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مەن گۈلنار ،دادامنىڭ ىئسمى مىرزا .ېئلى قازاق ائپتونوم وئبالستى چاپچال ناھىيەسى سەككىزسوم يېزىسىدىن،
-1978يىلى -8ائينىڭ -11كۈنى تۇغۇلغان-2015 .يىلى -12ائينىڭ  -9كۈنى تۆتىنچى باالم قوسىقىمدا 6
ائيلىق بولغاندا ،تۇغۇت چەكلەش وئرۇندىكىلەر ۆئيىمگە ساقچىالر بىلەن بىرگە كېلىپ ،ئەگەر قورسىقىڭدىكى
بالىنى چۈشۈرۈشكە ۇئنىمىساڭ ،ېئرىڭ باختنى ھەم سىنىمۇ تۈرمىگە سواليمىز دېدى .ۇئالر قورسىقىمدىكى
 6ائيلىق بالىنىڭ مېڭىسىگە ۇئكۇل سېلىپ ۆئلتۈرمەكچى ىئكەن .مەن ۇئالرغا قارشىلىق بىلدۈرۈپ ،مىنىڭ
خىزمىتىم يوق  ،سىلەر بىلەن ھېچبىر ائالقەم يوق ،يولدۇشۇم ىئشلەيدۇ  ،بالىنى بېقىشقا قۇربىمىز يېتىدۇ ،يەنە
سىلەردىن بىر تىيىن پۇل ائلمىساق ،دېدىم .ئەگەر بالىنى تۇغسىاڭ يولدىشىڭىزنى تۈرمىگە سولىۋىتىمىز دېدى.
ۇئنىڭدىن كېيىن -2015يىلى -12ائينىڭ -9كۈنى مەجبۇرى باال چۈشۈرۈش ھۆججىتىنى كۆتۈرۈپ ىئككى
ائدەم كەپتۇ .ۇئالر مېنى چاپچال ناھىيەلىك دوختۇرخانىغا بېرىشكە مەجبۇر قىلدى .مەن دوختۇرخانىغا باردىم،
دوختۇرالر ماڭا باال چۈشۈرۈش دورىسى بەردى ،دورىنى ۈئچ كۈن ىئچتىم  ،ئەمما باال چۈشمىدى .قوسقىم بەك
ائغرىپ ،جېنىم قىينىلىپ كەتكەچكە ،ۇئالر مېنى چاپچال ناھىيسىدىن غۇلجىغا يۆتكىدى .غۇلجىدىكى
دوختۇرخانىدا ماڭا ناركوز ۇئكۇلى سېلىپ ،پۇت قولۇمنى كارۋاتقا مەھكەم باغلىۋەتتى ،بىرائز ھوشۇمغا كېلىپ
ۋاقىرشىمغا يەنە وئكۇل سالدى .ئەتتىگەن ھوشۇمغا كەلسەم ،قورسۇقۇمنى وئپراتسىيە قىلىپ بالىنى پارچىالپ
ېئتىۋىتىپتۇ.
ئەتىسى چۈشتە سائەت وئن ىئككى ،بىرلەردە ھۇشۇمغا كېلىپتىمەن .ئەسلى يولدىشىمنىڭ سىڭلىسى كېلىپ،
يىغالپ تۇرۇپ دوختۇرالردىن مېنىڭ ۈئلۈك تىركلىكىمنى سوراپتىكەن ،قورقما ھوشۇغا كېلىدۇ دەپتۇ.
قورسىقىمدىكى باال وئغۇل باال ىئكەن .ۇئالر باالمنىڭ پارچىلىرىنى  ،قول پۇتلىرىنى قەغەزگە يۆگەپ ياستۇقىمنىڭ
يېنىغا قويۇپ قويۇپتۇ .باال چۈشۈرۈش ھەققى ۋە دوختۇرخانا ھەققىنى ۆئزىمىزگە تۆلەتتى .ۇئنىڭدىن كېيىن
قەغەزگە يۆگەلگەن بالىنى ېئلىپ چىقىپ كۆمىۋەتتى.
ائرىدىن ىئككى ائي ۆئتمەستىن پىالنلىق تۇغۇتتىن ائدەملەر كەلدى .گۇڭشىدىن بىر خىتتايمۇ كەلدى .ۇئالر ساڭا
مەجبۇرى ۈئزۈك سالىمىز دېدى .دوختۇرالر مېنى تەكشۈرۈپ كۆرۈپ بۇ ائيالغا ۈئزۈك سالساق بولمايدۇ ،بالىنى
وئپىراتسىيە قىلىپ ائلغاندا ،باالياتقۇ ېئغىر زەخمىلەنگەن ىئكەن دېدى .ئەمما ۇئالر چوقۇم سالىسەن دېدى .ۇئ
يەردە قورققىنىڭىزدىن سالغۇزۇشقا بولمايدۇ دېيەلمەيسىز .سالغۇزمايمۇ ائمالىڭىز يوق .باشقا بالىلىرىمنى وئيالپ
ۈئزۈك سالغۇزدۇم.
ۇئنىڭدىن كېيىن بىز غۇلجىغا كۆچۈپ باردۇق ،قازاقستان بىلەن غۇلجا ائرلىقىدا سودا قىلدۇق .يولدۇشۇم
قازاقستانغا كۆك تات يۆتكەپ ساتتى .مەن غۇلجىدا قازاقستاندىن يولدۇشۇم ئەكلەگەن قازان قاتارلىق نەرسىلەرنى
ساتتىم.
- 2017يىلى -11ائينىڭ -1كۈنى يولدىشىمنى تېرورچى دۆلەت قازاقستانغا بېرىپ كەلگەن دەپ تۇتىۋالدى.
مەن غۇلجىدا قالدىم .غۇلجىدا تەشلەپكە ،قازاق بازىرى قاتارلىق قازاقستاندىن كېلىدىغان مالالرنى ساتىدىغان
بازارالرنى تاقىۋەتكەنلىكى ۈئچۈن ،ماللىرىمنىمۇ ۇئچۇق ساتالماي ،يۇشۇرۇن سېتىپ يۈردۈم .چوڭ قىزىم
گۇاڭجۇدىكى ائلىي مەك تەپنى پۈتتۈرۈپ كەلگەن ىئدى .ىئككىنجى قىزىم چاپچالدا -8يىللىقتا وئقۇۋاتاتتى.
وئغلۇم  3ياش ىئدى .شۇنداق قىلىپ بالىلىرىم بىلەن قالدىم.

-2018 .7يىلى-1ائيدا چاپچال ناھىيەسىدىن بىرقانچە ساقچى ۋە تۇغۇت چەكلەش ىئدارىسىنىڭ ائدەملىرى
مېنى ىئزدەپ كەلدى .ۇئالر ماڭا بىر پارچە خەت بەردى .خەتنى ئەسلى چاپچال ناھىيەلىك تۇغۇتنى چەكلەش
ىئدارىسى يازغان بولۇپ ،خەتتە مەن تۆلەيدىغان پۇلنىڭ سانى ۋە تۆلەش مۇددىتى بار ىئدى .ۇئالر ماڭا بۇ
پۇلنى بىر ھەپتە ىئچىدە تۆلىمىسەڭ الگىردا ياتىسەن ،يولدىشىڭ ئەمدى الگىىردىن قايتىپ چىقالمايدۇ .سەن
باللىرىڭنى قويۇپ ما پۇلنى قانداق تاپساڭ تېپپ تۆلە ،دېدى.
 .8بىر كۈن-يىغلىدىم ،پۈتۈن خوشنىلىرىم ۇئيغۇر ىئدى ،ۇئالر تەسەللى بەردى .بىرسى بىر كۈنى گۆش ئەكىرىپ،
يەنە بىرسى بىر كۈن سۈت ئەكىرىپ ياردەمدە بولدى . .ۇئالرنىڭ ائىئلىسىدىنمۇ بىردىن ائدەم تۇتۇپ كىتىلگەن
ىئدى .بىر ھەپتە ىئچىدە ۇئنىڭدىن بۇنىڭدىن قەرىز ېئلىپ  ،پۇل توپالپ ،چاپچالغا بېرىپ ،پۇلنى تۇغۇت
بۆلۈمىگە بەردىم .پۇلنى ېئلىپ مېنى قول قويدۇرۇپ بولغاندىن كېيىن سەن وئقۇيسەن دەيدۇ .مەن پۇلنى
بەردىمغۇ ،نىمىشقا وئقۇيمەن دېسەم ،الگىردىكى ېئرىڭگە ياخشى بولىشى ۈئچۈن ،سەن ياخشى وئقۇپ ھەر
كۈنى  100نۇمۇر ېئلىشىڭ كېرەك.ئەگەر  100نۇمۇردىن تۈۋەن ائلساڭ ېئرىڭدىن نۇمۇر تاراتىمىز ھەم
ېئرىڭنى كېسىۋېتىمىز دەيدۇ.
 .9شۇنداق قىلىپ مەن غۇلجا بىلەن چاپچال ائرلىقىدا ،بېرىپ كىلىپ يۈرۈپ وئقۇدۇم .بىر ائيدەك وئقۇدۇم،
بالىالرغا قارايدىغان ھېچكىم قالمىغان ىئدى .بىر ائيدىن كېيىن غۇلجىدىكى  20ىئشخانە دەپ ائتالغان يەردىن
ۆئيىمگە  6نەپەر ساقچىالر كەپتۇ .ۇئالر ماڭا سەن بۇ ھويلىدىن كۆچۈپ كەت دېدى .مەن نېمىشقا كۆچۈپ
كىتىمەن دېسەم ،ۇئالر سېنىڭ ېئرىڭ تېرورچى ،سەن گۇمانلىق ائدەم دېدى .ۇئالر كىملىكىمنى تەكشۈرگەندە
قىزىل بەلگە چىقىدىغان ۋە چىقىرايدىغان قىلىپ قويۇپتۇ.
ۇئال ساڭا ۈئچ كۈن ۋاقىت بىرىمىز ماۋۇ ۆئيدىن كۆچۈپ ،چاپچالدىكى مەھەللەڭگە كېتىسەن ،شۇ
.10
يەردە وئقۇيسەن دېدى .كەتسەڭمۇ كىتىسەن ،كەتمىسەڭمۇ كىتىسەن دېدى .بولمىسا سىنى بۇ يەردە
تۇرغۇزمايمىز .سەن گۇمانلىق ائيال غۇلجىدىن ھېچيەرگە بارغۇزمايمىز دېدى.
شۇ كۈنىىدن باشالپ ھەر كۈنى بىر ساقچى دەرۋازامنىڭ ائلدىدا مىنى ماشىنىدىن چۈشمەي كۆزىتىپ
.11
تۇردى .خوشنىالر مۇ شۇنداق قورقۇپ كەتتى.نېمە قىلىپ قويغىنىمنى ۆئزۈممۇ ۇئقمايمەن ،خوشنىلىرىم مەندىن
قورقىدۇ ،يىراقتىن ساالملىىشىپ قويۇدۇ.
ۇئنىڭدىن كېيىن بۇ سوغاقتا نەدىن ۆئي تاپارمەن دەپ يۈرسەم ،بىزنىڭ دادۈيدىكىلەر ئەسكى بىر
.12
ۆئينى تېپىپ بەردى ،قىشنىڭ قاتتىق سوغوقىدا باللىرىم بىلە ائشۇ ۆئيگە كۆچۈپ باردىم .ۆئي بەك كونا بولغاچقا
يامغۇر،قار ۋە سوغاققا دالدا بواللمايتتى .ۇئ يەردە پىالندىن ائرتۇق باال تۇغقان ،ېئرى الگىرغا كىرىپ كەتكەن
ۇئيغۇر ۋە قازاق ائيالالر بار ىئدى .ۇئيغۇر ائيالالرنىڭ ائرىسىدا يولدىشى ۋە بالىلىرى ناماز وئقىغان دەپ ۇئالرنى
 20يىللىق 25 ،يىللىق كېسىۋېتىلگەن ائيالالر بار ىئدى .رەيھان ىئسىملىك ۇئيغۇر ائيال بىلەن بىر پارتىدا
وئلتۇرۇمەن ،گەپلىشىپ تۇراتتۇق ،يىغاليتتى  ،يولدىشى كىسىلىپ كەتكەن ىئدى .بۇ يەردە كۆرگەن ىئشالرنى
سۆزلىسەك ،نەچچە كىتاب بولىدۇ .ھازىر ائغرىقچان بولۇپ قالدىم.
ئەتتىگەندە گۇڭشىنىڭ ىئچىگە كىرىمىز ،وئقۇيمىز .ئەتىراپىمىزدا كامېىراالر بار ،تىلىفۇننى يىغىۋالىدۇ.
.13
بۇالرنىڭ يولداشلىرى الگىىردا،بالىلىرى وئقىيدۇ  ،كىم پۇل تاپىدۇ ،قوساقنى قانداق باقىدۇ ،بالىغا كىم قارايدۇ ،ۇئالر
ھېچ وئيلىمايدۇ .بىر كۈنى مەن«:بىز بۇ يەتدە وئقۇيمىز ،ېئرىمنى الگىرغا ئەكىرۋالدىڭالر ،پۇل تاپىدىغان  ،بالىلىرىمغا
قارايدىغان ائدەم يوق .بىز قانداق ياشايمىز دېدىم .ۇئالر« بۇنىڭ بىلەن بىزنىڭ ىئشىمىز يوق ،سەن چوقۇم بىزنىڭ
دېگىنىمىزگە بويسۇنىشىڭ كېرەك دىدى.

بىر كۈنى باالم قىززىپ ائغىرىپ قېلىپ ،خوشنىالر دوختۇغانغا ائپپىرىپتۇ .قىزىتمىسى 40تىن ېئشىپ
.14
كىتىپتىكەن .ۇئالرنىڭ بالىمىزنىڭ ۆئلۈپ قېلىشى بىلەنمۇ كارى يوق.
يولدىشى ناماز وئقىدى دەپ كىسىۋەتكەنلەرنىڭ ھەممىسى قازاق بىلەن ۇئيغۇرالر ،تۇڭگاندىن ائنچە
.15
مۇنچە بار.
ھەر سەيشەنبە كۈنى چاپچال ناھىيەسىدىن باشلىقتىن بىرسى كېلىپ ،پۈتۈن ۇئيغۇر  ،قازاق ائيالالرنى
.16
بىر يەرگە يىغىپ ،ىئشىك ،دېرىزىلەرنى مەھكەم تاقاپ ۇئيغۇر ۋە قازاق ائيالالرنى تىلاليدۇ «:سىلەر ائدەم
بولمايسىلەر ناماز وئقىما دېسە ناماز وئقۇيسىلەر ،خۇدايىم بار دەيسىلەر  ،ئەگەر ائلال بولسا ،ائلال سىلەرگە
نان تېپىپ بەرسە بولمامدۇ .سىلەر ائلالغا ئەمەس ،ھۆكۈمەتكە ىئشىنىڭالر » بىز گەپ قىالممايمىز ،ىئچىمىزدە
سەنمۇ ۆئلەسەن دەيمىز ،تېشىغا چىقارساق بىزنى ېئتىۋىتىدۇ.
ياغلىقلىرىڭنى ېئلىۋەت ،ىئشتان كەي ،ۇئزۇن كۆينەك كەيمە ،چېچىڭنى بۈدۈرلىتىپ خەنزۇچە كىيىم
.17
كەي ۋە خەنزۇچە گەپ قىل ،خەنزۇچە تاماق ئەت دەيدۇ  .بىزنىڭ ۆئيگە بىر ائي بىر خەنزۇ ئەر بىلەن بىر
ائيالنى وئرۇنالشتۇردى .ۇئالر نېمە ىئش قىلساق شۇنىڭغا قاراپ تۇرىدۇ.
ۇئنىڭدىن كېيىن دەرىستىكى ۋاقتىمىزدا ائنچە مۇنچە باللىرمنى وئيالپ كۆزۈمنى سەل پەسكە قارىتىپ
.18
قالسام ،ائۋۇ خوتۇن نىمىشقا بېشىنى تۆۋەنگە قارتىتىپ وئلتۇرىدۇ ،ىئدىيەسىدە مەسىلە باركەن ىئكرانغا
قارىمايۋاتىدۇ ،ىئكرانغا قاراپ وئلتاسۇن دەيدۇ.
ھازىر قولۇمدا باالمنى قانداق چۈشۈرۋەتكەنلىكى ،يولدىشىمنىڭ الگىردا ياتقانلىقى ۋە باشقا ىئشالرغا
.19
ائالقىدار ھەممە ىئسپاتالر تولۇق بار.
يولدىشىممۇ الگىردىن چىقىشتىن بۇرۇن نەچچە قېتىم دوختۇرىغاندا قۇتقۇزۇشتا ياتقان  .ۇئنىڭمۇ
.20
قەرزى بارتى ھەممىنى ۆئزۈم تۆلىدىم .الگىىردىكى ،دوختۇرغاندىكى قەرزلىرنى مەن تۆلىدىم .يولدۇشۇم -2018
يىلى -10ائينىڭ -16كۈنى الگىردىن چىقتى.
مەن قازاقىستانغا چىقىمەن دەپ تەييارلىق قىلپ ،پاسپورتۇمنى قولۇمغا ائلغان كۈنى كەچتە ۆئيۈمىزگە
.21
غۇلجىدىن ،چاپچال ناھىيەسىدىن ،يېزىمىزدىن بىر قانچە ائدەملەر كەلدى .ۇئالرنى مېنى وئلتۇرغۇزۇپ قويۇپ،
سۈرەتكە ائلدى ،كۆزىمنىڭ ۆئرنىكىنى ائلدى ،ۇئنىڭدىن كىيىن ائۋازىمنى ائلدى .بارمىقىمنىڭ ىئزىنى ائلدى.
ۇئنىڭدىن كېيىن وئلتۇرغۇزۇپ قويۇپ بۇ يەردىكى بولغان ىئشالرنىڭ ھەممىنى سەنال بىلىسەن دېدى .ما
ىئشالرنى ۇئياققا بارغاندا سورىسا ۇئقمايمە دە دېدى .ھە بوپتۇ دەپ ماقۇل دېدىم .بولمىسا مىنى چېگرىدىن
ۆئتكۈزمەيتتى .ئەگەر دېسەڭ ،سىنى قازاقىستاندىن كالال ڭغا قارا خالتا كىيگۈزۈپ ئەپ كىلىۋالىمىز دېدى .
مەن قازاقستانغا چىقىپ  ،بولغان راس گەپلەرنى قىلدىم .ۇئالر ائكامالرنى ھەدەمنى ،يىزنەمنى
.22
تۇتۇۋاپتۇ،ۇئالرنى يېزىلىق ھۆكۈمەتكە ئەكىلىپ قاماپ قويۇپتۇ .ېئرىمنىڭ سىڭلىسى ،سەن يەنە مۇشۇنداق گەپ
قىلساڭ مەن ۆئلىۋالىمەن دەپ تەھدىد سالدى .مەن ۈئلۈپ كەتكەن باالم ۈئچۈن ھەق گەپ قىلىمەن ،يالغان
سۆزلىمەيمەن ،چوقۇم ھېساپ ائلىمەن دىدىم.
ائكام مىنىڭ تۇرىدىغان وئرنۇمنى بىلىدىكەن،ۇئ ماڭا ،جۇڭگو ھۆكۈمىتى يولدىشىڭ ىئككىڭالرنى
.23
بېشىڭالرغا قارا خالتا كەيدۈرۈپ قايتۇرۇپ ېئلىپ كېلىدۇ دەيدۇ ،مەنمۇ ېئلىپ كەتسە ېئلىپ كەتسۇن ،مەن
ۇئالردىن قورقمايمەن دېدىم .ئەسلىدە ۇئالر مەن بىلەن گەپلىشىشتىن قورقىدۇ .خىتاينىڭ يالغانچىلىقىنى ائشكارە
قىلىپ قويىدىغان بولىدى دەپ ،ۆئزىمىزنىڭ گۆشىنى ۆئزىمىنىڭ يېغى بىلەن قورىۋاتىدۇ.يالغانچىلىقىمىز
ائشكارلىنىپ كەتمىسۇن دەپ ماڭا ائكامنى ،ېئنىمنى سېلىۋاتىدۇ.

مەن ائكامغا دېدىم :سەن چاپچالدىكى ۋاقتىمىزدا ۆئيۈمىزگە كېلەلمىگەنتىڭ؟پەقەت ۇئزاقتىن قاراپ
.24
قويغانتىڭ . ،ۆئيۈمگە بىر تۇققىنىممۇ كېلەلمىگەن ىئدى ،چۈنكى ۆئيۈمدە ساقچى بار ،ۆئيۈمدە كامىرا بار ىئدى،
ئەتتىگەندىن كەچكىچە يېنىمدا بىر ساقچى يۈرسە ،ۇئالر قانداقمۇ كېلەلىسۇن؟
باقىتائلى الگىردىن چىققۇچە مەن بىلەن بىللە يۈرگەن ۇئلجات دېگەن بىر ائيال بار ىئدى  .ۇئ ھەممە
.25
ىئشنى بىلىدۇ .ۇئ خىزمەت ىئشلەيدىغان ائيال ىئدى .ۇئ ماڭا سەن چىدىدىڭ ،چىداپ ياخشى قىلدىڭ ،دەپ ماڭا
تەسسەللىي بېرەتتى .ۇئ ماڭا تەسەللىي بەرگەنلىكى ۈئچۈن  ،گۇمانلىق ائيالغا تەسەللىي بەردىڭ ،دەپ
خىزمىتىدىن بىر قانچە قېتىم تەنقىتكە ۇئچرۇغان ىئدى .ائشۇ ائيال مىنىڭ ھەممە ىئشىمنى ،پۈتۈن جاپالىرىمنى
بىلىدۇ.
يولدۇشۇم الگىردىن چىققاندىن كېيىن  ،مەن يولدىشىم بىلەن چوڭ قىزىم قازاقستانغا بېرىپ قېلىپ
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قالغان ىئشلىرىمىزنى قىلىپ كەلسۇن،مەن بۇ ياقتا قېلىپ ،كېپىل بوالي ،يولدىشىم دىن ھەر قانداق ىئش
چىقسا مېنى جازاالڭالر دەپ ىئلتىماس سۇندۇم ۋە ىئككى باالم بىلەن بىرلىك تە قول قويۇپ بەردىم .شۇنداق
قىلىپ چوڭ قىزىم بىلەن ېئرىمنى بىر ائيلىق رۇخسەت بىلەن قازاقىستانغا چىقىرۋەتتىم- 2019 .يىلى -7
ائيدا ېئرىمنىڭ ائلماتادا ائغرىپ قالغانلىقى ،قان قۇسۇۋاتقانلىقى ھەققىدە دوختۇرنىڭ ىئسپاتى كەلدى.مەن بۇ
ىئسپاتنى كۆتۈرۈپ ،ساقچىالرغا بىرىپ ،بىر ائيلىق رۇخسەت سورۇدۇم.
تۇققانلىرىمنىڭ كاپالەت بېرىشى بىلەن ساقچىدىن ىئككى باالم بىلەن بىرلىك تە بىر ائيلىق رۇخسەت
.27
سوراپ-2019 ،يىلى -11ائينىڭ -6كۈنى ائلماتىغا ۆئتتىم .ھېچقانداق نەرسە ائلغۇزمىدى .قورغاسقا
كەلگەندە ھەممە خەقنى ۆئتكۈزىۋىتىپ،ىئككى سومكامنى تارتىۋلدى  .سائەت 10غىچە تەكشۈرۈپ
تۇرۋالدى.مەن كەلگەن ائبتۇبۇسنى كەتكۈزۋەتتى .سائەت  12دىن كېيىن ۆئزۈمنىڭ يېزىدىكىلەرگە تېلېفۇن
قىلىپ سورىدى ،ۇئالر بوپتۇ بېرىپ كەلسۇن ،بىر ائيلىق رۇخسەت بىلەن ئەۋەتتۇق دېدى .سائەت 10الردا
قازاقىستانغا كەلدىم .كەلگەندىن كېيىن سوتقا چىقتۇق.
سۆزلەپ بىرەي دېسەم بېشىمدىن ۆئتكەن ىئشالر بەك كۆپ.مەن بىلەن بىرگە وئقۇغانالرنىڭ ائرىسىدا
.28
وئقۇغان ائيالالرمۇ  ،يولدىشى كېسىلىپ كەتكەن ائيالالرمۇ مەسچىتلەردە ناماز وئقۇپ قويغان  80ياشلىق
بوۋايالرمۇ بار  .ۇئالرمۇ ائنچە مۇنچە مەن بىلەن قارىشىپ قويىدۇ ئەمما ،پاراڭلىشىشتىن قورقىدۇ.
مەن يالغان ئەمەس ىئسپات بىلەن گەپ قىلىمەن .مەن ھەممە ائخباراتقا وئچۇق چىقىۋاتىمەن،
.29
يۇشۇرۇشنىڭ ھاجىتى يوق .قازاق ۋە ۇئيغۇرالرغا قىلىۋاتقان زۇلۇمنى پۈتۈن دۇنياغا ائڭلىتىمەن،خىتايدا بىزدەك
ياشتىكى ،بىزدىن كىچىك ياشتىكى ائيالالر تۇغۇشتىن قورقىدۇ  ،تۇغۇپ جازالىنىشتىن قورقىدۇ .بىر باال بىلەن
توختاپ قالىدۇ .دۇنياغا نېمە ۈئچۈن كەلدۇق؟ ئەۋالت ۈئچۈن كەلدۇق .ۆئلۈپ كەتسەك ائشۇ ئەۋالتالر
ھاياتنى داۋامالشتۇرۇدۇ.
خۇدايىم بار ،مەن بىر گەپنى يالغان قىلمىدىم .ئەگەر يالغان گەپ قىلغان بولسام ،ھەر بىر گىپىمگە
.30
ۆئزۈم ىئگە بولىمەن  .سوتقا چىققىشتىنمۇ قورقمايمەن ،ۇئالرغىمۇ ھەممە ىئسپاتلىرىمنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ ،ۇئالر
بىلەن سوتقا چىقىشقا تەييار.

سۆزۈمن ئۇقۇپ ئۇنىڭ ئەينەن ى
ى
يېىلغانلىقىغا چۈشەندىم ھەم مەزمۇنلېىغا قوشۇلىمەن.مەن
مەن بۇ گۇۋاھلىق
ى
قىلىنىغانلىقىن ھەمدە ئاۋام كۆپچىلىككە
بۇ گۋاھلىق سۆزۈمنىڭ ئۇيغۇر ئاالھىدە سوتىنىڭ تور بىتىدە نەشې
ى
قىلىنىدىغانلىقىن چۈشىنىمەن.
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