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 2  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

 

 مۇھىتتەبىىئ ۇئيغۇر تارىخى يارىتىلغان 

نىڭ تارىم ۋادىسى باشالنغان.  ادتارىم ۋادىسىۇئيغۇر تارىخى ائرخېئولوگىيە ائرقىلىق ىئسپاتلىنىشىچە، 
 ، پامىر ېئگىزلىكىنىڭ شەرق تەرىپ ى  قۇرۇم تاغلىرىنىڭ شىمالتەرىپ ى،   تەڭرىتاغنىڭ جەنۇب  وئرنى

  .دەتەرىپى غەربڭ لوپنور كۆلىنى ۋە   تەرىپ ى

 
 لىرى تەڭرىتاغتارىم ۋادىسىنىڭ  شىمال تەرىپىدىكى 

    
   وئتالقالر الر ۋە تەڭرىتاغ ېئتىكىدىكى وئرمانلىق                                                      
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 3  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

 
 تارىم ۋادىسىنىڭ جەنۇب تەرىپىدىكى قۇرۇم تاغلىرى 

 

                                            

                                                                 وئتالقالرلەر ۋە  ېئتىكىدىكى كۆللۈك قۇرۇم تاغلىرى 
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 4  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

   
  وئتالقالر ۋە ىئگىزلىكىدە  قارلىقالر، دەرياالر تارىم ۋادىسىنىڭ غەرب  تەرىپىدىكى پامىر 

              

 
 ېئتىكىدىكى يايالقالر پامىر 



 >باشالنغان اۋادىسىدۇئيغۇر تارىخى تارىم <

 

 5  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

 
 تارىم ۋادىسىنىڭ شەرق  تەرىپىدىكى لوپنۇر كۆلى

 
 كۆلى رايونىدىكى شورلۇقالرلوپنۇر 

 
 لوپنۇر كۆلى رايونىدىكى قەدىمقى مەدەنىيەت ىئزلىرى 
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 6  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

 تارىم دەرياسى  
غەربتىن شەرققە قاراپ ىئككى مىڭ بىر يۈ ز يەتمىش كىلومېتىر ۇئزۇنلۇققىچە تارىم ۋادىسىدا 

تۈركىي تىلالر دىۋانى<دا  >بۇ دەريا ۇئنىڭ نامى 'تارىم دەرياسى' ،     بار،  ائقىدىغان بىر ۇئلۇغ دەريا
 .دەپ ائتالغان  (دەريا بۇيىدىكى تېرىلغۇ مەيدانالر،  يەنى 'تېرىم'مەنىسى  ) 'ۆئسمە تارىم' 
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 7  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

  تەكلىماكان  
مىڭ كېلومېتىر، شىمالدىن جەنۇبقا تۆرت يۈز كىلومېتىر  غەربتىن شەرققەتارىم ۋادىسىدا 

 330 كۆلۈمى '.  بۇ چوڭ قۇملۇقنىڭ تەكلىماكان'نامى   ۇئنىڭ بار،  چوڭ قۇملۇقبىر كېلىدىغان 
'  دەپ تەرك ماكان ' دا >تەۋارىخى مۇسىقۇن< '  دېگەن نام  تەكلىماكان'  .مىڭ كۋادېرات كىلومېتىر

  .' ماكانالر -يۇرتتاشالپ كېتىلگەن '، مەنىسى ائتالغان
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 8  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

 

                          لەردۆلەت قەدىمىي كۆمۈلگەن قۇمغا
 ەت دۆ  36   مىالدىدىن بۇرۇن تارىم ۋادىسىداقىلىنىشىچە، ە  بايان د  *< 汉书>خەننامە  

.   دۆلەتلىرى ىئدى–نىڭ  شەھەر ھەممىسى  ھون ېئمپىرىيىسى الرنىڭ بۇ  ، ئەينى زاماندا بولغان.  

لىسى بۇ دۆلەتلەرنى       -  5-  4 مىالدى      تارىم ۋادىسى  .دەپ  ائتىغان  ’غەرب ئەللىرى ‘خەن سۇال
قىسمى   كۆپ نىڭ دۆلەتلىرى–شەھەر  بۇ بوارن   ائپىىتىگە ۇئچراپ، –قۇم   ئە سىر لەردىن كېيىن

  تەكلىماكاننىڭ  ائستىدا قالغان.

 
 جىلد-96  *<خەننامە>

لىسىنىڭ – 23يىلىدىن مىالدى -206مىالدىدىن بۇرۇن   سەددىچىننىڭ ىئچىدە  <汉书>خەننامە *  غىچە داۋام قىلغان خەن سۇال
لىسى دەۋرىدە ، تارىخى  .بەنگۇ   دېگەن ئەدىپ يازغان ۆئتكەن يىلالردا( -220-25)مىالدى بۇ كىتابنى شەرقىي خەن سۇال
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 9  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

 

بولغان   شەھرىگىچە  قەشقەرشەھرىدىن  خوتەنائرخېئولوگىيە ائرقىلىق  بايقىلىشىچە،   ھازىرقى 
ائقسۇدىن قاراشەرگىچە ائساسىي تىل بولغان؛    ساك تىلىداىئرىدىكى يۇرتالرنىڭ كۆپۈنچىسىدە   

كاروشتى بولغان داىئرىدە غىچە ەلوپنوردىن نىيائساسىي تىل بولغان؛  وخرى تىلى بولغان داىئرىدە ت
-ئەسىر  -8غان.  مىالدى كۆپ خىل تىل قوللىنىل دا   قۇمۇلالر ،  تۇرپان ائساسىي تىل بولغان؛   تىلى

 دىن باشالپ بۇ يۇرتالرنىڭ ھەممىسىدە  تۈركىي تىل  وئمۇمالشقان.
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 10  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

 

                           تىن تېپىلغان تاشقا ائيالنغانائتۇش
 ەم بېشى ائد

ۇئيغۇر ائدەم بېشى تېپىلغان. تاشقا ائيالنغان   تىكى ائغۇ دەرياسى بۇيىدىن يىلى ائتۇش-1981
ۇ تاش جىسىمنىڭ سىرىنى بىلىش ۈئچۈن، ۇئنى ائتۇش ناھىيىلىك مەدەنىيەت يۇرتىغا ب تاشچىالر 

پەيدا بولغان  جەمئىيەتتە ە  ائدەم بېشى ھەققىدتاشقا ائيالنغان بۇ   ،ئەينى ۋاقىتتا ېئلىپ بارغان . 
 تەھدىت سېلىش ائرقىلق تىنجىتقان.  تاشچىالرغا ۇئيغۇر خىتاي ساقچىلىرى نى  مۇنازىرى-بەس
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 11  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

 

وئغۇرالپ بۇ تاش جىسىمنى   يىلى ائتۇش ناھىيىلىك مەدەنىيەت يۇرتىنىڭ خىتاي كادىرى -1983
 ۋە   الرغا رومىدا،   ائپتونوم رايۇننىڭ مۇائۋېن رەىئسى ىئمىنۇف ھامىت ھەر قايسى ائيرىدقاچقان

قاتناش بېكەتلىرىگە بۇ تاش جىسىمنى  تۇتۇپ قېلىش ھەققىدە جىددى بۇيرۇق چۈشۈرگەن. نەتىجىدە 
پ قېلىنغان. ۇئنى ائپتونوم رايۇنلۇق مۇزېيىنىڭ مۇائۋېن ائقسۇ ائيرىدورۇمىدا تۇتۇبۇ تاش جىسىم  

ۆرگەزمە باشلىقى سابىت ئەخمەت  ائپتونوم رايۇنلۇق ھۆكۈمەتنىڭ رەىئس ىئشخانىسىغا ئەكىلىپ ك
  ۋاتىدۇ.دا ساقلىنىمۇزېيىلۇق ائپتونوم رايۇنبۇ تاش جىسىم كېيىن غان. شۇنىڭدىن  قىل

خىتاي پەنلەر  ' دەپ نام بەرگەن. ائتۇش  ائدېمىجىسىمغا  'تاش ائتۇشتىن تېپىلغان بۇ تەتقىقاتچىالر 
ياۋروپا ېئرقىغا  -مىڭ يىل بۇرۇنقى ھىند  30  -15بۇنىڭدىن ۇئنى ى مۇتەخەسسىسلىرى ائكادېمىيس

  دەپ بېكىتكەن.  لەرنىڭ باش سۆڭىكى بولغان ائدەممەنسۇپ 

 

 بۆرە رىۋايىتى  
  بۇ ، ار ىئدىب ' بۆرە رىۋايىتى'پ كېلىۋاتقان نئەسىرلەردىن بۇيان تىلالردا ھېكايە قىلى ۇئيغۇرالردا 

 رىۋايەتمۇ ائرخېئولوگىيە ائرقىلىق ىئسپاتالندى.

 
 يىلالر-500دەۋرى مىالدىدىن  بۇرۇن -، يىلياغاچ قۇتابۆرە وئبرازلىق تېپىلغان  مەھەللىسىدىن  زاغۇنلۇق نىڭچەرچەن
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 12  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

 
  يىلالر-800 ىالدىدىن بۇرۇن مدەۋرى  -مىس ئەينەك، يىلبۆرە وئبرازلىق تېپىلغان  ناھىيىسىدىن  خوشۇت

 

 ۇئيغۇر يېزىقىئەسىردىكى -5مىالدى 
)بۇ مەدەنىي  يېزىقى تېپىلدى. ئەسىردىكى ۇئيغۇر  -5مىالدى قاراخوجا قەۋرىستانلىقىدىن   نىڭتۇرپان

     يادىكارلىقالردا      يازما باشقا  چىققان  نومۇرلۇق قەۋرىدىن   75TKM90-27 يادىكارلىق تېپىلغان

  '永康 17  '  بۇ تۇرپاندىن تېپىلغان     .ىدۇيىلىغا توغرا كېل -840.  بۇ مىالدى دېگەن يىلنامە بار
يىلىدىن بۇرۇن تارىم – 840  ىالدىمخەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ   'خىتاي   ئەتىقە ائرقىلىق-ئەسارە

 'ىئلمىي يەكۈن' لىرى ائغدۇرۇپ تاشالندى.  ېگەن د  'ۇئيغۇر يوق ا ۋادىسىد

 
 تۇرپاندىن تېپىلغان 'كىشى' خەتلىك تارشا
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 13  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

 

 زىلىۈ كروران گ
تاپقان موميانى   ۇقتىنقۇملدېگەن مان كىچىك دەريا گر ېشىۋېتسىيىلىك ائرخېولوگ بيىلى -1934 

 دەپ بېكىتكەن.بۇرۇن يىل مىڭ  3 بۇنىڭدىن يىل دەۋرىنى  دەپ ائتىغان ۋە ۇئنىڭ  'كروران  گۈزىلى'
  يىلى-1979بىرنى تاپىقان.  ەنە ' دىن يكروران  گۈزىلى'سىۋېنخېدىن ائرخېولوگ ۇئنىڭدىن كېين 

  ،بىرنى تاپقان يەنە 'دىن  كروران  گۈزىلى' بۇنداق  مۇزېي  ى ائخېئولوگيىە ئەترىتى پتونوم رايونلۇق ائ
 -2يىل - 1981 نىڭ< خەلق گېزىتى>) . بۇرۇن دەپ بېكىتكەن يىل 6400 -3800  نى بۇنىڭدىندەۋرى-يىل

   (غا قاراڭكۈنىدىكى سانى - 17ائينىڭ 

    
 ېئقىنىدىكى كروران قەبرىستانلىقىتارىم دەرياسىنىڭ تۆۋەن 
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 14  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

                                
 'كروران  گۈزىلى'  ئەترىتى تاپقانمۇزېي  ى ائخېئولوگيىە  پتونوم رايونلۇق ائ

 

  (تېپىلغان تام رەسىم دىن رەنىمچارقىلىق ) لىقالر كرورانئەسىردىكى  -1مىالدى 
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 15  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

 

 ىكىلغان  ۇئيغۇر كىمنلقائرادا ېئتىراپ قىلىخە

 
  لىقالرغا يېقىنلىقى جەنۇبىي ائسىيا؛   53.45%     زلىقالرغا يېقىنلىقى كاپكاۇئيغۇرالرنىڭ 

ۋە   شىمالىي ائمرىكا؛       1.8%   لىقالرغا يېقىنلىقى غە بىي جەنۇبىي ائسىيا ؛  5.6%
؛  2.16%   لىكلەرگە يېقىنلىقى سىبىرىيە؛      2.18%   لىقالرغا يېقىنلىقى قۇتۇپشىمالى 

  30.67 %  لىقالرغا يېقىنلىقى  شىمالىي ياۋروپا؛  %  4.5 لىقالرغا يېقىنلىقىوئتتۇرا دېڭىز 

 :دېگەن ائتالغۇغا ىئزاھات 'كاپكازلىق'

يىلى گېرمان  پەيالسوپ ى كرىستوف ماينېرس ىئنسانالرنى ائق تەنلك، سېرىق -1785 
دەپ ۈئچ تۈرگە ائيرىپ  تەتقىق قىلغان.  ( كاپكاز، موڭغول، نىگىر)تەنلىك، قارا تەنلك  

ۇئالرنى  غاچقا ، قىيىن بول  مۇقىمالشقايسى بىرىگە تۈرنىڭ  بۇ ۈئچ ىي خەلقلەرنى تۈرك
  ۇئنى  . ئەمما ائخىرقى ھېسابتا  يەنىال   دەپ ائتىغان ( ىۋاتقانالر )شۇ زىمىندە تۇر  ' تۇرانالر'

DNA (قان تىپى  )پ بېكىتكەن ېئنىقال ائرقىلىق نى تەكشۈرۈش  . 
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 16  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

 

 ' دېگەن نام تۈركستان'
   . شقا ائدەتلەنگەنپ ائتادە” تۈركستان“ ۆئز يۇرتلىرىنى ۇئيغۇرالرتارىم ۋادىسىدا ياشاپ كېلىۋاتقان 

 

 

بۇ ۇئيغۇرالر   . كۆرۈلدىە يىلى يېزىلغان سوغدىچە ھۆججەتت-639 مىالدى دېگەن نام” تۈركستان“ 

 ، 'قستاناقاز 'قازاقالر   ،  'تۈركىيە'  بۇ نامنى  تۈركلەرئەمما  . مەك تەكەلىئزچىل قوللىنىپ نامنى  
 . دۇ....  دەپ قوللىنى' ۈئزبېكستان'ۈئزبېكلەر 
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 17  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

 

  نام  ېگەن د    ( 新疆)"يېڭى چېگرا" خىتايچە 
   ( 新疆)  ”يېڭى چېگرا“   ۇئيغۇرالرنىڭ ۋەتىنىنى   خەلق جۇمھۇرىيىتى خىتاييىلى قۇرۇلغان  -1949

گەدەنتاغ  تىكلىگەن  يىلى -1757ېئمپىرىيىسى   مانجۇ نىنام بۇ  . خىتاي تارىىچىلىرى  ائتايدۇ ەپد
  دەيدۇ،  ائبىدىسىدىن باشلىنىدۇ 

يېڭى “      ھېچقايسىدا  تۆت خىل تېكىستنىڭ   دىكىسىائبىدىگەدەنتاغ  تەكشۈرۈپ ېئنىقلىنىشىچە،  
   .يوق نام دېگەن    ( 新疆)  ”چېگرا

 

 
  گەدەنتاغ  ائبىدىسىموڭغولكۈرەدىكى 
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 18  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

 

 دېگەن نام'ۇئيغۇرستان'
 ئەينى ۋاقىتتا بۇ نامنى   ن، مەسلىھەت بولغاەققىدە قۇرۇش  ھ 'ۇئيغۇرستان'قەشقەردە يىلى -1933 

ڭچىالرنىڭ رەھبىرى  قەشقەر  ، ئەينى ۋاقىتتا   .تەشەببۇس قىلغان تۆمۈر ئەلىكۇچالىق قوزغىال
شۇ   ما ئەم  بار  مىس يارماقالر   قوللىنىلغان ،ېتى 'ۇئيغۇرستان جۇمھۇرىيىتى' دېگەن خ لىرىدا بازار 

  . 'شەرقىي تۈركستان' دەپ ائتالغان   ، بەلكى ئەمەس  'ۇئيغۇرستان'ۋاقىتتا قۇرۇلغان دۆلەتنىڭ نامى 

 
 مىس يارماق  خىەتلىك مىللەتى ىئسالمىيە،  قەشقەردە سوقۇلدى'   ،'ۇئيغۇرستان جۇمھۇرىيىتى قەشقەردىن تېپىلغان
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 19  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

 

 ەر ئەتىقىل-ئەسارە ساختا  
بار.  ا' قەدىمقى تامغ'مۇزېيىدا ساقلىنىۋاتقان  بىرنەچچە تال  پتونوم رايونلۇق ائ يغۇر ۈئرۈمچىدىكى  ۇئ

لىسىغا تەسلىم بولغان خەن '  يەنە بىرى     ، ا دېگەن تامغ  'ائشلىق ىئسكىالتى' بىرسى ۇئنىڭ  سۇال
مۇزېيىنىڭ مۇائۋېن  ---بىرال كىشى  ڭ ھەممىسىنى  بۇ تامغىالرنى  ، ادېگەن تامغ 'چاڭالرنىڭ باشلىقى

خىتاي  .     )بۇ كىشى ۈئزى تامغا ياسايدىغان ۇئستا ھۆنەرۋەن(  اپقانت ئەپەندىلى يۈچۈن   باشلىقى
 نلىكىنىڭ ىئسپاتى دەيدۇ.   ەىئك 'خىتاينىڭ زىمىنى ئەزەلدىن'شىنجاڭ   تامغىالرنىمۇ   مىتى بۇۇھۆك

         

 
 ۇزېيىنىڭ مۇائۋېن باشلىقى لى يۈچۈن تاپقانمنىڭ ھەممىسىنى بۇ تامغىالرنى
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 تېخنىكىسى  مەتبەئە
قەغەزگە  رەسىم   ال خوتەن رايونىدا مىالدىدىن بۇرۇن ائرقىلىق ىئسپاتلىنىشىچە،ائرخېئولوگىيە 

لىسى بۇ،  باسىدىغان تاختا مەتبەئە تېخنىكىسى قوللىنىلغان،   خىتاي تارىخچىلىرى سوڭ سۇال
مەتبەئە تېخنىكىسىنى ۆئتكەن بىشېڭ دېگەن كىشى  يىلالردا( -10 48- 1041 دەۋرىدە )مىالدى

 ېگەن دەۋردىن مىڭ يىلالر بۇرۇن. كەشىپ قىلغان د

 
،                                                                   ئەسىر—1ەۋرى مىالدىدىن بۇرۇن د -يىل    ، رەسىم قەغەزگە بېسىلغان  تاختا مەتبەئەدە 

 ائۋات خارابىلىقىدىن تېپىلغان ەخوتەن مەلىك
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 21  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

 

ئەينى زاماندىكى خوتەنلىك  ېسىلغان كىمخاپقا ب بىلەن  ھەمزەكسامپۇلدىن   خوتەنائرخېئولوگالر 
كىمخاپقا  بىلەن ھەمزەك  مۇتۇرپاندىن ائرخېئولوگالر   تاپقان،   ائسما رەسىم ى باروئبراز  چەۋەنداز 

    . ى باروئبراز  وئۋچى ، ۇئنىڭدا ئەينى زاماندىكى تۇرپانلىق تاپقان ائسما رەسىم ان ىلغسېب

                       

 رپاندىن تېپىلغان تۇ ▲ ، ئەسىر – 1مىالدى  دەۋرى -يىل ائسما رەسىمنىڭ وتەندىن تېپىلغانخ▲

ۇئيغۇر ئەجدادلىرى   بۇنىڭدىن مەلۇمكى،  . ئەسىر -9  ىالدى م دەۋرى -يىل نىڭائسما رەسىم
لىسى دەۋرىدە سەددىچىننىڭ ىئچىدە  تېخنىكىسى قولالنغان ۋاقىت   مەتبەئە مەتبەئە سوڭ سۇال

 بۇرۇن. مىڭ يىل ۋاقىتتىن دېگەن كەشىپ قىلىنغان    تېخنىكىسى

ېئلىپ كەتكەن  قەدىمقى توپالپ وئتانى تۇرپاندىن ائرخېئولوگ ياپونىيىلىك بۇنىڭدىن باشقا يەنە،   

  -رەسىملەر بار،  يىل  ۋە قوليازمىالر ىئچىدە  تاختا مەتبەئەدە بېسىلغان قەدىمقى ۇئيغۇرچە كىتاب

داليەن شەھىرىدىكى لۈشۈن مۇزېيىدا  ھازىرئەتىقىلەر -بۇ ئەسەرە  . ئەسىر -6 - 5ەۋرى مىالدى د
   .ىدۇساقلىنىۋات
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 قەغەز تېخنىكىسى
لىسى دەۋرىدە ۆئتكەن سەيلۇن  خەلق جۇمھۇرىيىتىخىتاي  بىر  ىئسىملىك   شەرقىي خەن سۇال

بۇ  كەشىپ قىلغان دەپ دۇنياغا  جاكارالپ كېلىۋاتىدۇ.  نىقەغىزىۈئجمە يىلى  -  105ئەمەلدار مىالدى
'باچاۋ بولغاچقا     تېپىلغان يېرىدىن يىلى شىئەن شەھرىنىڭ 'باچىاۋ' دېگەن  -1957  خىل قەغەز

 .  الغاندەپمۇ ائت  '(灞桥纸قەغىزى' )

 
يىلى  -  1929جوڭخۇا مىنگو ائرخېئولوگى خۇاڭۋېنبى ئەپەندى ائرخېئولوگىيە ائرقىلىق ېئنقلىنىشىچە، 

يىلى  -1942،  كەندىر قوۋزىقىدىن ىئشلەنگەن قەغەزېئلىپ كەتكەن  توپالپ  تۇرپان، لوپنورالردىن
تيەنشۇي   يىلى گەنسۇنىڭ-1986غەز، ائيمىقىدىن تېپىلغان قە ڭغولىيەنىڭ ئەرگۈنە و ىئچكى م

لىسى  ۈئستىگە خەرىتە سېزىلغان  قەغەزمۇ  جايدىن تېپىلغانشەھرىدىكى فاڭماتەن دېگەن  خەن سۇال
  بۇرۇن. كەشىپ قىلغان قەغەزدىن دەۋرىدە ۆئتكەن سەيلۇن ىئسىملىك ئەمەلدار 
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 23  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

 

 كارىز تېخنىكىسى
سۇ مول بولغان تۇرپاندا قولالنغان مەنبەلىرى كارىز تېخنىكىسىنى  ۇئيغۇر ئەجدادلىرى يەر ائستى سۇ 

قۇدۇق قېزىپ، يەر ائستى سۈيىنى يېپىق ېئرىق ائرقىلىق مەھەللىلەرگە باشالپ   ---قۇرۇلۇشى 
  .  سۇ قۇرۇلۇشىدۇر  كېلىپ، يەر يۈزىدىكى زىرائەتلەرنى،  مېۋىلىك باغالرنى كۆكەرتىدىغان

مىڭ كىلومېتىردىن ائرتۇق  )يەر ائستى  5دىن ائرتۇق كارىز بار ، ۇئزۇنلىقى  1700ھازىر تۇرپاندا 
لىسى ئەسكەرلىرى تۇرپانغا “( ،  خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ تېخنىكىنى دەپمۇ ائتىلىدۇ سەددىچىن خەن سۇال

” كارىز“ ىئسپاتى يوق.  قوللىنىلغانلىقىنىڭ  تېخنىكىسى كارىز دەيدۇ. . ئەمما خىتايدا ” ېئلىپ بارغان
 ۋامالشتۇرۇلمىغان. داىئزچىل ىئراندىمۇ بولغان، ئەمما 
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 گىلەم تېخنىكىسى  
مىالدىدىن گىلەم تېخنىكىسى  بۇيىچە ېئيتقاندا،   ىسىوئرتاق چۈشەنچىكى تارىخچىالرنىڭ خەلقائراد

ۇئيغۇر   . ئەمما ائرخېئولوگىيە ائرقىلىق ىئسپاتلىنىشىچە،بەش ئەسىر بۇرۇن ىئراندا قوللىنىلغان 
ئەجدادلىرى كۆنچى دەرياسىنىڭ تۆۋەن ېئقىنىدىكى قەدىمقى كروران، قۇمۇلنىڭ قارا  دۆۋە،  

بۇنىڭدىن ائلتە مىڭ رايونلىرىدا ۈئرۈمچىنىڭ ائرىغۇل، ائقسۇنىڭ قارا يۇلغۇن، قەشقەرنىڭ ائقداال  
   .نغانيىل بۇرۇن گىلەمچىلىك تېخنىكىسىنى قولال

 
 يىلالر-800دەۋرى مىالدىدىن بۇرۇن -يىل ، ن قەدىمقى گىلەمتىن تېپىلغازاغۇنلۇقچەرچەن 

 
 يىلالر-300 دەۋرى مىالدىدىن بۇرۇن -يىل خارابىلىقىدىن تېپىلغان قەدىمقى گىلەم،  ەينن
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 قىرىم تېخنىكىسى-كۆن
قىرىم )تېرىچىلىك( تېخنىكىسى خەلقائرادىكى وئرتاق چۈشەنچە بۇيىچە ېئيتقاندا،   مىالدىدىن -كۆن

ائرخېئولوگىيە ائرقىلىق ىئسپاتلىنىشىچە، مما ەئىئككى مىڭ يىل بۇرۇن قەدىمقى يۇناندا باشالنغان. 
 كۆنچى دەرياسىنىڭ تۆۋەن ېئقىنىدىكى  ال ۇئيغۇر ئەجدادلىرى بۇنىڭدىن ائلتە مىڭ يىل بۇرۇن

  . قولالنغانقىرىم   -كۆنرايونلىرىدا  مۇلنىڭ قارا دۆۋە، ۈئرۈمچىنىڭ ائرىغۇلقۇ، رورانك

   

    بۇرۇن يىلمىڭ   3دەۋرى مىالدىدىن  -دىن تېپىلغان قىرىم ىئشتان ۋە كوساي )ۆئتۈك(، يىلپىچان

            
 ئەسىر-7دەۋرى مىالدى -تۇرپاندىن تېپىلغان كارۋان ھەيكىلى، يىل
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 جابدۇق تېخنىكىسى–ىئگەر
قارا دۆۋە،  ۈئرۈمچىنىڭ   جابدۇق تېخنىكىسى بۇنىڭدىن ائلتە  مىڭ يىل بۇرۇن قۇمۇلنىڭ-ىئگەر 

ائرىغول رايونلىرىدا قوللىنىلغان. بۇ، ۇئيغۇر ئەجدادلىرى ياۋا ائتالرنى توپالپ بېقىش، كۆندۈرۈپ 
تېخنىكا،   بۇنى ىئنكار قىلىدىغان -مىنش  جەريانىدا دۇنيا بۇيىچە  ئەڭ بۇرۇن كەشىپ قىلغان ھۆنەر

 باشقا ىئسپات كۆرۈلمىدى.

 
 يىل بۇرۇن 500مىالدىدىن    دەۋرى -جابدۇق، يىل –ر دىن تېپىلغان ىئگەپىچان
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 27  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

 تېخنىكىسى زەمبىرەك
زەمبىرەك  مىس قۇيمابىر   يىلى ياسالغان- 1332مىالدى قان تارىخ مۇزېيىدا ساقلىنىۋات ىكىبيجىڭد
دۇنيا بۇيىچە  زەمبىرەك قىلىنىشىچە، بۇ  بايان>خىتاي تارىخى< دا  يازغان فەنۋېنلەن  ، بار)توپ( 

 يۇەنھەربىي قورال، بۇ خىل ھەربىي قورالنى موڭغۇل دۆلىتى )بىر خىل ئەڭ بۇرۇن ياسالغان 

لىسى ۇئستىكارالرنى ئەكىلىپ -وئتتۇرا ائسىيادىن ۇئيغۇر ھۈنەرۋەن دىال يىلى- 1279( مىالدى سۇال

 (  回回炮 ) '  توپ ۇئيغۇر / توپ خوتخور 'ىڭ نامى بۇ خىل ھەربىي قورالنن،  ىتىشقا باشلىغاياس
  دەپ ائتالغان.  بۇ  تارىخي خاتىرىنى   ىئنكار قىلىدىغان باشقا يازما ىئسپات  يوق.

 
  زەمبىرەكمىس دا قولالنغان يىلالر  – 1368 - 1279 مىالدى   موڭغول دۆلىتى 
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 28  ائپتور: قۇربان ۋەلى

 

  نەسىھەتتىكى شتامەڭگۇ 
 : نەسىھەتلەتلەر بار -ۇئرخۇن ۋادىسىدىكى مەڭگۇ تاشالردا مۇنداق پەند

 جايدابۇ  خشى جاي يوقكەن.اشۇنچە كۆپ جايالرغا قوشۇن تارتىپ باردىم، ۆئتۈكەندەك ي ...
كۈمۈش يىپەكلىرىنى غەم قىلماي –ائلتۇن  ائالقە قىلدىم، بىلەن )خىتاي( تۇرۇپ تابغاچ 

شۇنىڭ  الرۇئ . يۇمشاقغىلىرى ۋ ېپ ى چۈچۈك، سو گ نىڭ. تابغاچېرىغان بولدى ب)ائيىماي( 
يېقىنالشقاندىن كېين يامان ھېلىلىرىنى  .ىدۇبىلەن يېراقتىكى خەلقلەرنى ۆئزىگە يېقىنالشتۇر 

 كۆرسەتسە،   ىلىققارش كىشىبىر  .ۇمايدر ۇ تباتۇر كىشىلەرنى ىئلگىرى باس ، لىقېئقىل  .ۇچىقىرىد
چۈچۈك سۆزىگە نىڭ ر ۇئالنۇرغۇن  تۈرك خەلقى  . ۇرۇناق تاپقۇزمايد ئەۋالدىنى  ۇئرۇغ ڭۇئنى

تۇرۇپ ئەلچى   ا ۆئتۈكەن تېغىد  يېقىن بېرىپ ۆئلدى.ەي نى بىلمسىھېلى ، ېئشىنىپ
  .....ىكەنبولمايد قايغۇ( -غەم)  مۇڭ )خەلقىمىزدە(  ئەلدە ،  تۇرسا شىپ ئەۋەتى

 
 >كۆلتىكىن مەڭگۇ تېشى<يىلى ۇئرخۇن ۋادىسىدا تىكلەنگەن  -732مىالدى 


