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مۇندەرىجە

الش يىغىنىغا شەمسىدىن خانىم ائمېركا ائۋام پاالتاسى خىتاي ىئشلىرى كومىتىتى تەرىپىدىن ۆئتكۈزۈلگەن ىئسپات ائڭزۇبەيرە 
قاتناشتى 

رەھىمە ماھمۇت تۈركىيەنىڭ سابىق باش مىنىستىرى ەئخمەت داۋۇتئوغلۇ بىلەن كۆرۈشتى 

دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ھەيئىتى مااليسيادىكى سىياسى پارتىيەلەرنىڭ مەسۇئللىرى بىلەن كۆرۈشتى

ىلدىياۋروپا مىللىي كۆرۈش تەشكىالتىنىڭ مەسۇئللىرى دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مەركىزى ىئشخانىسىنى زىيارەت ق

دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ھەيئىتى مااليسىانىڭ سابىق باش مىنىستىرى ماھاتېر موھاممەد ەئپەندىم بىلەن كۆرۈشتى

رىكىتى ياۋروپا شەرقىي تۈركىستان بىرلىكى، خەتەر ائستىدىكى مىللەتلەرنى قوغداش تەشكىالتى ۋە گەرمانىيە تىبەت ھە
سىنى زىيارەت ۋەكىللىرىدىن تەركىپ تاپقان ھەيەئت گەرمانىيە پارالمېنتى كىشىلىك ھوقۇق ۋە ىئنسانپەرۋەرلىك كومىتىتى رەىئ

.قىلىپ سۆھبەت ېئلىپ باردى

دولقۇن ەئيسا ەئپەندىم ائمېرىكا تاشقىي ىئشالر مىنىستىرى ائنتونىي بىلىنكىنگە رەھمەت ېئيتتى

نى باشالتقان مۇھەممەد قارلۇق ەئپەندى كارلسرۇھە ۋە ستۇتتگارت ” ۋىجدان سەپىرى “گېرمانىيەدە ۋەلىسىپىت بىلەن 
شەھەرلىرىدە قۇرۇلتاي ۋەكىللىرى تەرىپىدىن قىزغىنلىق بىلەن كۈتۈۋېلىندى
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يىغىنىغاائڭالشىئسپاتۆئتكۈزۈلگەنتەرىپىدىنكومىتىتىىئشلىرى خىتايپاالتاسىائۋامائمېركاخانىمشەمسىدىنزۇبەيرە
قاتناشتى

تەھدىتدەۋرگەكەلگۈسىكومپارتىيەسىنىڭخىتاي“ۆئتكۈزۈلگەنكەچتەفېۋرال–28تەرىپىدىنكومىتىتىىئشلىرى خىتايپاالتاسىائۋامائمېركا
.ېئلىندىتىلغاىدەائالھقىرغىنچىقىىئرقىيۇئيغۇر يىغىنىداائڭالشىئسپاتۆئتكۈزۈلگەنتېمىدادىگەن”بېرىشزەربەىئغۋاگەرچىلىكىگەسالىدىغان

گەرمايىكرەىئسىكومىتىتىنىڭىئشلىرى خىتايپاالتاسىائۋامائمېركا باشلىنىشىداىڭيىغىننۆئتكۈزۈلگەنرىياسەتچىلىكىدەەئپەندىمنىڭگالال
مەدىنىيەتيۈرگۈزىۋاتقانقىلمىشلىرى،تىبەتتەتاجاۋۇزچىلىقھوقوقكىشىلىكبېرىۋاتقانېئلىپخىتايداھاكىمىيىتىنىڭخىتايمۇستەبىت

مەخسۇسقىلىنغانانبايتەھدىتلىرى ۋەبېسىمقاراتقانتەيۋەنگەۋەقىرغىنچىلىقى،خوڭكوڭىئرقىييۈرگۈزىۋاتقانتۈركىستانداقىرغىنچىلىقى،شەرقىي
خانىممسىدىنشەزۇبەيرەرەىئسىمۇائۋىنقۇرۇلتىيىنىڭۇئيغۇر دۇنياقىسمىداىئرتۈركىستانغاشەرقىيكۆرسۈتۈلدى،فىلىمنىڭفىلىمھۆججەتلىك

.قىلىندىتەقدىمتەرىپىدىن
شەرقىيخىتاينىڭىەئپەندپوتتىڭەرماتتېۋمۇتەخەسىسىىئشلىرى مەسلىھەتچىسى،خىتايبىخەتەرلىكمۇائۋىندۆلەتلىكائمېركايىغىنداقېتىمقىبۇ

مەخسۇسھەققىدەىرى جىنايەتلقارشىىئنسانىيەتكەۋەقىرغىنچىلىقىىئرقىييۈرگۈزىۋاتقانخەلقلەرگەتۈركىيقىلغانائساسۇئيغۇرالرنىتۈركىستاندا
.ىئدىبەرگەنگۇۋاھلىق

لەشمىسىنىڭبىر ۇئيغۇر ائمېركاۋەشەمسىدىنزۇبەيرەرەىئسىمۇائۋىنقۇرۇلتىيىنىڭۇئيغۇر دۇنياقاتناشقانبىلەنتەكلىپائالھىدەيىغىنغامەزكۇر 
ائالھىدەنامىدىنەلقىختۈركىستانشەرقىيۇئنۇڭغاكۆرۈشۈپائيرىمبىلەنەئپەندىپوتتىڭەرماتتېۋائخىرىدايىغىنخانىمالرىئلتەبىرەئلفىداررەىئسى

.ېئيتتىرەھمەت



لەن رەھىمە ماھمۇت تۈركىيەنىڭ سابىق باش مىنىستىرى ەئخمەت داۋۇتوئغلۇ بى
كۆرۈشتى 

ەردىن بىرى تۈركىيەدە قۇرۇلغان كۈندىن تارتىپ ۇئيغۇرالرنى قولالپ كېلىۋاتقان ۆئك تىچى پارتىيەل
فېۋرال -28پارتىيەسىنىڭ رەىئسى، سابىق باش مىنىستىر ەئخمەت داۋۇتئوغلۇ ” كېلەچەك“بولغان 

ۇئيغۇر چۈشتىن كېيىن دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ لوندوندىكى ىئشخانىسىنىڭ مۇدىرى،كۈنى 
. رەھىمە مەخمۇت خانىمنى پارتىيەسىنىڭ مەركىزىدە قوبۇل قىلدىپاائلىيەتچى 

ۇ بەكرەك ۆئز پارتىيەسىنىڭ بۇندىن كېيىن ۇئيغۇر مەسىلىسىگە تېخىممەخمۇت خانىمغا رەھىمە ۇئ 
ر داىئم ھەر يەردە خىتاينىڭ ۇئيغۇرالرغا قارىتا يۈرگۈزۈۋتقان سىياسىتىنى ھە، كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى

.ېئيتقانكېلىۋاتقانلىقىنى ائتاپ ۇئيغۇر قىرغىنچىلىقى دەپ 
ىئزچىل  ھالدا پارتىيەسىنىڭ ۇئيغۇر مەسىلىسىنى ” كېلەچەك“خانىم، رەھىمە مەخمۇت 

.كۈنتەرتىپكە ېئلىپ كەلگەنلىكىگە دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى نامىدىن رەھمەت ېئيتقان
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اسى دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ھەيئىتى مااليسيادىكى سىي
بىلەن كۆرۈشتىپارتىيەلەرنىڭ مەسۇئللىرى 

ىڭ فېۋرال كۈنى ۆئمەر قانات ۋە قۇرۇلتاي مۇھاجىرالر كومىتىتىن–28
دا ەئپەندىلەر مااليسىيا پارالمېنتىمەمەت چەلەپچى مۇائۋىن مۇدىرى 

ىرىدىن وئرتاقلمااليسىا ىئسالم پارتىيەسى ۋە مااليسىا ھۆكۈمىتىنىڭ 
–يرىم بولغان ائماناھ پارتىيەسىنىڭ ائساسلىق مەسۇئللىرى بىلەن ائ

ىن كۆرۈشۈپ،ۇئالرغا مااليسىا پارالمېنتى ۋە ھۆكۈمىتىدھالدا ائيرىم 
.وئتتۇرىغا قويدىكۈتىدىغان بەزى كونكىرىتنى تەلەپلىرىنى 

ش ۋە مااليسيا پارالمېنتىدا ۇئيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسى قۇرۇپ چىقى
گېر شاھىمەزگىللەردە مااليسىيا ائلدىمىزدىكى  تلىرىنى پارالمېنتىدا ال

سىا ۆئتكۈزۈش،مااليتەكلىپ قىلىپ گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنلىرى 
ھەققىدە پارالمېنتىدا ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى قوبۇل قىلىش

ى ھازىرالپ چىقىش مەسىلىسى بۇ قېتىمققارار الھىيەسى مەخسۇس 
.                                                   سۆھبەتنىڭ ائساسلىق تېمىسى بولدى
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دىياۋروپا مىللىي كۆرۈش تەشكىالتىنىڭ مەسۇئللىرى دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مەركىزى ىئشخانىسىنى زىيارەت قىل

التىنىڭ ىئسالم تەشكىالتى ھىساپالنغان مەركىزى گېرمانىيەنىڭ كۆلن شەھرىدىكى مىللىي كۆرۈش تەشكى–ياۋروپادىكى ەئڭ زور ۋە ەئڭ نوپوزلۇق تۈرك 
فېۋرال كۈنى دۇنيا ۇئيغۇر –28مەركەزدىكى رەھبەرلىرى ۋە مەزكۇر تەشكىالتنىڭ بايان ۆئلكىلىك شۆبىسىنىڭ مەسۇللىرىدىن تەركىپ تاپقان بىر ھەيەئت 

رى بىلەن ۇئللىقۇرۇلتىيىنىڭ مىيونخىندىكى مەركىزى ىئشخانىسىنى زىيارەت قىلىپ،قۇرۇلتاي رەىئسى دولقۇن ەئيسا ۋە قۇرۇلتاينىڭ مەركەزدىكى بەزى مەس
.سۆھبەت ېئلىپ باردى

ىي ەرقدولقۇن ەئيسا ەئپەندىم سۆھبەتتە قىلغان سۆزىدە،بۇ قېتىم تۈركىيەدە يۈزبەرگەن يەر تەۋرەش ائپىتىنىڭ مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان پۈتۈن ش
ىق تىلەيدىغانلىقىنى ىئپادە لىپاتۈركىستانلىقالرنى چوڭ قۇر ائزاپالندۇرغانلىقىنى،يەر تەۋرەش ائپىتىدا ھاياتىدىن ائيرىلغانالرغا ائلالھتىن رەھمەت،يارىالنغانالرغا ش

ش ۈئچۈن ېرىقىلىش بىلەن بىرگە،دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ۋە ھەرقايسى ەئللەردىكى ۇئيغۇر تەشكىالتلىرىنىڭ تۈركىيەدىكى ائپەت رايونىغا ياردەم ب
لىرىمىزنىڭ ائپەت تەشكىالتوئموميۈزلۈك سەپەرۋەرلىككە كەلگەنلىكىنى ۋە قۇربىنىڭ يېتىشىچە ياردەم بېرىشكە تىرىشىپ كېلىۋاتقانلىقىنى،بولۇپمۇ تۈركىيەدىكى

ن دۇنيا ۇئيغۇر ن بۇيارايونلىرىدىكى قۇتقۇزۇش ۋە ياردەم بېرىش خىزمەتلىرىگە بىۋاستە قاتنىشىۋاتقانلىقىنى ەئسكەرتىپ ۆئتۈش بىلەن بىرگە،ۇئزۇن يىلالردى
ۋە لۇشىقۇرۇلتىي  ى بىلەن زىچ ھەمكارلىشىپ كەلگەن مىللىي كۆرۈش تەشكىالتىنىڭ ھازىرغا قەدەر شەرقىي تۈركىستان داۋاسىغا كۆرسۈتۈپ كەلگەن قول

.غەمخورلۇقىغا رەھمەت بىلدۈردى
ۇلتىي  ى بىلەن يغۇر قۇر مىللىي كۆرۈش تەشكىالتىنىڭ مەسۇئللىرىمۇ سۆھبەتتە قىلغان سۆزلىرىدە،ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى توسۇپ قېلىش ۈئچۈن دۇنيا ۇئ

.بولغان تۈرلۈك شەكىلدىكى ھەمكارلىقالرنى بۇندىن كېيىنمۇ ۈئزلۈكسىز داۋام قىلدۇرىدىغانلىقلىرىنى بىلدۈرۈشتى



كۆرۈشتىەئپەندىم بىلەن ماھاتېر موھاممەد ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ھەيئىتى مااليسىانىڭ سابىق باش مىنىستىرى دۇنيا 

ىتىنىڭ مۇائۋىن رالر كومىتاجىنۆۋەتتە مااليسىادا خىزمەت زىيارىتىدە بولۇۋاتقان دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىي  ى ىئجراھىيە كومىتىتىنىڭ رەىئسى ۆئمەر قانات ،قۇرۇلتاي مۇھ
زامانىۋىي > مارت كۈنى -1مۇدىرى مەمەت چھەلەپچى ۋە ائۇستىرالىيە ۇئيغۇر جەمىيىتىنىڭ مۇائۋىن رەىئسى گۈلمىرە زۇنۇنالردىن تەركىپ تاپقان قۇرۇلتاي ھەيئىتى 

ىلەن دەپ ائتالغان مااليسىانىڭ سابىق باش مىنىستىرى،دۇنياغا تونۇلغان مەشھۇر سىياسەتچى دوك تۇر ماھاتھىر موھامەد ەئپەندىم ب< مااليسىانىڭ ائتىسى 
ن پاالىيەتلەر ھەققىدە تقاكۆرۈشۈپ،ۇئنۇڭغا ۇئيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى ۋە ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختۇتۇش ۈئچۈن دۇنيا مىقياسىدا ېئلىپ بەرىلىۋا

ەجىربىلىك بىر موھامەد ەئپەندىمدىن دۇنياغا تونۇلغان ۋە مااليسىادا ائالھىدە ھۆرمەت ۋە تەسىرگە ىئگە بولغان تماھاتېر تەپسىلى مەلۇمات بەرىش بىلەن بىرگە، دوك تۇر 
تىنى بۇ جەھەتتتە كۈمىسىياسەتچى بولۇش سۈپۈتى بىلەن ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختۇتۇش ۈئچۈن تەشەببۇستا ۆئتۈشىنى ۋە مااليسىا پارالمەنتى بىلەن ھۆ 

. جىددى ھەرىكەتكە ۆئتۈشكە ۈئندىشىنى تەلەپ قىلدى
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ىپ تاپقان ھەيەئت تەركھەرىكىتى ۋەكىللىرىدىن تىبەت گەرمانىيە مىللەتلەرنى قوغداش تەشكىالتى ۋە ائستىدىكى خەتەر بىرلىكى، ياۋروپا شەرقىي تۈركىستان 
.ېئلىپ باردىرەىئسىنى زىيارەت قىلىپ سۆھبەت كىشىلىك ھوقۇق ۋە ىئنسانپەرۋەرلىك كومىتىتى گەرمانىيە پارالمېنتى 

خىتاينىڭ المېنتنىڭ پار ۋە بېرىلىشنى ېئلىپ مۇزاكىرە ۇئيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدە مەخسۇس پارالمېنتىدا ەئسقەرجان ەئپەندى سۆھبەتكە قىلغان سۆزىدە، گېرمانىيە 
. قىرغىنچىلىق دەپ قارار چىقىرىشىنى تەلەپ قىلدىىئرقىي شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزىۋاتقان قىلمىشلىرىنى 

ائيدا گېرمانىيە پارالمەنت ەئزالىرىغا بىرلەشمە ىئمزالىق -11مىللەتلەرنى قوغداش تەشكىالتى ۆئتكەن يىلى ائستىدىكى ياۋروپا شەرقىي تۈركىستان بىرلىكى ۋە خەتەر 
.                                                                                                                            مەك تۇپ يولالپ ۇئالرغىمۇ يۇقارقى تەلەپلىرىنى وئتتۇرىغا قويغان ىئدى

ۇئيغۇرالر پارالمېنتىدا ىيە كۆرۈشۈشتە قىلغان سۆزىدە،بۇيىل گېرمانقېتىمقى خانىم بۇ رەىئسى رېناتا كىشىلىك ھوقۇق ۋە ىئنسانپەرۋەرلىك كومىتىتى گەرمانىيە پارالمېنتى 
.                                                                                                        مەسىلىسى ھەققىدە وئمومىي بىر مۇھاكىمە يىغىنى ۆئتكۈزۈشكە غەيرەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى
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بىلىنكىنگە رەھمەت ېئيتتىدولقۇن ەئيسا ەئپەندىم ائمېرىكا تاشقىي ىئشالر مىنىستىرى ائنتونىي 

قاتنىشىپائرقىلىقتور يىغىنىغانۆۋەتلىك-52كېڭىشىنىڭھوقۇقكىشىلىكتدبكۈنىمارت-2بىلىنكىنائنتونىيمىنىستىرى ىئشالرتاشقىيائمېرىكا
.تەكىتلىدىىقىنىقىلىۋاتقانلداۋاميۈرگۈزۈشنىجىنايەتقارشىىئنسانىيەتكەۋەقىرغىنچىلىقىئرقىيۇئيغۇرالرغاھۆكۈمىتىنىڭخىتايسۆزىدەقىلغان

ىئرقىيقانقىلىۋاتداۋامقارىتامىللەتلەرگەسانلىقائزباشقاۋەۇئيغۇرالرشىنجاڭدىكىخىتاينىڭبىز“:دەدىمۇنداقيىغىندابىلىنكىنائنتونىي
ېئغىريۈرگۈزگەنداشىنجاڭجۇمھۇرىيىتىنىڭخەلقخىتاي.قىلىۋاتىمىزدىققەتقاتتىققىلمىشلىرىغاجىناي  ىقارشىىئنسانىيەتكەۋەقىرغىنچىلىقى

شۇنداقالقانلىقى،قىلىۋاتمەھرۇمخالىغانچەەئركىنلىكىدىنۇئالرنىقىلغانلىقى،تۇتقۇنكۆلەمدەكەڭخەلقلەرنىباشقاۋەۇئيغۇرالرجۈملىدىنزۇلۇملىرى،
دوكالتتاتارقاتقانۇر بۇلتىئشخانىسىكومىسسارلىقىائلىيھوقۇقكىشىلىكتدبۇئچراۋاتقانلىقىزوراۋانلىققاجىنسىي،قىستاق-قىيىنتۇتقۇنالرنىڭ

”.ىئدىمۇەئييەنلەشتۈرۈلگەنبىلەنپاكىتالرىئشەنچلىك
ھوقوقكىشىلىكقخەلقارالىۋەقۇرۇلتىي  ىۇئيغۇر دۇنياسۆزلىرى يۇقارقىقىلغانيىغىندابىلىنكىننىڭائنتونىيمىنىستىرى ىئشالرتاشقىيائمېرىكا

.بولدىسازاۋەرائلقىشىغاقىزغىنتەشكىالتلىرىنىڭ
مىنىستىرى رىئشالتاشقىيائمېرىكاسۆزىدە،قىلغانمەتبۇاتالرغامۇناسىۋەتبۇكۈنىشۇەئپەندىمەئيسادولقۇنرەىئسىقۇرۇلتىيىنىڭۇئيغۇر دۇنيا

ىلەنبقىلىشىئپادەائلقىشاليدىغانلىقىنىقىزغىنسۆزلىرىنىقىلغانيىغىنىغانۆۋەتلىك-52كېڭىشىنىڭھوقۇقكىشىلىكتدببىلىنكىننىڭائنتونىي
ۋەزىيىتىۇئيغۇر قىلىنغانېئالنائۋغۇست-31يىلىۆئتكەنتەرىپىدىنكومىسسارلىقىائلىيھوقۇقكىشىلىكتدبيىغىندانۆۋەتلىكبىرگە،بۇ

تەشكىالتىدۆۋلەتلەربىرلەشكەننۆۋەتلىك-73چاقىرىلغانجەنۋەدەفېۋرالغىچە-16فېۋرالدىن-14بۇيىلۋەدوكالتىنىڭوئمومىيھەققىدىكى
ۈئمىتۇلۇشىنىقويمۇزاكىرىگەمەخسۇسخاتىرىسىنىڭمۇناسىۋەتلىكۇئيغۇرالرغايىغىنىنىڭكومىتىتىھوقوقىمەدىنىيەتۋەىئقتىسادى،ىئجتىماي  ى

.بىلدۈردىقىلىدىغانلىقىنى
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ارت نى باشالتقان مۇھەممەد قارلۇق ەئپەندى كارلسرۇھە ۋە ستۇتتگ” ۋىجدان سەپىرى “گېرمانىيەدە ۋەلىسىپىت بىلەن 
كۈتۈۋېلىندىشەھەرلىرىدە قۇرۇلتاي ۋەكىللىرى تەرىپىدىن قىزغىنلىق بىلەن 

ۋەتەنپەرۋەر تۇرۇۋاتقان يىلدىن بۇيان سىياسى پاناھلىق تىلەپ 3رايونىدا ھېمەر ۇئزاقلىقتىكى كىلومېتىر 40گېرمانىيەنىڭ دورتمۇن شەھرىدىن 
فېۋرال -20ش مەقسىدىدە وئغالنىمىز مۇھەممەد قارلۇق،خىتاينىڭ ۇئيغۇرالر ۈئستىدىن يۈرگۈزىۋاتقان ىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى گېرمانىيە خەلقىغە ائڭلىتى

. دىىئكۈنى ۋەلىسىپىتلىك تەشۋىقات ھارۋىسى بىلەن دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مەركىزى جايالشقان مىيونخىنغا قاراپ يولغا چىققان 
كەلگەن، يېتىپ مارت كۈنى گېرمانىيەنىڭ كارلسرۇھە شەھرىگە -1يول يۈرۈپ كىلومېتىر 550يىگىتىمىز مۇھاممەت يۈسۈپ ۋەلىسىپىت بىلەن پىداكار 

.ىئدىغان قېرىنداشلىرىمىز كۈتىۋالكارلسرۇھە شەھرىدە ۇئنى دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىلى ەئنۋەر ەئھمەت باشچىلىقىدىكى بىر قىسىم 
كىلومېتىردىن 100شىۋىرغانالرغا قارىماي يەنە -كارلسرۇھە شەھرىدىن سەپىرىنى داۋامالشتۇرغان مۇھەممەد قارلۇق ەئپەندىم، قاتتىق سوغۇق ۋە قار 

رايونىدا ياشاۋاتقان قۇرۇلتاينىڭ ۋەكىلى ائبدۇشۈكۈر ھاجىم شتۇتگارت .  يېتىپ كەلدىشەھرىگە شتۇتگارت مارت كۈنى -3ائرتۇق يول يۈرۈپ 
. ىجاسارىتىگە ائپىرىن وئقۇشتكۈتۈۋېلىپ ۇئنىڭ پىداكار وئغالنىمىز مۇھەممەد قارلۇق ەئپەندىنى قېرىنداشلىرىمىز باشچىلىقىدىكى 

قى ۈئستىدىن بىلەن بىرگە ستۇتگارت شەھەر مەركىزىدە خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقېرىنداشلىرىمىز ۇئيغۇر ستۇتگارتتىكى مارت كۈنى -4
شەھرىگە ونخېن مىييۈرگۈزىۋاتقان ىئرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارشى نامايىش ۆئتكۈزگەن مۇھەممەد قارلۇق ەئپەندى شۇ كۈنى كەچتە ستۇتگارت شەھرىدىن 

.قاراپ يولغا چىقتى
.پىالنلىماقتايېتىپ كېلىشنى مارت كۈنى مىيونخىنغا -9مۇھەممەد قارلۇق ەئپەندى 

.ىتىپ ماڭغانيېزا ۇئيغۇر ىئرقىي قىرغىنچىلىقىغا مۇناسىۋەتلىك تەشۋىقات ۋەرەقچىلىرىنى تارق-شەھەر، يېزىمۇ-مۇھەممەد قارلۇق يول بوي  ى شەھەرمۇ
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