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 تېخنىكا-ئۇيغۇر تارىخىدىكى ھۈنەر

 (تۈركىي خەلقلەر ۋە ھون ئەۋالدلىرىغا ئورتاقئۇيغۇر كەشپىياتلىرى بارلىق )

 سۆز بېشى                                

ناھۆۆايىتى  نىۆۆ ئۇيغۆۆۇر مەدەنىيىتىىكۆۆا قەدىىقۆۆى تېخن-ھۆۆۆنەر 
لىىسۆۆاقتىب بۇيۆۆان  ئە نىۆۆ ئۇيغۇرالر، مۆۆۇھىب بىۆۆر قىسۆۆىى  

بىۆۆ ەن  مەۋجۆۆۇت ىقىنى ۋە تۇرمۆۆۇئ ئەننەنىسۆۆى ئۇيغۆۆۇر تى ۆۆى 
تەرەققىۆۆ  ىقتىسۆۆادىنى ئتېخنىكۆۆا بىۆۆ ەن  -، ھۆۆۆنەر سۆۆاقال 
  تارىخى بۇ نوقتىنى ئىسپاتاليدۇ.  ې ىۋاتقان ك قى دۇرۇ  

تېخنىكۆۆا -ئۇيغۆۆۇر ھۆۆۆنەر قەدىىقۆۆى دىكى چىۆۆتابكىبۆۆۇ مەن 
غۆۆۆان ىبايقالر يى الردىۆۆۆب بۇيۆۆۆان ئۆۆۆار ېنولو لىرىنى ئۇچۆۆۇر 

  ، رەتۆۆۆ ە ، تۆۆۆوپال ىدائاساسۆۆۆ يادكۆۆۆارلىقالر   مەدەنىۆۆۆ 
دەۋرى بۆۆۆۇيىچە تې ىۆۆۆ  -ئۆۆۆار ېنولو الر بېكىۆۆۆتكەن يىۆۆۆ 

باشۆۆۆۆقا دۇنيانىۆۆۆۆ  بىۆۆۆۆر  ئۇچۆۆۆۆۇرنى -ھەر ۋە  تىب چىقۆۆۆۆ
تېخنىكۆۆۆا -ھۆۆۆۆنەرئو شۆۆۆائ بايقالغۆۆۆان جاي ىرىۆۆۆدىب 

سې ىشۆۆۆتۇرۇئ بۇنۆۆۆدا  دۇم. بىۆۆۆ ەن سې ىشۆۆۆتۇر لىرىئۇچۆۆۆۇر
 ەم،  ىۆۆ ،قەغەز مەتۆۆئەئە،ئۇيغۆۆۇر ئەجۆۆدادلىرى نەتىجىسۆۆىدە، 

مەلۆۆۇم  ىقى  كەشۆۆ  قى غۆۆان  نىتۆۆوپ ۋە  گەرىۆۆ، كۆۆارى ، ئ كۆۆۆن
قوشۆۆقان  كەئۇيغۆۆۇر ئەجۆۆدادلىرىنى  ئىنسۆۆانىيەت بۆۆۇ،  بولۆۆدى.
بۇنىۆۆۆ   . شۆۆۆى كېۆۆۆرە ھېساب ىنىدە    ىرى تۆۆۆۆھپىبۈيۆۆۆۈ  

 چە:ۋەندىكىتۆ ئىسپات ىنىشى
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  باسقان مەدەنىيەت  قۇم

ىب بۆۇرۇن تۆارىب   ىۆد تارىخى   اتىرى ەردىب قارىغانۆدا، مىالد 
 2 – 1، مىالدى ولغانشەھەر دۆلىتى بدىب ئارتۇ   30ۋادىسىدا 

شۇ . تىب ئاشقان 00ەر دۆلەت ىرى كۆپۈيۈ  ھبۇ شەدە لەرئەسىر-
سۆۆاد ئىقتىتېخنىكۆۆا رانۆۆا  تېپىۆۆ    -ھۆۆۆنەر  ئەسۆۆىرلەردە 
بۇ رايوننى   ،شۇنىڭدىب كىيىب. نۇپۇس كۆپەيگەن، راۋاجالنغان
ۋە  ( ىۆدۇ اغ)قۇم ي ېرىدۇچوڭ ئۆز ۈرۈئ يۈز بناھايىتى ئېق ىىىدا 

ئۆۆۇزۇن يىۆۆ  داۋام ىشۆۆى ، ئۇيغۆۆۇر بۇنۆۆدا  تەبىنۆۆى ھادىسۆۆە 
ياراتقۆان شۆان ى    ، يۆۇرتالر  -بىنا قى غۆان شۆەھەر  ئەجدادلىرى 

ھەر  يدۇ. ې ىشۆقا باشۆال  لۆۈ  ق كۆمۈ مەدەنىيەت ەر  قۆۇم ئاسۆتىغا  
قۇم ئۇيغۇر ئەجدادلىرى قايسى شەھەر دۆلەت ىرىدە ياشايدىغان 

كۆۆ   -كۆۆ  تاغ تەرەپۆكە  يۇرت ىرىنى تەر  ئېتى ،  ېسىۋاتقان ب
دە ئېتەك ىرىۆ تې مى ىۆرى  ياكى قاراقۇرۇم   ىرىتەڭرىتاغباشال ،  

ئۇالرنىۆۆ  ، ئىۆۆراالر ئۆتۆۆۈ -ئەسۆۆىرلەر. دۇىۆۆيېڭۆۆى ماكۆۆان تۇت
ئى دىسۆە تۆاپقى ى بولىايۆدىغان     ىقاچانئال قەدىىقى يۇرت ىرى 

-ئاجاىۆ   تىكى ھەقبۇ ئۇالرنى  .  ىنىدۇئاي نغا ماكا تى سىىات
   . ىدۇمىراس بولۇ  قال ئەۋالد -ئەۋالدمۇ ىرى ھېكايىغارايى  

الر ياشاۋاتقان ئۇيغۇريېڭى ماكان تۇتۇ  تارىب ئۇيىان ىقىدا 
سەددىچىننى  ئىچىدىكى  يى الرغا كەلگەندە، – 1480مىالدى 

نى  (تايالر چى  سۇاللىسى دە  ئاتاۋاتقان دۆلەت ىمانجۇ  ان ىقى )
  ياراتقانيۇرت ىرىدا  يېڭى ئۇالرايدۇ. ىغا ئۇچرتىجاۋۇز
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دەرىجىدە ئېغىر ئىنتايىب يەنە بىر قېتىب  ەر مەدەنىيەت 
    . ىدۇبول نىۋەيران  ا

ىۋاتقان ۋادىسىغا تىجاۋۇز قى ئى ى ۋادىسىغا ىقى  مانجۇ  ان
بىر النغان  ىتاي ئەدىپ ىرى مانجۇ ھۆكۈمران ىرىغا يالزاماندا، 

ا ھېچقايسى سۇاللە تارىخت»نى  ىرىتەرەپتىب مانجۇ  ان
 -دە  ما تا  « ى  مۆجى ە ياراتتىئىشنى قىقىاللىىغان 

ھەر قايسى ارىب ۋادىسىدىكى يەنە بىر تەرەپتىب ت ، ە مەدھىيى 
   ىتايالرغا ئو شائ ىۇبوستان ىقالردا ياشايدىغان ئۇيغۇرالرنى

دە  ھېكايە توقۇ ،  «ىرى ئىدىسېرى  پادشاھنى  ئەۋالدل»
قۇل  ىتاي  ەلقىنى قۇل قى غان ئۇيغۇرالرنىىۇ  ىرىنى مانجۇ  ان
    .ىدۇغئەت ەندۈرېقى ىشقا ر

  ا ياشۆايدىغان دتەڭرىتاغ ئەتراپىدىكى ھەر قايسى بوسۆتان ىقالر 
-يۆۈز بەر ەن قۆۇم  تارىب ۋادىسۆىدا  تارىختا   ۇددى ،ئۇيغۇرالر

مۆانجۇ  يەنە بىۆر قېۆتىب   بوران ئاپىتىدە  انىۋەيران بولغانۆدە   
زامانۆۆدا،  شۆۆۇ ۋاتقۆۆان ىنىۋەيران بول ۆۆاتىجاۋۇزىغۆۆا ئۆۆۇچرا  

 تى شۆۆۆۆۆۆۆۆۇناس،دىب ئۆۆۆۆۆۆۆۆار ېنولو ،  ەرچەتۆۆۆۆۆۆۆۆنەل
تۆارىب  ھالۆدا    ۇقانۇن ئالىىالر  پىنەشۇناس،تارىخشۇناساجۇغر

 يدۇ. الشقا باشئى ىى  تەكشۈرۈئ ئې ى  بېرى ،كې ى  ۋادىسىغا 

ئاۋرې  ستايب   ئەنگى ىيى ىك ئار ېنولوى يى  – 1482مىالدى 
دىب ىرى ارابى يۇرت قەدىىقى ن قۇم باسقا  دىكى تارىب ۋادىسى

مانجۇ دۆلىتىنى   ىتاي پۇلىنى ، ىرى   چىققې ى
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مومياالر ياۋراپاغا ئې ى  كەتكەن تۆلە  غا ئەمەلدارلىرى
ا، پا تا توقۇلى  توقۇلىا، يىپە توقۇلىا،  )قۇرۇ  جەسەت ەر(، يوڭ

ەدىىى قولھۆنەر مەھسۇالت ىرى، ساپال ھەيكەل قاتارلى  ق
قاتارلى  قەدىىقى سەننەت بۇيۇم ىرى  تام رەسىى ىرى ، ھەيكەل

قەدىىقى رۇم، يۇنان  نى ۋە  ھەر ى   قەدىىقى قوليازمىالر
 تۇرغان ىقى  مەدەنىيىتى  يادىكارلىق ىرىغا ئىنتايىب ئو شا 

  . ىدۇدۇرھەيران قال نىقالرىياۋراپال

ندىنانالرنى تەتقى  قى غان رىكا قىتنەسىدىكى ئىېئامبۇ چاغدا، 
تارىب ۋادىسىدا كۆمۈلۈ  »  مەشھۇر تارىخشۇناس مور ان

قالغان مەدەنىيەتنى  سىرى ئېچى سا دۇنيا مەدەنىيىتىنى  سىرى 
 نى ئوتتۇرىغا قويۇ ، تەسەۋۋۇرئى ىى  دېگەن  «ئېچى ىدۇ

نى تېخىىۇ تارىب ۋادىسىنى تەتقى  قى ىش قى غىن ىقى ەلقنارانى  
  ىگە  كۆتۈرىدۇ.   يوقۇرى پەل

يى الرغىچە  - 1930يى الردىب  - 1480مىالدى نەتىجىدە، 
ستايىب،  ئاۋرې بولغان يەتىىش يى دىب كۆپرە  ۋاقىت ئىچىدە 

 -سىۋېب ھېدىب  قاتارلى  ئار ېنولو ،  تى شۇناس،  ئەسارە

تارىب ۋادىسىدا  نى جوغراپىنەشۇناس ئالىىالر  ئەتىقىشۇناس، 
مور ان    ،ئارقى ى  ىشەكشۈرۈئ ئې ى  بېرىكۆ  قېتىب ئى ىى  ت

« قۇمغا كۆمۈلۈ  قالغان مەدەنىيەتنى  سىرى»ئېيتقان 
قۇم ئاستىدا ئەسىرلەردىب بۇيان   اتەك ىىاكاند،  ئېچى ى

دۇنياغا    مەزمۇنى قەدىىقى مەدەنىيەت ەرنى قالغان كۆمۈلۈ  
 اقۇم ئاستىدتەك ىىاكاندا ئەسىرلەردىب بۇيان  .ا بولىدۇئاشكار
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غەرب بىر پۈتۈن دەل  قەدىىقى مەدەنىيەت ەربۇ  قالغان
بۇنى   ىنىدۇ. ئىكەن ىكى ئېنىق بىر قىسىى مەدەنىيىتىنى 

 تۆۋەندىكى كىتابالردىب مەلۇم: تەپسىالتى

    ئۇ . تۇغۇلغان ، بۇداپىشتتاتىلشۇناس ، ستايىن ئەنگلىيىلىك ئارخېوئلوگ ئاۋرېل ✫
 <بېرىپ ئېلىپ تەكشۈرۈش تىمقې تۆت ۋادىسىدا باشالپ تارىم يىلىدىن -1862
 ۈپ قالغانكۆمۈل قۇمغا خوتەندە < ، >تەكشۈرۈش ئارخېوئلوگىيىلىك تۈركستاندا شەرقىي
 ئاسىيانىڭ <،  >خاتىرىسى ىيەېوئلوگئارخ يۇرت غەربىي<     ، >شەھەرلەر قەدىمقى
  خارابىلىرى< خىتاي قارا < ، >يولالر قەدىمقى ئاسىيادىكى ئوتتۇرا < ، >مەركىزى

 يىلى ئۇنىڭ -1931ھۆكۈمىتى  مىنگو جوڭخۇا .ئىلمىي دوكالتالرنى ئېالن قىلغان اتارلىقق
ئۇنىڭ  كى يىلالردا كىيىن ەرئوقۇرمەنل . چەكلىگەن تەتقىقات ئېلىپ بېرىشىنى تارىم ۋادىسىدا 
  ئەڭ تۇنۇلغانلىرى كىتابالردىن نەشىر قىلدۇرغان توپالپئەسەرلىرىنى 

    <Aurel Stein: Archaeological Explorer>  1997  ، 

  <Aurel Stein on the Silk road>  2004    دۇر. الرقاتارلىق 

جوڭخااۇا مىنگونىااڭ تااۇن ى  ، راھىاا   ، تچى اتەتقىقاا ياپونىيىلىااك  ئوتااانى ✫
 ايىلىغا -1947 يىلىادىن -1903 ئاۇ   .مەسلىھەتچىساى سۈن وڭساەننىڭپرېزىدېنتى 

 ئىلمىاي تەكشاۈرۈشكاۆپ قېاتىم  راياونالردا  ەتراپىادىكىۋادىسى ۋە ئۇنىڭ ئ تارىم قەدەر
يااۇرت  يىلاى ييېىاى غەربىاي- 7291  .توپلىغاان ئەتىاقە-ئەساارە ارغاان ۋە ب ئېلىاپ

  . دېگەن كىتابىنى نەشىر قىلدۇرغان 大谷光瑞：新西域记 > تەزكىرىسى

 يىلىاادىن -7681 ئااۇ  .  جۇغراپىيىشااۇناس شىنېدسااىيىلىك ھېاادىن  ساانېن✫
-ۋادىلىارى ۋە لوپناۇردەرياساى  ياالۇزانۇۇ-ى ھىناد ، تااغلىرى ىماالياھ يىلىغىچە -1926
تەكشااۈرگەن  .ئىلمىااي تەكشااۈرۈش ئېلىااپ بارغااان قېااتىم ئااالتە داقلىرىاائويمانلى تااارىم

 -7291---يىلااى يئاسااىيانى قېاادىرىخ تااارىخىي - 7211  .ئالغااان جااايالرنى خەرىااتىگە
 . دۇرغاننەشر قىل دېگەن كىتابىنى يىلىغىچە< -7291يىلىدىن 

 -1945 يىلىدىن -1878 . ئۇخىتايشۇناس ، تىلشۇناس فرانسىيىلىك پېللىيوت پائۇل ✫
 يدۇنخۇاڭ ۋە قوليازما توپلىغان قەدىمقى جايالردا قاتارلىق تۇرپان ، دۇنخۇاڭ يىلىغىچە



   تېخنىكا -ئۇيغۇر تارىخىدىكى ھۆنەر                   قۇربان ۋەلىئاپتور:     

8 

 

كى كېيىنئوقۇرمەنلەر  ئېالن قىلغان. دوكالتالرنى  ئىلمىي قاتارلىق > خاتىرىلىرى يمىىۆئ
كىتابالردىن   نەشىر قىلدۇرغان ىپ خىتايچىغا تەرجىمە قىل رەتلەپ ئۇنىڭ ئەسەرلىرىنى ردا يىلال

耿升译：伯希和西域探险记> >  .دېگەن كىتاب مەشھۇردۇر 

 يىلىغىچە -1930 يىلىدىن -  1860ئۇ  . تەتقىقاتچى گېرمانىيىلىك لېكوك ئالۇېرت ✫
 تۈركستاندا يچىنىي ۈرۈپمىىۆئيلەرنى تەكش قەدىمقى ائويمانلىقلىرىد تۇرپان ، تارىم

 نەشىر قىلدۇرغان. دوكالتالرنى  بىر قاتار ئىلمىي قاتارلىق  بايلىقالر< قالغان كۆمۈلۈپ

 يىلىدىن - 7661 . ئۇ تىلشۇناس ، لوگېوئئارخ كۇزىمىچ كوزىلوۋ  رۇسىيىلىك رۇسپېتىر ✫
جاڭيې  نىڭۇسسىدا )گەنۋادى قاراسۇ  ۋە  دايايالقلىرى موڭغۇلىيە يىلىغىچە -1926

 تەتقىق تىلىنى قەدىمقى تاڭغۇت گەن. تەكشۈرقەدىمقى ھون مەدەنىيىتىنى  رايونىدا( 
 پارچىدىن مىڭ ئۈچقېزىپ نى قەبرىلىرى ھون قەدىمقى سايىلىرىدىكى كۆلى جۇيان .قىلغان
 . تاپقان يادىكارلىق مەدەنىي ئارتۇق

گېرمانىيە يىلىغىچە  -7290يىلىدىن  -7291 . ئۇ لوگىېوئجوڭخۇا مىنگو ئارخ خۇاڭنېنۇى ✫
غەربىي شىمالنى تەكشۈرۈش ئۆمىكىنىڭ  جوڭخۇا مىنگو بىرلىكتە تەشكىللىگەنبىلەن 

ئېلىپ   تەتقىقاتگېرمانىيە تەتقىقاتچىلىرىغا ھەمكارلىشىپ  بولغان. ئۇ  ئەزاسى تەتقىقاتچى
 ېرىلغانيتۇرپاندا ئېلىپ ب .قېتىم ئىچكىرىلەپ كىرگەن 1 تارىم ۋادىسىغا جەريانىدابېرىخ 

ئارخېوئلوگىيىلىك  يلوبنوردا ئېلىپ بېرىلغان ، ئارخېوئلوگىيىلىك تەكشۈرۈش خاتىرىسى< 
ئارخېوئلوگىيىلىك تەكشۈرۈش  يتارىم ئويمانلىقىدا ئېلىپ بېرىلغان ، تەكشۈرۈش خاتىرىسى<

  ، قۇمۇل  ىغا قەدەريىل -7288 ئۇ يەنە  نەشىر قىلدۇرغان.خاتىرىسى< قاتارلىق كىتابالرنى 
   .تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغانلەردە خوتەن ، مارالۇېشى ، ئاقسۇ ، كۇچار ، قاراشەر ، غۇل ا

 ىتاي  ەل  جۇمھۇرىيىتى  ،_يى ىدىب كىيىب1949
تەڭرىتاغ ئەتراپىدىكى ھەر قايسى ئار ېنولو  ىرى 

   بېرىشنى تەكشۈرۈئ ئې ىئار ېنولو ىيى ىك بوستان ىقالردا 
نى  ان ئار ېنولو ىيە ئۇچۇرلىرىبايقىغ ئۇالر داۋامالشتۇرىدۇ. 
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 :غا توپالنغانتۆۋەندىكى كىتابالر كۆپۈنچىسى

ئۈرۈمچى يىل  – 年90新疆考古>1983 يىل ئوتتۇز ئارخېوئلوگىيىسى يشىن اڭ✫
  نەشرى 

يىل  - 丝路考古诊品>  7226 جەۋھەرلىرى  ئارخېوئلوگىيىسى يولى يىپەك< ✫
 شاڭخەي نەشرى

 

 ا ېخنىكت –ھۈنەر ئەجدادلىرى قولالنغان ئۇيغۇر 

 -ھۈنەر قولالنغان رىختا تائەجدادلىرى ئۇيغۇر بابتىكى بۇ 
تارىب ئالىى ىرى ئۆتكەن ئەسىردە چەتنەل ئۇچۇرلىرى تېخنىكا  

 ىتاي  ەل  _ يى ىدىب كىيىب 1949بايقىغان ۋە ۋادىسىدىب 
مەدەنىيەت قې ى  چىقارغان ئار ېنولو  ىرى جۇمھۇرىيىتى 
  ېنولو الرئار، تۈر ە ئايرى  ، رەت ە ىدا ئاساس  يادكارلىق ىرى
 غان ئۇچۇرالردۇر. چىقى  تې ى  دەۋرى بۇيىچە -بېكىتكەن يى 

  تۆۋەندىكىچە:نى  تەپسىالتى بۇ

 

 تېخنىكىسى  قەدىىقى دېھقانچى ى  - 1    
 

  ى الرغۆۆۆۆۆاېد بايقالغۆۆۆۆۆان ئۆۆۆۆۆارقى ى ە ىينولو ېئۆۆۆۆۆار 

 دىبڭۆۆۆۆنىۇب جۆۆۆۆدادلىرىەئ رۇيغۆۆۆۆۇئ  ،ئاساسۆۆۆۆالنغاندا
 خنىكىسۆۆۆىنىېت رىقچى ىۆۆۆ ېت نۇرۇبۆۆۆ يىۆۆۆ   مىۆۆۆ ەئۆۆۆالت



   تېخنىكا -ئۇيغۇر تارىخىدىكى ھۆنەر                   قۇربان ۋەلىئاپتور:     

01 

 

   :الت ىرىۇھسەم  نىۇئ. باش ىغان  ىنىشقالقو

 بۇغداي

ئۇيغۇر  ىتاي  ەل  جۇمھۇرىيىتى شىنجاڭ ئ ئۇ ئار مۇزېيى )
 - 1979ئەترىتى  ئار ېنولو ىيە مۇزېيى( رايون ۇ  ئاپتونوم

 قەدىىقى ئېقىنىدىكى تۆۋەن دەرياسىنى  كۆنچى يى ى
 بۇغداي يۇمىال  كراران شەھەر دۆلىتى  ارابى ىرىدىب

ئانالى ى ئارقى ى   14كاربون دەۋرىنى  -يى  .  ىرىنى تاپقاندان
يى الر بۇرۇن دە   38008400 -  -بۇنىڭدىب ، ئېنىقال

 . بېكىتكەن

قى غان ئېالن  دىكى سانىدا كۈنى -11_ ئاينى   2يى -1941  > ەل   ې ىتى<✫
  كراراندىب تېپى غان قەدىىقى جەسەت توغرىسدىكى  ەۋەر

يى ۆى تۇرپۆان    - 1992 ئىنىسۆتوتى  ىيەئ ئۆۇ ئۆار ئۆار ېنولو    
. دان ىرىنۆۆى تاپقۆۆان  تېرىۆۆ  ئويىان ىقىۆۆدىكى پىچانۆۆدىب 

ئەسۆىر دە    - 5 بۆۇرۇن  مىالدىۆدىب  دەۋرىنۆى - يىۆ   ئۇنىۆ  
 .بېكىتكەن

 يى  شاڭخەي نەشرى- 1994 جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى >يىپە ✫

  يى ى - 1973 ترىتىەئ ەنولو ىيېئار  يىېزۇم ئار ۇئ ئ
 ياكى قاقال  اقئوت  ۇرۇغۇي ىىرې  نىداۇئ غدايۇب رپاندىبۇت

 رنىەك ەىېي قاتارلى  توقا   ،نان رغانۇپىش  ۈمۆك چوغقا

 . نەكىتكېب  ەد رەسىرلەئ - 9- 6 مىالدى رىنىۋەد يى . تاپقان



   تېخنىكا -ئۇيغۇر تارىخىدىكى ھۆنەر                   قۇربان ۋەلىئاپتور:     

00 

 

 يى  شاڭخەي نەشرى - 1994 جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى >يىپە ✫

 كېۋەز

  يى ى- 1959ئەترىتى  ئار ېنولو ىيە ئ ئۇ ئار مۇزېيى
  اپا تا يىپت دۆلىتى  ارابى ىرىدىب شەھەر قەدىىقى نىيە

. سە ەز پارچى ىرىنى تاپقان توقۇ  ھەم ە  بى ەن  ۇل باسقان
 . يى الر دە  بېكىتكەن- 220 - 25 دەۋرىنى مىالدى-يى 

 يى  شاڭخەي نەشرى -1994جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى >يىپە ✫

 ئەسىردە - 11مىالدىنى مەھمۇد قەشقەرى نامى زىرائەت دېگەن «كېنەز» ✽ 

 ىمۇ  ھازىرقىغا ئوخشاش قولالنغان. د>دىنانى تىلالر تۈركىي< ازغان ي

ھەققىاادە قەدىمقااى خىتااايچە تااارىخىي خاااتىرىلەردىمۇ  بايااانالر « كېاانەز» ✽
 ىادىقۇتئ  دە> تەزكىرىساى روڭ غەربىاي. لياڭناامە  < مەساىلەن    . باار

 ئۇنىىادىن ، اربا ئۈساۈملۈك خىال بىار ئوخشاايدىغان غوزىساىغا پىلە ئېلىدە

 白坦 ئااۇنى ، چىقىاادۇ تاااال ئىاانچىكە غوزىسااىدىغا ئوخشاااش  يىااپەك
  ە د<تاڭناامە كوناا <غاان. ەپ باياان قىلىنەپ ئاتايادۇ دد )بەخاتەس ئاھااڭى)

 رەخا  ئااق ئۇنىىادىن ، چىقىادۇ )بەخاتەس ئاھااڭ («白坦» ىنتۇرپاناد
 ېگەن بايانالر بار.اتىدۇ دبازارالردا س ، يدۇتوقۇ

 ئى ادىيەتلىرى ئۇيغۇرئەپەندى   تۇرسۇن ئىمىن تىلشۇناس مەرھۇم ✽
بايان )چىمۇۇالق تورىدا ئېالن قىلىنغان(  ماقالىسىدا يېزىپ قالدۇرغان ھەققىدە
 نامى زىرائەتنىڭ ئاتالغان دەپ »كېنەز «ئۇيغۇرچىدا قەدىمقى، قىلىشىچە
  .ئاتىلىدۇ دەپ »كەرپاس«  تىلىدا ھىند ، »كەرباس « تىلىدا پارس
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 ئۇيغۇر ئەشيا خامنغان التەييار ئۈچۈن توقۇش رەخ  ئاجرىتىنېلىپ كېنەزدىن
 تىللىرىدىكى ياۋروپا زامان ھازىرقى بۇ سۆز ،ئاتىلىدۇ ەپد «كاتان» تىلىدا
  .داشئەمەنۇە بىلەن سۆز دېگەن) پاختا( كوتتون

 يى ى - 1959ئەترىتى  لو ىيەئار ېنو ئ ئۇ ئار مۇزېيى
 ئۈزۈم  ارابى ىرىدىب دۆلىتى شەھەر قەدىىقى نىيە

دە   ئەسىر - 1مىالدى دەۋرىنى-يى .  ىرىنى تاپقان شىڭگى
 . بېكىتكەن

 يى < ئوتتۇز --- >شىنجاڭ ئار ېنولو ىيىسى ✫

 يى ى -1909 ئەترىتى ئار ېنولو ىيە ئ ئۇ ئار مۇزېيى
 ياڭا  ، شىڭگى  ىرى دىب ئۈزۈم ارابى ىرى تېبى مارالئېشىدىك
يى  . تاپقان ئۇرۇقچى ىرىنى شاپتۇل ، ئۆرۈ  شاكال ىرى ۋە

 . لەر دە  بېكىتكەن ئەسىر - 9- 7 دەۋرىنى مىالدى

  >بى نى  تارىخى يې ىق ىرىىى <✫

 مىالدىدىن تىلشۇناسالر، تېپىلغان قەدىمقى قوليازمىالر ئىچىدە ۋادىسىدىن تارىم✽
دەپ بېكىاتكەن  گىچە قوللىنىلغاان ئەساىر - 5 مىاالدى ئەسىردىن -3 بۇرۇن

 ،  ئۈزۈمسۆز  بۇ . بىرخىل مېنە نامى بار دېگەن »ماسۇ «كاروشتىچە يازمىالردا
 تاۈركىي قەشقەرى مەھمۇدبۇ سۆزنى  . مەيزاپ دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ، مەي
ئاۈزۈم  مقارا ئۆستۈرىلىدىغان تارىمدا ىغان ۋە دەپ ئات «مەسچ »دىنانىدا  تىلالر

 . دەپ تەبىر بەرگەن
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 كارى 

 رپۆۆۆانۇت النۇرۇبۆۆۆ مىالدىۆۆۆدىب جۆۆۆدادلىرىەئ رۇيغۆۆۆۇئ
 تەڭرىتۆۆاغ ،جۆۆايالردا قىۆۆ  ئېقىنسۆۆۇ  ىكىئويىان ىقىۆۆد

 رەي چىققۆۆان دىبڭۆۆنىۇئ  ، ىۆۆ ېق  ۇدۇقۆۆ ك ىرىۆۆدىبەتېئ
 ئۆۆاققۇزۇ  ئۆۆارقى ى  رىۆۆ ېئ پىۆۆ ېي يىنىۈسۆۆ ئاسۆۆتى

ۋە  ن ىۆۆ دا زىۆۆدىكىۈي رەي ، ىۆۆ ېك باشۆۆال  ەر ەل ىۆۆ ەھەم
  ، رىدىغانۈسۆۆۆتۆئ  ۇرۇغۇسۆۆۆ رنۆۆۆىەت ەزىرائ ئىقتىسۆۆۆادى 

سۆۆۇ بىۆۆر  ىۆۆ  ئاالھىۆۆدە  ياشۆۆارتىدىغان   بۆۆاغالرنى ى ىۆۆكۋېم
 ىۆۆ    بۆۆۇ .ىنىشۆۆقا باشۆۆ ىغان قۇرۇلۇشۆۆى تېخنىكىسۆۆىنى  قول  

بۆۇ ھەقۆتە    الغۆان.  ئات دە  «كۆارى  » سۆۇ قۇرۇلۇشۆى   ئاالھىدە
 - 3 ەن سۇاللىسۆۆۆۆى سۆۆۆۆەيياھ ىرى مىالدىۆۆۆۆدىب بۆۆۆۆۇرۇن 

  بار.  اتىرى ەر  ەسىردە يې ى  قالدۇرغان تارىخ  ئ

تىۆب ئۆارتۇ  كۆارى  بۆار.     1160 تۇرپانۆدا  يى الردىىۆۇ  يېقىنقى 
سۆۆۆۆەددىچىننى  يەر يۈزىۆۆۆۆدىكى  ئۆۆۆۆۇزۇن ىقى   ئۇنىۆۆۆۆ
 يۆۆۈز بەئ مىۆۆ  ىككۆۆىئكې ىۆۆدىغان غۆۆا تەڭ ئۇزۇن ۇقى
 ھۆۆۆازىرئۆسۆۆۆتەڭ بولىۆۆۆدۇ.   تىسۆۆۆيەر ئا   لىۆۆۆ  كى ومېتىر

يەر ئاسۆۆتى سۆۆۇ    ىۆۆ  بۇ دېۆۆگەن « كۆۆارى »   ەلقنۆۆارادا
ە مۆۆۆۆجى  تارىخىۆۆۆدىكى بىۆۆۆر  تېرىقچى ىۆۆۆ  نى قۇرۇلۇشۆۆۆى

 ت. جۇۋمەەنچە شچۈ  ئورتا ەيدىغان د

 ،پىچۆۆۆان ىال ئەمەسدتۇرپانۆۆۆكۆۆۆارى چى ى  تېخنىكىسۆۆۆى  
 قىسۆۆۆىەن كۇچارنىۆۆۆ  .لغۆۆۆانۇنۇقول  قۇمۇلالردىىۆۆۆۇ 
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 . بار كارى   جاي ىرىدىىۇ

 رەي  ى  ۇب ئاتى ىدىغان  ەد «كارى » ئويىان ىقىدىكى رپانۇت
 ۇئىراندىى دىىقىەق  ىكىسىخنېت شىۇلۇرۇق ۇس ئاستى
 ئۇيغۇرچىغا  ددىۇ  اتى ىد پارسۇ نامىى ،غان ىنۇقول 

ئەمىا تۇرپان . ئاتالغان دە «  كارى »  ئو شائ
  .ىىغان ۋە ئى چى  داۋامالشىىغانشئومۇمال ئويىان ىقىدىكىدە 

 تېخنىكىسى قەدىىقى مېتالچى ى   -2

 رۇيغۇئ ،ئاساسالنغاندا  ى الرغاېد تاپقان نولو الرېئار 
 مېتال ئەجدادلىرى بۇنىڭدىب ئالتە مى  يى  بۇرۇن رادىدىب

سوقۇ  ئەسۋا  ياسائ تېخنىكىسىنى ، قۇيىىچى ى  ، ئېرىتىش
 :تۆۋەندىكىچە ئۇنى  مەھسۇالت ىرى ىنىشقا باش ىغان. قول

 پىچا مى  

  مى ەئالت دىبڭنىۇب نولو  ىرىېئار  رىيىتىۇمھۇج ل ە   ىتاي
  ەد  ارابى ىق ىرى دەۋرى اشقورالت ىڭېي نقىۇرۇب يى الر

 رىغولئا  مچىنىۈرۈئ  ،ۋەۆد قارا  لنىۇمۇق نەكىتكېب

  ،(ەكەب) پىچا  مى   ارابى ىقالردىب دىىقىەق رايون ىرىدىكى
  .چىققان م ىرىۇيۇب تەزىنن نەنگەئىش  مىستىب

ق كىگىز ئۇچلۇكۇال )جەسەتلىرى،  ئېگىز ئادەمقاڭشىرى  يەنە چىققان ىن الردبۇ خارابىلىق✽
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جۇۋا،  يوڭ توقۇلما رەختتىن تىكىلگەن يەكتەك،   ىدىن تىكىلگەن تېرئاشالنغان ،  (تۇماق
دىن قاچىالر،  قۇلۇلە قېپى)رەڭلىك ساپال( ،  كاشى )بەلۇاغ(كۆينەك،  يوڭ توقۇلما چىلتەك 

تىكىلگەن ئۆتۈك،  كوساي،  ياغاچتىن  ىنقىرىمد  ياكى زىننەت بۇيۇملىرى، كۆن ئىشلەنگەن 
نان،  ئارپا  ىدا پىشۇرۇلغانۇنئ پەتنۇس،  تەڭنە،  قوشۇق،  تېرىق ئويۇپ ياسالغان-قىرىپ

 . بار الرجابدۇق -ئېگەرتوقۇيدىغان  قائاتباشاقلىرى،  
 

_ ئايدا  0_ يى ى 1990_ ئايدا بېسى  چىقى  4_ يى ى 1949 ىتاي ھۆكۈمىتى ✫
ربەت ە 11- 10تارقاتقان >ئۇيغۇرالرنى  قىسقىچە تارىخى< 

يى ۆۆى - 1941 ئەترىتۆۆى ئۆۆار ېنولو ىيە ئ ئۆۆۇ ئۆۆار مۆۆۇزېيى 
 ا، پالتۆۆ  انۇلغسۆۆوق ىب مىسۆۆت بۆۆارىكۆل ەردىب ، كۆۆۈنەس
 قۇيىۆۆا مىۆۆ  ، داڭقۆۆان مىۆۆ ئۆۆو  )باشۆۆا (،  ، پىچۆۆا 
 -يىۆ    . تاپقۆان  ئەيۆنە   قۇيىۆا  مىۆ   ، ھەيكى ۆى  جەڭچۆى 

يىۆۆۆ  بۆۆۆۇرۇن دە   ئىككۆۆۆى مىۆۆ   دەۋرىنۆۆى مىالدىۆۆۆدىب 
 . بېكىتكەن

 نەشرى يى  شاڭخەي -1994  جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى >يىپە ✫

 يى ۆۆى-1941ئەترىتۆۆى  ئۆۆار ېنولو ىيە ئ ئۆۆۇ ئۆۆار مۆۆۇزېيى 
 مىۆۆ ، ( ۇمۆۆدان)ئوچۆۆا   رىتىۆۆدىغانېئ مىۆۆ  نى قىۆۆدىب

 ، ئۆو  )باشۆا (    ، پالتۆا  انۇلغسۆوق  ىب مىسۆت ، ئەيۆنە   قۇيىۆا 
. تاپقۆۆان (ئەسااناپ چىقىرىاادىغان ئااوت سااۈركەپياغاااچتىن )چاقىۆۆا  

 يىۆ   يۆۈز  بەئ مىۆ   ئىككۆى  مىالدىۆدىب  دەۋرىنۆى -ىۆ  ي
   .بۇرۇن دە  بېكىتكەن

 >بى نى  تارىخى يې ىق ىرىىى  < ✫
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 ، كۆۆۈنەس ئەترىتۆۆى ئۆۆار ېنولو ىيە ئ ئۆۆۇ ئۆۆار مۆۆۇزېيى  
دائىرىسۆۆۆۆىدىكى قەدىىقۆۆۆۆى   وتۇنسۆۆۆۆۇمۇل ، پىچۆۆۆۆان

 ئەيۆۆنە  قۇيىۆۆا مىۆۆ  لىۆۆ  ئوبراز بۆۆۆرە ۆۆارابى ىقالردىب 
يى ۆۆالر  800 بۆۆۇرۇن دىۆۆدىبمىال دەۋرىنۆۆى-يىۆۆ . تاپقۆۆان

 . دە  بېكىتكەن

 >بى نى  تارىخى يې ىق ىرىىى  <✫

 

  قىڭرا  تۆمۈر 

  

 ىتۆۆاي  ەلۆۆ  جۇمھۆۆۇرىيىتى ئۆۆار ېنولو  ىرى بۇنىڭۆۆدىب      
 تاشۆۆۆقورال دەۋرى بۆۆۆۇرۇنقى يېڭۆۆۆىئۆۆۆالتە مىۆۆۆ  يى ۆۆۆالر  

 ،  ۆۆۆۆارابى ىق ىرى دە  بېكىۆۆۆۆتكەن قۇمۇلنىۆۆۆۆ  قۆۆۆۆارا دۆۋە
قەدىىقۆۆۆۆى  ىۆۆۆۆدىكى رايون ىر ول ىغرئۈرۈمچىنىۆۆۆۆ  ئۆۆۆۆا 
 . چىققان (پىچا )قىڭرا    ارابى ىقالردىب تۆمۈر

ئۇچلاۇق كىگىاز ، جەساەتلىرى يەنە ئېگىز قاڭشاارلىق ئاادەمچىققان بۇ خارابىلىقتىن ✽ 
ياوڭ توقۇلماا  ، كاۆينەك ، ياوڭ توقۇلماا رەختتىناتىكىلگەن يەكاتەك ، تېرە جۇۋا ، تۇماق

يۇمشااق  ، لاۇلە قېپاى زىنانەت بۇياۇملىرى قۇ ، رەڭلىك ساپال قااچىالر ، چىلتەك بەلناغ
ئويااۇپ -ياغاااچتىن قىرىااپ ، كوساااي ، ئۆتااۈك قىرىماادا تىكىلااگەن ، ئەيلەنااگەن كااۆن

–ئااېگەر  ، ئارپااا باشاااقلىرى ، تېرىااق نااان ، قوشااۇق ، پەتنااۇس ، تەڭاانە ياسااالغان

    الر بار. جابدۇق

_  0_ يى ۆۆى 1990_ ئايۆۆدا بېسۆۆى  چىقىۆۆ   4_ يى ۆۆى 1949 ىتۆۆاي ھۆكۆۆۈمىتى ✫
 بەت ەر 11- 10قىسقىچە تارىخى<  ئايدا تارقاتقان >ئۇيغۇرالرنى 
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 يى ۆۆى– 1941ئۆۆار ېنولو ىيەئەترىتى ئ ئۆۆۇ ئۆۆار مۆۆۇزېيى  
 قى ىۆ   تۆمۆۈر  ، قىڭۆرا   تۆمۆۈر ، پىچۆا   تۆمۆۈر  بارىكۆلۆدىب 

 ئۆۈ  -ئىككۆى  بۆۇرۇن  دەۋرىنۆى مىالدىۆدىب  -يىۆ   . تاپقۆان 
 . يى  بۇرۇن دە  بېكىتكەن مى 

 قۇيماا مىا  ، داڭقاان مىا  ، پىچااق يەنە مىا چىققاان ە بۇنىاڭ بىالەن بىلال✽
 . بارقاتارلىقالر پالتا ،ئوق تا سوققانمىس، ئەينەك قۇيما مى  ، ھەيكىلى جەڭچى

 < يې ىق ىرىىى   تارىخى  بى نى   > ✫

 تاج نۇئالت

 يى ۆۆۆالردا- 0991 ئىنىسۆۆۆتوتىەنولو ىيېئار  ئۆۆۆار ۇئۆۆۆ ئ

 ،(  انتۆاجى ) تۆاج  نۇئۆالت   ارابى ىقىۆدىب  يۆارغول   دىكىرپانۆ ۇت
  ۈزلۆ ۆك  ەچ  ،ەزىۆر  نۇئۆالت   ،ە ۆتۆ  نۇئۆالت   ،غۆا ۇب نۇئالت 

 نۇرۇبۆۆ مىالدىۆۆدىب رىنۆۆىۋەد يىۆۆ . تاپقۆۆان  ۈزۈئۆۆ نۇئۆۆالت
 (رىۋەد اللىسۆۆۆىۇس نە    ىتاينىۆۆۆ)  يى ۆۆۆالر - 221 يى ىۆۆۆدىب -216

 . نەكىتكېب  ەد

 يى  شاڭخەي نەشرى- 1994جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى >يىپە ✫

  (زەمئىرە مى  ) تو 

  مىۆالدى  سۆاق ىنىۋاتقان  مۇزېيىۆدا )بيجىڭۆدە(   تۆارىخ   ىتۆاي 
 دۇنيۆا  (زەمئىۆرە  تۆو  )  قۇيىۆا  مىۆ   ياسۆالغان  يى ى - 1332

قۆۆورال دە   ھەربىۆۆ  ياسۆۆالغان بۆۆۇرۇن ئەڭ بۆۆۇيىچە
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بۇ ىۆۆ  ئۆۆۇرۇئ قۆۆورال ىرىنى ئەينۆۆى زامانۆۆدا   . ھېسۆۆاب ىنىدۇ
  .ئۇيغۇر ئۇستىكارلىرى ياسىغان

 نەشرى يى -  1949چاڭچۈن  >تارىخى تېخنىكا-پەن  ىتاي>✫

دا باياان >تاارىخى خىتااي <يازغان فەننېنلەنچىسى  تارىخخىتاي مەشھۇر  ✽
 راياونالردا بويىادىكى دېىىاز خىتاينىاڭ ەدئەساىر -12 مىالدى، قىلىنىشىچە

ئى ااد  قاورال ھەربىاي ئىلغاار بىر خىل ئاتالغان دەپ «回回炮 توپ ئۇيغۇر»
 ئۇيغاۇر»  تارىخىي خاتىرىلەردىن قارىغاندا،. تارقالغان ن خەۋەر قىلىنىپتۇ دېگە

 -1279  مىاالدى موڭغولالردەپ ئاتالغان بۇخىل يېىى ھەربىي قورالنى  «توپ
غاا تايادۇ )بېي ىڭ( ئۇيغاۇرالرنى  ئۇساتىكار-ھۈنەرۋەن ئاسىيادىن ئوتتۇرا يىلى

 ئىكەن.ىتىپ چىققان ياس ئەكىلىپ

-پەن خىتاايي    دا  ۋە تەپساىراتى< رالقاو ئەساكىرى. تارىخى يسوڭ ✽
 مىالدى، بايان قىلىنىشىچە(دە نەشرىچاڭچۈن  يىل - 1949) >تارىخى تېخنىكا
 يىراقتىكى، لىكئەپچىل رايوندا چېگرا يىلى( -9  )چۈنشىنىڭ يىلى -1182 
 بۇرۇنقىالردىنلەردە جەھەتيوقۇرىلىق بۇزۇش ئېقتىدارى   تەگكۈزۈش،  نىشانالرغا
 ئۇنىڭ ، بولغان پەيدا قورال ھەربىيتىپتىكى  يېىىبىر خىل  چۈشىدىغان ئېشىپ
 .ئاتالغان دەپ «توپ  ئۇيغۇر» نامى

 قاورالالر يېزىلغان يھەربىايخىتايچە  يىلالردا -1044  -1040 الدىىم ✽
بىر دەيدىغان  «توپ  ئۇيغۇر» رايوندا چېگرا، ايان قىلىنىشىچەب تەپسىراتى <دا
 دۆلىتاى ساوڭ شاىمالىي ، بولغاندىن كىايىن  رال پەيداھەربىي قوخىل يېىى 
دورىسااى( ياساااش مىلتىااق پااۇرۇق ) (دايىلااالر - 7791 -280)مىااالدى 
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 الغان ياسادۆلىتاى  ساوڭ شاىمالىيتېخنىكىسىنى يېىىلىغان. ئۇنىىدىن بۇرۇن 
 ئىكەن. ئىگە ئېقتىدارىغىال قىلىخ پەيدا تۈتەك-پەقەت ئى پۇرۇق 

 ئاارت باارچۇقۇت خاانى قئىدى گىزخان بىلەننچى  ،ئەسىردە-79مىالدى  ✽
 قىلغان قارا ئاسىياغا تاجاۋۇز ئوتتۇرا ئارمىيىسى ئۇيغۇر بىرلەشمە-تېكىننىڭ موڭغۇل
ئاتلىق قوشۇن ئېلىپ يۈرۈشكە  ، ھەجمى كېچىك  ئۇرۇشىداخىتايالرنى يوقىتىخ 

لغان بوئېقتىدارى يوقۇرى پ خاراپ قىلىخ تېز ھۇجۇم قوزغادۈشمەنگە  ، ئەپلىك
غەلىاۇە ھەر جەڭادە  ىنىاپ قولل ناى «توپ  ئۇيغۇر» بىر خىل يېىى تىپتىكى

اغىچە ياۋروپ جەريانىدا يوقۇتۇش قوغالپ قاچاقلىرىنى خىتاي قارا بۇ قوشۇن. قىلغان
 .قالدۇرغان تاڭ-ھاڭ دۇنيانىتا ئۇرۇشبېرىپ ئۇرۇش قىلىپ، ھەر بىر 

 تېخنىكىسى  قەدىىقى چارۋىچى ى  -3

غۇر يئۇ، تاپقان دې ى الرغا ئاساسالنغاندا ئار ېنولو الر
ئەڭ  زامان ئەۋۋەلدە )ئىپتىدائى جەمنىيەتتە(ئەجدادلىرى 

بۇ ئۇالر  بولۇ ،  ئوۋچى ى تېخنىكا -ھۆنەربۇرۇن قولالنغان 
ىشكە كۆندۈرۈ  مىن ، ياۋا ئاتالرنى توپال  بېقى جەرياندا 
 دە  ئاتالغان« دۇلدۇل»ئۇيغۇر ئەجدادلىرىنى  باش ىغان. 

ئەسىردە سەددىچىننى   – 3مىالدىدىب بۇرۇن مىنىك ئات ىرى 
«   騊駼»ئىچىدىكى  ەن  سۇاللىسىنى  تارىخى  كىتاب ىرىدا 

ئاتالرنى  ياۋائۇيغۇر ئەجدادلىرى دە   اتىرى ەنگەن.  
ئات جابدۇ  ياسائ ھەر ى   كۆندۈرۈ  مىنىش ئۈچۈن

 ئۇنى  مەھسۇالت ىرى: ئىجاد قى غان. ھۆنىرىنى 
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 گەرىئ

بۇنىڭدىب ئالتە    ىرىېنولوتاي  ەل  جۇمھۇرىيىتى ئار  ى
يېڭى تاشقورال دەۋرى  ارابى ىق ىرى  يەتتە مى  يى الر بۇرۇنقى-

 ول ىغرئۈرۈمچىنى  ئا ، دە  بېكىتكەن قۇمۇلنى  قارا دۆۋە
ئېگەر قاتارلى   قەدىىقى قەبرى ەردىبرايون ىرىدىكى 

 ىرى ئېگىز چىققان يەنە قاڭشۇنىڭ بىلەن بىللە ب) .جابدۇق ىرى چىققان-ئات
يوڭ توقۇلما  ،  ىدىن تىكىلگەن جۇۋاتېرئاشالنغان  ، ئۇششاق تۆمۈر ئەسناپ، جەسەتلەر
   ، كۇال تۇماقئۇچلۇق كىگىز  ، چىلتەكيوڭ توقۇلما  ، يەكتەك ، تىكىلگەن كۆينەكتىن رەخت
يۇمشاق  ، ۇملىرىزىننەت بۇيياسالغان مىستىن ياكى قۇلۇلە قېپى  ، ساپال قاچىالرڭلىك رە

 قىرىپ ياسالغان-تىن ئويۇپياغاچ ، كوساي، ئۆتۈك قىرىمدىن تىكىلگەن -ئەيلەنگەن كۆن
  (.ئارپا باشاقلىرى بار ، تېرىق نان، قوشۇق، تەڭنە ، پەتنۇس

_ ئايدا  0_ يى ى 1990_ ئايدا بېسى  چىقى   4_ يى ى 1949 ىتاي ھۆكۈمىتى ✫
  بەت ەر 11- 10رىخى< تارقاتقان >ئۇيغۇرالرنى  قىسقىچە تا

 -  2014 ترىتىەئ ەنولو ىيېئار  ەشىەبىرل ەرمانىيې - ىتاي
 زۈي  ۈئ  مى  ۈئ دىبڭنىۇب پىچاندىب   ئايدا - 5  يى ى
 اتئ ئۈرۈي بىر  قاتارلى  نە ۈي  ،قامچا ،رەگىئ نقىۇرۇب يى 

 . تاپقان  ىرىنىقۇجابد -

  
  ئىيۇن  ەۋىرى - 13  يى  – 2014 نى  دىنوسىرا ئاسىيا ركىبەئ✫

 

 سى رىبئات قە

يى ى سامپۇلدىب  - 1944ئ ئۇ ئار ئار ېنولو ىيە ئەترىتى 
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بۇندا  . ئات جەسەت ىرى دەپنە قى ىنغان قەبرى ەرنى بايقىغان
 ۇددى ئادەم جەسەت ىرىگە  ئات جەسەت ىرى قەبرى ەردە 
  .دەپنە قى ىنغان بېشىغا ئىككى تال قۇئ پېيى قادا  ئو شائ

< ىق ىرىىى ېي ىخى تار  بى نى>✫

 يى ۆۆۆۆى - 0996 ترىتۆۆۆۆىەئ ەنولو ىيېئۆۆۆۆار  ئۆۆۆۆار ۇئۆۆۆۆ ئ

 ەپۆۆۆۆنەد ئۆۆۆۆات برىسۆۆۆۆتان ىقىدىبەق  ۇن ۆۆۆۆۇزاغ نەرچەچ
 .بايقىغان برىالرنىەق قى ىنغان

 يى  شاڭخەي نەشرى-1994 جەۋھەرلىرى<ئار ېنولو ىيىسى  يولى >يىپە ✫

 تېخنىكىسى ساپالچى ى قەدىىقى  -4

 رۇيغۇئ ،ئاساسالنغاندا الرغا ى ېد تاپقان نولو الرېئار 
ساپالچى ى   نۇرۇب يى   مى ەئالت دىبڭنىۇب جدادلىرىەئ

تېپى غان  ىنىشقا باش ىغان. بايقى ىشىچە، تېخنىكىسىنى قول
ئۇنىڭدىب تەرەققى   ،ساپال ساپالالرنى  ئەڭ بۇرۇنقىسى قۇم

 شىشەئۇنىڭدىب كىيىب  . كاشى )رەڭ ىك ساپال(قى دۇرۇلغىنى  
ئەجدادلىرى قەدىىقى ئۇيغۇر . رلىققا كەلگەنبا )ئەينە (

 -   ئۆر ىتارىخ ئۆز  ەلقىنى  ئارقى ى   ساپالچى ى 
ەشنى ئىپادى ھەۋەس ىرىنى  - ئارزۇ ، پىكىر - ئاڭ، ئادەت ىرى
  ئۇنى  مەھسۇالت ىرى:ىشنى( داۋامالشتۇرغان. )نەشىر قى 
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 قۇم ساپال

التە بۇنىڭۆۆدىب ئۆۆ  ىتۆۆاي  ەلۆۆ  جۇمھۆۆۇرىيىتى ئۆۆار ى و  ىرى
 ۆۆارابى ىق ىرى  يېڭۆۆى تاشۆۆقورال دەۋرى مىۆۆ  يى ۆۆالر بۆۆۇرۇنقى

ئاقسۆۆۇنى   ، ئاقۆۆداال  دە  بېكىۆۆتكەن قەشۆۆقەر كونىشۆۆەرنى  
قەدىىقۆۆۆۆى  قۆۆۆۆارا يۇلغۆۆۆۆۇن دېۆۆۆۆگەن جاي ىرىۆۆۆۆدىكى   

 ، چۆۆۆچە سۆۆاپال  ، قۆۆۇم سۆۆاپال كۆۆوم ە الردىب قەبرىسۆۆتان ىق
 بۇنىااڭ بىاالەن بىلاالە) نى تاپقۆۆان. جۆۆام  ۆۆۇمرا قاتۆۆارلىقالر ، كۆۆۈ 
 (.سىپتە تاش قورالالرمۇ بار تاش ئورغاق ، تاش پىچاق چىققان

_ ئايدا  0_ يى ى 1990_ ئايدا بېسى  چىقى  4_ يى ى 1949 ىتاي ھۆكۈمىتى ✫
 بەت ەر 11- 10تارقاتقان >ئۇيغۇرالرنى  قىسقىچە تارىخى< 

 كاشى

قى ى    _ يى ى 1991ئ ئۇ ئار مۇزېيى ئار ېنولو ىيە ئەترىتى 
قەدىىقى  ارابىالردىب كاشى ئەتراپىدىكى دا( ايب) سۇ ئامئىرى

بىر  دەۋرىنى مىالدىدىب-)رەڭ ىك ساپال(  ۇمرا تاپقان. يى 
  مى  يى  بۇرۇن دە  بېكىتكەن.

 يى  شاڭخەي نەشرى- 1994 جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى >يىپە ✫

 يى ى -0987 ترىتىەئ ەنولو ىيېئار  يىېزۇم ئار ۇئ ئ

بۇددىس  موڭغولالر ئۇيغۇر مەھەللىسى دېگەننى  خوتۇنسۇمۇل دەپ ئاتايدۇ. ئۇالر ) لدىبۇمۇنسۇ وت

 ۇمرا  كاشى   ئەڭ بۇرۇن ئۇيغۇرالرنى قەدىمقى ئۇدۇن يەنى خوتەن تىلى ئارقىلىق بىلگەن(
  ەد سىرەئ شىنچىەب نۇرۇب مىالدىدىبدەۋرىنى -تاپقان. يى 

  . نەكىتكېب
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 يى  شاڭخەي نەشرى - 1994رلىرى<جەۋھە ئار ېنولو ىيىسى يولى >يىپە ✫

 ەشىش

_ يى ى  1998 ئ ئۇ ئار مۇزېيى ئار ېنولو ىيە ئەترىتى
 -دەۋرىنى -يى  . تاپقان چەرچەن زاغۇن ۇقتىب شىشە جام

 . _يى الر دە  بېكىتكەن420_ 311مىالدى 

شرىەن يەخڭشا يى - 8991<رلىرىەھۋەج نولو ىيىسىېئار  يولى  ەيىپ>✫

 ساپال ھەيكەل

ى ى تۇرپان ي_  1912ار مۇزېيى ئار ېنولو ىيە ئەترىتىئ ئۇ ئ
 ، تون ئۈستىگە يىپە  ، ئاستانىدىب بېشىغا ئىسكەندەرچە تۇما 

 پۇتا بې ىگە، كۆن ئۆتۈ  كىيگەنئۇزۇن قونچى ى  پۇتىغا 
ئۇيغۇر  ىپە  يولىدىكىي)بەلۋا ( باغ ىغان ساقال ى  ئەر )

دەۋرىنى -يى . تاپقان( بار كاشى ھەيكەل ئوبرازى بايۋەتچى
 . دە  بېكىتكەن _ ئەسىرلەر 9_ 8مىالدى 

 شرىەن يەخڭشا يى - 8991<رلىرىەھۋەج نولو ىيىسىېئار  يولى  ەيىپ>✫

 تۇرپاندىب قې ىۋالغان ترىتىەئ ەنولو ىيېئار  يىېزۇم ئار ۇئ ئ
رېنال دىكى كاشى بۇيۇمالر ئىچىدە ئىدىقۇت ئۇيغۇر  ان ىقى

 ئارغىىاققا ، ەيكەل ىرىھ ا تۇرمۇشنى تەسۋىرلەيدىغان ئارغىى
ئاۋام  ياكى  دىنى  ئۆلىىا ، ھەيكەل ىرى ئاغىچا، مىنگەن بە 

ئايال -ئەر ئويۇن قويۇۋاتقان سەھنى ەردە ، پۇقرا ھەيكەل ىرى
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يارغۇنچاقتا ئۇن ە ئىچىدە ئائى  ، ى ى ھەيك الررەققاس
ئاشتا تىدا  ېىىر يېيى   ۋاتقان،سوقىدا  ۈرۈ  ئاقال ۋاتقان،تارتى
   .ھەيكەل ىرى بار  انىب ئىش ەپچىقىرىۋاتقان ىە يې

تۇرپان مۇزېيىدا ساقلىنىناتقان كاشى ھەيكەللەر ئىچىدە يەنە بۇددا دىن ئەۋلىيالىرى ✽
 بار.  مۇھەيكىلى ئۇيغۇر قەھرىمانۋاتقان ھەيكىلى، تاجاۋۇزچىالرنى يىقىتىپ كۆكسىگە دەسسە

 نەشرى يى  شاڭخەي- 1994 جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى >يىپە ✫

 تېخنىكىسى  قەدىىقى توقۇمىچى ى   -0

 ەجدادلىرىئئۇيغۇر ، ئار ېنولو ىيە ئارقى ى  ئىسپات ىنىشىچە
توقۇمىچى ى   يەتتە مى  يى  بۇرۇن-ئالتە  بۇنىڭدىب

 ئەڭ بۇرۇن يوڭ توقۇمىچى ى   ىنىشقا باش ىغان. تېخنىكىسىنى قول
يىپە  توقۇمىچى ى   ، ئۇنىڭدىب كىيىب پا تا ،  تېخنىكىسىنى
 :ئۇنى  مەھسۇالت ىرى . قولالنغان  تېخنىكىسىنى

  ى ەم 

 _ يى ى كۆنچى1919ئار ېنولو ىيە ئەترىتى  ئ ئۇ ئار مۇزېيى
ئېقىنىدىكى قەدىىقى كراران شەھەر دۆلىتى  تۆۋەن دەرياسىنى 

يى  . تاپقان پارچى ىرىنى   ى ەم توقۇلىا  ارابى ىرىدىب يوڭ
  بۇنىڭدىبئانالى ى ئارقى ى  ئېنىقال   14كاربون  دەۋرىنى–

 . بۇرۇن دە  بېكىتكەن يى الر  6000- 3800

 >بى نى  تارىخى  يې ىق ىرىىى <✫
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 يۆۆدىكىۇئالىغ ترىتۆۆىەئ ەنولو ىيېئۆۆار  يىېزۇمۆۆ ئۆۆار ۇئۆۆ ئ
 پۆۆاالس  ،مە ىۆۆ  توقۇلىۆۆا يۆۆۇڭ برىسۆۆتان ىقتىبەق دىىقۆۆىەق

 رىنۆى ۋەد - يىۆ   ،تاپقۆان  پۆارچى ىرىنى ) ى ەمنى  بىر  ى ۆى(  

 . نەكىتكېب  ەد نۇرۇب يى   مى ئىككى دىبڭنىۇب

  >بى نى  تارىخى  يې ىق ىرىىى <✫

 

_ يى ۆۆى 1940ئ ئۆۆۇ ئۆۆار مۆۆۇزېيى ئۆۆار ېنولو ىيە ئەترىتۆۆى   
يۆۆوڭ توقۇلىۆۆا پۆۆاالس  زاغۇن ۆۆۇ  قەۋرىسۆۆتان ىقىدىب چەرچەن

دەۋرىنۆۆى مىالدىۆۆدىب بۆۆۇرۇن  -يىۆۆ  ، تاپقۆۆانپۆۆارچى ىرىنى 
 . ېكىتكەندە  ب سەككى ىنچى ئەسىر

 يى  شاڭخەي نەشرى- 1994جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى >يىپە ✫

 گى ېك

بۇنىڭدىب ئالتە   ىتاي  ەل  جۇمھۇرىيىتى ئار ىېنولو  ىرى
يېڭى تاشقورال دەۋرىنى   يەتتە مى  يى  بۇرۇنقى-

ئۈرۈمچىنى   ،  ارابى ىق ىرى دە  بېكىتكەن قۇمۇلنى  قارا دۆۋە
 قەدىىقى  ارابى ىقالردىب كېگى  كۇال ىكى رايون ىرىدئالىغۇي 

 .تاپقان )ئۇچ ۇ  ئا  كىگى  تۇما (

_  0_ يى ۆۆى 1990_ ئايۆۆدا بېسۆۆى  چىقىۆۆ   4_ يى ۆۆى 1949 ىتۆۆاي ھۆكۆۆۈمىتى ✫
 بەت ەر 11- 10ئايدا تارقاتقان >ئۇيغۇرالرنى  قىسقىچە تارىخى< 

 

يى ۆۆۆى _ 1948ئۆۆۆار ېنولو ىيە ئىنىسۆۆۆتوتى   ئ ئۆۆۆۇ ئۆۆۆار 
 ئەتۆۆۆكەنىغۆۆۆان يوڭۆۆۆدا رەڭۆۆۆدە بۇي ھەر ىۆۆۆ  قۇمۇلۆۆۆدىب



   تېخنىكا -ئۇيغۇر تارىخىدىكى ھۆنەر                   قۇربان ۋەلىئاپتور:     

26 

 

يىۆۆۆ  دەۋرىنۆۆى بۇنىڭۆۆۆدىب  . گىۆۆ  پۆۆۆارچى ىرىنى تاپقۆۆان  ېك
 . ئىككى مى  يى  بۇرۇن دە  بېكىتكەن

 
 يى  شاڭخەي نەشرى- 1994 جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى يىپە ✫

 

_ يى ى 1940ئ ئۇ ئارمۇزېيى ئار ېنولو ىيە ئەترىتى 
بوۋاقنى  جەسىتى دىب چەرچەندىكى زاغۇن ۇ  قەۋرىستان ىقى

مىالدىدىب بۇرۇن  دەۋرىنى-يى . تاپقان   ئا  كىگى ئورالغان 
 . سەككى  يۈز يى  بۇرۇن دە  بېكىتكەن

 
 يى  شاڭخەي نەشرى - 1994جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى >يىپە ✫

 

 )چى ە (ئۇرچۇ 

  

_ يى ى 1940ئ ئۇ ئار مۇزېيى ئار ېنولو ىيە ئەترىتى 
اغۇن ۇ  قەۋرىستان ىقىدىب يوڭدىب يى  ز چەرچەندىكى

 دەۋرىنى–يى  . تاپقان ئىگىرىدىغان ئۇرچۇ  )چى ە (
 . مىالدىدىب بۇرۇن سەككى ىنچى ئەسىر دە  بېكىتكەن

 يى  شاڭخەي نەشرى- 1994 جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى >يىپە ✫

 يوڭ چەكىەن

لتە بۇنىڭدىب ئا  ىتاي  ەل  جۇمھۇرىيىتى ئار ېنولو  ىرى
يېڭى تاشقورال دەۋرى  ارابى ىق ىرى  يەتتە مى  يى  بۇرۇنقى-
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ئۈرۈمچىنى  ئالىغۇي  ، دە  بېكىتكەن قۇمۇلنى  قارا دۆۋە
قەدىىقى  ارابى ىقالردىب يوڭ توقۇلىا رايون ىرىدىكى 

رەڭ ىك چى تە   يوڭ توقۇلىا ، تىكى گەن يەكتە  ەكىەندىبچ
 .)بەلۋاغ( تاپقان

_  0_ يى ۆۆى 1990_ ئايۆۆدا بېسۆۆى  چىقىۆۆ   4يى ۆۆى  _1949 ىتۆۆاي ھۆكۆۆۈمىتى ✫
 بەت ەر 11- 10ئايدا تارقاتقان >ئۇيغۇرالرنى  قىسقىچە تارىخى< 

 - 2014 ئەترىتى ئار ېنولو ىيە  ېرمانىيە بىرلەشىە- ىتاي
تىكى گەن يوڭ توقۇلىا چەكىەندىب ئايدا پىچاندىب  - 5 يى ى

 مى  ئۈ  دەۋرىنى بۇنىڭدىب-. يى  تاپقان )ئىشتان(تامئال 
 بۇرۇن دە  بېكىتكەن.  يى  يۈز ئۈ 

يااۈگەن ئېاازەنگە قاتااارلىق  بۇنىااڭ بىاالەن بىلاالە چىققااان يەنە ئااېگەر،  قامچااا، )
  (ئات جابدۇقلىرى بار.

 ئىيۇن  ەۋىرى - 13يى   - 2014ئەركىب ئاسىيا رادىنوسى ✫

 زە ەس

 _ يى ى نىيە1909ئ ئۇ ئار مۇزېيى ئار ېنولو ىيە ئەترىتى 
دۆلىتى  ارابى ىرىدىب پا تا يىپتا توقۇ   ەھەرش قەدىىقى

 - يى . پارچى ىرىنى تاپقان ھەم ەكتە  ۇل باسقان سە ەز
 . _ يى الر دە  بېكىتكەن220 -20دەۋرىنى مىالدى 

 يى  شاڭخەي نەشرى- 1994جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى >يىپە ✫
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  (ىاتوقۇل ە)چىگ كەئ

_ يى ى تۇرپان  1980ەترىتىئ ئۇ ئار مۇزېيى ئار ېنولو ىيە ئ
كەئ )ئەرچە( ئاستانىدىب چىگە يىپتىب توقۇلغان ئەرەنچە 

 ._ ئەسىرلەر دە  بېكىتكەن9_ 8دەۋرىنىىىالدى -يى . تاپقان

 يى  شاڭخەي نەشرى- 1994 جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى >يىپە ✫

 كىىخا  ئاسىا رەسىب

_ يى ى لو   1944ئ ئۇ ئار مۇزېيى ئار ېنولو ىيە ئەترىتى 
مى  ى   ناھىيىسىدىكى سامپۇل قەدىىقى قەۋرىستان ىقىدىب

قەدىىقى رەسىب ۋە كىىخا  ئاسىا  لى  قەھرىىان ئوبراز
كىىخا  لى  ئوبراز رىۋايەت ەردىكى ئادەم باش ى  دۇلدۇل

دەۋرىنى مىالدىدىب -يى . پارچى ىرىنى تاپقان ئاسىا رەسىب
 ._ ئەسىر دە  بېكىتى گەن3بۇرۇن

 يى  شاڭخەي نەشرى- 1994جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى ە >يىپ✫

_ يى ى تۇرپان 1913ئ ئۇ ئار مۇزېيى ئار ېنولو ىيە ئەترىتى 
بېسى غان  ئوبرازى ئات ى  مەر ەن ئاستانا قەۋرىستان ىقىدىب

_ 9_ 8دەۋرىنى مىالدى -يى  . كىىخا  ئاسىا رەسىب تاپقان
 . ئەسىرلەر دە  بېكىتى گەن

 يى  شاڭخەي نەشرى- 1994جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى >يىپە ✫
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ەرىجەپ كىىخا 

يى ى نىيە  - 1990 ترىتىەئ ەنولو ىيېئار  يىېزۇم ئار ۇئ ئ
 بىر  كنىەين)كۆقەدىىقى  ارابى ىرىدىب ئايالچە كىىخا  پەرىجە 

 سىرەئ چىنچىۈئ نۇرۇب مىالدىدىب رىنىۋەد-يى . تاپقان (  ى ى

 .نەكىتكېب  ەد

 
 يى  شاڭخەي نەشرى- 1994 جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى يىپە ✫

 

 كىىخا  ئۆتۈ 

_ يى ى تۇرپان  1909ئ ئۇ ئار مۇزېيى ئار ېنولو ىيە ئەترىتى 
ئاستانا قەۋرىستان ىقىدىب كىىخاپتىب تىكى گەن قىسقا قونجى ى  

_  420_311يى  دەۋرىنى مىالدى . ئايالچە ئۆتۈ  تاپقان
 . ېكىتكەنيى الر دە  ب

 يى  شاڭخەي نەشرى- 1994جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى >يىپە ✫

 

 كىىخا  ت ىكە «  ان  ور»

_ يى ى تۇرپان 1984ئ ئۇ ئار مۇزېيى ئار ېنولو ىيە ئەترىتى 
ئۈستىگە ئۇزۇن  ، پۇتىغا ئۆتۈ  ، ئاستانىدىب بېشىغا تۇما 

ىدا قامچا قول، مەھكەم باغال پوتىدا بې ىنى  ، چاپان كىيگەن
توقۇلغان تۇتۇ  تۆ ە يېتى ە  كېتىۋاتقان كارۋان ئوبرازى 

تى ى  مەرۋايىت ئىچىگە  رەسىببۇ . كىىخا  پارچى ىرىنى تاپقان
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مەنىسى ئۇيغۇر «  胡王  ان  ور» ئۇنىڭدا. اليىھى ەنگەن
تۇرپان ئۇيغۇرلىرىنى   ەت ەر  بۇ. بار دېگەن  ەت ەر انى 

ئۇيغۇرچە ئوقۇلىدىغان  ، چىن ىقالرنىڭكىگە ئو شايدىغان
_ يى الر 049_420مىالدى  نىيى  دەۋرى بۇنى   ئىدى. يې ىقى

 . ەن گدە  بېكىت

  يى  شاڭخەي نەشرى- 1994 جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى >يىپە ✫

 – 1914 – 1902ئەتىقىشۇناس ئوتانى -ياپونىيى ىك ئەسارە 
اليەن  ىتاينى  ديى الردا تۇرپاندىب توپ ىغان، ھازىر 

ۇيغۇر قەدىىقى ئ لۈشۈن مۇزېيىدا ساق ىنىۋاتقانشەھىرىدىكى 
بۇ  مەدەنىيەت يادىكارلىق ىرى ئىچىدە  پا تا توقۇلىا بۆز بار. 

بوغىا كە  (مومياجەسەت )نومۇرلۇ  ئەر  «1.344»مۇزېيىدىكى 
بې ىگە بۆز پۇتا )بەلۋا (   قويۇلغان، ۈيەڭ ىك بۆز تون كىيگۈز
لگەن. ۈكىيگۈز لقىقى بوغىا بۆز تامئاباغالنغان، پۇتىغا پۇچ

  .ئەسىر .- 1 – 8دەۋرى مىالدى  -يى 

 >بى نى  تارىخى  يې ىق ىرىىى <

 يى ى تۇرپان- 1972ئ ئۇ ئار مۇزېيى ئار ېنولو ىيە ئەترىتى

 تارتۇ  »   دەبۆزبىر پارچە  تاپقانئاستانا قەبرىستان ىقىدىب 

 نىرىۋەد - يى   .بار رەت ە  ە ىتايچ نەگېد *« 调 布 بۆز

 . نەكىتكېب  ەد سىرەئ - 9  مىالدى
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ھۆكۈمران ساالم يولالش دېگەن نام بىلەن -سوۋغا لەرقەدىمقى زاماندا ھامى دۆلەت «تارتۇق»✽

   تۆلەيدىغان باج .دۆلەتكە 

يى  شاڭخەي نەشرى- 1994جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى يىپە ✫

 تېخنىكىسىقەدىىقى تېرىچى ىك  -8

 ئۇيغۇر ،قارىغاندا ئىسپاتالردىب -دې ى  تاپقان  الرئار ېنولو

 ،ئەجدادلىرى بۇنىڭدىب ئالتەمى  يى  بۇرۇن تېرە ئاشالئ

ئۇنى   .تېخنىكىسىنى قولالنغان-ھۈنەر ئىش ەئ قىرىب-كۆن

 مەھسۇالت ىرى:

ەئاشالنغان تېر  

 

  بۇنىڭدىب   ىتاي  ەل  جۇمھۇرىيىتى ئار ېنولو  ىرى
 تاشقورال دەۋرى بۇرۇنقى يېڭى  يەتتە مى  يى الر -ئالتە

 ،  ارابى ىق ىرى دە  بېكىتكەن قۇمۇلنى  قارا دۆۋە
قەدىىقى رايون ىرىدىكى رىغول ئۈرۈمچىنى  ئا

جۇۋا تىكى گەن ىدىبتېرئاشالنغان   ارابى ىقالردىب  
.    اپقانت مەھسۇالت ىرىنى  ىچى ىك قەدىىقى تېر قاتارلى  

  
_ ئايدا 0_ يى ى 1990ايدا بېسى  چىقى  _ ئ4_ يى ى 1949 ىتاي ھۆكۈمىتى ✫  

ربەت ە 11- 10تارقاتقان >ئۇيغۇرالرنى  قىسقىچە تارىخى<   
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 قىرىب-نۆك

بۇنىڭدىب ئالتە   ىتاي  ەل  جۇمھۇرىيىتى ئار ېنولو  ىرى
ارابى ىق ىرى   تاشقورال دەۋرى بۇرۇنقى يېڭىيەتتە مى  يى الر -

نى  ئالىغۇي ئۈرۈمچى ، دە  بېكىتكەن قۇمۇلنى  قارا دۆۋە
 دىب تىكى گەن كۆن قەدىىقى  ارابى ىقالردىبيون ىرىدىكى 

چەمى يو  ئۇزۇن قونچى ى  ) كوساي دىب تىكى گەن قىرىى ، ئۆتۈ 

 . تاپقان يۇمشا  ئۆتۈ (

_ ئايدا  0_ يى ى 1990_ ئايدا بېسى  چىقى  4_ يى ى 1949 ىتاي ھۆكۈمىتى ✫
 بەت ەر 11- 10تارقاتقان >ئۇيغۇرالرنى  قىسقىچە تارىخى< 

 يى ى كۆنچى - 1919ئ ئۇ ئار ئار ېنولو ىيە ئەترىتى 
ئېقىنىدىكى قەدىىقى كراران شەھەر دۆلىتى  تۆۋەن دەرياسىنى 

 دىب تىكى گەن ئۆتۈ ،  قىرىى دىب تىكى گەن كۆن ارابى ىرىدىب 
 يى الر 8400 - 3800بۇنىڭدىب دەۋرىنى  -يى  . تاپقان كوساي

 (ى  بى ەن بى  ە يۇمىال  بۇغداي دان ىرى چىققان.بۇن) .ەنكبۇرۇن دە  بېكىت

 >بى نى  تارىخى  يې ىق ىرىىى <✫

 تېخنىكىسىقەدىىقى نەشرىياتچى ى   -1

 رۇيغۇئ  ،قارىغاندا ئىسپاتالردىب -  ى ېد تاپقان نولو الرېئار 
 ە(ئەتئەم) باسىا النۇرۇب يى   مى ئىككى دىبڭنىۇب جدادلىرىەئ

گە ئالغان نەشرىياتچى ى  ئۆز ئىچى چى ىكنىزەغەقۋە 
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رەسىى ىرى ئارقى ى   تامنغان. ئۇالر التېخنىكىسىنى قول
 شىرەن نى ىرىنىەننەئ ئۇرمۇت ، ئۆزلىرىنى  دىنى  ئېتىقات

قاتارلى   ئات باققان توپال  ئارقى ى  ەئەتئەم تامغا. قى غان
  ەد ىكلۈم سى ۇسۇ   زلىرىنىۆئ نىۇئ ، ى ېس نەئ رغاان ۋھاي

 غائەۋالدلىرى  قىنىۇھوق  قى ىش گىدارچى ى ېئە  ۋ جاكارلىغان
 نەبى  ( ى ى بىر  نىەئەتئەم تامغا)  ەم ەھ .غانرۇقالد مىراس

 لىرىنىۇيغۇت ل ىكەزۈ   لىرىنىزۆئ  ،سى ېب لۇ  ەر ە ت ەر

 سى ېب سىبەر ،كىتاب نەبى  ەئەتئەم تا تا. نەئىپادى ىگ

رنى  تارىخى  ۋەقەلەرنى ئەۋالدال  ،پىسىنىەلسەپ رۇيغۇئ
 -مەڭگۈلۈ  تو تام  نىشان قول ۇنۇ -ۇرموھ. ئېسىگە سالغان

 . ئىى الىغان ۋەسىقى ەرنى

 رەسىى ىرى تام

 

يى ۆى مىۆرەن   – 1908 ئار ېنولو  ئاۋرې  ستايىب ئەنگ ىيى ىك
ئۆوبرازى  « ئۆادەم قانات ى  »قەدىىقى شەھەر  ارابى ىق ىرىدىب 

ىقۆى يۇنۆان   قەدى ، بايقىغانۆدا  ەرنى بىر يۈرۈئ تام رەسۆىى بار 
لوپنۆور   تېپىۆك ئۆوبرازالرنى   بۇندا بولغان مەدەنىيىتىگە  اس 

ئ ئۆۇ ئۆار   . كۆلى ئەتراپىدا كۆر ەن كۆزىگە ئىشەنىەي قالغان
 1949ۇندا  تام رەسىى ەرنى ب ىۇ مۇزېيى ئار ېنولو ىيە ئەترىتى

تۆام   ىۆ   بۆۇ   كۆپۈنچە ئۆار ېنولو الر   . يى ى يەنە بايقىغان -
 . دە  قارايدۇسى ى غان ىب بۇرۇن مىالدىدرەسىى ىرىنى 

 _ يى  نەشرى  1941، >ستايننى  غەربى  يۇرت ئار ېنولو ىيىسى< شاڭدا تەرجىىىسى✫
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 يى ۆۆى - 0984 ترىتۆۆىەئ ئۆۆار ېنولو ىيە يىېزۇمۆۆ ئۆۆار ۇئۆۆ ئ

ئادەم باش ى  دۇلدۇل ئوبرازى بېسۆى غان كىىخۆاب    لدىبۇسامپ
 - 3ۇرۇن دەۋرىنۆى مىالدىۆدىب بۆ    -يىۆ   . ئاسىا رەسىب تاپقان
  .ئەسىر دە  بېكىتكەن

 يى  شاڭخەي نەشرى -1994 جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى >يىپە ✫

  ھەم ە

يى ى سامپۇلدىب  - 1944ئ ئۇ ئار ئار ېنولو ىيە ئەترىتى 
. تاپقان ئويۇ  تەييارالنغان تامغا(ياغاچتىب )رە تكە  ۇل بېسىش ئۈچۈن   ە مھە
دە   ى  يى  بۇرۇندەۋرىنى بۇنىڭدىب ئىككى م-يى 

 . بېكىتكەن

 >بى نى  تارىخى  يې ىق ىرىىى <✫

_ يى ۆۆى  1909مۆۆۇزېيى ئۆۆار ېنولو ىيە ئەترىتۆۆى  ئ ئۆۆۇ ئۆۆار
نىيە قەدىىقى  ارابى ىرىۆدىب ھەمۆ ەكتە  ۆۇل باسۆقان پا تۆا      

دەۋرىنۆى مىۆالدى   -يىۆ  . تاپقۆان پۆارچى ىرىنى   توقۇلىا سۆە ەز 
 . _ يى الر دە  بېكىتكەن 220_ 20

 يى  شاڭخەي نەشرى-1994 جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى ولىي >يىپە ✫

يى ى تۇرپان -1913مۇزېيى ئار ېنولو ىيە ئەترىتى  ئ ئۇ ئار
 ئات ى »ھەم ەكتە  ۇل باسقان  قەبرىستان ىقىدىب ئاستانا
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. تاپقان رەسىب كىىخا  ئاسىا ئوبرازى بار  «مەر ەن
 .ئەسىر دە  بېكىتكەن - 9  دەۋرىنى مىالدى-يى 

 يى  شاڭخەي نەشرى- 1994 جەۋھەرلىرى< ئار ېنولو ىيىسى يولى يىپە >✫

 زەغەق

 رۇيغۇئ ،قارىغاندا ئىسپاتالردىب- ى ېد تاپقان نولو الرېئار 
 ندىرەكە )گېچ ەئەسىرد -3ۇن رۇب مىالدىدىب جدادلىرىەئ

 باش ىغان  ىنىشقاقول خنىكىسىنىېت ئەئىش   زەغەق دىب(زىقىۋقو
  الت ىرىنىۇھسەم زەغەق ھالدا ئى چى ە نەي كىيىب دىبڭنىۇشۋە 
 ققى ەرەت نەبى  تەرئۈس  ېت لقناراداە  ،يا شىال  پىتىنىۈس

  .ماسالشقان ھتىياجىغاېئ شرىياتچى ى ەن اتقانۋقى ى

گېرمااانىيە ) ئەپەنۆۆدى  ۇاڭۆۆۋېنئى جوڭخۆۆۇا مىنگۆۆو ئۆۆار ېنولو ى
 ىيىلىاك تەكشاۈرۈشجوڭخۇا مىنگو بىارلىكتە قۇرغاان غەربىاي شاىمالنى ئارخېوئلوگبىلەن 

 لوپنۆۆورالردىب ، يى ۆۆى تۇرپۆۆان  -  1929 ئەزاسااى( نىااڭئۆمىكى
 قەغەز قەدىىقۆۆۆى ئىشۆۆۆ ەنگەن دىب سۆۆۆىچېگىكەنۆۆۆدىر 

-3دەۋرىنۆۆى مىالدىۆۆدىب بۆۆۇرۇن-يىۆۆ  . پۆۆارچى ىرىنى تاپقۆۆان
 .دە  بېكىتكەن )غەربىي خەن سۇاللىسى دەۋرى( ئەسىر

 ر ېنولو ىيىسى<ائ >لوپنور  ،ئار ېنولو ىيىسى<  ۇاڭۋېنئى>تۇرپان✫

ئوخشىمىغان يۇرتالردا تىلىدا  ئۇيغۇريىلالردىننۇۇيان  نامى قەغەزنىڭ ✽
 كەلمەكتە. تارىختا ئاتىلىپ قەغەز"دەپ""كاغەز"، تەلەپپۇزدا  ئوخشىمىغان 
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« كاكارى»توخرىيالر قەغەزنى  ياشىغان بىللە ۋادىسىدا تارىم بىلەن ئۇيغۇرالر
بىلەن «  ر »بىلەن مەنۇەداش. « كاغەز»كى دەپ ئاتىغان، بۇ سۆز ئۇيغۇر تىلىدى

 نى ئالماشتۇ رۇپ قوللىنىدىغان ئەھنال ھازىرمۇ كۇچاردا بار.  تارىختا« ز »
 سانسكرى  تارىم ۋادىلىرى  ۋە تۇرپان ئويمانلىقىدا كۆپ قوللىنىلغان ھىندى،

تىللىرى خاتىرىلەنگەن(   ئىران -ھىندى  قەدىمقى يېزىقىدا  )بۇ يېزىقتا 
دەپ قوللىنىلغان،  بۇسۆز مۇ ئۇيغۇر  ن قەدىمقى قوليازمىالردا "كاگاد"يېزىلغا

 بىلەن مەنۇەداش.« كاغەز»تىلىدىكى 

يېزىپ قالدۇرغان  ئەپەندى تۇرسۇن ئىمىن تارىخشۇناس، تىلشۇناس مەرھۇم ✽
 تاورى چىمۇاۇالق( ماقالىسى دېگەن >كەشپىيات چوڭ بەش ياراتقان ئۇيغۇرالر<

 تارىم ئاۋرېل ستايىن تەتقىقاتچىسى ئەنگلىيە ان قىلىشىچە، باي دا )ىنغانقىل ئېالن
قوليازمىالرنىڭ قەغىزى ا يېزىلغان يىلالرد -  420220- تاپقان مىالدى ۋادىسىدىن
 ئىكەن. قەغەز ئىشلەنگەن ئارىالشتۇرۇپ پاختا رەخ ( (قوۋزىقى بىلەن التا ئۈجمە

باياان  بۇ ماقالىدا  ىغان. لۋېسنېر ئېنىق فېزىوئلوگ- بوتانىك بۇنى ئاۋسترىيىلىك
 ،تارىم  ئىنىستوتى تەتقىقات قەغەز شاڭخەي  يىلالردا يېقىنقى، شىچە يەنەنىقىلى

ھەرخىل قەدىمقى قەغەز پارچىلىرى ئۈستىدە  تۇرپان ئويمانلىقلىرىدىن تېپىلغان 
– 1 - 7 مىالدى  كۆپىنچىسى  بۇ قەغەزلەرنىڭېرىپ، ئېلىپ ب ىئانالىزە خىمىي

 يەنە، قەغىزى پاختا قىسمى بىر، ەزقەغ قوۋزىقىدىن ئىشلەنگەن ەندىرك ئەسىرلەردە
 پ چىققان. ئېنىقال نىئىكەنلىكى ەز قەغ قوۋزىقىدىن ئىشلەنگەن ئۈجمە قىسمى بىر

 تەركىۇىادىكى يااغ، مەساىلەن ،  قەغەزلەر ئاالھىادە بۇنىڭ ئىچىادىكى بەزى
 ، قەغەز  ساېرىق ،  )قەغەز ساۈت (ئااق قەغەز ئېرىغادالغان تۇلاۇق مااددىلىرى
 -قەغەزلەرنىاڭ يىال گۈللاۈك ئىشلەنگەن پاختىدىن قوشۇپ يېلىمى ئۈسۈملۈك
  .ئەسىرلەردە دەپ بېكىتگەن - 2 -6 مىالدى نىدەۋرى
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 تا تا مەتئەئە

 مى  ر>كۇچا نى ئ ئۇ ئار مۇزېيى فوتو رافى فېڭفې  ئەپەندى
رەسىى ىك نام ى  بەدەن سەننېىتى <  ئۆي رەسىى ىرىدىكى 

  ەن سۇاللىسى دەۋرىدە  وتەندە تا تا مەتئەئە، اكىتابىد
ئۇ   لىقى قەيت قى ىنغان.اربرەسىب  بېسى غان قەغەز ە بى ەن

مەزكۇر كىتابىدا، ئەينى زاماندا  وتەندە تا تا مەتئەئەدە 
قى ىنى  ئېرىنى ئى لىشى<  ر>ئەجدىھابېسى غان رەسىى ەردىب 

ئوغۇرال   ىئار ېنولو  ىر رەسىىنى  ېرمانىيەمەشھۇر  دېگەن
 ەن  ىدا، مەزكۇر كىتابئۇ دە  بايان قى غان.  كەتكەن

دە  بايان قەغەز ە بېسى غان  وتەندە سۇاللىسى دەۋرىدە 
كۆچۈرۈپ سىزىخ  خىتاي رىنايەتلىرى ئاساسىدا چۈشەندۈرۈلگەن ۋە)   رەسىب ۇبقى غان 

 ىرىئۇيغۇر ئەجدادل (ئۆزگەرتىلگەنشەكلى -چىرايئوبرازنىڭ جەريانىدا ئادەم 
 وتەندە تا تا مەتئەئە  بۇنىڭدىب ئىككى مى  يى الر بۇرۇن

بى ەن قەغەز ە رەسىب بېسىش تېخنىكىسىنى قولالنغان ىقىنى 
  .ئىسپاتاليدۇ

 <龟孜壁画人体艺术بەدەن سەننېىتى >كۇچا مىڭنۆي رەسىى ىرىدىكى✫

 رپانۆۆدىبۇت ئوتۆۆانى ناسۇتىقىشۆۆەئ-ەسۆۆارەئ ياپونىيى ىۆۆك
  )اتقانۋسۆاق ىنى  يىۆدا ېزۇم نۈشۆ ۈل رىدىكىھىەشۆ  نەھۆازىردالي ( نەتۆك ەك  ىۆ  ېئ
 سۆى غان ېب ەدەئەتۆئ ەم تا تۆا   ،ەئىچىۆد  قوليۆازمىالر  دىىقۆى ەق
 -يىۆ  .  بۆار  سۆىى ىرى ەر-كىتۆاب  ددى مۇبۆ  ەرچۇيغۇئ دىىقىەق
 .نەكىتى گېب  ەد سىرەئ - 5 مىالدى رىۋەد
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 يى ى نەشىر قى دۇرغان >يېڭى غەربى  يۇرت تەزكىرىسى<- 1921ئوتانى ✫

 بايقىغان دىب خۇاڭ(ن)دو  انۇد دىتسىيىچى ىرىېكىسپېئ راپاۋيا
ە ردەلەتئەم تا تا  ،ەئەتئەم تامغا ەئىچىد  قوليازمىالرنى

 كىتاب ىرى  ددى مۇب سىى ىكەر ەرچۇيغۇئ دىىقىەق سى غانېب

  .نەكىتى گېب  ەد يى الر -6 50- 627 مىالدى رىۋەد يى . بار

 12يى   - 1990س ىرى< شىنجاڭ  ې ىتى >ئۇيغۇرالرنى  دۇنخۇاڭدىكى مەدەنىيەت مىرا✫
   ىرى سان – 4-3يى   - 1993كۈتۈپخانىچى ىقى <  >شىنجاڭ ئاۋغۇست سانى؛ -

 سېلىشتۇرمىسى دەۋىر-يىل

 تى ىۆۆ   ، ەتۆۆ ەر ئاساسۆۆىدا رلىرىۇچۆۆۇئ ەنولو ىيېئۆۆار 

 خنىكۆۆۆۆاېت-رەنۈھۆۆۆۆ تارىخىۆۆۆۆدىكى رۇيغۆۆۆۆۇئ چىقى غۆۆۆۆان

  رنىۆۆەل ەئ باشۆۆقابىۆۆ ەن   يىۆۆ  دەۋرى مەھسۆۆۇالت ىرىنى 
 نۆۆۆۆىدەۋرى-يىۆۆۆۆ  مەھسۆۆۆۆۇالت ىرىنى  خنىكۆۆۆۆاېت-رەنۈھۆۆۆۆ

  ۇبولۆۆ نۆۆدا ۇم ىسۆۆىتىجەن  نىۆۆۇب ،ەنۆۆدەر ۆك  ۇرۇ ىشۆۆتېس
 :چىقتى

 ئورتۆۆۆۆۆا  ىكىلقنۆۆۆۆۆارادە  ،خنىكىسۆۆۆۆۆىېت غۆۆۆۆۆدايۇب

 ئۆۆۆۆون دىبڭۆۆۆۆنىۇب  ،يتقانۆۆۆۆداېئ ەيىچۇبۆۆۆۆە نچەشۆۆۆۆۈچ

ۋادىسۆۆىدىب  ريۆۆاەد ئىككۆۆى نۇرۇبۆۆ يىۆۆ   مىۆۆ ئىككۆۆى
( كى ئېۆۆۆراقتىبدىفۆۆۆۇرات دەريۆۆۆالىرى ۋادىسۆۆۆى  -)تىگىۆۆۆر

بۇنىڭغۆۆۆۆا . دۇنيانىۆۆۆۆ  باشۆۆۆۆقا جاي ىرىغۆۆۆۆا تارقالغۆۆۆۆان 
ئۇيغۆۆۆۆۆۇر ئەجۆۆۆۆۆدادلىرى كۆۆۆۆۆۆنچى   ، سې ىشۆۆۆۆۆتۇرغاندا
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دەرياسۆۆۆۆىنى  تۆۆۆۆۆۋەن ئېقىنىۆۆۆۆدا يۆۆۆۆۇمىال  بۇغۆۆۆۆداي    
ۋاقىۆۆۆۆۆۆت قولالنغۆۆۆۆۆۆان  ئۆسۆۆۆۆۆۆتۈرۈئ تېخنىكىسۆۆۆۆۆۆىنى

 .ۇنىڭدىب كىيىبئ

ە نچەشۆۆۆۈچ ئورتۆۆۆا  ىكىلقنۆۆۆارادە   ،خنىكىسۆۆۆىېت كېۆۆۆۋەز
 نۇرۇبۆۆ يىۆۆ   مىۆۆ ەتۆۆتەي دىبڭۆۆنىۇب  ،يتقانۆۆداېئ ەيىچۇبۆۆ

  ،تارقالغۆۆان جاي ىرىغۆۆا باشۆۆقا  نيانىۆۆۇد ھىنۆۆدى ۋادىسۆۆىدىب
 دىبڭۆۆۆنىۇب كىسۆۆۆكىداېۋە م داقۇرۇق ۇقىۆۆۆ ئاسۆۆۆىيا بى ۇنۆۆۆەج

 غۆۆۆۆاڭنىۇب. مالشۆۆۆۆقانۇئوم نۇرۇبۆۆۆۆ يى ۆۆۆۆالر  مىۆۆۆۆ ئەب

 بوسۆۆتان ىقىدا ەنىۆۆي جۆۆدادلىرىەئ رۇيغۆۆۇئ  ،رغانداۇ ىشۆۆتېس

كېۋەزچى ىۆۆۆك  نۇرۇبۆۆۆ  ىۆۆۆي  مىۆۆۆ ئىككۆۆۆى دىبڭۆۆۆنىۇب
  .ۇنىڭدىب كىيىبئ ۋاقىت تېخنىكىسىنى قولالنغان 

ە نچەشۆۆۆۈچ ئورتۆۆۆا  ىكىلقنۆۆۆارادە  ،خنىكىسۆۆۆىېت مۈزۈئۆۆۆ
 نۇرۇبۆۆ يىۆۆ   مىۆۆ ەتۆۆتەي دىبڭۆۆنىۇب    ،يتقانۆۆداېئ ەيىچۇبۆۆ
  ،ەرىيۈسۆۆ كىۆۆيىب دىبڭنىۇشۆۆ  ،قول ىنى غۆۆان رايونىۆۆدا كۆۆازپكا

 غۆۆۆاڭنىۇب .نەتى گكېڭەيۆۆۆ ئاسۆۆۆىياغا ۋە ئوتتۆۆۆۇرا ئىۆۆۆران

 ئويىان ىقىۆۆدا تۆۆارىب جۆۆدادلىرىەئ رۇيغۆۆۇئ  ،رغانداۇىشۆۆت ېس

اۋكۆۆاز ۋاقۆۆت كقولالنغۆۆان  خنىكىسۆۆىنىېت ئۈرۈسۆۆتۆئ مۈزۈئۆۆ
دىكى ئىۆران ۋە ئوتتۆۇرا ئاسۆىيا    ، سۆۈرىيە  ، رايونىدىب كىۆيىب 
 . بى ەن ئو شائۋاقىت كېڭەيتى گەن  باشقا يۇرتالرغا 

 ئورتۆۆۆۆا  ىكىلقنۆۆۆۆارادە  ، خنىكىسۆۆۆۆىېت رلىكەكمىسۆۆۆۆ

بۇنىڭۆۆدىب يەتۆۆتە  دەسۆۆت ەپتە   ،يتقانۆۆداېئ ەيىچۇبۆۆە نچەشۆۆۈچ
فۆۆۇرات -مىۆۆ  يىۆۆ  بۆۆۇرۇن ئىككۆۆى دەريۆۆا ۋادىسۆۆى )تىگىۆۆر  
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 ىتۆۆۆۆاي  ەلۆۆۆۆ  . دەريۆۆۆۆالىرى ۋادىسۆۆۆۆى(دا باشۆۆۆۆالنغان
– 4-21مىالدىۆۆدىب بۆۆۇرۇن   لو  ىرىېنوجۇمھۆۆۇرىيىتى ئۆۆار  

 ، شۆۆا ئۆۆۆتكەن ۋادىسۆۆىدا قۆۆارا سۆۆۇ ) ۆۆۇاڭخ ( ئەسۆۆىرلەردە
 ە  «قۆۆۆورال دەۋرىمىۆۆۆ  » جۆۆۆۇ سۆۆۆۇاللى ىرىنى  ، شۆۆۆاڭ

ئۇيغۆۆۇر ئەجۆۆدادلىرى   ، سې ىشۆۆتۇرغاندا الرغۆۆا بۇ. ئايرىيۆۆدۇ
ئۈرۈمچىنىۆۆ  ئۆۆالىغۇي رايون ىرىۆۆدا    ، قۇمۇلنىۆۆ  قۆۆارا دۆۋە 

ئىككۆۆى  مىۆۆ  ئىۆۆرىتىش تېخنىكىسۆۆىنى قولالنغۆۆان ۋاقىۆۆت   
دىۆۆب  فۆۆۇرات دەريۆۆالىرى ۋادىسۆۆى(-دەريۆۆا ۋادىسۆۆى )تىگىۆۆر

بىۆۆ ەن  ىۆۆت ۋاقشۆۆاڭ سۆۆۇاللى ىرى قولالنغۆۆان   ، شۆۆا ، كىۆۆيىب
 . ئو شائ ياكى سەل بۇرۇن

 ئورتۆۆۆا  ىكىلقنۆۆۆارادە   ،خنىكىسۆۆۆىېت چى ىۆۆۆكتۆمۆۆۆۈر

دۇنيۆۆۆادا ئەڭ بۆۆۆۇرۇن      ،يتقانۆۆۆداېئ ەيىچۇبۆۆۆە نچەشۆۆۆۈچ
 ، مىسۆۆىردا بۇنىڭۆۆدىب يەتۆۆتە مىۆۆ  يىۆۆ  بۆۆۇرۇن قول ىنى غۆۆان  

ئاسۆۆۆىيادىب . ئۇنىڭۆۆۆدىب كىۆۆۆيىب ياۋراپاغۆۆۆا تارقالغۆۆۆان  
ھىتىۆۆۆت دۆلىتۆۆۆى  قۇرغۆۆۆان ئانۆۆۆاتولىيىگە كەلۆۆۆگەن قۆۆۆوۋمالر

)مىالدىۆۆدىب بىۆۆر مىۆۆ  ئۆۆالتە يۆۆۈز يىۆۆ  بۆۆۇرۇن( نىۆۆ  تۆمۆۆۈر 
 ؛مىۆۆ  لەشۆۆكىرى بولغۆۆان  30بىۆۆ ەن قورالالنغۆۆان  قۆۆورالالر 

مىتورىۆۆۆت )ئاققۆۆۆان يۇلتۆۆۆۇز( پارچى ىرىۆۆۆدىب    مىسۆۆۆىرنى 
بىۆۆ ەن قورالالنۆۆدۇرۇلغان لەشۆۆكىرى  الرياسۆۆىغان تۆمۆۆۈر قۆۆورال

ھۆۇرىيىتى   ىتۆاي  ەلۆ  جۇم  . بۆار ئۇچۇرالرمۆۇ  بولغان دېۆگەن  
- 3- 4لو  ىرى مىالدىۆۆۆۆۆۆۆدىب بۆۆۆۆۆۆۆۇرۇن  ېنوئۆۆۆۆۆۆۆار 

تۆمۆۆۈر »ئەسۆۆىرلەردەئۆتكەن ئۇرۇشۆۆقا  بە  ىكۆۆ ەر دەۋرىنۆۆى  
 ، غۆۆۆۆا سې ىشۆۆۆۆتۇرغانداالربۇ.  ە ئايرىيۆۆۆۆدۇ«قۆۆۆۆورال دەۋرى
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ئۈرۈمچىنىۆۆ   ، ئۇيغۆۆۇر ئەجۆۆدادلىرى قۇمۇلنىۆۆ  قۆۆارا دۆۋە   
ئېۆۆۆۆرىتىش  تۆمۆۆۆۆۈررادىۆۆۆۆدىب ئۆۆۆۆالىغۇي رايون ىرىۆۆۆۆدا 

ئىككۆۆى دەريۆۆا ۋادىسۆۆى    غۆۆان ۋاقىۆۆت تېخنىكىسۆۆىنى قولالن
ئۇرۇشۆۆقا   ، فۆۆۇرات دەريۆۆالىرى ۋادىسۆۆى(دىب كىۆۆيىب-)تىگىۆۆر

  .بۇرۇنۋاقىتتىب بە  ىك ەرقولالنغان 

ە نچەشۆۆۈچ ئورتۆۆا  ىكىلقنۆۆارادە   ،خنىكىسۆۆىېت رىچى ىۆۆكېت
 نۇرۇبۆۆ يى ۆۆالر  مىۆۆ ئىككۆۆى مىالدىۆۆدىب   ،يتقانۆۆداېئ ەيىچۇبۆۆ
 ە ىۆۆرىكچ نۆۆامى التۇھسۆۆەم  ،باشۆۆالنغان نانۆۆداۇي دىىقۆۆىەق
  ەد (قىۆۆۆرىب قى ىنىشۆۆۆى زۇپپۆۆۆەلەتە رچۇيغۆۆۆۇئ)« كۆۆۆرام»

 – نۆكۆۆ رىسۆۆىدىبېت انۆۆاتۋھاي ،ەنەي لقنۆۆاراداە . ئاتالغۆۆان
تېخنىكىسۆۆى مىالدىۆۆدىب ئۆۆۈ  مىۆۆ  يى ۆۆالر   ئەئىشۆۆ  قىۆۆرىب

  .دېۆۆگەن كۆۆۆز قاراشۆۆىۇ بۆۆار بۆۆۇرۇن ھىندىسۆۆتاندىب تارقالغۆۆان
 دىبڭۆۆىنۇب جۆۆدادلىرىەئ رۇيغۆۆۇئ ،رغانداۇ ىشۆۆتېس غۆۆاڭنىۇب

 تۆۆۆۋەن  رياسۆۆىنىەد نچىۆكۆۆ نۇرۇبۆۆ يىۆۆ   مىۆۆ ەئۆۆالت

 قۆۆارا  لنىۆۆۇمۇق ،ەھىرىدەشۆۆ كۆۆراران دىىقۆۆىەق قىنىۆۆدىكىېئ

 قىۆۆرىب – نۆكۆۆ رايون ىرىۆۆدا يۇئۆۆالىغ  مچىنىۆۆۈرۈئ  ،دۆۋە

  ،نۇرۇبۆۆ نانۆۆدىبۇي قولالنغۆۆان ۋاقىۆۆت خنىكىسۆۆىنىېت ئەئىشۆۆ 
  .نۇرۇب ۇھىندىستاندنى

 ئورتۆۆۆۆا  ىىكلقنۆۆۆۆارادە  ،خنىكىسۆۆۆۆىېت چى ىۆۆۆۆكمە ى 

 سۆۆۆىرەئ ئەب مىالدىۆۆۆدىب  ،يتقانۆۆۆداېئ ەيىچۇبۆۆۆە نچەشۆۆۆۈچ

 مىالدىۆۆدىب ،ەنەي داارالقنۆۆە  .قول ىنى غۆۆان ئىرانۆۆدا نۇرۇبۆۆ

  ى ەمچى ىۆۆك ەرك ىرىۆۆدۈت  ۇلجەسۆۆ نۇرۇبۆۆ سۆۆىرەئ بىۆۆر ئۆۆون
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بۇنىڭغۆا   .تېخنىكىسى ئومۇمالشۆقان دېۆگەن كۆۆز قاراشۆىۇ بۆار     
 سۆۆىنى ئۇيغۆۆۇر ئەجۆۆدادلىرى كۆۆۆنچى دەريا ، سې ىشۆۆتۇرغاندا

  لنىۆۆۇمۇق ،ھىرىەشۆۆ كۆۆراران دىىقۆۆىەق تۆۆۆۋەن ئېقىنىۆۆدىكى
 دىبڭۆۆنىۇب رايون ىرىۆۆدائۆۆالىغۇي   مچىنىۆۆۈرۈئ  ،دۆۋە قۆۆارا

 خنىكىسۆۆۆىنىېت مچى ىۆۆۆكە ى  نۇرۇبۆۆۆ يىۆۆۆ   مىۆۆۆ ەئۆۆۆالت

 . نۇرۇب ۇباشقىالردىنى  ،نۇرۇب ئىراندىب ۋاقىت قولالنغان

ە نچەشۈچ ئورتا  ىكىلقنارادە   ،خنىكىسىېت چى ىككەيىپ
 دىبڭنىۇئ  ،ئايرى  تاال غوزىسىدىب ەپى   ،يتقانداېئ ەيىچۇب

 دىبڭنىۇب خنىكىسىېت ئۇتوق شايى– سەت ەئ ئىگىرى  يى 

)ھازىرقى شىنەن ب مى  يى  بۇرۇن ۋې  دەرياسى بويىدى  ۈئ
قاتارلى  يۇرتالردىب( پامىر ئېگى لىكى ئارقى ى  غەربكە 

ېتى غان يىپە  يىپە  يولىدىكى بازارالردا سئەمىا . تارالغان
مەھسۇالت ىرىنى  سەددىچىننى  ئىچىدە توقۇلغان ىرىىۇ بار، 

تەتقىقاتچىالر ئارىسىدا تارىب ۋادىسىدا توقۇلغان ىرىىۇ بار. 
يىپەكچى ىك تېخنىكىسىنى  داۋام ىشىۋاتقان يى الردىب بۇيان 

مۇنازىرىنى  -بەس ىكى نەدىب نە ە تارقالغان ىقى توغرىسىد
مەلىكە ئاۋات دە    وتەندىكى : چە يەكۈنى يو تېخى

 ،بىرتام رەسىب بار ئاتالغان بىر قەدىىقى  ارابى ىقىتىب تېپى غان
چېچىنى مەلىكە ئۇ  ، بار  نى  ئوبرازى «مەلىكە»بىر  ئۇ رەسىىدە
بائ نى  چېچىنى ىمەلىكبۇ رەسىىدە تۈرمەل ىۋالغان. بېشىغا 

 .يەنە بىر ئوبراز بار غان بارمىقى بى ەن كۆرسىتى  تۇر
نام   دە« يپە  مەلىكىسى»بۇ قەدىىقى رەسىىگە  ئار ېنولو الر

پى ە غوزىسىنى مۇشۇ   بۇ رەسىب تەتقىقاتچىالر بەزى . بەر ەن
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 كەلگەن مەلىكە چاڭنەن شەھىرىدىب  وتەنگە ئوغۇرال 
 تەتقىقاتچىالريەنە بەزى . دەيدۇ دېگەن مەنىنى بى دۈرىدۇ

ئوغۇرال  كەتكەن  پى ە غوزىسىنى  وتەندىب بۇ مەلىكە بولسا 
تارتىش ئۇزۇندىب -بۇ تاالئ. دەۋاتىدۇ دە  چۈشەندۈرىدۇ

 . بۇ ھەقتە تېخى يەكۈن يو  ، بۇيان داۋام ىشىۋاتىدۇ

ە نچەشۈچ ئورتا  لقنارادىكىە  ،خنىكىسىېت چى ى ساپال
 ەيىگىرم دىبڭنىۇب خنىكىسىېت ساپالچى ى   يتقاندا،ېئە يىچۇب
نىڭ « ۋىنۇس»سۆيگۈ ئىالھى )  غاننىىقول  ختاېچ نۇرۇب يى   مى ئەب

شىىالى  ئافرىقىدا بۇنىڭدىب ئون مى  يى    .دېلىلى(ھەيكىلى ئۇنىڭ 
 ، جەنۇبى  ئامېرىكىدا بۇنىڭدىب يەتتە مى  يى  بۇرۇن ، بۇرۇن

ۋە ئىككى دەريا  ھىندىستاندا، قاراسۇ ) ۇاڭخ ( ۋادىسىدا
بەئ بۇنىڭدىب  فۇرات دەريالىرى ۋادىسىدا(-ۋادىسىدا )تىگىر

ئۇيغۇر  ، غا سې ىشتۇرغانداالربۇ. نى غانىمى  يى  بۇرۇن قول 
ئاقسۇنى  قارا يۇلغۇن  ، ئەجدادلىرى قەشقەرنى  ئاقداال 

بۇنىڭدىب ئالتە مى  يى  بۇرۇن ساپالچى ى  رايون ىرىدا 
، شىىالى ئافرىقا، ياۋراپادىب كىسىنى قولالنغان ۋاقىتىتېخن

ۋە ، ئېرا  ىندىستانھ ، كىيىب الردىب ىجەنۇبى  ئامېرىك
 . ىتايدىب بۇرۇن

ە نچەشۈچ ئورتا  ىكىلقنارادە   ،خنىكىسىېت چى ى كاشى 
 خنىكىسىېت )رەڭلىك ساپالچىلىق( كاشىچى ى   ،يتقانداېئ ەيىچۇب

بۇنىڭدىب بەئ مى  يى  بۇرۇن ئىككى دەريا ۋادىسىدا 
 ، رىيەسۈكىيىب ئۇنىڭدىب  نى غان.ۇقول  فۇرات دەريالىرى ۋادىسىدا(-)تىگىر
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 ىتاي  ەل  جۇمھۇرىيىتى . تارقالغان يۇنانالرغا
 ىتايدا  خنىكىسىېت كاشى ،قارىشىچە ئار ېنولو  ىرىنى 

 دەئەسىرلەردە ئۇرۇشقا  بە  ىك ەر–3-4مىالدىدىب بۇرۇن 
ئۇيغۇر  ەرچە بۇنىڭغا سې ىشتۇرغاندا، . قول ىنى غان مىىارچى ىقتا

 )كاشى يۇرتى(« شىغاركا»ئەجدادلىرى قەشقەرنى  قەدىىقى نامىنى 
  خنىكىسىېتكاشى  ا  كې ىۋاتقان بولسىىۇ، ئەمىا دە  ئات

 نامەلۇم. بى  ە تېخى قول ىنى غان كونكرىت ۋاقىت 

ە نچەشۈچ ئورتا  ىكىلقنارادە  ، تېخنىكىسى چى ىكەشىش
 بۇرۇن  يى   1010مىالدىدىب مىسىردا   ،يتقانداېئ ەيىچۇب

، ئىپارغان. نى ۇقول سى ( تېخنىكىياسائ شىشەچى ىك )ئەينە 
 ىالر ئۇنى  مەھسۇالت ىرى شىشە قۇتكىچىك ئەنئەر ساقاليدىغان 

ئۇيغۇر ئەجدادلىرىنى   ، بۇنىڭغا سې ىشتۇرغاندا .بولغان
  قولالنغان ۋاقتى تېخنىكىسىنى چى ىكشىشەچەرچەن زاغۇن ۇقتا 

  .بۇنىڭدىب كىيىب  ئەسىر(-1) مىالدى 

 ،ەقارىشىچ  تارىخچى ىرىنى  ىتاي  ،خنىكىسىېت چى ىكزەغەق
 اللىسىۇس نە  رقى ەش شنىەئىش  زەغەق زىقىداۋقو ەجىۈئ
 ئەمەلداربىر ئىسىى ىك  نۇي ەس نەتكۆئ ەرىدۋەد

  ،رغانداۇ ىشتېس غاڭنىۇب. قى غان شى ەك يى ى -  105مىالدى
 -  1929ئەپەندى   ۇاڭۋېنئى  ىنولوېئار  مىنگو اۇخڭجو

 - 3 مىالدىدىب بۇرۇنقان تاپ لوپنورالردىب، تۇرپان يى ى
 (كەندىر قوۋزىقىدىن)چىگىدىب  دە )غەربىي خەن سۇاللىسى دەۋرى (ئەسىر 
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  .بۇنىڭدىب بۇرۇن  ئىش ەنگەن قەغەز

 ،ەقارىشىچ  تارىخچى ىرىنى  ىتاي  ،خنىكىسىېت چى ىكمەتئەئە
 ئۆتكەن (يى الردا-10 48- 1041 مىالدى) دەۋرىدە سۇاللىسى سوڭ

ئۇنى ، ئويۇ   ەتاليغا  لغان ۇغۇرۇيكىشى  دېگەن بىشې 
كەشى   (نىمەتئەئەا تامغ) مەتئەئەنىۇشۇرۇ  پ  ۇمداندا 

 ، تارىب  ئۇيغۇر ئەجدات ىرى ، بۇنىڭغا سې ىشتۇرغاندا .قى غان
تۇرپان ئويىان ق ىرىدا مەتئەئەچى ىك تېخنىكىسىنى قولالنغان 

 . ت بۇنىڭدىب كۆ  بۇرۇنىۋاق

، ، نىكىسۆۆۆى توغرىسۆۆۆىدا تېخ زەمئىۆۆۆرە ( قۇيىۆۆۆا مىۆۆۆ ) تۆۆۆو 
 )بي ىىااادە(مۇزېيىۆۆۆدا  تۆۆۆارىخ  ىتۆۆۆايھازىرغۆۆۆا قەدەر 
 مىۆۆۆ  يى ۆۆۆى ياسۆۆۆالغان- 1332 مىۆۆۆالدى سۆۆۆاق ىنىۋاتقان

دۇنيۆۆۆا بۆۆۆۇيىچە ئەڭ بۆۆۆۇرۇن ياسۆۆۆالغان  نىۆۆۆ توپ قۇيىۆۆۆا
باشۆۆۆقا ئىنكۆۆۆار قى ىۆۆۆدىغان ئىكەن ىكىنۆۆۆى  ھەربىۆۆۆ  قۆۆۆورال

 بۆۆۆۇ  ىۆۆۆ  ھەربىۆۆۆ  قۆۆۆورالنى شۆۆۆۇنداقال، يۆۆۆو . ئۇچۆۆۆۇر 
 يى ۆۆى- 1279 مىۆۆالدى  )يااۇەن سۇاللىسااى( ىتۆۆىموڭغۆۆۇل دۆل
-ھۆۆۆۆۆۆۈنەرۋەنئۇيغۆۆۆۆۆۆۇر ئاسۆۆۆۆۆۆىيادىب  ئوتتۆۆۆۆۆۆۇرا

 ئۇنىۆۆۆ  نۆۆۆامى  ، ئۇسۆۆۆتىكارالرنى ئەكى ىۆۆۆ  ياسۆۆۆاتقان  
دە  ئاتالغۆۆۆان دېۆۆۆگەن  ىتۆۆۆايچە   «تۆۆۆو  ئۇيغۆۆۆۇر»

ئىنكۆۆۆار قى ىۆۆۆدىغان باشۆۆۆقا يازمۆۆۆا   نى تۆۆۆارىخ   ۆۆۆاتىرى
 .يو   ىۇئىسپات

 گەن ۇرۇلااۇن ۋادىسااىدا باااش كۆتااۈرتااارىخي خاااتىرىلەردىن مەلااۇم بولۇشااىچە، ك❋
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 نىاااڭتېكىن باااارچۇق رتبىااالەن ئىااادىقۇت خاااانى  چىىگىزخاااانموڭغاااول خاااانى 
الرنى يااوقىتىخ خىتاااي تاجاااۋۇز قىلغااان قااارا ئاسااىياغا ئوتتااۇرا ئارمىيىسااى بىرلەشاامە

، قىلغاناادا ياۋروپاااغىچە بېرىااپ ئااۇرۇش قااوغالپ النى قاچاااقھەتتااا  جەريانىاادا ،
 تېااز ھۇجااۇم قوزغاااش ئۈچااۈنپ ق قوشااۇن ئېلىااپ يااۈرۈئاااتلى ، ھەجمااى كېچىااك 

 دېااگەن« تااوپ ئۇيغااۇر»بولغااان ئەپلىااك، خاااراپ قىلىااخ ئېقتىاادارى يوقااۇرى 
 .قورالنى قولالنغان

 دېگەن سىياسەت « مەدەنىيەت خىتايدىن تارقالغان»

_ يى ى قۇرۇلغان  ىتاي  ەل  جۇمھۇرىيىتىدە، يى الردىب 1949
ئەجدادلىرىغا  ئۇيغۇرن تارىب ۋادىسىدىب تېپى غابۇيان 

دەۋرى -يى   مەدەنىيەت يادكارلىق ىرىنى  مۇناسىۋەت ىك 
دېگەن « مەدەنىيەت  ىتايدىب تارقالغان»ئى چى  ھالدا 

ئۆزلىرىنى  ھەر قاندا  ئۇيغۇرالر  ، بۇيىچە بېكىتى ى ەت سىياس
ئى غار  ىتاي مەدەنىيىتىنى  »قولھۆنەر مەھسۇالت ىرىنى 

ىدۇ. يىشكە مەجئۇرلىنى  كې ىۋاتدې« گەنتەسىرىدە بارلىققا كەل
 ىتايدىكى تەجرىئىخانىالر سان ى  مەلۇمات ئېالن قى ىشتا،  

ەھرىر دىكى تنەشرىياتالر ،مەكتەپ ەر دەرس ىك تېكىست تۈزۈشتە
قى ى  » بۇ تەھرىرلەشتە ماقاال– كىتاب مۇھەررىرلەر -

 ئۆتەلىەيدۇ.  تىب ھالقى «سى ى 

تەڭرىتاغ ئەتراپىدىكى ھەر قايسى  بۇ ماقالىدا تى غا ئې ىنغان
 -بوستان ىقالردىب تېپى غان ئۇيغۇرالرغا مۇناسىۋەت ىك ئەسارە

مەدەنىيەت  ىتايدىب »دەۋرىىۇ -ئەتىقى ەرنى  يى  
سىياسەت بۇيىچە   ىتاينى  ئىككى دەريا دېگەن « تارقالغان
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 -دىب تېپى غان ئەسارە )خۇاڭخې،  چاڭ اڭ دەريالىرى ۋادىسى(ۋادىسى 
ھەر ى  بۇرۇن قى ى  قويىاس ىققا ىقى ەرنى  يى  دەۋرىدىب ئەت

 . دۇر سان ى  مەلۇماتالر  بېكىتى گەنشەرتى ئاستىدا 

قۇمۇلنىۆۆ  قۆۆارا  ئەمىۆۆا بۆۆۇ ماقالىۆۆدا تى غۆۆا ئې ىنغۆۆان 
، قەشۆۆقەرنى  ئاقۆۆداال،  ولىغردۆۋە،ئۈرۈمچىنىۆۆ   ئۆۆا 
رايون ىرىۆۆۆدىكى قەدىىقۆۆۆى  ئاقسۆۆۆۇنى  قۆۆۆارايۇلغۇن

تۆۆۆۆۆۋەن   رياسۆۆۆۆىنىەد نچىۆكۆۆۆۆ رىۆۆۆۆدىب،قال ارابى ى
ئېقىنىۆۆۆۆدىكى كۆۆۆۆراران قەدىىقۆۆۆۆى شۆۆۆۆەھەر ارابى ىرىدىب 

ئانۆۆۆالى ى  14كۆۆۆاربون ئەتىقى ەرنىۆۆۆ  -تېپى غۆۆۆان ئەسۆۆۆارە
بىۆۆر ئاالھىۆۆدە   بولسۆۆا  يىۆۆ  دەۋرى غۆۆانئۆۆارقى ى  ئېنىقالن

بەزى ئار ېنولو الرنىۆۆ  سۆۆان ى  مەلۇمۆۆاتالر  ئۆۆۇ ئەھۆۆۋال، 
يۆۆۆېقىب  ان  ىۆۆۆ مەت قى ىۆۆۆدىغدۆلەت تەجرىئىخانى ىرىۆۆۆدا 

شۆۆكارىال  ھالۆۆدا ئاتونۇشۆۆ ىرى تەرىپىۆۆدىب غەيۆۆرى رەسۆۆىى  
سۆۆۆان ى    ەرچە بۆۆۆۇ . دۇرسۆۆۆان ى  مەلۇمۆۆۆاتالر قويۇلغۆۆۆان
ژۇرنۆۆالالردا ئۇچۆۆۇ   - ې ىۆۆت  ئەينۆۆى ۋاقىتتۆۆا  مەلۇمۆۆاتالر 

ئۆۆۇنى  ىتۆۆاي   ئەمىۆۆا ،ئۆۆېالن قى ىنىۆۆ  كەتۆۆكەن بولسۆۆىىۇ  
 ھۆكۈمىتى ئېتىرا  قى غان ئەمەس.

 سان ى  نەيى گېدە نچەشۈچ ئورتا  ىكىدرالقناە  ماقالىداۇ ب

. ۇبولىايد تكى ىەك  ەد توغرا زۈي - ەزدۈي ۇماتالرنىىۇلەم

دەريا  ئىككى نۇرۇب يى   مى ئىككى ئون دىبڭنىۇب ،نەسى ەم
 فۇرات دەريالىرى ۋادىسىدىن(-)ئىراقتىن ئېقىپ ئۆتىدىغان تىگىرۋادىسىدىب 
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 اتقانۋ ىېك تى ى يېئ  ەد تارقالغان دۇنيانى  باشقا جاي ىرىغا

بەزى تېخنىكىسىغا دائىر   ئۈرۈستۆئ غدايۇب دىىقىەق
ئانالى ى ئارقى ى   04 كاربون يى الردا قىنقىېير ئەۋرىشكىال

قايتىدىب تەكشۈرۈلگەندە، بۇنىڭدىب يەتتە مى  سەككى  يۈز 
 .چىققان  ۇبول  ۈم ۈسۆئ يى  بۇرۇنقى

 

 لىرى كەشپىيات ئۇيغۇر

 ،قەغەز  مەتئەئە ،النغاندا، ئاساس مىغارىدىكى سې ىشتۇرۇيۇق
سىدىب ئىئارەت تېخنىكى تو   ، گەرىئ ، كارى  ،  كۆن  ەم، ى

كەش   ئۇيغۇر ئەجدادلىرى تارىختاا  تېخنىك-يەتتە  ى  ھۈنەر
دە  ە  تۆھپبۈيۈ  ئىنسانىيەت ئالىىىگە قوشقان  ى  قى 

  ھېساب ىنىشى كېرە .

 سۆۆوڭ ى ىرىتۆۆارىخچ  ىتۆۆاي  نىخنىكىسۆۆىېت ەئەتۆۆئەم-باسۆۆىا
 ئۆۆۆتكەن يى ۆۆالردا(-10 48- 1041 )مىۆۆالدى دەۋرىۆۆدە سۇاللىسۆۆى
دە  دۇنياغۆۆا  كىشۆۆى كەشۆۆى  قى غۆۆان   دېۆۆگەن بىشۆۆې 

 تارىخىۆۆۆدىكى رۇيغۆۆۆۇئ » .ئىۆۆۆدى اتقۆۆۆانجاكۆۆۆارال  كې ىۋ
 رى غۆان ېب  ىۆ  ېئە يىچۇبۆ  ىۆا ېتۇ بۆ  نەگېۆ د« ىخنىكاېت-رەنۆھ
-ەسۆۆارەئ ياپونىيى ىك،ەئىسپات ىنىشۆۆىچ ئۆۆارقى ى  رماۇ ىشۆۆتېس
 نەتۆۆكەك  ىۆۆ ېئ رپانۆۆدىبۇت ئوتۆۆانى ناسۇتىقىشۆۆەئ
 دىىقۆۆىەق  )اتقانۋسۆۆاق ىنى يىۆۆداېزۇم نۈشۆۆۈل ھىرىدىكىەشۆۆ نەھۆۆازىردالي(

 دىىقۆى ەق سۆى غان ېب ەدەئەتۆئ ەم تا تۆا   ەئىچىۆد  قوليۆازمىالر 
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 رىۋەد -يىۆۆ    نىسۆۆىى ىرىەر-كىتۆۆاب ددى مۇبۆۆ ەرچۇيغۆۆۇئ
 نەبىۆ  ە ئەتۆئ ەم تا تۆا  رايونىۆدا  نە ۆوت   ؛سۆىر ەئ - 5 مىالدى

 سۆۆىرەئ ئىككۆۆى مىالدىۆۆدىب اقىۆۆتۋ باسۆۆقان سۆۆىبەرە ز ەغەق
 مىۆالدى  اقىۆت ۋ باسۆقان  لۇ ۆ ە ز ۆبۆ  نەبىۆ    ەمۆ  ەھ  . نۇرۇب
دېۆۆۆۆىە ، ئۇيغۆۆۆۆۇر ئەجۆۆۆۆدادلىرى باسۆۆۆۆىا  . سۆۆۆۆىرەئ – 0

 سۇاللىسۆۆى سۆۆوڭ)مەتۆۆئەئە( تېخنىكىسۆۆى قولالنغۆۆان ۋاقىۆۆت 
 ئۆۆاز خنىكىسۆۆىدىبېتە ئەتۆۆئەم غۆۆانىنكەشۆۆى  قى  دەۋرىۆۆدە

 . نۇرۇب سىرەئ 9ە ندەگېد

 نە  رقى ەشۆۆ  تۆۆارىخچى ىرى  ىتۆۆاي  خنىكىسۆۆىنىېت زەغەق
 لۆدار ەمەئ ئىسۆىى ىك  نۇي ەسۆ  نەتكۆئۆ  ەرىۆد ۋەد اللىسۆى ۇس

  نياغۆۆۆاۇد  ەد قى غۆۆۆان شۆۆۆى ەك يى ۆۆۆى -  105مىۆۆۆالدى
-رەنۆھۆۆۆ تارىخىۆۆۆدىكى رۇيغۆۆۆۇئ »ۇ. ىۆۆۆداتۋ ىېك جاكۆۆۆارال 

 رى غۆۆانېب  ىۆۆ ېئە يىچۇبۆۆ ىۆۆاېتۇ بۆۆ نەگېۆۆد« ىخنىكۆۆاېت
 مىنگۆۆۆو اۇخۆۆۆڭجو ،ەئىسپات ىنىشۆۆۆىچ ئۆۆۆارقى ى  رماۇ ىشۆۆۆتېس

تۇرپۆان،   يى ۆى  -  1929ئەپەنۆدى    ۇاڭۆۋېنئى   ىنولوېئۆار  
)غەربىۆۆ  ئەسۆۆىر  - 3 مىالدىۆۆدىب بۆۆۇرۇنتاپقۆۆان  لوپنۆۆورالردىب

ئىشۆۆۆ ەنگەن  كەنۆۆۆدىر قوۋزىقىۆۆۆدىب دە  ەن سۇاللىسۆۆۆى دەۋرى (
  بۇرۇن. ئاز دېگەندە بىر ئەسىر بۇنىڭدىب  قەغەز

ە نچەشۆۆۆۈچ ئورتۆۆۆا  ىكىلقنۆۆۆارادە   ىكىسۆۆۆىتېخن  ەم ىۆۆۆ
 ئىرانۆۆدا نۇرۇبۆۆ سۆۆىرەئ ئەب مىالدىۆۆدىب  ،يتقانۆۆداېئ ەيىچۇبۆۆ

 رۇيغۆۆۆۆۇئ » ۇ.ىۆۆۆۆداتۋ ىېك قارى ىۆۆۆۆ   ەد قول ىنى غۆۆۆۆان
ە يىچۇبۆۆ ىۆۆاېتۇ بۆۆ نەگېۆۆد« ىخنىكۆۆاېت-رەنۆھۆۆ تارىخىۆۆدىكى
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 ،ەئىسپات ىنىشۆۆىچ ئۆۆارقى ى  رماۇ ىشۆۆتېس رى غۆۆانېب  ىۆۆ ېئ
تۆۆۆۆۆۋەن  دەرياسۆۆۆۆىنى ئۇيغۆۆۆۆۇر ئەجۆۆۆۆدادلىرى كۆۆۆۆۆنچى 

  قۆۆارا  لنىۆۆۇمۇق ھىرى،ەشۆۆ كۆۆراران دىىقۆۆىەق ئېقىنىۆۆدىكى

 ەئۆۆالت دىبڭۆۆنىۇب ئۆۆالىغۇي رايون ىرىۆۆدا  مچىنىۆۆۈرۈئ  ،دۆۋە
 قولالنغۆۆان خنىكىسۆۆىنىېت مچى ىۆۆكە ى  نۇرۇبۆۆ يىۆۆ   مىۆۆ

 . نۇرۇب دىبڭنىۇب ۋاقىت

 ىكىلقنۆۆارادە   نىتېخنىكىسۆۆى (رىچى ىۆۆكېت) قىۆۆرىب-كۆۆۆن
 ئىككۆۆى مىالدىۆۆدىب   ،يتقانۆۆداېئ ەچيىۇبۆۆە نچەشۆۆۈچ ئورتۆۆا 

  ەد باشۆۆالنغان نانۆۆداۇي دىىقۆۆىەق نۇرۇبۆۆ يى ۆۆالر  مىۆۆ
-رەنۆھۆۆۆ تارىخىۆۆۆدىكى رۇيغۆۆۆۇئ » ۇ.ىۆۆۆداتۋ ىېك قارى ىۆۆۆ 

 رى غۆۆانېب  ىۆۆ ېئە يىچۇبۆۆ ىۆۆاېتۇ بۆۆ نەگېۆۆد« ىخنىكۆۆاېت
 جۆۆدادلىرىەئ رۇيغۇئ،ەئىسپات ىنىشۆۆىچ ئۆۆارقى ى  رماۇ ىشۆۆتېس

  رياسۆۆىنىەد چىنۆكۆۆ نۇرۇبۆۆ يىۆۆ   مىۆۆ ەئۆۆالت دىبڭۆۆنىۇب
  لنىۆۆۇمۇق ،ەھىرىدەشۆۆ كۆۆراران دىىقۆۆىەق قىنىۆۆدىكىېئ تۆۆۆۋەن
 نۆكۆۆ- قىۆۆرىب رايون ىرىۆۆدا يۇئۆۆالىغ  مچىنىۆۆۈرۈئ  دۆۋە، قۆۆارا

    .نۇرۇب دىبڭنىۇب اقىتۋ نەكىيگ  ۈتۆئ

 بولغان ئېقىنسۇ قى ئەجدادلىرى  ئۇيغۇر  خنىكىسىنىېت كارى 
تەڭرىتاغ  .غانقول ۇنۇشقا باش ى البۇرۇن مىالدىدىبتۇرپاندا 

  ، ى ېق قۇدۇ يەر ئاستى سۈيى مول جايدىب ئېتەك ىرىدە 
 ئارقى ى  رى ېئ پى ېي يىنىۈس ئاستى رەي چىققان دىبڭنىۇئ

 زىدىكىۈي رەي ، ى ېك باشال  ەر ەل ى ەھەم ،ئاققۇزۇ 

بۇندا  ىدىغان باغالرنى كۆكەرت ى ىكۋېم  ،رنىەت ەزىرائ
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ا جاي ىرىدا تۇرپاندىب دۇنيانى  باشق ئاالھىدە سۇ قۇرۇلۇشى
ھەققىدە تېخىچە بۇرۇن قول ۇنۇ  ئى چى  داۋامالشتۇرۇۋاتقان ىقى 

  باشقا ئىسپات يو . 

يەتتە -بۇنىڭدىب ئالتە  خنىكىسىېت  ىرى(جابدۇق)ئات  گەرىئ

 ولىغرقۇمۇلنى  قارا دۆۋە،  ئۈرۈمچىنى  ئا مى  يى الر بۇرۇن

 ئاتالرنى اۋيا لىرىجدادەئ رۇيغۇئ ،ۇبرايون ىرىدا قول ىنى غان. 

 شى ەك نۇرۇبەڭ ئە  يىچۇب نياۇد ريانىداەج  مىنش  ۈرۈندۆك

 باشقا قى ىدىغان ئىنكار ن ىكىنىەئىك  خنىكاېت-رەنۆھ قى غان

 .يو  ئىسپات

  ىتايھازىر زەمئىرە ( تېخنىكىسى توغرىسىدا، مى  قۇيىا ) تو 

ى يى - 1332 ساق ىنىۋاتقان مىالدى مۇزېيىدا )بيجىڭدە( تارىخ

دۇنيا بۇيىچە ئەڭ بۇرۇن ياسالغان  نىتوپ قۇيىا مى  ياسالغان

باشقا ئىنكار قى ىدىغان  ، بۇنىيەكۈن مەۋجۇت ھەربى  قورال

)يۇەن  بۇ  ى  ھەربى  قورالنى موڭغۇل دۆلىتىيو . ئۇچۇر 

ئۇيغۇر ئاسىيادىب  ئوتتۇرا يى ى- 1279 سۇاللىسى( مىالدى

 قان،  ئۇنى  نامىئۇستىكارالرنى ئەكى ى  ياسات-ھۈنەرۋەن

دە  ئاتالغان دېگەن  ىتايچە تارىخ   «تو  ئۇيغۇر»

 يو .  ىۇئىنكار قى ىدىغان باشقا يازما ئىسپات نى  ەر اتىرى

 ھۈنەر ئۇيغۇر تارىختىكىىى  كى،  ىقشۇندا  ئېيتىشقا ھەقيەنە  



   تېخنىكا -ئۇيغۇر تارىخىدىكى ھۆنەر                   قۇربان ۋەلىئاپتور:     

52 

 

ئە ەر . زۆرۈربېكىتىش  قايتىدىب دەۋرىنى-يى  مەھسۇالت ىرىنى 
ىچى ىك دېگەن مۇسۆتەم ىك « الغانقب تار ىتايدى مەدەنىيەت»

يۇقارقى  كەشپىيات ىرى ئۇيغۇر ،  الى بولغى ى بولسا ەتتىب سىياس
 يەتتە  ى  بى ەنال چەك ىنى  قالىاس ىقى مۇمكىب. 

 رىسالى ىرىۋەن ھۆنەر چەئۇيغۇر

رەت ەئ نەشىر قى ىش  ، قەدىىقى ئەسەرلەرنى توپالئ ئ ئۇ ئار
ب تارىب ئويىان ىقىدىكى يى ىدىب كىيى -1948ئىشخانىسى 

ئەس ى ، توپ ىغان قوليازمىالر ئىچىدە ئۇيغۇر يۇرت ىرىدىب
 ەل  ئىچىدە  _ يى ىدىب بۇرۇن(1949) دىب كۆچۈرۈلۈ سىنۇسخى

كەسى  -ھۈنەر  ئۇيغۇرچە ئەتىۋارال  ساق ىنى  كەلگەن
بۇ رىسالىالردا ئۇزۇن ە ئەتراپىدا. رىسالى ىرىنى  سانى يۈز پارچ

 ، كې ىۋاتقان تېرىقچى ى  ۇنۇ  قول  يان ئۇيغۇرالرزامانالردىب بۇ
 ى ەمچى ىك، ، بۆزچى ىك ، تېرىچى ىك ، قۇيىىچى ى 
 ، رەڭچى ىك،باققال ى ، يېىىشچى ىك ، ئاشپەزلىك، تۆمۈرچى ىك

 ، چارۋىچى ى  ،موزدازلۇ  ، تىككۈچى ىك، بوياقچى ى  
 ، زەر ەرلىك ، تۇماقچى ى ، مېىارچى ى  ، قاسساپ ى 

 ، ىى ىكپكەسىە چۆ ، سودىگەرچى ىك ، شامچى ى  ، چى ى سوپۇن
 ، دارىگەرلىك ، ياغاچچى ى  ، ناۋاي ى  ، كىگى چى ىك
 ى  - ى ىۇقاتارلى  ئوۋچى ى   ،پالچى ى  ، دا ان ى 

يۇسۇن ىرى -ەقائىدجەريانى ۋە  تامام ىنىش تېخنىكىنى -ھۈنەر
نى  پىر ھۈنەر قوليازمىدا شۇھەر بىر . تەپسى ى   اتىرى ەنگەن

بۇ   ئەس ە  ئۆتۈلگەن. تى غا ئې ى بىر  -بىرمۇ  ئۇستازلىرى–
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قولالنغان ئۇيغۇرالر ، مەلۇم بولۇشىچەقوليازمىالردىب 
 . ىتايدىب ئۆ ەنىىگەن ھېچقايسىنى تېخنىكىنى -ھۈنەر

يى ى  - 1941قەدىىقى ئەسەرلەر ئىشخانىسى ئ ئۇ ئار
ە بىرىگ-بىر كەسى  رىسالى ىرىدىب-ئۇيغۇرچە ھۈنەر

رىسالىسىنى دەس ەپكى  ھۈنەرنى   ى  40 ئو شىىايدىغان
 <كەسى  رىسالى ىرى-ئۇيغۇر ھۈنەر> چىقى  قەدەمدە رەت ە 

 ىتاي . ئىدى نەشىر قى دۇرغان نىنام ى  بىر كىچىك كىتاب
  ەل  ئىچىدە ئالقىشقا ئېرىشكەن بۇ كىتابنى ھۆكۈمىتى

قەردە كۈنى قەش - 14 ئاينى  -0يى   - 2001ك ە ، ئا ىر ەچ
 ئالدىدا ئۇقۇرمەن ەرنى  كۆز ،چوڭ ئامىىۋى  يىغىب ئېچى 

 )قەشقەر گېزىتىنىڭ شۇ كۈنىدىكى سانىغا بېسىلغان. ئوت قويۇ  كۆيدۈرىۋەتتى
  (. كۆيدۈرگەن مىڭ نۇسخىنى 99بۇ كىتابتىن  ، خەۋەردىن مەلۇم بولۇشىچە

قەدىىقى ئەسەرلەر  ئ ئۇ ئار ەرچە  ىتاي ھۆكۈمىتى 
 اق ىنىۋاتقان ئۇيغۇرچە قولھۆنەر رىسالى ىرىنىئىشخانىسىدا س

ئەمىا  ، گەن بولسىىۇىچەك قاتتى  رەت ە  نەشىر قى ىشنى 
بۇنىڭغا  كۇتۇپخانىسىدا ئۇنىۋېرسىتېتنى  شىۋېتسىيىدىكى لۇند

ىدۇ. ناھايىتى يا شى ساق ىنىۋات ئۇيغۇرچە قوليازمىالر ئو شائ
 .پايدى ىنااليدۇ ئەركىبئۇنىڭدىب  تەتقىقاتچىالر ، ئوقۇرمەن ەر

مەشھۇر تى شۇناس  ۇننار  شىۋېتسىيى ىك بۇ قوليازمىالرنى
 . قەشقەر قاتارلى  جايالردىب توپ ىغان يى الردا -  1940يارى 

مەشھۇر تى شۇناس  ۇننار يارى  توپ ىغان قولھۆنەرۋەن 
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، >بوياقچى ى  رىسالىسى<دا ---رىسالى ىرىنى  بىرى 
 –لىرىنى  ئىسىب ئۇستاز-پىر ئەۋالد 14ىرىنى  ھۈنبۇياقچى ى  
  ئۆتۈلگەن: بايان قى ىنغان مۇندا  شىرىپ ىرى 

، ئابدۇجىلىل تاشكەندى توققۇزىنچى ئۇستاد، ئابدۇلناھىد بۇخارى سەككىزىنچى ئۇستاد... 
شەمسىدىن ، مەھەممەد غەزنىنى ئون بىرىنچى ئۇستاد، جااللىدىن ئەندجانى ئونىنچى ئۇستاد

رۇستەم شەيىخ ، ھەمەر باغدادى ئون ئۈچىنچى ئۇستاد ، ۇستاد كاشىغەرى ئون ئىككىنچى ئ
 .... كابىلى ئون تۆتىنچى ئۇستاد 

ئۇستازلىرى يا  - بوياقچى ى  ھۈنىرىنى  پىر كى، بۇنىڭدن مەلۇم
ئەنجان ى  يا  يا تاشكەنت ىك يا بۇ ارالى  يا قەشقەرلى 

كى ئۇالرنى  ھەمىىسى ئۇيغۇر يا. . . .   ۇل ۇكاب باغدادلى  يا
  .ئۇيغۇرالرنى  تۈركى  تى  ى  قېرىنداش ىرى

 ئاخىرقى سۆز 

ا ئۈستىدە  تېىبۇ تېخنىكا< دېگەن ->ئۇيغۇر تارىخىدىكى ھۈنەر
>بى نى  تارىخ  يى ى  -1943تەتقى  قى ىشنى مەن 

  ىغانيې ىق ىرىىى < دېگەن تېىىنى تامام ىغاندىب كىيىنال باش
 ھۇرىيىتىدە  ەل  جۇم  ىتاي ،ئەينى ۋاقىتتا  . بئىدى
ۋەزىيەت بولغان ، بىر دە  ئاتالغان « باھارىئى ىب -پەن»

يى ى  _ 1949. ئۇزۇن داۋامالشىىدىندا  ۋەزىيەت بۇ كاشكى،
 ىتاي ھۆكۈمىتى  ،دىئۆز ەرەت سىياس ىتايدا  ئىيۇن كۈنى- 4

 -بېيجىڭدىكى تيەننەنىىب مەيدانىدا  ىيانەتچى ىك
شوئارنى  ھەققانى  – اي ى دېگەن توغراچىرىك ىككە قارشى تۇر

تانكا بى ەن باستۇردى. تى، ئوققا تۇتتوۋلىغان ئوقۇغۇچىالرنى 
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. باشالندى« زىىىستانىئى ىب -پەن» ىتايدا  كىيىبشۇنىڭدىب 
نى تېىىدېگەن  تېخنىكا <->ئۇيغۇر تارىخىدىكى ھۈنەر ىۇەنم

  داۋامالشتۇرالىىدىب. قى ىشنى  تەتقى 

ئەينى ۋاقىتتا  يى  ئۆتكەندە، 30 بۇنىڭدىب ئەمدى 
  تېخنىكا <->ئۇيغۇر تارىخىدىكى ھۈنەربۇ  تامامالنىىغان

ىدىغان قايتىدىب قولغا ئالتۇرۇ  ئامېرىكىدا  تېىىنىدېگەن 
تارىخ مەن بۇ تەتقىقات ئارقى ى  پۇرسەت چىقتى. 
قا سۈزۈ  چىقىشئۇيغۇر كەشپىيات ىرىنى سەھىپى ىرىدىب 

« ىتايدىب تارالغان  مەدەنىيەت » دا ئەمىا  ىتايتېرىشتىب. 
تەسىرىگە ئۇچرىغان ەتنى  دېگەن مۇستەم ىكىچى ىك سىياس

بىرتەرە  قى ىشتا  نولو ىيە سان ى  مەلۇمات ىرىنىېئار 
 ەلقنارا بى ەن  ۋە ئۇنى   ئۆز دۆلىتىئۇيغۇرالرنى   . قىينالدىب

بىرلىكتە ئى ىى  تەجرىئە ئې ى  بارىدىغان تەجرىئىخانىسى 
ئە ەر . ى ھەل قى غى ى بولىايدىكەنبۇ مەسى ىن ، بولىىسا

دېگەن « مەدەنىيەت  ىتايدىب تارالغان»كەلگۈسىدە 
  الى بولغى ى بولسا،  تېخىىۇەتتىب سىياسىچى ىك مۇستەم ىك

ى ى  ئۇيغۇرالرنى   ەلقنارادا  بايق كەشپىيات ىرى ئۇيغۇر كۆ 
 تۇتقان ئورنى يوقۇرى كۆتۈرى ىشى مۇمكىب. 

 نگتون(ئاي ۋاشى - 12يى   -2012)

 * ئۇيغۇردا يۈز ھۆنەر        * ھۆنەرسى  قالغان قۇل بولۇر     ەل  تەمسى  ىرى:  

  



   تېخنىكا -ئۇيغۇر تارىخىدىكى ھۆنەر                   قۇربان ۋەلىئاپتور:     

56 

 

    ئاپتورنى  قىسقىچە تەرجىىەھالى

 
ئەركىب ئاسىيا »يى ى ئامېرىكا – 2012قۇربان ۋەلى،    :ئاپتور

، ھازىر مۇستەقى  تەتقىقاتچى.  قاندىب ئارامغا چىق«رادىنوسى
ھىند _ ياۋراپا مەدەنىيەت ىرى  — ىتاي -تۈر   :تەتقىقات دائىرىسى

 بۇيىچە سې ىشتۇرما تەتقىقات.  
بېيجى  ئۇنىۋېرسىتى يى الردا  – 1942 -1919✪ : كەسپى  بى ىب

جەنۇبى  ئاسىيا ئىنىستوتى ئاسپىرانتالر سىنىپى سانسىكىرت كەسپىنى 
شىنەن غەربى  شىىال يى الردا  -10-1912✪ پۈتتۈر ەن. 

كتىكا اشىنەن، يەننەن، دۇنخۇاڭ، تۇرپان، مېرەن ەردە پر) ار ېنولو ىيە كەسپىنى پۈتتۈر ەنئ ۋېرسىتىىئۇن
    .(كۆر ەن

>قى ى  مىڭنۆي رەسىى ىرى ✪  ىيى -1948>بى نى  تارىخ  يې ىق ىرىىى < ✪  :ئەسەرلىرىئەلگە تونۇئ 
ھەمكارلىشى  يى ى)ئۈ  كىشى -1949>قەدىىقى ئۇيغۇر تى ى لوغىتى<  ✪ يى ى 1941ھېكايىسى< 
      تەييارلىغان( 

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دەرىجى ىك ✪ : الر«ئۇنۋان -شەرە »  ىتاي ھۆكۈمىتى بەر ەن 
شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دەرىجى ىك مۇنەۋۋەر ✪ يى ى(.  -1948تېخنىكا  ادىب ) -تۆھئىدار پەن
 ..   .(. يى ى – 1944مۇتە ەس ) 

 – 1941ئەمەس تەڭرىتاغ ئىكەن ىكى ھەققىدىكى تەتقىقاتى) « تيانشان: ✪ »ىنكاستەتقىقات ىرىغا ئ
دېگەن نامنى چەك ەئ « تەڭرىتاغ»يى ى( ئۇيغۇرالرنى  ئورتا  ساداسىغا ئايالنغاندا  ىتاي ھۆكۈمىتى

ى قەدىىقتارىب ئويىان ىقىدىب تېپى غان .   ✪ غانئەمەلدىب قالدۇرمى غا قەدەر، ھازىرغانبۇيرۇقى چىقار
 -يى ى( ئى ىب ساھە-1943) نىيې ىقالرنى تۈر ە ئايرىش، تى  مەنئەسىنى ئېنىقالئ ھەققىدىكى تەتقىقاتى

مۇ  >شىنجاڭدىكى قەدىىقى يې ىقالر سىرلى  سارىيىنى « ەل   ې ىتى»،   ىتاينى  غانلىرى ئېتىرا  قى 
 ېنولو ىيى ىك تەكشۈرۈئ مەھىۇد قەشقەرى مازىرىنى ئار. ✪ غانئاچقان كىشى< دە  ماقاال ئېالن قى 

يى ى( ئاپتونوم رايون تەستىقال ، مەھىۇد قەشقەرى مازىرىنى بىنا قى ىش ئۈچۈن  – 1943) نىداكالتى
قەدىىقى ئۇيغۇرچە قوليازمىالرنى ئۆز ەرتى  » ئاپتونوم رايۇن ى  پاتكومنى  ✪ قان.مەب ەغ ئاجرات
ا قى ىاي >بۇغرا انالر تەزكىرىسى<نى توغرىسىدا چۈشۈر ەن مە پى بۇيرۇقىنى ئىجر« نەشىر قى ىش

نى قوزغاتتى دە  «بارىب توپۇالڭى»ئاپتونوم رايۇن ى  پاتكوم   ،غاندىب كىيبئەينەن نەشىر قى دۇر
قەدىىقى ئۇيغۇرچە قوليازمىالر ئاساسىدا  رەت ە ، تەھرىرلە  نەشىر ✪ . غانسىياسى  تۆھىەت چاپ ى

 – 0يى ى – 2001دېگەن كىتابنى  ىتاي ھۆكۈمىتى   كەسى  رىسالى ىرى<-قى دۇرغان >ئۇيغۇر ھۆنەر
 .   ىۋەتكەنئايدا قەشقەردە چوڭ يىغىب ئېچى   كۆيدۈر

  يى الردا ئامېرىكا ئەركىب ئاسىيا رادىنوسىدا ئاڭالتقۇچى.  – 2012 -1994✪  :  ى مەت تەجرىئىسى
رەھئەرلىك  ۇرۇپپا  يى الردا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون ۇ  قەدىىقى ئەسەرلەر-1948-1992✪ 

 -1910✪  شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتىدە ئاسپىرانت يېتەكچىسى ،  ئەزاسى، ئىشخانا مۇدىرى، بائ تەھرىر
يى الردا – 1912-1982✪ يى الردا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون ۇ  مۇزېيىيدا ئار ېنولو .  -1948

دېكابىر چەرچەندە -20يى ى -1948 ✪  ئوبالست ى  ھۆكۈمەتتە  تەرجىىان.موڭغول كورلىدا بايىغۇلىب 
  كارۋان ئائى ىسىدە تۇغۇلغان. 


