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Зубәйрә Шәмсидин ханим Америка Авам палатиси Хитай ишлири комитети тәрипидин

өткүзүлгән испат аңлаш йиғиниға қатнашти

Америка Авам палатиси Хитай ишлири комитити тәрипидин 28 – февраль кәчтә өткүзүлгән “Хитай

компартийәсиниң кәлгүси дәвиргә тәһдит салидиған иғвагәрчилигигә зәрбә бериш” дегән темида

өткүзүлгән испат аңлаш йиғинида уйғур ирқий қирғинчиқи алаһидә тилға елинди.
Америка авам палатаси Хитай ишлири комитетиниң рәиси Майик Галлагәр әпәндимниң
рийасәтчилигидә өткүзүлгән йиғинниң башлинишида мустәбит хитай һакимийитиниң Хитайда елип

бериватқан кишилик һоқуқ таҗавузчилиқ қилмишлири, Тибәттә йүргүзиватқан мәдинийәт
қирғинчилиқи, Шәрқий Түркстанда йүргүзиватқан ирқий қирғинчилиқи,хоңкоң вә тәйвәнгә қаратқан
бесим вә тәһдитлири байан қилинған мәхсус һөҗҗәтлик филим көрсүтүлди,филимниң Шәрқий
Түркстанға даир қисми дуния уйғур қурултийиниң муавин рәиси Зубәйрә Шәмсидин ханим тәрипидин
тәқдим қилинди.
Бу қетимқи йиғинда Америка дөләтлик муавин бихәтәрлик мәслиһәтчиси,хитай ишлири мутәхәсиси
Маттев Поттиңәр әпәнди хитайниң Шәрқий Түркстанда уйғурларни асас қилған түркий хәлқләргә
йүргүзиватқан ирқий қирғинчилиқи вә инсанийәткә қарши җинайәтлири һәққидә мәхсус гуваһлиқ
бәргән иди.

Мәзкур йиғинға алаһидә тәклип билән қатнашқан дунйа уйғур қурултийиниң муавин рәиси Зубәйрә
Шәмсидин вә Америка уйғур бирләшмисиниң рәиси Әлфидар Илтәбир ханимлар йиғин ахирида

Маттев Поттиңәр әпәнди билән айрим көрүшүп униңға Шәрқий Түркстан хәлқи намидин алаһидә
рәһмәт ейтти.
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Рәһимә Маһмут Түркийәниң сабиқ баш

министири Әхмәт Давутоғлу билән көрүшти

Түркийәдә қурулған күндин тартип уйғурларни қоллап
келиватқан өктичи партийәләрдин бири болған “келәчәк”
партийәсиниң рәиси, сабиқ баш министир Әхмәт Давутоғлу
28-февраль күни чүштин кейин дуния уйғур қурултийиниң
Лондондики ишханисиниң мудири, уйғур паалийәтчи
Рәһимә Мәхмут ханимни партийәсиниң мәркизидә қобул
қилди. У Рәһимә Мәхмут ханимға өз партийәсиниң бундин

кейин уйғур мәсилисигә техиму бәкрәк көңүл
бөлидиғанлиқини, хитайниң уйғурларға қарита
йүргүзүвтқан сийаситини һәр даим һәр йәрдә уйғур
қирғинчилиқи дәп атап келиватқанлиғини ейтқан.
Арқидин Рәһимә Мәхмут ханим сөз елип, “келәчәк”
партийәсиниң уйғур мәсилисини изчил һалда күнтәртипкә
елип кәлгәнликигә дуния уйғур қурултийи намидин рәһмәт
ейтқан.
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Дуния уйғур қурултийи һәйити

Малаизиядики сийаси партийәләрниң
мәсуллири билән көрүшти
28 – февраль күни өмәр қанат вә қурултай
муһаҗирлар комититиниң муавин мудири мәмәт
чәләпчи әпәндиләр Малаизия парламентида

Малаизия ислам партийәси вә Малаизия

һөкүмитиниң ортақлиридин болған аманаһ
партийәсиниң асаслиқ мәсуллири билән айрим –

айрим һалда көрүшүп, уларға Малаизия парламенти

вә һөкүмитидин күтидиған бәзи конкиритни

тәләплирини оттуриға қойди.
Малайсйа парламентида уйғур достлуқ гурупписи

қуруп чиқиш вә алдимиздики мәзгилләрдә
Малаизия парламентида лагерь шаһитлирини
тәклип қилип гуваһлиқ бериш йиғинлири өткүзүш,
Малаизия парламентида уйғур ирқий
қирғинчилиқини қобул қилиш һәққидә мәхсус қарар
лаһийәси һазирлап чиқиш мәсилиси бу қетимқи
сөһбәтниң асаслиқ темиси болди.
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Европа миллий көрүш тәшкилатиниң мәс'уллири дунйа уйғур 

қурултийиниң мәркизи ишханисини зийарәт қилди
Европадики әң зор вә әң нопозлуқ түрк – ислам тәшкилати һесапланған мәркизий
Германияниң Көлн шәһридики миллий көрүш тәшкилатиниң мәркәздики рәһбәрлири
вә мәзкур тәшкилатниң баян өлкилик шөбисиниң мәсуллиридин тәркип тапқан бир

һәйәт 28 – февраль күни дуния уйғур қурултийиниң Мюнхендики мәркизий
ишханисини зиярәт қилип, қурултай рәиси Долқун Әйса вә қурултайниң мәркәздики
бәзи мәсуллири билән сөһбәт елип барди.

Долқун Әйса әпәндим сөһбәттә қилған сөзидә, бу қетим Түркийәдә йүзбәргән йәр
тәврәш апитиниң муһаҗирәттә йашаватқан пүтүн Шәрқий Түркстанлиқларни чоңқур
азапландурғанлиғини, йәр тәврәш апитида һайатидин айрилғанларға аллаһтин
рәһмәт, яриланғанларға шипалиқ тиләйдиғанлиғини ипадә қилиш билән биргә, дуния
уйғур қурултийиниң вә һәрқайси әлләрдики уйғур тәшкилатлириниң Түркийәдики
апәт райониға ярдәм бериш үчүн умумйүзлүк сәпәрвәрликкә кәлгәнлигини вә
қурбиниң йетишичә ярдәм беришкә тиришип келиватқанлиғини, болупму

Түркийәдики тәшкилатлиримизниң апәт районлиридики қутқузуш вә ярдәм бериш

хизмәтлиригә бевастә қатнишиватқанлиғини әскәртип өтүш билән биргә, узун

йиллардин буян дуния уйғур қурултийи билән зич һәмкарлишип кәлгән миллий көрүш
тәшкилатиниң һазирға қәдәр Шәрқий Түркстан давасиға көрсүтүп кәлгән қоллуши вә
ғәмхорлуқиға рәһмәт билдүрди.
Миллий көрүш тәшкилатиниң мәсуллириму сөһбәттә қилған сөзлиридә, уйғур ирқий
қирғинчилиқини тосуп қелиш үчүн дунйа уйғур қурултийи билән болған түрлүк
шәкилдики һәмкарлиқларни бундин кейинму үзлүксиз давам қилдуридиғанлиқлирини
билдүрүшти.
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Дуния уйғур қурултийи һәйити Малаизияниң
сабиқ баш министири Маһатһир Муһәммәд 

әпәндим билән көрүшти
Нөвәттә Малаизияда хизмәт зийаритидә болуватқан дуния

уйғур қурултийи иҗраһийә комититиниң рәиси Өмәр Қанат,
қурултай муһаҗирлар комититиниң муавин мудири Мәмәт
Сhәләпчи вә Австралия уйғур җәмийитиниң муавин рәиси
Гүлмирә Зунунлардин тәркип тапқан қурултай һәйити 1 –

март күни «заманивий Малаизияниң атиси» дәп аталған
Малаизияниң сабиқ баш министири, дунияға тонулған
мәшһур сийасәтчи доктур Маһатһир Муһәммәд әпәндим
билән көрүшүп, унуңға уйғурларниң нөвәттики вәзийити вә
уйғур ирқий қирғинчилиқини тохтутуш үчүн дуния

миқясида елип бәриливатқан паалийәтләр һәққидә тәпсили
мәлумат бәриш билән биргә, доктур Маһатһир Муһәммәд
әпәндимдин дунияға тонулған вә Малаизияда алаһидә
һөрмәт вә тәсиргә игә болған тәҗирбилик бир сийасәтчи
болуш сүпүти билән уйғур ирқий қирғинчилиқини тохтутуш

үчүн тәшәббуста өтүшини вә Малаизия парламәнти билән
һөкүмитини бу җәһәтттә җиддий һәрикәткә өтүшкә
үндишини тәләп қилди.
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Долқун Әйса әпәндим Америка ташқий ишлар министири Антоний Блинкиңгә рәхмәт 

әйтти
Америка ташқий ишлар министири Антоний Блинкин 2- март күни БДТ кишилик һоқуқ кеңишиниң 52 –

нөвәтлик йиғиниға тор арқилиқ қатнишип қилған сөзидә Хитай һөкүмитиниң уйғурларға ирқий
қирғинчилиқ вә инсанийәткә қарши җинайәт йүргүзүшни давам қиливатқанлиғини тәкитлиди.
Антоний Блинкин йиғинда мундақ дәди: “Биз Хитайниң Шинҗаңдики уйғурлар вә башқа аз санлиқ
милләтләргә қарита давам қиливатқан ирқий қирғинчилиғи вә инсанийәткә қарши җинаий
қилмишлириға қаттиқ диққәт қиливатимиз. Хитай хәлиқ җумһурийитиниң Шинҗаңда йүргүзгән еғир
зулумлири, җүмлидин уйғурлар вә башқа хәлиқләрни кәң көләмдә тутқун қилғанлиғи, уларни

әркинлигидин халиғанчә мәһрум қиливатқанлиқи, шундақла тутқунларниң қийин-қистақ, җинсий
зораванлиққа учраватқанлиқи БДТ кишилик һоқуқ алий комиссарлиғи ишханиси бултур тарқатқан
доклатта ишәнчлик пакитлар билән муәййәнләштүрүлгән иди.”

Америка ташқий ишлар министири Антоний Блинкинниң йиғинда қилған йуқарқи сөзлири дунйа уйғур
қурултийи вә хәлқаралиқ кишилик һоқуқ тәшкилатлириниң қизғин алқишиға сазавәр болди.

Дуния уйғур қурултийиниң рәиси Долқун Әйса әпәндим шу күни бу мунасивәт мәтбуатларға қилған
сөзидә, Америка ташқий ишлар министири Антоний Блинкинниң БДТ кишилик һоқуқ кеңишиниң 52–

нөвәтлик йиғиниға қилған сөзлирини қизғин алқишлайдиғанлиғини ипадә қилиш билән биргә, бу

нөвәтлик йиғинда БДТ кишилик һоқуқ алий комиссарлиқи тәрипидин өткән йили 31- август елан

қилинған уйғур вәзийити һәққидики умумий доклатиниң вә буйил 14 – февральдин 16 – февральғичә
җәнвәдә чақирилған 73-нөвәтлик бирләшкән дөләтләр тәшкилати иқтисадий, иҗтимаий вә мәдинийәт
һоқуқи комитети йиғининиң уйғурларға мунасивәтлик хатирисиниң мәхсус музакиригә қоюлушини үмит
қилидиғанлиғини билдүрди.



Европа Шәрқий Түркстан бирликиниң рәиси Әсқәрҗан, хәтәр астидики

милләтләрни қоғдаш тәшкилати вә Германийә Тибәт һәрикити вәкилләридин
тәркип тапқан һәйәт Германийә парламәнти кишилик һоқуқ вә
инсанпәрвәрлик комитити рәиси Рәната ханим вә парламәнт әзаси Пәтәр
Һәидт әпәндимни Парламәнто бенасида зиярәт қилип, улар билән 2 саатқа
йәқин сөһбәт елип барди.

Әсқәрҗан әпәнди сөһбәткә қилған сөзидә, Германия парламәнтида уйғур
қирғинчилиқи һәққидә мәхсус музакәрә елип бәрилишни вә парламәнтниң
Хитайниң Шәрқий Түркстанда йүргүзиватқан қилмишлирини ирқий
қирғинчилиқ дәп қарар чиқиришини тәләп қилди.
Европа Шәрқий Түркстан бирлики вә хәтәр астидики милләтләрни қоғдаш
тәшкилати өткән йили 11 – айда Германия парламәнт әзалириға бирләшмә
имзалиқ мәктуп йоллап уларғиму йуқарқи тәләплирини оттуриға қойған иди.

Германийә парламәнти кишилик һоқуқ вә инсанпәрвәрлик комитити рәиси
рәната ханим бу қәтимки көрүшүштә қилған сөзидә, буйил Германия

парламәнтида уйғурлар мәсилиси һәққидә умумий бир муһакимә йиғини
өткүзүшкә ғәйрәт қилидиғанлиқини билдүрди.
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Германиядә вәлисипит билән “Виҗдан сәпири” ни башлатқан Муһәммәд Қарлуқ әпәнди 

Карлсруһә вә Стуттгарт шәһәрлиридә қурултай вәкиллири тәрипидин қизғинлиқ билән 

күтүвәлинди

Германияниң Дортмун шәһридин 40 километр узақлиқтики һәмәр районида 3 йилдин буйан сийаси

панаһлиқ тиләп туриватқан вәтәнпәрвәр оғланимиз Муһәммәд Қарлуқ, Хитайниң уйғурлар үстидин
йүргүзиватқан ирқий қирғинчилиқини Германия хәлқиғә аңлитиш мәқсидидә 20 – февраль күни
вәлисипитлик тәшвиқат һарвиси билән дуния уйғур қурултийиниң мәркизи җайлашқан Мюнхенға қарап
йолға чиққан иди, пидакар йигитимиз Муһаммәт Йүсүп вәлисипит билән 550 киломәтир йол йүрүп 1 – март

күни Германияниң Карлсруһә шәһригә йәтип кәлгән, Карлсруһә шәһридә уни дуния уйғур қурултийиниң
вәкили Әнвәр Әһмәт башчилиқидики бир қисим қәриндашлиримиз қизғинлиқ билән күтивалған иди.

Карлсруһә шәһридин сәпирини давамлаштурған Муһәммәд Қарлуқ әпәндим, қаттиқ соғуқ вә қар-
шивирғанларға қаримай йәнә 100 киломәтирдин артуқ йол йүрүп 3 – март күни Стуттгарт шәһригә йәтип
кәлди, Стуттгарт районида яшаватқан қурултайниң вәкили Абдушүкүр һаҗим башчилиқидики
қәриндашлиримиз пидакар оғланимиз Муһәммәд Қарлуқ әпәндини қизғинлиқ билән күтүвәлип унуң
җасаритигә апирин оқушти.
4 – март күни Стутгартики уйғур қәриндашлиримиз билән биргә Стутгарт шәһәр мәркизидә Хитайниң
Шәрқий Түркстан хәлқи үстидин йүргүзиватқан ирқий қирғинчилиқиға қарши намайиш өткүзгән Муһәммәд
Қарлуқ әпәнди шу күни кәчтә Стутгарт шәһридин Мюнхен шәһригә қарап йолға чиқти.
Муһәммәд Қарлуқ әпәнди 9 – март күни Мюнхенға йәтип кәлишни планлимақта.
Муһәммәд Қарлуқ йол бойи шәһәрму-шәһәр, йезиму-йеза уйғур ирқий қирғинчилиқиға мунасивәтлик
тәшвиқат вәрәқчилирини тарқитип маңған.
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