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باردىيورۇڭ قاش ەئپەندىم ائۋسترالىيەدە ۇئيغۇر تەشكىالتلىرىنىڭ مەسۇئللىرى بىلەن ۇئچرۇشۇش ېئلىپ پەرھات 
---------------------------------------------------------------------------------

ات ېئالن قىلدىۆئمىكىنىڭ شەرقىي تۈركىستان زىيارىتىگە قارشى بايان” دۇنيا مۇسۇلمانالر جاماىئتى كېڭىشى“دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ائتالمىش 
-------------------------------------------------------------------------------

باشلىدىۆئمەر قانات ەئپەندىم ائمېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە يېڭى يىللىق لوبى پاائلىيەتلىرى 
-------------------------------------------------------------------------------

كۆرۈشتىۆئمەر قانات ەئپەندىم ۋاشىڭ توندىكى نوپوزلۇق يەھۇدى تەشكىالتىنىڭ رەھبەرلىرى بىلەن 
--------------------------------------------------------------------

كۆرۈشتىدولقۇن ەئيسا باشچىلىقىدىكى قۇرۇلتاي ھەيئىتى كاتالونيا مىللىي مەجلىسىنىڭ رەىئسى بىلەن 
-------------------------------------------------------------------------------

كۆرۈشتىقۇرۇلتاي ھەيئىتى ىئسپانىيەنىڭ بارسەلونا شەھرىدە داالي المانىڭ ائالھىدە ۋەكىلى بىلەن 
--------------------------------------------------------------------------------

قىلدىيىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن مەخسۇس بايانات ېئالن -9ېئلىنىشىنىڭ قولغا دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئلھام توختىنىڭ 
--------------------------------------------------------------------------------

ائخىرالشتىدۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى مەركىزى وئرگىنىڭ بارسەلونا يىغىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك 
--------------------------------------------------------------------------------

يىللىق قارارالر -2023كومتىتى يىغىنى چاقىرىلىپ ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە دۇنيا يانۋار كۈنى دولقۇن ەئيسا ەئپەندىمنىڭ رىياسەتچىلىكىدە -15
ېئلىندى
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دىپەرھات يورۇڭ قاش ەئپەندىم ائۋسترالىيەدە ۇئيغۇر تەشكىالتلىرىنىڭ مەسۇئللىرى بىلەن ۇئچرۇشۇش ېئلىپ بار 

ن رەىئسى يانۋارغىچە  ائۋسترالىيەدە زىيارەتتە بولغان دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ تەشكىلىي خىزمەتلىرىگە مەسۇئل مۇائۋى-13يېڭى يىل ھارپىسىدىن 
غۇر ائيالالر رىتاغ ۇئيپەرھات يورۇڭ قاش ەئپەندىم بۇ جەرياندا ائۋسترالىيە ۇئيغۇر جەمىيىتى،شەرقىي تۈركىستان ائۋستىرالىيە جەمىيىتى،ائۋسترالىيە تەڭ

نىڭ ۇئيۇشمىسى قاتارلىق تەشكىالتالرنىڭ ائساسلىق مەسۇئللىرى بىلەن،سىدنېي ۋە ائدەاليد شەھرىدىكى جاماەئت ەئرباپلىرى، قۇرۇلتاي
ىپ ەتلەر ېئلائۋسترالىيەدىكى ۋەكىللىرى،شۇنداقال قۇرۇلتاينى يېقىندىن قولالپ كېلىۋاتقان ياشلىرىمىز بىلەن كەڭ داىئرىدە ۇئچرۇشۇش ۋە سۆھب

ەشكىلىي مەقسەتلىرى ۋە ت–بېرىپ،ۇئالرغا دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ خەلقائرا سەھنىلەردە ېئلىپ بېرىۋاتقان خىزمەتلىرى،قۇرۇلتاينىڭ غايە 
دىللىق ىغا ەئستايىقۇرۇلمىسى ھەققىدە تەپسىلى مەلۇمات بېرىش بىلەن بىرگە،ۇئالرنىڭ قۇرۇلتاي ۋە مىللىي ھەرىكىتىمىز ھەققىدىكى تۈرلۈك سوائللىر 

. بىلەن جاۋاپ بەردى
ىلغان زىيارىتى يورۇڭاش ەئپەندى قۇرۇلتاي ىئچكى ىئشالت كومىتىتىنىڭ مۇدىرى بەختىيار بۆرە ەئپەندىنىڭ ھەمراھلىقىدا ائدەاليد شەھرىگە قپەرھات 

لگە تونۇلغان ىگەن ەئجەريانىدا يەنە پۈتۈن ھاياتىنى شەرقىي تۈركىستان مىللىي مۇستەقىللىق كۈرۈشىگە ائتىغان ۋە بۇ شەرەپلىك يولدا زور بەدەللەرنى تۆل
نامىدىن ەيئىتىمىللىي ۇئستازىمىز ەئھمەت ىئگەمبەردى ەئپەندىمنى ۆئيىدە يوقالپ،ۇئنۇڭدىن قۇرۇلتاي رەىئسى دولقۇن ەئيسا ۋە قۇرۇلتاي رەھبەرلىك ھ

.                                                                                                                            سەمىمىي ھال سورىدى
تۈن زغۇچىمىز،پۈيورۇڭ قاش ۋە بەختىيار بۆرە ەئپەندىلەر يەنە ائدەاليدتىكى زىيارىتى جەريانىدا ەئلگە تونۇلغان شەرقىي تۈركىستانلىق تاتار ياپەرھات 

ۈزگەن ىرىدا ۆئتكھاياتىنى شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ەئركىنلىك ۋە ھۆرلۈك كۈرۈشىگە ائتىغان،ۇئزۇن يىللىق ھاياتىنى خىتاينىڭ قاراڭغۇ زىندانل
پتورى ناملىق مەشھۇر ەئسەرنىڭ ائ< كۆز يەشىدا نەملەنگەن زېمىن > پىشقەدەم كۈرەشچىمىز،ۇئيغۇرچە ۋە ېئنگىلىزچە تىلالردا نەشىر قىلىنغان 

سەمىمىين سۈيۈنگۈل چانىشېف خانىمنى ۆئيىدە زىيارەت قىلىپ،ۇئنۇڭدىن قۇرۇلتاي رەىئسى دولقۇن ەئيسا ۋە قۇرۇلتاي رەھبەرلىك ھەيئىتى نامىدى
.                                                                                                                            ھال سورىدى
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تىگە قارشى ۆئمىكىنىڭ شەرقىي تۈركىستان زىيارى” دۇنيا مۇسۇلمانالر جاماىئتى كېڭىشى“ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ائتالمىش دۇنيا 
قىلدىبايانات ېئالن 

دۇنيا “كۈنىدىن ېئتىبارەن شەرقىي تۈركىستاندا زىيارەتتە بولۇۋاتقان ائتالمىش يانۋار -8خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ائالھىدە وئرۇنالشتۇرۇشى بىلەن 
ىرغىنچىلىقى ۋە ۆئمىكىنىڭ خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىغە قارىتا رەھىمسىزلەرچە يۈرگۈزىۋاتقان ىئرقىي ق” مۇسۇلمانالر جاماىئتى كېڭىشى

ۈركىستان ان شەرقىي تىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى ائقالشقا ۇئرۇنۇشى ۋە خىتاينىڭ خەلقائرا جاماەئتچىلىكنىڭ قاتتىق نارازىلىقىغا ۇئچراۋاتق
.سىياسىتىنى ماختاپ كۆككە كۆتۈرۈشى چەتەئللەردە ياشاۋاتقان شەرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ قاتتىق غەزىپىنى قوزغىدى

–ىز بەس ۋام خەلقىمبىرقانچە كۈندىن بۇيان ھەرقايسى ەئللەردە پاائلىيەت ېئلىپ بېرىۋاتقان ۇئيغۇر تەشكىالتلىرى،سىياسى پاائلىيەتچىلىرىمىز ۋە ائ
تالمىش بولمىغان ائبەستە باياناتالر ېئالن قىلىپ،خىتاينىڭ جىناي  ى قىلمىشلىرىغا شېرىك بولغان ۋە موسۇلمان دۇنياسىدا ھېچ بىر وئرنى ھەم تەسىرى 

.گە بولغان قاتتىق نارازىلىقلىرىنى ىئپادە قىلىپ كەلمەك تە” دۇنيا مۇسۇلمانالر جاماىئتى كېڭىشى“
يا دۇن. دۇنيا مۇسۇلمانالر جاماىئتى كېڭىشىنى قاتتىق ەئيىبلىدى“يانۋار بايانات ېئالن قىلىپ، –10دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن 

ۇ تەشۋىقات دۇنيا مۇسۇلمانالر جاماىئتى كېڭىشىنىڭ ب“: ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەىئسى دولقۇن ەئيسا ەئپەندى باياناتىدا مۇنداق دەپ كۆرسەتتى 
مانالر جاماىئتى بۇ دۇنيا مۇسۇل. زىيارىتىگە قاتناشقانلىقى ۋە ھازىر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باياناتىنى ياڭرىتىۋاتقانلىقى كىشىنى غەزەپلەندۈرىدۇ

ىدۇر، ھەمدە بۇ وئقۇبەت چېكىۋاتقان مىليونلىغان مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىغا خىيانەت قىلغانلىق-كېڭىشىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قولىدا ائزاب
.ۇئالرنىڭ ائساسىي نىزامنامىسىگىمۇ خىالپ

پ انالر كۆدۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەىئسى دولقۇن ەئيسا ەئپەندى بۇ ھەقتە مەتبۇائتالرغا قىلغان سۆزىدە دۇنيا جاماەئتچىلىكىنى، مۇسۇلم
ە باشقا نىڭ ۇئيغۇر ۋسانلىقنى ىئگىلەيدىغان دۆلەتلەرنى، ىئسالم دىنىي يېتەكچىلىرى ۋە ۆئلىمالىرىنى ھەمدە پۈتۈن مۇسۇلمانالرنى، خىتاي ھۆكۈمىتى

.تۈرك مۇسۇلمان خەلقلىرىگە قارىتىلغان ۋەھشىيانە جىنايىتىنى قەتئىي ەئيىبلەشكە چاقىرىق قىلدى
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باشلىدىۆئمەر قانات ەئپەندىم ائمېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە يېڭى يىللىق لوبى پاائلىيەتلىرى 

ى شچىلىقىدىكدۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە كومىتىتىنىڭ رەىئسى،ۇئيغۇر كىشىلىك ھوقوق قۇرۇلۇشىنىڭ دېرىك تورى ۆئمەر قانات ەئپەندىم با
ەسمىي قانۇنغا پ ر ھەيەئت نۆۋەتتە ائمېركا دۆلەت مەجلىسىدە مۇزاكىرە باسقۇچىدا تۇرۇۋاتقان ۇئيغۇرالر ھەققىدىكى قانۇن الھىيەلىرىنىڭ تېزرەك ماقۇللۇنى

تۈرۈش،خىتاينىڭ تېزلىتىش،ھازىرغىچە ماقۇلالنغان ۇئيغۇرالرغا مۇناسىۋەتلىك قانۇنالرنىڭ تولۇق ىئجرا قىلىنىشىنى قولغا كەلقەدىمىنى ائيلىنىش 
نىي تەدبىرلەرنى يولغا قىرغىنچىلىقى ۋە چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش سىياسەتلىرىگە قارشى ائمېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ جىددى قانۇىئرقىي ۇئيغۇرالرغا قاراتقان 

. اشلىدىبكۈنىدىن ېئتىبارەن ائمېركا دۆلەت مەجلىسىدە يېڭى يىللىق لوبى پاائلىيەتلىرىنى رەسمىي -10ائينىڭ -1قويۇشىنى قولغا كەلتۈرۈش مەقسىدىدە 
ۇقارقى كۈنى بايدەن ھۆكۈمىتىدە كۈچلۈك تەسىرگە ۋە نوپوزغا ىئگە بولغان سەناتور جېئو مانچىن ەئپەندىمىڭ ياردەمچىلىرى بىلەن كورۇشۇپ يشۇ 

يانۋار كۈنى ۆئمەر قانات ەئپەندىم باشچىلىقىدىكى ھەيەئت يەنە ائمېركا دۆلەت مەجلىسىدە -11.  مەسىلىلەر ھەققىدە ەئتراپلىق سۆھبەت ېئلىپ باردى
غۇر سەناتور جامەس النك فورد ەئپەندىمنىڭ ياردەمچىلىرى بىلەن ۇئچرۇشۇپ يۇقارقى مەسىلىلەر ھەققىدە مەخسۇس سۆھبەت ېئلىپ باردى ۋە ۇئي

.              ا قويدىخەلقىنىڭ ائمېركا ائۋام ۋە كەڭەش پاالتاسىدىن، شۇنداقال ائمېركا ھۆكۈمىتىدىن كۈتىدىغان بەزى كونكىرىتنى تەلەپلىرىنى وئتتۇرىغ
يىلىنىڭ ۇئيغۇرالر ۈئچۈن ھالقىلىق بىر يىل بولۇپ، خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىغە-2023ەئپەندىم بۇ يىلقى نىشان ھەققىدە  قانات ۆئمەر 

سىۋەت بىلەن ىندى، بۇ مۇنايۈرگۈزىۋاتقان ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ۋە ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنىڭ خەلقائرا جاماەئتچىلىك تەرىپىدىن قوبۇل قىل
يىللىق ەئڭ -2023خىتايغا قارشى خەلقائرالىق بېسىمنى يەنىمۇ ائشۇرۇپ ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى توسۇپ قېلىش دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ

ك ۇئچرۇشۇشلىرى ۇئالرنىڭ ائمېركا دۆلەت مەجلىسى ەئزالىرى ۋە ۇئالرنىڭ ياردەمچىلىرى بىلەن بولغان يۇقارقىدە. ائساسلىق خىزمەت نىشانلىرىنىڭ بىرى 
.                                                                                                                            قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردىبۇندىن كەيىنمۇ ۈئزلۈكسىز داۋام 
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ۆئمەر قانات ەئپەندىم ۋاشىڭ توندىكى نوپوزلۇق يەھۇدى 
كۆرۈشتىتەشكىالتىنىڭ رەھبەرلىرى بىلەن 

،ۇئيغۇر دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە كومىتىتىنىڭ رەىئسى
دىم كىشىلىك ھوقوق قۇرۇلۇشىنىڭ دېرىك تورى ۆئمەر قانات ەئپەن

ان يانۋار كۈنى ن ېئ د نىڭ سابىق پىرېزىدەنتى كارل گەرشم–12
ەئپەندىمنىڭ ياردىمى ۋە ھەمكارلىقى بىلەن ۋاشىڭ توندىكى 

ىلەن نوپوزلۇق يەھۇدى تەشكىالتىنىڭ ائساسلىق مەسۇئللىرى ب
ۈئچۈن كۆرۈشۈپ،ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى توسۇپ قېلىش

خەلقائرا سىياسى سەھنىلەردە قانداق ھەرىكەت ېئلىپ بېرىش
دى مەسىلىسى ھەققىدە سۆھبەت ېئلىپ باردى ۋە دۇنيادىكى يەھۇ

گە بولغان جاماىئتى ىئچىدە بەلگىلىك تەسىر ۋە چاقىرىق كۈچىگە ىئ
مەزكۇر تەشكىالتتىن دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ۇئيغۇر ىئرقىي 

ىدا ېئلىپ قىرغىنچىلىقىنى توسۇپ قېلىش مەقسىدىدە دۇنيا مىقياس
.قىلدىبېرىۋاتقان پاائلىيەتلىرىگە ماسلىشىپ بېرىشنى تەلەپ

يا مىللىي دولقۇن ەئيسا باشچىلىقىدىكى قۇرۇلتاي ھەيئىتى كاتالون
كۆرۈشتىمەجلىسىنىڭ رەىئسى بىلەن 

ۇرۇلتاي دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەىئسى دولقۇن ەئيسا باشچىلىقىدىكى ق
لىق يانۋار كۈنى  ۇئزۇن يىلالردىن بۇيان ىئسپانىيەدىن مۇستەقىل-13ھەيئىتى 

لىي ، مىلتەلەپ قىلىۋاتقان كاتالونيا مىللىي مەجلىسىنى زىيارەت قىلىپ
ياردەمچىلىرى بىلەنۇئنىڭ خانىم ۋە فەليۇ مەجلىسنىڭ رەىئسى دولورس 

.كۆرۈشۈپ ۇئيغۇر مەسىلىسى ھەققىدە مەخسۇس سۆھبەت ېئلىپ باردى
ھبەت دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم كاتالونيا مىللىي مەجلىسىدە ۆئتكۈزۈلگەن سۆ

ي جەريانىدا مەجلىس رەىئسى ۋە ەئزالىرىغا خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ شەرقى
قى ۋە تۈركىستاندا ھازىرمۇ ھەم جىددى داۋام قىلدۇرۇۋاتقان ىئرقىي قىرغىنچىلى

ىڭ خەلقائرادا ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى،ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىن
ەرەققىيات ھەرىكىتىنىڭ تمۇستەقىللىق قىلىنىش يۈزلۈنۈشى،ۇئيغۇر ېئتىراپ 

ە ېئلىپ يۈزلۈنۈشى ۋە دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ خەلقائرا سىياسى سەھنىلەرد
رنىڭ وئمومىي پاائلىيەتلىرى،شۇنداقال مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان ۇئيغۇرالبېرىۋاتقان 

.شتىېئرىەئھۋالى ھەققىدە ناھايىتى تەپسىلى مەلۇمات بېرىش پۇرسىتىگە 
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كۆرۈشتىقۇرۇلتاي ھەيئىتى ىئسپانىيەنىڭ بارسەلونا شەھرىدە داالي المانىڭ ائالھىدە ۋەكىلى بىلەن 
يانۋار كۈنى ىئسپانىيەنىڭ بارسەلونا شەھرىدىكى تىبەت ۆئيىنى زىيارەت -14دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەىئسى دولقۇن ەئيسا باشچىلىقىدىكى قۇرۇلتاي ھەيئىتى 

كۆرۈشۈپ،ۇئيغۇر ن المانىڭ ىئسپانىيەددە تۇرۇشلۇق ائالھىدە ۋەكىلى راھىپكاالن تۇبتەن ۋاڭچەن بىلە، داالي تىبەت پارالمەنتىنىڭ ەئزاسى، سۈرگۈندىكى قىلىپ
چلەندۈرۈش نىمۇ كۈۋە تىبەت تەشكىالتلىرىنىڭ مۇستەبىت كوممۇنىست خىتاي ھاكىمىيىتىگە قارشى خەلقائرا سەھنىلەردە ېئلىپ بېرىۋاتقان ھەمكارلىقىنى يە

.                                                                                                                            مەسىلىسى ھەققىدە تەپسىلى سۆھبەت ېئلىپ باردى
لىق ۋە ىئنسانىيەتكە نچىدولقۇن ەئيسا ەئپەندىم سۆھبەتتە قىلغان سۆزىدە،شەرقىي تۈركىستاندا ۇئيغۇرالرنى ائساس قىلغان تۈركىي خەلقلەرگە قارىتا ىئرقىي قىرغى

ىلەن بىرگە، ش بقارشى جىنايەت سادىر قىلىۋاتقان ۋە تىبەت خەلقىغە زۇلۇم سېلىۋاتقان خىتاي ھاكىمىيىتىگە وئرتاق قارشى تۇرۇشنىڭ زۆرۈرلىكىنى تەكىتلە
.                                          دوستلۇق ۋە ھەمكارلىق مۇناسىۋەتلىرىنى يەنىمۇ كۈچەيتىشنىڭ موھىملىقىنى تەكىتلىدىوئتتۇرىسىدىكى ىئككى تەرەپ خەلقلىرى 
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-2023چاقىرىلىپ يانۋار كۈنى دولقۇن ەئيسا ەئپەندىمنىڭ رىياسەتچىلىكىدە دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە كومتىتى يىغىنى-15
يىللىق قارارالر ېئلىندى

لتاينىڭ مەركەزدىكى يىغىنىدا قۇرۇيانۋار كۈنى دولقۇن ەئيسا ەئپەندىمنىڭ رىياسەتچىلىكىدە چاقىرىلغان دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە كومىتىتى -15
بدۇجەلىل ەئمەت ، قۇرۇلتاي فوندىنىڭ رەىئسى ائىئشخانىلىرىنىڭ دېرىك تورلىرى خادىملىرى، قۇرۇلتاينىڭ ھەرقايسى ەئللەردە تەسىس قىلغان -خىزمەتچى

يىللىق وئمومى پىالنىنى قۇرۇلتاي ىئجراىئيە كومىتىتى -2023مۇدىرى بەختىيار ۆئمەر قاتارلىقالر ۆئزلىرىنىڭ تەشۋىقات مەركىزىنىڭ -ۇئچۇر قۇرۇلتاي ۋە 
.         پىكىرلىرىنى وئتتۇرىغا قويدى–تەلەپ پىالنالرغا قارىتا يىللىق -2023ىئجراىئيە كومىتىتى ەئزالىرى ، قۇرۇلتاي سۇندىماقۇللىشىغا ەئزالىرىنىڭ قاراپ چىقىپ 

.                                                                                                                         ھالدا ماقۇلالندىقۇرۇلتاي مەركىزى وئرگىنىنىڭ خىزمەت پىالنىنى بىردەك ۋە 

يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن مەخسۇس -9ئېلىنىشىنىڭ توختىنىڭ قولغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىلھام 
بايانات ئېالن قىلدى

پىراففىسور ى ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ۇئيغۇر خەلقىنىڭ باتۇر وئغالنى،ياۋروپا پارالمېنتى تەرىپىدىن تەسىس قىلىنغان نوپوزلۇق ساخاروۋ مۇكاپاتىنىڭ ساھىبدۇنيا 
جاماەئتچىلىكنىيىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن مەخسۇس بايانات ېئالن قىلىپ،خەلقائرا -9يانۋاردا قولغا ېئلىنغانلىقىنىڭ -15يىلى -2014توختىنىڭ ىئلھام 

.                                                                                ىئلھام توختىنى ھۆرلۈككە ېئرىشتۈرۈش ۈئچۈن جىددى ھەرىكەتكە ۆئتۈشكە چاقىردىجەڭچىسى ەئركىنلىك 
ىز ياشلىق ائپىسى بىلەن بىرگە قولغا ېئلىنغان، كېيىن ائپىسى قويۇپ بېرىلگەن ۋە ىئلھام توختى قۇرۇق تۆھمەت بىلەن مۇددەتس70يانۋا كۈنى -9يىلى -2014پىداكار وئغالنىمىز ىئلھام توختى 

.                                                                                   قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ىئدى
ىئزچىلسۈپىتىدە بىرى ىڭيىلدىن بۇيان خەلقائرا سىياسى سەھنىلەردە ېئلىپ بېرىۋاتقان پۈتۈن پاائلىيەتلىرىدە ىئلھام توختى مەسىلىسىنى ائساسلىق كۈنتەرتىپلەرن9دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى 

.                                                                                             ھالدا تىلغا ېئلىپ كەلمەك تە
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ائخىرالشتى                                      دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى مەركىزى وئرگىنىڭ بارسەلونا يىغىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك 

-2023الرنىڭ دىميانۋار كۈنى كۈنى ىئسپانىيەنىڭ بارسەلونا شەھرىدە باشالنغان دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى مەركىزى وئرگىنىغا بىۋاستە قاراشلىق كەسپىي خا-13
يانۋار كۈنى پۈتۈن كۈنتەرتىپلىرىنى تولۇق وئرۇنداپ مۇۋاپىقىيەتلىك ھالدا -17يىللىق خىزمەت پىالنى يىغىنى ۋە قۇرۇلتاينىڭ تەشۋىقات ۋە مالىيە يىغىنى 

. ائخىرالشتى
خىزمەتچى ەۋقۇرۇلتاي رەىئسى دولقۇن ەئيسا ەئپەندىمنىڭ بىۋاستە رىياسەتچىلىكىدە ۆئتكۈزۈلگەن مەزكۇر يىغىنغا قۇرۇلتاينىڭ مەركەزدىكى رەھبەرلىرى 

ات  مەركىزىنىڭ تەشۋىق-خادىملىرى،قۇرۇلتاينىڭ ھەرقايسى ەئللەردە تەسىس قىلغان ىئشخانىلىرىنىڭ دېرىك تورلىرى،قۇرۇلتاي فوندىنىڭ ۋە قۇرۇلتاي ۇئچۇر 
.نەپەرگە يېقىن كىشى قاتناشتى30ائساسلىق مەسۇئللىرىدىن بولۇپ 

-2022رىنىڭ ملىبۇ جەرياندا قۇرۇلتاينىڭ ھەرقايسى ەئللەردە تەسىس قىلغان ىئخشانىلىرىنىڭ دېرىك تورلىرىنىڭ ۋە قۇرۇلتاينىڭ مەركەزدىكى خىزمەتچى خادى
يىللىق -2023تەشۋىقات مەركىزىنىڭ ۋە قۇرۇلتاي فوندىنىڭ -يىللىق خىزمەت پىالنى كۆزدىن كەچۈرۈلدى،قۇرۇلتاي ۇئچۇر -2023يىللىق خىزمەت دوكالتى ۋە 

.وئمومى پىالنى ھەققىدە مەخسۇس مۇزاكىرە ېئلىپ بېرىلدى
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ربۇ ھەپتىلىك پاائلىيەتلەردىن خاتىرىلە



مەركىزى تۈزدىتەشۋىقات -دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ۇئچۇر 


