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مۇندەرىجە
دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم ياپونىيەدە موھىم ۇئچرۇشۇشالردا بولدى

---------------------------------------------------------------------------------
لدىناملىق خەلقارالىق مۇھاكىمە يىغىنىدا ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقى موھىم تېما بو< دۇنيادىكى خىتاي > بېرلىندا ۆئتكۈزۈلگەن 

-------------------------------------------------------------------------------
دولقۇن ەئيسا باشچىلىقىدىكى ۇئيغۇر ھەيئىتى ائمېركا تاشقى ىئشالر مىنىستىرلىكىنى زىيارەت قىلدى

-------------------------------------------------------------------------------
دىگەن تېمىدا تور مۇھاكىمە يىغىنى ۆئتكۈزدى< يىللىقىدا -1ۇئيغۇر سوت كوللىگىيەسىنىڭ ھۆكۈم ېئالن قىلغانلىقىنىڭ > دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى 

--------------------------------------------------------------------
قاتتىمۇناسىۋىتى بىلەن ۋىدىولۇق تەشۋىقات فىلىمى ىئشلەپ تار < دېكابېر ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى -9> ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى دۇنيا 

-------------------------------------------------------------------------------
قىلىندىشى جىنپىڭنىڭ سەۇئدى ەئرەبىستان زىيارىتى مۇناسىۋىتى بىلەن بىرلەشمە بايانات ېئالن 

--------------------------------------------------------------------------------
دېكابېر ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى  مۇناسىۋىتى بىلەن بىرلەشمە بايانات ېئالن قىلىندى-9

--------------------------------------------------------------------------------
ەئرەپچە تىلالردا تور مۇھاكىمە يىغىنى ۆئتكۈزۈلدىگېرمانىچە ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن 

--------------------------------------------------------------------------------
تكۈزۈلدىۆئمۇناسىسىۋىتى بىلەن ائخبارات ېئالن قىلىش يىغىنى < دېكابېر ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى -9> ۋاشىنگ تون ائخبارات كۇلۇبىدا 

--------------------------------------------------------------------------------
ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن ۋاشىنگ توندا خەلقارالىق مۇھاكىمە يىغىنى ۆئتكۈزۈلدى 2



دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم ياپونىيەدە موھىم ۇئچرۇشۇشالردا بولدى

دېكابېر توكيوغا يېتىپ كەلگەن دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەىئسى دولقۇن ەئيسا –4بەزى جىددى ۇئچرۇشۇشالردا بولۇش ۈئچۈن ياپونىيەدە 
ىخەتەرلىكنى دېكابېر چۈشتىن بۇرۇن ياپونىيە ۇئيغۇر جەمىيىتىنىڭ مەسۇئللىرىنىڭ ھەمرالىقىدا ائلدى بىلەن ياپونىيە ىئقتىسادى ب–5ەئپەندىم،

لىش نىيەگە تارقىقوغداش مىنىستىرى تاكايىچى خانىم بىلەن كۆرۈشۈپ،ۇئيغۇر مەجبۇرى ەئمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇالتالرنىڭ دۇنياغا،جۈملىدىن ياپو
ۈن ىنى چەكلەش ۈئچەئھۋالى،ائمېركا باشچىلىقىدىكى غەرىپ دېموكراتىك ەئللىرىنىڭ مەجبۇرى ەئمگەككە چېتىشلىق مەھسۇالتالرنىڭ ىئمپورت قىلىنىش

.يولغا قويۇۋاتقان قانۇن ۋە بەزى چەكلەش تەدبىرلىرى قاتارلىق مەزمونالردا سۆھبەت ېئلىپ باردى
شلىق خىتاي دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم كۆرۈشۈشتە قىلغان سۆزىدە،ھازىرغىچە كۆپلىگەن ياپونىيە شىركەتلىرىنىڭ ۇئيغۇر مەجبۇرى ەئمگىكىگە چېتى

،دۇنيادا ش بىلەن بىرگەشىركەتلىرى بىلەن بولغان سودا مۇناسىۋەتلىرىنى ۆئزلىكىدىن ۈئزۈشكە باشلىغانلىقىدىن ائالھىدە سۆيۈنگەنلىكىنى ىئپادە قىلى
يەگە ىئمپورت خىتاينىڭ ىئككىنچى چوڭ سودا شىرىكى ھىساپالنغان ياپونىيەنىڭ ۇئيغۇر مەجبۇرى ەئمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇالتالرنىڭ ياپونى

نى قىلىدىغانلىقىقىلىنىشىنى چەكلەش ۈئچۈن ياپونىيە ھۆكۈمىتىنىڭمۇ مەخسۇس قانۇن چىقىرىپ جىددى چەكلەش تەدبىرلىرىنى يولغا قويۇشىنى ۈئمىت
.ىئپادە قىلدى

رى دېكابېر كۈنى يەنە ياپونىيە دۆۋلەت بىخەتەرلىك مىنىستىرى ۋە باشقا بەزى يۇقۇرى دەرىجىلىك ھۆكۈمەت ەئمەلدارلى–5دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم 
.  يدىوئتتۇرىغا قوبىلەن ىئچكى ۇئچرۇشۇش ېئلىپ بەرىپ ۇئالرغا ۇئيغۇر خەلقىنىڭ ياپونىيە ھۆكۈمىتىدىن كۈتىدىغان بەزى كونكىرىتنى تەلەپلىرىنى

تان ۋە تۈركىسدولقۇن ەئيسا ەئپەندىم ياپونىيە باش ۋەزىرلىكىدە موھىم ۇئچرۇشۇشدا بولۇۋاتقان پەيتتە ياپونىيە كەڭەش پاالتاسى خىتاينىڭ شەرقىي
ۆپ ائۋاز بىلەنتىبەتتە يۈرگۈزىۋاتقان قىلمىشلىرىنىڭ ېئغىر دەرىجىدىكى كىشىلىك ھوقوق تاجاۋۇزچىلۇق قىلمىشى ىئكەنلىكى ھەققىدە مۇتلەق ك

.مەخسۇس قارار قوبۇل قىلدى
3



ناملىق خەلقارالىق مۇھاكىمە يىغىنىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى موھىم تېما بولدى< دۇنيادىكى خىتاي > بېرلىندا ئۆتكۈزۈلگەن 
ىلىقى ناملىق خەلقارالىق مۇھاكىمە يىغىنىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچ< دۇنيادىكى خىتاي > دېكابېرغىچە بېرلىندا ئۆتكۈزۈلگەن –6دېكابېردىن –5

.مەسىلىسى يىغىننىڭ موھىم مۇزاكىرە تېمىلىرىنىڭ بىرى بولدى
تاينىڭ ، قۇرۇلمەزكۇر يىغىنغا قاتناشقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ باياناتچىسى ۋە قۇرۇلتاي بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ دېرىكتورى غەيۇر قۇربان

قات ىەشۋباياناتچىسى ۋە قۇرۇلتاي ئايالالر كومتىتىنىڭ مۇدىرى زۇمرەتئاي ئەركىن،قۇرۇلتاي ياشالر كومتىتىنىڭ مۇدىرى ئەركىن زۇنۇن،قۇرۇلتاي ت
ي ئۇچۇر مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ئىپتىخار ئابدۇرەشىت ۋە الگىر شاھىدىمىز گۇلباھار جەلىلوۋا قاتارلىقالردىن تەركىپ تاپقان قۇرۇلتا–

قىي ھەيئىتى يىغىننىڭ تۇنجى كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن ئۇيغۇرالر مەسىلىسى ھەققىدىكى مەخسۇس بۆلۈمىدە مۇستەبىت خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ شەر
ەققىدەتۈركىستاندا يۈرگۈزىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى،خىتاينىڭ جازا الگىرلىرى ۋە مەجبۇرى ئەمگەك تۈزۈمى ۋەباشقا جىنايى قىلمىشلىرى ھ

.دوكالت ۋە گۇۋاھلىق بەردى
4

ىپىدىن ر تەائيدا ياۋونىيە ائۋام پاالتاسىمۇ وئخشاش مەزمۇندا قارار قوبۇل قىلغان ىئدى،بۇ،ياپونىيە تارىخىدا ائۋام پاالتاسى ۋە كەڭەش پاالتاسى–2بۇيىل 
.ۇئيغۇر مەسىلىسى ھەققىدە قوبۇل قىلىنغان تۇنجى قارارالر بولۇپ ھىساپلىنىدۇ

ۇس دېكابېر ائلغان يۇقارقى قارارى مۇناسىۋىتى بىلەن شۇ كۈنى چۈشتىن كەيىن ياپونىيە ۇئيغۇر جەمىيىتى توكيودا مەخس–5ياپونىيە كەڭەش پاالتاسىنىڭ 
دىن ائرتۇق ائخبارات وئرگىنىنىڭ مۇخبىرلىرى 20مۇخبىرالرنى كۈتىۋېلىش يىغىنى ۆئتكۈزدى،يىغىنغا ياپونىيەنىڭ ائساسلىق مەتبۇائتلىرىنىمۇ ۆئز ىئچىگە ائلغان 

.قاتناشتى
نىڭ ائلغان قارارىنى اسىائخبارات ېئالن قىلىش يىغىنىدا سۆز قىلغان ۋە مۇخبىرالرنىڭ سوائللىرىغا جاۋاپ بەرگەن دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم، ياپونىيە كەڭەش پاالت

مەسىلىسىگە قىرغىنچىلىققارشى ائلىدىغانلىقىنى ىئپادە قىلىش بىلەن بىرگە،ۇئيغۇر مەسىلىسىنىڭ كىشىلىك ھوقوق مەسىلىسىدىن ھالقىپ رەسمىي بىر ىئرقىي
.ىئپادە قىلدىلىقىنى ائيالنغانلىقىنى،ياپونىيە دۆلەت مەجلىسىنىڭمۇ ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى قوبۇل قىلىپ قارار قوبۇل قىلىشىنى ائرزۇ قىلىدىغان
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الن ۇئيغۇر سوت كوللىگىيەسىنىڭ ھۆكۈم ېئ> دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى 
دىگەن تېمىدا تور مۇھاكىمە يىغىنى < يىللىقىدا -1قىلغانلىقىنىڭ 

ۆئتكۈزدى
دېكابېر ۇئيغۇر ىئرقىي -9> دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ چاقىرىقىغا ائساسەن 

اش ھالدا مۇناسىسىۋىتى بىلەن پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا بىر تۇت< قىرغىنچىلىق كۈنى 
لىك ھوقوق ېئلىپ بېرىلىدىغان پاائلىيەتلەر دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ۋە ۇئيغۇر كىشى

ۈم ۇئيغۇر سوت كوللىگىيەسىنىڭ ھۆك> دېكابېر ۆئتكۈزۈلگەن -7قۇرۇلۇشى تەرىپىدىن 
غىنى دىگەن تېمىدىكى ەئنگىلىزچە تور مۇھاكىمە يى< يىللىقىدا -1ېئالن قىلغانلىقىنىڭ 

.بىلەن رەسمىي باشالندى
ە مەسۇئل دېكابېر دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ياۋروپا بىرلىكىدىكى خىزمەتلىرىگ-7

وپ ائالھىدە ۋەكىلى ۋە قۇرۇلتاي برۈسسەل ىئشخانىسىنىڭ دېرىك تورى كوەن ستو 
غۇر ەئپەندىمنىڭ رىياسەتچىلىكىدە ۆئتكۈزۈلگەن مۇھاكىمە يىغىنىغا دۇنيا ۇئي

لۇشىنىڭ قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە كومتىتىنىڭ رەىئسى ۋە ۇئيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇ
نىڭ ۋەكىلى شيوبان” دۇنياۋى قانۇن ھەركەتلىرى تورى “دىرېك تورى ۆئمەر قانات،

يغۇر سوت ەئللېن، ائمېرىكا ۇئيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ رەىئسى ەئلفىدار ىئلتەبىر، ۇئ
تىي  ى لوندون كوللىگىيەسىنىڭ سوتچىلىرىدىن بولغان رامىندېر كاۇئر،دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇل

لىش ىئشخانىسىنىڭ دېرىك تورى ۋە ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى توسۇپ قې
.ماھمۇت قاتارلىقالر قاتنىشىپ سۆز قىلدىرەھىمە تەشكىالتىنىڭ رەىئسى 

ركا تاشقى دولقۇن ەئيسا باشچىلىقىدىكى ۇئيغۇر ھەيئىتى ائمې
قىلدىىئشالر مىنىستىرلىكىنى زىيارەت 

سىۋىتى مۇناسىدېكابېر ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى -9
تىي  ى بىلەن خەلقارا ۇئيغۇر ائكادىمىيەسى،دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇل

–10دېكابېردىن –9قاتارلىق تەشكىالتالر تەرىپىدىن 
لمىي دېكابېرغىچە ۋاشىڭ توندا ۆئتكۈزۈلىدىغان خەلقارالىق ىئ

ى مۇھاكىمە يىغىنىغا قاتنىشىش ۈئچۈن دۇنيانىڭ ھەرقايس
–7ىرى ەئللىرىدىن ائمېرىكىغا يېتىپ كەلگەن ۇئيغۇر ۋەكىلل

دېكابېر كۈنى قۇرۇلتاينىڭ رەىئسى دولقۇن ەئيسا ۋە ۇئيغۇر 
رنىڭ ائكادىمىيەسىنىڭ باش رەىئسى دوك تۇر رىشات ائبباسال

باشالمچىلىقىدا ائمېركا تاشقى ىئشالر مىنىستىرلىكىنى زىيارەت 
ىدىن قىلىپ،شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ائمېركا ھۆكۈمىت

.تەلەپلىرىنى ائڭالتى–كۈتىدىغان ائرزۇ 
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دېكابېر ۇئيغۇر ىئرقىي -9> دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى 
ۋىقات بىلەن ۋىدىولۇق تەشمۇناسىۋىتى < قىرغىنچىلىق كۈنى 

تارقاتتىفىلىمى ىئشلەپ 

بىلەن مۇناسىسىۋىتى< دېكابېر ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى -9
دېكابېر ىئشلەپ -8دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى مەركىزى وئرگىنى تەرىپىدىن 

اىئ تارقىتىلغان ەئنگىلىزچە ۋىدىولۇق تەشۋىقات فىلىمى ىئجتىم
.تاراتقۇالردا كەڭ ائلقىشقا سازاۋەر بولدى

كۈنى -9ائينىڭ -12يىلى -2021فىلىمدە ۇئيغۇر سوت كوللىگىيەسىنىڭ 
چىقارغان ھۆكمى،ائمېركا تاشقى ىئشالر 

نسىيە،چەخىيە،مىنىستىرلىكى،كانادا،ەئنگىلىيە،گولالندىيە،بېلگىيە،فىرا
پىدىن قوبۇل لىتۋانىيە،ىئرالندىيە پارالمېنتلىرى ۋە ياۋروپا پارالمېنتى تەرى

قىلىنغان ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق قارارلىرى ۋە ۇئيغۇر سوت
ى دولقۇن كوللىگىيەسىنىڭ ھۆكمى ېئالن قىلىنغان كۈنى قۇرۇلتاي رەىئس

<  ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى> دېكابېرنى -9ەئيسا ەئپەندىمنىڭ 
.دەپ ېئالن قىلغانلىقى قىسقىچە وئرۇن ائلغان

ۋىتى شى جىنپىڭنىڭ سەۇئدى ەئرەبىستان زىيارىتى مۇناسى
قىلىندىبىلەن بىرلەشمە بايانات ېئالن 

ىالتلىرى دۆلەت رەىئسى شى جىنپىڭنىڭ چەتەللەردىكى ۇئيغۇر تەشكخىتاينىڭ 
ۈتۈن دۇنيا مۇناسىۋىتى بىلەن پ< دېكابېر ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى -9

ارازىلىق مىقاسىدا خىتاينىڭ ىئرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارشى كەڭ كۆلەملىك ن
دېكابېر ېئلىپ بارغان سەۇئدى ەئرەبىستان -8پاائلىيەتلىرى باشالتقان بىر پەيتتە 

.زىيارىتى كۈزەتكۈچىلەرنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغىدى
قۇرۇلتىي  ى نويابىر كۈنى مۇھاجىرەتتە پاائلىيەت ېئلىپ بېرىۋاتقان دۇنيا ۇئيغۇر -8

ۇئيغۇر تەشكىالتى بىرلەشمە چاقىرىق ېئالن قىلىپ، 52باشچىلىقىدىكى 
مۇسۇلمان دۆلەتلىرى رەھبەرلىرىنى ۋە خەلقائرالىق تەشكىالتالرنى شى 

ىتىنىڭ جىنپىڭنىڭ سەۇئدى ەئرەبىستان زىيارىتى مەزگىلىدە خىتاي ھاكىمىي
ە داۋام ۇئيغۇرالرغا يۈرگۈزىۋاتقان ۋەھشىلىكلىرىنى قاتتىق ەئيىبلەشكە ھەمد

ان، شۇنداقال قىلىۋاتقان ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىغا خاتىمە بېرىشكە چاقىرغ
نەپەر ۇئيغۇرنى خىتايغا 4سەۇئدى ەئرەبىستاندا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان 

انلىقىنى قايتۇرۇشنىڭ خەلقائرا ەئھدىنامىلەرگە خىالپلىق قىلغانلىق بولىدىغ
.ەئسكەرتكەن



7

قىلىندىدېكابېر ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى  مۇناسىۋىتى بىلەن بىرلەشمە بايانات ېئالن -9

وق كىشىلىك ھوقدېكابېر ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى  مۇناسىسىۋىتى بىلەن دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى،خەلقارا ۇئيغۇر ائكادىمىيەسى،ۇئيغۇر –9
تى،ائمېركا كىتى تەشكىالقۇرۇلۇشى،قازاقىستان ۇئيغۇر ياشلىرى بىرلىكى،قىرغىزىستان ۇئيغۇر ىئتتىپاقى،كانادا شەرقىي تۈركىستان جەمىيىتى،ۇئيغۇر ھەرى

دېكابېر كۈنى بىرلەشمە بايانات ېئالن قىلىپ،خەلقارا –8تىن ائرتۇق ۇئيغۇر تەشكىالتى 50ۇئيغۇر بىرلەشمىسى،ياپونىيە ۇئيغۇر جەمىيىتى قاتارلىق 
ى دەرھال ىنايەتلىرىنجاماەئتچىلىكنى جىددى ھەرىكەتكە ۆئتۈپ،خىتاينىڭ ۇئيغۇرالرغا يۈرگۈزىۋاتقان ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى ۋە ىئنسانىيەتكە قارشى ج

.توسۇپ قېلىشقا چاقىردى
ى مانا ھازىر بىر يىل ۇئيغۇر سوت كوللىگىيەسىنىڭ ھۆكمى ېئالن قىلىنغىل> باياناتتا دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەىئسى دولقۇن ەئيسا ەئپەندىمنىڭ ،

اي  ى ينىڭ جىنبولدى،خەلقارا جاماەئتچىلىك سوتنىڭ ھۆكمىگە ەئسال سەل قارىماسلىقى الزىم،دۇنيا رەھبەرلىرى چوقۇم كەسكىن تەدبىر قوللۇنۇپ خىتا
. ېرىلدىدىگەن سۆزلىرىگە وئرۇن ب< قىلمىشلىرىنى سۈرۈشتۈرۈشى ۋە ۇئيغۇرالرنى ەئركىنلىككە چىقىرىش ۈئچۈن ىئجابى قەدەم بېسىشى الزىم 

ۆئتكۈزۈلدىۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن گەرمانىچە ەئرەپچە تىلالردا تور مۇھاكىمە يىغىنى 

دېكابېر كۈنى كەچتە دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى مەركىزى وئرگىنىنىڭ وئرۇنالشتۇرۇشى بىلەن -9بىلەن مۇناسىسىۋىتى دېكابېر ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى -9
ۇھاكىمە يىغىنى ائيرىم ھالدا تور م–ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى قانداق قىلىپ توسۇپ قەلىش ائساسى مەزمۇن قىلىنغان گەرمانچە ۋە ەئرەپچە تىلالردا ائيرىم 

، ڭ رىياسەتچىلىكىدەقۇربان ەئپەندىمنىغەيۇر تور مۇھاكىمە يىغىنى قۇرۇلتاينىڭ باياناتچىسى،قۇرۇلتاي بېرلىن ىئشخانىسىنىڭ دېرىك تورى گېرمانچە .  چاقىرىلدى
.دە ۆئتكۈزۈلدىرىياسەتچىلىكىائالۋۇدۇننىڭ رەىئسى دىننىي ۆئلىما تۇرغۇنجان مۇائۋىن كومتىتىنىڭ ىئجراىئيە تور مۇھاكىمە يىغىنى بولسا قۇرۇلتاي ەئرەپچە 



بارات مۇناسىسىۋىتى بىلەن ائخ< دېكابېر ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى -9> ائخبارات كۇلۇبىدا ۋاشىنگ تون 
ېئالن قىلىش يىغىنى ۆئتكۈزۈلدى

دېكابېر كۈنى چۈشتىن بۇرۇن دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى،ۇئيغۇر -8مۇناسىۋىتى بىلەن بۈگۈن، يەنى < دېكابېر ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى -9> 
لىش ى كۈتىۋەكىشىلىك ھوقوق قۇرۇلۇش،ائمېركا ۇئيغۇر بىرلەشمىسى تەرىپىدىن ۋاشىنگ تون ائخبارات كۇلۇبىدا ائخبارات ېئالن قىلىش ۋە مۇخبىرالرن

.يىغىنى ۆئتكۈزۈلدى
ا الن قىلىش يىغىنىدكىشىلىك ھوقوق قۇرۇلۇشىنىڭ پروگرامما يېتەكچىسى مۇستافا ائقسۇ ەئپەندىمنىڭ رىياسەتچىلىكىدە ۆئتكۈزۈلگەن ائخبارات ېئۇئيغۇر 

يغۇر كىشىلىك مۇناسىۋىتى بىلەن دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى،خەلقارا ۇئيغۇر ائكادىمىيەسى،ۇئ< دېكابېر ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى -9> ائلدى بىلەن 
ۇر ھەرىكىتى ھوقوق قۇرۇلۇشى،قازاقىستان ۇئيغۇر ياشلىرى بىرلىكى،قىرغىزىستان ۇئيغۇر ىئتتىپاقى،كانادا شەرقىي تۈركىستان جەمىيىتى،ۇئيغ

تىن ائرتۇق ۇئيغۇر تەشكىالتى تەرىپىدىن ھازىرالنغان بىرلەشمە بايانات 50تەشكىالتى،ائمېركا ۇئيغۇر بىرلەشمىسى،ياپونىيە ۇئيغۇر جەمىيىتى قاتارلىق 
.وئقۇپ ۆئتۈلدى

ۇر كىشىلىك سى،ۇئيغائخبارات ېئالن قىلىش يىغىنىدا سۆز قىلغان دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەىئسى دولقۇن ەئيسا،قۇرۇلتاي ىئجراىئيە كومتىتىنىڭ رەىئ
رۇلۇش ىنىڭ قۇ ھوقوق قۇرۇلۇشىنىڭ دېرىك تورى ۆئمەر قانات ۋە ائمېركا ۇئيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ رەىئسى ەئلفىدار ىئلتەبىرلەر ۇئيغۇر سوت كوللىگىيەس

كۈنى چىقارغان ھۆكمىنىڭ مەزمۇنى،ۇئيغۇر سوت كوللىگىيەسىنىڭ ھۆكمىنىڭ خەلقارالىق تەسىرى ھەققىدە -9ائينىڭ -12يىلى -2021جەريانى ۋە 
.تەپسىلى مەلۇمات بەردى

8



نى ۆئتكۈزۈلدىخەلقارالىق مۇھاكىمە يىغىۋاشىنگ توندا ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن 

-10ۋە -9دىن مۇناسىۋىتى بىلەن خەلقارا ۇئيغۇر ائكادىمىيەسى ۋە دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى تەرىپى< دېكابېر ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى -9> 
.كۈنلىرى ائمېرىكانىڭ جورجى ۋاشىنگ تون ۇئنىۋېرسىتېتىدا خەلقارالىق ىئلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ۆئتكۈزۈلدىدېكابېر 

ۋاشىنگ تون غىنى جورجى ىئرقىي قىرغىنچىلىققا ۇئچراۋاتقان ۇئيغۇر كىملىكىنى قوغداپ قېلىش ائساسى تېما قىلىنغان بۇ قېتىمقى خەلقارالىق مۇھاكىمە يى
يغۇر ائمېرىكا ۇئنىۋېرسىتېتى، ىئندىائنا ۇئنىۋېرسىتېتى،  درەكسېل ۇئنىۋېرسىتېتى، ۇئيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى، ۇئيغۇر ھەرىكىتى، ۇئ
نىڭ ۋە تەشكىالتالر بىرلەشمىسى، ۇئيغۇر پروجېك تى فوندى، يىپەك يولى تىنچلىق پروجېك تى، ياپونىيە ۇئيغۇر جەمئىيىتى قاتارلىق كۆپلىگەن وئرۇن

لىقىدىكى يسا باشچىقوللۇشى ۋە ىئقتىسادىي جەھەتتىن ياردەم بەرىشى بىلەن ۆئتكۈزۈلگەن بولۇپ،يىغىنغا دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەىئسى دولقۇن ەئ
رىنىڭ قۇرۇلتاي ھەيئىتى،دوك تۇر رىشات ائبباسنىڭ باش رەيىسلىكىدىكى خەلقارا ۇئيغۇر ائكادىمىيەسىنىڭ ھەرقايسى ەئللەردىكى شۆبىلى

ا بولۇپ كۆپ ساندمەسۇئللىرى،ھەرقايسى ەئللەردىكى ائناتىل مەك تەپلىرىنىڭ مەسۇئللىرى،ائكادىمىسيەنلەر،پىداگوكالر،تەشكىالت مەسۇئللىرىدىن
.كىشى قاتناشتى

بۆلۈمنى ۆئز ىئچىگە ائلغان بولۇپ،يىغىندا چەتەللىك تەتقىقاتچىالر،ۇئيغۇر ائكادىمىسيەنلەر،سىياسى5مەزكۇر خەلقارالىق مۇھاكىمە يىغىنى 
ن ھالدا نى چۆرىدىگەەئرباپالر،ۇئيغۇر ائناتىل مەك تەپلىرىنىڭ مەسۇئللىرى ۋە پىداگوكالر ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى قانداق قىلىپ توسۇپ قەلىش

.تەدبىرلىرى ۈئستىدە كەڭ داىئرىدە مۇھاكىمە ېئلىپ باردى-كونكىرىتنى چارە قېلىشنىڭ ۇئيغۇر كىملىكىنى قوغداپ 
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ائخبارات ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن ەئنقەرەدەۇئيغۇر 
ۆئتكۈزۈلدىېئالن قىلىش يىغىنى 

دېكابېر چۈشتىن -9مۇناسىسىۋىتى بىلەن < دېكابېر ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى -9> 
ان تەتقىقات كېيىن دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى،ۇئيغۇر ائكادىمىيەسى ۋەخپ ى ۋە شەرقىي تۈركىست

غىنى ۋەخپ ى بىرلىك تە ەئنقەرەدە ائخبارات ېئالن قىلىش ۋە مۇخبىرالرنى كۈتۈۋېلىش يى
.چاقىردى

يە يىغىندا سۆز قىلغان دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇائۋىن رەىئسى،ىئستىراتىگى
ىسور مۇتەخەسىسى دوك تۇر ەئركىن ەئكرەم ۋە قۇرۇلتاينىڭ ائلىي مەسلىھەتچىسى پىرافف

وت ائلىمجان ىئنايەتلەر ۇئيغۇر سوت كوللىگىيەسىنىڭ قۇرۇلۇش جەريانى ۋە ۇئيغۇر س
كۈنى چىقىرىلغان ھۆكۈمنىڭ ائساسى -9ماينىڭ -12يىلى -2021كوللىگىيەسى تەرىپىدىن 

مەزمۇنى ھەققىدە مەلۇمات بېرىش بىلەن بىرگە،
لىش يىلى ىئمزاالنغان ب د ت ىئرقىي ائيرىمىچىلىقنىڭ ائلدىنى ېئ-1948دۇنيا دۆلەتلىرىنى 

ن دادىللىق ەئھدىنامىسىنىڭ روھىغا تولۇق ەئمەل قىلىپ،خىتاينىڭ جىناي  ى قىلمىشلىرىدى
بىلەن ھىساپ سوراشقا،خىتاي بىلەن بولغان سىياسى،ىئقتىسادى ۋە ھەربىي 

نى نەزەردىن مۇناسىۋەتلەرنى دەپ شەرقىي تۈركىستاندا يۈزبەرىۋاتقان ىئرقىي قىرغىنچىلىقى
بىت خىتاي ساقىت قىلىۋەتمەسلىككە،ۇئيغۇر مۇھاجىرلىرىغا ىئگە چىقىشقا،بولۇپمۇ مۇستە

ەرگە قارشى ھاكىمىيىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ۇئيغۇرالرنى ائساس قىلغان تۈركىي خەلقل
ىنايەتلىرىنى رەھىمسىزلەرچە يۈرگۈزىۋاتقان ىئرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ىئنسانىيەتكە قارشى ج

.توسۇپ قېلىش ۈئچۈن ەئمىلىي ھەرىكەتكە ۆئتۈشكە چاقىردى
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اتىرلەش دېكابېر ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى  مۇناسىۋىتى بىلەن ھەرقايسى ەئللەردە كەڭ كۆلەمدە خ-9
.پاائلىيەتلىرى ۆئتكۈزۈلدى

مۇناسىۋىتى < دېكابېر ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى -9> ەئللەردە پاائلىيەت ېئلىپ بېرىۋاتقان ۇئيغۇر تەشكىالتلىرى دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ھەرقايسى 
ەققىدىكى چاقىرىقىغا ىش ھبىلەن پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارشى بىر تۇتاش ھالدا كەڭ كۆلەمدە نارازىلىق پاائلىيەتلىرى ېئلىپ بېر 

.قىزغىن ائۋاز قوشۇپ،ۆئزلىرى تۇرۇشلۇق دۆلەتلەردە تۈرلۈك شەكىلدىكى نارازىلىق پاائلىيەتلىرىنى ۆئتكۈزدى
بىشكەك دېكابېر -9لىقىدا قىرغىزىستان ۇئيغۇرلىرى قىرغىزىستان ۇئيغۇر ىئتتىپاقى ۋە دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قىرغىزىستاندىكى ۋەكىللىرىنىڭ باشالمچى

.نى خاتىرلىدى< دېكابېر ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى -9> شەھرىدىكى بىر زالغا توپلۇنۇپ 
نى < دېكابېر ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى -9> دېكابېر كۈنى قۇرۇلتاينىڭ قازاقىستاندىكى رەھبەرلىرىنىڭ باشالمچىلىقىدا ائلمۇتا شەھرىدە -10

قىلىق ر ائخاتىرلەش مۇھاكىمە يىغىنى ۆئتكۈزۈلدى،يىغىنغا قۇرۇلتاينىڭ رەىئسى دولقۇن ەئيسا ۋە مۇائۋىن رەىئسى پەرھات يورۇڭ قاش ەئپەندىلەر تور 
.قاتناشتى

ۇر بىرلىكىنىڭدېكابېر كۈنى ائۇستىرالىيە ۇئيغۇر جەمىيىتىنىڭ ۇئيۇشتۇرۇشى بىلەن سىدنەيدىكى خىتاي كونسۇلخانىسى ائلدىدا،فىرانسىيە ۇئيغ-9
ت بىناسى تۆمۈر مۇنارىنىڭ ائلدىدا،نورۋىگىيە ۇئيغۇر كومتىتىنىڭ ۇئيۇشتۇرۇشى بىلەن وئسلودىكى پارالمەنپارىژدىكى ېئفەل ۇئيۇشتۇرۇشى بىلەن 

ش گۇرۇپپىسى قولالائلدىدا،ىئلھام توختىنى ائلدىدا،دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ وئرۇنالشتۇرۇشى بىلەن مىيونخىن شەھرىدىكى خىتاي كونسۇلخانىسى 
.تەرىپىدىن بېرلىندا مەخسۇس نامايىشالر ۆئتكۈزۈلدى

مىيىتىنىڭ شەھرىدە،ۋىك تورىيە ۇئيغۇر جەائدەاليد كۈنى ائۇستىرالىيە تەڭرىتاغ ۇئيغۇر ائيالالر ۇئيۇشمىسىنىڭ وئرۇنالشتۇرۇشى بىلەن دېكابېر -10
-10ىڭ ائلدىدا،لىنكولن خاتىرە سارىيىنۋاشىنگ توندىكى ۇئيۇشتۇرۇشى بىلەن مەلبورن شەھرىدە، ائمېركا ۇئيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ ۇئيۇشتۇرۇشى بىلەن 



يە ۇئيغۇر شەھەرلىرىدە،ياپونىۋانكوۋېر دېكابېر كانادا شەرقىي تۈركىستان جەمىيىتىنىڭ ۇئيۇشتۇرۇشى بىلەن تورونتو، ەئدمونتون، چالگاري، وئتتاۋا، 
ۇئيغۇر بىرلىكىنىڭ ىيە مەيدانىدا،شىۋىتسۇئيغۇر جەمىيىتىنىڭ ۇئيۇشتۇرۇشى بىلەن برۈسسەل ائلبەرتىنە توكيودا،بېلگىيە جەمىيىتىنىڭ ۇئيۇشتۇرۇشى بىلەن 

ولالندىيە ۇئيغۇر شەھرىدە،گزۈرىخ ۇئيغۇر جەمىيىتىنىڭ ۇئيۇشتۇرۇشى بىلەن ائلدىدا،شىۋىتسارىيە بىناسى پارالمېنت ۇئيۇشتۇرۇشى بىلەن ستوكھولمدىكى 
ى بىلەن بېرلىن ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى،ياۋروپا شەرقىي تۈركىستان بىرلىكىنىڭ ۇئيۇشتۇرۇشمەيدانىدا،دۇنيا دام ائمېستەردام جاماىئتىنىڭ ۇئيۇشتۇرۇشى بىلەن 

.شەھرىدە كەڭ كۆلەملىك نامايىش ۋە خاتىرلەش پاائلىيەتلىرى ۆئتكۈزۈلدى
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ىرىلەربۇ ھەپتىلىك مۇھىم پاائلىيەتلەردىن خات



دى مەركىزى تۈز تەشۋىقات -دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ۇئچۇر 


