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 ندىم مااليسىيا دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە كومتىتى رەىئسى ، ۇئيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قورۇلۇشى رەىئسى ۆئمەر قانات ەئپە
ۋە ھېندونىزىيەلەردە زىيارەتتە بولدى

 ۇنالشتۇردىىئسالم تەشكىالتلىرىغا ىئفتارلىق پاائلىيەت وئر –دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى گېرمانىيەنىڭ كۆلن شەھرىدە تۈرك 

 تلىرىغا ىئسالم تەشكىالتلىرى ۋە باشقا مۇسۇلمان تەشكىال-دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ائۋۇستىريەنىڭ پايتەختى ۋېنادا تۈرك
ىئفتارلىق پاائلىيەت وئرۇنالشتۇردى

 رەكلىكى ائمېركىنىڭ ب د ت دىكى باش ەئلچىسى لىندا توماس خانىم گۈلشەن ائبباس خانىمغا ائمېركىنىڭ ىئگە چىقىشى كې
ھەققىدە چاقىرىق قىلدى

 ش كۆلەملىك نامايى–دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى كېڭەيتىلگەن ۋەكىللەر يىغىنى جەنۋەدىكى ب د ت بىناسى ائلدىدا كەڭ 
ۇئرۇنالشتۇرۇشنى قارار قىلدى



رۈش زىيارەتلەردە ەئپەندىم مااليسىيادا بىر يۈ دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە كومىتېتىنىڭ رەىئسى ۋە ۇئيغۇر كىشىلىك ھوقوق قۇرۇلۇشىنىڭ دېرىك تورى ۆئمەر قانات 
بولدى

ىيىتىنىڭ مااليسىياغا خىتاي ھاكىمىت دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە كومىتېتىنىڭ رەىئسى ۋە ۇئيغۇر كىشىلىك ھوقوق قۇرۇلۇشىنىڭ دېرىك تورى ۆئمەر قانات ەئپەندىم مۇستەب
ىيانكەشلىك قىلىشقا قىلىپ ز يداسوزۇلغان قارا قولىنىڭ ۋە مااليسىيادىكى گۇماشتىلىرىنىڭ تەقىپ قىلىشى،پاركەندىچىلىك سېلىشى، ھەتتا سۈنىئ ۇئسولدا قاتناش ۋەقەسى پە

.ائپرىل كۈنى ھىندونوزىيەگە يۈرۈپ كەتتى–17ائپرىل باشلىغان مااليسىيا زىيارىتىنى مۇۋاپەقىيەتلىك ائخىرالشتۇرۇپ –14ۇئرۇنۇشىغا قارىماستىن 
ائفغانىستان ۋە » ائپرىل كۈنى –13گېزىتى < كوۋەراگە > ۆئمەر قانات ەئپەندىمنىڭ بۇ قېتىمقى مااليسىيا زىيارىتىدىن ائلدىن خەۋەر تاپقان مااليسىيادىكى خىتايپەرەس گېزىتلەردىن 

ېئالن قىلىپ ۆئمەر دىگەن ماۋزۇدا باشماقالە« ىئراقنى ۋەيران قىلغان ىئسالمنىڭ ھەقىقى دۈشمىنى ائمېرىكىنىڭ سىردىشى ۆئمەر قاناتنىڭ مااليسىياغا كىرىشىنى توسۇپ قااليلى 
–14ىغا قارىماي شۇنداق بولۇشان،قانات ەئپەندىمگە تەلۋىلەرچە ھۇجۇم قىلىش بىلەن بىرگە، مااليسىيا ھۆكۈمىتىنى ۆئمەر قاناتنىڭ مااليسىياغا كىرىشىنى چەكلەشكە چاقىرغ

لۇمپۇرغا توسالغۇسىز يېتىپ كەلگەن ۆئمەر قانات ەئپەندىم، ائيرۇدۇرومدا مااليسىيا ۇئيغۇرال ىنىڭ رەىئسى زۇھرى ى قولالش ھەرىكىترنائپرىل كۈنى مااليسىيانىڭ پايتەختى كۇائال
يۇھي  ى ۋە مااليسىيا ىئسالم تەشكىالتلىرى مەسلىھەتچىلەر كېڭىشىنىڭ ۋەكىللىرى تەرىپىدىن قىزغىن كۈتۈۋېلىنغان 

لۇمپۇرغا يېتىپ كەلگەن كۈندىن ېئتىبارەن ۇئنىڭ ائرقىسىغا خىتايچىراي بەزى گۇمانلىق  ايالقچىالر قىلچە تەپ ىلەر كىرىۋالغان،ھەتتا بەزى پكىشۆئمەر قانات ەئپەندىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە،ۇئ كۇائال
تىن مااليسىيا بۇ سەۋەپ. نى قورقۇتۇشتا ۇئرۇنغانۆزىتارتماستىن ۇئنىڭ ەئتراپىدا چۆگۈلەپ يۈرۈپ ۇئنىڭ ھەر بىر ھەرىكىتىنى ۋىدىئو ۋە رەسىمگە تارتىش ائرقىلىق ۆئمەر قانات ەئپەندىمنىڭ ك

غان ائمانلىق تەدبىرلىرىنى ن ۆئمەر قانات ەئپەندىمگە بولاسەبىخەتەرلىك وئرگانلىرى ۆئمەر قانات ەئپەندىمنى تەكلىپ قىلغان مااليسىيادىكى ىئسالم ۋە ائممىۋىي تەشكىالتالرنىڭ جىددى تەلىپىگە ائس
ائپرىل كۈنى ائمېرىكىنىڭ مااليسىيادا تۇرۇشلۇق باش ەئلچىسى –15ائالھىدە كۈچەيتكەن ، ۇئنى مۇھاپىزەت قىلىش ۈئچۈن مەخپىي ساقچى خادىملىرىنى وئرۇنالشتۇرغان،ۆئمەر قانات ەئپەندىم 

ىرلىرىنى يولغا قويغانۆڭۈل بۆلۈپ بەزى ائمانلىق تەدبە كبىلەن كۆرۈشۈپ بۇخىل نورمالسىز ھادىسىلەرنى ىئنكاس قىلغان، ائمېرىكا باش ەئلچىسىمۇ ۆئمەر قانات ەئپەندىمنىڭ بىخەتەرلىكىگە ائالھىد



ائپرىل كۈنى ۆئمەر قانات ەئپەندىم مااليسىيانىڭ بىر نەپەر پۇخراچە كېيىڭەن ساقچىسى ھەيدىگەن ماشىنىغا وئلتۇرۇپ –17خىتاينىڭ مااليسىيادىكى گۇماشتىلىرى شۇ دەرىجىدە ھەددىدىن ائشقانكى، 
لۇمپۇر ائيرۇدىرومىغا كېتىۋاتقاندا بىر گۇمانلىق ماشىنا ۆئمەر قانات ەئپەندىم وئلتۇرغان ما يارىشا يارىلىنىش ىڭ ائرقىدىن كېلىپ ۈئسكەن، بەخىتكەشىنھىندىنوزىيەگە سەپەر قىلىش ۈئچۈن كۇائال

بېقىپ مەھەل ۇئالرنىڭ ائرقىسىدىن قوغالپبىرۋەقەسى يۈزبەرمىگەن،ماشىنىنى ھەيدىگەن ساقچى ماشىنىنى توختاتماي ھەيدەپ ۇئدۇل ائيرۇدۇرۇمغا ېئلىپ بارغان،ۇئالرنى ۈئسكەن ماشىنىمۇ 
نەپەر ساقچى 5ش ۈئچۈن ائيرۇدۇرۇمدا ۇئنىڭ يېنىغا مەخسۇس غداائيرۇدۇرومغا ائز قالغاندا غايىپ بولغان، مااليسىيا ساقچى وئرگانلىرى بۇ ۋەقەدىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن ۆئمەر قانات ەئپەندىمنى قو

.وئرۇنالشتۇرۇپ،تاكى ۆئمەر قانات ەئپەندىم ائيرۇپىالنغا چىققانغا قەدەر ۇئنىڭغا ھەمراھ بولغان
، ەئمما ۆئزىنىڭ بۇ قېتىمقى ن ۋاز كەچتۈرۈش ىئكەنلىكىنىىدىخىتاينىڭ ۋە ۇئنىڭ مااليسىيادىكى گۇماشتىلىرىنىڭ ەئسلى مەقسىدىنىڭ بۇخىل رەزىل ۋاستىالر ائرقىلىق ۇئنى قورقۇتۇپ مااليسىيا زىيارىت

ۇپۇزىنىڭ ھازىرمۇ ھەم ىئنتايىن الم ەئللىرىدىكى تەسىرى ۋە نىئسمااليسىيا زىيارىتىنىڭ ەئسلىدە كۈتكەندىنمۇ بەكەرەك مۇۋاپەقىيەتلىك بولغانلىقىنى تەكىتلەپ ۆئتكەن ۆئمەر قانات ەئپەندىم، خىتاينىڭ 
ىنىڭ خىتاينىڭ تۈرلۈك تەھدىت ن دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيلغاكۈچلۈك ىئكەنلىكىنى،ۇئيغۇر داۋاسىنىڭ ىئسالم ەئللىرىدىكى تەسىرچانلىقىنى ائشۇرۇشنى ۆئزىنىڭ ەئڭ ائساسلىق كۈنتەرتىپلىرىنىڭ بىرى قى

تتىپ ۆئۋە بېسىملىرىغا قارىماستىن ۆئزىنىڭ بۇ نىشانىغا يېتىش ۈئچۈن يەنىمۇ غەيرەت ۋە جاسارەت بىلەن تىرىشچانلىق كۆرسۈتىدىغانلىقىنى ېئيتى



:ۆئمەر قانات ەئپەندىمنىڭ مااليسىيا زىيارىتى كۈتەرتىپ ى تۆۋەندىكىچە
«  ىق تەشكىالتىۋاف»پالنغان ىساائپرىل مااليسىياغا يېتىپ كەلگەن ۆئمەر قانات ەئپەندىم،شۇ كۈنى كەچتە مااليسىيادىكى تەسىرى كۈچلۈك ائممىۋىي تەشكىالتالرنىڭ بىرى ھ–14

لۇمپۇر تەنەرا مېھمانخانىسىدا ۆئتكۈزۈلگەن ۋە مەخسۇس ۇئيغۇرالر مەسىلىسى ائساسى تېما قىلىنغان ىئپتار پاائلىيىتىگ غا تەكلىپ قىلىنغان اتناشقان، ىئپتار ە قتەرىپىدىن كۇائال
.اۋاپ بەرگەن رىغا تەپسىلى جللىمااليسىيادىكى ھەر ساھە زاتلىرىنىڭ ۋە ياش ائك تىۋىيستلىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستان ۋە ۇئيغۇرالر مەسىلىسى ھەققىدە سورىغان تۈرلۈك سوائ

لۇمپۇردا مااليسىيا پارالمېنت ەئزاسى ۋە سابىق ياشالر مىنىستىرى سيەد ساددىق ەئپەندىم بىلەن ائيرىم كۆرۈشۈش ېئل–14 شەرقىي بېرىپ ۇئنىڭغاىپ ائپرىل كۈنى كۇائال
بۇسى بىلەن لوندوندا قۇرۇلغان ىيىنىڭ تەشەبۇلتتۈركىستاننىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى ۋە خەلقارانىڭ ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىغا كۆرسۈتۈۋاتقان ىئنكاسلىرى،شۇنداقال دۇنيا ۇئيغۇر قۇر 

.كۈنى ېئالن قىلغان ھۆكمىنىڭ ائساسلىق مەزمۇنى ھەققىدە مەلۇمات ۋە چۈشەنچە بەرگەن–9ائينىڭ –12ۇئيغۇر سوت كوللىگىيەسىنىڭ ۆئتكەن يىلى 
الرغا مااليسىيادىكى كۆرۈشۈپ ۇئلەنائپرىل كۈنى ائمېرىكىنىڭ مااليسىيادىكى باش ەئلچىخانىسىنى زىيارەت قىلغان ،باش ەئلچى مايك فېرس ەئپەندىم ۋە ەئلچىخانا خادىملىرى بى–15

ەمكارلىشىپ ېئلىپ شى بىلەن ھۇلۇىئتتىپاقداش تەشكىالتلىرىمىزنىڭ ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختۇتۇش ۈئچۈن دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ۋە ۇئيغۇر كىشىلىك ھوقوق قۇر 
.بېرىۋاتقان پاائلىيەتلىرى ھەققىدە مەلۇمات بەرگەن

ك ھوقوق كومىتېتىنىڭ قىل كىشىلىستەشۇ كۈنى ۆئمەر قانات ەئپەندىم يەنە ماليسىيا تاشقى ىئشالر مىنىستىرلىكىنىڭ مەسلىھەتچىسى ۋە ىئسالم ەئللىرى ھەمكارلىق تەشكىالتى مۇ
ھەمكارلىق ىئسالم ەئللىرى نى كومىسسارى ائھماد ائزام ائب راھمان ەئپەندىم بىلەن ائيرىم ۇئچرۇشۇش ېئلىپ بېرىپ، ۇئنىڭ بىلەن ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسى

. ىلى مۇزاكىرە ېئلىپ بارغانۈئستىدە تەپسەر تەشكىالتىنىڭ كۈنتەرتىبىگە قانداق كىرگۈزۈش ۋە ۇئيغۇرالر مەسىلىسىدە ىئسالم ەئللىرىنى قانداق ھەرىكەتكە كەلتۈرۈش قاتارلىق مەسىلىل
تېمىدا مۇھاكىمە دىگەن< بىز نىمە ۈئچۈن كۆڭۈل بۆلۈشىمىز كېرەك ؟ : ۇئيغۇر سوت كوللېگىيەسى > تەرىپىدىن « مااليسىيا موسۇلمان ياشلىرى تەشكىالتى ائبىم»ائپرىل كۈنى –16

ىشىشىدا ۆئتكۈزۈلگەن اتنۆئمەر قانات ەئپەندىم بىلەن بىرگە مااليسىيادىكى ىئسالم ۋە خىرىستىيان تەشكىالتلىرىنىڭ مەسۇئللىرى،ائدۋۇكاتالر ۋە ھوقوقچىالرنىڭ ق.يىغىنى ۆئتكۈزۈلدى
نىڭ رەىئسى، داڭلىق ائدۋۇكات " ۇئيغۇر سوت كوللېگىيەسى"ائيدا لوندوندا قۇرۇلغان -9يىلى -2020مەزكۇر مۇھاكىمە يىغىنىدا دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ تەشەببۇسى ۋە ەئرزى بىلەن 

ائينىڭ –12تكەن يىلى ىنىڭ ۆئيەسجېففېرى نايىس ەئپەندىم تور ائرقىلىق ۇئيغۇر سوت كوللىگىيەسىنىڭ قۇرۇلۇش سەۋەبى،ۆئتكۈزگەن ىئسپات ائڭالش يىغىنلىرى ۋە سوت كوللىگى
.كۈنى چىقارغان ائخىرقى ھۆكمىنىڭ مەزمۇنى ھەققىدە تەپسىلى مەلۇمات ۋە چۈشەنچە بەرگەن–9



خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزىۋاتقان قىلمىشلىرى ىئرقىي > كۈنى –9ائينىڭ –12ۆئمەر قانات ەئپەندىم يىغىندا قىلغان سۆزىدە، ۇئيغۇر سوت كوللىگىيەسىنىڭ ۆئتكەن يىلى 
قىنى،كۆپلىگەن خەلقارالىق دەپ چىقارغان ھۆكمىنىڭ ېئرالندىيە قاتارلىق بەزى دۆلەتلەرنىڭ پارالمېنتلىرى تەرىپىدىن ېئتىراپ قىلىنغانلى< قىرغىنچىلىق ۋە ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەت 

ىرگە،مااليسىيا پارالمېنتى ۋە تۈش بىلەن بپ ۆئتەشكىالت ۋە وئرگانالرنىڭمۇ ۇئيغۇر سوت كوللىگىيەسىنىڭ بۇ ھۆكمىدىن موھىم قانۇنىي ائساس سۈپىتىدە پايدىلىنىۋاتقانلىقىنى خاتىرلىتى
ىلىي ھەرىكەتكە ۆئتۈشىنى ۈئچۈن ەئمىش ھۆكۈمىتىنىڭمۇ ۇئالردىن ۈئلگە ېئلىپ ۇئيغۇر سوت كوللىگىيەسىنىڭ ھۆكۈمنامىسىنى قوبۇل قىلىپ ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى توسۇپ قېل

.ۈئمىت قىلىدىغانلىقىنى ىئپادە قىلغان
منىڭ شەرىپىگە قانات ەئپەندىمەرائپرىل كۈنى بولسا مااليسىائدىكى ەئڭ چوڭ موسۇلمان تەشكىالتلىرىنىڭ بىرى ھىساپالنغان موسۇلمان ياشالر ھەرىكىتى ائبىم تەشكىالتى ۆئ–16

لۇمپۇردىكى تاما مەھمانخانىسىدا مەخسۇس ىئپتار پاائلىيىتى ۇئيۇشتۇرۇپ،مااليسىيادا كېلەر رامازان ېئيىغىچە داۋام قىلىدىغان ۇئ ەرىكىتىنىڭ بۇ ۇرالرنى قولالش ۋە قوغداش ھيغكۇائال
. قېتىمقى ىئپتار پاائلىيىتى ائرقىلىق رەسمىي باشالنغانلىقىنى جاكارلىغان

ق قىلىپ كېلىۋاتقان ندىن ھېسداشلىېقىىئپتار پاائلىيىتىدە ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى توسۇپ قېلىش ۈئچۈن خىتايغا قارشى ھەرىكەت ېئلىپ بېرىۋاتقان ۋە ۇئيغۇر خەلقىغە ي
مەر قانات ەئپەندىم، رەھمەت ېئيتقان ۆئدە مااليسىيادىكى ھەرقايسى ىئسالم تەشكىالتلىرى،ائممىۋىي تەشكىالتالر ۋە ائك تىۋىستالرغا پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان خەلقى نامىدىن ائالھى

مىيەتكە قارشى ېئلىپ بېرىۋاتقان ۇپمۇ ىئسالبولمۇستەبىت خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىغە يۈرگۈزىۋاتقان ىئرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنىڭ،
تقان، مەسچىت ۋە دىنسىزالشتۇرۇۋارى زىيانكەشلىكلىرىنىڭ ھازىرمۇ  شىددەت بىلەن داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى،ىئسالمىيەتنىڭ ەئڭ زور دۈشمىنىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى مەجبۇ 

تەكىتلەپ ۆئتكەن ۋە ىئكەنلىكىنى ائالھىدەزى مازارلىقالرنى چېقىپ تۈزلەۋاتقان،قۇرائنى كەرىم ۋە دىنىي ەئسەرلەرنى كۆيدۈرۈپ كۈل قىلىۋاتقان مۇستەبىت خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ دەل ۆئ 
. ىئسالم دۇنياسىنى ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارىتا سۈكۈتىنى بۇزۇپ وئرنىدىن دەس تۇرۇشقا چاقىرىق قىلغان

ك تىچى نىڭ مۇائۋىن رەىئسى موھەممەد كھالەد نوردىن، ۆئ«ۇئمنو پارتىيەسى» ائپرىل كۈنى مااليسىيانىڭ ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيەسى–17مااليسىيا زىيارىتىنىڭ ائخىرقى كۈنى، يەنى 
يغۇر لەر بىلەن وئچرىشىپ، ۇئسىنىڭ پارالمېنتدىكى غوللۇق ەئزاسى ۋە مااليسىيا پارالمېنتى بىخەتەرلىك كومېتىتى ەئزاسى سيەد ىئبراھىم ەئپەندىم«مىللىي ائدالەت پارتىي  ى»پارتىيەلەردىن 

.قىرغىنچلىقىنى توختۇتۇش ۈئچۈن وئرتاق ېئلىپ بارىدىغان خىزمەتلەر ھەققىدە مۇزاكىرە ېئلىپ بارغان



ائپرىل كۈنى جاكارتاغا يېتىپ كېلىپ ھىندىنوزىيەدىكى –17مااليسىيادىكى زىيارىتىنى مۇۋاپەقىيەتلىك ائخىرالشتۇرغان ۆئمەر قانات ەئپەندىم 
باشلىدىزىيارىتىنى 

ائپرىل كۈنى دۇنيانىڭ ەئڭ چوڭ موسولمان دۆلىتى –17ائپرىل باشلىغان مااليسىيا زىيارىتىنى مۇۋاپىقىيەتلىك ائخىرالشتۇرۇپ،  –14خىتاينىڭ تۈرلۈك توسقۇنلۇقلىرىغا قارىماستىن 
ائپرىل كۈنى جاكارتادا –18ر قانات ەئپەندىم مەھىندىنوزىيەگە يېتىپ كەلگەن دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە كومىتىتىنىڭ رەىئسى ، ۇئيغۇر كىشىلىك ھوقوق قۇرۇلۇشىنىڭ دېرىك تورى ۆئ

.بىر قاتار مۇھىم ۇئچرۇشۇش ۋە سۆھبەتلەردە بولدى
ى دوك تۇر فادلى زون رەىئسبىقائپرىل كۈنى ائلدى بىلەن ھىندىنوزىيە پارالمېنتى پارالمېنتالر ائرا ھەمكارلىق كومىتېتىنىڭ رەىئسى ۋە ھىندىنوزىيە پارالمېنتىنىڭ سا–18ۆئمەر قانات ەئپەندىم 

بېرىش بىلەن بىرگە،دۇنيا قىدە تەپسىلى مەلۇماتھەقەئپەندىم بىلەن كۆرۈشۈپ ۇئنۇڭغا ۇئيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى،شۇنداقال ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ خەلقارادىكى ىئنكاسلىرى 
ىلغان سۆزىدە ۇئيغۇر ىئرىقىي دوك تۇر فادلى زون ەئپەندىم ۇئچرۇشۇشتا ق. ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ھىندىنوزىيە پارالمېنتى ۋە ھۆكۈمىتىدىن كۈتىدىغان بەزى كونكېرىتنى تەلەپلىرىنى وئتتۇرىغا قويدى

شى ۈئچۈن، خىتايغا قارشى جىددى توسۇپ قېلىنى قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىنى ھىندىنوزىيە پارالمېنتىنىڭ كۈنتەرتىپىگە ېئلىپ كېلىش،ھىندونوزىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقى
. تەدبىر قوللۇنۇشقا ھەيدەكچىلىك قىلىشقا پۈتۈن كۈچى بىلەن تىرىشچانلىق كۆرسۈتۈدىغانلىقىنى ىئپادە قىلدى

مەركىزى كېڭىشىنىڭ «مۇھەممەدىيا تەشكىالتى»ن نغاشۇ كۈنى ۆئمەر قانات ەئپەندىم يەنە، ھىندونوزىيە ۆئلىماالر كېڭىشى بىلەن ھىندىنوزىيەدىكى ەئڭ نوپوزلۇق موسۇلمان تەشكىالتى ھىساپال
تار زىياپىتىگە قاتنىشىپ، ىش يىغىنىغا ۋە ىئپۋېلائلىي مەسلىھەتچىسى مۇھيىدىن جۇناىئدى ەئپەندىم تەرىپىدىن وئرۇنالشتۇرۇلغان مەخسۇس ۇئيغۇرالر مەسىلىسى ھەققىدىكى مۇخبىرالرنى كۈتۈ 

.لۈك سوائللىرىغا جاۋاپ بەردىتۈر ھىندىنوزىيە مەتبۇائتلىرىنىڭ ۋە ىئپتارغا قاتناشقان ھەر ساھە زاتلىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستان ۋە ۇئيغۇرالر مەسىلىسى ھەققىدە سورىغان 
ۈرگۈزىۋاتقان ىئرقىي تان خەلقى ۈئستىدىن يكىسۆئمەر قانات ەئپەندىم بۇ ھەقتە قىلغان سۆزىدە،ىئسالمىيەتنىڭ ەئڭ زور دۈشمىنى ھىساپالنغان مۇستەبىت خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ شەرقىي تۈر 

ندا قۇرۇلغان ۇئيغۇر سوت ايەتلىرىنىڭ لوندوجىنقىرغىنچىلىقىنىڭ ھازىرمۇ ھەم جىددى داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى،خىتاينىڭ ېئلىپ بېرىۋاتقان ىئرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ىئنسانىيەتكە قارشى 
كوللىگىيەسى تەرىپىدىنمۇ قانۇنىي تەرتىپلەر بويىچە رەسمىي دەلىللەپ چىقىلغانلىقىنى، ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ 

دۆلەت تەرىپىدىن رەسمىي يوسۇندا ېئتىراپ قىلىنغانلىقىنى،ەئپسۇسكى ىئسالم ەئللىرىنىڭ 9ائمېرىكا،كانادا،گولالندىيە،ەئنگىلىيە،بېلگىيە،فىرانسىيە،ېئرالندىيە،چېخىيە ۋە لىتۋا قاتارلىق 
ىئسالم ەئللىرىنىڭ بۇخىل ىلەن بىرگە،ش بھەممىسىنىڭ دىگۈدەك ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىدە سۈكۈت قىلىپ تۇرۇۋېلىش پوزىتسىيەسىدە بولۇپ كەلگەنلىكىنى تەكىتلەپ ۆئتۈ

ي تەشكىالتالر ۋە ائممىۋىي للىرىدىكى دىنىم ەئپاسسىپ پوزىتسىيەسىنىڭ موسۇلمان شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى ېئغىر دەرىجىدە رەنجىتكەنلىكىنى،شۇنىڭ ۈئچۈن ھىندىنوزىيە ۋە باشقا ىئسال
.بىلدۈردىىئكەنلىكىنى ىشنىڭ تولىمۇ زۆرۈرەيتگۇرۇپپىالرنىڭ ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى توسۇپ قېلىش ۈئچۈن ۆئزلىرىنىڭ ھۆكۈمەت ۋە پارالمېنتلىرىغا بولغان بېسىمىنى يەنىمۇ كۈچ



سى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەكلىپ ى بىلەن شەرقىي تۈركىستاننى زىيارەت قىلغان ھىندىنوزىيە ھەيىتىنىڭ رەىئ–2018بۇ پاائلىيەتكە ساھىپخانلىق قىلغان مۇھيىدىن جۇناىئدى ەئپەندىم 
.نى بۇياشقا ۇئرۇنغان ىئدىىيە ھەيئىتىنىڭ كۆزىنوز بولغان، شۇ قېتىمقى زىيارەت مەزگىلىدىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتى شەرقىي تۈركىستاندا ساختا مەنزىرىلەرنى ائلدىن ياساپ چىقىش ائرقىلىق ھىندى

ۇئنىڭ ىم ۋەەندائپرىل كۈنى يەنە جاكارتادىكى ەئڭ چوڭ مەسجىد ھىساپالنغان ىئستىقالل مەسجىدىنىڭ باش ىئمامى پىراففىسۆر دوك تۇر نەسرۇددىن ۇئمار ەئپ–18ۆئمەر قانات ەئپەندىم 
.شتىياردەمچىلىرى بىلەنمۇ ۇئچرۇشۇش ېئلىپ بېرىپ ۇئالرغا ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە تەپسىلى مەلۇمات بېرىش ىئمكانىيىتىگە ېئرى



ندونوزىيەدىكى ۇئيغۇر مەسىلىسىنىڭ ھىىپ ۆئمەر قانات ەئپەندىم شۇ كۈنى يەنە ائمېرىكىنىڭ جاكارتادىكى باش ەئلچىخانىسىنىڭ مەسۇئل خادىملىرى بىلەن ائيرىم ۇئچرۇشۇش ېئلىپ بېر 
.يۈزلۈنۈشى ھەققىدە سۆھبەت ېئلىپ باردى

ن ۇئيغۇر ىئرقىي نىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ شەرقىي تۈركىستان ۋە ۇئيغۇرالر مەسىلىسى،جۈملىدى< مۇھەممەدىيە تەلىۋىزىيەسى > ائپرىل ەئتىگەندە جاكارتادىكى –19بۈگۈن، يەنى 
ۇئيۇشتۇرۇلغان ۇئيغۇر ىپىدىن جاكارتادا بىرلىك تەتەر قىرغىنچىلىقى ھەققىدە وئمومىي مەلۇمات بەرگەن ۆئمەر قانات ەئپەندىم،ائرقىدىنال ھىندىنوزىيە ۋە مااليسىيادىكى ىئسالم تەشكىالتلىرى 

. ىئرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدىكى مۇھاكىمە يىغىنىغا قاتنىشىپ دوكالت بەردى
لۇمپۇردىن  ىپ قاتنىشىشى ۆئمەر قانات ايىتەن جاكارتاغا كېلائتبۇ قېتىمقى يىغىنغا مااليسىيا ىئسالم تەشكىالتلىرى مەسلىھەتچىلەر كونسەيىنىڭ مەسۇئلى فادھىل يۇسنى ەئپەندىمنىڭمۇ كۇائال

. ەئپەندىمنى ائالھىدە مەمنۇن قىلدى
.ۆئمەر قانات ەئپەندىمنىڭ بۇ قېتىمقى ھىندىنوزىيە زىيارىتى ھىندىنوزىيەنىڭ نوپوزلۇق مەتبۇائتلىرىدىمۇ كەڭ داىئرىدە وئرۇن ائلدى

.تاپقانپىرسەنتى موسۇلمانالردىن تەشكىل 90مىليون موسۇلمان ياشايدۇ ۋە نوپوسىنىڭ 216دۇنيانىڭ ەئڭ چوڭ موسۇلمان دۆلىتى ھىساپالنغان ھىندىنوزىيەدە 



تىن ائرتۇق كىشىلىك ھوقوق تەشكىالتى بىرلەشمە ىئمزالىق وئچۇق خەت ېئالن قىلىپ، 70ائپرىل كۈنى دۇنيادىكى –19دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ باشالمچىلىقى بىلەن 
انىمغا بولغان ىئسى مىشېل باچېلېت خ'كېلەر ائيدا خىتاي ۋە شەرقىي تۈركىستاننى زىيارەت قىلىشقا ھازىرلىنىۋاتقان ب دت كىشىلىك ھوقۇق ائلىي كېڭىشىنىڭ رە

.كونكىرىتنى تەلەپلىرىنى وئتتۇرىغا قويدى
ەرقىي تۈركىستاندىكى شىڭ ائساسلىقى ۇئيغۇر،تىبەت ۋە خوڭكوڭ تەشكىالتلىرى تەرىپىدىن ىئنگلىزچە ۋە خىتايچە ېئالن قىلىنغان بۇ وئچۇق مەك تۇپتا خىتاي ھۆكۈمىتىن

قىدىكى دوكالتنى قھەقىرغىنچىلىق قىلمىشلىرى ائالھىدە ەئسكەرتىلىش بىلەن بىرگە، ب دت كىشىلىك ھوقۇق ائلىي كېڭىشى تەييارالپ چىققان، شەرقىي تۈركىستان  
نى ائڭالپ بېقىش، ىرىسەپەردىن ىئلگىرى ېئالن قىلىش، دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ۋە تىبەت،خوڭكوڭ تەشكىالتلىرىنىڭ ۋەكىللىرى بىلەن ۇئچرىشىپ ۇئالرنىڭ پىكىرل

.شۇنىڭدەك بۇ قېتىمقى سەپەر ۋە تەكشۈرۈشنىڭ رەسمىيەتچىلىك بولۇپ قالماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش قاتارلىقالر تەلەپ قىلىنغان
كىالتلىرى بىلەن مىشېل باچېلېت خانىم خىتاي سەپىرىدىن ىئلگىرى ۇئيغۇر تەش"باياناتتا دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەىئسى دولقۇن ەئيسا ەئپەندىمنىڭ بىرلەشمە 

ۇچى خەلق توپ ى بىلەن چۈنكى بۇ زۇلۇمالرغا ۇئچرىغ. كۆرۈشۈشى، شۇنىڭدەك شەرقىي تۈركىستاندىكى قىرغىنچىلىق ھەققىدە شاھىتالرنىڭ بايانلىرىنى ائڭالپ بېقىشى الزىم
.دېگەن سۆزلىرىگە وئرۇن بېرىلدى" ۇئچرىشىش ۇئالر ائلدىن وئيلىشىدىغان مەسىلىلەردىن بولۇشى الزىم

لۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتىمۇ وبنۆۋەتتە مىشېل باچېلېتنىڭ بۇ قېتىمقى خىتاي سەپىرىنىڭ نەتىجىسىز ائخىرلىشىدىغانلىقى ھەققىدە تۈرلۈك پىكىرلەر وئتتۇرىغا چىقىۋاتقان
بولىدىغانلىقىنى ائالھىدە تەكىتلەپ كەلمەك تە" زىيارەت"بۇنىڭ پەقەت 



كى ۇئيغۇر زىيالىسىائمېرىكىنىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىدا تۇرۇشلۇق باش ەئلچىسى لىندا توماس خانىم ائمېرىكا ھۆكۈمىتىنى تۇتقۇندى
.دوك تۇر گۈلشەن ائبباسقا ىئگە چىقىشقا چاقىردى

ائپرېل كۈنى تۇتقۇندىكى ۇئيغۇر زىيالىسى دوك تۇر گۈلشەن ائبباسنىڭ ائمېرىكىدىكى -20
دوك تۇر رىشات ائبباس، سىڭلىسى روشەن ائبباس،قىزى زىبا قاتارلىقالر بىلەن تور ائكىسى 

ھۆكۈمىتىائمېرىكا : "كۆرۈشۈپ سۆھبەتلەشكەندىن كېيىن تىۋىتتېرغا ۇئچۇر يولالپائرقىلىق 
گۈلشەن ائبباسنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە ۇئنىڭ قويۇپ بېرىلىشى ۈئچۈن داۋاملىق خىتايغا 

زۇلۇمىغاقىلىشى، خىتاينىڭ ۇئيغۇر ۋە باشقا ېئتىقادچى ائممىغا سېلىۋاتقان قەبىھ بېسىم 
.دېگەن" قارشى سۆزلەپ تۇرۇشى كېرەك،

ۇئ يەنە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى كىشىلىك ھوقۇق ائلىي كومىسسارى 
ھوقۇقخانىمنى ۇئيغۇرالرغا مۇناسىۋەتلىك كىشىلىك ( مىچەل باچەلەت)باچېلېت مىشېل 

-وئچۇقدوكالتىنى دەرھال ېئالن قىلىشقا ۋە شەرقىي تۈركىستانغا قىلىدىغان زىيارىتىنىڭ 
.، چەكلىمىسىز زىيارەت بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىشقا چاقىرغانائشكارا

خىتاينىڭ ب دت دىكى ۋەكىللەر ۆئمىكى لىندا توماس خانىمنىڭ يۇقىرىقى سۆزلىرىدىن 
:ۇئالر تىۋىتتېردىكى ىئنكاسىدا مۇنداق دېگەن. بولۇپ، دەرھال ىئنكاس قايتۇرغاننارازى 

ونترول قىلىش ۋە يامان بۇ ىئككى تەرەپ وئتتۇرىسىدىكى نورمال ائلماشتۇرۇش بولۇپ، سىياسىي ك. خىتاي ھۆكۈمىتى باچېلېتنىڭ شىنجاڭنى ۆئز ىئچىگە ائلىدىغان زىيارىتىنى قارشى ائلىدۇ»
.اليدۇتەك مۇددىائسىنى ائشكارى«قىلىشپەيدا ائمېرىكىنىڭ زىيارەتنى قااليمىقانالشتۇرۇش ۈئچۈن كاشىال پەقەت بۇ خىل بىمەنە سۆزلەر . غەرەزلىك بېسىمغا وئرۇن بېرىلمەيدۇ

.ەئيىپلىگەندەپ " دى،بولماي، خىتاينىڭ ىئچكى ىئشلىرىغا ائرىلىشىۋالكارى ۆئز دۆلىتىدىكى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرى بىلەن "خىتاي ۋەكىللەر ۆئمىكى يەنە ائمېرىكا ەئمەلدارلىرىنى 
.ول ائچماقتاقىلماقچى بولۇشى، كۈچلۈك تەنقىدلەرگە ۋە گۇمانالرغا ي" زىيارەت"قىلماي تۇرۇپ شەرقىي تۈركىستاننىېئالن مېشېل باچېلېتنىڭ ۇئيغۇرالرغا مۇناسىۋەتلىك دوكالتنى 

تىن ائرتۇق ائممىۋى تەشكىالت كوللېك تىپ مەك تۇپ يولالپ، مىشېل باچېلېتنىڭ بۇ قېتىمقى سەپىرى ھەققىدىكى 70ائمېرىكا ھۆكۈمىتىدىن سىرت دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى 
.ىئدىتەلەپلىرىنى وئتتۇرىغا قويغان 



ى دىگەن تېمىدا چوڭ تىپتىكى ىئپتار پاائلىيىت< ىئنسانلىقنىڭ قانىغان يارىسى شەرقىي تۈركىستان > ائپرىل جۈمە كۈنى گېرمانىيەنىڭ كۆلن شەھرىدە –15دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى 
ەن گېرمانىيەدىكى ەھەتتىن يېقىندىن قولالپ كەلگي جۇئيۇشتۇرۇپ،ۇئزۇن يىلالردىن بۇيان دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى بىلەن يېقىندىن ھەمكارلىشىپ، شەرقىي تۈركىستان داۋاسىنى ماددى ۋە مەنىۋى

ىي قىرغىنچىلىقى ۋە رگۈزىۋاتقان ىئرقيۈ ىئسالم تەشكىالتلىرىغا مىننەتدارلىق بىلدۈرۈش بىلەن بىرگە، ۇئالرغا مۇستەبىت خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقى ۈئستىدىن–تۈرك 
ىئسالمىيەتكە قارشى ېئلىپ بېرىۋاتقان جىناي  ى قىلمىشلىرى ھەققىدە تەپسىلى مەلۇمات ۋە چۈشەنچە بەردى



ىلەن ۆئتكۈزۈلگەن ىئپتار پخانلىق قىلىشى باھىدۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەىئسى دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم باشچىلىقىدىكى قۇرۇلتاينىڭ مەركەزدىكى بىر قىسىم مەسۇئللىرىنىڭ بىۋاستە س
ىيەتلىرى بىرلىكى،ياۋروپا ىئسالم مەدىنىيەت جەم–رك پاائلىيىتىگە گېرمانىيە فەدىرال جۇمھۇرىيىتى ىئسالم كونسەي  ى،ياۋروپا تۈرك فەدىراتسىيونى،غەربىي تىراكيا فەدىراتسىيونى، ياۋروپا تۈ 

گېر شاھىدىمىز قەلبىنۇر ىئسالم تەشكىالتلىرىنىڭ ائساسلىق مەسۇئللىرى،سىياسى ەئرباپالر،كارخانىچىالر،شۇنداقال گولالندىيەدىكى ال –مىللىي گۆرۈش تەشكىالتى قاتارلىق نوپوزلۇق تۈرك 
.ى قاتناشتىكىشسىدىق ۋە گېرمانىيەنىڭ مىيونخېن، كارلسرۇھ، دۇسسەلدورف قاتارلىق جايلىرىدا ياشاۋاتقان ۇئيغۇر قېرىنداشلىرىمىزدىن بولۇپ كۆپ ساندا 

شالر كومىتېتىنىڭ لگەن ۋە قۇرۇلتاي دىنىي ىئۈزۈدۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە كومىتېتىنىڭ مۇائۋىن رەيئسى دىنىي ۆئلىما تۇرغۇنجان ائالۋۇدۇن ەئپەندىمنىڭ رىياسەتچىلىكىدە ۆئتك
ىزانلىق ۈئچۈن ھازىرالنغان ىي  ى تەرىپىدىن مەخسۇس رامۇلتمۇدىرى ھەبىبۇلالھ ەئھەت قارىمنىڭ قۇرائن تىالۋىتى بىلەن باشالنغان بۇ قېتىمقى ىئپتار پاائلىيىتىدە ،ائلدى بىلەن دۇنيا ۇئيغۇر قۇر 

ىئنسانلىقنىڭ قانىغان يارىسى >ۇتۇپ بېرىلگەن يور ۋە مۇستەبىت خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىغە يۈرگۈزىۋاتقان ىئرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى 
.دىگەن تېمىدىكى تۈركچە ھۆججەتلىك فىلىم قويۇپ بەرىلدى< شەرقىي تۈركىستان 

رىتا رەھىمسىزلەرچە قاىئسالم تەشكىالتلىرىنىڭ مەسۇئللىرى ىئپتار پاائلىيىتىدە قىلغان سۆزلىرىدە كوممۇنىست خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىغە–يۇقارقى تۈرك 
تان خەلقى بىلەن ن مەزلۇم شەرقىي تۈركىسامايۈرگۈزىۋاتقان ۋەھشىلىكلىرىگە ۋە ىئسالمىيەتكە قارشى ېئلىپ بېرىۋاتقان دۈشمەنلىكلىرىگە لەنەت وئقۇش بىلەن بىرگە، ۆئزلىرىنىڭ ھەر ز 

قۇرۇلتىي  ى بىلەن بولغان دۇنيا ۇئيغۇر ال ھەمنەپەس ىئكەنلىكىنى، خىتاينىڭ ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى توسۇپ قېلىش ۈئچۈن پۈتۈن كۈچى بىلەن تىرىشچانلىق كۆرسۈتىدىغانلىقىنى،شۇنداق
. ۆئزائرا ھەمكارلىق مۇناسىۋەتلىرىنى يەنىمۇ كۈچەيتىشكە غەيرەت قىلىدىغانلىقلىرىنى ىئپادە قىلىشتى

ۈملىدىن ائخىرى سەمىمىلىك بىلەن ىئگە چىقىپ كەلگەن ياۋروپادىكى، ج–دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم ىئپتاردا قىلغان مىننەتدارلىق سۆزىدە، شەرقىي تۈركىستان خەلقىغە باشتىن 
ل روزا تۇتۇپ ، –گېرمانىيەدىكى تۈرك  تار قىلىپ، ىئبادەتلىرىنى پىئىئسالم تەشكىالتلىرىغا چەكسىز رەھمەت ېئيتىدىغانلىقىنى ىئپادە قىلىش بىلەن بىرگە،ەئركىن دۇنيا موسۇلمانلىرى بىماال

ىدىن،ۋەتىنىمىز رۇم قالدۇرۇلۇۋاتقانلىقمەھقىلىۋاتقان بۈگۈنكىدەك خاسىيەتلىك كۈنلەردە شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ دىننىي ېئتىقادىدىن ۋە موسۇلمانچە ياشاش ھوقوقىدىن تامامەن 
كىمىيىتىنىڭ جىددى ىئرقىي ۇستەبىت خىتاي ھا، مشەرقىي تۈركىستاندا ەئزان ائۋازىنىڭ پۈتۈنلەي بوغۇلغانلىقىدىن چەكسىز ائزاپلىنىش ھېس قىلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ ۆئتۈش بىلەن بىرگە

شى الزىملىقىنى وئرنىدىن دەس تۇرۇزۇپقىرغىنچىلىقىغا دۇچار بولۇۋاتقان شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى بۇ خەۋپتىن قۇتقۇزۇپ قېلىش ۈئچۈن پۈتكۈل ىئسالم دۇنياسىنىڭ سۈكۈتىنى بۇ 
.ەئسكەرتىپ ۆئتتى

ۇرالر مەسىلىسىنى ىئسالم تەشكىالتلىرىغا ۇئيغ–ۇئزۇن يىلالردىن بۇيان دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ھەر يىللىق رامازان ېئيىدىن پايدىلىنىپ ياۋروپادىكى، جۈملىدىن گېرمانىيەدىكى تۈرك 
.ائڭلىتىشنى ائدەتكە ائيالندۇرۇپ كەلمەك تە



گەن تېمىدا چوڭ دى« ىئنسانلىقنىڭ قانىغان يارىسى شەرقىي تۈركىستان» دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ائۋۇستىرىيەنىڭ پايتەختى ۋىيانادا 
تىپتىكى ىئپتار پاائلىيىتى ۆئتكۈزدى



اائلىيىتى ۇئيۇشتۇرۇپ، دىگەن تېمىدا چوڭ تىپتىكى ىئپتار پ« ىئنسانلىقنىڭ قانىغان يارىسى شەرقىي تۈركىستان » ائپرىل كۈنى ائۋۇستىرىيەنىڭ پايتەختى ۋىيانادا –21دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى 
ۋىي تەشكىالتالرغا ىئسالم تەشكىالتلىرىغا،تۈرك كارخانىچىلىرىغا ۋە ائممى–شەرقىي تۈركىستان داۋاسىنى ماددى ۋە مەنىۋىي جەھەتتىن يېقىندىن قولالپ كەلگەن ، ائۋۇستىرىيەدىكى تۈرك 

ارادىكى ىئنكاسلىرى ھەققىدە ى ۋە ۇئنىڭ خەلقلىقرەھمەت ېئيتىش بىلەن بىرگە، ۇئالرغا مۇستەبىت خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقى ۈئستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان ىئرقىي قىرغىنچى
.تەپسىلى مەلۇمات ۋە چۈشەنچە بەرگەن

ىلەن ۆئتكۈزۈلگەن مەزكۇر پخانلىق قىلىشى باھىدۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەىئسى دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم باشچىلىقىدىكى قۇرۇلتاينىڭ مەركەزدىكى بىر قىسىم مەسۇئللىرىنىڭ بىۋاستە س
ل ىئش ائدەملىرى جەمىيىتى ،ائۋۇستىرىيە تۈرك فېدىراتسىيونى،مۇستەقى<سۆز پارتىيەسى > ىئپتار پاائلىيىتىگە ائۋۇستىرىيەدىكى مۇسۇلمان جاماىئتى،ياۋروپا ياشالر تەشكىالتى،ائۋۇستىرىيە 

ملىرىدىن بولۇپ كۆپ ك مەتبۇائتالرنىڭ خادىتۈر مۇسىائد نىڭ ائۋۇستىرىيە شۆبىسى،ەئزەربەيجان كارخانىچىالر جەمىيىتى قاتارلىق وئرۇنالرنىڭ ائساسلىق مەسۇئللىرى ۋە ائۋۇستىرىيەدىكى 
. ساندا كىشى قاتناشقان

ىئشالر كومىتېتىنىڭ زۈلگەن ۋە قۇرۇلتاي دىنىيتكۈ دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە كومىتېتىنىڭ مۇائۋىن رەىئسى،  دىنىي ۆئلىما تۇرغۇنجان ائالۋۇدۇن ەئپەندىمنىڭ رىياسەتچىلىكىدە ۆئ
رەىئسى مەۋالن دىلشات ۇئيغۇر جەمىيىتىنىڭيە مۇدىرى ھەبىبۇلالھ ەئھەت قارىمنىڭ قۇرائن تىالۋىتى بىلەن باشالنغان بۇ قېتىمقى ىئپتار پاائلىيىتىدە ېئچىلىش سۆزى قىلغان ائۋۇستىرى

تىرىيەدىكى تتىن قولالپ كەلگەن ائۋۇسەھەەئپەندىم،ۇئزۇن يىلالردىن بۇيان شەرقىي تۈركىستان خەلقىغە ھېسداشلىق قىلىپ كەلگەن ۋە ۇئالرنىڭ ھەقلىق داۋاسىنى ماددى ۋە مەنىۋىي ج
يتىدىغانلىقىنى الھىدە رەھمەت ېئن ائىئسالم تەشكىالتلىرىغا ۋە تۈرك كارخانىچىلىرىغا شەرقىي تۈركىستان خەلقى نامىدىن، جۈملىدىن ائۋۇستىرىيەدىكى ۇئيغۇر جاماىئتى نامىدى–تۈرك 

.بىلدۈردى
ۈزىۋاتقان ىئرقىي تۈركىستان خەلقىغە يۈرگقىيائرقىدىن مېھمانالرغا دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى تەرىپىدىن مەخسۇس رامىزانلىق ۈئچۈن ھازىرالنغان ۋە مۇستەبىت خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ شەر 

.ك فىلىم قويۇپ بېرىلگەندىگەن تېمىدىكى تۈركچە ھۆججەتلى« ىئنسانلىقنىڭ قانىغان يارىسى شەرقىي تۈركىستان » قىرغىنچىلىقى ۋە ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى يورۇتۇپ بېرىلگەن 
ەس ىئكەنلىكىنى، ھەمنەپلەنىئسالم تەشكىالتلىرىنىڭ مەسۇئللىرى ىئپتار پاائلىيىتىدە قىلغان سۆزلىرىدە، ۆئزلىرىنىڭ ھەر زامان مەزلۇم شەرقىي تۈركىستان خەلقى بى–يۇقارقى تۈرك 

ائرا ھەمكارلىق -ۆئز بىلەن بولغانىي  ىخىتاينىڭ ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى توسۇپ قېلىش ۈئچۈن پۈتۈن كۈچى بىلەن تىرىشچانلىق كۆرسۈتىدىغانلىقىنى،شۇنداقال دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلت
. مۇناسىۋەتلىرىنى يەنىمۇ كۈچەيتىشكە غەيرەت قىلىدىغانلىقلىرىنى ىئپادە قىلىشقان



غۇر سوت ائخىرى سەمىمىلىك بىلەن ىئگە چىقىپ كەلگەن ۋە لوندوندا قۇرۇلغان ۇئي–دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم ىئپتاردا قىلغان مىننەتدارلىق سۆزىدە، شەرقىي تۈركىستان خەلقىغە باشتىن 
ىش بىلەن بىرگە،ەئركىن ىئسالم تەشكىالتلىرىغا ، تۈرك كارخانىچىلىرىغا چەكسىز رەھمەت ېئيتىدىغانلىقىنى ىئپادە قىل–كوللىگىيەسىگە ماددى جەھەتتىن ياردەمدە بولغان ائۋۇستىرىيەدىكى تۈرك 

ل روزا تۇتۇپ، ىئپتار قىلىپ، ىئبادەتلىرىنى قىلىۋاتقان بۈگۈنكىدەك خاسىيەتلىك كۈنلەردە شەرقىي تۈركىستان ە موسۇلمانچە ياشاش لقىنىڭ دىنىي ېئتىقادىدىن ۋخەدۇنيا موسۇلمانلىرى بىماال
اي ھاكىمىيىتىنىڭ جىددى ۈش بىلەن بىرگە، مۇستەبىت خىتۆئتھوقوقىدىن تامامەن مەھرۇم قالدۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى،ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا ەئزان ائۋازىنىڭ پۈتۈنلەي بوغۇلغانلىقىنى تەكىتلەپ 

ۇشى الزىملىقىنى ى بۇزۇپ وئرنىدىن دەس تۇر تىنىئرقىي قىرغىنچىلىقىغا دۇچار بولۇۋاتقان شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى بۇ خەۋپتىن قۇتقۇزۇپ قېلىش ۈئچۈن پۈتكۈل ىئسالم دۇنياسىنىڭ سۈكۈ
.ەئسكەرتىپ ۆئتكەن



دە،مەقسىدىچاقىرىش ېئالن قىلىشقا  وئمومىي دوكالتىنى دەرھال ھوقوق ۋەزىيىتى ھەققىدىكى  ۇئيغۇرالرنىڭ كىشىلىك 
ۆئتكۈزۈلمەكچىنامايىش بىرلەشمە دت بىناسى ائلدىدا زور كۆلەملىك ب كۈنى جەنۋەدىكى –13ائينىڭ –5



ېت خانىمنىڭ ائلدىمىزدا لچېلچاقىرىلغان دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە كومىتېتىنىڭ كېڭەيتىلگەن تور يىغىنىدا، ب دت كىشىلىك ھوقوق ائلىي كومىسسارى مىشەل باائپرىل -17
ردىكى،جازا ىئچىگە ائلغان تۈرمىلەز شەرقىي تۈركىستاندا ېئلىپ بارىدىغان زىيارىتى مەزگىلىدە ىئلھام توختى،يالقۇن روزى،قۇربان مامۇت،ۋاھىدجان وئسمان قاتارلىقالرنىمۇ ۆئ 

گىرلىرىدىكى ۋە مەجبۇرى ەئمگەك مەيدانلىرىدىكى ۇئيغۇر سەرخىللىرى ۋە باشقا تۇتقۇنالر بىلەن بىۋاستە ھالدا كۆرۈشۈشنى تەلەپ قىلىش ال ، ۇئنى ب دت لەن بىرگە،شۇنداقبىال
يىتى ھەققىدىكى وئمومىي ھوقوق ۋەزىلىككىشىلىك ھوقوق ائلىي كېڭىشىنىڭ ائللىبۇرۇن تاماملىنىپ بولۇنغان،ەئمما ھازىرغىچە ېئالن قىلىنىشى كېچىك تۈرۈلگەن،  ۇئيغۇرالرنىڭ كىشى

كۈنى جەنۋەدىكى ب دت بىناسى ائلدىدا زور كۆلەملىك بىرلەشمە نامايىش ۆئتكۈزۈش ھەققىدە قارار قوبۇل –13ائينىڭ –5دوكالتىنى دەرھال ېئالن قىلىشقا چاقىرىش مەقسىدىدە 
.قىلىندى

ان مەخسۇس تەييارلىق ن تەركىپ تاپقىدىائلدىمىزدىكى كۈنلەردە دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ باشالمچىلىقىدا ياۋروپادىكى ھەرقايسى ۇئيغۇر تەشكىالتلىرىنىڭ ائساسلىق مەسۇئللىر 
.كومىتېتى قۇرۇپ چىقىلىدۇ

قوق تەشكىالتلىرىنىڭمۇ باشقا كىشىلىك ھوۋەبۇ قېتىمقى بىرلەشمە نامايىشقا ياۋروپادا ياشاۋاتقان ۇئيغۇرالردىن باشقا يەنە تىبەتلىكلەر،جەنوبىي موڭغولىستانلىقالر،خوڭكوڭلۇقالر
.كەڭ داىئرىدە قاتنىشىشى قولغا كەلتۈرۈلىدۇ

.بىرلەشمە نامايىشنىڭ رۇخسىتى ۈئچۈن شىۋىتسارىيە ۇئيغۇر جەمىيىتى تەرىپىدىن جەنۋە ساقچى ىئدارىسىغا ىئلتىماس سۇنۇلدى
رقىي تۈركىستاندا ىڭ ائلدىمىزدا شەىمنقۇرۇلتاي رەىئسى دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم بۇ مۇناسىۋەت بىلەن قىلغان سۆزىدە، ب دت كىشىلىك ھوقوق ائلىي كومىسسارى مىشەل باچېللەت خان

نىڭ بىرىگە نتەرتىپلىرىكۈېئلىپ بارىدىغان زىيارىتىنىڭ نۆۋەتتە ھەم ب دت نىڭ،ھەم دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى باشچىلىقىدىكى ۇئيغۇر تەشكىالتلىرىنىڭ ەئڭ ائساسلىق
ەنزىرىلەر بىلەن بوياشنىڭ اختە من سائيالنغانلىقىنى،مۇستەبىت خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ مىشەل باچېللەت باشچىلىقىدىكى ب دت تەكشۈرۈش ھەيىئىتىنىڭ كۆزىنى ائلدىن ياساپ چىققا

گىرلتۈر ائلدىنى ېئلىش مەقسىدىدە بۇ نامايىشنى ۆئتكۈزۈشنىڭ زۆرۈرلىكى ،شۇڭا ياۋروپانىڭ ھەرقايسى ەئللىرىدە ياشاۋاتقان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ  ىرىدا ۋە مەجبۇرى مىلەردە،جازا ال
ماي كۈنى جەنۋەدىكى ب دت بىناسى –13ھۆرمىتى ۈئچۈن بىر كۈنلۈك ۋاقتىنى سەرىپ قىلىپ –وئقۇبەت چېكىۋاتقان ەئزىز خەلقىمىزنىڭ ھەققى –ەئمگەك مەيدانلىرىدا ائزاپ 

.ائلدىدا ۆئتكۈزۈلىدىغان بىرلەشمە نامايىشقا ائك تىپلىق بىلەن ىئشتىراك قىلىشىنى ۈئمىت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى
.بولىدۇنىغا تىزىمالتسا تاي مەركىزى وئرگىرۇلنامايىشقا قاتنىشىشنى ائرزۇ قىلغان قېرىنداشلىرىمىز ھازىردىن باشالپ ۆئزلىرى تۇرۇشلۇق دۆلەتلەردىكى ۇئيغۇر تەشكىالتلىرىغا ياكى قۇ 



نەپەرگە يېقىن كىشى قاتناشقان قۇرۇلتاي ىئجراىئيە 80يەكشەنبە چاقىرىلغان ۋە قۇرۇلتاي رەھبەرلىرى،قۇرۇلتاي تەركىبىدىكى قېرىنداش تەشكىالتلىرىمىزنىڭ مەسۇئللىرىدىن بولۇپ ائپرىل -17
.لىرىنى ىئپادە قىلىشتىپ قۇۋەتلەيدىغانلىقولالكومىتېتىنىڭ كېڭەيتىلگەن تور يىغىنىدا سۆز قىلغان تەشكىالت رەھبەرلىرى قۇرۇلتاينىڭ جەنۋەدە نامايىش ۆئتكۈزۈش ھەققىدىكى قارارىنى ق

ۇرۇلتاي ىئجراىئيە اائلىيەتلىرى ھەققىدە، قن پبۇ قېتىمقى كېڭەيتىلگەن يىغىندا يەنە قۇرۇلتاي رەىئسى دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم ، قۇرۇلتاينىڭ ۆئتكەن ىئككى ائيدىن بۇيان ېئلىپ بارغا
م بولسا دۇنيا ۇئيغۇر ى پەرھات يورۇڭ قاش ەئپەندىىئسكومىتېتىنىڭ رەىئسى ۆئمەر قانات ەئپەندىم ۆئزىنىڭ مااليسىيا ۋە ھىندونوزىيەگە باشالتقان زىيارىتى ھەققىدە، قۇرۇلتاينىڭ مۇائۋىن رە

كۈنىگىچە گېرمانىيەنىڭ مىيونخىن شەھرىدە –28كۈنىدىن –26ائينىڭ –5قۇرۇلتىيىنىڭ ساھىپخانلىقى ۋە ھەرقايسى ەئللەردىكى قېرىنداش تەشكىالتلىرىمىزنىڭ سىفونسورلۇقىدا بۇيىل 
.نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشىنىڭ تەييارلىق خىزمەتلىرى ھەققىدە مەلۇمات بەردى–2چاقىرىلىدىغان 

تىن ائرتۇق ۇئيغۇر تەشكىالتىنىڭ ائساسلىق 70دىن ائرتۇق دۆلەتتە پاائلىيەت ېئلىپ بېرىۋاتقان 20نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشى تەييارلىق كومىتېتى ھازىرغا قەدەر –2
نەپەردىن ائرتۇق ۋەكىل ۆئزلىرىنىڭ گېرمانىيەنىڭ 200مەسۇئللىرى،ۇئيغۇر تەتقىقاتچى ۋە ائلىمالر، دىنىي ۆئلۈماالر،تونۇلغان جاماەئت ەئرباپلىرى ۋە ھەر ساھە زاتلىرىدىن بولۇپ جەمىئ 

.نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشىگە بىۋاستە كېلىپ قاتنىشىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن–2مىيونخىن شەھرىدە چاقىرىلىدىغان 
ىكىگە يولالپ نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشىگە قاتنىشىدىغان ۋەكىللەرنىڭ تىزىملىكىنى گېرمانىيە تاشقى ىئشالر مىنىستىرل–2دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى مەركىزى وئرگىنى 

.ۇئالردىن ھەرقايسى ەئللەردىن كېلىدىغان ۋەكىللەرگە ۋىزا جەھەتتىن قۇاليلىق يارىتىپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان


