
رالرۇغيۇئ ىكىدىيىلگنهئ

نۈكلهئ اسيهئ زىزهئ

 ادناغرۇتشىلېس هگىرىلتهلۆد اكىرېمائ يىلامىش ەۋ اپورۋاي
 قىلھاناپ ىكاي پۇلوب نهمچۆك ەۋ شۇقوئ پىلېك هگىيىلگنهئ
 ۇش .زائ ىتىياھان ىناس ڭىنرالرۇغيۇئ نهكشهلرهي پهلىت
 ۇمىشىشىلتهيىئمهج ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدىيىلگنهئ نىتبەۋهس
 – 1990 تهقهپ رالرۇغيۇئ هگىيىلگنهئ .ناغىملىق يىققەرهت
 پالشاب نىدىشېب ڭىنىرىللىي – 2000 ەۋ ىرىخائ ڭىنىرىللىي
 رهھ ،نايۇب نىدناغىلشاب هكشىلېك پهلىت قىلھاناپ يىسايىس
 پىلېك هگىيىلگنهئ ڭىنرۇغيۇئ ادىپارتهئ 10 نهنىمخهت ادلىي



 رهھ ،نايۇب نىدناغىلشاب هكشىلېك پهلىت قىلھاناپ يىسايىس
 پىلېك هگىيىلگنهئ ڭىنرۇغيۇئ ادىپارتهئ 10 نهنىمخهت ادلىي
 ڭىنرالرۇغيۇئ نهلىب تهئرۈس كەدىشىشىلرهي ەۋ ىشىلىت قىلھاناپ
.هتكهميهپۆك اتسائ-اتسائ ىناس

 500 هچىغىلىي-2016 ەدهيىناترىب كۈيۈب ىنهي ،ەدىيىلگنهئ
.ۇدىنىلىق نىمخهت ىقىلناغىدياشاي ڭىنرالرۇغيۇئ ادىپارتهئ

 ،قاسلاتخوت ەدىتسۇئ ىخىرات شىلېك هگىيىلگنهئ ڭىنرالرۇغيۇئ
 راللىي -1990 -1980 رالرۇغيۇئ ىنىغلوب مۇلهم هچىغرىزاھ هگزىب
 ادراللىي ىنيهئ ،پۇلوب ناغىلشاب هكشىلېك هگىيىلگنهئ ادىقىلىرائ
 ەۋ مىناخ هكىلهم نىدرالناغلاق پىشىلرهي نىيېك ،پىلېك اقشۇقوئ
 نىيېك نىدناغىلمامات ىنىشۇقوئ ،پىلېك اقشۇقوئ ادراتاق ۇش
 مىناخ نىدىشرهئ همىكهھ نهكتهك پىتياق هگىنىتەۋ
.زىميهملهتىسرۆك پىلىق لاسىم ىنرالقىلراتاق

 پهلىت قىلھاناپ يىسايىس نىدنهتەۋ مىتېق ىجنۇت هگىيىلگنهئ
 ،ىنىتخوت رەۋنهئ نهگلهك ىلىي – 1999 نىدرالرۇغيۇئ نهگلهك

 ىنرالرۇغيۇئ قىلراتاق نۈكلهئ اسيهئ زىزهئ نهگلهك ىلىي – 2001
.زىميهملهتىسرۆك پىلىق لاسىم

 ايىسائ ارۇتتوئ ىنىمىرېي ڭهت ڭىنىناس رالرۇغيۇئ ىكىدىيىلگنهئ
 ەۋ ناتسىزىغرىق ۇمپۇلوب ،نىدىرىلتهيىرۇھمۇج كرۈت
 ڭىنرالۇب .ۇدىلىق لىكشهت رالرۇغيۇئ نهگلهك نىدرالناتسىقازاق
 هگىيىلگنهئ ەدىنيهك - ىدلائ ڭىنىلىي – 2000 نىدىچىئ
 نىدرېتسېچنام نىدرالرۇغيۇئ نهگىلىت قىلھاناپ يىسايىس پىلېك
 قىلراتاق فومىرهك ناجهمۆئ نىدنودنول ،زىزهئ لىماك
.زىميالالىق لاسىم ىنرالرۇغيۇئ



.زىميالالىق لاسىم ىنرالرۇغيۇئ

 ىن 20%  نهنىمخهت ڭىنناس رالرۇغيۇئ ناغىدياشاي ەدىيىلىگنهئ
 ناقتاۋۇقوئ ەدىيىلىگنهئ .نىكمۇم ىشىلىق لىكشهت رالىچۇغۇقوئ
 پەد ادىپارىتهئ 50 ادناغلوب زائ ۇمىناس ڭىنرالىچۇغۇقوئ رۇغيۇئ
 ،ايىسائ ارۇتتوئ ،نىدنهتەۋ ىقىلساسائ رالۇئ .ۇدىنىلىق زەرهپ
 رالىچۇغۇقوئ ناقتاۋۇقوئ پىلېك نىدرهلتهلۆد قىلراتاق هيىكرۈت
 نىدنهگرۈتتۈپ ىنىشۇقوئ ىرىلىكىدناس پۆك قهلتۇم ،پۇلوب
 نىتبەۋهس ۇش .اتقامتياق هگرهلتهلۆد نهگلهك ىزۆئ ،نىيېك
 پىتيېئ ادىرىقۇي ىناس ڭىنرالىچۇغۇقوئ ناقتاۋۇقوئ ەدىيىلىگنهئ
 اغىناس ڭىنرالرۇغيۇئ ناقشالقارۇتلوئ مىقۇم ەدىيىلىگنهئ نهكتۆئ
.ىدىملۈزۈگرىك

 ەدرهلرهھهش ىكىدنەۋۆت ىقىلساسائ رالرۇغيۇئ ەدهيىناترىب كۈيۈب
:ۇدياشاي

 نهنىمخهت ىناس ڭىنرالۇئ – رالرۇغيۇئ ناغىدياشاي ادنودنول
 رهلكرۈت ىكىدىلامىش ڭىننودنول ىقىلساسائ ،كەرپۆك نىد 300

.ۇدياشاي ادرالنويار ناغىشاي پىشىلزهكرهم

 دروفدارب ەۋ رېتسېچنام ىقىلساسائ – رالرۇغيۇئ ىكىدرېتسېچنام
.ادىپارتهئ 50 ىناس ڭىنرالۇئ .ۇدياشاي ادىرىلپارتهئ

.ۇدياشاي رالرۇغيۇئ ادىپارتهئ 20 نهنىمخهت ادماھنىمرېب

 ادىپارتهئ 10 نهنىمخهت ەدىرىھهش ۋوگسالگ ڭىنهيىدنالتوش
.ۇدياشاي رالرۇغيۇئ



.ۇدياشاي رالرۇغيۇئ

.ۇدياشاي رالرۇغيۇئ ادىپارتهئ 10 نهنىمخهت ەدىرىھهش لېساكۋىن

 ەدىرىلرهھهش اقشاب ڭىنىيىلىگنهئ ناغىملوب مۇلهم هگزىب ەۋ
.نىكمۇم ىشۇلوب ادىپارتهئ 50 نهنىمخهت رالرۇغيۇئ ناقتاۋاشاي

 ڭىنىناس ەۋ اقسىق ڭىنىخىرات شىلېك هگىيىلگنهئ ڭىنرالرۇغيۇئ
 رۇغيۇئ ەدىيىلىگنهئ رەدهق اغرىزاھ ىكات كىلبەۋهس ىشۇلوب زائ
 تهيىئمهج مهكھهتسۇم رىب كىلرېتكاراخ لىكەۋ هگىتىئاماج
 ىقىرىقۇي ،ۇمىسلۇرۇق تهيىئمهج ىكاي ىدىمشائ هگلهمهئ شۇرۇق
.ىدىملارۇدلىق ىراج ىنىلور زۆئ ىليهپۈت رالتىئاراش زىسلەزۋهئ

 ڭىنىدنهپهئ نۈكلهئ اسيهئ زىزهئ ىلىي -2004 اممهئ
 زىلىگنىئ ەۋ رۇغيۇئ هچناق رىب ىكىدىيىلگنهئ ەدىكىلچىكهتېي
 رۇغيۇئ نودنول ناغلۇرۇق پىنىللىكشهت نىدرالتناكىزۇم
 ىنىتىيىنەدهم ەۋ كىلمىك رۇغيۇئ ،ىنرالرۇغيۇئ ىلىبماسنائ
 ،اتشۇرۇتشۇنوت هگرهلتهلۆد اقشاب ىكىداپورۋاي ،هگىيىلگنهئ
 شاب پىلېك پىلېئ هگرهي رىب ىنىتىئاماج رۇغيۇئ ىكىدىيىلگنهئ
 ىنرهلتهمزىخ نهگىلپۆك اتشىتىيېب ىنىتاياھ يىۋىنهم ،اغىشۇشوق
 ڭىنرالرۇغيۇئ ەدىسىجىتهن رهلتهمزىخ ۇب .ىدراب پىلېئ
 رۇغيۇئ ،پۇلۇرۇتشۇنوت اداپورۋاي ىتىئنهس – تهيىنەدهم
 نهييهئۇم اقشىلىتىراي ڭىنىزاربوئ يىباجىئ ڭىنىتىللىم
 ەۋ ىشۇلۇرۇق ڭىنىلىبماسنائ رۇغيۇئ نودنول .ىدلاس ىنرالساسائ
 ىلوۋمىس هككهي ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدىيىلگنهئ ىشىلىق يىققەرهت
 نۈتۈپ ،سهمهئ الىگىرىلقىلهخ اپورۋاي ەۋ هيىلگنهئ ادىراتاق
 ڭهك ۇمىغرالرۇغيۇئ ناقتاۋاشاي هتتەرىجاھۇم ىكىداينۇد



 ڭهك ۇمىغرالرۇغيۇئ ناقتاۋاشاي هتتەرىجاھۇم ىكىداينۇد
 پىنىليائ اغىسىپپۇرۇگ تهئنهس رىب ناغلاق پۇلوب قۇلشۇنوت
.ىدلاق

 ،تەراجىت قاششۇئ ىمسىق پۆك ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدىيىلگنهئ
 زائ .ۇدىنىللۇغۇش نهلىب ىرىلتهمزىخ كىلىچتەزۆك ەۋ شۇلۇرۇق
 يىپسهك اقشاب ەۋ ىرىلكىنخېت رۇچۇئ ،پىرائام ىرىلمىسىق رىب
 ڭىنتهلۆد رالرۇغيۇئ مىسىق رىب هنهي ،ۇدىلىق تهمزىخ ەدرهلهھاس
.ۇدياشاي ەدىمىدراي تهلاپاك شۇمرۇت قىلناۋاراپ

 نودنول« ناغلوب ىسانزىئ ڭىنخىرات ناماز ىقنىقېي رۇغيۇئ
 اغنودنول .ناقشالياج هگىقرهش ڭىننودنول »ىسىچوك رهقشهق
 تەرايىز نهتىھالائ ىنىچوك وب رۇغيۇئ رىب قادناقرهھ نهگلهك
 .ۇديامتياق ياملىق

:رالىمېت كىلتەۋىسانۇم اغرالرۇغيۇئ ىكىدهيىلىگنهئ

رالرۇغيۇئ ىكىدهيىناتىرب كۈيۈب
https://www.bbc.com/uzbek/news/story/

2007/12/071218_britan_uyghurs_ar.shtml

ىرىلزىئ "كىچىك" ڭىنايىسائ ارۇتتوئ ىكىدىرىلىچوك نودنول
https://www.bbc.com/uzbek/news/story/

2008/01/080110_qeshqer_ar.shtml

ىسىچوك رهقشهق نودنول
http://www.azizisa.org/london_qeshqer_kochisi



تەرايىز اغىسىچوك رهقشهق نودنول
http://www.azizisa.org/london_qeshqer_kochisigha_ziyaret

ەدىققەهھ شۇقوئ ەدهيىلىگنهئ
http://www.azizisa.org/engiliyede_oqush

)1(  ؟زىسىلىب كىلىچناق ىنهيىناتىرىب كۈيۈب زىس
http://www.azizisa.org/buyuk_birtaniye1

)2(  ؟زىسىلىب كىلىچناق ىنهيىناتىرىب كۈيۈب زىس
http://www.azizisa.org/buyuk_birtaniye2

راللايىخ شادناي هكتهممىھ ەۋ تهممىق ،تهمرۆھ
http://www.azizisa.org/hormet_qimmet_hikmet

ادنودنول ىلىي-2000 ىرىلتناكىزۇم رۇغيۇئ قىلقاتائ
http://www.azizisa.org/urumchi_ansambil2000

————————————————

:ىروت نۈكلهئ هبنهم
http://www.azizisa.org/engilyediki-uyghurlar


