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■ 2017 - يىلــى 1 – ئاپرېــل: خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ 
رايونىنىــڭ  ئاپتونــوم  »ئۇيغــۇر  ئاتالمىــش 
بــاش  نىزامــى«  تۈگىتىــش  ئەســەبىيلىكنى 
تېمىلىــق 7 – بــاب 50 ماددىدىن تەركىب تاپقان 
بەلگىلىمىســى رەســمىي ئىجــرا قىلىنىشــقا 
باشــلىدى. بەلگىلىمــە ئۇيغــۇر تەشــكىالتلىرى 
ۋە كىشــىلىك ھوقــۇق ئورگانلىرىنىــڭ كۈچلــۈك 

نارازىلىقىنــى قوزغىــدى.

■ 2017 - يىلى 1 – ئاپرېل: گولالندىيەدىكى شــەرقىي 
تۈركىســتان مائارىــپ جەمئىيىتىــدە، خىتــاي 
ھۆكۈمىتىنىــڭ 1 – ئاپرېــل ئىجــرا قىلىشــقا 
ئاپتونــوم  »ئۇيغــۇر  ئاتالمىــش  باشــلىغان 
رايونىنىــڭ ئەســەبىيلىكنى تۈگىتىــش نىزامــى« 
مۇھاكىمــە  ئاقىۋەتلىــرى  خەتەرلىــك  نىــڭ 
قىلىنــدى. يىغىلىشــقا دۇنيا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيى 
مەســئۇللىرىدىن دولقــۇن ئەيســا، ئۆمــەر قانــات 
ئەپەندىلــەر ۋە ئامېرىكىدىــن كەلگــەن ئــادۋوكات 
ئەپەنــدى  تۈركــەل  نــۇرى  پائالىيەتچــى  ۋە 

ئىشــتىراك قىلــدى.

ئىســتانبۇل  ئاپرېــل:   –  2 يىلــى   -  2017  ■
زەيتىنبۇرنــۇ شــەھەرلىك ھۆكۈمەتنىــڭ باشــلىقى 
مــۇرات ئايدىــن شــەرقىي تۈركىســتان مائارىــپ 
ــدى؛  ــارەت قىل ــى زىي ــق جەمئىيىتىن ۋە ھەمكارلى
يىغىلىشــقا  ۋە  مەســئۇللىرى  جەمئىيــەت 
قاتناشــقان ئۇيغــۇرالر بىلــەن ھــال – مــۇڭ بولــدى. 
ئۇچرىشىشــتا، جەمئىيەت باشــلىقى ھىدايىتۇلالھ 
ئوغۇزخــان شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ نۆۋەتتىكــى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ  تۈركىيەدىكــى  ۋە  ئەھۋالــى 
ــر  ــىلىلىرىنى بى ــاقلىنىۋاتقان مەس ــى س نۆۋەتتىك

– بىرلــەپ ئوتتۇرىغــا قويــۇپ ئۆتتــى.

گولالندىيەدىكــى  ئاپرېــل:   –  2 يىلــى   -  2017  ■
تۈركىســتان  شــەرقىي  ياۋروپــا  ئۇيغــۇرالر 
تەشكىللىشــىدە  جەمئىيىتىنىــڭ  مائارىــپ 
1990-يىلــى يــۈز بەرگــەن »بارىــن ۋەقەســى« 

خاتىرىلىــدى. يىللىقىنــى   27 نىــڭ 
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ــۇرۇل- ــۇر ق ــا ئۇيغ ــل: دۇني ــى 2 – ئاپرې ■ 2017 - يىل
تىيىنىــڭ مۇئاۋىــن رەئىســى ســېيىت تۈمتــۈرك 
باشــچىلىقىدىكى ئۇيغۇرالر، 5 مىنىســتىر ۋە 20 
ــە  ــەن بىرلىكت ــت ئەزاســى بىل ــدا پارالمېن ئەتراپى
قەيســەرى شــەھىرىگە بارغــان تۈركىيــە بــاش 
مىنىســتىرى بىنالــى يىلدىرىم بىلەن كۆرۈشــۈپ، 

ــى يەتكــۈزدى. ــڭ تەلەپلىرىن ئۇيغۇرالرنى

تۈركىســتان  شــەرقىي  ئاپرېــل:   –  3 يىلــى   -  2017  ■
ــاي  ــپ، خىت ــالن قىلى ــات ئې ــى بايان ــاالر بىرلىك ئۆلىم
ئىجــرا  ئېتىبــارەن  ئاپرېلدىــن   –  1 ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ئاپتونــوم  »ئۇيغــۇر  ئاتالمىــش  باشــلىغان  قىلىشــقا 
رايونىنىــڭ ئەســەبىيلىكنى تۈگىتىــش نىزامــى« نــى 
ئەيىبلىــدى ۋە نىزامنامىــدە كۆرســىتىلگەن ماددىالرنىڭ 
ئىكەنلىكىنــى  زىــت  پۈتۈنلــەي  دىنىغــا  ئىســالم 
ــى شــەرقىي  ــارا جەمئىيەتن ــدا، خەلقئ تەكىتلىگــەن ھال
زۇلۇمغــا  كەلگــەن  دۇچ  مۇســۇلمانلىرى  تۈركىســتان 

چاقىــردى. قىلماســلىققا  ســۈكۈت 

■ 2017 - يىلــى 5 – ئاپرېــل: »شــىنجاڭ گېزىتــى«، 
خوتەنــدە يېقىنقــى ئــۈچ يىــل ئىچىــدە چىققــان 
 23 ئۆزىدىنــال  ساھەســىنىڭ  خ  ج  ۋەقەلــەردە 
نەپــەر ســاقچى ئۆلگەنلىكــى ۋە 64 ســاقچىنىڭ 

يارىالنغانلىقىنــى ئاشــكارىلىدى.

نىــڭ  ق  ئــۇ  د  ئاپرېــل:   –  5 يىلــى   -  2017  ■
تۈركىســتان  شــەرقىي  ياۋروپــا  تەشەببۇســى، 
ئۇيۇشتۇرۇشــى  تەشــكىالتىنىڭ  بىرلىكــى 
بىلــەن ميۇنخېندىكــى ئۇيغــۇر جامائىتــى خىتاي 
ــن  ــۇپ، بارى ــەم بول ــا ج كونسۇلخانىســى ئالدىغ
خاتىرىلــەش  يىللىقىنــى   27 ئىنقىالبىنىــڭ 

بــاردى. ئېلىــپ  نامايىــش  يۈزىســىدىن 

■ 2017 - يىلــى 5 – ئاپرېــل: قازاقىســتاندىكى ئۇيغــۇر 
جامائىتــى ئالمۇتــا شــەھىرىنىڭ ســۇلتانقورغان 
مەھەللىســىدىكى »ئــارزۇم« كافېخانىســىغا جەم 
بولــۇپ، 1990- يىلــى 5-ئاپرېلــدا شــەرقىي 
ــۈز بەرگــەن  ــن يېزىســىدا ي تۈركىســتاننىڭ بارى
ــى مۇناســىۋىتى  ــڭ 27 يىللىق ــق پاجىئەنى قانلى

بىلــەن خاتىرىلــەش پائالىيىتــى ئۆتكــۈزدى. 
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■ 2017 - يىلــى 6 – ئاپرېــل: ئامېرىكىدىكــى ئۇيغــۇر 
ــالن  ــات ئې ــى بايان ــۇق قۇرۇلۇش ــىلىك ھوق كىش
تۈركىســتاندا  شــەرقىي  يېقىنــدا  قىلىــپ، 
ــەبىيلىكنى  ــلىغان »ئەس ــقا باش ــا قويۇلۇش يولغ

ــدى. ــد قىل ــى تەنقى ــى« ن ــەش نىزام چەكل

ــكا قەلەمكەشــلەر  ــل: ئامېرى ــى 6 – ئاپرې ■ 2017 - يىل
ــى،  ــەت ھەرىكىت ــۆر تىب ــارا ھ ــزى، خەلقئ مەركى
ئامېرىــكا ئۇيغــۇر بىرلەشمىســى، پۇقــراالر كۈچى 
تەشــكىالتلىرى  ھوقــۇق  كىشــىلىك  قاتارلىــق 
ئامېرىــكا  قىلىــپ،  ئېــالن  مەكتــۇپ  ئورتــاق 
پرېزىدېنتــى دونالــد ترامپنــى خىتاي رەئىســى شــى 
جىنپىــڭ بىلــەن كۆرۈشــكەندە كىشــىلىك ھوقــۇق 

ــردى. ــقا چاقى ــا قويۇش ــىنى ئوتتۇرىغ مەسىلىس

ھۆكۈمىتــى  خىتــاي  ئاپرېــل:   –  6 يىلــى   -  2017  ■
»ئۈرۈمچــى  يىلــى   –  2009 تەرىپىدىــن 
قىرغىنچىلىقــى« غــا چېتىلىپ نازارەت ئاســتىغا 
ئېلىنغاندىن كېيىن، 2010 – يىلى 1 – ئاپرېلدا 
مۇددەتســىز قامــاق جازاســىغا ھۆكــۈم قىلىنغــان 
ــقۇرغۇچىلىرىدىن  ــڭ باش ــورى« نى ــەلكىن ت »س

خەلقئارالىــق  ئامېرىــكا  ئىمىــن،  گۈلمىــرە 
ۋىجــدان  كومىتېتىنىــڭ  ئەركىنلىــك  دىنىــي 
كىرگۈزۈلــدى. تىزىملىكىگــە  مەھبۇســلىرى 

■ 2017 - يىلــى 6 – ئاپرېــل: خىتاي دائىرىلىرى ئۈرۈمچى 
دۆڭكــۆۋرۈك رايونىــدا رەســمىي مۇراســىم ئۆتكــۈزۈپ، 
خىزمىتىنىــڭ  چېقىــش  رايونىنــى  شــەھەر  كونــا 
خىزمەتنىــڭ  ۋە  بــۇ  باشــلىغانلىقىنى  رەســمىي 
جەمئىيــەت مۇقىملىقــى مۇھىم ئىستراتېگىيەســىنىڭ 

بىــر قىســمى ئىكەنلىكىنــى ئىلگىــرى ســۈردى. 

■ 2017 - يىلى 7 – ئاپرېل: ئىســتانبۇلدىكى شــەرقىي 
تۈركىســتان مائارىــپ ۋە ھەمكارلىــق جەمئىيىتى 
ــەش  ــېھىتلىرىنى خاتىرىل ــن ش ــدە بارى مەركىزى

پائالىيىتــى ئۆتكۈزۈلــدى.

قىرغىزىســتان  ئاپرېــل:   –  8 يىلــى   -  2017  ■
پايتەختــى بىشــكەك شــەھىرىدىكى ئاالمېدىــن-1 
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ــاق«  ــدە »ئىتتىپ ــەت ئۆيى مەھەللىســىدىكى مەدەنىي
جەمئىيىتى ئۇيۇشتۇرۇشــى بىلەن 1945 - يىلى، 8 
- ئاپرېــل كۈنــى شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتى 
 72 قۇرۇلغانلىقىنىــڭ  ئارمىيەســى  مىللىــي 
ــدى. ــى ئۆتكۈزۈل ــەش پائالىيىت ــى خاتىرىل يىللىقىن

ئۇيغــۇر  نورۋېگىيــە  ئاپرېــل:   –  9 يىلــى   -  2017  ■
ســايالمدا  ئۆتكــۈزدى؛  ســايالم  جەمئىيىتــى 
بەختىيــار ئەپەنــدى كــۆپ ســانلىقنىڭ ئاۋازىغــا 
بولــدى.  رەئىســى  ئېرىشــىپ جەمئىيەتنىــڭ 

تورونتــو  كانادانىــڭ  ئاپرېــل:   –  9 يىلــى   -  2017  ■
شــەھىرىدە پائالىيــەت ئېلىپ بېرىۋاتقــان ئۇيغۇر 
مەســچىتى رەھبەرلىكــى بۇندىــن 27 يىــل بــۇرۇن 
ــۈز بەرگــەن زەيدىــن يۈســۈپ  بارىــن يېزىســىدا ي

 27 ئىنقىالبىنىــڭ  بارىــن  باشــچىلىقىدىكى 
بارىــن  يۈزىســىدىن،  خاتىرىلــەش  يىللىقىنــى 
شــېھىتلىرىنىڭ روھىغــا ئاتــاپ قۇرئــان تىــالۋەت 

قىلىــش پائالىيىتــى ئۆتكــۈزدى.

■ 2017 - يىلى 11 – ئاپرېل: ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 
ئاكادېمىيىســىنىڭ  پەنلــەر  ئىجتىمائىــي 
مۇئاۋىــن باشــلىقى ئابدۇرازاق ســايىم ئۈســتىدىن 
دېلــو تۇرغۇزۇلــۇپ، ئۇنىــڭ قانــۇن ئورگانلىرىغا 

تاپشــۇرۇلغانلىقى ئېــالن قىلىنــدى.

كەچــۈرۈم  خەلقئــارا  ئاپرېــل:   –  11 يىلــى   -  2017  ■
ئىجــرا  جازاســى  ئۆلــۈم  دۇنيادىكــى  تەشــكىالتى 
دوكالتىنــى  يىللىــق  ئائىــت  ئەھۋالىغــا  قىلىنىــش 
ئېــالن قىلــدى. دوكالتنىــڭ ئېــالن قىلىنىشــى بىلــەن 
تــەڭ خەلقئــارا تاراتقــۇالر دىققىتىنــى يەنــە بىــر قېتىــم 
باســتۇرۇش،  خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
قاماققــا ھۆكــۈم قىلىــش ۋە ئۆلــۈم جازاســى بېرىــش 
كەچــۈرۈم  خەلقئــارا  ئاغــدۇردى.  مەســىلىلىرىگە 
تەشــكىالتى، خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرغــا بېرىلگەن ئۆلۈم 
جازالىرىنــى مەخپىــي تۇتۇۋاتقانلىقــى تەكىتلىــدى.
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ــى  ــاش كاتىپ ــۇ ق ب ــل: د ئ ــى 11 – ئاپرې ■ 2017 - يىل
دولقــۇن ئەيســا ئەپەندى چېــخ جۇمھۇرىيىتىنىــڭ 
پايتەختــى پــراگادا چاقىرىلغــان »رادىكاللىقتىــن 
ســاقلىنىش، ئاشقۇنلۇققا قارشــى ئىستراتېگىيە 
تــۈزۈپ چىقىش« يىغىنغــا ئۇيغۇرالرغا ۋاكالىتەن 
شــەرقىي  خىتاينىــڭ  قىلىــپ،  ئىشــتىراك 
يۈرگۈزۈۋاتقــان  مۇســۇلمانلىرىغا  تۈركىســتان 
ــن 8  ــدى. يىغى ــا قوي ــەتلىرىنى ئوتتۇرىغ سىياس

ــتى. ــە داۋامالش ــن 11 - ئاپرېلغىچ – ئاپرېلدى

■ 2017 - يىلــى 12 – ئاپرېــل: قازاقىســتان ئۇيغــۇر 
مەتبۇئاتىنىــڭ تەرەققىياتىغــا چوڭ تۆھپىســىنى 
مىنەمجــان  ژۇرنالىســت  پېشــقەدەم  قوشــقان 

ئابدۇراخمانــوف 81 يېشــىدا ۋاپــات بولــدى.

■ 2017 - يىلــى 13 – ئاپرېــل: »خوتــەن گېزىتــى«، 
خوتــەن ناھىيىســىدە ئېچىلغــان كادىــرالر چــوڭ 
يىغىنىــدا يېقىنقى بىر مەزگىللىك مۇقىملىقنى 
ــك  ــى كۆرۈنەرلى ــدە ئىپادىس ــاقالش خىزمىتى س
تەقدىرلەنگەنلىكــى،  كادىرنىــڭ   18 بولغــان 
قىلغــان  مەسئۇلىيەتســىزلىك  خىزمەتتــە 
سۈرۈشــتە  مەســئۇلىيىتىنىڭ  كادىرنىــڭ   14

ئاشــكارىلىدى. قىلىنغانلىقىنــى 

■ 2017 - يىلــى 13 – ئاپرېــل: ســانجى شــەھەرلىك 
توپــالپ  »ئــادەم  مەھكىمىســى  ســوت 
جەمئىيــەت تەرتىپىنــى قااليمىقــان قىلىــش« 
بىلــەن ئەيىبلىنىــپ ســوتالنغان 5 نەپــەر خىتــاي 
ــن 5 يىلغىچــە  خرىســتىئان مۇرىتىنــى 3 يىلدى

قامــاق جازاســىغا ھۆكــۈم قىلــدى.

■ 2017 - يىلــى 14 – ئاپرېــل: تۈركىيەنىــڭ ئــەڭ چــوڭ 
ئاممىــۋى تەشــكىالتلىرىدىن بىــرى بولغان كونيا 
ئالپــەرەن مائارىپ-مەدەنىيــەت ۋە ھەمكارلىــق 
ئۇيغــۇرالر  ژۇرنىلــى  »مۇھافىــز«  ۋەخپىنىــڭ 

توغرىســىدا مەخســۇس ســان چىقــاردى.
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■ 2017 - يىلــى 14 – ئاپرېــل: شىۋېتســىيە ئۇيغــۇر 
مائارىــپ ئۇيۇشمىســى ۋەكىللىــرى، ياشــالر 
ــۈچ  ــق ئ ــى« ناملى ــە كۈن تەشــكىالتىنىڭ »ئائىل
دائىرىســىدە  يىغىنــى  خەلقئارالىــق  كۈنلــۈك 
كۆرگەزمىســى  تەشــۋىقات  ئۈســتەللىك  ئــۈچ 
ئېچىــپ، يىغىــن ئىشــتىراكچىلىرىنى شــەرقىي 
ئەھۋالــى   – دەرد  خەلقىنىــڭ  تۈركىســتان 

توغرىســىدا مەلۇماتقــا ئىگــە قىلــدى. 

بىرلەشــمە  ئــەرەب  ئاپرېــل:   –  16 يىلــى   -  2017  ■
خەلىپىلىكىنىــڭ پايتەختــى ئابۇ-دەبىــدە ئۆتكــۈزۈ-
يەنــى  »جۇ-جىتســۇ«،  بالىالرنىــڭ  لۈۋاتقــان 
ــى قوغــداش ۋە قورالســىز ئېلىشــىش  ياپونچــە ئۆزىن
خەلقئارالىــق  بويىچــە  تــۈرى  تەنھەرىكــەت 
مۇســابىقىگە قازاقىســتان بالىــالر كوماندىســىنىڭ 
تەركىبىــدە قاتناشــقان ئىككــى نەپــەر قازاقىســتانلىق 

ئېرىشــتى. مېدالغــا  ئالتــۇن  ئۆســمۈر  ئۇيغــۇر 

■ 2017 - يىلــى 17 – ئاپرېــل: ئەنقــەرەدە ئۆتكۈزۈلگــەن 

خەلقئارالىــق تــۈرك تىلــى يىغىنىــدا ئۇيغــۇر تىلــى 
يىغىنغــا  قويۇلــدى؛  ئوتتۇرىغــا  مەســىلىلىرىمۇ 
قىرغىزىســتان،  قازاقىســتان،  ئەزەربەيجــان، 
رۇســىيە  تۈركمەنىســتان  ئۆزبېكىســتان، 
فېدېراتسىيەســى قاتارلىــق دۆلــەت ۋە رايونالردىــن 
كەلگــەن 100 ئەتراپىــدا ئىلمىــي خادىــم ئىشــتىراك 
تۈركىيــە  تەتقىقاتچىالردىــن  ئۇيغــۇر  قىلــدى. 
ئوقۇتقۇچىســى  ئۇنىۋېرســىتېتى  ئەگــە  ئىزمىــر 
ــەن  ــدى بىل ــەت ئەپەن ــان ئىناي پروفېسســور ئالىمج
تەتقىقــات  كۈلتــۈر  ئېتنىــك  قىرغىزىســتان 
مەركىــزى مۇتەخەسسىســى پروفېسســور ســەيپۇلال 
ئابدۇلاليېــف قاتارلىق كىشــىلەر ئىشــتىراك قىلىپ، 
توغرىســىدىكى  ئەدەبىياتــى  ۋە  تىلــى  ئۇيغــۇر 

ئۆتتــى. ئوقــۇپ  دوكالتلىرىنــى  ئىلمىــي 

■ 2017 - يىلى 18 – ئاپرېل: قىرغىزىســتان پايتەختى 
ئــاۋازى«  »ياشــلىق  شــەھىرىدىكى  بىشــكەك 
ــىنىڭ  ــالر بىرلەشمىس ــۇر ياش ــى ئۇيغ نامىدىك
ــال كافېخانىســىدا  ــەن ۋېرس ــى بىل ئۇيۇشتۇرۇش
نامــدا  دېگــەن  ئىتتىپاقــى«  »ياشــلىق 
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ــۇپ  ــى بول ــەنئەت كېچىلىك ــك س تەنتەربىيەلى
ئۆتتــى. بــۇ كېچىلىككــە قازاقىســتاندا تونۇلغان 
گۇرۇپپىســىنىڭ  ئىنتېرنېــت   »doppalife.com«
ئەزالىــرى ۋە بىر قىســىم سازەندە-ناخشــىچىالر 

قاتناشتى. 

»خوتــەن  ئاپرېــل:   –  19 يىلــى   -  2017  ■
گېزىتــى«، خوتــەن ۋىاليىتىــدە يەنــە 327 نەپــەر 
كادىرنىــڭ مەســئۇلىيىتىنىڭ سۈرۈشــتۈرۈلۈپ 
ــكارىلىدى.  ــى ئاش ــەرەپ قىلىنغانلىقىن ــر ت بى
خىزمــەت  كادىرالرنىــڭ  مەزكــۇر  گېزىــت، 
خىزمىتىــدە  بارلىقــى،  مەســىلە  ئىســتىلىدا 
ۋە  قانۇنغــا  قىلغانلىقــى،  ســاختىپەزلىك 
پارتىيــە ئىنتىزامىغــا خىالپلىــق قىلغانلىقىنــى 

ئىلگىــرى ســۈردى.

ئاپتونــوم  ئۇيغــۇر  ئاپرېــل:   –  19 يىلــى   -  2017  ■
كومىتېتىنىــڭ  قانــۇن  سىياســىي  رايونلــۇق 
ئاقســۇدا  خەيلــۈن،  جــۇ  ســېكرېتارى 
ســۆھبەت  بىلــەن  بىلــەن  زاتــالر  دىنىــي 

يىغىنــى ئۆتكــۈزۈپ، ئۇالردىــن ئىســالمنىڭ 
ۋە  ماسالشتۇرۇلۇشــى«  »سوتســىيالىزمغا 
»جۇڭگوچىالشتۇرۇلۇشــى« يولىــدا ئاكتىــپ رول 

ئوينىشــىنى تەلــەپ قىلــدى.

■ 2017 - يىلى 19 – ئاپرېل: شــەرقىي تۈركىســتاندىن 
كەلگــەن ئوســمان تــۇران ئىســىملىك بىــر ياش، 
خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا يۈرگــۈزۈ-
ۋاتقــان زۇلــۇم سىياســەتلىرىنى كۈنتەرتىپكــە 
تۈركىيەنىــڭ  مەقســىتىدە،  كېلىــش  ئېلىــپ 
ــادە  ــاراپ پىي ــا شــەھىرىدىن ئەنقەرەگــە ق ئانتالي
يولغــا چىقتــى. ئــۇ ســەپىرىنى باشــلىغاندىن 
دىققىتىنــى  ئاخباراتىنىــڭ  تــۈرك  تارتىــپ 
تــۇران  ئوســمان  ئىگىلىنىشــىچە،  تارتتــى. 
ئانتاليادىــن ئەنقەرەگىچــە بولغــان 500 كىلــو-
مېتىرلىــق ســەپىرىنى 3 – مــاي كۈنــى ئەنقەرەدە 

ئاخىرالشــتۇرىدىكەن. 

■ 2017 - يىلــى 20 – ئاپرېــل: د ئــۇ ق رەئىســى رابىيــە 
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رايونلــۇق  ئاپتونــوم  ئۇيغــۇر  خانىــم،  قادىــر 
ــوم  ــېكرېتارى، ئاپتون ــن س ــڭ مۇئاۋى پارتكومنى
زاكىرنىــڭ  شــۆھرەت  رەئىســى  رايوننىــڭ 
ئەبەدىــي  ۋە  مۇقىملىــق  »ئىجتىمائىــي 
ئەمىنلىكنــى قەتئىــي تەۋرەنمــەي ئىلگىــرى 
ــاق  ــۆزلىرىگە »قورچ ــى س ــۈرۈش« ھەققىدىك س
بايانلىرىنىــڭ  زاكىرنىــڭ  شــۆھرەت  رەئىــس 
باســتۇرۇش  ھۆكۈمىتىنىــڭ  خىتــاي  ئــۆزى، 
ئىكەنلىكىنىــڭ،  ئۇيغــۇرالر  ئوبيېكتىنىــڭ 
شــۇنداقال خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرنىــڭ ئويغانغان-
لىقىدىــن قورقــۇپ كەتكەنلىكىنىــڭ ئىســپاتى« 

دەپ باھــا بــەردى.

ئاســىيا  ئەركىــن  ئاپرېــل:   –  20 يىلــى   -  2017  ■
ــەن  ــۈل خوت ــان پۈتك ــن بۇي ــى، بۇلتۇردى رادىيوس
دائىرىســىدە نىــكاھ، خەتنە تــوي، نەزىر قاتارلىق 
ۋە  قىلىنغانلىقــى  ئىســالھ  مۇراســىملىرىنىڭ 
بۇالرنىــڭ بەلگىلەنگــەن كادىر ۋە ســاقچىالرنىڭ 
دەلىــل- ئۆتكۈزۈلۈۋاتقانلىقىنىــڭ  نازارىتىــدە 

ــدى. ــى خــەۋەر قىل لەنگەنلىكىن

■ 2017 - يىلــى 20 – ئاپرېــل: تۈركىيەنىــڭ كوجائەلــى 
شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن 23 - ئاپرېل خەلقئارالىق 
بالىــالر بايرىمىغــا شــەرقىي تۈركىســتان مائارىــپ 
ۋە ھەمكارلىــق جەمئىيىتىنىــڭ ئورۇنالشتۇرۇشــى 
بىلــەن ئوغــۇل - قىــز بولــۇپ 23 ئۇيغۇر ئۆســمۈر 
ئىشــتىراك قىلىــپ، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئاي 
– يۇلتۇزلــۇق كــۆك بايرىقىنــى لەپىلدەتتــى، نومۇر 
ــى ۋالىيســى ۋە  كۆرســەتتى. پائالىيەتكــە خوجائەل
قاتارلىــق  باشــلىقى  ھۆكۈمەتنىــڭ  شــەھەرلىك 
يۇقىــرى دەرىجىلىــك ئەمەلدارالرمــۇ ئىشــتىراك 
ئاپرېلغىچــە   –  23 قىلــدى.  ســۆز  قىلىــپ 
دۆلەتتىــن   41 پائالىيەتكــە  داۋاملىشــىدىغان 

ــدى. ــالر ئىشــتىراك قىل ــەن ئوقۇغۇچى كەلگ
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■ 2017 - يىلــى 21 – ئاپرېــل: ھىندىســتان ئاخباراتــى 
پاكىســتاننىڭ ئۇيغــۇر مەسىلىســىدىكى پوزىــت-
سىيەســىنى تەنقىدلەپ، ناۋاز شــەرىف ھۆكۈمىتىنىڭ 
خىتاينىــڭ ئۇيغــۇر مۇســۇلمانلىرىنى باستۇرۇشــىغا 
ئىلگىــرى  كېلىۋاتقانلىقىنــى  يوپــۇرۇپ  قــۇالق 

ــۈردى. س

■ 2017 - يىلــى 21 – ئاپرېــل: خىتــاي دائىرىلىرىنىــڭ 
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ جەنۇبىــدا يولغــا قويــۇپ 
چەكلــەش  ئىســىمالرنى  دىنىــي  كېلىۋاتقــان 
كېڭەيتىــپ،  دائىرىســىنى  بەلگىلىمىســىنىڭ 
مىقياســىدا  تۈركىســتان  شــەرقىي  پۈتكــۈل 
ئومۇمالشتۇرۇشــقا ئۆتكەنلىكــى ئاشــكارىالندى.

■ 2017 - يىلــى 22 – ئاپرېــل: ئىلــى قــازاق ئاپتونــوم 
مۇئاۋىــن  قۇرۇلتىيىنىــڭ  خەلــق  ئوبالســتى 
ئاپتونــوم  ئۇيغــۇر  بارشــىبېك،  جۈمــان  مۇدىــرى 
ھــەر  تەشــكىللەۋاتقان  دائىرىلىــرى  رايونــى 
كادىرلىرىنىــڭ  رەھبىرىــي  ئۇيغــۇر  دەرىجىلىــك 
ئەســەبىيلىك  دىنىــي  بۆلگۈنچىلىــك،  »مىللــى 

ۋە تېررورچىلىققــا« قــا قارشــى كــۈرەش قىلىــش 
ئوچــۇق  مەزمۇنىدىكــى  بىلــدۈرۈش  ئىرادىســىنى 
خــەت ئېــالن قىلىــش قوشــۇنىغا قېتىلــدى. ئــۇ، 
ئاتالمىــش »ئــۈچ خىــل كــۈچ« لەرنىــڭ ھەرىكىتىنــى 
مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغۇرالرغــا ئىزاھــالپ، »چېگرا-
ــدا  نىــڭ ئىچــى - ســىرتىدىكى ۋەزىيەتتىــن قارىغان
ســىرتىدىكى  چېگــرا  لــەر  كــۈچ<  خىــل  >ئــۈچ 
قوللىشــى  كۈچلەرنىــڭ  قارشــى  جۇڭگوغــا 
ــن بۇزغۇنچىلىــق ھەرىكەتلىرىنــى  ئاســتىدا ئەزەلدى
ــدى. ــدى« دې تەشــكىللەش ۋە پىالنالشــنى توختامى

■ 2017 - يىلــى 23 – ئاپرېــل: ئەنــۋەر توختــى ياپونىيــەدە 
خىتايدىكــى ئــورگان تىجارىتــى ھەققىــدە دوكالت 
بــەردى؛ نۆۋەتتــە ئەنگلىيەدە ياشــاۋاتقان تەتقىقاتچى 
توكيــو  ياپونىيەنىــڭ  ئەپەنــدى،  توختــى  ئەنــۋەر 
شــەھىرىدىكى بۇنكيــو مەدەنىيــەت مەركىــزى يىغىــن 
زالىــدا »خىتايدىكــى ئــادەم ئورگانلىــرى تىجارىتىنىڭ 
ئــەڭ دەســلەپكى قۇربانلىــرى ئۇيغــۇرالر« دېگــەن 
ــۋەر  ــىچە، ئەن ــەردى. ئىگىلىنىش ــدا دوكالت ب تىمى
توختــى، بــۇ قېتىــم خىتاينىــڭ ئــادەم ئورگانلىرىنــى 
خەلقئــارا  توختىتىــش  ھەرىكىتىنــى  ســېتىش 
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ئاالھىــدە  شۆبىســىنىڭ  ياپونىيــە  ئۇيۇشمىســى 
تەكلىپــى بىلــەن ياپونىيەدىكــى بــەش چــوڭ شــەھەردە 

جەمئىــي ئالتــە قېتىــم دوكالت بەرگــەن.

■ 2017 - يىلــى 24 – ئاپرېــل: پىروفېسســور ئــەر-
كىــن ئارىقئوغلــۇ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ــەن –  ــدا كۆرگ ــى جەريان ــۈك زىيارىت 21 – كۈنل
ــەن  ــرى بىل ــە تۈركلى ــى تۈركىي ئۆگەنگەنلىرىن
ــا  ــۇ، كوني ــتۇردى؛ ئ ئورتاقلىشىشــنى داۋامالش
سەلچۇق ئۇنىۋېرســىتېتى ئەدەبىيات فاكۇلتېتى 
يىغىنــدا،  ئورۇنالشــتۇرۇلغان  تەرىپىدىــن 
ــۇم  ــان زۇل ــا يۈرگۈزۈۋاتق ــڭ ئۇيغۇرالرغ خىتاينى
سىياســەتلىرىنى دەلىــل – پاكىتــالر ئارقىلىــق 
ئىشــتىراكچىالرنىڭ  قويــۇپ،  ئوتتۇرىغــا 
يۇقىــرى باھاســىغا ئېرىش-تــى. ئــۇ، شــەرقىي 
تۈركىســتان خەلقىنىــڭ دەردىنــى ئاڭلىتىشــنى 

تەكىتلىــدى. داۋامالشــتۇرىدىغانلىقىنى 

ناھىيەلىــك  ■ 2017 - يىلــى 24 – ئاپرېــل: كېرىيــە 

بېتىــدە  تــور  رەســمىي  ھۆكۈمىتــى  خەلــق 
ــن  ــاي ئۆلكىلىرىدى ــپ، خىت ــۇرۇش تارقىتى ئۇقت
ئوقۇتقۇچىســى«  تىــل  »قــوش  نەپــەر   1554

قىلــدى. ئېــالن  قىلىدىغانلىقىنــى  قوبــۇل 

■ 2017 - يىلــى 24 – ئاپرېــل: كىشــىلىك ھوقۇقنــى 
بۆلۈمىنىــڭ  خىتــاي  تەشــكىالتى  كۆزىتىــش 
خىتاينىــڭ  رىچاردســون،  ســوفى  باشــلىقى 

ــان ئىســىم چەكلىمىســىنى  ــا قاراتق ئۇيغۇرالرغ
ئەيىبلــەپ، » يېقىنقــى يىلالردىــن بۇيــان رايوندا 
توقۇنــۇش  مىللىــي  ۋە  ۋەقەلىــرى  زوراۋانلىــق 
ــن  ــڭ چەكتى ــن ھۆكۈمەتنى ــە، لېكى كۈچەيمەكت
ئاشــقان باســتۇرۇش سىياســەتلىرى ۋە جــازاالش 
قىاللمايــدۇ.  ھــەل  مەســىلىنى  تەدبىرلىــرى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ  پەقــەت  بــۇ  ئەكســىچە، 
نارازىلىقىنــى كۈچەيتمەكتــە. ئەگــەر ھۆكۈمــەت 
ۋە  كېلىــش  ئېلىــپ  مۇقىملىــق  رايونغــا 
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دەۋاســىدا  ئاشــۇرۇش  ئىشــقا  ئىناقلىقنــى 
سىياســەتلىرىنى  زۇلــۇم  بولســا،  ســەمىمىي 
قوشــالپ چۈشــۈرۈش ئەمــەس، بەلكــى قايتۇرۇپ 

ئېلىشــى الزىــم.« دېــدى.

توختــى  ئىلھــام  ئاپرېــل:   –  24 يىلــى   -  2017  ■
گۇرۇپپىســىنىڭ 3 نەپــەر ۋەكىلــى گېرمانىيــە 
ھوقــۇق  كىشــىلىك  بېرىــپ،  پارالمېنتىغــا 
كومىتېتــى رەھبەرلىــرى بىلــەن ئىلھــام توختــى 
مەسىلىســى ئۈســتىدە ســۆھبەت ئېلىپ باردى.

ئۇيغــۇر  دۇنيــا  ئاپرېــل:   –  24 يىلــى   -  2017  ■
ئۇيغــۇر  رەئىســى،  مۇئاۋىــن  قۇرۇلتىيىنىــڭ 
ئىنســان ھەقلىــرى قۇرۇلۇشــى تەشــكىالتىنىڭ 
ئۇيغــۇر  دۇنيــا  ۋە  قانــات  ئۆمــەر  مۇدىــرى 
قۇرۇلتىيىنىــڭ بــاش كاتىپــى دولقــۇن ئەيســا 
ــۇ قېتىمقــى يىغىنغــا  ــەن ب ــا ۋاكالىت ئۇيغۇرالرغ
ئۇيغــۇرالر  ھەمــدە  قىلــدى  ئىشــتىراك 
ــر  ــە بى ــن ئەھلىگ ــدە يىغى ــى ھەققى مەسىلىس

بــەردى. چۈشــەنچە  جانلىــق  قېتىــم 

ئامېرىكىنىــڭ  ئاپرېــل:   –  25 يىلــى   -  2017  ■
ۋاشــىنگتون شــەھىرىدىكى خادســىن ئىنــس-
تىتۇتىدا »خىتاينىــڭ زۇلمــى ۋە ياۋرو-ئاســىيا 
قوراللىقلىــرى«  ئۇيغــۇر  ئۆتۈشمىســىدىكى 
دېگەن تېمىدا يىغىن ئۆتكۈزۈلدى. بۇ قېتىمقى 
ۋاشــىنگتون  جــورج  يىغىنىــدا،  مۇھاكىمــە 
شــان  پروفېسســورى  ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ 
ــىتېتىنىڭ  ــىلۋانىيە ئۇنىۋېرس ــس، پېنس روبېرت
ۋە  قانــات  قىلىــچ  پروفېسســورى  ياردەمچــى 

»پۇقــراالر كۈچــى« تەشــكىالتىنىڭ رەئىســى 
ــپ،  ــر قىلى ــم پىكى ــى ئايرىم-ئايرى ــاڭ جيەنل ي
ــا  ــدا يولغ ــۇرالر دىيارى ــى ئۇيغ ــاي ھۆكۈمىت خىت
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قويۇۋاتقــان قاتتىــق قــول سىياســەتلىرى ھەمــدە 
ــۆز  ــدە ئ ــدار مەســىلىلەر ھەققى ــا ئاالقى بۇنىڭغ

ــدى.  قاراشــلىرىنى ئوتتۇرىغــا قوي

خەلقئــارا  ئامېرىــكا  ئاپرېــل:  يىلــى 26 –   - 2017 ■
ــق  ــۇ يىللى ــڭ ب ــك كومىتېتىنى ــي ئەركىنلى دىنى
دوكالتىــدا، ئۇيغۇرالرنىــڭ دىنىــي ئەركىنلىــك 
قوزغاۋاتقانلىقــى  ئەندىشــە  ۋەزىيىتىنىــڭ 
يىلــى   -   2016 كومىتېــت،  ئەســكەرتىلدى. 
ۋە  ئەركىنلىــك  ئېتىقــاد  دىنىــي  خىتايــدا 
داۋاملىــق  ۋەزىيىتىنىــڭ  ھوقــۇق  كىشــىلىك 
ھۆكۈمىتىنىــڭ  خىتــاي  ناچارالشــقانلىقىنى، 

مۇســۇلمان ئۇيغــۇرالر، بۇددىســت تىبەتلــەر، 
ــە خرىســتىئان چېركاۋلىرىغــا  فالۇنگــوڭ ۋە ئائىل
بۇزغۇنچىلىــق قىلىــپ كەلگەنلىكىنــى، ئۇنىــڭ 
»دۆلەتكــە تەھدىــت، دەپ قارالغــان ھەرقانــداق 
باشــقا  ۋە  پائالىيەتچــى  ئــادۋوكات،  دىنــدار، 
ئىجتىمائىــي گۇرۇھ ئەزالىرىنى باســتۇرغانلىقى« 
نــى ئىلگىــرى ســۈرۈپ، ئامېرىكا دۆلەت ئىشــالر 
مىنىســتىرلىقىنىڭ خىتاينــى بــۇ يىــل يەنە دىنىي 

قىلىنىدىغــان  دىققــەت  ۋەزىيىتــى  ئەركىنلىــك 
ئاالھىــدە دۆلەتلــەر تىزىملىكىگــە كىرگۈزۈشــنى 

تەكلىــپ قىلــدى.

■ 2017 - يىلــى 26 – ئاپرېــل: تۈركىيــە پارالمېنتــى 
مەخســۇس  كومىتېتــى  ھەقلىــرى  ئىنســان 
بايانــات ئېــالن قىلىــپ، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ــان ئىســىم چەكلىمىســىنى  ــا قاراتق ئۇيغۇرالرغ
›دىنــى  خىتاينىــڭ  باياناتتــا،  ئەيىبلىــدى؛ 
رادىكاللىققــا قارشــى تــۇرۇش‹ دېگــەن نامــدا 
چەكلــەش  ھوقۇقىنــى  ئەركىنلىــك  دىنىــي 
ۋە  ھــەق  ئىنســان  ئەقەللىــي  ھەرىكىتىنىــڭ 
ھوقۇقىغــا خىــالپ ئىكەنلىكــى، خىتاينىــڭ بــۇ 
بەلگىلىمىنــى بىــكار قىلىشــى كېرەكلىكــى 

قەيــت قىلىنــدى.

ھۆكۈمىتــى،  خىتــاي  ئاپرېــل:   – يىلــى 28   -  2017 ■
ئامېرىــكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ 
26- ئاپرېــل ئېــالن قىلغــان دىنىــي ئەركىنلىــك 
ئــاز  خىتايــدا  قايتــۇرۇپ،  ئىنــكاس  دوكالتىغــا 
ــڭ  ــي ئەركىنلىكىنى ــڭ دىنى ــانلىق مىللەتلەرنى س
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ــدى. ــى رەت قىل ــا ئۇچراۋاتقانلىقىن بۇزغۇنچىلىقق

ئاســىيا  ئەركىــن  ئاپرېــل:   –  28 يىلــى   -  2017  ■
رادىيوســىنىڭ زىيارىتىنــى قوبــۇل قىلغــان پەيزىۋات 
ئىككــى  يېزىســىدىكى  بارىــن  ناھىيەســىنىڭ 
كەنــت ســېكرېتارى بىلــەن بىــر ســاقچى خادىمــى 
چەتئەلــدە ئوقۇۋاتقانالرنــى قايتــۇرۇپ ئەكېلىــش 
توغرىســىدا ھۆججــەت بارلىقىنــى دەلىللىــدى.

■ 2017 - يىلــى 28 – ئاپرېــل: ئەنقــەرە ئۇنىۋېرســىتېتى 
فاكۇلتېتــى  جوغراپىيــە  تارىــخ،  تىــل، 
ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئوقۇتقۇچىســى، دۇني
مۇئاۋىــن باش كاتىپى دوتســېنت دوكتور ئەركىن 
ئەمــەت، ھىتىــت ئۇنىۋېرســىتېتى ئوقۇغۇچىــالر 
ئورۇنالشــتۇرۇلغان  تەرىپىدىــن  ئۇيۇشمىســى 
»تــۈرك دۇنياســى بىرلىكــى ۋە شــەرقىي تۈركىســتان 
ــدا لېكســىيە ســۆزلەپ،  ــى« دېگــەن تېمى رېئاللىق

قاراتقــان  ئۇيغۇرالرغــا  ھۆكۈمىتىنىــڭ  خىتــاي 
ئاسسىمىالتســىيە سىياســىتى، ئېتنىــك ۋە دىنىــي 
ئەلــدە  چــەت  ۋە  چەكلىنىشــى  ئىســىمالرنىڭ 

ئوقۇۋاتقــان ئوقۇغۇچىــالر دۇچ كەلگەن بېســىمالرنى 
ــى. ــۇپ ئۆتت ــا قوي ــەكىلدە ئوتتۇرىغ ــق ش ئەتراپلى

تۈركلىــرى  قــازاق  ئاپرېــل:   –  29 يىلــى   -  2017  ■
مائارىــپ ۋە تەتقىقــات جەمئىيىتــى ئىســتانبۇل 
ئۇنىۋېرســىتېتى ياۋرو – ئاســىيا ئېنىســتىتۇتىدا 
قىلىنغانلىقىنىــڭ  شــېھىت  باتــۇر  ئوســمان 
ــەش  ــەن خاتىرىل ــىۋىتى بىل ــى مۇناس 66 يىللىق
ــىدا  ــىم ئەسناس ــۈزدى. مۇراس ــىمى ئۆتك مۇراس
چىقىرىلغــان  بېغىشــالپ  باتۇرغــا  ئوســمان 
ئوســمان   – روھــى  ئۆچمــەس  »ئەركىنلىــك 

باتــۇر« ناملىــق كىتــاب تونۇشــتۇرۇلدى.

ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــل: ش ــى 29 – ئاپرې ■ 2017 - يىل
ئاۋســترالىيە جەمئىيىتىنىــڭ قۇرۇلغانلىقىنىــڭ 
مۇراســىمى  تەبرىكلــەش  25-يىللىقىنــى 
ئاۋســترالىيە  مۇراســىمغا  ئۆتكۈزۈلــدى. 
ئارتــۇق  500 دىــن  ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرالردىــن 

ــتى.  ــى قاتناش كىش
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