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 هققىدەقاتلىمى ھ هدەنىيهتم ڭدوپپىلىرىنى ۇيغۇرئ

 ئابلىز هسهنجانھ

شىنجاڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى مىللهتشۇناسلىق ۋە جهمئىيهتشۇناسلىق ئىنىستىتوتى ئىجتىمائىي مهدەنىيهت (

 )ئىنسانشۇناسلىق تهتقىقات ئورنى

 

 هرەققىياتدوپپىلىرى تارىخىي ت ۇيغۇر. ئهئىگ هزمۇنغامول م ۋەتارىخقا  ۇزۇندوپپىلىرى ئ ۇيغۇرئ

 ەڭدارلىشىپر ۋە ۇكهممهللىشىپم ېڭىلىنىپ،ي ۆزگىرىپ،ئ هنئاساس هتكهئىمكانىي ۋە ېھتىياجئ هريانىدا،ج

ياشىغان  هرقى،پ ۇرامق-جىنىس ئايرىمىسى، ياش ه،بىرگ هنبىل ۇنىڭش بولغان. هئىگ ۈسكهمىللىي ت ۈچلۈكك

 هنەئنىسىنىدوپپا كىيىش ئ ۆزگىچهئ ۇناسىپئوخشىماسلىغىغا م ۇسۇلىنىڭئ ۇرمۇشت ۋەشارائىتى  هبىئىيت

 ېرىدىنخاراكت ەتئاد-ۆرپئ ۆزىنىڭئ ۇزدوپپىلىرى يالغ ۇيغۇرئ ه،بىرگ هنبىل ۇنىڭش .هكىللهندۈرگهنش

مىللىي  ۇيغۇرئ ۇقىملىشىپ،م ۇپبول ۋەكىلى اسمىللىي كىملىك خ ۈتۈنبىر پ   هنهي هلكىب ھالقىپال قالماي،

 ۇپبول هلگىسىئىجتىمائىي خاس ب ۋەئىزچىللىقى  هدىنيهتم ۇمىيلىقى،ئوم ەتئاد-ۆرپئ ڭكىملىكىنى

 دى.هكىللهنش

 هرەققىياتىدىكىت ۇنىڭئ سالغىنىمىزدا، هزەرتارىخىغا ن هرەققىياتت هنبهلىكم ۆپك ڭدوپپىلىرنى ئۇيغۇر

 :ېلىقىدۇچ ۆزگهك ەئاالھىد ۈزلىنىشئىككى خىل ي ۆۋەندىكىت

بولغان ئارخىوئلوگىيىلىك  هلۇمم هدوپپىلىرىدىكى تارىخىي ئىزچىللىق:  ھازىرغىچ ۇيغۇرئ بىرىنچى،

قاچاندىن  ۋە هنبهسىم ېلىشك ڭدوپپلىرىنى ۇيغۇرقارىغاندا، ئ هلۇماتالرغام هنبهلهردىكىيازما م ۋەماتىريالالر 

قاراش  ۆزك هلگهنك هبىرلىكك ەىدهسساھ هتقىقاتت ۇناسىۋەتلىكم هققىدەھ ېلىنگهنلىكىباشالپ كىيىلىپ ك

 :ۇبولىد هركهزلهشكهم ۇقتىغان هچچهبىر ن ۆۋەندىكىقاراشالرنى ت ۆزك هقتىكىھ ۇيوق. ب هكىللهنگىنىش ېخىت

 ۋەدوپپا  ۇمىالقي ۈستىئ ،ۆكب ۇچلۇقئ ۇرتتىكىي هربىيغ هنبهسىنىم ېلىشك ڭدوپپلىرىنى ۇيغۇرئ .1

 هندىگ هنگهنشاكىلل ۆزگىرىشىدىنئ ۋەبىرلىشىشى  هريانىدىكىج هرەققىياتتارىخىي ت هكىللىرىنىڭتاج ش

 ۋەماتىريالالر  يىلىكئارخىوئلوگى ۈملىدىنج ،هنلىرىتارىخ پ هنقاراش ئاساس ۆزخىلدىكى ك ۇقاراش. ب ۆزك

ئىچىدىكى  ۆلىتىمىزد ۇپ،بول ۇالسىلهنگهنبايانىدىن خ ېلىشتۇرماس ڭماتىرياللىرىنى ۋەسىقىشۇناسلىق

قاراش  ۆزك هلگهنك هنىسپىي بىرلىكك  هسىدەساھ هتقىقاتچىلىرىت سلىقهدىنيهتشۇنام ېچهكك-كىيىم

 .ېساپلىنىدۇھ
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ماتىريالالردا قاراخانىالر  هزىخانلىقى (ب ۇيغۇرئ ۇنئورخ هنبهسىنىم ېلىشك ڭدوپپلىرىنى ۇيغۇرئ .2

مىللىي كىملىك  ۇيۇشقانھالقىپ، ئ هلگىسىدىنب ۇيۇشمىسىئ هبىلهق هسلىدىكى) دىن باشالپ، ئەۋرىد

فىوئداللىق  ۇيغۇرئ ەۋرد ۇش همدوپپا ھ ،ۋاقىتتابىر  هنبىل ۇنىڭش ،هلتۈرۈلگهنك هبىرلىكك ۈپىتىدەس هلگىسىب

 ۇپبىرى بول هلگىلهردىنئىجتىمائىي ب ېرىدىغانب هتتۈرۈپئ هكسئ هرقلىرىنىپ ەرىجهد همىيىتىنىڭج

 هباش كىيىمگ دىكى‹ۋانىتىلالر دى ۈركىيت‹ ۈپىتىدەس ەلىلىد ۇنىڭب قاراش. ۆزك هندىگ هكىللهنگهنش

ياسالغان دوپپا  ۇيۇملىرىدىنب مىس ۈش،مكۆ ۇن،ئايالالر دوپپىلىرىدىكى ئالت بايانالر، ۇناسىۋەتلىكم

رايون  ۈچلۈكدوپپلىرىدىكى ك ۇرتي هلگهنك ۋاملىشىپدا هتاكى ھازىرغىچ ۈملىدىنج هتلىرى،زىن

 .ۇبولىد ۆرسىتىشكهمىسالغا ك هرنىئاالھىدىلىكل

 ۇغراپىيىلىكج هنەئنىۋىئ همىيىتىنىڭج ۇيغۇرئ هنبهسىنىم ېلىشك ڭدوپپلىرىنى ۇيغۇرئ .3

 هرەققىياتىدات ەۋرئاساسىدا، د ۇيغۇلىرىت-ېسھ ېتىكئست ۇنىڭدەكش ۈشهنچىلىرىبىلىملىرى، ھايات چ

   لالرغاقىلىنىغان ماتىريا ېالنئ  هقتهھ ۇقاراش. ب ۆزك هنخىللىشىپ بارغان دىگ ۆپك ۋە ۇكهمهللىشىپم

 ېلىنغان؛ئ ۇسخان ۈمبىزىدىنگ ۆكك ۇرۇلمىسىق هكىلش ڭدوپپىلىرنى ۇيغۇرسالغىنىمىزدا: بىرى، ئ هزەرن

 ېلىنىپ،ئ ۇسخان هردىنئاالھىدىلىكل ۇغراپىيىلىكج ۇرتي ۇرۇلمىسىق هقىشن ڭدوپپىلىرىنى ۇيغۇرئ بىرى،

 ەڭلىرىر ۇسخان دوپپىلىرىدىكى ۇيغۇرئ بىرى، هلگهن؛بىرلىشىپ بارلىققا ك هنبىل ېتىكىلىرىئىست ۇرتي

 هققىدىكىبادام دوپپا ھ هسىلهن(م ۈشهنچىلىرىدىنھايات چ ۈللىرىگ ۇسخائىزلىرىدىن، ن ېتىقادئ هدىمكىق

 ېغىزئ هلقخ هنبهسىم ېلىشك ڭدوپپىلىرىنى ۇرتي ۇيغۇرئ هنبىرى،قىسم .؛هلگهنقاراشالر) ك ۆزك

 همۇنىلىرىمىللىي ئاغزاكى تارىخ ن ۇپ،بول هلگهنك نئاساسىدى ۋايهتلهررى هققىدىكىدوپپا ھ هدىبىياتىدىكىئ

  هلپىكى،ت ېرىيهك دوپپا، هنچىم هسىلهن،م .هلگهنك ۇملىشىپئوم ۈشهنچىلىرىدەچ هلقخ ۇرتي  ۈپىتىدە،س

ئالغان  ېرىنىخاراكت ۋايهترى هرچهگ ۋايهتلهررى هققىدىكىدوپپىلىرى ھ تۇرپان ۇل،دوپپىلىرى، قوم هكهني

 هزىرىگهن-هتدىقق هتقىقاتچىالرنىڭت ۈپىتىدەس همۇنىلىرىئاغزاكى تارىخ ن ساھهسىدەئىلىم  ۇئ هممائ ۇ،بولسىم

 .هلمهكتهك ۇپنائىل بول

ئىچىدىكى  ۆلىتىمىزقىلىنغان د ېالنئ هخىل قاراشالر ھازىرغىچ ③② ە،قاراشالر ئىچىد يوقىرقى

 ۆزلۈكمىللىي ئ هنئاساس ۇپ،بول ۇلغانقوي ۇرىغائوتت هردەماقالىل هققىدىكىدوپپا ھ ېزىلغانتىلىدا ي ۇيغۇرئ

 . ۇىدېساپلىنقاراشلىرى ھ ۆزك ۋەكىللىك هتقىقاتالرنىڭت ېلغانبىر ېلىپئ ۇقتىسىدىنن

 .ەڭگارەڭلىكر ۋەخىللىق   ۆپك ۈرلىرىدىكىت ڭدوپپىلىرىنى ۇيغۇرئ ئىككىنچى،
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 بهلكى همهس،ئ هبويىچ  ۈرلىرىخاس ت ڭدوپپىنى هگهردوپپىلىرىنى ئ ۇيغۇربولغان ئ هلۇمم ھازىرغىچه

 ۋەخىللىق  ۆپك ۈرلىرىدىكىت ڭدوپپىلىرىنى ۇيغۇرئ ۈزەتكىنىمىزدە،ك ۇقتىسىدىنن ۈرلىرىفولكور ئىلىم ت

 ۇرغانلىقىنىت  ۇاللىنىپج ۈستهت ەڭگارەڭر هدەرق ۇش ۇرلىرىنىڭن هدىنيهتم هتكهنئ هكسئ ۇنىڭدائ

 هرقى،. ياش پۇقتىسىدىندوپپىلىرىنى ئىجتىمائىي فولكلور ن ۇيغۇرئ ا،ېيتقاندئ هنىدىنم ۇ. شۆرەلهيمىزك

،  هئاالھىدىلىكلىرى بويىچ هرقىپ هتساالھىي ۋە هرقىپ هسپك هرقى،پ ۇراسىمم ۋە هرقىجىنس پ

 هنەئت،س هبويىچ االھىدىلىكلىرىئ هرقىرايون پ ۋە هرقىپ هسىلپ  ۇقتىسىدىنفولكلور ن ېكېلوگىيىلىكئ

قاتارلىق  هرقىپ هرتىپىئىش ت ۋە هرقىماتىريال پ هرقى،پ هقىشن هرقى،پ هكىلش ۇقتىسىدىن،فولكلورى ن

 ۇيغۇرئ ەڭگارەڭلىكر ۋەخىللىق  ۆپيوقىرقى ك ۈرلىرىدىكىت ڭدوپپىلىرىنى ۇيغۇرئ .ۆلىنىدۇب ۈرلهرگهت

 ه،بىرگ هنبىل ۇنىڭ.شېتىدۇئ همىنت هنبىل  هپهككۈرت ۋەن هزمۇمول م هتقىقاتالرنىت هققىدىكىدوپپىلىرى ھ

 .ۇقىلىد هئىگ ېمىلىرىغات هتقىقاتت ېڭىي– ېڭىدىني هتقىقاتىمىزنىت

ئىزدىنىشلىرىمىز  هققىدىكىھ ەتلهرئاد-ۆرپئ ۇناسىۋەتلىكدوپپىلىرىغا م ۇيغۇرئ هتقىقاتالردا،ت ئىلگىركى

 ەتئاد-ۆرپئ ڭدوپپىلىرىنى ۇيغۇر. بىرى، ئېرىلدىب ېلىپئ ۇقتىدىنئىككى خىل ن ۆۋەندىكىت ۆپىنچهك

. ۇشتۇرۇلدىتون ۋەى يىغىلد هكشۈرۈلدى،ت هزمۇنالرم دىگهن ۇ،كىيىد قانداق كىم، هيهردە،ق هنىي ھالىتى،

 ۇنىڭئ هھهتتىن،كىيىلىش ئاالھىدىلىكى ج ېزىالردىكىي-هھهرش ڭدوپپىلىرىنى ۇيغۇربىرى، ئ هنهي

 هشتۈرۈلۈپبىرل هنبىل هسىراتلىرىت همىيهتشۇناسلىقج هھهتتىنج هۋەپلىرىس ۆزگىرىشئ ۋە ۆزگىرىشىئ

خىللىقالرنى،  ۆپك ۈرلىرىدىكىت ىنىڭدوپپىلىر ۇيغۇر. ئالدىنقى بىرىدىن، بىز ئېرىلدىب ېلىپئ هھلىللهرت

 ۇرمۇشتائىجتىمائىي ت هلگهنك ۇچد هتلىرىدەكىيىلىش قىسم ڭدوپپىلىرىنى ۇيغۇركىيىنكى بىرىدىن، بىز ئ

 هكئىنتىلىشت هنەئنىۋىلىككهئ هھهتتىنلىي پىسخىكا جمىل هبىرگ هنبىل ۇنىڭياتلىشىش ش هنەئنىۋىلىكتىنئ

 ۆۋەتتىكىن ڭدوپپىلىرىنى ۇيغۇر. ئۈشىنهلهيمىزچ ۋالالرنىھهزىت ئ هبىرىگ-بىر هركهتتىكىھ ۋە ڭئا

دائىرىلىك  هنكىيىلىش نىسپىتىدىكى قىسم هنخىللىق بىل ۆپك ۈرلىرىدىكىقارىغاندا، دوپپا ت هھۋالىدىنئ

 ۇپبول ېقىمئاساسىي ئ هھهرلهردەش ۈزلىنىشنىڭخىل ي ۇب ۇپمۇبول ۈزلهنگهنلىكىنى،ي ۇملىشىشقائوم هھۋالىنىڭئ

 هھهرلىشىشش ۈزلىنىشخىل ي ۇقارىغاندا، ب ۇقتىسىدىنن ەتئاد-ۆرپ. ئۆرىۋاالاليمىزك هكىللهنگهنلىكىنىش

 هرنىەتلئاد-ۆرپئ ۇش هنهئ هممائ ۇ،قارالسىم ەپھادىسىسى د ۇرمۇشت ۆرىلىدىغانك ۇقهرەرم هدەملىرىدەق

دوپپىلىرىغا  ۇيغۇرئ قارىغاندا، ۇقتىسىدىنقىلىدىغان فولكلور ئىلمى ن هتقىقت ۆتىرىپك ەرىجىسىگهئىلىم د

 ڭپىكىرلىرىمىزنى هتقىقاتت هققىدىكىپوزىتسىيىسى ھ هدىنيهتم ۇرۇنغانيوش ەتلهرگهئاد-ۆرپئائىت ئ

 :ۇقىلىد هققازات ېخىمۇت ۇلىشىنىقوي ۇرىغائوتت  ۇندائىلمىي يوس ېخىمۇت
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 هكىتلىنىدىغانت ەئاالھىد ېرخاس خاراكت شارائىتتا، ۆپك ۈرىت ڭدوپپىلىرىنى ۇيغۇرئ ۈچۈنئ نىمه

 هھهرلىشىشش ۈچۈنئ ه؟ نىمۇكىيىلىد ۆپك ۈرىالت هچچهبىر ن ڭدوپپىنى ۈزلىنىشلىرىدەي هھهرلىشىشش

 هتتاھ ۋاتىدۇىيىۈچك هنىلىرىم ۇراسىمئازالپ، م هنىلىرىم ۇرمۇشت ڭدوپپىلىرىنى ۇيغۇرئ، ۈزلىنىشلىرىدەي

 هھهرلىشىشش ۈچۈنئ ه؟ نىمهكىللهندىش ېلىپلىشىشق هينىدەئون يىل ماب هچچهن هقىسقىغىن

 ېلىپئ ۇقتىسىدىنيارىتىش ن هتئىجتىمائىي قىمم ۋەكىيىلىشى ئىقتىسادىي  ڭدوپپىنى ۈزلىنىشلىرىدەي

قانداق توغرىلىنىشى  ڭيانلىرىنى-قىر قانداق كىيىلىشى، ڭدوپپىنى هكسىچهئ ئاز، هھلىللهرت ېرىلغانب

 ۆپكىيىلىش نىسپىتى ك ڭدوپپىلىرىنى ۇيغۇرئ ۇنازىرلهرم ۇب ۈچۈنئ نىمه ۆپ؟ك ۇنازىرلهرم هققىدىكىھ

 ۋامالشتۇرۇپدا ۈپىتىدەس ۈسىت هدىنيهتدوپپىلىرىنى م ۇيغۇرئ ۇنداقالش هللهيدىغان،سالماقنى ئىگ

قىلىش  ېتهكچىي ۈزلىنىشىنىاتقان دوپپا يۋرىائللىقتا كىيىلى هھراالردىكىس ۋەقىشالق -ېزاي ېلىۋاتقانك

 ۇراسىمم هھهرلهردىكىش ېزلىشىۋاتقانت هدەملىرىق ۋىلىشىشكىيىلىش نىسپىتى ئاز، زامانى هلكىب همهس،ئ

ئاساس قىلىپ  هتلهرنىھال ۆزگهرمهخىل ئ هرھ ۈزلىنىشىدىكىدوپپا ي ۇرىۋاتقانت ەھالىتىد هنىلىرىم

 هرپبولغان دوپپا غ هلگىسىمىللىي كىملىك ب ەزلىنىشلىرىدۈي هھهرلىشىشش ۈچۈنئ هنىم  ۆرىدەيدۇ؟چ

 ماسلىشىپ، هنبىل ۇرۇلكاب-ۇمكاست ېساپالنغانھ ۈسىت هدىنيهتم ېچهكلىرىنىڭك-كىيىم ۋىيزامانى

ئىجتىمائىي ئاساسى  ۋەمىللىي پىسخىك ئاساسى  ۇنىڭب ۈزلهندى؟ي ېتىشكهبىرىكىپ ك هتتاجىپسىلىشىپ ھ

 هتقىقاتالردات ېغىشالنغانب ۈزلىنىشىگهكىيىلىش ي ڭدوپپىلىرىنى ۇيغۇرى ئهممىسھ ۇئالالرنىڭس ۇب ه؟نىم

 يوقىرقى ۇرۇنغان،يوش هينىگهدوپپا ك هممائ ۇ،بولسىم ېلىنگهنك هكىتلىنىپت هنقىسم هردەياكى ئىزدىنىشل

 ېخىمۇت ڭشلىرىمىزنىئىزدىنى هققىدىكىپوزىتسىيىسى ھ هدىنيهتقىلغان م هركهزم ۇئاللىرىنىس هتقىقاتت

 .ۇقىلىد هلهپت ېرەكلىگىنىك ۈزلىنىشىي ڭقۇرلىشىشقاچو

 ۇيغۇربىزنى ئ ۇئالالرس ۇب هك،ئىلگىرلىس هدەمبىر ق ېخىمۇئاساسىدا بىز ت ۇئاللىرىس هتقىقاتت يوقىرقى

 ۇ،قويمايد هكلهپچ هنالئىشتىراك قىلىش بىل هزمۇنالرغام هققىدىكىخاسلىغى ھ ەتئاد-ۆرپئ ڭدوپپىلىرىنى

 هققىدىكىئاالھىدىلىكلىرى ھ قخىللى ۆپك ۈرلىرىنىڭدوپپا ت ۇيغۇرئ ۇلىشىقوي ۇرىغائوتت ۇنىڭ. ئئهلۋەتته

 ۋە هدىنيهتشۇناسلىقم ھالقىپ، ۇنىڭدىنئ  هنهي هلكىب، همهسئ ۇقتىسىدىنالئىزدىنىشلىرىمىزنى فولكلور ن

 ۋە ۇئاللىرىس هتقىقاتت ڭقۇرچو ېخىمۇت ۈزىتىشىمىزگهك هتتهھال ۈرمهكىرىشت ۇقتىسىدىنمۇن ۇناسلىقئىنسانش

 ۆپك ۈرلىرىدىكىت ڭدوپپىلىرىنى ۇيغۇربىز ئ هگهر. ئېتىدۇمىن ئهت هنمۇبىل ۇقتىلىرىن ۈزىتىشك هتقىقاتت

دوپپا  ۈزەتكىنىمىزدە،ك ۇقتىسىدىنن ۇناسلىقئىنسانش ۋە هدىنيهتشۇناسلىقم  ەڭگارەڭلىكنىر ۋەخىللىق 

 ۇيغۇالرت-ېسئىنسانىي ئورتاق ھ هتتاھ ۆلهتپىكىرلىرىمىز مىللىي كىملىك دائىرسىدىن رايون، د هققىدىكىھ

 :بايقايمىز ۆتىۋاتقانلىقىمىزنىئ هدائىرسىگ
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ئىككى  ۇب ۈچۈنئ هنىم ۇ،بولىد هكىلدەش ۇمىالقياكى قىرلىق ياكى ي هكلىش ڭدوپپىلىرىنى ۇيغۇرئ .1

 هنۇبىيج ۈچۈنئ هنىم هكىللهندۈرىدۇ؟ش ۇرۇلمىسىنىق هكىلش ۈپت ڭدوپپىلىرىنى ۇيغۇرئ هكىلخىل ش

 ۈللۈكگ ڭداشىنجا شهرقىي ۆپرەك،ك ۇمىالقلىرىي ڭداشىمالىي شىنجا ۆپرەك،قىرلىقلىرى ك ڭداشىنجا

 ېكولوگىيىلىكياكى ئ ۇرايون پىسخىكىسىدىنم ۇب  ۇ؟بولىد ۆپرەكيومىالق دوپپىالر ك هقىشلىكن

 ۇ؟ماسلىشىشتىنم

رايون  ۇش هقهتپ ۈرلىرىبولغان دوپپا ت هدوپپىلىرىدا رايون خاسلىقىغا ئىگ ۇيغۇرئ ۈچۈنئ هنىم .2

ھالىتىنى  ۇقىمئىزچىل نىسپىي م ۈچۈنئ هنىم ېرىتارىختىن ب ۈزلىنىشخىل ي بۇ هكلىنىدۇ؟دائىرسىدىال چ

 هھۋالىنىش ئۈزلىرايون ئاتالپ كىيىلىدىغان ي هتتائاتالپ، ھ ۇرتي ۈچۈنئ نىمه هلگهن؟ساقالپ ك

 ۇ؟ياكى مىللىي پىسخىكىسىدىنم ۇپىسخىكىسىدىنم ۇرتي بۇ هكىللهنمىگهن؟ش

 ۋە كهسپ ۇراسىم،م جىنىس، ئىجتىمائىي فولكلور قاتلىمى ياش، ڭدوپپىلىرىنى ۇيغۇرئ ۈچۈنئ هنىم .3

خىل  ۇب هلگهن؟ك ۋاملىشىپدا هھازىرغىچ هتتهئايرىلغان ھال ېنىقئ ۇنچهش هبويىچ هرقلىرىپ هتساالھىي

 هكسئ اراشلىرىنىق هتمىللىي قىمم ۇقانداقب  ېرىدۇ؟ب ېرەكنىمىدىن د ۆزگىرىشلىرىھازىرقى ئ هتنىڭھال

   هتتۈرىدۇ؟ئ

 ۇيغۇررايون خاسلىقىنى ئ ۋە ەڭگارەڭلىكىخىللىقى، ر ۆپك ۈرلىرىنىڭدوپپىلىرى ت ۇيغۇرئ .4

 ۇ؟بوالمد ېساپالشقاھ ەپبىرى د ۈسلىرىنىڭت هدىنيهتم

 ۇيغۇرئ هلگهنبارلىققا ك ۈگىنىدەيولى ت هكيىپ هتئىنسانىي رايونىدا، هدىنيهتم هنبهلىكم ۆپك .5

ئىزچىل  ۈچۈنئ هقايناملىرىدا نىم ۇرۇشئالماشت هدىنيهتم ۈركۈملهرنىڭدوپپىلىرى تارىختىكى مىللىي ت

 ۋەتىكىلىشى  ۇرۇلمىسى،ق هكلى،ش ۆزدوپپىلىرى ئ ۇيغۇرئ ۈچۈنئ هنىم هلدى؟ساقالپ ك هۋجۇتلىغىنىم

قانداق  ۇھىتىغام هدىنيهتم هنبهلىكم ۆپيولىدىكى ك هكيىپ هنخاسلىقلىرى بىل هھهتتىنكىيىلىشى ج

 هكىللهندۈردى؟خىللىشىشىنى ش ۆپك ۈرلىرىنىڭت ۆزئ ھهتتا هلدى،ماسلىشىپ ك

خاسلىغى  رايون ۆپ،ك ۇنچهش ۈرىت ۈچۈنئ هتوپى نىم هركىشىل هنسۇپم هۋدىگهبىر مىللىي گ .6

 ېرەكپىسخىكىسىدىن د هدىنيهتقايسى خىل م ۇب ېلىدۇ؟ك ېرىسمهنھ هدوپپىالرنى كىيىشك ۈچلۈكك ۇنچهش

 هدىنيهتم ۈركىمىنىڭماسالشقان ئىنسان ت ۇھىتىغام هدىنيهتم هنبهلىكم ۆپك  ۇياكى ب ېرىدۇ؟ب

 ۇ؟بىرىم ڭتىپ مىساللىرىنى هدىنيهتم ېرىدىغانب ېرەكپىسخىكىسىدىن د

 ەڭگارەڭلىكر ۋەخىللىق  ۆپك ۈرلىرىدىكىت ڭدوپپىلىرىنى ۇيغۇربىزنى ئ ۇئاللىرىمىزس يوقىرقى

دوپپىلىرى  ۇيغۇرئ شۇنداقال، ېرىشىمىزنى،ب ېلىپئ هرئىزدىنىشل ڭقۇرراقچو ېخىمۇت هققىدەھ هرئاالھىدىكل

 ېچهكك-قان كىيىمۋاتقوللىنى هڭك هسىدەساھ هتقىقاتت ېچهكك-كىيىم ۆۋەتتهن هتقىقاتالرنىت هققىدىكىھ
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 ېچهكك-كىيىم هدىنيهتشۇناسلىقى،م ېچهكك-كىيىم ۇناسلىقى،فولكلورش ېچهكك-كىيىم ۇناسلىقى،فولكلورش

 هھلىلت ۇرۇپت ۇقتىسىدان ۈرمهكىرىشت همىيهتشۇناسلىقىنىڭج ېچهكك-كىيىم  ۋە ۇناسلىقىپىسخىكش

 ەتنىڭادئ-ۆرپئ هتقىقاتىدات دەتئا-ۆرپئ هتنىڭبىر مىلل هبىرگ هنبىل ۇنىڭ. شۇقىلىد هلهپقىلىشىمىزنى ت

 ۇرۇپت ۇالسىلىرىدەخ همىيهتشۇناسلىقج ۋەئىزاھاتىدا  هدەنيهتشۇناسلىقفولكلور ئاساسىدا، م

  .ۇقىلىد ۈمىدئ ۇبولىشىمىزنىم ۇالسىلهردەئىلمىي خ ۋەقىلىشىمىزنى  هپهككۈرئىزدىنىشىمىزنى، ت

يىللىق سانىدا – 2012 ڭنى»ئىلمىي ژورنىلى ۇنىۋېرسىتېتىپىداگوگىكا ئ ڭشىنجا« هماقال مهزكۇر

 .ېلىندىقىسقارتىپ ئ ۇپ،قىلىنغان بول ېالنئ


