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Warmly Welcome the British Parliamentarians' Recognition 

of China's Atrocities Against the Uyghurs as Genocide. 

 
We are glad to hear that the British Parliamentarians recognized the atrocities 

perpetrated against the Uyghurs in occupied East Turkistan as genocide. This 

recognition of genocide follows similar determinations made by the U.S. State 

Department, Canadian and Dutch Parliamentarians. 

 

China occupied East Turkistan moving a massive number of troops, spreading CCP's 

propaganda, and made empty promises after assassinating East Turkistan's elite 

leaders, which included president Ahmetjan Kasimi with the help of the Soviet Union 

in 1949. China's government has systematically used genocidal policy against 

Uyghurs and other Turkic-speaking peoples since occupied.  

 

China has intensified its unhumanitarian policies by imprisoning millions in secret 

concentration camps, which can be regarded as the largest-scale detention since the 

Holocaust. Organ harvesting, forced labor, forced abortion, sterilization, sexual 

abuses, gang rape, forced children separation, mental torture since 2014. Under the 

CCP Sponsorship and protection, 1.1millon Han Chinese authorities often arranged in 

the Uyghur families while Chinese authorities took their husbands to jail or detained 

them in the camps. Uyghur women and girls are facing sexual abuse and other 

harassment in their own homes. 

 

We call all civilized and peace-loving worlds; follow the United States. British, 

Canadian, and Dutch parliaments recognize China's atrocities against Uyghurs as 

genocide. And take decisive action such as deploying Peacekeeping troops, 

abolishing trade agreements, and cancel the 2022 Olympics to stop ongoing China's 

genocide. Millions of innocent fathers, mothers, and children who are being 

destroyed every minute in very secret and silent ways desperately need your help to 

survive.   
 

Thank you, 

 

East Turkestan Government in Exile 

Website: www.etgov-in-exile.org 

Address: 2021 L St NW Ste 101-356 Washington, DC 20036 

April 22, 2021  

http://www.etgov-in-exile.org/
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 ەپىئرقىي قىرغىنچىلىق د  ۋەھشىيلىكىنى  قاراتقان  يغۇرالرغاۇئ  نىڭخىتاي نىڭى ېنتپارالم  نگىلىيەەئ
 قۇر رەھمەت ېئيتىمىز. ۋە چۇڭ   قىزغىن قارشى ائلىمىز  غانلىغىنى قىل  تىراپېئ

 
 قاراتقان  يغۇرالرغاۇئ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ۈركىستاندات  ەرقىيىئشغال قىلىنغان ش نىڭىېنتپارالم نگىلىيەەئ ىزب

  ۆلەتد ېرىكاائمبۇ .  ۇقبولد ۇشال خ ناھيىتى ڭالپقىلغانلىقىنى ائ تىراپېئ ەپىئرقىي قىرغىنچىلىق د ۋەھشىيلىكىنى
  ۇئچۇنچى غانىئتىراپ قىل ىىئرقىي قىرغىنچىلىقن ىدىن كىيىنكىېنتپارالم ندىيەالگول ۋە، كانادا ەھكىمىسىىئشلىرى م

 گە.ەئخمىيەتكە ىئ   زورىئنتايىن   بىزنىڭ كۆزلىگەن نىشانىمىزغا يىتىشتە   بۇ پارالمېنت بولۇپ
 

  ەرقىيائلغان ش ە ىئچىگ زقاسىمنى ۆئ ھمەتجانەئ  ېزىدېنتپر ەياردىمىد ڭىئتتىپاقىنى  ۋېتيىلى سو -1949
،   ەشۆتكي  سكەرلەرنىەئ ۈركۈمدىكىزور ت خىتاي ،ېيىنك  لتۈرگەندىنۆئ  قەسىتلەپ ەھبەرلىرىنىر  ائلى ۈركىستاننىڭت

ائرقىلىق  ىرىگە ىئشەندۇرۇشىلۋەد   ۇرۇقق  ۋە ،شتارقاتتى كەڭ لىرىنىەشۋىقاتت ساھتا ىنىسىتلىرىنىڭخىتاي كوم
قارشى ىئرقىي قىرغىن   يغۇرالرغاۇئبېسىۋالغان كۈنىدىن تارتىپ  ۆكۈمىتىھ  خىتاي. غانشەرقى تۇركىستاننى بېسىۋال

 .يۈرگۈزۈپ كەلمەك تە ېمىلىق قىلىش سىياسىتىنى سىست
 

گ تۇركى تىللىق مىللەتلەرنى ۇئيغۇر، قازاق ۋە باشقا مىليونلىغان تاجاۋۇزچىلىرى  خىتاي ، قاماش ېرلىرىغاجازا ال
 توپ ، قىلىش ۇغماس، ت ۈشۈرۈشباال چ ەجبۇرىي، مكە سىلىشمگەكەئ  ەجبۇرىيم ىئچكى ەئزاالرنى ېئلىپ سېتىش،

ىئنسان قىلىپىدىن  قىيناش قاتارلىق  پىسھىق ،  ۋېتىشائيرى  ەجبۇرىيم دىن ائنىالر -ائتا قىلىش ، بالىالرنى ۇنچىلىق باسق
 1.،ىمىيىتىنىڭ پىالنلىق وئرۇنالشتۇرۇشى بىلەنھاك خىتاي تاجاۋۇزچى. ارماقتاچىققان جىنىيەتلەرنى ېئلىپ ب

سوالنغان ائيىلىلەرگە   ، تۇرمىلەرگەغاالر مپىكادىرلىرىنى ەئرلىرى كا ائرتۇق خىتاي كومىنىست ندىنمىليو
جىنسىي ېئغىر  يىدەۆئ زۆئ ۋە قىزلىرىمىز دىمەك بىزنىڭ سۆيۇملىك ائنىلىرىمىز، سىڭىللىرىمىز  .ۇلماقتار وئرۇنالشتۇ 

 .ەلمەك تەك ۇچد دەپسەندىچىلىكلەرگە ۋە  ەندىچىلىكپاراك
 

  ،، كانادا نگىلىيەەئھۆكۇمىتى ۋە   اېرىك ائم خەلىق ائرا دۇنيادىن، ۆيىدىغانتىنچلىقنى س  ۋە ەدەنىيەتلىكبارلىق م بىز
  ەپىئرقىي قىرغىنچىلىق د ۋەھشىيلىكىنى ېئلىپ بېرىۋاتقان  يغۇرالرغاۇئ غا ەئگىشىپ خىتاينىڭېنتلىرىمپارال ەگولالندىي

، سودا   ۇشر ۇنالشتۇ وئر  سكەرلىرىنىتىنچلىق ساقالش ەئ ەمدەھ  ،ى جىددى تەلىپ قىلىمىزىشىنقىل تىراپېئ
قاتارلىق  ۇرۇشقالد مەلدىنەئ ۇسابىقىسىنىم  ەنھەرىكەتيىللىق وئلىمپىك ت-2022  ۋەبىكار قىلىش  ېلىشىمىنىك
شىنى  تېزدىن توختىىئرقىي قىرغىنچىلىقىنى ت خىتاي  ۋاملىشىۋاتقان، دا ېرىپب لىپېئ ەرىكەتلەرنىھ  ەسكىنك

 سورايمىز. 
 

  ۋەائتىالر ، ائنىالر   ۇناھمىليونلىغان بىگ  قانۋاتىنيوقىتىلى ەنبىل سۇلالرۇئ ەخپىيم سىرلىق ۋە ىئنتايىن ۇتتامىن ەرھ  
 .موھتاج ۇتولىم ڭىزگەياردىمىلەرنىڭ  سىز  قىلىش ۈئچۈن ھايات بالىالر
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