
 
 ۇرمۇش تۇالرنىڭ ئۋە ئۇیغۇرالر

  توغرىسىداهدەنىیىتىم
 

 ۇھهممهتئىمىن مئابدۇشۇكۈر
 

 ئاپتونوم ۇیغۇر ئڭ شىنجائۇیغۇرالر
رایونىمىزدا توپلىشىپ یاشایدىغان 

 ۋە هت مىللهرلىك یۇق،غولل
 ۈرگۈزگۈچى یۇقى ھوقهئاپتونومىی

 هتته، ھاله پارچۇیغۇرالرئ. هتمىلل
 هھهرلىرىدە شڭ بىر قاتار چوۇڭگونىڭج



 ۇیغۇرالرئ. ۇ قىلىدەت تىجارۋە هتخىزم
 باشقا، قازاقىستان، ۇڭگودىنج

 ۆزبېكىستان، ئىزىستان،قىرغ
 ۈركمهنىستانتاجىكىستان، ت

، ) رایونىهلىئاساسلىقى بایرام ئ(
 ۈركىیه، تهرەبىستان،پاكىستان، ئ

 ه، روسیېرمانىیه، گۋسترالىیه،ئا
 ۆلهتلهردە قاتارلىق دېرىكائام

 ۇئهییهن مۇستا، نوپلىكۆرۈنهرك
 .ۇ یاشایدهكلىدە شۈركۈمى تهتجامائ

 
 ېھقانچىلىق، ھازىر دئۇیغۇرالر



 ۈنهرۋەنچىلىك، ھۋەنچىلىك،باغ
مائارىپ -هدەنىیهت مېتىق،س-سودا

. ۇغۇللىنىدۇ شهن بىلهسىپلهرقاتارلىق ك
 ۋە هركهز ھازىر بازار ئىگىلىكىنى مۇالرئ
 قىلغان ھازىرقى زامان هڭشىگۈچت

 ېرى بارغانسۇرمۇشىغاادىي تئىقتىس
 ۆۋەتته نۇیغۇرالرئ. ۆزلهشمهكتهئ

 ېڭى یهرەققىیاتنىڭ تتارىخىي
 .قاتلىمىنى ھاسىل قىلماقتا

 
 ئاسىیا هركىزىي مئۇیغۇرالر

 ۋە هبىله قهدىمكىتىپىدىكى ق



 ۇڭگوج.  تاپقانهشكىل تهلقلهردىنخ
 ۇیغۇرالرنىڭ ئالىملىرى ئهتئهل چۋە

 ۆپ توغرىسىدا كهنبهسى مهتمىلل
 مىالدىیدىن ۇالرئ. ەندىئىزد

 یىل ئىلگىرى شىمالىي 3000-2000
ئالتاي دالىسىدىكى 

 رایونلىرىدا ېنىكمنوس-ۋئاندرونو
 هبىلىلىرى،ق) ئارىیان( ئارى ىغانیاش

 هلقلىرىنىساك خ-سىكتاي
 ۋە هدىمكى قهڭ ئۇیغۇرالرنىڭئ

ئاق ( ئاق جىنىسلىق هئاسىیاچ
.  قاراشماقتاەپ دهجدادلىرىئ) هنلىكت



 ۆڭهك باش سهسهتلهرنىڭ جهدىمكىق
 هدىمكىئانالىزى، قان تىپى، ق

 هپسانهساك ئ-سىكتاي-ئارىیان
، ۇزىكا مۋەفولكلورى، كىیىنىش 

 هرىكىلىرىم-هیله بایرام، سۇسسۇل،ئ
 ئىسپات ۈچلۈك كۇھاكىمىگه مۇب

 زاماندىكى هینىئ. هردىھازىرالپ ب
 ماكاندا هڭ كۇب »هدەنىیىتىئات م«
 یىلنامىلىرىدا ەسمىي رۇڭگونىڭج
 ئاتالغان ەپد »ۇلۇغخورئ«

 هلقلىرىنىڭساك خ-سىكتاي-ئارىیان
. هلتۈردى كهیدانغا مۇغۇرۇلۇشىنىزور ی



 هبىلىلىرىساك ق-سىكتاي-ئارىیان
مىالدىیدىن ئىلگىرىكى 

 5 ،6یىلالردىن تاكى 2000-
 ۋە هنۇب جهرب، غهسىرلهرگىچهئ
 ېگىزلىكى، ئىران ئۆتكىلىپ، یهرققهش

 تاغلىرى هن چىلۋە مىنىېھىندىستان ز
 ئىرانى ۋە ېڭهیدى كهتراپىغائ
 ھىندىستان هلقلهر،خ

 ۋەساكلىرى، تارىم ساكلىرى -ئارىیان
 هت مىللڭىلىرىنىهبىلتوخار ق

. ۆرسهتتى كهسىر سالماقلىق تهركىپىگهت
 ئاسنا ڭمىالدىیدىن ئىلگىرال ساكالرنى



 ڭغۇللۇئىد موهن بىلهبىلىلىرىق
اشىد تىپىدىكى ئ)  ئىرقىڭغۇلمو(
 ئاساس ۇرۇقىنى ئاسنا ئهبىلىلىرىق

 هركىزىي مهتىجىدەن. ۇشۇلدىقىلىپ ق
 ۇلۇغخورلىرىنىڭئاسىیا ئ

یدانغا ه مۈرۈكلهرت-ۈركۈمىت2-
 ۇ شهنه ئۇیغۇرالرئ. چىقتى

 هلقىنىڭساك خ-سىكتاي-ئارىیان
 ۈركۈمىنىڭ تۈركىي تهۋالدى،یىراق ئ

 .ېساپلىنىدۇ ھهۋالدى ئېقىنی
 

 هربىي غە یىلنامىلىرىدجۇڭگو



 زامانىدىكى ھازىرقى ۇسۇاللىسىج
 ۇس ئوردۋە)  سايهڭك( هنسۇگ

 ۈیفاڭ، یاشىغان گهتراپىدائوتلىقى ئ
 بایقال ېیىنچه كهبىلىلىرىنى قەيز-دى

 ڭلىڭ یاشىغان دىهتراپىدا ئۆلىك
 ۇیغۇرالرنىڭ ئهلقىنىخ) ەنلهند(
 ەپ بىرى دهنبهلىرىدىن مۋاستهبى

 نىڭڭلىڭالر دىۇالرئ. ار بۇچىالرمۇقارغ
 ڭلىڭالرغا دىهربي غۋە هرقىيش

 ېنسهیگىچه،ئایرىپ، بایقالدىن ی
 ەریاسى سىر دۋە ۇ سهتته یېنسهیدىنی

. ۇ قارایدەپ یاشىغان دهساھىللىرىغىچ



 ۇیان یىلالردىن بېقىنقىی
 هدىمكى باشقا، قڭلىڭالردىندى
 كروران ئاھالىلىرى بولغان ۇرپان،ت
 ڭقىل قوش قاۋە ۇخۇ ئۇجیې،ئ
 هت مىللۇیغۇرالرنىڭ ئهبىلىلىرىنىق
 هیدانغا مۇ قاراشالرمېگهن دهنبهسىم

 .چىقتى
 

 ئاسىیادىكى هركىزىي مئۇیغۇرالر
 هت، مىللهدىمكىق

 ۈركىيت-ساك-سىكتاي-ئارىیان
 هدەنىیهتلىك مۈركۈمىدىكى تهلقلهرخ



 جىسمانىي ۇالرنىڭئ. هلقخ
 قان ئاالھىدىلىكى، تىل ۋە ۇسىیسىتىخ
 ئاالھىدىلىكى، هنئهتس-هدەبىیات ئۋە

 ۋە ئادىتى ۇرمۇش تېتنوگرافكمىللىي ئ
 ۇرالرنىڭغۇی ئاالھىدىلىكى ئۇرمۇشت

ناھایىتى یىراق تارىخىي قاتالملىرىنى، 
 هتتارقىلىش ماسىشتابىنى، مىلل

 هركىبلهرنى، تهرخىل ھۋە هنبهسىم
 ئىقتىدارىنى، ۆزلهشتۈرۈشئ
 ۇنهۋۋەر بارلىق مهجدادلىرىنىڭئ

 دەنىیىتىگهه مۇرمۇش تۋەفولكلورى 
 قىلىش ساالھىیىتىنى ۋارىسلىق ۇقتول



 .ېرىدۇ بۈشهندۈرۈپچ
 

 هدەنىیىتى، ئوتالق مئۇیغۇرالر
 بوستان هتلىرى، قىسمۆچۈشئاتلىق ك

 یولى ئاالقىلىرى، هك یىپهدەنىیىتى،م
 هدەنىیهت دىنىي مۆپخىلك

 .هچۈردى باشتىن كۇچلىرىنىباسق
 

 تارىم ۋادىسىدىن ئورخۇن
 هردىكى یۇ بۋە ۆچكهن كۋادىسىغىچه

 ۆزلهشتۈرۈپساك، توخار، سوغدىالرنى ئ
 هنىال یېگهندە، دهلگهن كهیدانغانم



 تارىم هن بىلۇیغۇرلىرى ئۇنئورخ
 ۇن ساك، ئورخۋادىسدىكى
 قایسى تارىخىي قاتالمدا ڭسوغدىالرنى

 ۆزلهشكهنلىكىدىنقانداق تىلدا س
 هركىزىي ھالدا ماق ئورتهتئىنهزەر،ق

ولغان ئارىیان  خورلىرى بۇلۇغئاسىیا ئ
 بولغان ۈركۈمىگه تۈركىي تۋە ۈركىمىت
 هرت یىلتىزداشلىقىنى ئالدىنقى شېرەنت

 ۆچمه كهلقلهر خۇب. ېرەكقىلىش ك
 »هدەنىیتىئات م« ۋە ۋىچىلىقچار

 ئاسیا هركىزىي مۈپهیلىدىنت
 سىر ۋە تارىم ۇھىمىم-ۇنىغارای



 ۋەرىغا، بایقال ۋادىلى ەریالىرىد
 تارقىلىپ هڭ ئوتالقلىرىغا كڭغۇلمو

 ئىران ۋە ۇڭگو جۇالرئ. یاشىدى
 ېقىن یېرىیىلىرىگهئىمپ) ئاخمانى(

 هركهزلىرىنى مهتجایالردا ھاكىمىی
 ساك ۋە قىلغان ھون هرپاب
 ۋارىسلىق ېیهرلىك دهنئهنلىرىگهئ

 خانلىقى ۇیغۇر ئۈنئورخ. قىلدى
 هربكه غۇیغۇرالریىمىرلىپ، ئ

 ۇرۇقى خان ئېیىنمۇ كهندىنكۆچك
 ۇیغۇر ئهنجۇارالر گبولغان یاغالق
 باشقا، ئادىزالر ۇرغاندىنخانلىقىنى ق



 ۇیغۇرباشچىلىقىدىكى باشقا ئ
 هشقهر، قۈسهن، كۇ، قوچهبىلىلىرىق
 ۋادىسىغا ەریاسىسىر د-ۇیابس
 خانلىقى، ۇیغۇر ئۇت ئىدىقۆتكىلىپی
 قاراخانىیالر ۋە خانلىقى ۇیغۇر ئۈسهنك

 هنخوت.  قىلدىهرپا بیهتلىرىنىھاكىمى
 هنجۇ گۋاملىق داۇخانىیاغالقار قالقال

 هن خانلىقى بىلۇیغۇریاغالقار ئ
 ۇ،ب.  ساقلىدىۋىتىنى سىۇنا مۇدىلىقق

 هن خوتهنجۇ، گۋە ۇنئورخ
 ېقىنلىقىدىن یهبىلىۋى قڭیاغالقارلىرىنى

 .ېرىدۇ بېرەكد



 
 هدىمكى قۇیغۇرالر ئۇددى خبۇ

 ھاكىمى ئاپراسىیاپنى همهرقهندس
 ەپىشاھى د پادهھرىمان قۆزىنىڭئ

 هلگىنىگه كۆرمهتلهپئىزچىل ھ
 .هھۋالئوخشاش ئ

 
 هتمىلل( ېتنونىمى ئئۇیغۇرالرنىڭ

 چىققانلىقى ېلىپقاچان ك) نامى
 ېتنونىمنىڭ ئۇبىرىنچىدىن، ب. هلۇمنام

 ۇیغۇرالرنىڭ ئۋاقتىنى بولغان هیداپ
 ۈركۈمىنىڭ تېتنىك ئەسلهپكىد



 قىلىپ ۋاقتى هلگهن كهیدانغام
ئىككىنچىدىن، . ۇاید بولمېكىتىۋالغلىب
 ەسلهپ دهبىله ئاتالغان قەپ دۇیغۇرئ
 ۇیغۇر باشچىلىغىدىكى ئاغالقاری

 هبىلىنىڭئىتتىپاقىغا قاتناشقان بىر ق
 نام هتلىك خاسىیۇ بۇلۇپ،نامى ب

 ۈن ئورخۋە ئىتتىپاقى ۇیغۇر ئۈتۈنپ
 ئورتاق نامى ڭ خانلىقىنىۇیغۇرئ

 ۇیغۇر ئۇن قىلىنغان، ئورخۇلقىلىپ قوب
 ېیىنمۇ كېمىرىلگهندىنخانلىقى ی

  خانلىقلىرىۈسهن كۇت، ئىدىقهنجۇ،گ
 ۇیغۇر ناملىرىغا ئهلتهنهت سۆزئ



. هتكهن ئىشلۇشۇپناملىرىنى ق
 ۆز ئۇیغۇرالرمۇ ئېرىقس -ۈگۇھازىرقى ی

 هبىلهنامىنى یاغالقار یاكى باشقا ق
 نامىدا ۇیغۇر ئهلكى بهمهس،نامىدا ئ

 .هتتىئىشل
 

 ۇمىئومئىبارىسى  »ۇیغۇرئ    »
 »ۇیۇشماق ئۇیۇشۇش،ئ« هنىدەم
 . ئىزاھالنماقتاهنىدەم
 

 هدەنىیىتى مۇرمۇش تئۇیغۇرالرنىڭ
 ۋە نامىنى قوللىنىشى ۇیغۇر ئۇالرنىڭئ



 ئورنىتىشىدىن هتسىیاسى ھاكىمىی
 هكىللهندى شهدرىجىي تۇرۇنال بېلىخ
 هرقایسى ھڭ ھایاتىنىۇیغۇر ئۋە

 ۋاملىقتارىخىي قاتالملىرىدا دا
 هدەنىیىتى مۇرمۇش تۋاجلىنىپ،را

 تارىخىي قاتالملىقى هنئىزچىللىقى بىل
بىز .  ھالقىسىنى ھاسىل قىلدىەنجىرز

 ۇرمۇش تۇیغۇرالرنىڭھازىرقى ئ
 سالساق، هزەر نهدەنىیىتگهم
 ۇكهممهل مۇیغۇرالرنىڭئ
 هدەنىیىتىگه مۇرمۇش تېتنولوگىیلىكئ

 هنلىكىنى ئىكهت مىللېتنىك ئهئىگ



 .هزىملهشتۈرىمىزج
 

 هڭگىۋار تارىخىدا جئۇیغۇر
 قاتناشقان هتكهئایالالر، ھاكىمىی

 ۋە ە ئایالالر، شائىرۈندەك خاتۈركهنت
.  بولغانۆپ كېلىمائارىپچىالر خ

بالىالر - ئاناهن بىلۇناسىۋىتى مۇغۇتت
 ئوماي ئانىغا هبۇدىسىم
) ه پاتىمىگۈۋى بېیىن كهتتىنئىسالمىی(
 ئات ۈیى، قىرىق سڭ بالىنىېغىنىش،س
 ۇل تویى، ئوغۆشۈك بمۇراسىمى، ۇیۇشق

 هتنه یاشقا توشقاندا خهتتهباال ی



 ۆتكۈزۈش، ئۇراسىم مۇرۇپقىلد
 یاكى هكتهپكه مهرزەنتلىرىنىپ
 ئىزچىل ەتلىرى ئادېرىش بۈنهرگهھ

 .هلدىساقلىنىپ ك
 

 ۇناسىۋىتى نىكاھ مئۇیغۇرالردا
 توي ۈزۈش، چاي ئىچكهنبىل

 چایلىرى، هسلىھهتئالدىدىكى م
 رازىلىقىنى ڭیىگىتنى- قىزۇپئوقنىكاھ 

قىزالر - یىگىتۇراسىمى، توي مېلىش،ئ
 چىلالقلىرى ئىزچىل ۇدىالر قۇرۇشى،ئولت

 ەپنه دۇیغۇرالردائ. هلدىساقلىنىپ ك



 دىنىي هرقایسى ھۇراسىمىم
 هرخل ھهسىرىدە تهرهدەنىیهتلم

 ۈیۈپ یە پاكىزېیىتنى مهمما ئۇ،بولسىم
 ھازىدارالر ئاق رومال ېپهنلهش،ك
 ەزار- باغالپ یىغاهلۋاغ ئاق بلىپ،ېس

 ۈشۈرۈش، نامىزىنى چېیتنىڭقىلىش، م
 ۈتۈرۈپجىنازىنى ئالمىشىپ تالىشىپ ك

 هھهتته لېرىش، بېلىپ ئهبرىستانلىققاق
) هربغ( ه قىبلۈزىنى یېیتىنىڭم
 ئىچ ۇزۇش، قىلىپ یاتقهپكهرەت

 ېتىپ، ئهن بىلېسهك ئاغزىنى كڭگورنى
 هبرە قۆمۈش، كهن بىلۇپاتاش گورنى ت



 هرپىگه ئىجابىي تېیتنىڭ مېشىداب
 ۈمبهزگ-ېشى تهبرە قېرىش، بۇۋاھلىقگ

 قىرىق، یىل هتته، یېیتنىڭئورنىتىش، م
 ەتلىرى ئادۆتكۈزۈش ئهزىرلىرىنىن

. هلدى كۇلۇپ ئىزچىل بەكبىرد
 هجدادلىرى ئۇالرنىڭ ئۋەرالر ۇیغۇئ
) ساپال( كاھىش ۆڭكىنى سېیتم

 ۇیۇش، قهرلىككه یېلىپ سۇققاساند
 ېیتنى مۈمۈش، كۆرگه تاش گېیتنىم

 ۆرگه گۇلغانئاستىغا یاغاچ شادا قوی
 ۋە ۇپراق قىزىل تۈستىگه ئۇزۇپ،یاتق

 ۆرگه شام گۆمۈش، كۆكۈپ تۇمق



 قىلىش ەپنه قاتارلىق دۇشقوی
 .الندى قولۇسۇللىرىنىمۇئ
 

 هملهرئای-ېیت ھئۇیغۇرالردا
) ېنداركال( هقۋىم تهدىمكىق

 ۆتكۈزۈلۈپ ئهقائىدىلىرى بویچ
بایرىمى، ) ۇزنور( »هۋرۇزن«. هلدىك
 »ۈلهك مۇس« ،»هشرىپى مۆكك«

 بایرىمىدىن ۇزنور- باھارهملىرىئای
 بایرام یىراق ۇ بۇپ، بولەتئىبار

 ۋە ۇیغۇر ئېرى زامانالردىن بهدىمكىق
 ېڭى یىللهتلهرنىڭ مېرىنداش قۇنىڭغائ



 ۇیغۇرالرئ. هلدى كۇپیىل بایرىمى بول
 ۇنقوغ« ،»هیلىسى سۈلقىزىل ك« هنهی
 ۈزلۈكك-قاتارلىق یازلىق »هیلىسىس

 ۇددىزمب. ۆتكۈزىدۇبایرامالرنى ئ
 ېتىم یىلدا بىر قهش بهزگىلىدەم
) ۇتب( ۇرھانب« ۆتكۈزۈلىدىغانئ
.  بولغان ئىدىۇراسىملىرىم »ۆتكهشی

 ېیت، ھۇربانیىن، قې كهتتىنئىسالمىی
 بایرىمى ۇز نورهملىرى ئایېیتروزا ھ

 غۇرالرنىڭۇی ئۇشۇلۇپ قهنبىل
 . قالدىۇپئاساسلىق بایراملىرى بول

 ه یىلالرغىچېقىنقى یئۇیغۇرالردا



 ئىگىلىكى ۇقور)  بارېلىمۇ ھېزىالردای(
 ۇرمۇش تڭ ئائىلىنىڭ بىر چوهرھ
 ۆللۈكلهرچ. هلدى كۇپ بولۈجهیرىسىھ

 هرقایسى قورشالغان ھهنبىل
 ېقىن ئەرەخلهر، دۇقبوستانلىقالر قوی

 هر ئاھالىلۇراقالشقان ئولتۆم ئۇالر،س
ى هلك قاپلىنىپ قالماستىن، بهنبىل
 باغ، ېۋىلىك مۇالرمۇ قورهرقایسىھ
 ۇ، قاپلىنىدهن بىلڭلىرى باراۆزۈمئ
 ەرۋازە، دهقىشلىك نۇلىرى قورۇیغۇرئ
ساراي، -ۋان ئایېشایۋان،پ

 هن قازناقالر بىلۆیلىرى،قىزالر ئ-ۇلئوغ



 ۇالر قورهزىب. ۇ قىلىنىدۈرۈشبىر ی
. ۇ ئالىده ئىچىگۆز ئۆیلهرنىمۇبالخانا ئ

 ۋاسا هنگهجلهن گۆیلهر ئۆپىنىچهك
 هرخىلھ. ېپىلىدۇ قىلىپ یۇپ جهنبىل
 هكچه، ت) هرەپم( ېھراب مهقهشلىكن

 .ېزىلىدۇ بهن مورىالر بىلۋە
 

 ۇسسۇل،ئ- ناخشاۇیغۇرالرئ
 ېرىسمهن ھهزەلدىن ئۇزىكىغام

 ۇراسىمالر، مهدىمكى قۇالر ئهت،مىلل
 هرلىك ئاساسىدا یهشرەپلهرم-مىلىس

 هنهملهرنىس-هشرەپم-ۇقام مهلقخ



 هشرەپلهرم-مىلىس. هكىللهندۈردىش
 هنئهنىۋى ئهلقىنىڭ خۇیغۇرئ
 هقىلئ-هخالق ئهكتىپى، مېتنوگرافىیهئ
 هكتىپى مۇلسۇسئ- ناخشاهكتىپى،م

 ۇیغۇر ئاساستا ئۇش. هلدى كۇپبول
ئون ئىككى « ۇزىكسىكىالسسىك م

 .هكىللهندىش »ۇقامم
 

 ېغىزئ- فولكلورىهلق خرئۇیغۇرال
 یىراق هڭئ. هلق باي خهدەبىیاتىغائ

 ۇددىزم بهپسانىلىرىدىنشامانىزم ئ
 هدىمكى قهتلىرىگىچه، ھىكایەۋرىد



 هجداد ئۋایهتلىرى، رىهھرىمانلىقق
 ۆرەب« بولغان، ۋایهتلىرى رىېغىنىشس
 ،»ه نامۇزئوغ« ،»ېكایىسىھ
چىستانى « ،»ۋایىتىئاپراسىیاپ رى«

 ەدەد« ،»ۋایىتى رىهكئىلىك ب
 ،»ۇمارست« ،»ۇتقورق

 هنقاتارلىقالر بىل »هنهمس-ېرىبغ«
 ۋە هتىپه لۇشاقالر، تارىخىي قڭلىغانمى
 هلق خۇیغۇر ئۆزلهر سهقلىیهئ
.  سالدىۇلىنى ئهدەبىیاتىنىڭئ
 ئاساسىدا هدەبىیاتى ئهلق خۇیغۇرالرئ

 كىالسسىك ۋە هدەبىیاتیازما ئ



.  یاراتتىۇردانلىرىنى دهدەبىیاتئ
 همهرىسى سۈیۈك بهڭ ئىڭۇنئ
 ۇیغۇرئ. ەتتىن ئىبار»  بىلىكۇتادغۇق«

 ۇیغۇرالردىكى ئهدەبىیاتىكىالسسىك ئ
 هخالقىي، دىنىي، ئهلسهپىۋى،پ

 قاراشالرنى ۆز كۇقىيتارىخىي، ھوق
 ۇیغۇر ئهپ، ئىپادىلۈسته تېئىرىيش

 هپهككۈر تۋە تارىخى هتروھىی
 هزىنىسنى خەڭدار باي، رڭتارىخىنى
 .لدىھاسىل قى

 
 ۇالرنىڭ ئۋە ئۇیغۇرالر



 زامانالردىن هدىمكى قهجدادلىرىئ
 هنئهت سهسۋىرىيباشالپ ت

 قىیاالرغا ۇالرئ.  ئىدىېرىسمهنلىرىھ
 ئوبرازلىرىنى چىكىپ، بالبالالر ۇرمۇشت

 هرنىل) ەئابىد( ۈتۈك تاش پۋە
 - مىسۇن،ئورنىتىپ، ئالت

 هتلهرنىزىنن-ۇ زىبۈمۈشلهردىنك
 تىن) ېشىشتقا(یاساپ، كاھىش، قاش 

 یاساپ، ۇیۇملىرىنى بۇرمۇش تۈزەلگ
 بىناكارلىق، هنئىتى سېمىرتاشك

 ەسساملىقى، تام رهیكهلتىراشلىق،ھ
 ۋە ېتالیاغاچ ئویما، تاختا سىزما، م



 ئالدىنقى هشته ئىشلەسىم رۇلمىالرغاتوق
 ڭدىنشىنجا. هتتى یهۋىیهگهس
 ېر زورو ئاستېپىلغانت
 مانى ۋە ۇددا، ب)هشپهرەستىلىكئات(

 هنئهت سهسۋىرىي تئائىت دىنىغا
 ېلىمۇ ھۇقلىرى قالدڭیادىكارلىقلىرىنى

 هپتۈن مهتقىقاتچىلىرىنىجاھان ت
 .قىلماقتا

 
 تارتىپ هدىمدىن قئۇیغۇرالر

 ئاسىیا هركىزىي مهدەنىیىتىدەتاماق م
 ئارىسىدا ئالدىنقى هلقلىرىخ



 بىر هدەنىیىتىتاماق م. ه ئىگۆھرەتكهش
 دەنىیىتىنىڭه مۇرمۇش تهتنىڭمىلل

 هنیىراق تارىخىي قاتالملىرى بىل
 هت كامالېرىشكهن ئۇنىڭئ
قایسى بىر . ۆرسىتىدۇ كەرىجىسىنىد
 تاشالپ یاكى ۈپۈزئ: هتقىقاتچىت

 ۇیۇقئاش سېتىلىدىغان ئېسىپپىچاقتا ك
 هشمه ئۇلغان سوزه ئىنچىكهنبىل

 یىللىق ڭئارىسىدا بىر مى) هغمهنل(
 نېیتقا توغرا ئەپ دۇ، یاتىدۇسۇپهم

 ھازىرلىنىدىغان ۇرداتون. ئىدى
 ېسىپ، ھۆپكه، تائامالر، ئهرخىلھ



 ۇیغۇر قاتارلىق ئهۇراببا ئۋە مانتا ېتىرپ
 ېیتمایدىغانئاپرىن ئ تائاملىرىغا

 ۇقوچ. ېرەككىشى بولمىسا ك
 چىقارغان هپ ئىشلۇیغۇرلىرىئ
 ڭ تاهتتا ھاراقالر ھۋە هیزاب مهرخىلھ
. ۇرغانىدى قالدهیران ھهیزۈڭنىمۇت
 ۇرا یولى ئوتتهك تائاملىرى یىپۇیغۇرئ
 هلقىنىڭ خۇیغۇر جایالشقان ئهلۋېغىغاب

 ېھماندوستلۇق مهپىداكاران
 ۇیغۇرئ. قوشتى هسسه ھهنئهنىسىگهئ

 ۋە ۇقلۇق ئوزۆۋىتىدە نۆزتائاملىرى، ئ
 ۇش بولۇیغۇن ئه قائىدىلىرىگېبابهتت



 هربغ-هرق شهنه یهنبىل
 هلىپىگه ئورتاق ئىشتىھا تهلقىلىرىنىڭخ
 . بولدىۇیغۇنئ
 

 هدەنىیىتى كىیىنىش مئۇیغۇرالرنىڭ
 ۇپ بولهیىراق تارىخىي ئىزچىللىققا ئىگ

 ۇق،بىز بازىرىق، قاراس. هلدىك
 هدىمكى كونا كروران، قهلئه، قهسكىئ
 قاتارلىق ۆۋە قارا دۇمۇلق
ساك  - سىكتايهن بىلهبرىستانلىقالرق

 ۇدداسىزما یادىكارلىقلىرى، ب
 ەسىملىرى، تام رېمىرلىرىدىكىتاشك



 ۇشۇ مۋە ئاخىرى هسىرنىڭن ئۆتكهئ
 هل ئهت باشلىرىدا چهسىرنىڭئ
 ۇیغۇر ئالغان ئۈرەتكه سېتنوگرافلىرىئ

 ۇیغۇر كىیىنىشلىرىدىن ئڭكىشىلىرىنى
 ئاتلىق ۇرمۇش، تهدەنىیىتىنىڭكىیىم م

 الیىق ېھتىیاجىغا ئهڭ جۈرۈش،ی
 زور هت غایهنه تاشقىرى، یۇشتىنبول
 هتتا ھتلىرىگه،ه ئاالمېستېتىكئ

) ۋازلىق هتزىنن( ىزملىقماننىر
 بولغانلىقىنى ه ئىگهئاالھىدىلىكلىرىگ

 ھال مىالدىدىن ۇب. بایقایمىز
 ڭ مىالدىنىۋاڭنىڭ، ۋلىنئىلگىرىكى جا



 ۇاللىسىنىڭ، سهن خهرقىي شېشىدىكىب
 ڭ تاۇرا ئوتتۇاللىلهرنىڭ،شىمالىي س

قىزىقىش  »ۇركىیمىخ« ڭزامانىنى
 ۇیغۇرچهئ. هكىللهندۈردى شۇنىنىدولق
 ئاتقا مىنىش هت،زىنن-ۇ زىبىش،كىین
 هي مهتتا ھۇسسۇل،ئ - سازۋە
 ېرالرنىڭ شائۇرغۇن نهدەنىیىتىم
 .هردى مىسرالىرىغا ئىلھام بېئىرىيش
 

 ۇرمۇش تئۇیغۇرالرنىڭ
تىجارىتى - ساداۇیغۇر ئهدەنىیىتىدەم
. هیدۇ سالماقنى ئىگىلۆرۈنهرلىكك



 دادلىرىدىنهج یىراق ئهڭ ئۇیغۇرالرئ
 ۆگىلىكت- ئاتلىقڭسىكتایالرنى

 هنئهنىسنى ئهشتىلكجاھانك
 ۋە ېشى قاشتۇالرئ. ۆزلهشتۈردىئ

 یولى سادا هك سودىسى، یىپۇنئالت
 هن بىلڭلىكۈزله تۇرا ئوتتەتىجارىتىد

 ئارىسىدىكى سودىنى ۋىزانتىیهئىران، 
 ئاھالىسى ۇدا سهشھۇرم. تىزگىنلىدى

ىللىي  مۆز ئاتالغان سوغدىالرنى ئەپد
 ئىران ڭدۈرۈپ، سىهركىبىگهت

 ۇڭ سۋە ۇندۇردى سهرلىرىنىسودىگ
 بىكار ۋازارىتىنى سودا ۇاللىسىنىڭس



 ۇرۇشقا سودا سارىیى قۇیغۇرقىلىپ، ئ
 ېسىمن بهھهتتىئىقتىسادىي ج

 هرلىرى سودىگۇیغۇرئ. ۆرسهتتىك
 هیخانا مۇكانلىرى،یاسىداق سودا د

 ۋە ېتىش مال سېمىنىدا زۆز ئېچىپ،ئ
 ۇغۇلالنغۇچى شهن بىلهرمهنكهی
 ھالدا، هرقلىقالردىن پ »هتتارھ«
 ۋە ېنىك رایون ھالقىپ، یۆلهت،د

 ېلىپ ئۇیۇمالرنى باھالىق بهتقىمم
 سودا هلقئارالىق خۈرۈیدىغانی

رایونالر -ۆلهت دۋە ۈزدىنلىرى تۋاكار
 ئاقچا ۇن قىلىدىغان ئالتېتراپئ



 .بىرلىكىنى یاراتتى
 

 تىدەهدەنىیى مۇرمۇش تئۇیغۇر
. ۇتىدۇ تۇن ئورۇھىم مهنتهربىیهت

 ېتىپ ئارقىغا ئۈستىدەئوقیانى ئات ئ
 ئات ېلىشىش، چهگكۈزۈش،نىشانغا ت

، ) توپهۋگهنچ( ئات توپ ۇنى،ئوی
ئوغالق تارتىشىش، ساغاردى ئویناش، 

 ېھرىگهرلىك، سۋازلىق،دار
مولالقچىلىق، ساقا ئویناش، 

 هگلهك لوقماق، گاگا تۋازلىق،شاھمات
 بالىالر ۇرغۇنلىغان نۋە ۇچۇرۇشئ



 ە ئىرادۇیغۇرالرنىڭ ئۇنلىرىئوی
 ېتىلدۈرۈش یەت ماھارېنىقتۇرۇش،چ

 هدەنىیىتى مهنتهربىیهتىپىدىكى ت
 .هكىللهندۈردى شېمىسىنىسىست

 
 هممه ھۈتۈن بىر پئۇیغۇرالرنىڭ

 ېتنولوگىیلىك ئۇكهممهل مهرتلىرىش
. ۈبھىسىزدۇر شهنلىكى ئىكهتمىلل

 ۇرمۇش تەۋ تارىخى ۇیغۇرالرنىڭئ
 هرەپلىمه تهر ھۆكۈمنى ھۇ بهدەنىیىتىم

 ېخى تۇیغۇرالرئ. ۇئىسپاتالید
 سىیاسىي ۋە هتئىجتىمائىي مىلل



 ۈتۈرۈلگهن كېگورىیىسىگه كاتهتمىلل
 .همهسئ
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