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تەشۋىقات-ۇئچۇر ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى دۇنيا 
مەركىزى تۈزدى    



مۇندەرىجە

لىفۇن سۆھبىتى ەئنگىلىيە تاشقى ىئشالر ۋەزىرى كلەۋەرلېي خىتاي تاشقى ىئشالر مىنىستىرى چىن گاڭ بىلەن ېئلىپ بارغان تې
قىلدىجەريانىدا ۇئيغۇرالر مەسىلىسىنى تىلغا ېئلىشى ەئنگىلىيەدىكى ۇئيغۇر پالىيەتچىلىرىمىزنى مەمنۇن 

ۇئيغۇر ھەرىكىتى تەشكىالتى تەيۋەن پارالمېنتىدا ائخبارات ېئالن قىلىش يىغىنى ۆئتكۈزدى

فېۋرال دۇنيا ائنا تىل كۈنىنى وئخشىمىغان شەكىللەر ائرقىلىق خاتىرلىدى-21مۇھاجىرەتتىكى ۇئيغۇرالر 

دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ھەيئىتى مااليسيادا بىر قاتار موھىم ۇئچرۇشۇشالردا بولدى

دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ھەيئىتى مااليسىيا پارالمېنتىنىڭ رەىئسى جوھارى ائبدۇل ەئپەندىم بىلەن كۆرۈشتى

دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ھەيئىتى مااليسىيا پارالمېنتىنىڭ رەىئسى جوھارى ائبدۇل ەئپەندىم بىلەن كۆرۈشتى

ىغا رەھمەت ېئيتتىدۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ائرگېنتىنادا ېئچىلغان ەئرزنى قولاليدىغانلىقىنى جاكارلىغان نوتېردام ۇئنىۋېرسىتېت

دىن كۆزدىن كەچۈرۈلدىدۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە كومتىتى يىغىنىدا قۇرۇلتاينىڭ بۇندىن كېيىنكى خىزمەت پىالنلىرى قايتى
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ىفۇن سۆھبىتى ەئنگىلىيە تاشقى ىئشالر ۋەزىرى كلەۋەرلېي خىتاي تاشقى ىئشالر مىنىستىرى چىن گاڭ بىلەن ېئلىپ بارغان تېل
قىلدىجەريانىدا ۇئيغۇرالر مەسىلىسىنى تىلغا ېئلىشى ەئنگىلىيەدىكى ۇئيغۇر پالىيەتچىلىرىمىزنى مەمنۇن 

ميۇنخېن خەۋپسىزلىك “نۆۋەتلىك -59فېۋرالغىچە گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدە چاقىرىلغان -19فېۋرالدىن -17ەئنگلىيە باش مىنىستىرى رىشى سۇناكنىڭ
فېۋرال كۈنى خىتاي تاشقى ىئشالر مىنىستىرى قىن گاڭ بىلەن ېئلىپ بارغان –20يىغىنىدا ۋە ەئنگىلىيە تاشقى ىئشالر ۋەزىرى كلەۋەرلەينىڭ ” كېڭىشى

رىدا كۈچلۈك مەتبۇائتلىتېلىفۇن سۆھبىتى جەريانىدا ۇئيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقوقىنىڭ دەپسەندىچىلىككە ۇئچراش مەسىلىسىنى ائالھىدە تىلغا ېئلىشى غەرپ
.ىئنكاس قوزغىدى

خانىمنىڭ ىمە ماھمۇت دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى لوندون ىئشخانىسىنىڭ مۇدىرى،ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى توسۇپ قېلىش تەشكىالتىنىڭ دېرىك تورى رەھ
ىيەدې ىنى، ەئنگىلبىلدۈرۈشىچە، ەئنگىلىيە باش مىنىستىرى رىشى سۇناك ۋە تاشقىي ىئشالر مىنىستىرى جەيمىسنىڭ ۇئيغۇرالر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈش

زالىرىنىڭ كۈچلۈك ېنت ەئپاائلىيەت ېئلىپ بېرىۋاتقان ۇئيغۇر تەشكىالتلىرىنىڭ ۋە ەئنگىلىيە پارالمېنتىدىكى ۇئيغۇرالر مەسىلىسىگە جىددىي قاراۋاتقان پارالم
.بېسىمىدىن ائيرىپ قاراشقا بولمايدىكەن

ەن ەئنگىلىيە تاشقىي ىئشالر مىنىستىرلىرى تېلېفوندا كۆرۈشۈپ، شىنجاڭ ۋە تەيۋ-خىتاي“فېۋرال ېئالن قىلغان -21رادىيوسى ” گېرمانىيە دولقۇنلىرى “
فېۋرال كۈنى خىتاينىڭ -20ناملىق خەۋىرىدە بايان قىلىشىچە، ەئنگىلىيە تاشقىي ىئشالر مىنىستىرى جەيمىس كلېۋېرلي ” مەسىلىلىرى توغرىسىدا سۆزلەشكەن

تىدىن ېئلىپ يغۇرالر ۈئستاشقىي ىئشالر مىنىستىرى چىن گاڭ بىلەن تېلېفوندا سۆزلەشكەندە، ائلدى بىلەن بېيجىڭ ھاكىمىيىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ۇئ
ۈكىنى ىقىنىڭ زۆرۈرل بېرىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى ەئيىبلىگەن، ائندىن تەيۋەن مەسىلىسىنى تىلغا ېئلىپ، تەيۋەن بوغۇزىنىڭ تېنىچل

.ەنزمۇ زۇۋان سۈرمىگبىراق خىتاينىڭ زۇۋانى بولغان شىنخۇائ ائگېنتلىقى بۇ ھەقتە ېئالن قىلغان خەۋىرىدە بۇ ىئككى مەزمۇن توغرۇلۇق بىر ېئغى. تەكىتلىگەن



ۆئتكۈزدىۇئيغۇر ھەرىكىتى تەشكىالتى تەيۋەن پارالمېنتىدا ائخبارات ېئالن قىلىش يىغىنى 

فېۋرال كۈنى تەيۋەن پارالمېنتى –20ۇئيغۇر ھەرىكىتى تەشكىالتىنىڭ باشلىقى روشەن ائبباس، ۇئيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ائبدۇلھەكىم ىئدرىسالر 
يىلىدىكى تيەنەئنمېن وئقۇغۇچىالر ھەركىتىنىڭ رەھبىرى ۆئركەش دۆلەت ەئپەندىمنىڭ ھەمرالىقىدا تەيۋەن-1989كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ باش كاتىپ ى، 

ىسى كوالس ۋە ىڭ سۆزچ پارالمېنتىنى زىيارەت قىلىپ، تەيۋەن پارالمېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ رەىئسى چېن جۇيۈەن،تەيۋەن پىرەزىدەنتلىق ىئشخانىسىن
.بىر قىسىم پارالمېنت ەئزالىرى بىلەن كۆرۈشۈپ شەرقىي تۈركىستان ۋە ۇئيغۇر مەسىلىسى ھەققىدە مەخسۇس سۆھبەت ېئلىپ باردى

ىتى بىلەن يمىفېۋرال كۈنى روشەن ائبباس خانىم ۋە ائبدۇلھەكىم ىئدرىسالر يەنە ۆئركەش دۆۋلەت ەئپەندىمنىڭ ھەمرالىقىدا تەيۋەن شەرقىي تۈركىستان جە–21
يغۇر ى،ۇئبىرگە تەيۋەن پارالمېنتىدا مەخسۇس ائخبارات ېئالن قىلىش يىغىنى ۆئتكۈزۈپ،شەرقىي تۈركىستان ۋە ۇئيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتىكى يېڭى ۋەزىيىت

.مەسىلىسىنىڭ خەلقائرالىق يۈزلۈنۈشى ھەققىدە تەپسىلى مەلۇمات بەردى
.ائخبارات ېئالن قىلىش يىغىنىغا تەيۋەن پارالمېنتىنىڭ ەئزالىرى،ھەر ساھە زاتلىرى ۋە ژورنالىستالردىن بولۇپ كۆپ ساندا كىشى قاتناشتى

.ىردەروشەن ائبباس خانىمنىڭ تەيۋەن پارالمېنتىدا بەرگەن ېئنگىلىزچە دوكالتىنى ۆئركەش دۆۋلەت ەئپەندىم شەخسەن خىتايچىغا تەرجىمە قىلىپ ب
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خاتىرلىدىفېۋرال دۇنيا ائنا تىل كۈنىنى وئخشىمىغان شەكىللەر ائرقىلىق -21ۇئيغۇرالر مۇھاجىرەتتىكى 

نى فېۋرال دۇنيا ائنا تىل كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن قىلغان تەبرىك سۆزىدە،مۇھاجىرەتتە ائنا تىلى-21دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەىئسى دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم 
تېمىالردا ۇئيغۇر اتارلىقساقالپ قېلىش، ائنا تىل وئقۇتقۇچىلىرىنى تەربىيەلەش، ائنا تىل دەرسلىك كىتابلىرىنىڭ تۈزىلىشى ۋە ائىئلەدە ائنا تىلدا سۆزلەش ق

ۈركىستان خەلقى شەرقىي تتىلىنى ساقالپ قېلىشتا جاپالىق ەئجىر سىڭدۈرىۋاتقان سۆيۈملۈك ائنا تىل وئقۇتقۇچىلىرى ۋە ۇئيغۇر تىلى تەتقىقاتچىلىرىغا پۈتۈن
.ەئيتىدىغانلىقىنى بىلدۈردىرەھمەت نامىدىن ائالھىدە 

ىن يىلالردىن كېيىنكى ائتالمىش قوش تىللىق ماائرىپ سىياسىتى ۇئيغۇر ائنا تىلىنى ماائرىپت-2000دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم سۆزىدە،خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ 
انلىرىدا ۋە ەت وئرگسىقىپ چىقىرىش ۋەزىيىتىنى شەكىللەندۈرۈپ، ۇئيغۇر ەئۋالدلىرىنىڭ ائنا تىل ماائرىپىدىن مەھرۇم قېلىۋاتقان، ۇئيغۇر تىلىنىڭ ھۆكۈم

ېئغىر خىرىسقا ىلىنىڭ ھۆججەتلىرىدە ىئشلىتىلىشى بارغانچە ائزىيىپ، ھەتتا يەسلىلەردىمۇ خىتايچە ماائرىپ وئمۇمالشقان ۋەزىيەتنى تىلغا ېئلىپ، ۇئيغۇر ت
ردىن ائنا ى ۋە ۇئيغۇرالدۇچ كەلگەنلىكىنى ىئپادە قىلىش بىلەن بىرگە، خەلقائرانىڭ ۇئيغۇر تىلىنىڭ خەۋپكە ۇئچراش ۋەزىيىتىگە جىددىي دىققەت قىلىشىن

.تىلىنى قوغداش ېئڭىنى ۆئستۈرۈشنى تەلەپ قىلدى
فېۋرال كۈنىدىن باشالپ ھەر يىلى بۇ كۈننىڭ دۇنيا ائنا تىل كۈنى ىئكەنلىكىنى -21يىلى -2000مەلۇم بولۇشىچە، خەتەر ائستىدىكى مىللەتلەر تەشكىالتى 

ماي كۈنى ب د ت دا ېئچىلغان ائنا -16يىلى -2007. ېئالن قىلىپ، يوقاپ كېتىش خەۋپىگە دۇچ كېلىۋاتقان مىللەتلەرنىڭ تىلىنى قوغداشنى تەلەپ قىلغان
ى ە ۇئنتىلنى قوغداش يىغىنىدا يەنە، ب د ت غا ەئزا دۆلەت ھۆكۈمەتلىرىدىن ۆئز دۆلىتىدىكى مىللەتلەرنىڭ تىلىنى قوغداش تەدبىرلىرى ېئلىش ۋ

.ەئمەلىيەشتۈرۈش تەلەپ قىلىنغان ىئدى



5

بولدىبىر قاتار موھىم ۇئچرۇشۇشالردا مااليسيادا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ھەيئىتى دۇنيا 

ى بەختىيار ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە كومتىتىنىڭ رەىئسى ۆئمەر قانات،قۇرۇلتاي ىئچكى ىئشالر كومتىتىنىڭ مۇدىر دۇنيا فېۋرالدىن ېئتىبارەن -22
ردىن تەركىپ نالۇنۇبۆرە،قۇرۇلتاي مۇھاجىرالر كومتىتىنىڭ مۇائۋىن مۇدىرى مەمەت چەلەپچى ۋە ائۋۇستىرالىيە ۇئيغۇر جەمىيىتىنىڭ مۇائۋىن رەىئسى گۈلمىرە ز 

گۇ فېۋرال كۈنى مااليسىيادىكى ەئڭ چوڭ مۇسۇلمان تەشكىالت ھىساپالنغان ماپىمنىڭ مەركىزىدە تەشكىالتنىڭ رەھبىرى چىك-23تاپقان قۇرۇلتاي ھەيئىتى 
ولغان نىشانالر يىلى ىئچىدە ۇئيغۇرىئرقىي قىرغىنچلىقىغا قارشى مااليسىيادا ېئلىپ بارىدىغان پاائلىيەتلەر ۋە يەتمەكچى ب-2023ائزمى ەئپەندىم بىلەن كورۇشۇپ، 

. ۇئستىدە مۇزاكىرە ېئلىپ باردى
الم بىلىملىرى ۋە نىڭ ىئس”ۇئنىۋەرسىتىت مااليا“ شۇ كۇنى قۇرۇلتاي ھەيئىتى يەنە مااليسىيادىكى ەئڭ قەدىمى ۋە ەئڭ چوڭ ۇئنىۋەرسىتىتالرنىڭ بىرى بولغان 

تېخىمۇ كەڭ لىپخەلقائرا مۇناسىۋەتلەر بولۇملىرىنىڭ رەھبەرلىرى ۋە وئقۇتقۇچىلىرى بىلەن، ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچلىقىنى مااليسىيا خەلقىغە قانداق قى
.تونۇشتۇرۇش، ھوكۇمەت ۋە سىياسەتچىلەرگە تەدبىر ائلدۇرۇش مەسىلىسى ۇئستىدە وئنۇملۇك سوھبەت ېئلىپ باردى

لىرى تەشكىالتى تەسىرى كۈچلۈك ائممىۋىي تەشكىالتالرنىڭ بىرى ھىساپالنغان ماپىم تەشكىالتى ۋە مااليسىا موسۇلمان ياشمااليسيادىكى ھەيئىتى قۇرۇلتاي 
ت ېئلىپ ھەرىكەائبىم قاتارلىق تەشكىالتالر بىلەن ۆئتكۈزگەن سۆھبىتى جەريانىدا ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى توسۇپ قېلىش ۈئچۈن خىتايغا قارشى

ۋە ائك تىۋىستالرغا التالر بېرىۋاتقان ۋە ۇئيغۇر خەلقىغە يېقىندىن ھېسداشلىق قىلىپ كېلىۋاتقان مااليسيادىكى ھەرقايسى ىئسالم تەشكىالتلىرى،ائممىۋىي تەشكى
تۈركىستان شەرقىي پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان خەلقى نامىدىن ائالھىدە رەھمەت ەئيتىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش بىلەن بىرگە، مۇستەبىت خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ

كەشلىكلىرىنىڭ ھازىرمۇ قان زىيانخەلقىغە يۈرگۈزىۋاتقان ىئرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنىڭ،بولۇپمۇ ىئسالمىيەتكە قارشى ېئلىپ بېرىۋات
ىت ۋە ،مەسچھەم شىددەت بىلەن داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى،ىئسالمىيەتنىڭ ەئڭ زور دۈشمىنىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى مەجبۇرى دىنسىزالشتۇرۇۋاتقان

ل ۆئزى كەرىم ۋە دىننىي ەئسەرلەرنى كۆيدۈرۈپ كۈل قىلىۋاتقان دەل مۇستەبىت خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ دە–مازارلىقالرنى چېقىپ تۈزلەۋاتقان،قۇرائنى 
.      چاقىردىرۇشقا ىئكەنلىكىنى ائالھىدە تەكىتلەپ ۆئتتى ۋە ىئسالم دۇنياسىنى ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارىتا سۈكۈتىنى بۇزۇپ وئرنىدىن دەس تۇ 
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كۆرۈشتىدۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ھەيئىتى مااليسىيا پارالمېنتىنىڭ رەىئسى جوھارى ائبدۇل ەئپەندىم بىلەن 

اي ىئچكى ىئشالر لتۇرۇفېۋرالدىن ەئتىبارەن مااليسىيادا خىزمەت زىيارىتىدە بولۇۋاتقان دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە كومتىتىنىڭ رەىئسى ۆئمەر قانات،ق-22
ۋىن رەىئسى ۇئيغۇر جەمىيىتىنىڭ مۇائائۋۇستىرالىيە ۋە چەلەپچى كومتىتىنىڭ مۇدىرى بەختىيار بۆرە،قۇرۇلتاي مۇھاجىرالر كومتىتىنىڭ مۇائۋىن مۇدىرى مەمەت 

ي فېۋرال كۈنى مااليسىيا پارالمېنتىنىڭ رەىئسى جوھارى ائبدۇل ەئپەندىم بىلەن كۆرۈشۈپ،ۇئنۇڭغا شەرقى-24گۈلمىرە زۇنۇنالردىن تەركىپ تاپقان قۇرۇلتاي ھەيئىتى 
تلىرى،شۇنداقال ۇئيغۇر ەىيتۈركىستان ۋە ۇئيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتىكى يېڭى ۋەزىيىتى،دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ خەلقائرا سىياسى سەھنىلەردە ېئلىپ بېرىۋاتقان پاائل

تلەر تەشكىالتى ۋە لەۋ مەسىلىسىنىڭ خەلقائرادىكى يۈزلۈنۈشى ھەققىدە تەپسىلى مەلۇمات بېرىش بىلەن بىرگە، مااليسيا ھۆكۈمىتى ۋە پارالمېنتىدىن بىرلەشكەن دۆ 
.قىلدىباشقا خەلقائرالىق سىياسى سەھنىلەردە خىتاينىڭ ىئرقىي قىرغىنچىلىقىغا ۇئچراۋاتقان شەرقىي تۈركىستان خەلقىغە ىئگە چىقىشنى تەلەپ

كېلىۋاتقانلىقىنى ۋە تىپمااليسىيا پارالمېنتىنىڭ رەىئسى جوھارى ائبدۇل ەئپەندىم كۆرۈشۈش جەريانىدا قىلغان سۆزىدە ۆئزىنىڭ ۇئيغۇر مەسىلىسىنى يېقىندىن كۈزى
.شىدىغانلىقىنى بىلدۈردىتەلەپلىرىنى مااليسيانىڭ مۇناسىۋەتلىك وئرگانلىرى بىلەن وئرتاقلى-ۆئمەر قانات ەئپەندىم باشچىلىقىدىكى قۇرۇلتاي ھەيئىتىنىڭ پىكىر 
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ېئيتتىغا رەھمەت دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ائرگېنتىنادا ېئچىلغان ەئرزنى قولاليدىغانلىقىنى جاكارلىغان نوتېردام ۇئنىۋېرسىتېتى

نىي ەئركىنلىك دى“نىڭ قانۇن ىئنستىتۇتىدىكى " ۇئنىۋەرسىتي وئف نوترە دامە" ائمېرىكادىكى نوپۇزلۇق ۇئنىۋېرسىتېتالردىن نوتېردام ۇئنىۋېرسىتېتى
ىدىن ائرگېنتىنادا فېۋرال مەخسۇس بايانات ېئالن قىلىپ،خىتاي ھۆكۈمىتى ۈئستىدىن ۇئيغۇرالرغا قىلىۋاتقان ىئرقىي قىرغىنچىلىقى سەۋەب–23” تەشەببۇسى

.ېئچىلغان ەئرزنى قولاليدىغانلىقىنى جاكارلىغان
ۆئمەر قانات ىك تورى دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەىئسى دولقۇن ەئيسا،قۇرۇلتاي ىئجراىئيە كومتىتىنىڭ رەىئسى ۋە ۇئيغۇر كىشىلىك ھوقوق قۇرۇلۇشىنىڭ دېر 

نستىتۇتىدىكى نىڭ قانۇن ىئ( ۇئنىۋەرسىتي وئف نوتېردامە )فېۋرال بۇ مۇناسىۋەت بىلەن قىلغان تەبرىك سۆزلىرىدە نوتېردام ۇئنىۋېرسىتېتى –24ەئپەندىلەر 
.نىڭ بۇ ھەرىكىتىنى قىزغىن قارشى ائلىدىغانلىقلىرىنى بىلدۈرۈشتى” دىنىي ەئركىنلىك تەشەببۇسى“

قارشى جىنايەت انىلىققادۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى بىلەن ۇئيغۇر كىشىلىك ھوقوق قۇرۇلۇشىنىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىغە قارىتا ىئرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ىئنس
ۈئستىدىن لدارلىرى يۈرگۈزۈۋاتقان خىتاي ھاكىمىيىتى ۋە بۇخىل قىرغىنچىلىققا بىۋاستە قوماندانلىق قىلىۋاتقان شى جىنپىڭ باشچىلىقىدىكى خىتاي ەئمە

سى ائۋغۇست كۈنى دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەىئسى دولقۇن ەئيسا،قۇرۇلتاي ىئجراىئيە كومتىتىنىڭ رەىئ–17يىلى –2022ھازىرالپ چىققان ەئرزنامىسى 
ك ۋە قۇرۇلتاينىڭ ائ نتىنادىكى گېر ۋە ۇئيغۇر كىشىلىك ھوقوق قۇرۇلۇشىنىڭ دەرىك تورى ۆئمەر قانات،قۇرۇلتاينىڭ ەئنگىلىيەدىكى ائدۋۇكاتى مىخاېئل پوال

كىشىدىن تەركىپ تاپقان ائرگېنتىنا 12ائدۋۇكاتلىرى گابرىەل كاۋاللو ۋە  جۇان نېتوالردىن تەركىپ تاپقان ەئرىزدارالر ھەيئىتى تەرىپىدىن بۇېئنوس ائيرېستىكى 
.دىفەدىرال سوتچىالر ھەيئىتىگە تاپشۇرۇلغان ۋە مەزكۇر ەئرىز ائرگەنتىنا فەدىرال سوتچىالر ھەيئىتى تەرىپىدىن رەسمىي قوبۇل قىلىنغان ىئ

ائرگېنتىنا سوتىغا يۇقىرىدىكى بۇ ەئرزنى قولاليدىغانلىقىنى جاكارالش بىلەن بىرگە، مەخسۇس بىر دوكالت تەييارالپ” دىنىي ەئركىنلىك تەشەببۇسى“مەزكۇر 
ۇدىرى ستېفانې باركلېي نوتېردام قانۇن ىئنستىتۇتى دىنىي ەئركىنلىك تەشەببۇسىنىڭ م. ۇئالر ۆئز تور بېتىدە بۇ ھەقتە مەخسۇس بايانات ېئالن قىلغان. ەئۋەتكەن

ىرغىنچىلىقنىڭ خىتاينىڭ ۇئيغۇر خەلقىگە قىلغان ۋەھشىيلىكى خەلقائرا قانۇن بويىچە ىئنسانىيەتكە قارشى تۇرۇش ۋە ىئرقىي ق“: باياناتىدا مۇنداق دېگەن
. قانۇنىي ېئنىقلىمىسىغا ماس كېلىدۇ
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ھۆكۈم چىقىرىشىنى دەپ بىز ائرگېنتىنا جىناي  ى ىئشالر سوتىنىڭ بۇ دېلونى باشقۇرۇش ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشىنى ۋە خىتاينى بۇ ېئغىر جىنايەتلىرى ۈئچۈن گۇناھكار
.”تەلەپ قىلىمىز

ەتچىلەرنىڭ اسيباياناتتا ېئيتىلىشىچە، دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ۋە ۇئيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ بۇ ەئرزى ائمېرىكا ۋە ەئنگلىيەدىكى نۇرغۇن سى
ىڭ يەنىمۇ كەڭ ۇئالر بۇ داۋانىڭ چوقۇم ېئچىلىشى كېرەكلىكىنى، چۈنكى مۇشۇنداق قىلغاندا ۇئيغۇرالرغا قىلىنىۋاتقان ۋەھشىيلىكن. قوللىشىغا ېئرىشكەن

.ائشكارىلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەن
ك ەئپەندى دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ۋە ۇئيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىغا ۋاكالىتەن ەئنگلىيەلىك  ۇش تەۋەلىكى ۇئنىۋېرسال باشقۇر “ائدۋوكات مايكىل پوال

. ەرىكىتىنى قارشى ائلغاننى تەييارلىغان كىشى بولۇپ، ۇئمۇ سۆزىدە نوتېردام قانۇن ىئنستىتۇتىنىڭ دىنىي ەئركىنلىك تەشەببۇسىنىڭ بۇ ھ” جىناي  ى ىئشالر ەئرزى 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

كەچۈرۈلدىن كۆزدىن دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە كومتىتى يىغىنىدا قۇرۇلتاينىڭ بۇندىن كېيىنكى خىزمەت پىالنلىرى قايتىدى

ساەئت داۋام قىلغان تور يىغىنىدا ائلدى بىلەن قۇرۇلتاي رەىئسى دولقۇن 4فېۋرال چاقىرىلغان ۋە -25دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە كومتىتىنىڭ 
يىلىدىن بۇيان ېئلىپ -2022ەئيسا،قۇرۇلتاي ىئجراىئيە كومتىتىنىڭ رەىئسى ۆئمەر قانات ۋە قۇرۇلتاينىڭ ھەرقايسى مەركەز ۋە كومىتىتلىرىنىڭ مەسۇللىرى 

.بېرىلغان وئمومىي خىزمەتلەر ھەققىدە تەپسىلى مەلۇمات بېرىپ ۆئتتى
قىلىنغان باسقۇچىدا قۇرۇلتاي مەركىزى ىئشخانىسى، قۇرۇلتاينىڭ ھەرقايسى مەركەز ۋە كومىتىتلىرىنىڭ،شۇنداقال ھەرقايسى ەئللەردە تەسىس-2يىغىننىڭ 

لىنىۋاتقان تە ساقىئشخانىلىرىنىڭ بۇندىن كېيىنكى ېئلىپ بارىدىغان خىزمەت پىالنلىرى ھەققىدە مۇزاكىرە ېئلىپ بېرىلدى،قۇرۇلتاي رەھبەرلىرىنىڭ نۆۋەت
.  تەكلىپلىرى ائڭالپ ۆئتۈلدى-مەسىلىلەر ھەققىدىكى پىكىر 
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ان دولقۇن ەئيسا غقىر قۇرۇلتاي رەھبەرلىرىنى ۋە قۇرۇلتاينىڭ رەسمىي ۋەكىل ھەم كاندىدات ۋەكىللىرىنى ۆئزلىرىنىڭ مەجۇبۇرىيەتلىرىنى تولۇق ائدا قىلىشقا چا
ھەم چىلىقىنىڭ ھازىرمۇيىلىنىڭمۇ ۇئيغۇرالر ۈئچۈن ھالقىلىق ۋە موھىم بىر يىل بولۇدىغانلىقىنى،خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ىئرقىي قىرغىن-2023ەئپەندىم،

گىرالردا ائزاپ چېكىۋاتقانلىقىنى،شۇڭا چەتەئللەردىكى ۇئيغۇر تەش تلىرىمىزنىڭ ۋە ائۋام الكىجىددى داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى،مىليونلىغان خەلقىمىزنىڭ تۈرمە ۋە ال
.ېئتىبارىنى مىللىي داۋايىمىزغا مەركەزلەشتۈرۈشى الزىملىقىنى ائالھىدە تەكىتلەپ ۆئتتى-خەلقىمىزنىڭ ائساسلىق دىققەت 
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