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دېكابىر، دۈشەنبە -2يىل -2019  

 ۇئيغۇر ىئنسان ھەقلىرى سىياسىتى قانۇنىنى تەستىقالشقا جىددى ىئلتىماس 

دېكابىردا شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى -22يىل -1949يىل ۆئك تەبىردە خىتاي كومنىست كۈچلىرى شەرقىي تۈركىستاننى ىئشغال قىلدى ۋە -1949
مۇستەقىللىقىمىزنى ائغدۇردى. شۇنىڭدىن ېئتىبارەن خىتاي كومنىست پارتىيىسى رىجىمىدىكى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى مۇستەملىكە ۋە 

ى لىق ھەرىكىتىنى باشلىدى. ۆئتكەن يەتمىش يىلدا، شەرقىي تۈركىستاندىكى مىليونلىغان بىگۇناھ ىئنسانالر قىرغىنچلىقنىڭ ھەرخىل ۋاستىلىر قىرغىنچى
ۆئز ى رنبىلەن ۆئلتۈرۈلدى.  توپالم ۆئلۈم جازاسى ىئجرا قىلىش، ائچارچىلىق، ائتوم سىنىقى، بوۋاقالرنى چۈشىرىۋېتىش، قىيناق ۋە باشقا ۇئسۇلال

 ىئچىگە ائلىدۇ.  

تۈرك \يىلىدىكى ۈئرۈمچى نامايىشىدىن كىيىن، خىتاي كومنىست پارتىيىسى شەرقىي تۈركىستاننىڭ ۋە ۇئيغۇر -2009يېقىنقى يىلالردىن بولۇپمۇ 
رۇش، يىل خىتاي ''ەئسەبىلىككە قارشى تۇرۇش،تېررورىزىمغا قارشى تۇ -2016كىملىكى ۋە خەلقىنى يوقۇتۇشتا ۋەھشى بولۇپ كەلدى. 

 بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش '' نامىدا مىليونلىغان ۇئيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرنى زور كۆلەمدە قاماش ھەرىكىتىنى باشلىدى. 

الگىرلىرىدىكى  يىل مايدا-2019ائمېرىكا قوشما شىتاتلىرى مۇداپىەئ مىنىستىرلىقى    قالماي،سىياسى كالال يۇيۇلۇپال تەربىيىلىنىپ''قايتا ''جازا 
مەجبۇرى دورا يىدۈرىلىش،ائچ قويۇلۇش، باسقۇنچىلىق،مەجبۇرى ھاشار،جىسمانىي قىيناقالرغا دۇچار بولىۋاتقان ھەتتاكى ۆئلتۈرۈلۈۋاتقان 

ىن ائشكارىلىنىپ كەتكەن يېقىنقى خىتاي ىئچكى قىسمىد ۇئيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرنىڭ ۈئچ مىليون ىئكەنلىكىنى تەخمىن قىلدى. 
الگىرى،تۈرمە دەپ گۇمان قىلىنغان نۇقتىالرنىڭ سۈنىئ ھەمرا كۆرىنىش ائنالىزى تۇتقۇنالرنىڭ سانى ۈئچ مىليوندىن  كۆپ ماتىرىيال ۋە ەئمگەك 

ۇئيغۇر ۋە باشقا تۈركىي ائرتۇق ىئكەنلىكىنى ىئلگىرى سۈرىدۇ. خىتاي شىنجاڭ دەپ ائتايدىغان مۇستەملىكە قىلىنغان شەرقىي تۈركىستاندىكى 
 مىللەتلەر ۈئستىدىكى زۇلۇم شەك شۈبھىسىز مەدەنىيەت قىرغىنچلىقىال ەئمەس يەنە جىسمانى قىرغىنچلىق دەرىجىسىگە يەتتى. 

يتىالنمايدۇ''  اماەئت ''ھەرگىز قاخەلقائرا جناستسىت گېرمان رىجىمىدىكى يەھۇدى خەلقى ۋە باشقا مىليونلىغان خەلقلەرنىڭ قىرغىنچىلىقىدىن كىيىن 
رقىي دەپ قەسەم قىلغان ىئدى. ۋەھالەنكى، خەلقائرا شەرقىي تۈركىستاندىكى يەنە بىر چوڭ قىرغىنچىلىق، ىئرقىي يوقىتىشقا شاھىت بولماقتا. شە

ەرنىڭ شەپقىتىگە باغلىق تۈركىستاننىڭ ۋە ۇئيغۇر خەلقىنىڭ كەلگۈسى خەلقائرا جەمئىيەتنىڭ، بولۇپمۇ ەئركىن دۇنيادىكى ەئركىن، دىموكراتىك دۆلەتل
 بولۇپ قالدى. 

ۇئيغۇر قانۇنىنى دەرھال تەستىقالشقا \شۇ ۋەجىدىن بىز ائمېرىكا قوشما شىتاتلىرى دۆلەت مەجلىسىنىڭ ۇئيغۇر كىشىلىك ھوقۇقى سىياسىتى قانۇنى
كىستاندىكى ۋەھشىلىكلىرىنى قىرغىنچلىق دەپ جىددى چاقىرىق قىلىمىز، ھەمدە بىز ائمېرىكا قوشما شىتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاينىڭ شەرقىي تۈر 

لتىماس تونۇشىنى ۋە كونكىرت تەدبىر قوللىنىپ خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزىۋاتقان ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنى توسۇپ قېلىشىنى ىئ
 قىلىمىز.  

تلەرنىڭ، خەلقائرا قانۇن بويىچە شەرقىي تۈركىستاننى مۇستەملىكە ۋە ەئركىن دۇنيادىكى بارلىق ھۆكۈمەائمېرىكا قوشما شىتاتلىرى ھۆكۈمىتى  ھەمدە
 زىمىن دەپ تونۇشىنى چاقىرىق قىلىمىز.  
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