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قىلدىۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى دىنىي ىئشالر كومىتىتى رامازان ېئي  ى مۇناسىۋىتى بىلەن مۇراجەتنامە ېئالن دۇنيا 

كومىتىتىىئشالردىنىيقۇرۇلتىي  ىۇئيغۇر دۇنياكۈنىمارت-6پەيتتەبىركېلىۋاتقانقانيېقىنالپېئي  ىرامازانمۇبارەككۈتىۋاتقانبىلەنتەقەززالىقموسۇلمانلىرى دۇنياپۈتۈن
ماددىداشلىرىمىزغاقېرىنتۇرۇۋاتقانەئھۋالداقىيىندۆلەتلەردەقاتارلىقائفغانىستانۋەمىسىرەئرەبىستان،سەۇئدىماراكەش،تايالند،قېرىنداشلىرىمىزنىمۇھاجىرەتتىكى

.چاقىردىبېرىشكەياردەمجەھەتتىن
دۇنياپۈتۈن:لگەندېيىمۇنداقەئينەنمۇراجەتنامىدەيولالنغانبىلەنىئمزاسىەئپەندىمنىڭقۇربانمۇتەللىپمۇدىرى كومىتىتىنىڭىئشالردىنىيقۇرۇلتىي  ىۇئيغۇر دۇنيا

پۈتۇنكومىتېتىرىئشالدىنىقۇرۇلتىي  ىۇئيغۇر دۇنياائلدىداكېلىشيىتىپائيمۇبارەكبۇ.كىلىۋاتىدۇيېقىنالپېئي  ىرامزانكۈتۈۋاتقانبىلەنتەشنالىقمۇسۇلمانلىرى 
-تەۋفىقمىزگەھەممىبىلەنخاسىيىتىېئيىنىڭرامزانائلالھۇئلۇغ.بىلدۈرىدۇتىلەكداشلىقۆئتكۈزۈشكەبىلەنساخاۋەت-خەيرى ۋەىئبادەتېئيىنىرامزانخەلقىمىزنى

!قىلغايائتامەغفىرەتۋەھىدايەت
ائزاپائستىدامىزۇلخىتايۋەتىنىمىزدەكەلگەندە،يىتىپكۈنلەرخاسىيەتلىكمۇشۇنداقچۆمدۈرگەنشاتلىققامۇسۇلمانلىرىنىدۇنياپۈتۈنقېتىمھەر!قېرىنداشالرەئزىز

گىرلىرىدا،جازا زىندانلىرىدا،ۋەھشىخىتاينىڭخەلقىمىز،چىكىۋاتقان خىتاينىڭشلىرىمىز،قېرىندابىگۇناھمىليونلىغانتالىشىۋاتقانجانمەيدانلىرىداەئمگەكمەجبۇرى ال
ائنا،-ائتاۋەتەندىكىولمىغانبىئمكانىيىتىمىزكۆرۈشدەستىدىنۋەتەنسىزلىكشۇنداقاليەنەيىگىتلىرىمىز،-قىزىئشلىتىلىۋاتقانمەجبۇرى وئرنىداقۇلۆئلكىلىرىدەىئچكىرى 

ۈئچۈنلىقىمۇستەقىلۋەتەنىئزدەپەئركىنلىكۈئستىگەۇئنىڭ.ائزاپلىنىمىزچەكسىزبۇنىڭدىنۋەبولىدۇنامايانائلدىمىزداكۆز يارەنلىرىمىز_دوستتۇققان،-ۇئرۇق
ۋەقالغانقامىلىپتۈرمىلىرىگەدۆلەتلەرنىڭۇئۋەتۇرۇۋاتقاندۆلەتلەردەقاتارلىقائفغانىستانۋەمىسىرەئرەبىستان،سەۇئدىماراكەش،تايالند،چىقىپ،ۋەتەندىن

بىلەنائلدىيىچەبوھۆكمىدىنىمىزنىڭ.سالماقتاقايغۇغاچەكسىزبىزنىقېلىشىەئھۋالداقىيىنچىلىقېئغىرقېرىنداشلىرىمىزنىڭنۇرغۇنلىغانيۈرگەنبولۇپسەرسان
بۇشۇڭا.ۇر ىئشتساۋاپلىقەئڭبىرىشىئگىلىرىگەېئھتىياجىئچىمىزدىكىۆئزياردەملىرىمىزنىتۈرلۈكھەرۋەفىتىر–سەدەقەزاكات،ۈئچۈنقۇتقۇزۇشۆئزىمىزنى

بېرىشىڭالرنىتىغاكومىتىىئشالردىنىقۇرۇلتىي  ىۇئيغۇر دۇنياياردەملىرىڭالرنىتۈرلۈكھەرۋەفىترە-سەدەقەزاكات،يىلقىبۇۈئچۈنبىرىشيەتكۈزۈپقېرىنداشلىرىمىزغا
.قىلىمىزكاپالەتلىكبارىدىغانلىقىغايىتىپقېرىنداشلىرىمىزغاېئھتىياجلىقەئڭياردىمىڭالرنىڭبۇبىز.قىلىمىزۈئمىت
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ىق مۇكاپاتىغا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى بايانات ېئالن قىلىپ،ۆئزىنى نوبېل تېنىچلدۇنيا 
بىلدۈردىنامزاتلىققا كۆرسەتكەن شەخىسلەرگە ائالھىدە مىننەتدارلىق 

ۋەزۇبەرى سامىررەىئسىكومىتېتىنىڭھوقۇقكىشىلىكخەلقائرا ەئزاسى،پارالمېنتىنىڭكانادا
ائنىرەىئسىنىڭ”تەشكىالتىلىبېرالالرياش“دۇسېپ،نورۋېگىيەدىكىائلېكسەئزاسىپارالمېنت

مۇكاپاتىنىڭتىنچلىقنوبېليىللىق-2023قۇرۇلتىيىنىۇئيغۇر دۇنيابىرلىك تەبىلەنبرېيۋىك
تۈركىستانلىقشەرقىيياشاۋاتقانمۇھاجىرەتتەخەۋىرى كۆرسەتكەنلىقنامزاتلىقىغا

-10يىلى-2023مۇكاپاتىتىنچلىقنوبېلبۇ.ىئدىسۆيۈندۈرگەنائالھىدەقېرىنداشلىرىمىزنى
.تارقىتىلىدۇدېكابىردا

، پمارت كۈنى دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن مەخسۇس بايانات ېئالن قىلى-7
دۇنيا . دىبۇ شەرەپكە اليىق كۆرگەن يۇقارقى شەخىسلەرگە ائالھىدە مىننەتدارلىق بىلدۈر ۆئزىنى  

لەرنىڭ يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزاتلىققا كۆرسەتكەن كىشى-2023ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنى 
غا يوللىغان ” نورۋېگىيە نوبېل كومىتېتى“بىرى، كانادا پارالمېنتىنىڭ ەئزاسى ائلېكس دۇسەپنىڭ 

ىغا دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى نوبېل تىنچلىق مۇكاپات“: مەك تۇبىدا مۇنداق دەپ كۆرسۈتۈلگەن
يغۇرالر ۋە باشقا چۈنكى ۇئالر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۇئ. ېئرىشىشكە تېگىشلىك بولغان بىر تەشكىالت

دىكى تۈزۈمىگە تۈركىي تىللىق خەلقلەرگە قارىتا ىئجرا قىلىۋاتقان ھاكىممۇتلەقلىق ۋە زۇلۇم ائساسى
بولۇپمۇ .تىنچلىق شەكلىدە قارشى تۇرۇپ، دېموكراتىيە ۋە پۇقراالر ھوقۇقىنى ائلغا سۈرۈپ كەلدى

.  پ كەلدىۇئيغۇرالرنىڭ ۆئز تەقدىرىنى ۆئزى بەلگىلىشى ۈئچۈن تىنچلىق شەكلىدە كۈرەش قىلى
پ قالغانالر، بۇنىڭ ۈئچۈن ۇئالر مەجبۇرىي غايىب قىلىۋېتىلگەنلەر، سىياسىي مەھبۇسقا ائيلىنى

چۈن چەتەئللەردە مۇساپىر بولۇپ قالغانالر دېگەندەك كۆپلىگەن كىشىلەرنىڭ مەنپەەئتى ۈئ
.               ”تىنچلىق شەكلىدە قارشىلىق كۆرسىتىپ كەلدى

اننىڭ ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كومىسسارى ۋولكېر تۈرك شەرقىي تۈركىست
بىلدۈردىۋەزىيىتىدىن قاتتىق ەئندىشە قىلىدىغانلىقىنى 

مارت كۈنى -6ب د ت نىڭ ىئقتىسادى، ىئجتىماىئي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقى كومىتېتى 
ىتىگە ائىئت ۆئزىنىڭ خىتايدىكى ىئقتىسادىي، ىئجتىماىئي ۋە مەدەنىيەت ھەقلىرى ۋەزىي

ە بولغان خۇالسە دوكالتىنى ېئالن قىلىپ، ۇئيغۇرالرنىڭ مەدەنىيىتى، تىلى ۋە دىنىگ
نى مەجبۇرىي بۇزغۇنچىلىقالر، ۇئيغۇر ائىئلىلىرىنىڭ پارچىلىنىشى، ۇئيغۇر ائياللىرى

ويۇپ، خىتاي تۇغماس قىلىش قاتارلىق قىلمىشالرغا بولغان ەئندىشىلىرىنى وئتتۇرىغا ق
يغۇر ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قىلمىشالرغا چۈشەنچە بېرىشىنى ۋە شۇنداقال خىتايدىن ۇئ

.ئدىمەجبۇرىي ەئمگەك سىستېمىسىنى بىكار قىلىشنى تەلەپ قىلغان 
مارت جەنۋەدە يەرشارى -7ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كومىسسارى ۋولكېر تۈرك 

يىتىدىن كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىدىن دوكالت بەرگەندە شەرقىي تۈركىستاننىڭ ۋەزى
كىشىلىك قاتتىق ەئندىشە قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، بېيجىڭ ھۆكۈمىتىنى ب د ت

تۇرىغا ھوقۇق ائلىي كومىسسارى ىئشخانىسىنىڭ ۆئتكەن يىلى ائۋغۇست ېئيىدا وئت
چۈن توغرىسىدىكى تەۋسىيەلىرىنى ىئجرا قىلىش ۈئ” شىنجاڭ ۋەزىيىتى“قويغان 

.ېئلىشقا چاقىرغان” كونكرېت قەدەملەرنى“
ېئنىق نى ېئلىشى كېرەكلىكىنى” كونكرېت قەدەملەر“ۋولكېر تۈرك خىتاينىڭ قانداق 

ىستاندىكى تىلغا ائلمىغان بولسىمۇ، لېكىن ۇئ ىئشخانىسىنىڭ تىبەت ۋە شەرقىي تۈرك
بىر “دىكى نى ۆئز ىئچىگە ائلغان مەسىلىلەردە خىتاي” ائز سانلىق مىللەتلەرنى قوغداش“

.نى بىلدۈرگەن” قاتار ائك تىپالر بىلەن ائالقە قانىلى ېئچىلغانلىقى
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تەبرىكلىدىمارت ائيالالر بايرىمىنى -8ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى دۇنيا 

زۋەتىنىمىەئزىزبۇيانيىلالردىنقىلىپ،ۇئزۇنېئالنباياناتبىلەنمۇناسىۋىتىبايرىمىائيالالرخەلقارا مارت-8كومىتىتىائيالالرقۇرۇلتىي  ىۇئيغۇر دۇنيا
ۋەھۆرمىتىبولغانقىزلىرىمىزغا-خانىمجەسۇر قىلىۋاتقانكۈرەشتىنىمسىزيولىداكەلتۈرۈشقولغامۇستەقىللىقىنىمىللىيتۈركىستاننىڭشەرقىي

.بىلدۈردىىتەبرىكلەيدىغانلىقىنبايرىمىنىقىزلىرىمىزنىڭ-خانىمتۈركىستانلىقشەرقىيپۈتۈنبىرگە،بىلەنقىلىشىئپادەمىننەتدارلىقىنى
-خانىماسىدامىقيدۇنياسۆزىدە،قىلغانمەتبۇائتالرغابىلەنمۇناسىۋەتبۇخانىمەئركىنزۇمرەتائيمۇدىرى كومىتىتىنىڭائيالالرقۇرۇلتىي  ىۇئيغۇر دۇنيا

.قىلدىىئپادەقالمىغانلىقىنىھېچنەرسىسىباشقاەئلەمدىن-دەردقىزلىرىنىڭ-خوتۇنۇئيغۇر كۈندەبۇبولغانبايرىمىائالھىدەقىزالرنىڭ
نامايانىنىتۇرمۇشبەختىيارائرقىلىقوئيناشۇئسسۇلھالداخۇرام-خۇشال“قىلىۋاتقانتەقدىمخەلقائراغاھۆكۈمىتىخىتايسۆزىدە،خانىمەئركىنزۇمرەتائي

گېرالردىكىتۇتقۇن،زورغايەتيوشۇرۇنگھانائرقىسىغاتەسۋىرىنىڭ”چوكانلىرى -قىزۇئيغۇر قىلىۋاتقان كۆچمەنلىرى خىتاي،تەدبىرلىرى قىلىۋېتىشتۇغماسال
مىسلىتارىختاقىنى،وئمۇملىشىۋاتقانلىقىلمىشلىرىنىڭخورلۇقجىنسىيھەمدەجۇدالىقىائىئلەقىيناق،جىسمانىيۋەروھىيتوي،مەجبۇرىيبولىدىغانبىلەن

تەبرىكلىگۈدەكرامدابايبېغىشالنگھانائشۇالرغاھازىرقىزلىرىنىڭ-خانىمۇئيغۇر بولۇۋاتقانوئبيېك تىباستۇرۇشنىڭۋەقىرغىنچىلىقزورقەدەربۇكۆرۈلمىگەن
ېئچىنىشلىقلبۇخىبولۇۋاتقاندۇچارقىزلىرى -خانىمۇئيغۇر جاماەئتچىلىكنىخەلقارا بىرگە،بىلەنۆئتۈشتەكىتلەپقالمىغانلىقىنىھېچنەرسىسىنىڭ

.چاقىردىۆئتۈشكەھەرىكەتكەجىددىقارشىتىرادىگىيەلەرگە
گىرلىرىنىجازا ۋەقىرغىنچىلىقىنىىئرقىيۇئيغۇر بىلەنمۇناسىۋىتىبايرىمىائيالالرخەلقارا مارت-8يەنە،سۆزىدەخانىمەئركىنزۇمرەتائي قىلىشتااشپدۇنياغاال

تتۇرسۇن،زۇمرەزىياۋۇدۇن،مەھرىگۈلھاتىۋاجى،تۇرسۇنائيگۇلباھارجەلىلوۋا،ساۋۇتباي،گۇلباھارسايراگۈلسىدىق،قەلبىنۇر وئينىغانرولموھىم
گىرجەسۇر قاتارلىقائيۇلخانداۋۇت،گۈلزىرە بايرىمىنىۇئالرنىڭەۋبىلدۈرىدىغانلىقىنىمىننەتدارلىقتەكرارنامىدىنقۇرۇلتىي  ىۇئيغۇر دۇنياشاھىتلىرىمىزغاال

.قىلدىىئپادەقۇتلۇقاليدىغانلىقىنى
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نورۋىگىيەۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى قوبۇل قىلىش ھەققىدە 
سۇنۇلدىقارار الھىيەسى پارالمېنتىغا 

جىسىدە نورۋېگىيە ۇئيغۇر كومىتېتىنىڭ ۇئزۇن مەزگىللىك تىرىشچانلىقى نەتى
ھەققىدىكى نورۋېگىيە پارالمېنتىدا ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى قوبۇل قىلىش

ستىيان الھىيەسى نورۋىگىيە يېشىلالر پارتىيىسى، لېبرال پارتىيە، خىرىقارار 
كۈنى -8ائينىڭ -3پارتىيە ۋە سوتسىيال لېبرال پارتىيەلەر تەرىپىدىن خەلق 

.پارالمېنتىغا رەسمى سۇنۇلدىنورۋىگىيە 
مارت كۈنى نورۋېگىيە پارالمېنتىغا ۇئيغۇر توغرىسىدا قانۇن تەكلىپ -8

سۇنۇلۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا، نورۋېگىيە ۇئيغۇر كومىتېتىنىڭاليىھەسى 
. پارالمېنتتا يەنە گۇۋاھلىق يىغىنى ۆئتكۈزۈلگەنتەشكىللىشى بىلەن 

گېر شاھىتى، يىغىنىدا  باش“شىۋېتسىيەدە تۇرۇشلۇق قازاق ائيال ال
گېرىدىن قېچىشجازا خىتاينىڭ زامانىۋى : گۇۋاھچى كىتابنىڭناملىق ” ال

ۇئ گۇۋاھلىق يىغىنىدىكى. بەرگەنگۇۋاھلىق ، سايراگۈل ساۋۇتباي ائپتورى 
ە ۋە باشقا مۇسۇلمان خەلقلەرگقازاق ۇئيغۇر، خىتاينىڭ نورۋېگىيەنى سۆزىدە 

.قىرغاننى ەئينەن ېئتىراپ قىلىشقا چا” قىرغىنچىلىقىىئرقىي “يۈرگۈزۈۋاتقان 

شتا مىيونخىن شەھرىدە ۆئتكۈزۈلگەن بىرلەشمە نامايى
ا ۇئيغۇر ائياللىرى ۇئچراۋاتقان زۇلۇم ائساسلىق تېم

بولدى

شەرقىيياۋروپابىلەنمۇناسىۋىتىبايرىمىائيالالرخەلقائرا 
ۆئزىنىمۇگۇرۇپپىسقولالشتوختىنىبىرلىكى،ىئلھامتۈركىستان

ۋەتەشكىالتائممىۋىييېقىنغا30گېرمانىيەدىكىائلغانىئچىگە
شەھرىدەمىيۇنخىنكۈنىمارت-8تەرىپىدىنپارتىيەلەرسىياسى

-انىمختۈركىستانلىقشەرقىينامايىشتابىرلەشمەۆئتكۈزۈلگەن
ەرتىرادىگىيەلېئچىنىشلىقبولۇۋاتقاندۇچارنۆۋەتتەقىزالر

.قىلىندىبىرى مەزمۇنلىرىنىڭائساسلىقنامايىشنىڭ
دانغامەيائلدىدىكىۇئنىتەرسىتەتىنىڭمىيونخىنكۈنىمارت-8

ڭەئمىيونخىننىڭبۇيەردىنقوشۇنىنامايىشچىالرتوپالنغان
ونسپالتزوئدەھىساپالنغانبىرى نۇختىلىرىنىڭساياھەتائساسلىق

.قىلدىيۈرۈشقاراپمەيدانىغا



6

گىر  قىلدىشاھىتلىرى ائمېرىكا دۆلەت مەجلىسىنى زىيارەت ال

گىرلىرىنى دۇن اش قىلىشتا موھىم رول ياغا پائمېرىكا ۇئيغۇر بىرلەشمىسى خەلقائرا ائيالالر بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلەن ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى ۋە جازا ال
گىر شاھىتلىرىمىز تۇرسۇنائي زىياۋۇدۇن، مېھرىگۈل تۇرسۇن ۋە زۇمرەت داۋۇت قاتارلىقالردىن تەركىپ تاپ ھەيەئت قانوئينىغان ائمېرىكىدىكى جەسۇر ال

لفىدار ىئلتەبىر خانىم ائمېرىكا ۇئيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ رەىئسى ەئ.  بىلەن ائمېرىكا ائيال دۆلەت مەجلىس ەئزالىرىنى زىيارەت قىلىش پاائلىيىتى ۇئيۇشتۇردى 
.شەخسەن بۇ ھەيەئتكە باشالمچىلىق قىلدى

ڭەش پاالتا ەئزاسى پاائلىيىتى جەريانىدا كې” ۇئيغۇر ائياللىرىنىڭ مەسىلىسىنى ائڭلىتىش ھەپتىلىكى“كۈنىگىچە داۋامالشقان بۇ -9كۈنىدىن -7ائينىڭ -3ۇئالر 
كبېرننىڭ تاشقى ىئشالر ۋە قانۇن چىقىرىش خاد ىرى، ائۋام پاالتا ملىكاتېرىن كورتىز ماستو، ائۋام پاالتا ەئزاسى الۋرېل لى، كېڭەش پاالتا ەئزاسى مارشا بىال

.دىن ائرتۇق پاالتا ەئزالىرى بىلەن كۆرۈشكەن20ەئزاسى نانېتېت باراگان قاتارلىق 
ۇش، يالشتۇر ۇئالر كۆرۈشۈشتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۇئيغۇر ائياللىرىغا قارىتىلغان مەجبۇرىي باال چۈشۈرۈش، مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش، مەجبۇرىي تو

گېرلىرىدىكى جىنسىي تاجاۋۇزچىلىق، ائتا قاتارلىق رەھىمسىزلەرچە بىرىدىن ائيرىۋېتىشتىن ىئبارەت ائىئلىلەرنى ۋەيران قىلىش-ائنا ۋە بالىالرنى بىر-جازا ال
رغىنچىلىقنىڭ ، ىئرقىي قىېئلىپ بېرىۋاتقان ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى، مۇھاجىرەتتىكى ۇئيغۇرالرغا قارىتىلغان دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشلىرىنى

ىي بۇر زىيانكەشلىكىگە ۇئچرىغان، ھەر قايسى ەئللەردە سەرسان بولۇپ يۈرۈۋاتقان ۇئيغۇرالرنى ائمېرىكاغا يەرلەشتۈرۈش مەسىلىسى ۋە ۇئيغۇر مەج
.ارغانە ېئلىپ بەئمگىكىنىڭ ائلدىنى ېئلىش قانۇنىنىڭ يولغا قويۇلۇشى قاتارلىق بىر يۈرۈش ۇئيغۇرالرغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر ۈئستىدە مۇزاكىر 
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دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ھەيئىتى ائمېرىكا تاشقى ىئشالر 
مىنىستىرلىكىدەزىيارەتتە  بولدى 

ۋەقاناتمەرۆئرەىئسىكومىتىتىنىڭىئجراىئيەقۇرۇلتىي  ىۇئيغۇر دۇنيا
ىدىكىباشچىلىقتوختىمەمەتمۇدىرى كومىتىتىنىڭقانۇنقۇرۇلتاي
كىمىنىستىرلىىئشالرتاشقىائمېرىكاكۈنىمارت-8ھەيئىتىقۇرۇلتاي

ىئشالرتاشقىقىلىپ،ائمېرىكازىيارەتمەجلىسىنىدۆلەتائمېرىكاۋە
ۇئيغۇرالرۋەەئمەلدارلىرى مۇناسىۋەتلىكمىنىستىرلىكىنىڭ

بىلەنى ەئزالىر پاالتاائۋامبۆلۈۋاتقانكۆڭۈليېقىندىنمەسىلىسىگە
.باردىېئلىپسۆھبەتكۆرۈشۈپ

ۇئيغۇر مىڭ10كاناداغاتېمىسىائساسلىقسۆھبەتنىڭقېتىمقىبۇ
ېزدىنتاليىھسىنىڭقاراروئرۇنالشتۇتۇشكېلىپېئلىپمۇساپىرنى

ۇرىۋاتقانتمۇساپىرالرۇئيغۇر ھوكۇمىتىنىڭائمېرىكاقىلىنىشىداىئجرا
شىقىلىياردەمۈئچۈنچىقىشىۇئچرىمايتوسالغۇالرغادولەتلەردىن

تۇرىۋاتقانائستىداخەۋپ ىقايتۇرۇلۇشخىتايغانوۋەتتەھەمدە
لىشىېئتەدبىرجددىيۈئچۈنكېلىشېئلىپائمېرىكىغاۇئيغۇرالرنى

.بولدىمەسىلىلەرقاتارلىق

غا ائيالنغان مەدەنىيەت ۋەيرانچىلىقى ۋە ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ نىشانى
ۆئتكۈزۈلدىناملىق مۇھاكىمە يىغىنى ” ائيالالر

غۇر ۇئيبىلەن،مۇناسىۋىتى”بايرىمىائيالالرخەلقائرا “كۈنى-8ائينىڭ-3
ىنچىلىقنىڭقىرغىئرقىيۋەۋەيرانچىلىقىمەدەنىيەت“تەشكىالتىھەرىكىتى

ىتىسۆھبتور خەلقائرالىقتېمىدادېگەن”ائيالالرائيالنغاننىشانىغا
.ۆئتكۈزدىيىغىنى

وئخشىمىغانرايون،وئخشىمىغاندۇنيادىكىيىغىنىغاسۆھبەتبۇ
ەئزالىرى،پارالمېنتائيالبولغانمەنسۇپلىرىدىنمىللەت

ڭائيالالرنىبولۇپ،قاتناشقانپاائلىيەتچىلەرۋەمۇتەخەسسىسلەر
ەرنىڭكىشىلۇئچراۋاتقانلىقى،زىيانكەشلىككەشەكىلدەكوللېك تىپ

سىچۈشەنچىخاتابولغانگە”ائدالىتىتۇغۇت“ۋە”ائزادلىقىائيالالر“
نىڭقوغداشھوقۇقىنىائيالالرنىڭجايلىرىداقايسىھەردۇنيانىڭھەمدە

.قىلدىبايانپىكىرلىرىنىۆئزمەسىلىلەردەقاتارلىقمۇھىملىقى



چاقىرىلدىدۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە كومىتىتىنىڭ كېڭەيتىلگەن يىغىنى 

رىنداش دىكى قېمارت شەنبە كۈنى دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراىئيە كومىتىتىنىڭ كېڭەيتىلگەن يىغىنى چاقىرىلىپ،قۇرۇلتاينىڭ ۋە قۇرۇلتاي تەركىبى-11
.يىلى كىرگەندىن بۇيان ېئلىپ بېرىۋاتقان پاائلىيەتلىرىنى ۋە بۇندىن كېيىنكى خىزمەت پىالنلىرىنى كۆزدىن كەچۈردى-2023تەشكىالتلىرىمىزنىڭ 

ل مار  ىز بىلەن شىمقۇرۇلتاينىڭ تەشكىلىي خىزمەتلىرىگە مەسۇئل مۇائۋىن رەىئسى پەرھات يورۇڭ قاش ەئپەندىمنىڭ رىياسەتچىلىكىدە ېئچىلغان ۋە ىئستىقال
باشالنغان تور يىغىنىغا دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مەسۇئللىرى،قازاقىستان، 

اتارلىق دۆۋلەتلەردىكى رانسىيە ققىرغىزىستان،كانادا،ائمېرىكا،ائۋۇستىرالىيە،تۈركىيە،شىۋىتسارىيە،گېرمانىيە،ەئنگىلىيە،نورۋىگىيە،دانىيە،شىۋىتسىيە،بىلگىيە،فى
.نەپەرگە يېقىن كىشى قاتناشتى70ۇئيغۇر تەشكىالتلىرىنىڭ ائساسلىق مەسۇئللىرىدىن بولۇپ 

يىلى كىرگەندىن بۇيان خەلقائرا سەھنىلەردە ېئلىپ بېرىۋاتقان -2023يىغىندا ائلدى بىلەن قۇرۇلتاي رەىئسى دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ 
دىكى ھەرقايسى ىبىپاائلىيەتلىرى ۋە قۇرۇلتاينىڭ بۇندىن كېيىنكى ائساسلىق خىزمەت پىالنلىرى ھەققىدە تەپسىلى مەلۇمات بېرىش بىلەن بىرگە،قۇرۇلتاي تەرك

.پىكىرلىرىنى ەئستايىدىللىق بىلەن ائڭالپ ۆئتتى-قېرىنداش تەشكىالتلىرىمىزنىڭ مەسۇئللىرىنىڭ تەكلىپ 
تىلغا ېئلىنىپ ردايىلى كىرگەندىن بۇيانمۇ ۇئيغۇر مەسىلىسىنىڭ موھىم مەسىلىلەرنىڭ بىرى سۈپىتىدە خەلقائرالىق سورۇنالردا،ھۆكۈمەتلەردە ۋە پارالمېنتال-2023

كۈنى ۇئيغۇرالر مەسىلىسىدە خىتاينى سوراققا تارتقانلىقىنى ۋە فېۋرال -15كېلىنىۋاتقانلىقىنى، ب د ت ىئقتىسادى، ىئجتىماىئي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقى كومىتېتىنىڭ 
الرنىڭ يغۇر مارت كۈنى ۆئزىنىڭ خىتايدىكى ىئقتىسادىي، ىئجتىماىئي ۋە مەدەنىيەت ھەقلىرىنىڭ ۋەزىيىتىگە ائىئت خۇالسە دوكالتىنى ېئالن قىلىپ، ۇئ-6

ارلىق قىلمىشالرغا بولغان قاتمەدەنىيىتى، تىلى ۋە دىنىگە بولغان بۇزغۇنچىلىقالر، ۇئيغۇر ائىئلىلىرىنىڭ پارچىلىنىشى، ۇئيغۇر ائياللىرىنى مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش
نەپەر ۇئيغۇرنى 10فېۋرال كۈنى كانادا پارالمېنتىدا -1ەئندىشىلىرىنى وئتتۇرىغا قويۇپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قىلمىشالرغا چۈشەنچە بېرىشىنى تەلەپ قىلغانلىقىنى،

نارازىلىقۈك چلكۈكاناداغا يۆتكەپ كېلىش ھەققىدىكى قارار الھىيەسىنىڭ بىردەك ائۋاز بىلەن ماقۇلالنغانلىقىنى،دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ېئلىپ بارغان
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كار قىلىشقا مەجبۇر بىھەرىكەتلىرى نەتىجىسىدە،ائتالمىش ائپتونوم رايوننىڭ رەىئسى ەئركىن تۇنىيازنىڭ فېۋرال ېئيىدا ياۋروپاغا قىلماقچى بولغان زىيارىتىنى
نۆۋەتلىك يىغىنىدىمۇ ۇئيغۇرالر مەسىلىسىنىڭ ائمېرىكا تاشقى ىئشالر -52قالغانلىقىنى،نۆۋەتتە جەنۋەدە داۋام قىلىۋاتقان ب د ت كىشىلىك ھوقوق كېڭىشىنىڭ 

سىدىمۇ ەجلىمىنىستىرى بىلىنكىن ۋە ب د ت كىشىلىك ھوقوق ائلىي كومىسسارى ۋولكەر تۈرك تەرىپىدىن مەخسۇس تىلغا ېئلىنغانلىقىنى،ائمېرىكا دۆلەت م
يىلى مىللىي داۋايىمىز ۈئچۈن قىلىنىدىغان -2023ۇئيغۇرالر مەسىلىسىنىڭ ھەر كۈنى دىگۈدەك وئتتۇرىغا قويۇلۇۋاتقانلىقىنى خاتىرلىتىپ ۆئتۈش بىلەن بىرگە،

ېئتىبارىنى -ققەت ۈن دىىئشالرنىڭ تاغدەك دۆۋۈلۈنۈپ ياتقانلىقىنى،شۇڭا پۈتۈن تەشكىالتلىرىمىزنىڭ،سىياسى پاائلىيەتچىلىرىمىزنىڭ ۋە ائۋام خەلقىمىزنىڭ پۈت
.مىللىي كۈرۈشىمىزگە مەركەزلەشتۈرۈشى ۋە ۇئ شەرەپلىك يولدا پىداكارلىق كۆرسۈتۈشكە ھازىر بولۇشى الزىملىقىنى تەكىتلەپ ۆئتتى
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باشالتتىدۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى مىيونخىندا ىئشخانا ۆئي  ى سېتىۋېلىش ۈئچۈن سەپەرۋەرلىك 

لىك ناشتا مارت كۈنى گېرمانىيەنىڭ مىيونخىن شەھرىدە ياشاۋاتقان بىر قىسىم شەرقىي تۈركىستانلىق قېرىنداشلىرىمىزنى ەئتىگەن-12دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى 
توپالش ائنە سۆھبىتىگە تەكلىپ قىلىپ،دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى مەركىزى وئرگىنى ۈئچۈن مىيونخىن شەھرىدە مەخسۇس ىئشخانا ۆئي  ى سېتىۋېلىش ۈئچۈن ىئ

.سەپەرۋەرلىكى باشالتتى
تقان پاائلىيەتلىرى ىۋاناشتىلىق سۆھبەتتە سۆز قىلغان دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەىئسى دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم،قۇرۇلتاينىڭ خەلقائرا سەھنىلەردە ېئلىپ بېر 

يىلىدىن بۇيان قۇرۇلتاينىڭ مەركەزدىكى رەھبەر ۋە -2004ھەققىدە تەپسىلى چۈشەنچە ۋە مەلۇمات بېرىش بىلەن بىرگە،دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى قۇرۇلغان 
مىڭ ياۋرودىن ائرتۇق كىرا 200خادىملىرىنىڭ مىيونخىن شەھرىدە ىئجارىگە ېئلىنغان ىئشخانىدا خىزمەت قىلىپ كېلىۋاتقانقانلىقىنى ۋە بۇ جەرياندا 

ىرغىچە ۆئزىگە نىڭ ھاز تۆلىگەنلىكىنى،پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ خەلقائرادىكى ەئڭ يۈكسەك ۋەكىللىك وئرگىنى ھىساپالنغان دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيى
ىئپادەتىدىغانلىقىنى ر كۆرسۈائىئت بىر شەخسى ىئشخانىسىنىڭمۇ بولماسلىقىنىڭ مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ خەلقائرادىكى وئبرازىغا سەلبىي تەسى
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يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن زور كۆلەملىك خاتىرىلەش مۇراسىمى –20يىلى دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى قۇرۇلغانلىقىنىڭ –2024قىلىش بىلەن بىرگە،
قۇرۇلتىيىنىڭ بارلىققا ۇئيغۇر ۆئتكۈزۈلىدىغانلىقىنى،بۇنۇڭغا سوۋغا سۈپىتىدە قۇرۇلتاي مەركىزى وئرگىنىنىڭ ىئشخانا ۆئي  ى سېتىۋېلىشنى قارار قىلغانلىقىنى،دۇنيا

ېلىش ھەرىكىتىگە تىۋكېلىشىدە موھىم رول وئينىغان گېرمانىيەدىكى،بولۇپمۇ مىيونخىن شەھرىدىكى پىداكار قېرىنداشلىرىمىزنى قۇرۇلتاي ۈئچۈن ىئشخانا ۆئي  ى سې
.ماددى جەھەتتىن ياردەم بېرىشكە چاقىردى

.ۈشتىگە يېقىن قېرىندىشىمىز قۇرۇلتاينىڭ بۇ چاقىرىقىغا قىزغىنلىق بىلەن ائۋاز قوشۇدىغانلىقلىرىنى بىلدۈر 100ەئتىگەنلىك ناشتا سۆھبىتىگە قاتناشقان 
مىڭ ياۋرولۇق 50ىغان ناملىق كىتابىدىن كېلىد< خىتاينىڭ ەئركىنلىك توزىقى > تۇنجى بولۇپ دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم ۆئزىنىڭ بىرقانچە تىلدا نەشىر قىلىنغان 

.قەلەم ھەققىنى قۇرۇلتاينىڭ ىئشخانا ۆئي  ى سېتىۋېلىشىغا تەقدىم قىلىدىغانلىقىنى جاكارلىدى
اننىڭ ۆئزىدىال توپالم بەستە پۇل ىئائنە قىلىشقا باشلىدى ۋە شۇ مەيد–دولقۇن ەئيسا ەئپەندىمنىڭ بۇ ھەرىكىتىدىن چوڭ قۇر تەسىرلەنگەن قېرىنداشلىرىمىز بەس 

ياۋرودىن تۆۋەن 500مىڭ ياۋرودىن ائرتۇق ياردەم توپالندى،ەئتىگەنلىك ناشتا سۆھبىتىگە قاتناشقان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ھەر بىرىنىڭ قىلغان ياردىمى 150
. بولمىدى

.لىدىاشبۇئندىن باشقا يەنە دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى رەھبەرلىك ھەيئىتىنىڭ ەئزالىرىمۇ مەزكۇر كامپانىيەگە ائك تىپلىق بىلەن ىئشتىراك قىلىشقا 
ىدە ىئشخانا ۆئي  ى چىئدۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى بۇ ھەقتە چەتەئللەردىكى تەشكىالتلىرىمىز ۋە قېرىنداشلىرىمىزغا مۇراجەتنامە ېئالن قىلماي تۇرۇپال ىئككى كۈن
.توپالپ بولدىەرلىرىدىن سېتىۋېلىشقا كېرەكلىك بولغان ىئقتىساتنىڭ تەخمىنەن ۈئچتەن ىئككى قىسمىنى مىيونخىندىكى قېرىنداشلىرىمىزدىن ۋە قۇرۇلتاي رەھب

.ائالقىالشسا بولىدۇە تەئگەر بۇنۇڭ ۈئچۈن ياردەم بېرىشنى ائرزۇ قىلغان تەشكىالتلىرىمىز ۋە قېرىنداشلىرىمىزبولسا  قۇرۇلتاي مەركىزى ىئشخانىسى بىلەن بىۋاس
تۇرغۇنجان ائالۋۇدۇن ھاجىم،ائبدۇجەلىل ەئمەت قارىھاجىم: ائالقىالشقۇچىالر 

4917610382764: +ائالقىلىشىش نومۇرى 
+4917628580160
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