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 تۇنجى ياردەم چاقىرىقى ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى

 » ئىش ئۆملۈكته، كۈچ بىرلىكته«

ۋە ىي خىزمهتلىرىنى مادد ېمىيهئۇزۇندىن بېرى ئاكادبىلهن ئالدى ، ۋەتهنداشالرئهزىز ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم 
  ز.ئېيتىمىمهت ھىنداشالرغا ئاالھىدە رەقېربارلىق كېلىۋاتقان ئىزچىل قولالپ  ىنجهھهتتىي مهنىۋ

قىيىنچىلىقالرنى ھهر خىل ئهزاالر -ېمىيهدىكى ھهيئهتئاكاد، بۇيان يىلدىن 12قۇرۇلغان ېمىيهسى ئۇيغۇر ئاكاد
، ئىككى تارمىقىيهتته ا ندورايۋە دۆلهت يهتته نى ئهسلىدىكى كىچىك بىر تهشكىالتتىن ھازىرقى ېمىيهد، ئاكايېڭىپ

نى ئۆز ئىچىگه تىېتىئانا تىل كومبىر ۋە  (قۇتادغۇبىلىگ ئىنىستىتوتى ۋە خىتاي تهتقىقاتى ئىنىستىتوتىئىنىستىتوتى )
كۆپلىگهن ئهھمىيهتلىك بۇ جهرياندا  قىلدۇردى.ققى بىر تهشكىالتقا تهرەئالغان ھهم سېستىمىالشقان خهلقئارالىق 

 .ىبارد ئېلىپلىيهتلهرنى ئاپا

ئهزالىرىنىڭ ېمىيه لىيهتلهرنى ئاكادئاپاقىلغان خىزمهتلهر ۋە ئورۇنالشتۇرغان  قۇرۇلغاندىن بۇيان، ېمىيهئاكاد
دىن ئوچۇق ئاممى، ۇپ كهلگهن بولۇپئهمهلگه ئاشۇرئارقىلىق ۋە مهرىپهتپهرۋەر ئۇيغۇرالرنىڭ ياردىمى بهدەل پۇلى 

  ئىقتىسادىي ياردەم تهلهپ قىلىپ باقمىغان.

قىيىنچىلىق ىي دئىقتىسائهپسۇس يىقىنقى ئىككى يىلدىن بۇيان داۋام قىلىۋاتقان ۋابا ۋە تۈركىيهدىكى 
 تۆۋەندىكى خىزمهت تۈرلىرىگه يېتهرلىك مهبلهغ ھهل قىلىشقا مهجبۇر بولماقتا: ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى، تۈپهيلىدىن

ئوقۇتۇش -ئوقۇۋە مۇھاجىرەتته ئانا تىل ى دەرسلىك كىتاب تۈزۈش ئۇيغۇر ئانا تىل) تۈرىئۇيغۇر ئانا تىل  (1
 كهڭ قانات يايدۇرۇش( خىزمىتىنى

يىللىق  12باشالنغۇچتىن تولۇق ئوتتۇرىغىچه  يىل داۋاملىشىدىغان بولۇپ،  بهش تۈر: بۇ تۈرىئۇيغۇر ئانا تىل 
نۆۋەتته ئهدەبىيات دەرسلىك كىتابلىرىنى تۈزۈپ چىقىشنى ئاساسىي مهقسهت قىلىدۇ. -سېستىمىلىق ئۇيغۇر تىل

كۈچ تۈرگه بۇ . خىزمهت قىلماقتا ئۈچۈن تىرىشىپ تۈربۇ  كىشى 19دوتسېنت دوكتور راھىله قهشقىرى خانىم قاتارلىق 
ياش  11تۈركىيهدىكى خهسىسلهر پىداكارلىق بىلهن پۈتۈنلهي ھهقسىز ئىشلىسىمۇ، بىراق همۇتن قاچىقىرىۋات

كىتاب ئۇندىن باشقا  رىشىمىز زۆرۈر.ېبمۇقىم كىرىمى بولمىغاچقا، ئۇالرغا بهلگىلىك ئىش ھهققى  نىڭتهتقىقاتچى
تىدىغان ېبهلگىلىك چىقىم كئۈچۈن نهشرى )ئېلىپبه، ئويۇن كارتلىرى ۋە ھهر قايسى يىللىقالرنىڭ ئهدەبىيات كىتابلىرى( 

 ئۈچۈن تۈربۇ  دىغان بولغاچقا،لىئانا تىل مهكتهپلىرىگه ھهقسىز تارقىتى يىنېشر قىلىنغاندىن كهالر نبئۇ كىتابولۇپ، 
 .بولىۋاتىدۇ كېرەك دولالر مىڭ 24 ىغايىل ،ئامېرىكا دوللىرى 2000 ئايدا

ئاھاڭداش ۋە  قارشى مهنىلىك ،مهنىداش ھازىرغىچه ئېلىپبه،ئايدا باشالنغان بولۇپ، -1يىلى -2022بۇ تۈر 
يىل ئاخىرىغىچه  پۈتۈش ئالدىدا تۇرماقتا. شۇنىڭ بىلهن بىرگه رەسىملىك لوغهت بىلهن ئويۇن كارتلىرى نىڭسۆزلهر

 كىتابىمۇ پۈتىدۇ.يىللىق ئهدەبىيات -2

رىشىگه ياراملىق ياشالرنى ۈشهرقىي تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق ك) تۈرىئۇيغۇر ياشلىرىنى تهربىيهلهش  (2
 (تهربىيهلهش

 25 ،پىنىتالل ئۇيغۇر ياش 100 ىنداۋام قىلىدىغان بولۇپ، دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىديىل  ئۈچ تۈربۇ 
ۋە  تارىخ، سىياسهت، خهلقئارا مۇناسىۋەت تىلى، ئىنگلىز ئۇالرغا سېستىمىلىق ھالداۈنىدۇ. گۇرۇپپىغا بۆل 4كىشىدىن 

ئۇنىڭدىن باشقا  پهنلهر بويىچه دەرس ئۆتىلىدۇ.، تهشكىالتچىلىق، لوبىچىلىق ۋە مىللىي ئېدىئولوگىيه قاتارلىق قانۇن
شهرقىي تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق  ىتىبېرىلىدۇ. بۇ تۈرنىڭ ئاساسىي مهقس پىراكتىكا شارائىتى يارىتىپبۇ ياشالرغا 

  .پ چىقىشرىشىگه ياراملىق ياشالرنى تهربىيهلهۈك
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 ،لىيهتلىرىئاپا هيۈز تۇرانھهققى، ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىش الرنىڭ ئوقۇتقۇچى تهكلىپ قىلىنغان ئۈچۈن تۈر بۇ
 دولالرمىڭ  18، يىلىغا ئامېرىكا دوللىرى 1500ئايدا تهخمىنهن  ئۈچۈنۋە باشقا چىقىمالر ياللىرى ىرېئوقۇتۇش مات

 .چىقىم پىالن قىلىندى

  تۈرىۋە تهشۋىقات  تنىڭ تهتقىقائۇيغۇر ئاكادېمىيىسى (3

، دوكالت تهييارالش، ماقاله ۋە قىلىشئۇيغۇرالرغا مۇناسىۋەتلىك زۆرۈر تېمىالردا تهتقىقات  ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى
ھهر خىل مهزمۇنالردا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالرغا قارىتا ئاقارتىش ھهرىكىتى ئېلىپ  ۋە تهرجىمه قىلىش الرنىكىتاب

ۋە تهشۋىقات ساھهسىدە خىزمهت قىلىدىغان  ، تهرجىمهئۈچۈن تهتقىقات بۇ خىزمهتلهرنىڭ ۋاقتىدا ئورۇنلىنىشى بارىدۇ.
 چىقىملىرى ائىشخان. بۇنىڭ ئۈچۈن شى زۆرۈرخىزمهت قىلىپۈتۈن كۈن  ئاكادېمىيه ئىشخانىسىدا كىشى 3-2ئهڭ ئاز 

 .دولالر چىقىم بولىدۇ مىڭ 12تهخمىنهن  دايىل ،ئامېرىكا دوللىرى 1000تهخمىنهن ئايدا بىلهن بىرگه 

 مىڭ ئامېرىكا دوللىرى چىقىم 54 بولغاندىمۇ ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن يىلدا ئهڭ ئاز تۈرنى ئۈچيۇقارىقى 
  .تىشى تهخمىن قىلىنماقتاېك

كهلگۈسى ئىستىقبالىدىن ئهندىشه قىلمايدىغان نىڭ ىتىمىزنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى ھهممىمىزگه ئايان. مىللمىللهت
 ئهندىشه قىلىش بىلهن ھىچقانداق ئىش ھهل بولمايدۇ.قۇرۇق بىرمۇ ئۇيغۇر بولمىسا كېرەك؛ ئهمما بىلىشىمىز كېرەككى 

دەيدىغان  «تاما تاما كۆل توالر»ۋە  «تهكئۆملۈ كۈچ بىرلىكته، ئىش»بىزدە  .كه ئۆتۈشھهرىكهت يلىهموھىمى ئهم
ئۈچ غا چىققان، خهلقىمىزگه تهۋە بولغان بۇ ىنىڭ تهشهببۇسى بىلهن ئوتۇرئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى بار. لىرىئاتا سۆز
 رىنداشالرنىڭېق مۇھاجىرەتتىكى بارلىق شهرقىي تۈركىستانلىقبىز ، ئۈچۈن ئوڭۇشلۇق ئهمهلگه ئاشۇرۇشتۈرنى 

  !ۋەتلىشىنى ئۈمۈت قىلىمىزۋقولالپ قۇېمىيهسىنى ئۇيغۇر ئاكادقۇربىنىڭ يېتىشىچه 

 ئىجرائىيه كومىتېتى ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى

    كۈنى-8ئاينىڭ -10يىلى -2022
 

 بانكا ھېسابى ىك فوندىئۇيغۇر ئاكادېمئۈچۈن قىلىدىغانالر  ئىئانهتۈركىيه سىرتىدىن 

 قىلىدىغانالر ئۈچۈنئىئانه  ئىچىدىنئامېرىكا 
Uyghur Academic Foundation 

Bank of America 

Account Number: 383 017 517 915 

Routing Number: 0312 020 84 

 قىلىدىغانالر ئۈچۈنئىئانه ئامېرىكا سىرتىدىن 
Uyghur Academic Foundation 

Bank of America 

Account Number: 383 017 517 915 

Swift Code: BOFAUS3N 

 ۋەخپى بانكا ھېسابى ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى تۈركىيه ۋەقىپلهر بانكىسى ئۈچۈن قىلىدىغانالر ئىئانه دىنتۈركىيه
Türkiye Vakıflar Bankası, T. A. O.    Adres: Osmanlı Cad, No: 25 / A, Balgat - Çankaya / Ankara 

Uygur Akademisi Vakfı 

Euro IBAN NO: TR 

210001500158048019669241 

Swift Kodu: TVBATR2AFEX 

Uygur Akademisi Vakfı 

US $ IBAN NO: TR 

700001500158048019669232 

Swift Kodu: TVBATR2AFEX 

Uygur Akademisi Vakfi 

TL IBAN No: TR 

160001500158007313320086 

سىز تۇرۇشلۇق دۆلهت ۋە رايۇنالردىكى يۇقارىقى بانكا ئارقىلىق ياردەم ئهۋەتىش ئهپسىز بولغان تهقدىردە،  ئهسكهرتىش:
 ئۇيغۇر ئاكادېمىيهلىرى بىلهن ئاالقه قىلىپ ئۇالر ئارقىلىق ئهۋەتسىڭىزمۇ بولىدۇ. 

 )ۋوتىسئاپ ۋە سېگنال( 51 78 667 530 90+ ئاالقه تېلفۇنى:


