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يىللىقىنى  24غۇلجا قىرغىنچىلىقىنڭ 
اتىرلەيمىزخ  

يىلدىن بۇيان، ۇئيغۇر مىلىتىنى  - 1949جا قىرغىنچىلىقى، خىتاي شەرقى تۇركىستاننى بېسىۋالغان  غۇل
تۇپتۇن يوقۇتۇش ۈئچۈن، پالنلىق ۋە سېستىمىلىق ېئلىپ بېرىۋاتقان قىرغىنچىلىق ھەركەتلىرىنىڭ  

 بىرىدىن ىئبارەت.  

ەئيدىز كېسىلى ۋە زەخەرلىك    يىلالرنىڭ ەئتىراپىدا شەرقى تۇركىستان ياشلىرى ائرىسىدا- 1990خىتاي  
  ۇب  ەتىجىدە،نچىكىملىكلەرنىڭ كەڭ تارقىلىشىغا ائستىرىتتىن قواليلىق شارايىتالرنى يارتىپ بەردى.  

  ەتچەن  ۇقۇملىنىدىغان،ي  ەنبىل  يدىزەئ  ەمائد  ەتچەن  يلەردەۆئ  ەزى ب  غىرلىشىپ،ېئ  ېخىمۇت  خۋالخىل ەئ
  ۇشتۇمتۇتساھتا چىكىملىكنى چىكىپ    ۋەقالىدىغان    ۇپبول  ۇمارخ  ەچىكىملىكك  ەھەرلىكز   ەمائد

  ەھەتتەياشالر  روخى ج  ۇركىستان ت  ەرقىائلغان. ش  ۋجى ەئ  ۇنگەك- ۇندىنك  خۋالالركىتىدىغان ەئ  لۇپۆئ
.ڭغانقاراپ ما  ۇزۇلۇشقاب  غىرېئ  ەھەتتەج   ھالقىەئ  ەيىپلىشىش،ز  . 

يىدىكى ياشالر تەنتەربىيە،  بۇ ېئچىنىشلىق ەئھۋالالرنى وئڭشاش ۇئچۇن، بىر قىسىم ىئلغار ىئدى
مىللى مەدىنىيەت ۋە دىننى ەئھالق قۇلۇبلىرىنى قۇرۇپ پالىيەت ېئلىپبارغان. ناھيىتى ەئپسۇز، خىتاي  

ھاكىمىيىتى، ياشالرنىڭ تەرەقىقىلىۋاتقان بۇ پالىيەتلىرىنى، ھەرخىل باھانىالر بىلەن چەكلەشكە ۋە 
 باستۇرۇشقا باشلىغان.  

  ۋىرالفى- 5يىلى  - 1997نارازى بولغان ياشالر،    ەمسىتىشلەرگەك  باستۇرۇش ۋە،  ەكلىمەچ  بۇ خىل  
  ۋەكىرىپ قااليماقانچىلىق چىقارماسلىقى    ۇقۇنۇپس  ڭتىزىلىپ، خىتاي جاسوسلىرىنى  ەتلىكر   ۈنىك

تىنىچلىق    ېڭىپ،كىچىك يولالردا م  ۇقلىشىپ،ائرا قولت- زۆئ  چۈنقالماسلىقى ۈئ  ۇلۇپقاتناش توس
.ىئلىپ بارغان  نامايىش  سۇلىداۇئ  
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  تىسىتىنىچ نامايىشچىالرنى، ەئ  ۇب  ېلىپ،ىئشقاس  سكەرلىرىنىەئ  ۇرالالنغانق  غىرېئ  ۆكۇمىتىخىتاي ھ
  تىراپىدىنەئ  ەھەرش  ۋە   ەملەرنىچىققان ائد  ۇرۇشتۇرۇشكەىئزدىرىكىنى س  رلىرىنىڭەئ  ڭ،بالىلىرىنى 

 ۇتۇپت  ققاائشكارا وئ- ۇقوئچ  ېرىدارالرنى،خيوق    ەۋىرى ىئشتىن خ- ھىچ  ەلگەن،ك  چۈنسودا قىلىش ۈئ
.ۇرغانقانلىق باست  

ائچ   ۋە   ڭلىتىشچىچىپ تو   ۇس  ۇرۇش،توك قا سوقت  ۇمباالش،د  ەنتوقماقالربىل  ەربىھ  غاۇتۇلغانالر ت
ۇئچۇر ۋە قاتناش نەتچە ھەپتە پۇتۇنلەي    .  قولالنغان  ۇسۇللىرىنىقيناش   ۋەھشىقاتارلىق      ۇشقوي

يۇزلىگەن وئيغۇرالر ۆئلتۇرۇلگەن ياكى تۇرمىگە    نەتچە  نىڭ بىلدۇرۇشىچەكىسىۋىتىلگەن. ائمىنىستى 
تاشالنغان. نەق مەيدان شاھىتالرنىڭ بىلدۇرۇشىچە، تۆت يۇزدىن ائرتۇق ياشالر ېئتىپ  

 ۆئلتۇرۇلگەن، وئن مىڭ ەئتىراپىدا ەئدەملەر تۇتۇلغان.  

وئرنىغا،    ېرىشنىڭب  ۋاپائراغا جا- ەلىق خ  چۈنقىرغىنچىلىق جىنايىتى ۈئ  رىقىېئ  ۇخىتاي ھاكىمىيىتى ب
- ائشكارا ھالدا جازا - ۇقيىلدىن باشالپ وئچ   - 2014.  قىرغىنچىلىقىنى پايداقىلغان  رۇمچىيىلى ۇئ- 2009

  ەھالىغانچ  ەتلەرنىتىللىق مىلل  ۇرۇكباشقا ت  ۋەقازاق    يغۇۇر،مىليون ۇئ  ەتچەن  ۇرۇپ،گىرلىرىنى قال 
  ىئشلىتىش،  ەجىربىلىرىگەدورا ت  ۇيۇش،ي  ېڭىسىلىش،م  مگەككەەئ  ەجبۇرى م  پ،السو  ۇتۇپت

  ۋەقىلىش    ۇنچىلىق ائيرىش، توپلىشىپ باسق  ەجبۇرى ائىلىرىدىن م- ائتا  رنىبالىال  رۇقسىزالندۇرۇش،ۇئ
بارماقتا.  لىپقىرغىنچىلىق جىنايىتىنى ېئ  رىقىقاتارلىق ىئنسان قىلىپىدىن چىققان ېئ  لتۇرۇشۆئ .  

بىز دۇنيادىكى بارلىق مەدىنىيەتلىك دۆلەتلەنى، تېزدىن ائمېرىكا قوشمى شىتاتلىرىغا ەئگىشىپ، كۆز  
ائلدىدا يۇز بېرىۋاتقان خىتاي زۇلۇمىنى ېئرىقى قىرغىنچىلىق دەپ قارار ېئلىشقا. شۇنداقال، خىتاي  

ائرا تىنىچلىق ائرمىيىسىنى يۆتكەش،  - وھتۇتۇش ۈئچۈن، خەلىق ېئرىقى قىرغىنچىلىقىنى دېرھال ت
وئليمپىكنى  ەئمەلدىن قالدۇرۇشقا جىددى چاقىرىق قىلىمىز.   2022سودا كېلىشىملىرىنى ۋە    

 ەئركىن ائبلىمىت 

 شەرقى تۇركىستان سۇرەۇندى ھۆكۇمىتى پرەزىدىنت

فېۋىرال- 5يىلى،    - 2021  

 


