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شــەھىرىگە  50كىلومېتىــر كېلىدىغــان لوپنــۇر
ناھىيەســى بىلــەن تەكلىماكاننىــڭ جەنۇبىدىكــى
 - 2017يىلى  – 1مارت :خىتاي ئاخبارات ۋاســىتىلىرى،
خىتاينىــڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونىغــا نۇقتىلىــق
يــاردەم بېرىــش ئۈچــۈن بەلگىلەنگــەن  19ئۆلكــە
ۋە شــەھىرىنىڭ -9تۈركۈمدىكــى  4000يــاردەم
بەرگۈچــى كادىرنىــڭ ئارقىمۇ-ئارقىدىــن كېلىشــكە
باشــلىغانلىقىنى خــەۋەر قىلــدى.

چەرچــەن ناھىيەســىنى تۇتاشــتۇرىدىكەن .مەزكــۇر
يــول پۈتكەندىــن كېيىــن ،قــارا قــورۇم تاغلىــرى
ئېتىكــى رايونــى بىلــەن كورال-ئۈرۈمچــى لىنىيەســى
ئارىســىدىكى قاتنــاش ئاالقىســىدە زور ئۆزگىرىــش
بولىدىكــەن.
 - 2017يىلــى  – 1مــارت :دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ

 - 2017يىلــى  – 1مــارت :خىتــاي مۇتەخەسسىســلىرى
بايقــال كۆلىنىــڭ ســۈيىنى تۇرۇبــا ئارقىلىــق
توشــۇپ كېلىــش پىالنىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى.
مەلــۇم بولۇشــىچە ،گەنســۇ ئۆلكىســىنىڭ مەركىــزى
لەنجــۇ شــەھىرىدىكى شــەھەر ۋە يېــزا پىالنــاش
ئىنســتىتۇتىنىڭ خادىملىــرى بايقــال كۆلىدىــن،
گەنســۇنىڭ چىلەنشــەن تاغلىــرى رايونــى ۋە لەنجــۇ
شــەھىرىگە تۇتىشــىدىغان  1700كىلومېتىرلىــق
تۇرۇبــا ياتقــۇزۇپ ،بايقــال كۆلىنىــڭ ســۈيىنى بــۇ
جايالرغــا توشــۇپ كېلىــپ ،ئېغىرلىشــىۋاتقان
قۇرغاقچىلىــق مەســىلىنى ھــەل قىلىــش ھەققىــدە بىــر
پىــان اليىھەســىنى ئوتتۇرىغــا قويغــان.

رەئىسى رابىيە قادىر خانىم  -1مارت كۈنى ئامېرىكا
دۆلــەت مەجلىســىدە بىــر نەچچــە نەپــەر مەجلىــس
ئەزاســى بىلــەن كۆرۈشــۈپ ،ئۇيغۇرالرنىــڭ ھازىرقــى
ۋەزىيىتــى ھەمــدە دۇچ كېلىۋاتقــان كونكرېتنــى
مەســىلىلىرى ھەققىــدە ســۆھبەت ئېلىــپ بــاردى؛
ســۆھبەت داۋامىــدا ،دۆلــەت مەجلىســى ئەزاســى
رورا باكىــر ئەپەنــدى رابىيــە خانىمنىــڭ ئۇيغــۇرالر
ھەققىــدە گۇۋاھلىــق بېرىــش يىغىنــى ئېچىــش،
قانــۇن اليىھەســى چىقىرىــش قاتارلىــق بىــر يــۈرۈش
تەلەپلىرىنــى ئاڭلىغاندىــن كېيىــن ،كىشــىلىك
ھوقــۇق كومىتېتــى باشــلىقى كىرىســتوفىر ســىمىت
قاتارلىــق مەجلىــس ئەزالىــرى بىلــەن كۆرۈشــتۈرۈپ،
مۇزاكىرىلــەر ئېلىــپ بــاردى.

 - 2017يىلــى  – 1مــارت :خىتــاي تەكلىمــاكان
قۇملۇقىنــى كېســىپ ئۆتىدىغــان يەنــە بىــر
ئاســفالت يــول ياســايدىغانلىقىنى ئېــان قىلــدى.
تارىــم ئويمانلىقىنىــڭ شــىمالى بىلــەن جەنۇبىنــى
تۇتاشــتۇرىدىغان مەزكــۇر يېڭــى يولنىــڭ ئومۇمىــي
ئۇزۇنلۇقــى  330كىلومېتىــر بولــۇپ ،بــۇ يــول كــورال
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 - 2017يىلــى  – 2مــارت :د ئــۇ ق مۇئاۋىــن رەئىســى
ئۈمىــد ئاگاھــى ۋە پەرھــات مۇھەممىــدى ئەپەندىلــەر
 – 2017يىلــى  - 2مــارت كۈنــى گېرمانىيــە
پايتەختــى بېرلىنغــا بېرىــپ ،گېرمانىيــە تاشــقى
ئىشــار مىنىســتىرلىقى ئىنســان ھەقلىــرى
كومىتېتــى خىتــاي ئىشــلىرى بۆلۈمىنىــڭ مەســئۇلى
جۇتتــا كۆلىــچ خانىــم ،ئىنســان ھەقلىــرى كومىتېتى
شــەرقىي ئاســىيا بۆلۈمىنىــڭ مۇئاۋىــن مەســئۇلى
تومــاس ۋىممــەر ئەپەنــدى ھەمــدە تاشــقى ســودا
ۋە ئاالقــە بۆلۈمــى خادىمــى تېلمــان ئەپەندىلــەر
بىلــەن كۆرۈشــۈپ ،ئۇيغۇرالرنىــڭ نۆۋەتتىكــى
ۋەزىيىتــى تەپســىلىي مەلۇمــات بــەردى ۋە ھــەر خىــل
دوكالتالرنــى تەقدىــم قىلــدى.

 - 2017يىلــى  – 3مــارت :ئامېرىــكا دۆلــەت
ئىشــار مىنىســتىرلىقىنىڭ يىللىــق دوكالتىــدا
ئۇيغۇرالرنىــڭ ۋەزىيىتــى كــۈن تەرتىپكــە كەلــدى؛
دوكالتنىــڭ خىتايغــا ئائىــت قىســىمىدا ئۆتكەن بىر
يىــل ئىچىــدە خىتايدىكــى پۇقراالرنىــڭ كىشــىلىك
ئەركىنلىكــى ۋە سىياســىي ھوقۇقلىرىنىــڭ ئېغىــر
دەرىجىــدە دەپســەندە قىلىنغانلىقــى ،ئۇيغــۇر ۋە

تىبــەت قاتارلىــق مىللەتلەرنىــڭ تېخىمــۇ ئېغىــر
بېســىم ۋە كەمسىتىلىشــكە ئۇچرىغانلىقــى قەيــت
قىلىنــدى.
 - 2017يىلــى  – 3مــارت :مىيۇنخېــن شــەھىرىدە
ئۆتكۈزۈلگــەن ھەر مىللەت خەلقىنىــڭ مەدەنىيەت-
ســەنئەت كۆرىكىدە ئۇيغۇر ئۆســمۈرلىرىمۇ سەنئەت
نومۇرلىرىنــى كۆرســىتىپ ئالقىشــقا ئېرىشــتى.
 - 2017يىلــى  – 6مــارت« :ياپونىيــە ۋاقتــى» گېزىتــى
خىتاينىــڭ ئۇيغــۇر ئېلىدىكــى قاتتىــق قــول
سىياســىتى ھەققىــدە بــاش ماقالــە ئېــان قىلــدى؛
ماقالىــدە« ،تاراتقــۇالر يېقىنقــى بىرقانچــە
يىلــدا بــۇ رايونــدا يۈزلىگــەن كىشــىلەرنىڭ
ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنــى ئىلگىــرى ســۈرمەكتە...
بېيجىــڭ گۇمىدىكــى پىچاقلىــق ھۇجــۇم ۋەقەســىنى
سۇيىئىســتېمال قىلىــپ ،مىڭلىغــان ئەســكەر
ۋە ئــۇرۇش ئاپتوموبىللىرىنــى كوچىغــا چىقىرىــپ
‹تېررورلۇققا قارشــى› ھەربىي ھەيۋە كۆرســەتمەكتە.
كومپارتىيەنىــڭ شــىنجاڭدىكى بىرىنچــى نومۇرلــۇق
كاتتىبېشــى ‹تېررورچىالرنىڭ جەســەتلىرىنى خەلق
ئۇرۇشــىنىڭ بىپايــان دېڭىزىغــا كۆمۈۋېتەيلى› ،دەپ
چاقىرىــق قىلماقتــا ».دېگــەن ئىبارىلەرگــە ئــورۇن
بېرىلــدى.
 - 2017يىلــى  – 6مــارت :خىتــاي دائىرىلىــرى
قەشــقەردە يۇقىــرى مائاشــلىق  3000ســاقچى قوبــۇل
قىلىدىغانلىقىنى ئۇقتــۇردى؛ خىتاي تاراتقۇلىرىدىن
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خىتــاي مەركىــزى تېلېۋىزىيــە ئىستانسىســى

 - 2017يىلــى  – 8مــارت :بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر

قاتارلىــق تاراتقۇلىرىدىن مەلۇم بولۇشــىچە ،قەشــقەر

تەشــكىالتى كىشــىلىك ھوقــۇق ئالىي كومىسســارى

شــەھەرلىك ھۆكۈمــەت -6مــارت ئېــان چىقىرىــپ،

زەيــد رەئــد ئەلھۈســەيىن  - 8مــارت كۈنــى جەنــۋەدە

قەشــقەرنىڭ مۇقىملىــق خىزمىتىنــى ياخشــىالش

قىلغــان ســۆزىدە ،خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغــۇر

ئۈچــۈن ،يۇقىــرى مائــاش بىلــەن خىتاينىــڭ

ئېلــى ۋە تىبەتتــە يۈرگۈزۈۋاتقــان مىللىــي ۋە دىنــى

ھەرقايســى ئۆلكــە ،شــەھەرلىرىدىن  3000ســاقچى

بېســىم سىياســىتىنى تەنقىــد قىلــدى.

قوبــۇل قىلىدىغانلىقىنــى ئۇقتۇرغــان.
 - 2017يىلــى  – 8مــارت :ئەنقــەرەدە چاقىرىلغان ئايالالر
 - 2017يىلــى  – 7مــارت :ياپونىيــە پارالمېنتىــدا
چاقىرىلغــان -49نۆۋەتلىــك ياپونىيــە كۇرىئاتكــې
ئۇيۇشمىســى ئاســىيا مۇنبىرىنىــڭ ئىلمىــي
مۇھاكىمــە

يىغىنىــدا

ئۇيغــۇر

مەسىلىســى

ئاڭلىتىلــدى؛ يىغىنــدا ،ياپونىيــە پارالمېنت ئەزاســى
ۋادا ماســۇمۇنې ،ياپونىيــە ھــاۋا ئارمىيەســىنىڭ
گېنېراللىرىدىــن ئىمامىچــى قاتارلىقــار تەرىپىدىــن
ياپونىيەنىــڭ نۆۋەتتىكــى سىياســىي ۋەزىيىتــى
ۋە ئامېرىــكا بىلــەن بولغــان ھەمكارلىقلىــرى
توغرىســىدا دوكالت بېرىلگــەن بولــۇپ ،ئۇندىــن
باشــقا يىغىنــدا يەنــە ،ياپونىيــە ئۇيغــۇر بىرلىكــى
تەشــكىالتىنىڭ رەئىســى تۇرمۇھەممــەت ھاشــىم
ئۇيغــۇر مەسىلىســى توغرىســىدا دوكالت بەرگــەن.

ھوقۇقــى يىغىنىــدا ئۇيغــۇر ئاياللىــرى مەسىلىســى
ئوتتۇرىغــا قويۇلــدى؛ ئىككــى كــۈن داۋامالشــقان
بــۇ خەلقئــارا يىغىنغــا ئەزەربەيجــان ،قازاقىســتان،
قىرغىزىســتان ،ماكېدونىيــە ،ئافغانىســتان ،ئىــران،
ئىــراق ،ســۇرىيە ۋە رۇســىيە فېدېراتسىيەســى
قاتارلىــق  12دۆلــەت ۋە رايوندىــن كەلگــەن ئاممىــۋى
تەشــكىالت مەســئۇللىرى ھــەم ئايــال پائالىيەتچىلەر
قاتناشــتى .ئۇيغۇرالرغــا ۋاكالىتــەن تۈركىيەنىــڭ
ئىســتانبۇل

شــەھىرىدىن

كەلگــەن

ئۇيغــۇر

پائالىيەتچــى شــائىرە نۇرئــەال گۆكتــۈرك خانىــم
ئىشــتىراك قىلــدى .يىغىنغــا يەنــە تــۈرك دۇنياســى
ئاياللىــرى دوســتلۇق ۋە ھەمكارلىــق تەشــكىالتى
رەئىســى ،ســابىق پارالمېنــت ئەزاســى شــەنول بــال
خانىــم ،ياۋرو-ئاســىيا ئىنســان ھەقلىــرى مۇنبىــرى
رەئىســى ئابدۇلــاھ بۇكســۇر ئەپەندىلــەر قاتنىشــىپ
ســۆز قىلــدى.
 - 2017يىلــى  – 8مــارت :ئامېرىكىدىكــى ئۇيغــۇر
كىشــىلىك ھوقــۇق ئورگىنــى -8مــارت كۈنــى
خەلقئــارا ئايالــار بايرىمــى مۇناســىۋىتى بىلــەن
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بايانــات ئېــان قىلىــپ ،خەلقئــارا جەمئىيەتنــى
ئۇيغــۇر ئاياللىرىنىڭ كىشــىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىگە
كۆڭــۈل بۆلۈشــكە چاقىــردى.
 - 2017يىلــى  – 8مــارت :رابىيــە قادىــر خانىــم 8
– مــارت خەلقئــارا خانىــم – قىــزالر بايرىمــى
مۇناســىۋىتى بىلــەن ئەركىــن ئاســىيا رادىيوســىنىڭ
زىيارىتىنــى قوبــۇل قىلىــپ« :پۈتــۈن دۇنيــا
مىقياســىدا ئايالالرنىــڭ ئەرلــەر بىلــەن ھوقۇقتــا
بــاراۋەر بولۇشــنى ئىشــقا ئاشۇرۇشــنى تەشــەببۇس
قىلىۋاتقــان بولســا ،ئۇيغــۇر ئايالــار ئەزەلدىــن
ئەرلــەر بىلــەن ھوقــۇق ،مەنپەئــەت جەھەتتــە بــاراۋەر
بولــۇش ،قەدىر-قىممــەت جەھەتتــە باراۋەر بولۇشــقا
ئېرىشــىپ بولغــان ،ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن ئايالالرنىــڭ
نومۇســىنى قوغدىشــى ۋەتەننــى قوغداشــقا بــاراۋەر
بولغاچقــا ،جــان ۋە قــان بــەدەل بېرىــپ ئاياللىرىنــى
قوغداۋاتىــدۇ ،شــۇڭا ئۇيغــۇر ئاياللىرىنىــڭ
ئورنــى بولســا ئەرلــەر بىلــەن بــاراۋەر بولۇشــتىن
ئالالبــۇرۇن ھالقىغــان ،خىتــاي ئۇيغــۇر ئاياللىرىنىڭ
ئىرادىســىنى ســۇندۇرۇش ئۈچــۈن بارلىــق باســتۇرۇش
سىياســەتلىرىنى قوللىنىۋاتقــان بولســىمۇ ،ئــۇالر
شــۇ بــاراۋەر ھوقۇقنــى ھەمــدە تىنچلىقنــى ئېلىــپ
كېلىشــتە كۆۋرۈكلــۈك رول ئوينــاش ئۈچــۈن
تىرىشــىۋاتىدۇ ،ئۇيغــۇر ئاياللىرىنىــڭ ئىرادىســىگە
ئاپىرىــن ئوقۇيمــەن ».دېــدى ۋە دۇنيــا ئايالــار
بايرىمــى كۈنىــدە يەنىال خىتــاي ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇر
ئاياللىرىنىــڭ ئىرادىســىنى ســەل چاغلىماســلىققا،
ئۇالرنــى ئاشــقۇن ئۆچمەنلىككــە تارتىــپ ئېلىــپ
كەلمەســلىككە ،ئۇيغــۇر ئاياللىــرى ئۈســتىدىن

ئېلىــپ بېرىۋاتقان بېســىم ۋە زۇلۇم سىياســەتلىرىنى
توختىتىشــقا چاقىرىــش بىلــەن بىرلىكتــە ،دۇنيــا
جامائەتچىلىكىنىمــۇ ئۇيغۇر ئاياللىــرى ئۇچراۋاتقان
زۇلۇمالرغــا قــاراپ تۇرماســلىققا ،خىتاينىــڭ ئۇيغۇر
ئاياللىرىغــا قىلغــان ۋەھشــىيلىكلىرى كېڭىيىــپ
كەتســە ،دۇنياغىمــۇ تەھدىــت بولىدىغانلىقىنــى
تونــۇپ يېتىشــكە چاقىــردى.

 - 2017يىلــى  – 8مــارت :مەركىــزى خوڭكوڭدىكــى
«جۇڭگــو كىشــىلىك ھوقــۇق ھەرىكىتــى ئۇچــۇر
مەركىــزى» -8مــارت كۈنــى بىــر ئۇچــۇر تارقىتىــپ،
خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ خېنــەن ئۆلكىســىدە
تۇرۇشــلۇق قوراللىــق ســاقچى قىســىم -128
دېۋىزىيەســىدىن  1000نەپــەر قوراللىــق ســاقچىنى
ئىككــى كــۈن ئــاۋۋال ئۇيغــۇر دىيارىنىــڭ خوتــەن
ۋە قەشــقەر ۋىاليەتلىرىگــە يۆتكىگەنلىكىنــى،
رايونــدا بەلكىــم چــوڭ بىــر ۋەقــە چىققــان بولۇشــى
مۇمكىنلىكىنــى بىلــدۈردى.
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 - 2017يىلــى  – 8مــارت – 8 ،-7 :مــارت كۈنلىرىــدە
يەكەنــدە مۇقىملىــق خىزمەتلىرىنــى تەكشــۈرگەن
ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونلــۇق پارتكومنىــڭ مۇئاۋىــن
ســېكرېتارى جــۇ خەيلــۈن ،يەكەنــدە قاتتىــق زەربــە
بېرىشــنىڭ يۇقىــرى بېســىملىق ھالىتىنــى قەتئىــي
داۋامالشتۇرۇشــنى تەلــەپ قىلغــان.
 - 2017يىلــى  – 9مــارت :خىتاينىــڭ «يــەر شــارى
ۋاقتــى» گېزىتــى پەيشــەنبە كۈنــى خــەۋەر تارقىتىــپ،
ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايــون دائىرىلىرىنىــڭ بــۇ يىــل
ئىچىدە «ئەســەبىيلىككە قارشــى تــۇرۇش» ھەققىدە
يېڭــى بىــر قانۇن-تــۈزۈم ئېــان قىلىدىغانلىقىنــى
جاكارلىــدى .خەۋەردىــن قارىغانــدا يەنــە ،ئۇيغــۇر
ئاپتونــوم رايــون دائىرىلىــرى يەنــە بــۇ ئــاي
ئىچىــدە ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونىنىــڭ ئىنتېرنېــت
بىخەتەرلىــك بەلگىلىمىســىنىمۇ ماقۇلاليدىكــەن.
 - 2017يىلــى  – 9مــارت :مەركىــزى فىرانســىيەدىكى
«خەلقئــارا ژۇرنالىســتالر بىرلىكــى» بايانــات
ئېــان قىلىــپ ،ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايوننىــڭ
رەئىســى شــۆھرەت زاكىرنــى ئۇيغــۇر ئېلىدىكــى
ســاقچىالرنىڭ ھوقۇقنــى سۇيىئىســتېمال قىلىــش
ئەھۋالىنــى تەكشۈرۈشــكە چاقىــردى.
 - 2017يىلــى  – 9مــارت :خىتــاي ھۆكۈمىتــى پەيشــەنبە
كۈنــى ( – 9مــارت) «ئامېرىكىنىــڭ يىللىــق
كىشــىلىك ھوقــۇق دوكالتــى» نــى ئېــان قىلىــپ،
ئۇنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق خاتىرىســىنى ناھايىتــى
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قورقۇنچلــۇق ،دەپ تەســۋىرلىدى.
 - 2017يىلى  – 10مارت :دائىرىلەر ئۇيغۇر رايونىدىكى
ئۈندىــدار قاتارلىــق ئىجتىمائىــي تاراتقــۇالردا ئېــان
چىقىرىــپ ،پۇقراالرنىــڭ قولىدىكــى ئېشــىپ قالغــان
دېھقانچىلىــق دورىلىرىنــى ،پاتىلــداق ،ســەرەڭگە
قاتارلىــق بۇيۇمالرنــى ،ئارتــۇق ئەمگــەك قوراللىرىنى
ۋە «دىنىــي ئەســەبىيلىك» تۈســىدىكى بۇيۇملىرىنى
دەرھــال تاپشۇرۇشــنى تەلــەپ قىلغــان؛ ئۈندىــداردا
تارقالغــان بــۇ ئۇقتۇرۇشــتىن مەلــۇم بولۇشــىچە،
ئەگــەر پۇقــراالر قولىدىكــى ئېشــىپ قالغــان بــۇ خىل
ئارتــۇق بۇيۇمالرنــى 1-ئاپرېلغا قەدەر تاپشۇرمىســا،
تېررورلــۇق قانۇنــى ،جىنايــى ئىشــار قانۇنــى،
ئامانلىــق باشــقۇرۇش جــازا قانۇنــى ...قاتارلىــق
قانــۇن ،نىزامالرغــا ئاساســەن جازالىنىدىكــەن.
 - 2017يىلــى  – 10مــارت :خىتــاي رەئىســى شــى
جىنپىــڭ جۈمــە كۈنــى خىتــاي خەلــق قۇرۇلتىيىغــا
قاتنىشــىۋاتقان ئۇيغــۇر رايونــى ۋەكىللــەر
ئۆمىكىنىــڭ گۇرۇپپــا يىغىنىغا قاتنىشــىپ ،ئۇيغۇر
رايونىــدا «پــوالت قورغــان» قــۇرۇش ئارقىلىــق ئۇنىڭ
مۇقىملىقىغــا كاپالەتلىك قىلىشــنى تەلــەپ قىلدى.
 - 2017يىلــى  – 10مــارت :دوتســېنت دوكتــور ئەركىــن
ئەكرەم شــەرقىي تۈركىســتان مائارىپ ۋە ھەمكارلىق
جەمئىيىتىنىــڭ ئىســتانبۇل چاپىدىكــى مەركىزىــدە
ئۆتكۈزۈلگــەن ســۆھبەت يىغىنىغــا ئىشــتىراك
قىلىــپ« ،ئۆزگىرىۋاتقــان دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە شــەرقىي
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تۈركىســتان» تېمىســىدا لېكســىيە ســۆزلىدى؛
يىغىنغــا جەمئىيــەت رەھبەرلىــرى ۋە ئەزالىــرى
شــۇنداقال ئىســتانبۇلدا ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرالردىــن
بولــۇپ  100دىــن ئارتــۇق ئــادەم قاتناشــتى.

خەلقئارالىــق تــۈرك دۇنياســى يېــزا ئىگىلىــك
مەھســۇالتلىرى يەرمەنكىســىدە ئۇيغــۇر مەدەنىيىتــى
ۋە ئۇيغۇرالرنىــڭ بۈگۈنكــى ۋەزىيىتــى تونۇتۇلــدى؛
ئۇيغۇرالرغــا ۋاكالىتــەن قەيســەرىدە پائالىيــەت ئېلىپ
بېرىۋاتقــان شــەرقىي تۈركىســتان مەدەنىيــەت ۋە
ھەمكارلىــق جەمئىيىتــى مەخســۇس بۆلــۈم ئېچىــپ،
ئۇيغــۇر مەدەنىيىتىنــى تونۇتقاندىــن ســىرت ،خىتــاي
ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرغــا ئېلىــپ بېرىۋاتقــان
بېســىم سىياســىتى ئەكــس ئەتتۈرۈلگــەن رەســىم
ۋە لوزۇنكىالرنــى ئېســىپ تۈركىيــەدە ئۇيغــۇرالر
توغرىســىدا نەشــر قىلىنغــان كىتاب-ژۇرنالالرنــى
قويــۇپ ،ئۇيغۇرالرنىــڭ ھازىرقــى ئېچىنىشــلىق
ۋەزىيىتىنــى تونۇتماقتــا .بۇالردىــن باشــقا ،يەرمەنكــە
مەيدانىغــا تونــۇر ســېلىپ ،ئۇيغــۇر نانلىرىنــى
ســېتىپ ئۇيغــۇر مەدەنىيىتــى تونۇتتــى.

 - 2017يىلــى  – 10مــارت :خىتاينىــڭ بىخەتەرلىــك ۋە
تېررورلۇققــا قارشــى تــۇرۇش ئىشــلىرىغا مەســئۇل
دۆلــەت كومىسســارى چېــن گوپىــڭ «شــەرقىي
تۈركىســتان ئىســام ھەرىكىتى خىتاينىڭ ئىجتىمائىي
مۇقىملىقــى ،ئىقتىســادى تەرەققىياتــى ۋە دۆلــەت
بىخەتەرلىكــى ئۈچــۈن ئــەڭ زور خىرىــس» دېگــەن.
 - 2017يىلــى  – 10مــارت :تۈركىيەنىــڭ ئوتتۇرا رايونىغا
جايالشــقان ئۇيغــۇرالر ئــەڭ كــۆپ ئولتۇراقالشــقان
قەيســەرى شــەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگــەن -12نۆۋەتلىــك

 - 2017يىلــى  – 10مــارت :قازاقىســتاندىكى ئۇيغــۇر
مەكتىپــى «يۇنېســكو» قارمىقىدىكــى مەكتەپلــەر
بىرلەشمىســىگە ئــەزا بولــدى؛  - 10مــارت كۈنــى،
ئالمۇتــا شــەھىرىنىڭ دوســتلۇق مەھەللىســىگە
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ئورۇنالشــقان ئابدۇلــا روزىباقىيېــف نامىدىكــى
-153گىمنازىيــە مەكتىپىــدە مەزكــۇر مەكتەپكــە
بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتى مائارىــپ،
ئىلىم-پــەن ۋە مەدەنىيــەت تەشــكىالتى
قارمىقىدىكــى مەكتەپلەر بىرلەشمىســىنىڭ ئەزالىق
گۇۋاھنامىســىنى تاپشــۇرۇش مۇراســىمى بولــۇپ
ئۆتتــى .ئۇنىڭغــا ب د ت مائارىــپ ،ئىلىم-پــەن ۋە
مەدەنىيەت تەشــكىالتى (يۇنېسكو)نىڭ ۋەكىللىرى،
ئالمۇتــا شــەھەرلىك ،ناھىيەلىــك ھۆكۈمــەت
ئورگانلىــرى ،جەمئىيەتلىــك بىرلەشــمىلەر
ۋەكىللىــرى ،شــەھەرلىك ئالىــي كېڭــەش ۋە
قازاقىســتان خەلقلىــرى كېڭىشــىنىڭ ئەزالىــرى،
گىمنازىيــە كوللېكتىپــى ۋە ئوقۇغۇچىلىــرى،
زىيالىيــار ،يۇرت-جامائەتچىلىكــى ۋە باشــقىالر
قاتناشــتى.

 - 2017يىلــى  – 14مــارت :ئۇيغــۇر رايونلــۇق ج خ
تارماقلىــرى يېقىنــدا ئېــان قىلغــان ئۆزىنــى مەلــۇم
قىلغــان ئاتالمىــش تېررورچىالرغــا كەڭچىلىــك
قىلىدىغانلىقــى ھەققىدىكــى چاقىرىقــى خەلقئــارا
ئاخباراتنىــڭ دىققىتىنــى تارتتــى .رويتېــرس
تورىنىــڭ بــۇ ھەقتىكــى خەۋىرىــدە ،خىتاينىــڭ
مەزكــۇر چاقىرىقىدىكــى كەڭچىلىــك تەدبىرىنىــڭ
گۇمانلىــق ئىكەنلىكــى ،خىتــاي دائىرىلىرىنىــڭ
رايوندىكــى ئۆزىگــە قارشــى تەھدىتنــى كۆپتــۈرۈپ
تەشــۋىق قىلىۋاتقانلىقــى ۋە رايوندىكــى قارشــىلىق
ھەرىكەتلىرىنىــڭ مەنبەســى خاتــا سىياســەت
ئىكەنلىكــى ئىلگىــرى ســۈرۈلدى.
 - 2017يىلــى  – 15مــارت :يەرلىــك ســاقچىالر «3
قانۇنســىز ،بىــر بۇيۇم» نــى ۋاقتىدا تاپشــۇرمىغان
پۇقراالرنىــڭ جازالىنىدىغانلىقىنــى دەلىللىــدى؛
ئۇيغــۇر رايونىدىكــى يەرلىــك ســاقچى دائىرىلــەر
ئۆتكــەن ھەپتــە ئۈندىــداردا ئېــان چىقىرىــپ،
پۇقراالردىــن « 3قانۇنســىز ،بىــر بۇيــۇم» نــى
دەرھــال تاپشۇرۇشــىنى1 ،-ئاپرېلغــا قــەدەر
تاپشــۇرمىغانالرنىڭ «تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش
قانۇنــى»« ،جىنايــى ئىشــار قانۇنــى»« ،ئامانلىق

 - 2017يىلــى  – 14مــارت :مەركىــزى ئامېرىكىــدا
بولغــان خەلقئــارا ئەركىنلىــك ئۆيى تەشــكىالتىنىڭ
يېقىنــدا ئېــان قىلغــان دوكالتىــدا خىتايــدا 100
مىليــون كىشــىنىڭ دىنىــي ئېتىقــادى ســەۋەبلىك
زۇلــۇم چېكىۋاتقانلىقــى بىلدۈرۈلــدى.
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باشــقۇرۇش جــازا قانۇنــى» قاتارلىــق قانــۇن-
تۈزۈملەرگــە ســېلىنىپ ،جازالىنىدىغانلىقىنــى
ئاگاھالندۇرغــان ئىــدى .بۇ ئەھۋالنىــڭ توغرىلىقىنى
خۇتەننىــڭ مەلــۇم ناھىيەســىدىكى نۆۋەتچى ســاقچى
خادىمــى دەلىللىــدى.
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 - 2017يىلــى  – 16مــارت :د ئــۇ ق رەھبەرلىرىنىــڭ ب
د ت كىشــىلىك ھوقــۇق كېڭىشــىنىڭ -34نۆۋەتلىــك
يىغىنــى مۇناســىۋىتى بىلــەن جەنــۋەدە ئېلىــپ بارغــان
پائالىيەتلىــرى -10مــارت باشــلىنىپ – 16 ،مــارت
ئاخىرالشــتى.
 - 14مــارت كۈنــى د ئــۇ ق رەھبەرلىــرى ئېلىــپ
بارغــان تۇنجــى پائالىيــەت ب د ت كىشــىلىك
ھوقــۇق ئالىــي كومىسســارلىقى دىنىــي ئىشــار
بويىچــە ئاالھىــدە ئەمەلــدارى ئەھمــەد شــاھېد
بىلــەن ئۇچرىشــىش بولــدى .ئۇچرىشىشــتا د
ئــۇ ق بــاش كاتىپــى دولقــۇن ئەيســا ۋە د ئــۇ ق
پىروگراممــا يېتەكچىســى پېتىر ئىرۋېــن ئەپەندىلەر
ئۇيغۇرالرنىــڭ دىنىــي ئېتىقادىنىــڭ دەپســەندە
قىلىنىشــىغا ئائىــت مەســىلىلەرنى ئەتراپلىــق
ئاڭالتتــى .شــۇنداقال بىــر قاتــار بىرقانچــە دىنىــي
زاتالرنىــڭ ئەھۋاللىــرى توغرىســىدا مەلۇمــات بەردى
ۋە مەخســۇس ھازىرالنغــان دىنىــي بېســىمالرغا
ئائىــت دوكالتالرنــى تەقدىــم قىلــدى.

شىۋېتســارىيەنىڭ جەنــۋە شــەھىرىدە ب د ت
ۋېلســون مەركىزىــدە يەنــە ب د ت كىشــىلىك
ھوقــۇق ئالىــي كومىسســارلىقى ئاســىيا ئىشــلىرى
بۆلۈمــى مەســئۇلى كىرىســتىنا خانىــم ۋە ب د ت
ئالىــي كومىسســارلىقى ئىز-دېرەكســىز غايىــب
بولغانــار بۆلۈمىنىــڭ مەســئۇلى برېنــدا ۋۇكوۋىــچ
خانىمــار بىلــەن ئۇچرىشــىش ئۆتكــۈزدى.
ئۇچرىشىشــتا ،قانۇنســىز تۇتقــۇن قىلىــش ،نــەق
مەيدانــدا ئېتىــپ تاشــاش ،تۈرمىلــەردە تەن جازاســى
بېرىــش ،پاســپورت يىغىۋېلىــش ،ئۇچرىغانــا يــەردە
تەكشــۈرۈش ،ســاياھەت ئەركىنلىكىنــى چەكلــەش
ۋە ئىز-دېرەكســىز يوقىتىۋېتىــش قاتارلىــق خىتــاي
ســاقچى ئورگانلىــرى ئۇيغــۇرالر ئۈســتىدىن ئىجــرا
قىلىۋاتقــان جىنايەتلەرنــى بىرمۇبىــر ئاڭلىتىلــدى.
 - 16مــارت كۈنــى د ئــۇ ق ۋەكىللىــرى ب د ت
كىشــىلىك ھوقــۇق كېڭىشــىنىڭ ۋىلســون مەركىزىــدە،
ۋە ب د ت بــاش شــىتابىدا بــەزى دۆلەتلەرنىــڭ
ئەلچىلىــرى بىلــەن ئايرىــم ئۇچرىشىشــار ئېلىــپ
بېرىــش بىلــەن بىرگــە ،ئــۇ ن پ ئــو ،خەلقئارا كىشــىلىك
ھوقــۇق فېدېراتسىيەســى ،خەلقئــارا تىبــەت ھەرىكىتــى
تەشــكىالتى قاتارلىــق كىشــىلىك ھوقۇق تەشــكىالتلىرى
ئۇيۇشــتۇرغان يىغىنالرغــا قاتناشــتى ھەمــدە يىغىنــدا
ســۆز ئېلىــپ ،ئۇيغــۇرالر مەسىلىســىنى ئاڭالتتــى.

- 15مــارت كۈنــى د ئــۇ ق بــاش كاتىپــى دولقــۇن
ئەيســا باشــچىلىقىدىكى د ئــۇ ق ۋەكىللىــرى
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 - 2017يىلــى  – 16مــارت :ئامېرىكىدىكــى كىشــىلىك

ئىشلىرىدا خىتايغا بېسىم قىلىشىنى ئۈمىد قىلدى

ھوقــۇق ئورگىنــى ئەركىنلىــك ســارىيى خىتاينــى
زىيــارەت قىلىــش ئالدىــدا تۇرغــان ئامېرىــكا دۆلــەت
ئىشــلىرى مىنىســتىرى رېكــس تىللېرســوندىن
ئۇيغــۇر تــور بــەت باشقۇرغۇچىســى تۇرســۇنجان
مەمــەت قاتارلىــق  7نەپــەر ۋىجــدان مەھبۇســىنىڭ
ئەھۋالىنــى سۈرۈشــتە قىلىشــنى تەلــەپ قىلــدى.
 - 2017يىلــى  – 16مــارت :دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ
رەئىســى رابىيــە قادىــر خانىــم -16مــارت كۈنــى
ئامېرىكا كېڭەش پاالتاســىنىڭ ۋاشــىنگتون كولومبىيە
ئاالھىــدە رايونــى ئەزاســى پائــۇل ســترائۇس بىلــەن
ســۆھبەتتە بولــدى .رابىيــە قادىر خانىم ئۇچرىشىشــتا،
ئامېرىكىنىــڭ ،ئامېرىكىدىكــى كىشــىلىك ھوقــۇق
كومىتېتلىرىنىــڭ ئۇيغــۇرالر دۇچ كېلىۋاتقــان ئاالھىــدە
مەســىلىلەرگە ئاالھىــدە كۆڭــۈل بۆلۈشــىنى تەلــەپ
قىلــدى شــۇنداقال دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىدىكى
ئۇيغــۇر مۇســاپىرالرنى قۇتۇلدۇرۇۋېلىــش بويىچــە بەزى
تەكلىــپ – اليىھەلەرنــى ســۇندى.

 - 2017يىلى  – 17مارت :خەلقئارا كىشــىلىك ھوقۇقنى
كۆزىتىــش تەشــكىالتى خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئۇيغــۇر
ئېلىــدا تېررورلــۇق بىلــەن ئەيىبلەنگــەن ۋەقەلەرگــە
ئائىــت ئېنىــق ئىســپاتالرنى ئاشــكارىلىمىغۇچە،
ئۇنىڭ تېررورلۇققا قارشــى كۈرەش قىلىۋاتقانلىقىغا
ئىشىنىشــكە بولمايدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى.
 - 2017يىلــى  – 19مــارت :ياپونىيــە ئۇيغــۇر بىرلىكــى
تەشــكىالتى ياپونىيەدىكــى ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى
قوللىغۇچــى ياپونالرغــا نورۇزلــۇق داســتىخان
ســېلىپ ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەنئەنىــۋى بايراملىرىدىــن
بىــرى بولغــان نــورۇز بايرىمىنــى تەبرىكلىــدى.
 - 2017يىلــى  – 19مــارت :ئەگــە ئۇنىۋېرســىتېتى
ئوقۇتقۇچىســى ،پىروفېسســور دوكتــور ئالىمجــان
ئىنايــەت تەرىپىدىــن تەرجىمــە قىلىنغــان داڭلىــق
يازغۇچــى زۇنــۇن قادىرنىــڭ «ماغــدۇرى كەتكەندە» ۋە
«چېنىقىــش» ناملىــق ھېكايىلىرىمــۇ كىرگۈزۈلگــەن
«ھازىرقــى زامان ئۇيغــۇر ھېكايىلىرىدىن تالالنمىالر»
ناملىــق كىتــاب ئەنقــەرەدە نەشــر قىلىنــدى.

 - 2017يىلــى  – 16مــارت :ســەئۇدى ئەرەبىســتانلىق
ئۇيغــۇرالر پادىشــاھ ســالماننىڭ ئۇيغۇرالرنىــڭ ھــەج
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 - 2017يىلــى  – 19مــارت :ســەئۇدى ئەرەبىســتاندا
ئېچىلىۋاتقــان «شــەرىئەتنىڭ قائىدە-تۈزۈملىــرى
ۋە پىكىــر ئەركىنلىكــى ئارىســىدىكى ئازغــۇن
ئېقىمــار» ناملىــق خەلقئارالىق ئىلمىــي مۇھاكىمە
يىغىنىغــا شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى
ۋەكىللىرىمــۇ ئاالھىــدە تەكلىــپ بىلــەن قاتناشــقان.
ئۇيغــۇر ئۆلىماالر يىغىــن ئارىلىقىدىكى پائالىيەتلەر
داۋامىــدا ،دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىــن كەلگەن
نوپۇزلــۇق ئاممىــۋى تەشــكىالت مەســئۇللىرى ۋە
ئاتاقلىــق ئىســام ئۆلىمالىرىغــا نۆۋەتتىكــى ئۇيغــۇر
ۋەزىيىتــى ھەققىــدە مەلۇمــات بەرگــەن.

 - 2017يىلــى  – 21مــارت 11 :دۆلەتنىــڭ خىتايدىكــى
بــاش ئەلچىســى خىتــاي جامائــەت خەۋپســىزلىك
مىنىســتىرى گــو شــىڭكۈنگە مەكتــۇپ يولــاپ،
خىتايــدا داۋاملىشــىۋاتقان تــەن جازاســى ئارقىلىــق
ئىقــرار قىلــدۇرۇش قىلمىشــىنى توختىتىشــنى
تەلــەپ قىلــدى؛ كانــادادا چىقىدىغــان يــەر شــارى
پوچتىســى گېزىتىنىــڭ دۈشــەنبە كۈنىدىكــى ســانىدا
خــەۋەر قىلىنىشــىچە-2017 ،يىلــى -2ئاينىــڭ
-27كۈنــى غەربتىكــى  10دۆلــەت ۋە ياپونىيەنــى ئــۆز
ئىچىگــە ئالغــان  11دۆلەتنىــڭ خىتايــدا تۇرۇشــلۇق

بــاش ئەلچىســى خىتــاي ج خ مىنىســتىرى گــو
شــىڭكۈنگە خــەت يېزىــپ ،خىتايــدا تۇتقــۇن
قىلىنغــان شــى يــاڭ ،جــاڭ تيەنيــۇڭ قاتارلىــق
ئادۋوكاتالرنىــڭ تــەن جازاســىغا ئۇچــراش ئەھۋالــى
ھەققىــدە تەكشــۈرۈش ئېلىــپ بېرىشــنى تەلــەپ
قىلىــپ ،خىتايــدا داۋاملىشــىۋاتقان مەھبۇســارنى
تــەن جازاســى ئارقىلىــق ئىقــرار قىلــدۇرۇش
قىلمىشــىنى توختىتىشــنى تەلــەپ قىلغــان.
 – 2017يىلــى  – 21مــارت :دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى باش
كاتىپــى دولقــۇن ئەيســا بايانــات بېرىپ ،دۇنيــا ئۇيغۇر
قۇرۇلتىيىنىــڭ مەركىــزى جايالشــقان گېرمانىيــەدە،
خىتــاي ئەلچىخانىســى تەرىپىدىــن قۇرۇلغــان
ئاتالمىــش «شــىنجاڭ ئوقۇغۇچىــار ئۇيۇشمىســى» ۋە
خىتاينىــڭ گېرمانىيەدىكى ئەلچىخانىســى تەرىپىدىن
ئۆتكۈزۈلگــەن «شــىنجاڭلىق ئوقۇغۇچىالرغــا ئوقــۇش
مۇكاپاتــى تارقىتىــش» مۇراســىمىنىڭ مەقســىتى
ھەققىــدە توختالــدى .ئــۇ ،خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ
يېقىنقــى يىلالردىــن بۇيــان ئوقــۇش ،خىزمــەت ۋە
باشــقا ســەۋەبلەر بىلــەن چەتئەللەرگــە ،بولۇپمــۇ
غــەرب ئەللىرىگــە چىققــان ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان
تەشــۋىقاتنى كۈچەيتىــپ ،ئۇالرنىــڭ غــەرب
دېموكراتىــك دۆلەتلىرىدىكــى ئۇيغۇر تەشــكىالتلىرى
ۋە ئۇيغــۇر جامائىتــى بىلەن بىلەن بولغان ئاالقىســىنى
چەكلەشــكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنــى پــاش قىلــدى.
ئــۇ ،خىتاينىــڭ ئاتالمىــش «ئوقــۇش مۇكاپاتــى»،
«شــىنجاڭغا ســاياھەت» قاتارلىــق ئىقتىســادىي
جەھەتتىــن مەنپەئــەت بېرىــش ئۇســۇللىرىنى
قوللىنىــپ ،غــەرب دۆلەتلىرىــدە ئوقۇۋاتقــان
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ئوقۇغۇچىالرنــى ۋە دېموكراتىــك دۆلەتلەرنىــڭ
پۇقرالىقىغــا ئۆتــۈپ بولغــان ئۇيغۇرالرنــى خىتــاي
ھۆكۈمىتىنىــڭ تەشــۋىقاتىنى قىلىشــقا ،ھەتتــا خىتاي
ھۆكۈمىتىگە جاسۇســلۇق قىلىشقا قىستاۋاتقانلىقىنى
بىلــدۈردى.
 - 2017يىلــى  – 21مــارت :ياۋروپــا پارالمېنتىــدا
ئۆتكۈزۈلگــەن خىتايدىكــى كىشــىلىك ھوقــۇق
ۋەزىيىتــى ھەققىــدە گۇۋاھلىــق بېرىــش يىغىنىــدا،
د ئــۇ ق بــاش كاتىپــى دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى
ئۇيغــۇرالر مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغــا قويــدى.
دولقــۇن ئەيســا ئەپەنــدى بــۇ قېتىمقــى يىغىندىــن
كېيىــن يەنــە ،ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ بــەزى مىللــەت
ۋەكىللىــرى بىلــەن ئۇچرىشىشــار ئۆتكــۈزدى.
ئۇنىــڭ ياۋروپــا پارالمېنتىدىكــى بــۇ قېتىمقــى
پائالىيەتلىــرى -21مارتتــا باشــلىنىپ – 23 ،مارتتــا
ئاخىرالشــتى.

 - 2017يىلــى  – 23مــارت :ئاۋســترالىيەدە زىيارەتتــە
بولۇۋاتقــان خىتــاي باش مىنىســتىرى لى كېچياڭنىڭ
ئاۋســترالىيە پارالمېنتىــدا ئېلىــپ بارىدىغــان ئىككى
دۆلــەت ســۆھبىتى باشلىنىشــتىن ئىلگىــرى،
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ئاۋســترالىيەنىڭ ھــەر قايســى شــەھەرلىرىدە
ياشــاۋاتقان ئۇيغــۇر ،تىبــەت ،فالۇڭگــۇڭ مۇرىتلىرى
ۋە خىتــاي ئۆكتىچىلىــرى پايتەخــت كانبىرادىكــى
پارالمېنــت بىناســى ئالدىغــا جــەم بولــۇپ ،بىرلىكتــە
خىتايغــا قارشــى نامايىــش ئېلىــپ بــاردى.

 - 2017يىلــى  – 23مــارت :ئالمۇتــا شــەھىرىنىڭ
دوســتلۇق مەھەللىســىگە ئورۇنالشــقان «دوستلۇق»
كافېخانىســىدا ئالمۇتــا شــەھەرلىك ئۇيغــۇر يىگىــت
باشــلىرى بىرلەشمىســى يېنىدىكــى «ئالمۇتــا
مەشــرىپى»نىڭ ئۇيۇشتۇرۇشــى بىلــەن مەشــرەپلەر
ئــارا مۇســابىقە بولــۇپ ئۆتتــى .مەزكــۇر پائالىيەتنــى
ئالمۇتــا شــەھىرى ئەۋېــزوف نامىدىكــى ئۇيغــۇر
ئېتنو-مەدەنىيــەت مەركىــزى« ،پــەرۋاز» ئىجراچىالر
بىرلەشمىســى قولالپ-قۇۋۋەتلىــدى.
 - 2017يىلى  – 24مارت :د ئۇ ق جۈمە كۈنى خىتاينىڭ
«يــەر شــارى ۋاقتــى گېزىتى»گــە ئىنكاس قايتــۇرۇپ،
چارشــەنبە كۈنــى لوندونــدا يــۈز بەرگــەن تېررورلــۇق
ھۇجۇمنــى ئۇيغۇرالرغــا قارشــى سۇيىئىســتېمال
قىلماســلىققا چاقىــردى.

 - 2017يىلى مارت |  - 3سان | ئومۇمىي  - 4سان

 - 2017يىلى  – 24مارت :ئاتۇشــنىڭ ئازاق يېزا يۇقىرى
ئىشــتاچى كەنتىدىكــى  55ياشــلىق تىجارەتچــى
ئابدۇرىشــىت ھاجىنىــڭ ئۇلۇغچــات تۈرمىســىدە
ئۆلگەنلىكــى ئۇچــۇرى كەلــدى.
 - 2017يىلــى  – 24مــارت :ئۇيغــۇر رېژىسســور
ئابدۇراھمــان ئۆزتۈركنىــڭ تۈركىيــەدە ئىشــلىگەن
تۇنجــى فىلىمــى «ئــاق كىــت» -24مارتتىــن
باشــاپ تۈركىيەنىــڭ ھەرقايســى شــەھەرلىرىدىكى
كىنوخانىــاردا قويۇلۇشــقا باشــلىدى.

 - 2017يىلــى  – 25مــارت :ئامېرىــكا ئۇيغۇرلىــرى
بىرلەشمىســى ئامېرىــكا پايتەختــى ۋاشــىنگتون
شــەھىرىدىن ئانچــە يىــراق ئەمــەس ،خېرىنــدون
شەھەرچىســىدە ئۇيغــۇر جامائىتــى ئۈچــۈن 2017
يىللىــق نــورۇز پائالىيىتــى تەشــكىللىدى. - 2017يىلــى  – 25مــارت :دۇنيــا مۇســۇلمان ئۆلىمــاالر
بىرلىكىنىــڭ ئىســتانبۇلدا چاقىرىلغــان كېڭــەش
يىغىنىغــا شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر

بىرلىكىگــە ۋاكالىتــەن ئىبراھىــم دامولــام بىلــەن
نىزامىدىــن ھاجىــم تەكلىــپ بىلــەن ئىشــتىراك
قىلىــپ ،شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ نۆۋەتتىكــى
ۋەزىيىتــى ھەققىــدە پىكىــر بايــان قىلــدى.
يىغىنــدا ،دۇنيــا مۇســۇلمان ئۆلىمــاالر بىرلىكىنىڭ
بــاش كاتىپــى ئەلــى قاراداغــى ،بىرلىكىنىــڭ
خىتــاي ھۆكۈمىتىگــە شــەرقىي تۈركىســتان
مۇســۇلمانلىرىغا قىلىنىۋاتقــان زۇلۇمغــا خاتىمــە
بېرىشــنى تەلــەپ قىلىــپ خــەت يازغانلىقىنــى ۋە
بــۇ يولدىكــى كۈرىشــىنى داۋامالشــتۇرىدىغانلىقىنى
بىلــدۈردى.

 - 2017يىلــى  – 25مــارت - 2017 :يىللىــق نــورۇز
يېتىــپ كەلگەندىــن كېيىــن ،ئامېرىكىنىــڭ
پايتەختــى ۋاشــىنگتون ۋە قوشــنا ئىشــتاتالردىن
كەلگــەن ئۇيغــۇر جامائىتــى يەنــە بىــر قېتىــم
بىــر يەرگــە جــەم بولــۇپ ،ئۇيغۇرالرنىــڭ بــۇ
ئەنئەنىــۋى بايرىمىنــى بىرلىكتــە تەبرىكلىــدى.
ئۇيغــۇر ئۆســمۈرلەر ۋە ياشــار ئۆزلىرىنىــڭ
بايراملىــق شــادلىقىنى ھــەر خىــل شــەكىللەردە
ئىپادىلىگــەن بولســا ،چــوڭالر ئــۆز تىلەكلىرىنــى
بايــان قىلــدى.
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 - 2017يىلــى  – 25مــارت :دوتســېنت دوكتــور ئەركىــن
ئەمــەت مەرھــۇم مۇھســىن يازىجىئوغلــۇ ۋاپاتىنىــڭ
 – 8يىللىقىنــى خاتىرىلــەش مۇناســىۋىتى بىلــەن
ئۆتكۈزۈلگــەن «تــۈرك دۇنياســى ۋە بىرلىــك»
يىغىنىغــا قاتنىشــىپ ،يازىجىئوغلۇنىــڭ شــەرقىي
تۈركىســتانغا ئاالقىــدار خىزمەتلىــرى توغرىســىدا
مەلۇمــات بېرىــپ ئۆتتــى .يىغىنــدا تونۇلغــان ئۇيغۇر
پەرزەنتــى مۇجاھىــد كاشــىغەرلى شــېئىر ئوقــۇدى.

 - 2017يىلــى  – 26مــارت :شىۋېتســىيەدىكى ئۇيغــۇرالر
 - 26مــارت كۈنــى ســىتوكھولمنىڭ تېنىســتا
رايونىدىكــى كۇتۇپخانــا پائالىيــەت زالىــدا بىرلىكتــە
نورۇزنــى تەبرىكلىــدى.
 - 2017يىلــى  – 26مــارت - 26 :مــارت گېرمانىيەنىــڭ
كارلىســرۇھې شــەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگــەن «ياۋروپــادا
نــورۇز» پائالىيىتىگــە  5دۆلەتتىــن  100ئەتراپىــدا
كىشــى قاتناشــتى.
 - 2017يىلــى  – 27مــارت :د ئــۇ ق نىــڭ ياۋروپــا
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پارالمېنتىدىكــى پائالىيەتلىــرى باشــاندى؛ 26
 مــارت بېلگىيــە پايتەختــى بىريۇسســېلغايېتىــپ كەلگــەن د ئــۇ ق بــاش كاتىپــى دولقــۇن
ئەيســا باشــچىلىقىدىكى قۇرۇلتــاي خادىملىــرى
 - 27مارتتىــن باشــاپ ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ
بىــر قىســىم ئەزالىــرى بىلــەن ئۇچرىشىشــارنى
ئۆتكــۈزدى.

 - 2017يىلى  – 28مارت :ئۇيغۇر ئېلىدا يەنە  11كىشى
«قانۇنغــا خىــاپ ئۇچۇر تارقىتىــش» دېگەن جىنايەت
بىلــەن جازاالنــدى؛ تەڭرىتــاغ تورىنىــڭ بــۇ ھەقتىكــى
خەۋىرىدىــن مەلــۇم بولۇشــىچە 11 ،كىشــىنىڭ 6
نەپىــرى ئۇيغــۇر 1 ،نەپىــرى قــازاق 4 ،نەپىــرى خىتاي
بولــۇپ ،ئۇيغــۇر بىلــەن قــازاق ھەممىســى دېگــۈدەك
دىنىــي ئەســەبىيلىك ،تېررورلــۇق ۋە قانۇنســىز
ۋەز ئېيتقــان ۋىدىيوالرنــى كــۆرۈش ۋە تارقىتىــش
جىنايىتــى بىلــەن تۇتقــۇن قىلىنغــان .ئىككــى نەپــەر
خىتــاي بولســا تېررورلۇققــا ئائىــت ســاختا ئۇچــۇر
تارقىتىــپ ،خەلققــە ۋەھىمــە ســېلىش ۋە ئۇيغــۇر
ئېلىدىكــى مۇقىملىــق سىياســەتلىرىگە ھۇجــۇم
قىلىــش بىلــەن جازاالنغــان.
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 - 2017يىلــى  – 28مــارت :شــەرقىي تۈركىســتاندا
يەنــە يــۈز ئونمىــڭ كىشــى يەر-زېمىنلىرىدىــن
كۆچۈرۈۋېتىلىدىكــەن؛ «شــىنجاڭ گېزىتى» ۋە تەڭرىتاغ
تــورى قاتارلىــق خــەۋەر تورلىــرى ،ئۇيغــۇر ئاپتونــوم
رايــون دائىرىلىرىنىــڭ ئۇيغــۇر ئېلىــدا «نامراتالرنــى
كۆچــۈرۈپ يۆلــەش» دەپ نــام بېرىلگــەن قۇرۇلۇشــقا
ســېلىنىدىغان مەبلەغنــى يەنىمــۇ كۆپەيتىــپ ،ئىككــى
يىــل ئىچىــدە يــۈز ئونمىــڭ ئادەمنــى ئۆي-ماكانىدىــن
كۆچــۈرۈپ يەرلەشــتۈرۈش نىشــانىنى ئىشــقا ئاشــۇرۇپ
بولۇشــنى كۆزلەۋاتقانلىقىنــى بايــان قىلــدى.

شــەرقىي تۈركىســتانلىقالر ئۇچرىشىشــى <دۇنيــا
تۈركىســتانلىقالر قېرىنداشــلىق كېڭىشــى> » نىــڭ
ئۈچىنچــى نۆۋەتلىــك كېڭــەش يىغىنــى شــەرقىي
تۈركىســتان مائارىــپ ۋە ھەمكارلىــق جەمئىيىتــى
مەركىزىــدە چاقىرىلدى؛ يىغىنغا تۈركىيەدىن ســىرت
فىنالندىيــە ،گولالندىيــە ۋە ســەئۇدى ئەرەبىســتاندىن
كەلگــەن شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتلىرىنىڭ
رەھبەرلىرىمــۇ ئىشــتىراك قىلــدى.

 - 2017يىلــى  – 29مــارت :مەركىــزى ئىســتانبۇلنىڭ
زەيتىنبۇرنــۇ رايونىغــا جايالشــقان ســۇتۇق بۇغراخــان
كىتابخانىســى تــور ()http://sutuqbugrahan.com
ئارقىلىــق مۇالزىمــەت قىلىشــنى باشــلىدى.

 - 2017يىلــى  – 28مــارت« :ئۆزگىرىۋاتقــان دۇنيــا
ۋەزىيىتىــدە شــەرقىي تۈركىســتان كۈرىشــىنىڭ
ئىســتراتېگىيەلىك يــول خەرىتىســى قانــداق
بولۇشــى كېــرەك» تېمىلىــق « – 9نۆۋەتلىــك دۇنيــا
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 - 2017يىلــى  – 29مــارت :ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ

خەۋىرىدىــن ئاشكارىلىنىشــىچە-29 ،مــارت كۈنــى

يىغىــن زالىــدا «ئۇيغۇرالرنىــڭ ئېتىقــاد ۋە ســاياھەت

ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونلــۇق -12قېتىملىــق خەلــق

ئەركىنلىكىنىڭ چەكلىنىشــى» تېمىســىدا ئىلمىي

قۇرۇلتىيــى دائىمىــي ھەيئــەت ئەزالىرىنىــڭ

مۇھاكىمــە يىغىنــى ئۆتكۈزۈلــدى.

-28قېتىملىــق يىغىنىــدا  43دائىمىــي ھەيئــەت
ئەزانىــڭ ئــاۋازى بېرىشــى بىلــەن  50ماددىلىــق
«ئاپتونــوم رايوننىــڭ ئەســەبىيلىكنى تۈگىتىــش
نىزامــى» قاراردىــن ئۆتكۈزۈلگــەن.
 - 2017يىلــى  – 30مــارت :د ئــۇ ق نىــڭ -12نۆۋەتلىك
«ئۇيغــۇر

رەھبەرلىرىنــى

دېموكراتىيــە،

كىشــىلىك ھوقــۇق ،قانــۇن بىلــەن تەربىيىلــەش
پروگراممىســى» باشــاندى؛ مەخســۇس ئۇيغــۇر
ياشــلىرىنى تەربىيەلەشــنى نىشــان قىلغــان بــۇ
 - 2017يىلــى  – 29مــارت :خىتــاي دائىرىلىــرى بــۇ
يىــل ئۇيغــۇر ئېلىدىــن  20مىڭ نەپەردىــن ئارتۇق
«ئــاز ســانلىق مىللــەت» ئوقۇغۇچىســىنى خىتــاي
ئۆلكىلىرىگــە ئەۋەتىــپ« ،ئــەۋزەل مائارىــپ»
بىلــەن

تەربىيەلەيدىغانلىقىنــى

قېتىمقــى كۇرســقا ھەرقايســى ئەللەردىن تىزىمغا
ئالدۇرغــان  50ئەتراپىــدا ۋەكىللــەر قاتناشــتى.
كۇرســنىڭ ئــۈچ كــۈن داۋاملىشــىدىغانلىقى قەيــت
قىلىنــدى.

بىلــدۈردى.

ئىنگلىزچــە «خىتــاي كۈندىلىــك گېزىتى»نىــڭ
خەۋىرىدىــن

ئاشكارىلىنىشــىچە،

مەزكــۇر

 20مىــڭ نەپەردىــن ئارتــۇق ئوقۇغۇچىنىــڭ
 9880نەپىــرى ئىچكىرىدىكــى تولــۇق ئوتتــۇرا
ســىنىپلىرىدا 3 ،مىــڭ  300نەپىــرى كەســپىي
مەكتەپلــەردە 8 ،مىــڭ  600نەپىــرى ئالىــي
مەكتەپلــەردە ئوقۇيدىكــەن.
 - 2017يىلــى  – 29مــارت« :تەڭرىتــاغ تــورى» نىــڭ
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چۆلــى

تۈركىســتاندا «دىنىــي ئەســەبىيلىكنى چەكلــەش»

شــەرقىي

تۈركىســتاننىڭ

لوپنــۇر

تەۋەلىكىدىكــى قىدىرىــپ تەكشــۈرۈش جەريانىــدا

بويىچــە چىقارغــان  50ماددىلىــق نىزامنامىســىنىڭ

چوڭقۇرلۇقــى  ،2.70cmئېگىزلىكــى ،2.5cm

 – 1ئاپرېلدىــن ئېتىبــارەن ئىجــرا قىلىنىدىغانلىقــى

ئۇزۇنلۇقــى  300مېتىــر كېلىدىغــان كىــرورەن

ئۇقتۇرۇلغــان بولســىمۇ ،بەلگىلىمــە ئاممىۋىــي

خانلىقىغــا تــەۋە بولــۇش ئېھتىمالــى بــار بىــر

قاتنــاش ۋاســىتىلىرىغا ئوخشــاش بــەزى ســاھەلەردە

قەدىمىــي شــەھەر خارابىســىنىڭ تېپىلغانلىقىنــى

ئىجــرا قىلىنىشــقا باشــلىدى.

خــەۋەر قىلــدى.

 - 2017يىلــى  – 30مــارت :تەڭرىتــاغ تــورى ،ئۇيغــۇر
ئاپتونــوم رايونلــۇق كۆمــۈر كان ئىدارىســىنىڭ
مۇئاۋىــن باشــلىقى مەمــەت تۇردىنىــڭ «سىياســىي
ئىنتىــزام ۋە بۆلگۈنچىلىككــە قارشــى كــۈرەش
ئىنتىزامــى» غــا ئېغىــر خىالپلىــق قىلغانلىقــى
ئۈچــۈن ۋەزىپىســىدىن ئېلىــپ تاشــانغانلىقىنى
خــەۋەر قىلــدى.

 - 2017يىلــى  – 31مــارت :خىتــاي دائىرىلىــرى ئۇيغــۇر
رايونىدىكــى  3يىللىــق «قــوش تىــل» يەســلىلىرىنى
داۋاملىــق كېڭەيتىــپ ،ئۇنىڭغــا تېخىمــۇ كــۆپ
ئوقۇتقۇچــى قوبــۇل قىلىشــنى قــارار قىلــدى.
شــىنخۇا ئاگېنتلىقىنىــڭ خــەۋەر قىلىشــىچە،
ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونلــۇق مائارىــپ نازارىتــى
2017-يىلــى ئۇيغــۇر رايونىــدا « 4387قــوش تىــل»
يەسلىســىنىڭ يېڭىدىــن قۇرۇلىدىغانلىقــى ياكــى

 - 2017يىلى  – 31مارت :خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي

كېڭەيتىــپ قۇرۇلــۇپ 10 ،مىــڭ ئوقۇتقۇچــى قوبــۇل
قىلىنىدىغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن.

د ئۇ ق نەشرىيات – تەشۋىقات كومىتېتى تۈزدى
گېرمانىيە – ميۇنخېن |  - 2017يىلى ،مارت
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