالپ  دەپ  نمايۋاتىدۇ  ئۇالقىلساق  

بىزنىڭ   شى مۇمكىن.ىلېبولمىغاندا ئاكامنىڭ ياشىشى ئۈچۈن بىر سەۋەپ بولۇپ قھېچ بارغىنى، دۇنيانىڭ بىلگىنى 

قايتقان  يېقىندا  شۇ  . مۇبىلىۋاتىدۇپۈتۈن دۇنيا  ۋەھشىيلىكىنى  خىتاينىڭ    كۆزلىگىنىمىز شۇ.  بىر سىڭلىمىز  ياپوندىن 

دەپ   بىز   .قايتقاندادىسىنى  ئۈچۈن  شۇنىڭ  بەردى.  تاشالپ  ئۆلۈكىنى  ئىگە    قېرىندىشىغائۆزىمىزنىڭ    نىڭئۇنىڭ 

دۇنيانى   ،پەقەت بۇ  جىنايەتنىدېگەندەك  مۇشۇ يولدىن باشقا يول يوقمىكىن دەپ قالدىم. مەن باشتا    چىقىشىمىزغا

شۇ . قىلىدىغىنىم  تەلەپ    ،قېلىڭالر بولمىغاندا ئاكامنى قۇتۇلدۇرۇپ  ھېچ  .تىۋاتىمەن  يئېئاشۇالرغا    ،دېسەمبىر ساقچى  

بار. يەنە.  ئۇيەردە ئۈچ سىڭلىم  بار  ئاكام  ئا  ئىككى  بومانلىقىنى قشۇالرنىڭ  دا بەرگەندەك  BBC   .رىڭالر ېغداپ 

 ن.قىلىمەئۈمىد ئۇنداق بولۇپ قالمىسۇن شۇنى سىڭىللىرىم 

 

. جەزملەشتۈرۈرىمەن قوشۇلىدىغانلىقىمنى مەزمۇنىغا ئۇنىڭ ، چۈشەندىم  ۋە ئوقۇدۇم باياناتىنى گۇۋاھلىق بۇ مەن

  ئاممىسىغا خەلق كەڭ  توردا ،  قىلىنىپ ئېالن  بېتىدە تور كوللىگىيەسىنىڭ  سوت ئۇيغۇر بايانات بۇ ،  ئىگەللىشىمچە

مېنىڭ بۇنىڭغا باشقا پىكرىم يوق. تەمىنلىنىدىكەن،   

:ئىمزا  

   :چېسال

 

 


