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مۇندەرىجە
قىلدىدولقۇن ەئيسا ۋە ۆئمەر قانات باشچىلىقىدىكى ھەيەئت ائمېركا تاشقى ىئشالر مىنىستىرلىكىنى زىيارەت 

---------------------------------------------------------------------------------
كۆرۈشتىدولقۇن ەئيسا باشچىلىقىدىكى د ۇئ ق ھەيئىتى ن ېئ د  پىرەزىدەنتى بىلەن 

-------------------------------------------------------------------------------
بولدىتەشكىالت مەسۇئللىرى تۇنجى قېتىم ىئوئردانىيەدە زىيارەتتە ۇئيغۇر 

-------------------------------------------------------------------------------
قىلدىھەققىدە جىددى قارار قوبۇل < نويابىر ۈئرۈمچى وئت پاجىەئسى -24> ياۋروپا پارالمېنتى 

--------------------------------------------------------------------
قىلدىھاسەنە خەلقارا فوندى جەمئىيىتىنىڭ مەركىزىنى زىيارەت ھەيئىتى ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى دۇنيا 

-------------------------------------------------------------------------------
يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ائخبارات ېئالن -27دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ەئيسا يۈسۈپ ائلپتېكىن ەئپەندىمنىڭ ۋاپاتىنىڭ 

قىلدى
--------------------------------------------------------------------------------

چاقىرىلدىيىللىدىكى ائخىرقى ىئجراىئيە كومتىتى يىغىنى -2022د ۇئ ق نىڭ 
--------------------------------------------------------------------------------

بەردىدىگەن تېمىدا دوكالت < شەرقىي تۈركىستاننىڭ كەلگۈسى > ەئركىن ەئمەت ەئنقەرەدە پىراففېسور  2



ى  قىلدەئيسا ۋە ۆئمەر قانات باشچىلىقىدىكى ھەيەئت ائمېركا تاشقى ىئشالر مىنىستىرلىكىنى زىيارەت دولقۇن 

دېكابىر كۈنى دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ -12بىر يۇقىرى دەرىجىلىك ۋەكىللەر ۆئمىكى خىتايغا زىيارەتكە مېڭىش ائلدىدا تۇرۇۋاتقان بىر پەيتتە ائمېرىكىنىڭ 
پىنىڭ ى ۋەخرەىئسى دولقۇن ەئيسا،قۇرۇلتاي ىئجراىئيە كومتىتىنىڭ رەىئسى ۆئمەر قانات،مۇائۋىن رەىئسى ىئلشات ھەسەن كۆكبۆرە،ۇئيغۇر ائكادىمىيەس

ەئكبەرجان ى رەىئسى دوك تۇر پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلى،قىرغىزىستان ۇئيغۇر ىئتتىپاقىنىڭ مۇائۋىن رەىئسى،قۇرۇلتاينىڭ قىرغىزىستاندىكى ۋەكىل
ىۋەتلەر دېرىك تورى گېزىتىنىڭ باش رەداكسىيەسى زۇمرەت روزىۋا،ۇئيغۇر كىشىلىك ھوقوق قۇرۇلۇشىنىڭ تاشقى مۇناس< ىئتتىپاق > باۋۇدۇن،قىرغىزىستاندىكى 

ۆھبەتلەردە ە سلۇىئسا گەرەن قاتارلىقالردىن تەركىپ تاپقان ھەيەئت ائمېركا تاشقى ىئشالر مىنىستىرلىكىنى زىيارەت قىلىپ بىر قاتار موھىم ۇئچرۇشۇش ۋ
.بولدى

بىخەتەرلىك سى،مىللىيدولقۇن ەئيسا باشچىلىقىدىكى ھەيەئت بۇ قېتىمقى زىيارەت جەريانىدا ائمېركا تاشقى ىئشالر مىنىستىرلىكى ىئنسان ھەقلىرى ىئشخانى
رنى تارلىق وئرگانالىئشخانىسى،مۇھاجىرالر ىئشخانىسى،ائدالەت ىئشخانىسى،ەئمگەك ھەقلىرى ىئشخانىسى،ۇئرۇش جىنايەتلىرىنى چەكلەش ىئشخانىسى قا

.اردىائيرىم زىيارەت قىلىپ مەزكۇر وئرگانالرنىڭ يۇقۇرى دەرىجىلىك ەئمەلدارلىرى بىلەن ۇئيغۇر مەسىلىسى ھەققىدە سۆھبەتلەر ېئلىپ ب-ائيرىم 
ق بىر قىسىم ارلىبۇ قېتىمقى كۆرۈشۈشتە خىتاينىڭ ۇئيغۇرالرغا يۈرگۈزىۋاتقان دۆلەت ھالقىغان زىيانكەشلىكلىرى،تايالند،سەۇئدى ەئرەبىستان،ماراكەش قات

.بىر بىخەتەر دۆلەتكە يۆتكەش مەسىلىسىمۇ ائساسلىق سۆھبەت تېمىلىرىنىڭ بىرى بولدى-3دۆلەتلەردە ناھەق تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ۇئيغۇر مۇھاجىرلىرىنى 
، ارەتلىرى ىين ز دولقۇن ەئيسا ۋە ۆئمەر قانات ەئپەندىلەر كۆرۈشۈشلەردە يەنە قۇرۇلتاي ھەيئىتىنىڭ بۇ قېتىم ائۋۇستىرالىيە ۋە ياپونىيەدە ېئلىپ بارغا

تقان ۇئيغۇر ۈرگۈزىلىۋاائمېركا ۋە ياۋروپانى مەركەز قىلغان ھالدا ېئلىپ بېرىۋاتقان پاائلىيەتلىرى ھەققىدە مەلۇمات بېرىش بىلەن بىرگە،ائمېرىكىدا يقۇرۇلتاينىڭ 
.ىپ باردىكىشىلىك ھوقوق قانۇنى بىلەن ۇئيغۇر مەجبۇرى ەئمگىكىنىڭ ائلدىنى ېئلىش قانۇنىنىڭ ىئجرا قىلىنىش ەئھۋالى ھەققىدىمۇ سۆھبەت ېئل
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بولدىتەشكىالت مەسئۇللىرى تۇنجى قېتىم ئىئوردانىيەدە زىيارەتتە ئۇيغۇر 
دېكابىردىن -12يئەتنىڭ ھەئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىالتىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباس ۋە ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزى مۇدىرى ئابدۇلھەكىم ئىدرىسالردىن تەركىپ تاپقان بىر

ھەرقايسى شى ئىئوردانىيەنىڭولۇدېكابىرغىچە ئوتتۇرا شەرىق دۆلىتى ئىئوردانىيە زىيارەت قىلىپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى تونۇشتۇرۇلغان بىرقاتار پائالىيەتلەردە ب-15
.بۇ،ئۇيغۇر تەشكىالت رەھبەرلىرىنىڭ تۇنجى قېتىم ئىئوردانىيە زىيارەت قىلىشى بولۇپ ھىساپلىنىدۇ.  ساھەلىرىنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغىدى

روشەن ئابباس ىلىشى بىلەنق قئامېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى ۋە ئامېرىكانىڭ ئوتتۇرا شەرق مەملىكەتلىرىدىكى ئەلچىخانىلىرىنىڭ ساھىبخانلى
ا بولغان رنىڭ ئۇيغۇرالرغۇالخانىم  ئوتتۇرا شەرق مەملىكەتلىرىگە خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قارىتا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلمىشلىرىنى ئاڭلىتىش ۋە ئ

دېكابىردا ئامېرىكانىڭ ئامماندا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى ۋە ئەلچىلىك خادىملىرى بىلەن ئۇچرىشىپ، ئۇالرغا -13چۈشەنچىسى ۋە قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن، 
وماتلىرى دىپللۇقئارقىدىن ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەر بىلەن ئاۋسترالىيە، ئەنگلىيە، كانادا ۋە بەزى ئەرەب دۆلەتلىرىنىڭ ئىيوردانىيەدە تۇرۇش.  ئۇيغۇرالرنى ئاڭالتقان

دېكابىر كۈنلىرى ئىيوردانىيە پايتەختى ئامماندىكى بىر قىسىم يەرلىك -15-14روشەن ئابباس خانىم يەنە  .  ئىشتىراك قىلغان يۇمىالق ئۈستەل يىغىنى ئۆتكۈزگەن
.كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرى ۋە باشقىالر بىلەن ئۇچرىشىپ دوكالت بەرگەن
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كۆرۈشتىئەيسا باشچىلىقىدىكى د ئۇ ق ھەيئىتى ن ئې د  پىرەزىدەنتى بىلەن دولقۇن 

دېكابىر قىسقارتىلغان نامى ن ې د دەپ ئاتالغان ئامېركا دېموكراتىيەنى ئىلگىرى –12دولقۇن ئەيسا باشچىلىقىدىكى قۇرۇلتاي ھەيىتى 
دامون )سۈرۈش فوندىنىڭ ۋاشىڭتوندىكى مەركىزىنى زىيارەت قىلىپ ن ئې د نىڭ پىرەزىدەنتى ۋە ئىجرائىيە دېرىكتورى دىمون ۋىلسون 

-يىللىق پىالن –2023ئەپەندىم بىلەن كۆرۈشۈپ،ئۇنىڭغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان پائالىيەتلىرى ۋە ( ۋىلسون
كۈنگە زورۇيۇۋاتقان ئۇيغۇر داۋاسىغا بولغان –پروگراممىلىرى ھەققىدە تەپسىلى دوكالت بېرىش بىلەن بىرگە، ن ئې د دىن كۈندىن 

.ماددى جەھەتتىكى قوللىشىنى يەنىمۇ ئاشۇرۇشنى تەلەپ قىلدى
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قىلدىھەققىدە جىددى قارار قوبۇل < نويابىر ئۈرۈمچى ئوت پاجىئەسى –24> ياۋروپا پارالمېنتى 

دېكابىر ئۆتكۈزۈلگەن ئومومىي يىغىنىدا،خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقۇمنى –15ياۋروپا پارالمېنتىنىڭ فىرانسىيەنىڭ سترازبۇرگ شەھرىدىكى مەركىزىدە 
رى ەيغنۆلگە چۈشۈرۈش باھانىسىدا شەرقىي تۈركىستاندا يولغا قويغان دەرىجىدىن تاشقىرى قاتتىق قامال سىياسىتىنىڭ ۋە بۇ جەرياندا يۈرگۈزگەن 

نىڭ مەيدانغا كەلىشىگە ۋە كۆپلىگەن ئىنسانالرنىڭ ئېچىنىشلىق ھالدا < نويابىر ئۈرۈمچى ئوت پاجىئەسى –24> ئىنسانى قىلمىشلىرىنىڭ 
ەئۆلۈشىگە سەۋەپچى بولغانلىقى ئەيىپلەنگەن ۋە خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزىۋاتقان يۇقارقىدەك قامال سىياسىتىگە دەرھال خاتىم

.ماددىلىق قارار الھىيەسى مۇتلەق كۆپ ئاۋاز بىلەن ماقۇلالندى20بېرىش،ئۇيغۇرالرنىڭ ئەركىن ياشىشىغا كاپالەتلىك قىلىش تەلەپ قىلىنغان 
مەزكۇر ئاۋاز بېرىش يىغىنىغا گېرمانىيەدىن كېلىپ كۈزەتكۈچىلىك سۈپىتى بىلەن قاتناشقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن 

ەركىپن تئەيسا،قۇرۇلتاي ئىجرائىيە كومتىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى تۇرغۇنجان ئاالۋۇدۇن ۋە قۇرۇلتاي ياشالر كومتىتىنىڭ مۇدىرى ئەركىن زۇنۇنالردى
ەرنو خانىم ىچىا پتاپقان قۇرۇلتاي ھەيئىتى يۇقارقى قارار الھىيەسى ماقۇلالنغاندىن كېيىن پارالمېنت زالىدا ياۋروپا پارالمېنتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى پىن

راپائېلر، ۋە مەزكۇر قارار الھىيەسىنىڭ ھازىرلىنىپ سۇنۇلۇشىدا موھىم رول ئوينىغان پارالمېنت ئەزالىرىدىن ئەنگىن ئەرئوغلۇ، رەينھارد بۈتىكوفە
مۇناسىۋىتى بىلەن ئالغان يۇقارقى جىددى < نويابىر ئۈرۈمچى ئوت پاجىئەسى –24> گلۇكسمان قاتارلىقالر بىلەن كۆرۈشۈپ ياۋروپا پارالمېنتىنىڭ 

ىرىغا پۈتۈن لەزاقارارىنى قىزغىن قارشى ئالىدىغانلىقىنى ئىپادە قىلىش بىلەن بىرگە،ئۇيغۇر خەلقىغە ئىگە چىققان ياۋروپا پارالمېنتىغا ۋە پارالمېنت ئ
.شەرقىي تۈركىستان خەلقى نامىدىن رەھمەت ئېيتتى

كۈنى قايتىدىن قۇرۇپ چىقىلغان ياۋروپا پارالمېنتى ئۇيغۇر دوستلۇق –9ئاينىڭ –11يۇقارقى قارار الھىيەسىنىڭ ھازىرلىنىپ ماقۇللۇشىدا بۇيىل 
رىيال گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزالىرى باشالمچىلىق ۋە يېتەكچىلىك رولىنى ئوينىغان بولۇپ،قۇرۇلتاي مەركىزى ئىشخانىسىمۇ ئۇالرنى بىر قىسىم ماتې

.مەنبەلىرى بىلەن تەمىنلىگەن
6يىلى –2022قارار بولۇپ، –2مەزكۇر قارار بۇيىل ئىچىدە ياۋروپا پارالمېنتى تەرىپىدىن مەخسۇس ئۇيغۇر مەسىلىسى ھەققىدە ماقۇلالنغان 

كۈنى ياۋروپا پارالمېنتىنى خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇرالرنى ئاساس قىلغان يەرلىك خەلقلەرگە يۈرگۈزىۋاتقان –9ئاينىڭ –
.ئىدىدەپ ئېتىراپ قىلىش ھەققىدە قارار قوبۇل قىلغان” ئىرقىي قىرغىنچىلىق“ۋە ” ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت“ قورقۇنۇشلۇق قىلمىشلىرىنى 
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قىلدىۇئ ق ھەيئىتى ھاسەنە خەلقارا فوندى جەمئىيىتىنىڭ مەركىزىنى زىيارەت د 

ىتىنىڭ الر كومتۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەىئسى دولقۇن ەئيسا،قۇرۇلتاي ىئجراىئيە كومتىتىنىڭ مۇائۋىن رەىئسى تۇرغۇنجان ائالۋۇدۇن ۋە قۇرۇلتاي ياشدۇنيا 
دېكابىر ھاسەنە خەلقارا فوندى جەمئىيىتىنىڭ گېرمانىيەنىڭ كۆلن شەھرىدىكى مەركىزى -14مۇدىرى ەئركىن زۇنۇنالردىن تەركىپ تاپقان قۇرۇلتاي ھەيئىتى 

.اردىوئرگىنىنى زىيارەت قىلىپ،مەزكۇر فوندى جەمئىيىتىنىڭ مۇرات ىئلىرى باشچىلىقىدىكى ائساسلىق رەھبەرلىرى بىلەن سۆھبەت ېئلىپ ب
وئرتاق نىڭ بۇ قېتىمقى ۇئچرۇشۇشتا،دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى، ھاسەنە خەلقارا فوندى جەمئىيىتى ۋە خەلقارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر بىرلىكى

ەملىك ناملىق زور كۆل< برۈسسەل ۇئيغۇر مۇنبىرى > كۈنىگىچە بىلگىيەنىڭ پايتەختى برۈسسەلدە چاقىرىلىدىغان -10كۈنىدىن -9ائينىڭ -11ساھىپخانلىقىدا 
ىيىتى وئتتۇرىسىدا ەمئخەلقارالىق مۇھاكىمە يىغىنى ھەققىدە وئمومىي ائنالىز ېئلىپ بېرىلدى،شۇنداقال دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى بىلەن ھاسەنە خەلقارا فوندى ج

.بۇندىن كېيىن ېئلىپ بېرىلىدىغان ھەمكارلىقالر ھەققىدە كونكىرىتنى سۆھبەت ېئلىپ بېرىلدى
ىغا شەرقىي شلۇكۆرۈشۈشتە دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم ھاسەنە خەلقارا فوندى جەمئىيىتىنىڭ ھازىرغا قەدەر شەرقىي تۈركىستان داۋاسىغا كۆرسۈتۈپ كەلگەن قول

ۈچەيتىشنى ەنىمۇ كتۈركىستان خەلقى نامىدىن  رەھمەت ېئيتىش بىلەن بىرگە،بۇندىن كېيىنمۇ يەنە ىئككى تەرەپ وئتتۇرىسىدىكى خەلقارالىق ھەمكارلىقنى ي
.ائرزۇ قىلىدىغانلىقىنى ىئپادە قىلدى

خەلقارالىق ىئسالم دۇنياسىدا تەسىرى كۈچلۈك بولغان نوپوزلۇق-مەركىزى گېرمانىيەنىڭ كۆنل شەھرىدىكى ھاسەنە خەلقارا فوندى جەمئىيىتى بولسا تۈرك 
لىرىنىڭ ەئڭ ز ۆئفوندى جەمئىيەتلىرىنىڭ بىرى بولۇپ،مەزكۇر جەمئىيەت ائسارەت ائستىدا زۇلۇم كۆرۈۋاتقان تۈركىي ۋە موسۇلمان خەلقلەرگە ياردەم بېرىشنى

خەلقارا ىش ۈئچۈن ائساسلىق ۋەزىپىلىرىنىڭ بىرى قىلغان،شۇنىڭ ۈئچۈنمۇ ۇئالر دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى توسۇپ قېل
.سەھنىلەردە ېئلىپ بېرىۋاتقان پاائلىيەتلىرىنى ماددى ۋە مەنىۋىي جەھەتتە يېقىندىن قولالپ كەلمەك تە
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قىلدىيىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ئاخبارات ئېالن –27ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئەيسا يۈسۈپ ئالپتېكىن ئەپەندىمنىڭ ۋاپاتىنىڭ دۇنيا 

27نىڭ ۋاپاتىنىڭدىمدېكابىر كۈنى پۈتۈن ھاياتىنى شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئەركىنلىك كۈرۈشىگە ئاتىغان مەرھۇم لىدەرىمىز ئەيسا يۈسۈپ ئالپتېكىن ئەپەن–17دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى 
سۈپ ئالپتېكىن  لەن بىلەن بىرگە،  ئەيسا يۈبىيىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن مەخسۇس ئاخبارات ئېالن قىلىپ،مەرھۇم لىدەرىمىزگە بولغان چەكسىز سېغىنىشىنى،سۆيگۈسىنى ۋە ئالىي ھۆرمىتىنى–

.دىگەن بۇ شەرەپلىك نامنى ئەبەدىيەن ياشنىتىشنىڭ پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ۋىجدانى ۋە مىللىي بۇرچى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى

يېشىدا ئالەمدىن ئۆتكەن، 94كۈنى ئىستانبۇلدا –17ئاينىڭ –12يىلى –1995يىلى قەشقەرنىڭ يېڭىسار ناھىيەسىدە تۇغۇلغان مەرھۇم لىدەرىمىز ئەيسا يۈسۈپ ئالپتېكىن ئەپەندىم -1901
نامىزىغائەپەندىمنىڭ جىنازە ىن پەقەت شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭال ئەمەس، بەلكى پۈتۈن تۈرك دۇنياسىنىڭ موھىم لىدەرلىرىنىڭ بىرى دەپ تونۇلغان ئەيسا يۈسۈپ ئالپتېك

.دەپ نام بەرگەن ئىدى< ئەيسا يۈسۈپ ئالپتېكىن باغچىسى > مىڭلىغان كىشى قاتناشقان، ئىستانبۇل شەھەرلىك ھۆكۈمەتمۇ ئىستانبۇلنىڭ مەركىزىدىكى بىر باغچىغا 10
ن بىرى يغۇر دەۋاسىنىڭ ھۇلىنى سالغۇچىالردىئۇشەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئەركىنلىكىنى قولغا كەلتۈرۈش يولىدا ۋەتەن ئىچىدە ئۇزۇن يىل ئىزدىنىش ۋە كۈرەش ئېلىپ بارغان،چەتئەلدىكى

ەن يىلى ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان كوممۇنىست خىتاينىڭ ئىشغالىغا ئۇچرىغاندىن كېيىن مەرھۇم لىدەرلىرىمىزدىن مۇھەممەدئىمىن بۇغرا بىل-1949بولغان ئەيسا يۈسۈپ ئالپتېكىن ئەپەندىم 
.يىلى تۈركىيە گىراژدانلىقىغا قوبۇل قىلىنغان ئىدى–1957يىلى تۈركىيەگە كېلىپ يەرلەشكەن ۋە –1952بىرلىكتە ھىندىستانغا ھىجرەت قىلىپ چىققان،

ئەمما كۈرەشنى بىركۈنمۇ ىمۇيىلى تۈركىيەدىكى بىر قاتناش ۋەقەسىدە ئېغىر يارىلىنىپ ئىككى كۆزىدىن ئايرىلغان ئەيسا يۈسۈپ ئالپتېكىن ئەپەندىم،گەرچە كۆزى كۆرمىس–1978
.قويمىدى، ئۇنىڭ بۇخىل جاسارىتى ئەينى چاغدا تۈرك دۇنياسىدىمۇ چوڭقۇر تەسىر قالدۇرغان ئىدىتوختۇتۇپ 
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يىللىدىكى ئاخىرقى ئىجرائىيە –2022د ئۇ ق نىڭ 
چاقىرىلدىكومتىتى يىغىنى 

دېكابىر كۈنى بۇيىل ئىچىدىكى ئەڭ –17دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى 
ئاخىرقى قېتىملىق ئىجرائىيە كومتىتى يىغىنى چاقىرىپ،مىللىي 

يىلى ئىچىدىكى ئومومىي تەرەققىيات –2022داۋايىمىزنىڭ 
يۈزلۈنۈشى،قۇرۇلتاينىڭ ئۆتكەن بىر يىل ئىچىدە ئېلىپ بارغان 
ەن پائالىيەتلىرى،ئىقتىسادى خامچوت ئەھۋالى،مىللىي ھەرىكىتىمىزدە ئۆتك

بىر يىلدا قولغا كەلتۈرۈلگەن ئۇتۇقالر،يېتەرسىزلىكلەر ۋە 
ىز كەمچىلىكلەر،ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتقان تۈرلۈك خىرىسالر ھەققىدە ئانال

يىللىق –2023ساۋاقالر يەكۈنلەندى ۋە –ئېلىپ بېرىلىپ تەجرىبە 
.خىزمەتلەر ھەققىدە ئورۇنالشتۇرۇش ئېلىپ بېرىلدى

قۇرۇلتاي ئىجرائىيە كومتىتىنىڭ رەئىسى ئۆمەر قانات ئەپەندىمنىڭ 
رىياسەتچىلىكىدە ئۆتكۈزۈلگەن يىغىندا سۆز قىلغان قۇرۇلتاي رەئىسى
دولقۇن ئەيسا ئەپەندىم،يېڭى يىل يېقىنالپ كېلىۋاتقاندا ياۋروپا 

ھەققىدە < نويابىر ئۈرۈمچى ئوت پاجىئەسى –24> پارالمېنتىنىڭ 
ز جىددى قارار قوبۇل قىلغانلىقىدىن چەتئەللەردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ چەكسى

نى مەمنۇنلۇق تۇيغانلىقىنى،ئالدىمىزدىكى يىلدا ئۇيغۇر مىللىي ھەركىتى
غۇر تەخىمۇ زور ۋە مۇشەققەتلىك ۋەزىپىلەرنىڭ كۈتۈپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى،ئۇي

ارالىق ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختۇتۇش ئۈچۈن خىتايغا قارىتىلغان خەلق
بېسىمنى يەنىمۇ ئاشۇرۇش ئۈچۈن غەيرەت قىلىشىمىز الزىملىقىنى 

.تەكىتلىدى

شەرقىي تۈركىستاننىڭ > پىراففىسور ئەركىن ئەمەت ئەنقەرەدە 
دىگەن تېمىدا دوكالت بەردى< كەلگۈسى 

ر دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ تۈركىيەدىكى باياناتچىسى پىراففىسو
دېكابىر تۈرك ئوچاقلىرى ئەنقەرە –17ئەركىن ئەمەت ئەپەندىم 

نىمەتجان .شۆبىسىنىڭ تەكلىپى ۋە ئورۇنالشتۇرۇشىغا ئاساسەن در
<  ى شەرقىي تۈركىستاننىڭ كەلگۈس> مەھمەت ئەپەندىم بىلەن بىرلىكتە 

.دىگەن تېمىدا مەخسۇس ئىلمىي دوكالت تەقدىم قىلدى
مەزكۇر دوكالت بېرىش يىغىنىغا تۈرك ئوچاقلىرى ئەنقەرە شۆبىسىنىڭ 

مەسئۇللىرى،ئەزالىرى،بەزى سىياسى پارتىيەلەرنىڭ ۋەكىللىرى ۋە 
.ژورنالىستالردىن بولۇپ كۆپ ساندا كىشى قاتناشتى

پىراففىسور ئەركىن ئەمەت دوكالتىدا ئۇيغۇر داۋاسىنىڭ خەلقارادىكى 
ئېلىپ تەرەققىيات يۈزلۈنۈشى،دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ دۇنيا مىقياسىدا
ىڭ بېرىۋاتقان پائالىيەتلىرى،شۇنداقال مۇستەبىت خىتاي ھاكىمىيىتىن

قى ھازىرمۇ ھەم شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلى
رىش ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى ھەققىدە تەپسىلى مەلۇمات بې

بىلەن بىرگە،تۈركىي خەلقلەرنىڭ ئاتا ماكانى ھىساپالنغان شەرقىي 
لىي تۈركىستاندىكى قېرىنداشلىرىغا ئىگە چىقىشنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ مىل
ىڭ مۇستەقىللىق ھەرىكىتىگە ياردەم بېرىشنىڭ پۈتۈن تۈرك دۇنياسىن

رىنىڭ مىللىي بۇرچى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى ۋە يىغىن قاتناشقۇچىلى
ا شەرقىي تۈركىستان ۋە ئۇيغۇرالر ھەققىدە سورىغان تۈرلۈك سوئاللىرىغ

.جاۋاپ بەردى
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ىرىلەربۇ ھەپتىلىك مۇھىم پاائلىيەتلەردىن خات



مەركىزى تۈزدىتەشۋىقات -دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ۇئچۇر 


