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GENOCIDE:
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of the 1948 Genocide Convention



 ى ائساسىي مەزمۇندوكالتنىڭ    
 

جازاالش  ۇئنى  ۋە لىشائلدىنى ېئ ڭىئرقىي قىرغىنچىلىقنى«يىلى ىئمزاالنغان  -1948 ،خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىتنىڭ خۇالسىسى شۇكى، بۇ دوكالۇئش .1
ىنى  نىڭ جاۋاپكارلىقىئرقىي قىرغىنچىلىقېئلىپ بارغان قارىتا ۇئيغۇرالرغا  خىالپ ھالدا غا) ھدىنامىسىەئ قا قارشى تۇرۇش(ىئرقىي قىرغىنچىلىق »ھدىنامىسىەئ

تەتبىقالش  غاخەلقائرالىق قانۇنپاكىتالرنى ىئسپات كۆرۈپ چىقىش ۋە ئسپاتالرنى ىئنىچكىلىك بىلەن بۇ خۇالسە مەۋجۇت دەلىل   ٻلىشى الزىم.ۆئز ۈئستىگە ئ
 چىقىرىلدى.   ائساسىدا

 
  قاتارلىق تەتقىقاتى )XUARائپتونوم رايونى ( يغۇر ۇئ ڭشىنجا ۋەسىياسىتى   ېئتنىك خىتاينىڭ، ىئرقىي قىرغىنچىلىق، ۇنقان لىق ەلقائراخبۇ تەكشۈرۈش  .2

 .ٻرىلدىب لىپېئ ەرىپىدىنت تەتقىقاتچى مۇتەخەسىسىلەر ۇستەقىلقىلىنغان م تىراپېئساھەلەردە 
 

  ائجىزجىنايىتى < ، ىئرقىي قىرغىنچىلىق ەنائساس ەلگىلىمىگەماددىسىدىكى ب-2 نىڭ » ھدىنامىسىەئ قا قارشى تۇرۇشقىرغىنچىلىقىئرقىي «  :نىيىتىش  يوقىتى  .3
  »نىيىتى ش. «يوقىتىكۆرسىتىدۇ نى >نىيىتى يوقىتىش ھالدا قەستەن ەنياكى قىسم ۈتۈنلەيپ تەۋە بولغان كىشىلەرنى توپلۇمغاۋە قوغدىلىشقا تٻگىشلىك 

  ائرقىلىق  نى توپالشپاكىتالر  ٻكـتىپوئبيبولغان  تەۋە ۆلەتكەدشۇ  >نىيىتى يوقىتىش<. بىھاجەت بولۇشى يول يورۇقنىڭبىر  نىقېئ ۈئچۈندٻيىش 
سىياسەتنى  ، ۇنلىرىقانەت سىياس ۆلەتنىڭ، دنىپىال ۇمىي، وئمناتلىرىبايا  رەسمىي نىڭھۆكۈمەت لوگىكىلىق تەرتىپ بويىچە بۇ پاكىتالر يەكۈنلىنىدۇ.

  ۈتۈنلەيپياكى  ەنقىسم كىشلەرنىڭ توپلۇمدىكىۇئ  ائمىلالر ۋە بۇ ىئچىگە ائلىدۇ ۆئزىنى ەرىكەتلىر لىق ھۇزغۇنچىبتەكرارالنغان  ۋە شەكلى يۈرگۈزۈش
 نى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ىيوقىلىش

 
نىڭ  ائپتونوم رايونى يغۇر ۇئ ڭشىنجا ڭ شى جىنپى ەىئسىر  ۆلەتد خىتاينىڭ  يىلى،-2014 : نى پىال ۇمىيوئم  ۋەەتلىك بۇيرۇقى نىڭ مەقسقاتالم ۇقىرى ي .4

  ۇقىرى. يردىقانات يايدۇ نى  رۇشى» ۇئ ۇرۇشقارشى ت ٻرورلۇققات نىڭەلق«خ رايونلىرىنى مەركەز قىلغان ھالدا  وئرۇنالشقان%90    ىڭنوپۇسنۇئيغۇرالر 
شاخلىرىنى   ۋەيوقىتىش ... يىلتىزى  ۈتۈنلەيپ الرنىش» ، «ۇئۋٻلىيىغى قا تٻگىشلىك ھەر بىر كىشىنىيىغىۋٻلىش« ەئن بۇيرۇققا بىنا مەلدارالرلىك ەئەرىجىد

.   قىلدىىئجرا  ھەرىكەتلەرنى قاتارلىق  ۇزۇش»ب ېئتنىك كٻلىپ چىقىشىنىەئسلى  ۋە ۇزۇشب ائالقىسىنى، ۇزۇشب لىنى، ۇئۇزۇشب ەسەبىنى« ن ۋەيوقىتىش» 
كٻسىپ   سمىنى«ۆئ،نىىشلۇۇرۇت ۇتۇپت ۆلەمدەك ەڭك ىڭيغۇرالرن، ۇئۇئيغۇرالرنى تەسۋىرلەپ شەكىلدەچىققان   ٻلىپىدىنىئنسان قىرى مەلدارلەئھۆكۈمەت 
 وئخشاتتى.  قا  » ېئلىۋٻتىش

 
 ەرىكەتلىرى ھ ۇزغۇنچىلىق ب تەكرارالنغان  ۋە  شەكلى سىياسەت يۈرگۈزۈشسىياسىتى، وئمۇميۈزلۈك  ۆلەتنىڭد .5

 
a.  ۇئيغۇرالرنى ۋە تۇرۇشقا  يىدەۆئ يغۇرالرنىڭكادىرالرنى ۇئ خىتاي ۆكۈمىتىھ خىتاييىلدىن باشالپ،  -2014: بۇيرۇقىوئرۇنلىشىش  ائىئلىلىرىگە ۇئيغۇر  

بىر تەرەپتىن  ۆكۈمەتلەرھ ە دەرىجىلىكناھىي . ۇئچرىدىغۇنچىلىققا ە مۇناسىۋىتى بۇز ائىئلۇئيغۇرالرنىڭ  بۇ سەۋەپتىن،ۇنالشتۇردىقىلىشقا وئر  ەتنازار 
توي قىلىشنى  خىتايالر بىلەن  ش سىياسىتى قوللىنىپ،توي قىلغانالرنى مۇكاپاتالۇئيغۇرالرنى خىتايالر بىلەن توي قىلىشقا زورلىسا، يەنە بىر تەرەپتىن 

 قىلدى.  ستەشەببۇائكـتىپ  ىئلگىرلىگەن ھالداتٻخىمۇ 
 

b.   باھانىسى بىلەنيوقىتىش»  ۇنلۇقنى«ائشق انلىرىوئرگ  ۇنقان ڭائپتونوم رايونىنى  يغۇر ۇئ ڭشىنجا يىلى -2017: تۇتقۇن قىلىش ككەڭ كۆلەملى  
  يغۇرالرنىۇئ الرۇنوئر  ۋە الرمەلدار ەئ ەرىجىلىكد ۇقىرىيۇئل كە مەس ەتەرلىك. بىخۇنالشتۇردىقان ەسمىير تۇتقۇن قىلىشنى  ۆلەمدەك ەڭك يغۇرالرنىۇئ

  كۆرسەتمىلەر مەخسۇس قولالنما توغرىسىدا ٻڭەيتىشك تٻخىمۇ ٻرلىرىنىجازا الگ ۆلەملىكك ەڭك ۋە،الگٻر قۇرۇلۇشىنى تٻزلەشتۈرۈش نازارەت قىلىش
  چۇرالرنىڭبارلىق ۇئ ۋە ۈچەيتىش»جازانى ك ۋە «باشقۇرۇش ٻرلىرىدىكىالگ  ھۆججەتلەر جازا  بۇ چۈشۈردى.تۆۋەنگە  لەرنىبىر يۈرۈش ھۆججەت ۋە
.   ۆئز ىئچىگە ائلىدۇقاتارلىق كۆرسەتمىلەرنى ائممىغا بىلدۈرمەسلىك» « ،تارقاتماسلىق»ۇئچۇرالرنى « ۈئچۈن ساقالش   نى ەخپىيەتلىكى»م ئىيقەت«

  قاتارلىق  ٻمىسىسىست ەتنازار  ەقەملىكر  ەزلەشتۈرۈلگەنەركم  ۋە ۇنالروئر ۇئل مەس، ھۆكۈمەت خادىملىرىجرا قىلىدىغان ىئبۇيرۇقنى  ىداقولالنمبۇ ۇئش
 . كۆرسىتىلگەن رقاتالمال ۇرەككەپم

 
c. غا ىرىۇئيغۇر ائياللە قوللۇنۇپ تۇغۇت يٻشىدىكى ىئستراتٻگىيقوش سٻستىمىلىق  خىتاي  :ٻگىيىسىىئسترات  لىش ائلدىنى ېئ  ۇغۇتنىڭت لىكۆلەمك  ەڭك

 نىڭۇسىنوپىرىنى تۇتقۇن قىلىپ، رلەئ يغۇر ۇئ باال يۈزى كۆرەلەيدىغانقىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا،    وئپٻراتسىيەسىماسلىق  ۇغتمەجبۇرىي  قارىتا
 كۆپىيىش«، »ەئمەلگە ائشۇرۇش ۇغماسلىقنىت ۋە ۇغۇت«پىالنلىق ت« ەتتى. بىئولوگىيىلىك يوقىتىش نىيىتى بارلىقىنى كۆرسپ، لەنى تىزگىىنۆپىيىشك
، خىتاي  ائساسالنغاندا ۆرسەتمىلىرىگەكبۇيرۇق  ۋەستاتىستىكا  ۆكۈمەتنىڭھ قاتارلىق  »بىرمۇ يوچۇق قويماسلىق « ۋە »لىتىشۆۋەنت نىسىەەۋىيس

 تۇغۇت يٻشىدىكى دا،ۇئيغۇرالر توپلىشىپ وئلتۇراقالشقان رايونالر  قويماقتا ۋەيولغا تەدبىرلىرىنى  لىشائلدىنى ېئ ۇغۇتنىڭترەسمىي ھالدا  ھۆكۈمىتى
ېئلىپ  نى ۈئزۈك سٻلىش ۋە ۈشۈرۈش، باال چوئپٻراتسىيەسى قىلىشماسلىق ۇغتھالدا  ەجبۇرىيم ەكەڭ كۆلەمدۇئالرغا قارىتا قىلىپ، ائيالالرنى نىشان 

قىلىش   ەتلىككاپالەئمەسلىكىگە ماشىنىسى»  باال تۇغۇش«  ەئمدى ھەرگىزمۇ  رىنىڭائياللى يغۇر ۇئ  ەقسىتىنىڭم ەشۋىقاتالرنىڭ ت ۇب خىتاي. بارماقتا
 قىلدى. تىراپېئ ۇق وئچ ەنلىكىنىىئك

 



d. خىتاي  ەنائساس ەسىياسىتىگ نىڭ يٻڭىۆكۈمەتھ دىكىيىل-2017 :  ۆتكەشي  ەجبۇرىيموئرۇنالرغا ىئگىلىكىدىكى   ۆلەتبالىلىرىنى د يغۇر ۇئ ،
 ەكـتەپياتاقلىق م تۇرىدىغان ) ىدەىئچ زۆئ مۇۋاقالر (بو بالىلىرى  يغۇر ۇئ ۈنلۈكك ۈتۈنپكۈچلۈك نازارەت قىلىنىدىغان  اىئگىدارچىلىقىد ۆلەتدھۆكۈمىتى 

ائپتونوم رايونىدىكى  يغۇر ۇئ ڭشىنجا وئرۇنالر ەرىجىلىكد  ۇقىرىي  پ چىقتى. ۇرۇق مەركەزلەرنى  تىپتىكىزور  ەتتاپقان غاي ەركىبتدارلٻتامدىن  ۋە
 سان چۈشۈردى.   چۈنۈئ ىۋٻلىشيىغ رنىال  ٻتىم»«ي گەنۋە ياكى مەجبۇرىي ەئمگەككە ېئلىپ كٻتىل كٻتىلگەنائنىسى تۇتۇپ -ائتا گەەلەر ناھىي

 
e. ماائرىپىنى   يغۇر ، ۇئائۋاز قوشۇپغا ەشۋىقاتلىرىت ۆكۈمەتنىڭھ  ىئرىلەردا ەرلىكي :  يوق قىلىش ھاياتىنى  ەائىئل ۋە ەھەللەكىملىكى، م يغۇرالرنىڭ ۆئز ۇئ

 .ۆئزگەرتىۋەتكەنۋە  كەنۋەتىقىل ۋەيرانىرىنى بۇزۇپ يارقىن ائالھىدىلىكل ۆئي جايلىرىنىڭنىڭ  ر ال ۇئيغۇر  ۋە نىبىناكارلىقى يغۇر ۇئ غان ۋەۇر قالد مەلدىنەئ
ۋە كۆڭۈل ياكى سودا  ۋەتكەنتاقى باشقىلىرىنى ۋە قىلغانيەر بىلەن يەكسان   نى بۇزۇپجايالر  ۇقەددەسم ۋە نىر ەەسچىتلقىسىم م ۆپكرايوندىكى 

 .ۇرغانائيالندوئرۇنلىرىغا ېئچىش 
 

f.  ۇئيغۇرالرنىڭ  خىتاينىڭ ، غەرىزى يوقىتىش يغۇرالرنىۇئھۆكۈمەتنىڭ  : جاماەئت ەئرباپلىرىنى نۇختىلىق زەربە بٻرىش نىشانى قىلىش  ۋە زىيالىيالر
  ۋە ۇچىالركىملىكىنى قوغدىغ يغۇر ۇئ مەقسەتلىك ھالدا،غا پىسەنت قىلماستىن ۇشىقانداق بول ائرىپ سەۋىيەسنىڭ ماياكى ەئزالىقى گە كومپارتىيە

  كىشىلەرنى ائلغان ەىئچىگ ز ۆئ مەدەنىيەت باشالمچىلىرىنى ۋەباشلىقلىرى ، زىيالىيالر  ەائىئل تالرغا يەتكۈزگۈچىال ۇئيغۇر كىملىكىنى يٻڭى ەئۋ
 .  وئتتۇرىغا چىقتى  ېئنىقتٻخىمۇ  ائرقىلىق  قىلمىشلىرى مگە ھۆكۈم قىلىشلۈ ياكى ۆئقاماش  ۇددەتم ۇن ز ۇئ ۇئالرنى،پنىشانال

 
ڭ  ائالقىسىنى ەئتجاما ۋە كىملىكى يغۇر ۇئخىتاينىڭ   ،ېئلىشىغا نىشان جايالرنى ۇقەددەسم ۋە باشالمچىلىرىنى يغۇر ۇئمەقسەتلىك ھالدا  خىتاينىڭ

 ېئنىق كۆرسىتىپ بٻرىدۇ.   يوقىتىش نىيىتىنى تۈپتىن ھىم ائمىللىرىنى ۇم
 

  يغۇرالرنىۇئ نىڭسىياسەتلەر  ۇب .ٻرەكك اشقار جەھەتتىن  سىياسەتنىڭ يۈرگۈزۈلىشىگە وئمۇمىي ۋەقاراتقان سىياسىتى  يغۇرالرغارايوندىكى ۇئ خىتاينىڭ .6
 .وئچۇق ائشكارە كۆرۈنۈپ تۇرىدۇلىقى غانقىل ەقسەتيوقىتىشنى م ۈتۈنلەيپياكى  ەنقىسم

 
ىئرقىي  ى قانداق بىر  قىلمىشالرنىڭ ھەر ۆرسىتىلگەنك » داھدىنامىسىەئ قا قارشى تۇرۇش«ىئرقىي قىرغىنچىلىق: قىلمىشلىرى ىق ىئرقىي قىرغىنچىل .7

«ىئرقىي  ،ڭىئرقىي قىرغىنچىلىقنىېئلپ بٻرىلغان  اقارىت يغۇرالرغاۇئ ،پاكىتالر-ەلىل د ۆرسىتىلگەندوكالتتا ك ۇ، بېئتىراپ قىلىدۇ ىنىھۆكۈم قىرغىنچىلىق 
 .ىئكەنلىكىنى ىئسپاتاليدۇ خىالپ ماددىسىغاتارماق  بىر  ەرھچە بولغان ) گىe) دىن (a( ڭ نىسىماددى-2 » نىڭ ھدىنامىسىەئ قا قارشى تۇرۇشقىرغىنچىلىق

 
 

8. »)a ( ۋە ھەتتا توغرىسىدا  ٻرىلگەنلىكىجازاسى ب لۈمۆئ ۋە لۈشىۆئ لەمدەۆك ەڭك باشالمچىالرنىڭ يغۇر ۇئ  تونۇلغان : لتۈرۈش» ۆئ ىرنزاال ەئتەۋە  غاتوپلۇم
 .دوكالت ۋە خەۋەرلەردە مەۋجۇت ،لىكىٻرىلگەنقاماق جازاسى ب ۇددەتلىكمۇئزۇن  ياشانغان كىشىلەرگە 

 
9. )»b (قىستاققا -قىيىن مىلىق ى ستٻسجىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن  يغۇرالرۇئ: »زەخمىلەندۈرۈش غىرېئ ەھەتتىن  روھىي ج  ۋەجىسمانىي  نى زالىرىەئ توپلۇم  

 يلىرىگەۆئ يغۇر ۇئ ەبويىچ ىۇيرۇقب نىڭۆكۈمەتھالگٻر خادىملىرى ۋە شۇنداقال  ،. بۇ خىل قىيناشالرۇئچرىماقتا ۇائمىلىگەمقٻلىپىدىن چىققان  نىئنسا ۋە
 ەتلەشھاقار اشكارە وئچۇق ئ ۋە خارالش، سٻلىش ەندىچىلىك، جىنسىي پاراكقىلىش ۇنچىلىق باسقۇئيغۇرالرغا نىڭ  ىر ىكادىرلخىتاي قىلىنغان  ەقسىمت

 ۈردەىئزچىل ت غاەھبۇسلىرىم يغۇر ۇئ ەردەي ۇئ ، ۇپبار بول لىرىيۆئ سوراق قىلىش مەخسۇس   ٻرلىرىداالگ از جا . ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ ۋاستىالرنى  قاتارلىق 
نىڭ ۆكۈمەتھ ۋە قۇن قىلىشۇتت ۆلەملىكك ەڭك. ەنىتىلگىئشل رسۇلالۇئ   قاتارلىق  ېئلىكـتىر ۋە قامچا بىلەن قىيناش، ۇئرۇش بىلەن ٻتالمتۆمۈر  قەبىھلەرچە

  الگٻرغا تۇتۇپ كٻتىلىش .ەنگەناليىھىل چۈنۈئ  ۇيۇش»«پاكىز ي نىسىمٻڭى  ۋەۆئزگەرتىش سىنى  ٻڭىم ۇئيغۇرالرنىڭ ،ائلىيەتلىرىپا ۇناسىۋەتلىكمېئلىپ بارغان 
ائشقان  چٻكىدىن پ قويۇلۇش قاتارلىق قاما ۇز يالغۋە  »تەنقىتلەش زىنىۆئ-ز«ۆئائشكارە  ،جازاسى سوتتەقلىدىي  ىئچىدىكى ٻرىجازا الگۋە  ھدىتىتە

   . ۋە ۆئلۈۋٻلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان نىۇئرۇنىشىۆزىنى ۆئلتۈرۋٻلىشقا  ئ ڭىۇئيغۇرالرن ،سۇللىرىپسىخولوگىيىلىك قىيناش ۇئجىسمانىي ۋە 
 

10. )»c (  ۇزغۇنچىلىق ېئلىپ بٻرىش»ب ۈتۈنلەيپياكى  ەنقىسم ەھەتتىنجىسمانىي ج ارقىلىقٻرىش ئب ەربەز  ەستەنق مۇھىتىغا ۇرمۇشت توپلۇمنىڭ:  
نىشانالپ،  ۋە قاماپا تشاراىئت ناچار  ەئت ەئرباپلىرىنىجاما ۋەباشلىقلىرىنى  ە، ائىئليغۇرالرنىۇئ  ٻشىدىكىي باال يۈزى كۆرۈش ھالدا ق مىلىىستٻس ،ەرداىئرىل

زور كۆلەمدە تۇتقۇن  يغۇرالرنىۇئ ۋەى ىۋەتتائنىسىدىن ائير -بالىلىرىنى ائتا يغۇر يولغا قويدى، ۇئ ەدبىرلىرىنىتائلدىنى ېئلىش نىڭ ۇغۇتتقارىتا  ائياللىرىغا يغۇر ۇئ
دىكى  ۈپىتىس توپلۇم  ڭرنىيغۇرال ۇئ، خىتاي يتقاندايىغىپ ېئ .ەككە يۆتكىدىمگەئ ەجبۇرىيم ۆلەمدەككەڭ  ۇئيغۇرالرنى ھالدا للٻلبىلەن پاراقىلىش 

 زەربە بەرمەكـتە.  ەستەنق چۈنۈئ يوقىتىش ەۋجۇتلۇقىنىم
 

11. )d (ارايونالردتوپلىشىپ وئلتۇراقالشقان  يغۇرالر ۇئ :  »زورالپ تٻڭىش  ەدبىرلەرنىقىلغان ت ەقسەتم لىشنىائلدىنى ېئ  تۇغۇتنىڭ ە ىئچىد توپلۇم  
  ىرىغاائيالل يغۇر ۇئ بىر تەرەپتىن ،ٻرالردا. الگۈچەيتىلدى ۋە يۈرگۈزۈلدىك ۆلەملىكك ەڭك ھەرىكەتلىرى لىشائلدىنى ېئ ۇغۇتنىڭت ھالدا ىمىلىقستٻس
باال   قوللىنىلسا، يەنە بىر تەرەپتىن  ۋاستىلىرىنى ىئشلىتىش دورىالر  ۋە ۇلتوختىتىدىغان وئكەيىزنى ھ ۋە ۈشۈرۈش، باال چٻلىشھالدا ۈئزۈك س ەجبۇرىيم

باغالنغان   سچەمبەرچا ۇب   .ى  تىزگىللەندىۆپىيىشك نىڭۇسىنوپ يغۇر ۇئ، غا ېئلىنىپ ۋە تۇتقۇن قىلىنىپنىشان رلىرىەئ يغۇر ۇئ يۈزى كۆرەلەيدىغان
 . ٻقىنالشماقتاي ۆلگەن ۈرىئتىس  شىشېئ دا نوپۇسنىڭرايونالر   پ وئلتۇراقالشقانالر توپلىشىيغۇر ، ۇئتۈپەيلى ەتلەرسىياس



 
12. )»e(  پروگراممىلىرى مگەكەئ ەجبۇرىيم ۋە تۇتقۇن قىلىش : »سىغا ائيالندۇرۇشتوپلۇمنىڭ ەئزاباشقا  ەجبۇرىي ھالدابالىالرنى م مەلۇم توپلۇمغا تەۋە  

  ۇھىتىدامتىلى  خىتاي، ىئگىلىكىدىكى دارلٻتامغا ەئۋەتىلىپ ۆلەت، دش بىلەن بىر ۋاقىتتالىائيرىۋٻتىائنىسىدىن -ائتا بالىلىرى يغۇر ۇئ ،سەۋەبىدىن
 . قىلىنماقتا ڭچوالشتۇرۇلۇپ خىتاي

 
شىنجاڭ ۇئيغۇر ائپتونۇم   : خىتاي ەسۇئلىيىتىمجىنايىتىنىڭ ىئرقىي قىرغىنچىلىق ھدىنامىسى» دىكى ەئقا قارشى تۇرۇش ىئرقىي قىرغىنچىلىق« خىتاينىڭ .13

ىئرقىي « ۇنداقال، شۆلەتد لەشكەنەركەز م يۇقىرى دەرىجىدە ، كۈچ تولۇق نازارەت قىلىدىغان ۇسىنىنوپ ۋە ٻمىنىنىائلغان ز ەىئچىگ زنى ۆئرايونى
  ۇنالرنىڭوئر  ۋە ەركىشىلان ىئرقىي قىرغىنچىلىقنى سادىر قىلغان لىنغ تىلغا ېئ ۇقىرىداي. ۆلەتدغان ىئمزا قوي غا» ھدىنامىسىەئقا قارشى تۇرۇش قىرغىنچىلىق

ىئرقىي  ېئلىپ بٻرىۋاتقانلىرى « ائستىداكونتروللىقى ۈئنۈملۈك نىڭ دۆلەتنىڭ  الر ، ۇئۇپبول ىر ىوئرگانل ھۆكۈمەت ياكى  مەلدارلىرىەئ ۆلەتد ەممىسىھ
.  ٻرىدۇغەرىزىنى ېئنىق يورۇتۇپ ب يوق قىلىش يغۇرالرنىۇئنگەندەك،خىتاينىڭ دا شەرھىلەماددىسى-2 ھدىنامىسى» نىڭەئ قا قارشى تۇرۇشقىرغىنچىلىق

بٻرىۋاتقان  ۇئيغۇرالرغا ېئلىپ  نىخىتاي ۋەخىالپ  غا ھدىنامىسى»ەئ قا قارشى تۇرۇش«ىئرقىي قىرغىنچىلىقخىتاينىڭ قىلمىشلىرىنى  دوكالتۇئشبۇ  الشقاۇڭش
 خۇالسە چىقاردى.  دەپ  جاۋاپكارى  جىنايىتىنىڭ ىئرقىي قىرغىنچىلىق 
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