ئۇيغۇر ئاالھىدە سوت ---گۇۋاھلىق سۆزى

 --- UTFW2-033ھەبىبۇلل ئەمەت
مېنىڭ ئىسمىم ھەبىبۇلل ئەمەت -1974 ،يىىل  -4فېۋرال تۇغۇلغان .مېنىڭ ئادرىسىم شەرقى تۈركىستاننىڭ كۇچا
.1
ناھىيىىس ئىشىكل ر ى
ايون كۆكمازار  -2مەھەللىىس  – 16كورپۇس
.2

مېنىڭ ئائىلەمدىكىلەر تېىقچىلىق ۋە سودا-سېتىق بىلەن ياشايدۇ .مەن  -1994يىلغىچە شەرقى تۈركىستاندا

ياشىغان -1992 .يىىل مەن قەرشەر ۋىليىتىنىڭ يەركەن ناھىيىسىدە دىنى مەكتەپتە ئوقۇدۇم.شۇنىڭ سەۋەبلىك يەركەن
ساقچىلېى مې ىى  37كۈن قاماپ قويۇپ 500 ،يۇەن جەرىمانە قويدى .مەن ئۆز تۇرۇشلۇق يېىمدىن پاسپورت ئااللمىغىنىم
ئۈچۈن ،پاسسپورت ئېلىش ئۈچۈن ئۈرۈمچىگە بېىپ ،ساقچىغا پارا بەردىم-1994 .يىىل -7ئۆكتەبې مەن پاكىستانغا
باردىم،ھەم بې يېىم يىل ئې ى
ى
نگلې تىىل ئۈگەندىم.
كىيى قاتارغا بېىپ بې يىل ئەرەب تىىل ئۈگەندىم .مەن يەنە سۈرىيە ۋە
يەمەندە  -2001يىلىغىچە ئوقۇدۇم -2001 .يىىل سىنتەبېدە ،مەن جۇڭگونىڭ لەنجۇ شەھېىدە ئۇقۇتقۇچىلىققا تەكلىپ
قىلىندىم .شۇڭا بىۋاستە يەمەندىن لەنجۇغا بېدىم.
.3

ى
كىيى ،ئۈرۈمچ ساقچىلېى لەنجۇغا كىلىپ مې ىى تۇتى ھەمدە ئۈرۈمچىگە ئېلىپ كەتى .مې ىى 91
بې ھەپتىدىن

ى
كۈن سوراق قىلىپ قامىدى،ھەمدە مېنىڭ ى
ھىچنىمىى
بى الدىن بىلەن ئاالقەم بار دەپ ئەيىپلەشى .ئەمما ئۇالر
كىيى ،مې ىى قويۇپ بەردى ،مېنىڭ  1300دوللدر ۋە  3000يۇەن پۇلۇ ى
ى
مى مۇسادىرە قىلىشى .بۇ جەرياندا
ئىسپاتلىيالمىغاندىن
ئاقسۇ ساقچىلېىمۇ مې ىى نەچچە قېتىم سوراق قىلدى -2003 ،يىىل  -18مارت ،ئۈرۈمچ دۆلەت ئامانلىق ئىدارىسىنىڭ
ى
لدى،كىيى
ساقچىلېى مې ىى يەنە قولغا ئېلىپ ،ئۇرۇپ  10كۈنگىچە مې ىى ئۇخلتماي قىينىدى .بۇ سوراق  50كۈنگە سوزۇ
ى
نلىكىمى ئىسپاتلىيالماي 64 ،كۈن بولغاندا قويۇپ بەردى.
ئۇالر مېنىڭ تېورىست ئىكە
.4

ى
نگىلېچە ،ئەرەبچە ،خىتايچە ۋە كومپۇتې پەنلېى بويىچە تەربىيىلەش كۇرىس ئاچى .گەرچە
2005-يىىل ،مەن ئې

مەكتەپ ھۆكۈمەتتە ئەنگە ئېلىنغان قانونلۇق مەكتەپ بولسىمۇ ،ساقچىلر دائىم مەكتە ىپى ئاختۇرۇپ تۇردى.
2005يىىل  -5ئاۋغۇست كۈ ىن ئۈرۈمچ سايباغ رايونلۇق ساقچىلر مې ىى يەنە قولغا ئېلىشى ،ھەمدە  31كۈن.5
ى
كىيى مې ىى قويۇپ بېىشى ،ئەمما يەنە  4كندىن كىيىنل مې ىى يەنە قولغا
قاماپ قويدى .مەن  5000يۇەن رەنە تۆلىگەندىن
ئېلىپ بې ئاي قامىدى.
.6

2009-يىىل مەن قەشقەرگە دوستۇمنىڭ ئوغلىنىڭ نەزىرىسىگە قاتناشقىىل باردىم .قەشقەر يۇپۇرغا ناھىيىلىك

ساقچىلر مې ىى تېورىست دەپ قارىلپ قولغا ئالدى.مەن يەنە - 2004يىىل كورال ساقچىلېى تەرىپىدىنمۇ قولغا ئېلىنغان
ئىدىم.
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.7

بۇ جەرياندا يەنە نۇرغۇن قېتىملپ ۋقىتلىق تۇتۇپ تۇرۇلغان ۋە سوراق قىلىنغان جەريانلېىم بار .ئۇالر دائىم پۇل

تەلەپ قىلتى،مەن پۇل تۆلەپ قويۇپ بېىلەتتىم .ئەڭ ئاخېق قېتىم قەشقەر ساقچىلېى مې ىى سولىدى.
.8

2010-يىىل ،ساقچىلر مې ىى توختىماي سوراق قىلىۋەرگەنلىك ئۈچۈن ،شەرقى تۈركىستاندا ياشاش ئىمكانىيىتىم

قالمىغانلىق ئۈچۈن چەتئەلگە چىقىپ كەتتىم .شۇ چاغدا پاسپورت ئېلىش ئۈچۈن،ساقچىلرغا زور مىقداردا پۇل پارا
ى
كىيى ،تۈركىيەگە باردىم.ھازىر مەن
بەردىم -2010.يىىل سۈرىيەگە باردىم ،ھەم ئۇ يەردە  -2012يىلغىچە تۇرغاندىن
تۈركىيەدە ئۇيغۇر بالىلرغا ئۇيغۇر تىىل ۋە باشقا تۈرلەردە دەرس بېىمەن.
.9

مېنىڭ ئائىلەم بىلەن بولغان ئاالقەم  -2016يىلدىن باشلپ ئۈزۈلۈپ قالدى .مەن باشقىلردىن مېنىڭ  -1993يىىل

تۇغۇلغان ئىنىم زەكارىيا ئەمەتنىڭ ئۆزى ئېچىۋاتقان رېستۇران ئىچىدە ناماز ئوقىغانلىق ئۈچۈن 7 ،يىل كىسىلىپ
ى
ى
ى
نلىكىى ئۇقتۇم.
نلىكىى بىلىپ قالغاندىن
كىيى يەنە باشقىلردىن كۇچا پارتىيە سېكرىتارى ئۇنىڭ مېنىڭ ئىنىم ئىكە
كەتكە
ى
ى
قوشقانلىقىى بىلدىم.
كىيى ،ئۇنىڭغا يەنە  10يىل ئارتۇق جازا مۇددىى
ى
قامالغانلىقىى بىلدىم.ئۇنىڭ
مەن يەنە مېنىڭ  -1969يىىل تۇغۇلغان ھەدەم رۇقىيە ئەمەتنىڭ جازا الگېىغا
.10
يولدىىس نۇركەنجىمۇ الگېغا قامىلىپ كىتىپتۇ .ئۇالر ئىلگېى باي ناھىيىىس گۈلباغ ر ى
ى
ايون  -11دادۈي  -3مەھەللىدە
ى
چىنلىقىى دەلىللىيەلمىدىم.
ئولتۇراتى .مەن ئۇالر بىلەن بىۋاستە ئاالقىلىشالمىغانلىقىم ئۈچۈن ،بۇ ئۇچۇرنىڭ
.11

مەن ئۈلغان ئۇچۇرالرغا ئاساسلنغاندا ،ھاجرەم ئەمەت ۋە ھەبىبەم ئەمەت ۋە ئۇالرنىڭ يولداشلېىمۇ جازا الگېىغا

قامىلىپ كەتكەن ،ئەمما بۇ ئۇچۇرنىمۇ دەلىللىيەلمىدىم .مەن پەقەتل ئۇالرنىڭ سوالنغانلىق خەۋ ى
ىرىى ئاڭلىدىم ،ئەمما
ى
ى
يولدىىس ئابدۇساالم
كلىكىى بىلمەيمەن .مەن يەنە مېنىڭ ئەڭ كىچىك سىڭلىمنىڭ قەشقەرلىق
ئۇالرنىڭ تېىك ياىك ئۆلۈ
ى
ى
نلىكىى ئاڭلىدىم،ئەمما نىمە سەۋە ى
كىسىلگىنىى بىلمەيمەن.
بتى
ئابدۇراھماننىڭ  10ياىك  11يىل كىسىلىپ كەتكە
.12

مەن ئاڭلىغان ۋاستىلىق ئۇچۇرالرغا ئاساسلنغاندا ،مېنىڭ ئائىلەمدىك  50~40چە كىشىلەرنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ

ى
نلىكىى ئاڭلىدىم .مەن  -2016يىلدىن باشلپ ئاالقەم ئۈزۈلگەنلىك ئۈچۈن،
قېىنداشلېىنىڭ الگېدا ياىك كامپىدا ئىكە
ئۇالرنىڭ تېىك ۋەياىك ئۆلۈ ى
كلىى بىلەلمىدىم.
مەن بۇ گۇۋاھلىق سۆزۈمن ئۇقۇپ ئۇنىڭ ئەينەن يېىلغانلىقىغا چۈشەندىم ھەم مەزمۇنلېىغا قوشۇلىمەن.مەن بۇ
گۋاھلىق سۆزۈمنىڭ ئۇيغۇر ئاالھىدە سوتىنىڭ تور بىتىدە نەشې قىلىنىغانلىقىن ھەمدە ئاۋام كۆپچىلىككە ئاشكارە
قىلىنىدىغانلىقىن چۈشىنىمەن.
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