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سەككىزىنجى نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان سۈرگۈندى ھۆكۈمىتى پارالمىنتىنىڭ ىئككىنجى يىغىنى شەرقىي تۈركىستان دۆلەت مارشى بىلەن 
ن باشالندى. مۇائۋىن پارالمىنت رەىئسى يارمەمەت بارات ەئپەندى قىسقا ېئچىلىش نۇتقى سۆزلىدى ۋە مەزكۇر يىغىننىڭ كۈنتەرتىپىنى ېئال

 قىلدى. 

 كۈنتەرتىپ 

ىتىرى نۇتۇق سۆزلەش. .شەرقىي تۈركىستان سۈرگۈندى ھۆكۈمىتى پىرىزىدىنتى، مۇائۋىن پىرىزىدىنتى ۋە باش مىنىس1  

.ھەرقايسى پارالمىنت ەئزالىرى تەكلىپ وئتتۇرىغا قويۇش2  

.تەكلىپلەر ۈئستىدە وئچۇق مۇنازىرە قىلىش 3  

.بىلەت تاشالپ قارار قىلىش 4  

.شەرقىي تۈركىستان سۈرگۈندى ھۆكۈمىتى پىرىزىدىنتى ۋە پارالمىنت رەىئسىنىڭ يېپىلىش نۇتقى5  
 

 نۇتۇقالردىن خۇالسە 

 پىرىزىدىنت غۇالم وئسمان ياغما 

ۇق سۆزلەپ، شەرقىي تۈركىستان سۈرگۈندى ھۆكۈمىتى ۋە پارالمىنت ەئزالىرىنىڭ ۆئز پىرىزىدىنت غۇالم وئسمان ياغما ائلتە مىنۇتلۇق نۇت
كىرەكلىكىنى تەكىتلىدى. ۇئ يەنە پارالمىنت ەئزالىرىنى شەرقىي تۈركىستان  خىزمەتلىرىگە مۇناسىۋەتلىك ىئلگىرلەشلەرنى پارالمىنقا سۇنۇشى

ارلىشىپ ىئشلەپ، شەرقىي تۈركىستان سۈرگۈندى ھۆكۈمىتىنىڭ تور سۈرگۈندى ھۆكۈمىتىنىڭ تەشۋىقات مىنىستىرلىكى بىلەن ھەمك
 تەشۋىقات خىزمىتىنى نازارەت قىلىش، ياخشىالشقا مەسۇئل كومتىت قۇرۇش تەكلىپىنى بەردى. 

 

 مۇائۋىن پىرىزىدىنت ائبدۇلەئھەت نۇر 

تلىرىنى ناھايىتى مۇھىم بىلىپ ائدا قىلىشىنى، شەرقىي مۇائۋىن پىرىزىدىنت يەتتە يېرىم مىنۇتلۇق نۇتقىدا پارالمىنت ەئزالىرىنى ۆئز خىزمە
تۈركىستان خەلقىگە بولغان بۇرچىنى ەئسكەرتتى. ۇئ يەنە پارالمىنت ەئزالىرىدىن ۆئزلىرى تۇرىۋاتقان ساھىبخان دۆلەتلەردىكى 

تارقالغان ۋابا ۈتۈن دۇنياغا پمۇھاجىرەتتىكى خەلق بىلەن قويۇق ائالقىنى ساقالشنى تەلەپ قىلدى. ۇئ يەنە نۆۋەتتىكى خىتايدىن 
نى تەكىتلىدى. مۇائۋىن پىرىزىدىنت ائبدۇلەئھەت نۇر پۈتۈن مەزگىلىدە ەئزاالرنىڭ ساالمەتلىكى، بىخەتەرلىكىگە ائالھىدە ەئھمىيەت بىرىش

دى. دۇنيادىكى شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ بىرلىكى، كۈچلىنىشى، ائمانلىقى ۈئچۈن دۇائ قىلىپ نۇتقىنى ائياقالشتۇر   
 

 باش مىنىستىر سالىھ خۇدايار 

يىل نويابىردا ۆئتكۈزۈلگەن سايالمدىن بۇيانقى ھەرقايسى  -2019باش مىنىستىر سالىھ خۇدايار ۈئچ مىنۇت نۇتۇق سۆزلەپ، 
مىنىستىرالرنىڭ خىزمەت ەئھۋالىنى پاالمىنتقا سۇندى.  باش مىنىستىر سالىھ خۇدايار شەرقىي تۈركىستان مۇھاجىرىتىنىڭ دەۋا تشۋىقات 

لىشى زۆرۈرلىكىنى تەكىتلىدى. ۇئ پارالمىنت ەئزالىرىدىن ۆئزى تۇرىۋاتقان جايالردىكى خەلق بىلەن بىرلىك تە جەھەتتە تېخىمۇ ائك تىپ بو
 خىزمەت قىلىپ شەرقىي تۈركىستان سۈرگۈندى ھۆكۈمىتىنى ىئسالھ قىلىشنى، كۈچەيتىشنى تەلەپ قىلدى. 

 

 پارالمىنت رەىئسى وئسمانجان تۇرسۇن 

يېقىندا تۈزىتىش نۇتۇق سۆزلىدى. ۇئ نۇتقىدا پارالمىنتىنى ائساسى قانۇنغا قايتا قاراپ چىقىش ۋە  وئسمانجان تۇرسۇن تۆت مىنۇتلۇق
 كىرگۈزۈش تەكلىپىنى بەردى. 

 تەكلىپلەر 
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 بەدەل ھەققى 

ىغان يىلدىن بۇيان ىئقتىسادى ەئھۋالىنى ياخشىالش ىئزچىل مۇنازىرە قىلىد -2004شەرقىي تۈركىستان سۈرگۈندى ھۆكۈمىتى قۇرۇلغان 
مەسلىلەرنىڭ بىرى بولۇپ كەلدى. يىلالردىن بۇيان شەرقىي تۈركىستان سۈرگۈندى ھۆكۈمىتى پارالمىنت ەئزالىرىنىڭ شۇنداقال 

مۇھاجىرەتتىكى خەلقىمىزنىڭ ىئائنىسى ائرقىلىق تەمىنلىنىپ كەلمەك تە. شەرقىي تۈركىستان سۈرگۈندى ھۆكۈمىتىنىڭ پاائلىيەتلىرىنى 
ن تەمىنلەش ۈئچۈن، مۇائۋىن رەىئسى، كانادادا تۇرۇشلۇق پارالمىنت ەئزاسى ائبدۇلەئھەت نۇر پارالمىنت ىئقتىسادى مەنبە بىلە

 ەئزالىرىدىن ائيلىق بەدەل پۇلى يىغىش تەكلىپ الھىيىسىنى وئتتۇرىغا قويدى. 
 

 پارالمىنت يىغىنلىرىنى ۇئيۇشتۇرۇش 

ارالمىنتى يىلدا ىئككى قېتىم ۆئتكۈزۈلدى، تۆت يىلدا بىر قېتىم قۇرۇلغاندىن بۇيان شەرقىي تۈركىستان سۈرگۈندى ھۆكۈمىتى پ
ىلىدىغان قۇرۇلتايدا سايالم ائرقىلىق يېڭى پارالمىنت قۇرۇلۇپ كەلدى. ائمېرىكىدىن پارالمىنت ەئزاسى ۋە شەرقىي تۈركىستان ۆئتكۈز 

لىۋاتقان مەسلىلەرنى دەل ۋاقتىدا، ۈئنۈملۈك سۈرگۈندى ھۆكۈمىتى باش مىنىستىرى سالىھ خۇدايار شەرقىي تۈركىستان خەلقى دۇچ كى
 ھەل قىلىش ۈئچۈن ھەر ائيدا ياكى ھەر ىئككى ائيدا بىر قېتىم يىغىن ېئچىشتەك يېڭى  تەكلىپ الھىيىنى وئتتۇرىغا قويدى. 

 

 ۇئچۇر ۋە مەتبۇائتنى نازارەت قىلىش ۋە ياخشىالش كومتىتى 

ۇئچۇر ۋە تاراتقۇ تورى پارالمىنتنىڭ ناھايىتى ائز نازارىتى بىلەن تەشۋىقات نۆۋەتتە شەرقىي تۈركىستان سۈرگۈندى ھۆكۈمىتىنىڭ 
لەندۈرىلىۋاتىدۇ. گېرمانىيىدىن پارالمىنت ەئزاسى وئسمانقان تۇرسۇن ۋە كانادادىن پارالمىنت ەئزاسى ۋە مىنىستىرلىكى تەرىپىدىن يۆن

پارالمىنت ۋە تەشۋىقات مىنىستىرى بىر كومتىت  -اغما ەئپەندىلەرشەرقىي تۈركىستان سۈرگۈندى ھۆكۈمىتى پىرىزىدىنتى غۇالم وئسمان ي
ھۆكۈمەتنىڭ ۇئچۇر، تاراتقۇ تورىنى ياخشىالش ۋە نازارەت قىلىش تەكلىپ الھىيىسىنى وئتتۇرىغا قويدى.  -تەشكىللەپ  

 مۇنازىرە 

 بەدەل ھەققى 

مەزكۇر الھىيىنى يىغىنغا قاتناشقان بارلىق پارالمىنت ەئزالىرى قوللىدى. كانادادىن پارالمىنت ەئزاسى ائبدۇلەئھەت نۇر وئتتۇرىغا قويغان 
پارالمىنت ەئزاسى ھاجى مامۇت ەئپەندى دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى ەئزاالرنىڭ بەدەل ھەققىنى ائمېرىكا پۇل پىشقەدەم 

سىيەدىن پارالمىنت ەئزاسى مىرقەدىر مىرزات سېستىمىسى دولالرنىڭ ائيرىۋاشالش قىممىتى بويىچە يىغىشنى تەكلىپ قىلدى. فىران
ەئزاالرنىڭ بەدەل ھەققىنى يىغىشتا مەخسۇس سومما بىكىتمەي ەئزاالرنىڭ كىرىمىنىڭ بىر پىرسەنتىنى شەرقىي تۈركىستان سۈرگۈندى 

م بەدەل پۇلىنىڭ وئرنىغا ەئزاالر ھۆكۈمىتىگە تەمىنلەشنى وئتتۇرىغا قويدى. ياپونىيىدىن پارالمىنت ەئزاسى رابىيە مەمەت خانىم ائيلىق مۇقى
ائيلىق كىرىمىنىڭ ۈئچتىن بەش پىرسەنتىنى ھۆكۈمەتكە تەمىنلەشنى تەكلىپ قىلدى. گېرمانىيىدىن پارالمىنت ەئزاسى، نۆۋەتتىكى 

ۆكۈمەتنى بولۇپمۇ ھكىلەر قېتىملىق پارالمىنت يىغىنىدا سۇنۇلىنىشى ۋە مۇنازىرە قىلىنىشى ۈئچۈن  ،پارالمىنت باشلىقى وئسمانجان تۇرسۇن
ياپونىيىدىن پارالمىنت ەئزاسى ەئنۋەر ياسىن باشچىلىقىدىكى مالىيە مىنىستىرلىكىنى ەئتراپلىق خامچوت الھىيىسى تۈزۈپ چىقىشقا 

 چاقىرىق قىلدى. 

 پارالمىنت يىغىنلىرىنى ۇئيۇشتۇرۇش 

يىغىنغا قاتناشقان بارلىق پارالمىنت ەئزالىرى قوللىدى.  ائمېرىكىدىن پارالمىنت ەئزاسى سالىھ خۇدايار وئتتۇرىغا قويغان بۇ الھىيىنى
 كانادادىن ائبدۇلەئھەت نۇر، ياپونىيىدىن ائبدۇراھمان ھەسەن، شىۋىتسارىيىدىن نۇرەھمەت قۇربان ھەر ائيدا بىر قېتىم پارالمىنت يىغىنى

ان تۇرسۇنالر ھەر ائلتە ائيدا بىر قېتىم پارالمىنت ېئچىشنى تەشەببۇس قىلدى. گېرمانيىدىن پارالمىنت ەئزاسى ائلىمجان مەمەت، وئسمانج
يىغىنى ېئچىشنى وئتتۇرىغا قويدى. ائمېرىكىدىن رېھىم جامال ۋە كانادادىن ھاشىمجان تۇراقالر ھەر ىئككى ائيدا بىر قېتىم پارالمىنت 

 يىغىنى ېئچىش توغرىلىق مۇنازىرە قىلدى. 
 

كومتىتى  ۇئچۇر ۋە تاراتقۇنى ياخشىالش ۋە نازارەت قىلىش  
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گېرمانىيىدىن وئسمانجان تۇرسۇن ۋە كانادادىن غۇالم وئسمان ياغما ەئپەندىلەر وئتتۇرىغا قويغان مەزكۇر تەكلىپ الھىيىنى بىر قانچە 
 ەئزاالر قوللىدى. ۋاقىت مۇناسىۋىتى بىلەن بۇ الھىيە كىلەر قېتىملىق پارالمىنت يىغىنىدا مۇنازىرە قىلىشقا قالدۇرۇلدى. 

 

  قارارالر

نۆۋەتلىك پارالمىنت ىئككىنجى يىغىنىدا ماقۇلالندى : -8تۆۋەندىكى قارارالر   

ان بىرىنجى قارار : بەدەل ھەققى يىغىشتا ائمېرىكا دوللىرىنى بىرلىك قىلىش قارار قىلىندى. ھەرقايسى پارالمىنت ەئزالىرى شەرقىي تۈركىست

يىل نويابىردىن باشالپ ائيلىق بەدەل پۇلى تاپشۇرىدۇ.  -2019سۈرگۈندىكى ھۆكۈمەتنىڭ سەككىزىنجى پارالمىنت يىغىنى ېئچىلغان 
قېتىم ياكى ائلتە ائيدا بىر قېتىم تاپشۇرسا بولىدۇ. يىغىلغان ھەقلەر شەرقىي تۈركىستان سۈرگۈندى ھۆكۈمىتى مالىيە  ھەرائيدا بىر

 مىنىستىرلىكى باشقۇرىشىدىكى بانكا ھىساۋىغا قويىلىدۇ. ھەر قېتىملىق پارالمىنت يىغىنىدا مالىيە مىنىستىرى ىئقتىسادى دوكالت سۇنىشى
 الزىم. 

كۈندە بىر قېتىم  45ىئككىنجى نومۇرلۇق قارار: شەرقىي تۈركىستان سۈرگۈندى ھۆكۈمىتى پارالمىنتى ھەر ائلتە ھەپتىدە بىر قېتىم ياكى 
يىغىن چاقىرىدۇ. يىغىنغا بارلىق پارالمىنت ەئزالىرىنىڭ قاتنىشىش تەلەپ قىلىنىدۇ. ھەرقانداق سەۋەپلەردىن قاتنىشالمايدىغان ەئزاالر 

وئرۇنلۇق باھانىسى بولمىغان ەئھۋالدا يىغىنغا قاتناشمىغان ەئزاالرغا پارالمىنت رالمىنت كاتىپىغا ائلدىن ۇئقتۇرۇپ قويىشى الزىم. چوقۇم پا
باشلىقى تەرىپىدىن ائگاھالندۇرۇش بىرىلىدۇ ياكى ىئنتىزام جازاسى بىرىلىدۇ. شەرقىي تۈركىستان سۈرگۈندى ھۆكۈمىتىنىڭ بارلىق 

المىنتىغا ۆئز خىزمەتلىرىدىن دوكالت سۇنىشى الزىم. مىنىستىرلىرى پار   

 ىئككىنجى يىغىننىڭ يېپىلىشى 

شەرقىي تۈركىستان سۈرگۈندىكى ھۆكۈمەت پىرىزىدىنتى غۇالم وئسمان ياغما ەئپەندى قايتا سۆز قىلىپ، پارالمىنت ەئزالىرىنىڭ 
يىغىندا ماقۇلالنغان ۋە قانۇنغا كىرگۈزۈلگەن ىئككى قارارنى  ۈمەتنى ياخشىالش ۈئچۈن تۆھپە قوشۇشىنى تەكىتلىدى. ۇئسۈرگۈندىكى ھۆك

 تولۇق قولاليدىغانلىقىنى ۋە تەستىقاليدىغانلىقىنى بىلدۈردى. 

پارالمىنت رەىئسى وئسمانجان تۇرسۇن يېپىلىش نۇتقىدا شەرقىي تۈركىستان سۈرگۈندى ھۆكۈمىتى پىرىزىدىنتى غۇالم وئسمان ياغما ۋە 
اكارلىدى. وئسمانجان تۇرسۇن  بدۇلەئھەت نۇرنىڭ تەستىقى بىلەن پارالمىنتنىڭ ىئككى قارارنى ماقۇللىغانلىقىنى جمۇائۋىن پىرىزىدىنت ائ

يەنە پارالمىنت ەئزالىرىغا ] ھۆكۈمەتنىڭ ۇئچۇر ۋە تاراتقۇ تورىنى نازارەت قىلىش ۋە ياخشىالش [ توغرىسىدىكى تەكلىپ الھىيىسىنىڭ 
ەئسكەرتتى.  قاراپ چىقىلىدىغانلىقىنى ىقكىلەر قېتىملىق يىغىندا داۋامل   

مىنۇت. پارالمىنتتا مۇزاكىرە قىلىنغان بەزى  15سەككىزىنجى پارالمىنتنىڭ ىئككىنجى يىغىنىغا سەرپ قىلىنغان ۋاقىت تۆت ساەئت 
  مەسلىلەرنىڭ سەزگۈرلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ،مەسىلىلەر،قارارالنىڭ تەپسىالتلىرى مەزكۇر دوكالتتا تەمىنلەنمىدى.
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