
ھەپتىلىك خەۋەرنامىسىدۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى 
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يانۋارغىچە -22يانۋاردىن -16يىلى -2023
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تېلىۋىزىيە قانىلىنىڭ نەقمەيدان سۆھبىتىگە قاتناشتى< 324مېس > دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم كاتالونچە 
---------------------------------------------------------------------------------

دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم پولشا ت ۋ پ تېلىۋىزىيەسىنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى
-------------------------------------------------------------------------------

يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ائخبارات ېئالن قىلدى-26فېۋرال غۇلجا ىئنقىالبىنىڭ -5دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى 
-------------------------------------------------------------------------------

دۇق ھەيئىتى گېرمانىيە كىشىلىك ھوقوق ائلىي كومىسسارى لۇىسې ائمتسبەرگ خانىم بىلەن كۆرۈشتى
--------------------------------------------------------------------

سىنىڭ رەىئسى مەرال ائقشەنەر خانىم بىلەن كۆرۈشتى"ياخشى پارتىيە"ۆئمەر قانات ەئپەندىم  تۈركىيەنىڭ 
-------------------------------------------------------------------------------

ائۋۇسترالىيە تاشقىي ىئشالر مىنىستىرى پېننىي ۋوڭ ۇئيغۇر ھەيئىتى بىلەن كۆرۈشتى
--------------------------------------------------------------------------------

د ۇئ ق ھەيئىتى تۈركىيەدە ۋاپات بولغان ۋەتەنپەرۋەر يازغۇچى ائبدۇلەئزىز ائبدۇلھەق ەئپەندىمنىڭ جىنازە نامىزىنى چۈشۈردى
--------------------------------------------------------------------------------

دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ەئنگلىيە سوت مەھكىمىسىنىڭ ھۆكمىگە قارشى بايانات ېئالن قىلدى
--------------------------------------------------------------------------------

ۆئتكۈزدىدۇق رەىئسلىكى ياپونىيە ۇئيغۇر جەمئىيىتى رەھبەرلىك ھەيئىتى بىلەن سۆھبەت يىغىنى 
--------------------------------------------------------------------------------

يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ۇئيغۇرچە ۋە تۈركچە تىلالردا مەخسۇس دوكالت ېئالن قىلدى-26فېۋرال غۇلجا ىئنقىالبىنىڭ -5دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى 
2

مۇندەرىجە
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قاتناشتىتېلىۋىزىيە قانىلىنىڭ نەقمەيدان سۆھبىتىگە < 324مېس > دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم كاتالونچە 

تېلىۋىزىيە قانىلى بىلەن < 324مەس > يانۋار كەچتە بارسېلونادا كاتالونچە نوپوزلۇق -16دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەيىسى دولقۇن ەئيسا ەئپەندىمنىڭ 
.غىدىىتىنى قوز ۆئتكۈزگەن نەقمەيدان سۆھبىتى كاتالونالرنىڭ كۈچلۈك ائلقىشىغا ېئرىشىپال قالماستىن، ىئسپانىيە مەتبۇائتلىرىنىڭمۇ كۈچلۈك دىقق

كىستاندا ۈر تكاتالونالر ائرىسىدا تونۇلغان داڭلىق رىياسەتچى تەرىپىدىن ۆئتكۈزۈلگەن سۆھبەت جەريانىدا دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم ، خىتاينىڭ شەرقىي 
رى ھەققىدە،شۇنداقال ەتلىۇئيغۇرالرنى ائساس قىلغان تۈركىي خەلقلەرگە قارىتا رەھىمسىزلەرچە يۈرگۈزۈۋاتقان ىئرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ىئنسانىيەتكە قارشى جىناي

.ۇئيغۇر مەسىلىسىنىڭ خەلقائرادىكى يېڭى يۈزلۈنۈشى ھەققىدە تەپسىلى مەلۇمات بېرىش پۇرسىتىگە ەئرىشتى
.بۇ،ۇئيغۇرالرنىڭ تۇنجى قېتىم كاتالونچە مەتبۇائتالرنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىشى بولۇپ ھىساپلىنىدۇ

مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلدىت ۋ پ تېلىۋىزىيەسىنىڭ دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم پولشا 
پ پروگراممىسىغا ائالھىدە تەكلى< دۇنيا > كۈنى پولشانىڭ ەئنگىلىزچە ت ۋ پ تېلىۋىزىيە قانىلىنىڭ يانۋار -17دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەىئسى دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم 

گىرلىرى ۋە مەجبۇر  مگەك تۈزۈمى،ۇئيغۇرالرنىڭ ى ەئبىلەن قاتنىشىپ،خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ېئلىپ بېرىۋاتقان ىئرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە جىناي  ى قىلمىشلىرى،جازا ال
تىنى،دىنىي ېئتىقادىنى يىىنىنەسلىنى قۇرۇتۇش مەقسىدىدە پىالنلىق ھالدا ېئلىپ بېرىۋاتقان ۇئيغۇرالرنى مەجبۇرى تۇغماس قىلدۇرۇش قىلمىشى،ۇئيغۇرالرنىڭ تىلىنى،مەد

،  نكەشلىكلىرى زىياان يوقۇتۇش ۈئچۈن سېستىمىلىق ھالدا ېئلىپ بېرىۋاتقان مەجبۇرى خىتايالشتۇرۇش سىياسەتلىرى، خىتاينىڭ ۇئيغۇرالرغا قاراتقان چېگرا ھالقىغ
قىي قىرغىنچىلىقىنىڭ يغۇر ىئر ۇئيغۇرالرنىڭ خىتاينىڭ يۇقارقىدەك قىلمىشلىرىغا قارشى دۇنيا مىقياسىدا ېئلىپ بېرىۋاتقان نارازىلىق پاائلىيەتلىرى،شۇنداقال ۇئچەتەئللەردىكى  

> الن قىلغان ىئزاھاتىدە، ۋ پ تېلىۋىزىيە قانىلىنىڭ بۇ ھەقتە ېئت .   ۆئتتىخەلقائرادا ېئتىراپ قىلىنىش ەئھۋالى قاتارلىق ناھايىتى كەڭ مەزمۇنالردا تەپسىلى مەلۇمات بېرىپ 
خەلق جۇمھۇرىيىتى خىتايىك خىتاينىڭ موسۇلمان مىللەتلەرگە قاراتقان زىيانكەشلىكلىرى ۈئزلۈكسىز كۈچۈيۈپ بارماقتا،ۇئيغۇرالرغا يۈرگۈزىۋاتقان قىلمىشلىرى سەۋەپل

رىش ۈئچۈن دۇنيا ېپ بخەلقائرا جاماەئتچىلىكنىڭ ۋە كىشىلىك ھوقوق تەشكىالتلىرىنىڭ ىئزچىل تەنقىدىگە ۇئچراپ كەلمەك تە،بۇ مەسىلىلەر ھەققىدە مۇھاكىمە ېئلى
.                                                                                                                            دېيىلگەن< ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەىئسى دولقۇن ەئيسا ەئپەندىمنى زىيارەت قىلدۇق 
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يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ائخبارات ېئالن قىلدى-26فېۋرال غۇلجا ىئنقىالبىنىڭ -5ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى دۇنيا 

يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ائخبارات ېئالن قىلىپ، ھەرقايسى ەئللەردىكى -26فېۋرال غۇلجا ىئنقىالبىنىڭ -5يانۋار كۈنى -18ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى دۇنيا 
يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن -26فېۋرال غۇلجا ىئنقىالبىنىڭ -5تەشكىالتلىرىمىزنى،سىياسى پاائلىيەتچىلىرىمىزنى ۋە شەرقىي تۈركىستانلىق قېرىنداشلىرىمىزنى 

ەرقىي تۈركىستاندا ىتاينىڭ شتۈرلۈك شەكىلدىكى خاتىرىلەش پاائلىيەتلىرىنى ۆئتكۈزۈش ائرقىلىق غۇلجا شېھىتلىرىنى ياد ېئتىشكە ۋە بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ خ
ىگە قارشى كەڭ لىر ۇئيغۇرالرنى ائساس قىلغان تۈركىي خەقلەرگە قارىتا رەھىمسىزلەرچە يۈرگۈزىۋاتقان ىئرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەت

.كۆلەملىك نارازىلىق ھەرىكىتى قوزغاشقا چاقىردى
ھادىسىلەرنىڭ بىرى ەئزىز قېرىنداشالر، ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ يېقىنقى زامان تارىخىدىكى زور سىياسى> :   قۇرۇلتاينىڭ ائخباراتىدا مۇنداق دېيىلگەن 

فېۋرال -5مۇناسىۋەت بىلەن بىز بۇ .  تۇرماقتايىللىق خاتىرە كۈنى كېلىش ائلدىدا -26فېۋرال غۇلجا ىئنقىالبىنىڭ -5يىلى يۈزبەرگەن -1997ھىساپالنغان ۋە 
غازىلىرىمىزگە چوڭ قۇر ە ۋىئنقىالبى جەريانىدا مىللىتىمىزنىڭ ھۆرلۈكى، ەئركىنلىكى ۋە ائزاتلىقى ۈئچۈن ەئزىز جانلىرىنى پىدا قىلغان قەھرىمان شېھىدلىرىمىزگە 

!ھۆرمىتىمىزنى ۋە چەكسىز سەغىنىشىمىزنى بىلدۈرىمىز 
لىرىنىڭ، ھاياتى ر بەدەلبۈگۈن ۇئيغۇرالر مەسىلىسىنىڭ خەلقائرالىق زور بىر مەسىلىگە ائيلىنىشى ەئنە شۇ ۋەتەن ىئچىدىكى قەيسەر خەلقىمىزنىڭ تۆلىگەن ېئغى

شۇنۇڭ !  بارەت ن ىئبەدىلىگە ېئلىپ بارغان تىنىمسىز كۈرەشلىرىنىڭ، زۇلۇمغا ۋە ۆئلۈمگە تىز پۈكمەيدىغان شانلىق روھىنىڭ بىۋاستە مەھسۇلى ۋە نەتىجىسىدى
الرنىڭ كۈرەشچان ، ۇئۈئچۈنمۇ مىللىتىمىزنىڭ ھۆرلۈكى، ەئركىنلىكى ۋە ائزاتلىقى ۈئچۈن ەئزىز جانلىرىنى پىدا قىلغان قەھرىمانلىرىمىزنى ەئبەدىيەن ياشنىتىش

!ىئبارەت ىندىئرادىسى ۋە مىللىي روھىغا ۋارىسلىق قىلىش بولسا مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان پۈتۈن شەرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ مىللىي ۋە ۋىجدانى بۇرچى
-گىرادۇسلۇق قەھرىتان سوغۇققا ۋە مۇستەبىت خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ مىلتىق 30ەئزىز قېرىنداشالر، ەئينى چاغدا قەيسەر غۇلجا خەلقى نۆلدىن تۆۋەن 

ۆئزلىرىگەنى ۋە قىىزەمبىرەكلىرىگە پىسەنت قىلماي مەردانىالرچە كۆكرىگىنى كېرىپ مەيدانالرغا تۆكۈلۈپ، ۆئزلىرىنىڭ ەئركىنلىك ۋە ھۆرلۈككە بولغان تەشنال
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شۇڭا بىز مۇھاجىرەتتە ائپەتلەرنى ېئلىپ كەلگەن تاجاۋۇزچى خىتاي ھاكىمىيىتىگە بولغان نارازىلىقلىرىنى نامايەن قىلىشقان ىئدى،-تۈگىمەس باالي  ى -پۈتمەس 
ىرىلىۋاتقان ۋە قياشاۋاتقان شەرقىي تۈركىستانلىقالر ۋەتەن ىئچىدىكى باتۇر ەئزىمەتلىرىمىزنىڭ قەھرىمانلىق جاسارىتىدىن ۆئرنەك ېئلىپ، ېئزىلىۋاتقان

شەھىدلىرىمىزنىڭ پۈتۈن ەئزىز!  پەرياتلىرىنى دۇنيا جاماەئتچىلىكىگە خاتىرىلىتىش ۈئچۈن   تېخىمۇ زور پىداكارلىق كۆرسۈتۈشىمىز الزىم -خەلقىمىزنىڭ دات 
! بولسۇنروھى شاد 
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كۆرۈشتىدۇق ھەيئىتى گېرمانىيە كىشىلىك ھوقوق ائلىي كومىسسارى لۇىسې ائمتسبەرگ خانىم بىلەن 

ەرگ خانىم دۇنيا ۇئيغۇر ائمتسبلۇىسې مىنىستىرلىكىگە قارشلىق گېرمانىيە كىشىلىك ھوقوق ائلىي كومىسسارى ىئشالر يانۋار كۈنى گېرمانىيە تاشقى -18
لىستالر تەشكىالتى قۇرۇلتىي  ى،كىشىلىك ھوقوقنى كۈزۈتىش تەشكىالتى،خەلقائرا كەچۈرۈم تەشكىالتى،تىبەت ھەرىكىتى تەشكىالتى،تەرەپسىز جورنا

يېڭى خىتاي انىيەنىڭ ۋە بىر قىسىم نوپوزلۇق تەتقىقات مەركەزلىرىنىڭ ۋەكىللىرىنى تاشقى ىئشالر مىنىستىرلىكىگە تەكىپ قىلىپ ۇئالر بىلەن گېرم
.                                                                                                                            ىئستىراتىگىيەسى ھەققىدە مۇزاكىرە ېئلىپ باردى

ەندىلەر بۇ قېتىمقى غەيۇر قۇربان ەئپدېرىك تورى ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىغا ۋاكالىتەن قۇرۇلتاي رەىئسى دولقۇن ەئيسا ۋە قۇرۇلتاي بېرلىن ىئشخانىسىنىڭ دۇنيا 
ە كىشىلىك ھوقوق ائلىي گېرمانىيەنىڭ يېڭى خىتاي ىئستىراتىگىيەسى ھەققىدە قىسقىچە ىئزاھات بېرىپ ۆئتكەن گېرمانىي. مۇزاكىرە يىغىنىغا قاتناشتى

.                         تتىكومىسسارى لۇىسې ائمتسبەرگ خانىم،ھەرقاسيسى تەشكىالتالرنىڭ ۋەكىللىرىنىڭ بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىنى ەئستايىدىل ائڭالپ ۆئ
ائرزۇلىرىنى ى تەلەپ ۋە دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم سۆھبەتتە قىلغان سۆزىدە،دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ گېرمانىيە ھۆكۈمىتىدىن كۈتىدىغان بەزى كونكىرىتن

تىدا ن دۆلەتلەر تەشكىالوئتتۇرىغا قويۇش بىلەن بىرگە،ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى توسۇپ قېلىش مەسىلىسىدە گېرمانىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بىرلەشكە
، غانلىقىنىت ېئيتىدىائك تىپ ۋە باشالمچىلىق رولىنى وئيناۋاتقانلىقىنى ۋە بۇنۇڭ ۈئچۈن شەرقىي تۈركىستان خەلقى نامىدىن گېرمانىيە ھۆكۈمىتىگە رەھمە

ەرلىك دەرىجىدە گېرمانىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ب د ت دا كۆرسەتكەن بۇخىل ائك تىپچانلىقىنى ياۋروپا ىئتتىپاقىدا ۋە گېرمانىيە دۆلىتى ىئچىدە يېتەئمما 
ي مەجبۇرىيەتلىرىنى ائدا پارالمېنتىنىڭ ۋە ھۆكۈمىتىنىڭ ۆئزىنىڭ دېموكراتىك ۋە ىئنسانى، گېرمانىيە كۆرسىتەلمىگەنلىكىدىن ەئپسۇسلىنىدىغانلىقىنى

.                                                                                                       قىلىپ ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى قوبۇل قىلىشى كېرەكلىكىنى ىئپادە قىلدى
ڭ گېرمانىيە زالىرىنىدۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىمۇ ۆئز ىئچىگە ائلغان يۇقارقى تەشكىالتالر تەرىپىدىن يېقىندا قۇرۇپ چىقىلغان ھەمكارلىق گۇرۇپپىسى ەئ

. پارالمېنتى ۋە ھۆكۈمىتىدىكى ۇئچرۇشۇشلىرى داۋام قىلماقتا
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سىنىڭ رەىئسى مەرال ائقشەنەر خانىم بىلەن كۆرۈشتى"ياخشى پارتىيە"ۆئمەر قانات ەئپەندىم  تۈركىيەنىڭ 

ەرىك تورى ۆئمەر ڭ دنۆۋەتتە تۈركىيەدە زىيارەتتە بولۇۋاتقان دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە كومىتىتىنىڭ رەىئسى ۋە ۇئيغۇر كىشىلىك ھوقوق قۇرۇلۇشىنى
ەرال ائقشەنەر يانۋار كۈنى ەئنقەرەدە تۈركىيەدىكى ائساسلىق ۆئك تىچى پارتىيەلەردىن بىرى ھىساپالنغان ياخشى پارتىيەسىنىڭ رەىئسى م-18قانات ەئپەندىم 

قىرغىنچىلىقى ۋە ي ىخانىم بىلەن كۆرۈشۈپ،مەزكۇر پارتىيەنىڭ قۇرۇلغان كۈندىن تارتىپ ۇئيغۇرالرنى ىئزچىل ھالدا قولالپ كەلگەنلىكىگە،بولۇپمۇ ۇئيغۇر ىئرق
گېرلىرى مەسىلىسىنى كۆپ قېتىم  ائالھىدە رەھمەت امىدىن  نخەلقى تۈركىستان  شەرقىي كەلگەنلىكىگە  پۈتۈن  پارالمېنتىدا كۈنتەرتىپكە ېئلىپ تۈركىيە جازا ال

.                                                                        ېئيتىش بىلەن بىرگە،مەزكۇر پارتىيەدىن كۈتىدىغان بەزى كونكىرىتنى تەلەپ ۋە تەكلىپلەرنى وئتتۇرىغا قويدى
ا ياخشى ىدقۇئندىن باشقا ۆئمەر قانات ەئپەندىم يەنە قۇرۇلتاينىڭ تۈركىيەدىكى باياناتچىسى پىراففىسور دوك تۇر ەئركىن ەئمەت ەئپەندىمنىڭ ھەمرالى

پەندىم زورلۇ ەئپارتىيەسىنىڭ باياناتچىسى ۋە ياخشى پارتىيەسىنىڭ رەىئسى مەرال ائقشەنەر خانىمنىڭ باش مەسلىھەتچىسى پىراففىسور دوك تۇر كۈرشات
مېنتىدا ىيە پارالبىلەنمۇ ائيرىم كۆرۈشۈپ،شەرقىي تۈركىستان ۋە ۇئيغۇر مەسىلىسىنىڭ تۈركىيەدىكى يۈزلۈنۈشى ۋە ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى تۈرك

.                                                                                                                  ماقۇللۇقتىن ۆئتكۈزۈشنىڭ چارىلىرى ھەققىدە تەپسىلى سۆھبەت ېئلىپ باردى
،مەزكۇر ڭ بىرى بولۇپيىلى قۇرۇلغان ياخشى پارتىيە بولسا مىللەتچىلىك ىئدوگىيەسىگە ۋە دېموكراتىك پىرىنسىپالرغا تايانغان ۆئك تىچى پارتىيەلەرنى-2017

ىمقى سايالمدا نەپەر پارالمېنت ەئزاسىغا ىئگە،نۆۋەتتە تۈركىيە پارالمېنت ۋە پىرېزىدېنت سايلىمى باسقۇچىغا كىرگەن بولۇپ،بۇ قېت37پارتىيە تۈركىيە پارالمېنتىدا 
.                                                                                   ياخشى پارتىيەسىگە مەنسۇپ پارالمېنت ەئزالىرىنىڭ سانىنىڭ يەنىمۇ كۆپۈيىدىغانلىقى تەخمىن قىلىنماقتا

ۇلغان بولسىمۇ، نتىغا سۇنۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى قوبۇل قىلىش ھەققىدىكى قارار الھىيەسى ۆئتكەن يىلى ياخشى پارتىيەسى تەرىپىدىن تۈركىيە پارالمې
.                           ەئپسۇسكى ھاكىمىيەت بېشىدىكى ائدالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسىنىڭ قارشى تۇرۇشى بىلەن مەزكۇر قارار الھىيەسى رەت قىلىنغان ىئدى
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كۆرۈشتىتاشقىي ىئشالر مىنىستىرى پېننىي ۋوڭ ۇئيغۇر ھەيئىتى بىلەن ائۋۇسترالىيە 

يانۋار كۈنى ائۋۇسترالىيە تەڭرىتاغ ۇئيغۇر ائيالالر ۇئيۇشمىسىنىڭ رەىئسى رامىلە چانىشەف ۋە -19( پەنني ۋوڭ)تاشقىي ىئشالر مىنىستىرى پېننىي ۋوڭ ائۋۇسترالىيە 
ققىدە ھەمۇائۋىن رەىئسى ھەلىمە باشچىلىقىدىكى بىر قىسىم ۇئيغۇرالر بىلەن يۈزتۇرانە ۇئچرىشىپ، ۇئالر بىلەن ۇئيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى

.                                                                                                                            سۆھبەتلەشكەن
ترالىيە تاشقىي ىئشالر ۇسۋ ائۋۇسترالىيە تەڭرىتاغ ۇئيغۇر ائيالالر ۇئيۇشمىسىنىڭ مۇائۋىن رەىئسى ھەلىمە خانىمنىڭ ىئستانسىمىزغا بىلدۈرۈشىچە،ۇئيغۇر ھەيئىتى ائ

ىغا قوماندانلىق لىقمىنىستىرى پېننىي ۋوڭ بىلەن كۆرۈشۈش جەريانىدا ائۋۇستىرالىيە ھۆكۈمىتىدىن خەلقائرا ماگنىسكى قانۇنى بويىچە ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچى
ۋۇستىرالىيەگە ائىڭ قىلغان خىتاي ەئمەلدارلىرىغا قارىتا جازا ۋە ېئمبارگو تەدبىرلىرىنى يولغا قويۇشنى،ۇئيغۇر مەجبۇرى ەئمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇالتالرن

يۆتكەپ كېلىش ھەققىدە گەىئمپورت قىلىنىشىنى چەكلىشىنى،كانادادىن ۆئرنەك ېئلىپ تۈركىيە قاتارلىق ەئللەردە قىيىن ەئھۋالدا قالغان ۇئيغۇرالرنى ائۋۇستىرالىيە
گىرلىرىدا ۋە تۈرمىلەردە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ۇئ لىرىنىڭ ائزات تۇققان-رۇققانۇن چىقىرىشىنى ۋە ائۋۇستىرالىيەدە ياشاۋاتقان ۇئيغۇرالرنىڭ ۋەتەن ىئچىدە جازا ال

.قىلىنىپ ائۋۇستىرالىيەگە ېئلىپ كېلىنىشى ۈئچۈن تىرىشچانلىق كۆرسۈتۈشىنى تەلەپ قىلغان
سىنىڭ موھىم وئرۇننى خىتاي مۇناسىۋەتلىرىدە ۇئيغۇرالر مەسىلى-ائۋۇسترالىيە تاشقىي ىئشالر مىنىستىرى پېننىي ۋوڭ سۆھبەتتە قىلغان سۆزىدە، ائۋۇستىرالىيە 

ەھىرلەش ائرقىلىق، ۋوڭ خانىم تىۋېتتېر بېتىدە بۇ قېتىمقى ۇئچرىشىشتا تارتىلغان سۈرەتنى ھەمبپېننىي . ىئگەللىگەنلىكىنى ائالھىدە تەكىتلەپ ۆئتكەن
پېننىي . دېگەن” ز قىلىدۇائۋۇسترالىيە ھۆكۈمىتى ائۋۇسترالىيە پۇقرالىرىغا چېتىشلىق مەسىلىلەر، جۈملىدىن شىنجاڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى ھەققىدە سۆ “

مىڭدىن ائرتۇق كىشى كۆرگەن،60ۋوڭ خانىم تىۋېتتېر بېتىدە ېئالن قىلغان بۇ ۇئچۇرىنى بىر كۈن ىئچىدە 
رالىيە بىلەن بولغان تۋۇسكورونا ۋىرۇسىنىڭ مەنبەسىنى سۈرۈشتە قىلىش قاتارلىق مەسىلىلەردە ائمېرىكا بىلەن بىر مەيداندا تۇرغانلىقى ۈئچۈن، خىتاي ھۆكۈمىتى ائ

. ېئكىسپورت سودىسىغا بىر قاتار چەكلىمىلەرنى قويغان ىئدى-ىئمپورت



يازغۇچى                    ۇئ ق ھەيئىتى تۈركىيەدە ۋاپات بولغان ۋەتەنپەرۋەر د 
دەپنە ىئشلىرىنى قىلدىائبدۇلھەق ەئپەندىمنىڭ ائبدۇلەئزىز 

ۇئيغۇر ائك تىپ پاائلىيەت ېئلىپ بېرىۋاتقان دۇنيا تۈركىيەدە 
قۇرۇلتىي  ى  ۋەخپ ى ۋە بىر قىسىم قۇرۇلتاي ۋەكىللىرى باشچىلىقىدىكى

ۋەتەنپەرۋەريانۋار ىئستانبۇلدا ۋاپات بولغان -19قۇرۇلتاي ھەيئىتى 
بۇيانيىلىدىن -1994چەتەئلگە ھىجرەت قىلىپ چىققان يازغۇچى، 

اندا كۆپلىگەن ۆئزىنىڭ بارلىقىنى شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىللىق كۈرۈشىگە ائتىغان ۋە بۇ جەري
بدۇلھەق بوران دەپ تونۇلغان ائبدۇلەئزىز ائائزىز نادىر ەئسەرلەرنى يېزىپ قالدۇرغان،ەئل ىئچىدە 

ۈن خەلقىنىڭ ھۆرلىكى، مۇستەقىللىقى ۈئچۆئز . ەئپەندىمنىڭ جىنازا نامىزىنى چۈشۈردى 
ىيە ائرقىلىق دىگەن ىئد« يا مۇستەقىللىق يا ۈئلۈم »تىرىشقان، بۇ يولدا ىئزدىنىپ تۈنجى قېتىم 

ىيۋى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى شەرقى تۈركىستاندىن قوغالپ چىقىرىشنىڭ سىياسى ۋە ىئد
تارقىتىش ائساسىنى ەئمىلى ھەركەت قىلىشنىڭ يۇلى بىلەن وئتتۇرغا قۇيغۇچى ۋە بۇ ىئدىيەنى

ق ەئپەندىم ۈئچۈن كۆپ ەئرزىيەتلەرنى چەككۈچى مىللەتپەرۋەر زىيالىيىمىز ائبدۇلەئزىز ائبدۇلھە
مەخپىي قوشۇن »، «يا ۆئلۈم! يا مۇستەقىللىق»تەخەللۇسىدا « ىئزچىمەن»ھايات ۋاقتىدا 

لېر ائدلوف ھىت»، «تۈركىستان ۈئچۈن كۈرەشلەر»قاتارلىق ەئسەرلەرنى يازغان،  « ھەرىكەتتە
دىن ائرتۇق ەئسەرلەرنى  تەرجىمە قىلىپ 10قاتارلىق « مېنىڭ كۈرەشلىرىم»،  «سەرگۈزەشتىلىرى 

.سۇنغان ىئدىخەلقىمىزگە 
9
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دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ەئنگلىيە سوت مەھكىمىسىنىڭ ھۆكمىگە قارشى بايانات ېئالن قىلدى

نگلىيە نىڭ بىرلىشىپ ەئ” يەرشارى قانۇن ھەرىكىتى تورى “دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى بىلەن ەئنگلىيەدىكى يانۋار -20ەئنگلىيە سوت مەھكىمىسى 
.مەھسۇالتلىرىنى چەكلەش ەئرزىدە ھۆكۈمەتنى يوللۇق، دەپ ھۆكۈم چىقارغان ىئدى” شىنجاڭ پاختا“ھۆكۈمىتى ۈئستىدىن سۇنغان 

< نىشيېتەرلىك وئيلى>سوتنىڭ ەئنگلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ائتالمىش “:ېئالن قىلغان بۇ ھەقتىكى باياناتىدايانۋار -20دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى 
ىئمپورت “چە، بۇ قارار باياناتتا كۆرسىتىلىشى. نى بىلدۈرگەن” توغرىسىدىكى پوزىتسىيەسىنى قوبۇل قىلىشىدىن قاتتىق ۈئمىدسىزلەنگەنلىكى

مەھسۇلى قىلغۇچىالرنىڭ مەجبۇرىي ەئمگەك مەھسۇالتلىرىنى بازار باھاسىدا سېتىۋالسىال، ۇئالر بۇ مالالرنىڭ ۋەھشىيلىك جىنايىتىنىڭ
.”ىئكەنلىكىنى بىلىپ تۇرغان تەقدىردىمۇ، ھېچقانداق جازاغا ۇئچرىماسلىقىدەك كۆرۈنەرلىك ۋەزىيەتنى شەكىللەندۈرىدىكەن

ى جىنايەت ھەم ىئرقىي ھۆكۈمەتنىڭ پوزىتسىيەسى برىتانىيە بىرلەشمە پادىشاھلىقىنى خەلقائرالىق زىتلىق ۋە ىئنسانىيەتكە قارش“:باياناتتا يەنە 
اھالندۇرۇش بىلەن غانلىقىدىن ائگ” قىرغىنچىلىقنىڭ مەھسۇلى بولغان مالالرنى ىئمپورت قىلغۇچىالرنىڭ بىخەتەر پاناگاھىغا ائيالندۇرۇپ قويىدۇ

ى، يەرشارى قانۇن دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى بىلەن يەرشارى قانۇن ھەرىكىتى تورى سوتنىڭ  ھۆكۈمىگە نارازىلىق ەئرزى سۇنۇدىغانلىقىن: بىرگە يەنە 
بىھ ۋەھشىي ھەرىكىتى تورى ۋە دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ خىتاي داىئرىلىرى تەرىپىدىن تۈركىي خەلقلەرگە قارىتا سادىر قىلىنىۋاتقان قە

.جىنايەتلىرىنى خەلقائرالىق جاۋابكارلىققا تارتىشنى داۋاملىق ىئلگىرى سۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن



يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ۇئيغۇرچە ۋە تۈركچە تىلالردا مەخسۇس -26فېۋرال غۇلجا ىئنقىالبىنىڭ -5دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى 
قىلدىدوكالت ېئالن 

يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ۇئيغۇرچە ۋە تۈركچە تىلالردا مەخسۇس دوكالت -26فېۋرال غۇلجا ىئنقىالبىنىڭ -5يانۋار يەكشەنبە كۈنى -22دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى 
.ېئالن قىلدى ۋە مەزكۇر دوكالت قۇرۇلتاي تەركىبىدىكى قېرىنداش تەشكىالتلىرىمىزنىڭ پايدىلىنىشىغا يولالپ بەرىلدى

فېۋرال غۇلجا ىئنقىالبىنىڭ -5يىلى يۈزبەرگەن -1997قۇرۇلتاينىڭ مۇائۋىن باش كاتىپ ى ھەبىبۇلالھ ىئزچى ەئپەندىم تەرىپىدىن ھازىرالپ چىقىلغان مەزكۇر دوكالتتا 
كەڭ داىئرىدە ىتىھايمەيدانغا كېلىش جەريانى،ائرقا كۆرۈنۈشى، باستۇرۇلۇش جەريانى،ۇئنىڭ خەلقائرالىق تەسىرى ۋە تارىخىي ەئھمىيىتى قاتارلىق مەزمۇنالر نا

.يورۇتۇپ بېرىلگەن

ۆئتكۈزدىدۇق رەىئسلىكى ياپونىيە ۇئيغۇر جەمئىيىتى رەھبەرلىك ھەيئىتى بىلەن سۆھبەت يىغىنى 

بدۇكەرىم ك تۇر ائيانۋار يەكشەنبە كۈنى دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى رەىئسلىكى بىلەن قۇرۇلتاي تەپتىش ھەيئىتى ياپونىيە ۇئيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەىئسى دو -22
ىتلىرىنى پىكىر ۋە تەنق-ائبدۇراھمان باشچىلىقىدىكى ىئدارە ھەيئىتى بىلەن مەخسۇس سۆھبەت يىغىنى ۆئتكۈزۈپ،ۇئالرنىڭ قۇرۇلتايغا بولغان تەكلىپ 

.ەئستايىدىللىق بىلەن ائڭالپ ۆئتتى
ىش جەھەتتە كۆرسۈتۈپ لىتقۇرۇلتاي رەىئسى دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم يىغىندا قىلغان سۆزىدە، ياپونىيە ۇئيغۇر جەمىيىتىنىڭ ۇئيغۇر داۋاسىنى ياپونىيە خەلقىغە ائڭ

شقا ۋە ىشىكەلگەن زور پىداكارلىقىغا ائالھىدە مىننەتدارلىق بىلدۈرۈش بىلەن بىرگە،دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ تەشكىلىي جەھەتتە يەنمۇ سېستىمىل
تاينىڭ خەلقىمىز ىلەن قۇرۇلمۇنتىزىملىشىشقا قاراپ يۈزلەنگەنلىكىنى،قۇرۇلتاي تەركىبىدىكى قېرىنداش تەشكىالتلىرىمىزنىڭ يېقىندىن قوللۇشى ۋە ماسلىشىشى ب

.تەلەپلەرنى ەئمەلگە ائشۇرۇشقا غەيرەت قىلىدىغانلىقىنى ىئپادە قىلدى-كۈتكەن ائرزۇ 
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بۇ ھەپتىدىكى پاائلىيەتلەردىن كۆرۈنۈشلەر



تەشۋىقات-دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ۇئچۇر 
مەركىزى تۈزدى                     


