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  نهسهبشۇناسلىق ھهققىده: بىرىنچى بۆلۈم
  

  نهسهبشۇناسلىق، ئائىله ۋه جهمهت. 1

 جهمهت زهنجىرىنى ۋه ئۇنىڭ تارىخىنى تهتقىق قىلىشتىن ئىبارهت بىر -نهسهبشۇناسلىق ئائىله 

القىدار تارىخىي مهشغۇالت ياكى ئىلىمنىڭ نامى بولۇپ، ئۇ مهلۇم ئائىلىنىڭ ئهجدادلىرىنى ۋه ئهۋالدلىرىنى ئا

ئۇچۇرالر ياردىمىده ئېنىقالش ئارقىلىق، تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىگه ئىگه بولغان مهلۇم كىشىلهر توپىنىڭ 

بىئولوگىيىلىك، ئېرسىي ۋه ئائىلىۋىي مۇناسىۋهت خهرىتىسى ياكى سخېمىسىنى قۇرۇپ چىقىشتىن ئىبارهت 

  .مۇرهككهپ بىر مهشغۇالتتۇر

 »گېنېئالوگىيه« مهنىسىنى بېرىدىغان سۆز »ۇناسلىقشنهسهب«ياۋروپا تىللىرىدا 

（Genealogy）بۇ سۆز . دۇر“gen”   ۋه“logy” ،دىن ئىبارهت ئىككى سۆزدىن تهشكىل تاپقان بولۇپ 

بۇ .  دېگهنلىكتۇر“تهلىمات، ئىلىم" بولسا ”logy“دېگىنى يىلتىز، مهنبه دېگهنلىكتۇر؛   ”gen“بۇنىڭدا 

 يىلتىزىنى سۈرۈشته –بولغاندا، ئۇ بىرهر ئىش ياكى نهرسىنىڭ مهنبه   Genealogyئىككى سۆز قوشۇلۇپ 

بۇ ئىلمىي ئىبارىنى ئۇيغۇر تىلى . قىلىدىغان ئىلىم دېگهن مهنىده كېلىدۇ

  »گېنېئالوگىيه«دهرۋهقه، . دهپ چۈشىنىشكه بولىدۇ” يىلتىزشۇناسلىق“ياكى ” مهنبهشۇناسلىق“بويىچه 

مۇناسىپ ھالدا ئۇ كهڭ مهنىده ھهر قانداق بىر شهيئى ياكى ز بولۇپ، ئىبارىسى كۆپ مهنىلىك سۆ

مهسىلهن، سېلىشتۇرما . ھادىسىنىڭ مهنبهسىنى سۈرۈشتۈرۈش ۋه ئىزدهشتهك ئىلمىي پائالىيهتنى كۆرسىتىدۇ

جۈملىدىن باشقا مىللهت (ئهدهبىياتتا بىر مىللهت ئهدهبىياتىدىكى چهتئهل مهنبهلىك تهركىبلهر 

نىڭ ...)  تۈرلهر، -ئوبرازالر، ھېكايه ۋهقهلىكى، ئىپادىلهش ئۇسۇلى، ژانىر ئهدهبىياتىدىن كىرگهن 

مهنبهسىنى ئېنىقالش تهتقىقاتى گېنېئالوگىيىلىك ياكى مهنبهشۇناسلىق بويىچه تهتقىقات بولۇپ 

 بىرى، بىر جهمهت: بۇ ئىباره تار مهنىده قوللىنىلغاندا ئۇ يهنه ئىككى خىل مهنىنى بىلدۈرىدۇ. ھېسابلىنىدۇ

نىڭ كېلىپ چىقىشىنى شۇ جهمهتتىن چىققان شهخسلهرنىڭ ھهم باشقا ئهجدادالرنىڭ ئىش ) ياكى ئائىله(

 ئىزلىرى ھهققىدىكى خاتىرىلهرگه ئاساسلىنىپ تۇرۇپ تهتقىق قىلىش، ياكى ھهر بىر شهخس ۋه ئۇنىڭ -
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نى كۆرسىتىدۇ؛ يهنه ئائىلىسى ئۇنىڭ ئهجدادلىرىدىن قانداق داۋام قىلىپ كهلگهن دېگهننى تهتقىق قىلىش

 ئهجدادلىرىنى قانداشلىق زهنجىرى يۆنىلىشى بويىچه ئىزدهش، شهخس ياكى -بىرى، كىشىلهرنىڭ يىلتىز 

چهتئهل ئىلىم ساھهسىده . جهمهتنىڭ كېلىپ چىقىش تارىخىنى ئېنىقالشتهك كونكرېت پائالىيهت

Genealogy  هنه بهزىده كونكرېت ئىبارىسى بهزىده مهنبهشۇناسلىق مهنىسىده قوللىنىلسا، ي

سۆزىنىڭ ئهڭ ” گېنېئالوگىيه“مهيلى نېمىال بولسۇن، . نهسهبنامىلهرنى كۆرسىتىدىغان ئهھۋالمۇ باردۇر

مۇۋاپىق مهنىسى ئۇنى ئائىله تارىخى ئۈستىدىكى تهتقىقات ياكى ھهر بىر كىشىنىڭ ئۆز يىلتىزىنى ئىزدىشى 

  .دهپ ئىزاھالشتۇر

ىبارى بىلهن ئهجدادتىن ئهۋالدقا قهدهر قانداشلىق زهنجىرىنى  ئىبارىسى مهنا ئېتشۇناسلىقنهسهب

 دېگهنلىك، ياكى نهسهب زهنجىرى ھهم ئائىله شهجهرىسىنى تهتقىق قىلىماق دېگهن ئىككى خىل دېمهكئىز

كهڭرهك مهنىده ئۇنىڭدىكى نۇقتىلىق ئىش بىر جهمهت ياكى ئائىلىنىڭ ئهجدادلىق . مهنىده كېلىدۇ

بۇنداق تهتقىقات كۆپىنچه جهمهت ياكى . ر يىراق تارىخ ئىچىدىن ئىزدهشتىن ئىبارهتلېنىيىسىنى ئىمكانقهده

  .نى بىلىشنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇئائىله تارىخىنى ھهم جهمهت ئهنئهنىسى

يۇقىرىدا تىلغا ئالغىنىمىزدهك، نهسهبشۇناسلىقتا تهتقىق قىلىنىدىغان تۈپ مهسىله ـــــ نهسهب 

ئىبارىسى ئهرهب تىلىدىن ئۇيغۇر  ) النسب (  »نهسهب«هب دېگهن نېمه؟ ئۇنداقتا نهس. مهسىلىسىدۇر

نىكاھ “، ” تۇغقان- ئۇرۇق “تىلىغا ئۆزلهشكهن سۆز بولۇپ، ئۇنىڭ ئىسىم شهكلى مهنا جهھهتتىن 

بىرهر “دېگهن مهنىلهرنى بىلدۈرسه، پېئىل بولۇپ كهلگهنده ” قانداشلىق مۇناسىۋهت“ۋه ” مۇناسىۋىتى

تهۋه “، ”نىسبهت بهرمهك“بۇ سۆز يهنه . مهنىسىنى بىلدۈرىدۇ” ىلتىزىنى سۈرۈشته قىلماقكىشىنىڭ ئهجداد ي

، »ئۇرۇغ«، »كېلىپ چىقىش«ئۇيغۇر تىلىغا ئۆزلهشكهنده  . دېگهن مهنىلهرده تۈرلىنىدۇ” دهپ بىلمهك

لىك ھالدا بۇ ئىباره بىلهن مۇناسىۋهت. ۇ دېگهن مهنىلهر بويىچه ئىستېمال قىلىنىد» ئهجداد«ۋه » جهمهت«

، )نهسهبى تونۇلمىغان(» نهسهبسىز«، )نهسهب سۈرۈشتۈرۈش(» نهسهبچىلىك«يهنه ئۇيغۇر تىلىدا 

  .قاتارلىق سۆزلهر تۈرلىنىپ ئىشلىتىلىدۇ) نهسهبى ئابرويلۇق، ئهجدادلىرى مهشھۇر(» نهسهبلىك«

 –ۇرۇق ناھايىتى ئېنىقكى، نهسهبشۇناسلىقتا تهتقىق قىلىنىدىغان ئاساسلىق مهسىله ــــ ئ
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تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىگه ئىگه بولغان، بىر ئائىله ياكى جهمهتتىكى كىشىلهرنىڭ ئهجداد ۋه ئهۋالدلىق 

 ئهۋالدلىق –ۋهھالهنكى، بىر ئائىله ياكى جهمهتنىڭ ئهجداد . مۇناسىۋىتىنى ئېنىقالپ چىقىشتىن ئىبارهت

 ئائىله ـ جهمهت تارىخى ــــــ تارىخىي مۇناسىۋهتلىرىنى ئېنىقالپ چىقىش ئارقىلىق يېزىلىدىغان

دېگهن » نهسهبنامه« ئىبارىسى يهنه Genealogyمۇناسىپ ھالدا، ياۋروپا تىللىرىدا . نهسهبنامىدۇر

ھهتتا بىر . ىمىغان نامالر بىلهن ئاتىلىدۇشنهسهبنامه ئوخشىمىغان مىللهرلهرده ئوخ. مهنىدىمۇ ئىشلىتىلىدۇ

مهسىلهن، خهنزۇالردا . سۆزلهرده ئاتىلىش شهكىللىرىمۇ بارىدا نهسهبنامىنىڭ ئوخشىمىغان مىللهت تىل

 قاتارلىق نامالر بىلهن ئاتالسا، 宗谱 ،世谱 ،族谱 ،家谱 ،家乘 ،会通谱 ،支谱 ،房谱نهسهبنامه 

ئائىله ياكى جهمهت دهرىخى (  Family Treeياكى   Genealogyئىنگىلىز تىللىق مىللهتلهرده نهسهبنامه 

دهپ ئاتالغانلىقى ” تۆز بىتىك“ا بۇ سۆزنىڭ ئىسالمىيهتتىن بۇرۇن ئۇيغۇر تىلىد. ۇدهپ ئاتىلىد) مهنىسىده

ئىبارىسى ” بىتىك“دېگهن مهنىنى بىلدۈرسه، ” جهمهت”ياكى ” ئائىله“ئىبارىسى " تۆز"بۇ يهرده . مهلۇمدۇر

ئۇنىڭدىن سىرت . يازما مهنىلىرىده كېلىدىغان بىر سۆزدۇر” كىتاب“، ”پۈتۈك“ھهممىگه مهلۇم بولغىنىدهك 

ھازىر قۇمۇل ئۇيغۇرلىرى ئارىسىدا قوللىنىلىپ ” جۇرۇڭقاي“بنامه مهنىسىنى بېرىدىغان يهنه بىر سۆز نهسه

چۈنكى . ئىبارىسىنىڭ قهدىمكى ئالتاي تىللىرىغا ئورتاق بىر سۆز ئىكهنلىكى مهلۇم” جۇرۇڭقاي“. كېلىنمهكته

يىل “، ”كالېندار“دېگهن بىر سۆز بار بولۇپ، ئۇنىڭ تۈپ مهنىسى ” رۇخهيوج“موڭغۇل تىلىدا 

بىر جهمهتنىڭ تارىخىنىڭ “بۇ سۆزنىڭ ئۇيغۇر تىلىدىكى ئىستېمال شهكلىدىن بىز . دېگهنلىكتۇر” ھېسابى

دېگهن مهنىنى چۈشهنگىنىمىزده، ئۇنداقتا قهدىمده ئۇيغۇرالدىمۇ ” يىل ھېسابى

  .اليمىزغانلىقىغا جهزم قىالالدهپ ئات” جۇرۇڭقاي“نهسهبنامىلهرنىڭ  

ىق ئىلمىده تهتقىق قىلىنىدىغان تۈپ مهسىله قانداشلىق مۇناسىۋىتىگه ئىگه كىشىلهرنىڭ نهسهبشۇناسل

شۇ سهۋهبتىن، نهسهبنامىده ئائىله ياكى .  ئهۋالدلىق مۇناسىۋىتىدۇر–ئائىلىۋىي مۇناسىۋىتى، يهنى ئهجداد 

شۇ سهۋهبتىن، . جهمهتتىن ھالقىغان كىشىلهرنىڭ ھهر خىل ئىجتىمائىي مۇناسىۋىتى مۇالھىزه قىلىنمايدۇ

ئائىله ياكى جهمهت نهسهبشۇناسلىق ئىلمىده ئالدى بىلهن چۈشىنىشكه تېگىشلىك بىر ئۇقۇم بولۇپ 

  .ھېسابلىنىدۇ
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ئائىله جهمئىيهتنىڭ ھۈجهيرىسى، ئىنسان ئاپىرىده بولغاندىن تارتىپ ئادهم بىلهن ئادهم 

 مۇناسىۋهت دهل ئائىلىۋىي ئوتتۇرىسىدا شهكىللهنگهن ئهڭ قهدىمىي شۇنداقال ئهڭ ئومۇميۈزلىك

ئائىله نىكاھ مۇناسىۋىتى ۋه قانداشلىق مۇناسىۋهت ئاساسىدا شهكىللىنىدىغان ئىجتىمائىي . مۇناسىۋهتتۇر

تۇرمۇشنىڭ بىر خىل تهشكىلىي شهكلى بولۇپ، ئۇ مهنا ئېتىبارى بىلهن قارىغاندا ئورتاق تۇرالغۇ، 

.  ئاالھىدىلىكى قىلغان بىر خىل ئىجتىمائىي گۇرۇھتۇرئىقتىسادىي ھهمكارلىق ۋه ئهۋالد تۇغۇشنى ئۆزىنىڭ

ئوخشىمىغان جهمئىيهت ۋه مهدهنىيهتته ئوخشىمىغان ئائىله ئهندىزىسى شهكىللىنىدۇ، شۇنداقال ئۇنىڭدىن 

ئىنسان .  ئادىتى، ئائىله ئهنئهنىسى ۋه ئائىله مهدهنىيىتى كېلىپ چىقىدۇ–ئوخشىمىغان ئائىله ئۆرپ 

اقىتالردا بىر بىرى بىلهن قانداشلىق ۋه نىكاھ مۇناسىۋىتىگه ئىگه كىچىك ئائىلىلهر تارىخىدىكى كۆپىنچه ۋ

يهنه بىر خىل ئهھۋالدا، . مهلۇم بىر جۇغراپىيىلىك رايوندا ئولتۇراقلىشىپ مهھهللىلهرنى شهكىللهندۈرگهن

رتالرغا كۆچۈپ كېيىنكىرهك دهۋرلهرده بهزى ئائىلىدىكى ئهزاالر ئۆز مهھهللىلىرىدىن ئايرىلىپ باشقا يۇ

كېلىپ، ئۆزلىرى بىلهن قانداشلىق ۋه نىكاھ مۇناسىۋىتى بولمىغان كىشىلهر بىلهن ئارىلىشىپ 

ئولتۇراقالشقاندا، بۇ كىشىلهرنىڭ ئۇالرنىڭ جهمهت ھهققىدىكى قاراشلىرى سىرتقىي تهسىرگه مۇقهررهر 

ھازىرقى  بۇنداق يۈزلىنىش. ئۇچراپ تۇرغان ھهم ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلهن بارغانچه سۇسلىشىپ كهتكهن

  .زاماندىكى چوڭ شهھهرلهرده تېخىمۇ گهۋدىلىك بولماقتا

ئهۋالدلىق مۇناسىۋهتلىرىگه دىققهت قىلغان -نهسهبشۇناسالر بىر جهمهتتىكى كىشىلهرنىڭ ئهجداد

تىده ىۋاقىتتا، ئائىلىسىنى بىئولوگىيلىك مۇناسىۋهت ۋه نىكاھ مۇناسىۋىتىدىن تۈزۈلگهن بىر تور سۈپ

نىڭ ئۆتمۈشى ھهققىده ئوخشىمىغان نۇقتىالردىن ) جهمهت(دهرۋهقه، ھهربىر نهسهبشۇناس ئائىله . ۇيدۇتون

ئۇنداقتا، ئائىله ياكى جهمهتنى قانداق . سوئالالرنى ئوتتۇرىغا تاشالپ، ئۇالرغا جاۋاب بېرىشكه تىرىشىدۇ

  ؟مكىنۇمنۇقتىالردىن چۈشىنىش 

  .ن گهۋدهسلهردىن بىرلهشكه يهككه شهخ ـــئائىله. 1

ھاياتىي نىڭ شهخسبىر يهككه ھهر  ، شۇنداقال تارىخىنىڭ ئهڭ ئاددىي شهكلى ــــئائىله

سكه ئائىت  شۇ شهخسهرگۈزهشتلهرئهمما بۇنداق . سهرگۈزهشتلىرىنىڭ كۆپىنچىسى روي بېرىدىغان سورۇندۇر
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بولغان ر بىلهن  ئۆزى ياشىغان دهۋڭسنى شۇ شهخ تېخىمۇ مۇھىمى بولماستىن، بهلكىال بولۇپپاكىتالر

بىر ئائىلىده ھهرخىل مۇناسىۋهتتىكى بىرقانچه كىشى بىلله . تۈرلىك مۇناسىۋهتلىرى يۈز بېرىدىغان جايدۇر

بىرىگه نىسبهتهن قانداق مۇناسىۋهتته بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، ئالدى بىلهن ئۇالر - ياشايدۇ، ئۇالر بىر

ئۇالرنىڭ تارىخى . ي سهرگۈزهشتلىرى بار بولىدۇىتارىخبۇ يهككه ئادهملهرنىڭ ئۆز ئالدىغا . يهككه ئادهمدۇر

 بوالاليدۇكى، ئهمما ئائىلىسىنىڭ تارىخى بئۇالرنىڭ ئائىلىسىنىڭ تارىخىنى تهشكىل قىلىدىغان تهركى

شۇڭا، جهمهتتىكى ھهربىر كىشىنى يهككه گهۋده دهپ تونۇپ، ئۇالرنىڭ . ئۇالرغا ۋهكىللىك قىاللمايدۇ

 نهسهبشۇناسلىقتا ھهممىدىن مۇھم ئورۇندا تۇرىدىغان ئىش بولۇپ  ــــيورۇتۇشھاياتي سهرگۈزهشتلىرىنى 

  .ھېسابلىنىدۇ

  .مهركهز قىلغان تۇرمۇش ئهندىزىسى تۇرالغۇنى  ـــئائىله. 2

ئائىلىمۇ . بىرىگه تايىنىپ ياشايدۇ- بىر ئائىلىگه مهنسۇپ كىشىلهر مۇئهييهن بىر تۇرالغۇ دائىرىسىده بىر

ي جهريانغا ئىگه بولىدۇ، بۇ جهرياندا ئۇنىڭ كۆلىمى كېڭىيىدۇ ياكى ىش بىر ھاياتخۇددى ئادهمگه ئوخشا

 كىشى، ①قهدىمكى دهۋرلهرده ئائىلىلهرده بىرقانچه بوغۇن. تارىيىدۇ، شۇنداقال قۇرۇلمىسىمۇ ئۆزگىرىدۇ

ئۇيغۇر يېقىنقى دهۋرلهرده . تۇغقانچلىق مۇناسىۋىتىگه بىر تۈركۈم ئادهم بىلله ياشايتتى-ھهتتا ئۇرۇق

 بوغۇن ئۈچمومىالردىن ئىبارهت - ئانا، پهرزهنت ۋه بوۋا- جهمئىيتىده ئائىلىلهرنىڭ ئهندىزىسى ئاساسهن ئاتا

ئهمما ھازىرقى دهۋرلهرده مۇتلهق كۆپ ئائىلىلهر كىچىك ئائىله . بىلله ياشاشتىن ئىبارهت بولۇپ كهلدى

  .ئهندىزىسىگه قاراپ يۈزلهنمهكته

  .ي سىستېماىىۋى، ئىجتىمائ بىر خىل مهن ــــئائىله. 3

ئائىله شۇ مۇناسىۋهتكه ئىگه كىشىلهر ياشايدىغان تۇرالغۇ بولۇپال قالماستىن، مۇھىمى ئۇ شۇ كىشىلهرنى 

بىرىگه قارىتا تۈرلىك مهسئۇلىيهتلهرنى يۈكلهپ -بىرىگه باغالپ تۇرىدىغان، بىر-ھېسسي جهھهتته بىر

اسلىق ۋه جهمئىيهتشۇناسلىق پهنلىرى ساھهسىده خولوگىيه، ئىنسانشۇنىپس. تۇرىدىغان سىستېمىدۇر

                                         
» پهرزهتنتلهر«ئىبارىسى ئهرهبچىده » ئهۋالد«چۈنكى، . ئىبارىسىنىڭ ئورنىغا ئىشلىتىلىدۇ» ئهۋالد«هنگهن  بۇ كىتابتا كىشىلهر ئادهتل بوغۇن ئىبارىسى ①

، نهۋرىلهرنى )ياكى بوغۇن(، ئۇالرنىڭ پهرزهنتلىرىنى ئىككىنچى قاتالم )ياكى بوغۇن(مهنىسىدىكى سۆز بولۇپ، ئۇ مهنا جهھهتتىن ئاتا ۋه ئانىنى بىر قاتالم 
مهلۇم بىر شهخسنىڭ پهرزهنتلىرى ۋه نهۋره كۆرسهتمهستىن، دهپ بۆلگهنده تىلغا ئېلىنىدىغان قاتالم ياكى بوغۇننى ..... ، ) ياكى بوغۇن(ئۈچىنچى قاتالم 

  .ئاپتوردىنــــ بوغۇن بولسا يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان مهنىنى بىلدۈرىدۇ،ھهم بۇ كىتابتا شۇ بويىچه ئىشلىتىلىدۇ.  چهۋرىلىرىنى كۆرسىتىشكه ئىشلىتىلىدۇ–
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يېقىنقى مهزگىللهرده ئىشلهنگهن تهتقىقاتالردىن مهلۇم بولىدۇكى، ئائىلىنىڭ ئىچىده مهۋجۇد بولغان 

ي تۇيغۇالر ئۇزاق داۋامالشقاندىن سىرت، كېيىنكى ئهۋالدالرغا سىقىلىق ئهندىزىلىرى ۋه ھېس-ھهرىكهت

كى، دۇربىر ئائىله شۇنداق بىر سهينا ھهر.  زاھىر بولىدۇ تهكراردىدىمۇتهسىر كۆرسىتىپ، ئۇالرنىڭ ۋوجۇ

تۇيغۇلىرىنى يېتىلدۈرىدۇ ۋه -سلهر ئۆزىنىڭ ئۆزى ھهققىدىكى ۋه باشقىالر ھهققىدىكى ھېسئۇالردا شهخ

تۇيغۇالر ئۆز نۆۋىتىده شۇ كىشىلهرنىڭ جهمئىيهتته قانداق بىر رولنى -بۇنداق ھېس. پىشۇرىدۇ

جىرىشته قانداق ېقىنى، قانداق ساالھىيهتنى تالاليدىغانلىقىنى، ھاياتىدىكى ئىشالرنى بئوينايدىغانلى

ي ھۈجهيرىسىال ىجهمئىيهتنىڭ مادد-شۇڭا، ئائىله. مهقسهدلهرنى بېكىتىدىغانلىقىنى بهلگىلهيدۇ - مۇددىئا

  . ئهمهس، بهلكى يهنه مهنىۋى ھۈجهيرىسىدۇر

  :مۇنداق تهرهپلهرنى ئويلىشىپ بېقىشقا ئهرزىيدۇئائىلىنى مهنىۋى سىستېما دهپ قارىغاندا، 

  ئائىلىدىكى قارار چىقىرىش جهريانلىرى؛

 ي ياردهملهر؛ىساخاۋهت ئىشلىرى ۋه ئهمهل- ئائىله جهمئىيهتكه قىلىپ بهرگهن خهير

 ئائىلىدىكى زىددىيهتلهرنىڭ تۈرى ۋه خاراكتېرى؛

رقانچه بوغۇن كىشىلهر ۋوجۇدىدا زاھىر قىلىق ئهندىزىلىرىنىڭ بى-ئائىله دائىرىسىده مهلۇم ھهرىكهت

 بولۇشى؛

 شهرىپىنىڭ مهنبهسى سۈپتىده قارىلىدىغان نهرسه؛- ئائىلىنىڭ شۆھرىتى ۋه شان

 ئائىله ئهنئهنىسى، ئائىله ئهخالقى ۋه ئائىله پهرھىزلىرى؛

قورامدىكى كىشىلهرنىڭ روللىرى ۋه - ئائىلىدىكى ئهر ۋه ئايالالر ھهم ئوخشىمىغان ياش

 تلىرى؛مهسئۇلىيه

     ئهلۋهتته، بۇ يهرده نهسهبشۇناسلىقتا تىلغا ئېلىنىۋاتقان ئائىله ئهينى بىر تۇرالغۇدا بىلله ياشايدىغان، 

ئايرىم -تۇغقانچىلىق مۇناسىۋهتكه ئىگه كىشىلهرنىال كۆرسىتىپ قالماستىن، بهلكى مۇھىمى ئايرىم- ئۇرۇق

  .ۋه بولغان بارلىق تارماق ئائىلىلهرنىمۇ كۆرسىتىدۇتۇرالغۇالردا ئولتۇراقالشقان بولسىمۇ، بىر جهمهتكه ته

  .ي بىرلىكتۇرى ئىقتىساد ـــئائىله. 4
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ئائىلىلهر يهنه جهمئىيهتتىكى تاۋارالرنىڭ ۋه مۇالزىمهتلهرنىڭ ئىشلهپچىقىرىلىشىغا ھهم ئىستېمال 

ۇالتلىرى ئاساسهن ھقانچىلىق، چارۋىچىلىق مهھسېد.  بىرلىكتۇرينىشىغا تهسىر كۆرسىتىدىغان ئىقتىسادىىقىل

مۇ ئائىلىلهر دائىرىسىده ) سېتىق ماللىرى-سودا(قىسىم تاۋار  ئائىلىلهرده ئىشلهپچىقىرىلىدۇ، بىر

ھهتتاكى . سانائهتمۇ ئاساسهن ئائىلىلهرگه مهركهزلهشكهنقولئۆتكهن دهۋرلهردىكى . ئىشلهپچىقىرىلىدۇ

سانائهت . ي بىرلىكلهر ئىدىىغان ئىقتىسادئۆزىنى قامدايدى- ئىلگىرىكى دهۋرلهرده نۇرغۇن ئائىلىلهر ئۆز

ي ئورگان بولۇپ ىمۇھم ئىقتىسادھېلىھهم تېخنىكا دهۋرىدىمۇ ئائىلىلهر -دهۋرى ۋه ھازىرقىدهك ئۇچۇر

  .تۇرماقتا

 بىلهن بئائىلىده چىقىرىلغان تۈرلىك قارارالر ئائىله ئهزالىرىنىڭ ئۇالرنىڭ جهمئىيهتته قانداق كهسى

ئائىله ئهزالىرى شۇغۇلالنغان كهسىبلهر يهنه كېيىنكى ئهۋالدالرنىڭمۇ . ر كۆرسىتىدۇشوغۇللىنىشىغا چوڭ تهسى

ئهمگهك كۈچلىرىنىڭ بىر جايدىن . شۇ كهسىبلهر بىلهن شوغۇللىنىشى نهتىجىسىده ئىزچىللىققا ئىگه بولىدۇ

ائىله يهنه بىر جايغا يۆتكىلىشىده ئائىله ھهل قىلغۇچ ئامىل سۈپتىده رول ئوينىغاندىن باشقا، ئ

  .قۇرۇلمىسىدىمۇ موشۇنىڭغا مۇناسىپ رهۋشته ئۆزگىرىدۇ

 . مهدهنىيهتنىڭ بۆشۈكىدۇر ـــئائىله. 5

ئۈمىدلىرى پهيدا بولۇپ -كىشىلهرنىڭ قىممهت قاراشلىرى، پوزىتسىيه ۋه مهۋقهلىرى، ئارزۇ ـــ ئائىله

كىشىلهرنىڭ دۇنيا قاراشلىرىنىڭ ئائىلىده . يېتىلىدىغان ۋه كېينكى ئهۋالدالرغا يهتكۈزىلىدىغان بىر جايدۇر

ي ىيېتىلىشى خېلى ئۇزاق بىر جهريان بولۇپ، ئائىله بۇ جهھهتته مهكتهپ، ئىش ئورنى ۋه ھهرخىل ئىجتىمائ

گىزلىك ېئائىلىلهر مهدهنىيهتنىڭ داۋاملىشىشىدا زۆرۈر بولغان ن. پائالىيهتلهردىنمۇ چوڭراق رول ئوينايدۇ

دۈرگهندىن سىرت، ھهربىر كىشىنىڭ ئۆزىنىڭ جهمئىيهتتىكى ئورنىغا قاراشالرنى ئۆزىدىكى كىشىلهرگه سىڭ

 مهدهنىيهت ۋه قىممهت قاراشلىرىنىڭ ىنهسهبشۇناسلىقتا ئائىلىۋ. قانداق قارىشىنىڭ يوللىرىنىمۇ ئۈگىتىدۇ

  .بىرىدىن قانداق پهرقلىنىدىغانلىقىغا ۋه ئوخشاپ كېتىدىغانلىقىغا دىققهت قىلىنىدۇ-بىر

دا ئېيتىپ ئۆتۈلگهن بهش يۇقىرىئۆز تهتقىقاتلىرىنى ئائىلىنىڭ )  تارىخچىلىرىمهتجه(نهسهبشۇناسالر 

  .مۇمكىنخىل تهرىپىدىن خالىغان بىر تهرهپكه مهركهزلهشتۈرۈشى 
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ئورتاق   تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىگه ئىگه بولغان قانچه بوغۇن كىشىلهرنىڭ – ئۇنىڭدا ئۇرۇغ ئائىلىنى

  :ئىككى تۈرگه ئايرىشقا بولىدۇاق مۇندياشايدىغانلىقى نۇقتىسىدىن 

 تهشكىل تاپىدىغان ال خوتۇن ۋه ئۇالرنىڭ پهرزهنتلىرىدىن-بۇ بىر جۈپ ئهر : بىرى، يادرو ئائىله

  .بۇنى يهنه مېكرو ئائىله دهپ ئېيتىشقىمۇ بولىدۇ. ئائىلىنى كۆرسىتىدۇ

 ي قىلغان پهرزهنتلىرى خوتۇن ۋه ئۇالرنىڭ تو-بۇ بىر جۈپ ئهر : چى بىرى، كېڭهيگهن ئائىلهئىككىن

تهشكىللهنگهن ئائىلىنى   دىن)ئهۋالدلىرى... جۈملىدىن پهرزهنتلىرى ۋه ئىككىنچى، ئۈچىنچى، (

بۇنداق ئائىله ئهندىزىسىده بىر قانچه يادرو ئائىلىلهر قانداشلىق مۇناسىۋىتى سهۋهبىدىن بىر . كۆرسىتىدۇ

ېڭهيگهن ئائىلىدىن بىر مهزگىلدىن كېيىن ئايرىلىپ ئهگهر تارماق يادرو ئائىلىلهر ك. ئۆمۈر بىرگه ياشايدۇ

مۇشۇنداق كېڭهيگهن ئائىلىلهرنى كىچىك . كهتسه، ئۇنداقتا بۇ ئوخشاشال كېڭهيگهن ئائىله بولماي قالىدۇ

  .كۆلهملىك جهمهت دهپ ئاتاشقا بولىدۇ

ندهك دېگه" بىر يهرگه توپالنغان كىشىلهر"، "توپ"ئهرهبچه ئاتالغۇ بولۇپ، مهنىسى " جهمهت"

 تار مهنىده قانداشلىق ۋه نىكاھ مۇناسىۋىتىدىن بارلىققا كهلگهن بىر توپنى جهمهت. مهنىلهرگه ئىگه

الر بار " ئوغۇش"ۋه " باغ"ئىبارىسى بىلهن تهڭداش ئاتالغۇ " جهمهت"قهدىمكى تۈرك تىلىدا . كۆرسىتىدۇ

ئىسالمىيهتتىن كېيىن . ردا ئۇچرايدۇ تارالق مهڭگۈ تېشى ۋه باشقا مهڭگۈ تاشال-بولۇپ، بۇ ئىبارىلهر ئۇيۇق 

  .سۆزى ئالمىشىپ كهڭ ئىشلىتىشكه سازاۋهر بولۇپ كهتكهن" جهمهت"بۇ سۆزلهر ئورنىغا 

ئائىله ئهزالىرىنىڭ ئۈزلىكسىز تۇغۇلۇشى ۋه چوڭىيىشىغا .  ئۆزگىرىپ تۇرىدۇئۈزلىكسىزئائىله 

 نۇرغۇن ،ئادهتته. ى بارلىققا كېلىدۇئهگىشىپ، ئائىلىنىڭ قۇرۇلمىسىدا كېڭىيىش ۋه چوڭىيىش يۈزلىنىش

ئائىلىلهرنىڭ قانداشلىق ۋه نىكاھداشلىق مۇناسىۋىتىدىن تهشكىل تاپىدىغان تېخىمۇ چوڭ كۆلهمدىكى 

يهتته ئاساسهن ئاتا تهرهپ قان جهمهت ئهنئهنىۋىي جهمئى. اتايمىزئىجتىمائىي توپنى جهمهت دهپ ئ

ھازىر ئانا تهرهپ قان . نى كۆرسهتكهنئائىلىلهر توپىسىستېمىسىغا تهۋه ئائىلىلهردىن تهشكىللهنگهن 

جهمهتنىڭ . سىستېمىسىغا تهۋه ئائىلىلهرنىمۇ جهمهت دائىرىسىده ھېساباليدىغان يۈزلىنىش بارلىققا كهلمهكته

يهنى، جهمهتكه تهۋه . بىرى، قانداشلىق ئامىلى: ئۇالر. شهكىللىنىشى ئۈچۈن بىر قانچه ئامىل زۆرۈر بولىدۇ
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رماق ئائىلىلهردىكى ئهر جىنىسلىق كىشىلهر ئورتاق ئهجدادقا ئىگه بولۇش؛ ئىككىنچى بىرى، يهر ھهر بىر تا

ده توپلىشىپ ) يهنى بىر مهھهلله(يهنى، قانداشلىق مۇناسىۋهتكه ئىگه ئائىلىلهر بىر يهر . ئامىلى

ت، ئورتاق ئولتۇراقالشقان بولۇش؛ ئۈچىنچى بىرى، ئورتاق بىر رهھبهر، مۇناسىپ تهشكىلىي ئاپپارا

مانا مۇشۇنداق . نى ھازىرلىغان بولۇش تۈزۈم ئامىلى– مۈلۈك، قائىده -پائالىيهت سورۇنى، ئورتاق مال 

. ئامىلالر ھازىرالنغاندىال ئاندىن جهمهتتىن ئىبارهت بۇ ئىجتىمائىي گهۋده نورمال مهۋجۇد بولۇپ تۇرااليدۇ

 - چىدىكى تارماق ئائىلىلهر ئۆزلىرىنىڭ ئۆرپ جهمهت ئى. جهمهتنىڭمۇ ئوخشىمىغان ئهندىزىسى بار بولىدۇ

 ئادىتى، جهمهت ئهنئهنىسى - ئادىتى، مهدهنىيىتى ۋه ئهنئهنىسى ئارقىلىق جهمهتنىڭ ئۆزىگه خاس ئۆرپ 

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، جهمهت ئىچىده قانداشلىق، ئۇرۇقداشلىق . ۋه جهمهت مهدهنىيىتىنى شهكىللهندۈرىدۇ

لغان كىشىلهرنىڭ بىر بىرىنى ئاتاشتا قوللىنىدىغان مۇرهككهپ ئاتاق سۆزلىرى ۋه نىكاھ مۇناسىۋىتىگه ئىگه بو

  . سىستېمىسى بار بولىدۇ

ا سجهمهت بىلهن ئائىلىنىڭ مۇناسىۋىتىده، ئائىله بول. ئائىله بىلهن جهمهت زىچ مۇناسىۋهتكه ئىگه

. ىنى قوبۇل قىلىدۇئهمهلىي گهۋده بولۇپ، ئۇ يهنه نۇرغۇن تهرهپلهرده جهمهتنىڭ باشقۇرۇشكونكرېت 

ئۇنىڭدىن باشقا، نۇرغۇن جايالر ۋه مىللهتلهرده جهمهت ئانچه روشهن دهرىجىده مهۋجۇد ئهمهس بولۇپ، 

ۋهھالهنكى . جهمهتنىڭ قۇرۇلما شهكلى خېلىال سۇسلىشىپ كهتكهن، پائالىيهتتىن خېلى بۇرۇنال توختىغان

بۇنىڭدىن شۇنداق ئېيتىشقا . ده مهۋجۇدتۇرئائىله بولسا ھېلىھهم ناھايىتى ئېنىق ۋه كونكرېت دهرىجى

بولىدۇكى، ئائىله بولسا جهمئىيهتنىڭ ھۈجهيرىسى ۋه تهشكىلىي قىسمى، جهمهت بولسا پهقهت بىر خىل 

 تۇغقانلىق مۇناسىۋىتىگه ئىگه بىر قانچه بوغۇن –ئۇرۇغ نهسهبشۇناسلىقتا  .مۇھىم ئىجتىمائىي ھادىسىدۇر

قىلىنغاندا، ئهشۇ كىشىهرنىڭ ئائىلىۋىي مۇناسىۋىتىده جهمهتنىڭ كىشىلهرنىڭ مۇناسىۋىتى مۇالھىزه 

يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ئاالھىدىلىكلىرى بار ياكى يوق بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، قانداشلىق مۇناسىۋهتكه 

قانداشلىق مۇناسىۋهتكه ئىگه بولغان تارماق . ئىگه بولغان ئائىلىلهرنىڭ توپى جهمهت سۈپىتىده قارىلىدۇ

ىلىلهر جۇغراپىيىلىك ئورۇن جهھهتته بىر جايدا توپلىشىپ ئولتۇراقالشمىغان ھهمده ئۇالرنىڭ ئۆتكهن ئائ

دهۋرلهردىكىدهك ئورتاق ئىقتىسادىي قۇرۇلمىسى بولمىغان ئهھۋالدىمۇ، ئۇالر يهنه ئوخشاشال بىر جهمهت 
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 كونكرېت نىڭ تارىخىدىكىبىر جهمهتشۇنىڭ بىلهن بىرگه، نهسهبشۇناسلىقتا . سۈپىتىده تهتقىق قىلىنىدۇ

 پاكىتالردىن كۆره، جهمهتنىڭ ئوخشىمىغان ۋاقىت ۋه ئورۇندا قانداق ئۆزگهرگهنلىكىگه كۆپرهك تارىخىي

  .دىققهت قىلىنىدۇ

بۇ . ئانا ۋه پهرزهنتلهردىن تهشكىل تاپىدۇ- ئاتا)(nuclear family  ئائىلهيادروھهرقانداق بىر 

 ئائىله يادرو. نچىلىق مۇناسىۋىتىنىڭ ئاساسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇتۇغقا-بارلىق جهمئىيهتلهردىكى ئۇرۇق

  خوتۇنالر- بولغۇچى ئهر ئانا-يهنى ئاتا. ئىككى خىل ئوخشاش بولمىغان مۇناسىۋهتتىن شهكىللىنىدۇ

نىكاھ . سىدىكى قانداشلىق مۇناسىۋهتىئانا بىلهن پهرزهنت ئوتتۇر-ئوتتۇرسىدىكى نىكاھ مۇناسىۋىتى ۋه ئاتا

ئارقىلىق شهكىللىنىدىغان قانۇنىي مۇناسىۋهت بولۇپ، نىكاھ ئارقىلىق بىر ئهر ) توي( تى نىكاھمۇناسىۋى

ئانىسى، -كىشى ئۆزىنىڭ خوتۇنى بىلهن نىكاھ مۇناسىۋىتىنى ئورنىتىپال قالماستىن، بهلكى شۇ ئايالنىڭ ئاتا

ىالرنىڭ پهرزهنتلىرى بىلهن ئان-ئهمما ئاتا. قېرىنداشلىرى ۋه ھهمشىرىلىرى بىلهنمۇ مۇناسىۋهت ئورنىتىدۇ

لىك قانداشلىق مۇناسىۋهت بولۇپ، بۇ نىكاھ مۇناسىۋىتىگه ئوخشاش ىبولغان مۇناسىۋىتى بىئولوگىي

تىن ئهلۋهتته، قانداشلىق مۇناسىۋىتى مهلۇم دهرىجىده نىكاھ. بۇزىۋهتكىلى بولىدىغان مۇناسىۋهت ئهمهستۇر

ئانىدىن تۇغۇلغان - ئارا نىكاھالنغان ئاتا-لغاچقا، ئۆزه ئاساسلىنىدىغان بوهتك مۇناسىۋقانۇنىيئىبارهت 

ئانىدىن تۇغۇلغان پهرزهنتلهردىن ساالھىيهت جهھهتتىن -ان ئاتامىغپهرزهنتلهر نىكاھ مۇناسىۋىتى ئورنات

  .پهرقلىنىدۇ

 تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىنىڭ  ئائىله دائىرىسىدىكى   نۇرغۇن جهمئىيهتلهر تهرىپىدىن ئېتراپ قىلىنىدىغان

ئۇالر بولۇپ، بۇ كىشىلهر بىلهن  )pseudo kinship(  يالغان تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتى ـــى شهكلىچۈچىنئ

تۇتۇق ئانىالر بىلهن تۇتۇق -سىدىكى تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتى، تۇتۇق ئاتاى پهرزهنتلهر ئوتتۇرالغانبېقىۋ

 قهسهمياد قىلىشىپ رىشىپ ياكىېسىدىكى تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتى، قول بىپهرزهنتلهر ئوتتۇر

  .تارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ھهمشىرىلىك مۇناسىۋهت قا ياكىشهكىللهندۈرگهن قېرىنداشلىق

 ۋه ئائىله  قۇرۇلمىسى، ئائىلىلهرنىڭ كۆلىمى ــــدىكى مۇھم بىر تهرهپىق تهتقىقاتىنهسهبشۇناسل

تىده ئائىلىلهر چوڭ ىيىىنسان جهمئ ئتىن بۇيانختارى. نى بىلىشتۇر ئادىتى ھهم ئائىله مهدهنىيتى–ئۆرپ 
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كۆلهملىك ئۇرۇق بويىچه توپلىشىپ ياشايدىغان ھالهتتىن، جهمهت بويىچه بىر چوڭ ئائىلىده ياشايدىغان 

ئانا ۋه پهرزهنتلهر بىلله ياشايدىغان ئائىله ئهندىزىسىدىن ھازىر تېز -موما، ئاتا-ھالهتكه، ئاندىن بوۋا

ا بىلهن پهرزهنتلهردىنال تهشكىل تاپىدىغان كىچىك ئائىله بىرلىكى ئان- سۈرئهتته ئومۇملىشىۋاتقان ئاتا

دىكى ھهربىر ئائىله يۇقىرى. بويىچه ياشايدىغان ئهندىزىگه ئۆزگىرىپ كهلدى ھهم ئۆزگهرمهكته

ئهندىزىسىده ئائىله ئهزالىرىنىڭ مۇناسىۋىتى، ئىشلهپچىقىرىش ۋه تۇرمۇشتىكى ھهمكارلىق، ئىقتىسادنى 

قاتارلىقالرنىڭ قۇرۇلمىسى ... سلىق، نىكاھلىنىش ۋه نىكاھالنغاندىن كېيىنكى تۇرالغۇ،باشقۇرۇش ۋه ۋارى

ئائىله قۇرۇلمىسدا ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان ئائىله كۆلىمىنىڭ . بىرىدىن مهلۇم جهھهتلهرده پهرقلىنىدۇ-بىر

يىپ بېرىشى، شى، جهمهت ئهزالىرى ئوتتۇرىسىدىكى ھهمكارلىق مۇناسىۋهتلىرىنىڭ ئازىىكۈنسايىن تارىي

ھازىرقى دهۋردىكى كۆرىنهرلىك بىر ... ئانىالردىن ئايرىلىپ تۇرۇشى،-نىكاھالنغان پهرزهنتلهرنىڭ ئاتا

  .يۈزلىنىش بولسا كېرهك

دىكى كىشىلهرنىڭ تىغان مۇھم ئىشالرنىڭ بىرى جهمهتىنىد ئېنىقللىقتادېمهك، نهسهبشۇناس

كىشىنىڭ بىلله ياشىغانلىقى ) بوغۇننهچچه  (ئوخشىمىغان دهۋرلهرده ئهينى بىر ئائىلىده قانچىلىك

چىلىكى بولغان كىشىلهر مۇمكىنتۆۋهندىكى تىزىملىكته بىر ئائىلىده بىلله ياشاش . مهسىلىسىدۇر

  .كۆرسىتىلگهن

  قىز. 4           ئوغۇل   . 3                ئانا     .  2       ا      ئات. 1

  ھامما. 8      تاغا           . 7              موما       . 6        بوۋا     . 5

  ئىجاره ئېلىپ تۇرغۇچىالر         . 11     ئۆيدىكى مۇالزىمالر  . 10     دوست    . 9

  تۇغقان بولمىغان باشقا كىشىلهر. 12

 بىر ئائىلىنىڭ كۆلىمى ۋه قۇرۇلمىسىنى چۈشىنىش شۇ ئائىلىدىكى كىشىلهر يولۇققان ئهھۋالالرنى 

مهسىلهن، بىر ئائىلىده .  ئائىلىنىڭ تۇرمۇش ئهندىزىسىنى بىلىشنى يىپ ئۇچى بىلهن تهمىنلهيدۇھهمده شۇ

. مۇمكىنيوقلۇقىدىن شۇ ئائىلىنىڭ ئىقتىسادى ئهھۋالى ھهققىده ھۆكۈم قىلىش -مۇالزىمنىڭ بار

... ىكى،كىچىكل-لهرنىڭ چوڭ) خانه( يۆپهرزهنتلهرنىڭ سانى ئۇالرنىڭ تۇغۇلۇش تهرتىبى، ئائىلىدىكى ئ

خولوگالر چوڭ ىئۇنىڭدىن سىرت، پس. قاتارلىقالرنىڭ ئائىله ھاياتىغا كۆرسىتىدىغان تهسىرىمۇ زور بولىدۇ
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ئائىلىلهرده تۇغۇلۇپ ئۆسكهن بالىالر بىلهن كىچىك ئائىلىلهرده تۇغۇلۇپ ئۆسكهن بالىالرنىڭ 

شۇنداقال يهنه، پهرزهنلهر . همېجهزلىرىده بهلگىلىك پهرقلهرنىڭ بولىدىغانلىقىنى كۆرسهتمهكت-خاراكتېر

تۇغقانالرنىڭ ئائىلىلىرىنىڭ - ئانىلىرى بىلهن خوشنا بولۇپ تۇرۇشى، ئۇرۇق-ئۆي ئايرىغاندىن كېيىن ئاتا

بىرىگه يېقىن ياكى يىراق بولۇشنىڭمۇ ئائىلىۋى تۇرمۇشىنىڭ ئهندىزىسىگه كۆرسىتىدىغان تهسىرى -بىر

سى ئۈستىدىمۇ ىمىسى ۋه ئائىلىۋى تۇرمۇش ئهندىزدېمهك، نهسهبشۇناس ئائىله قۇرۇل. چوڭ بولىدۇ

  . ئىزدىنشى زۆرۈر

 ئادىتى ۋه ئائىله مهدهنىيتىمۇ ئوخشاشال –ئائىله ياكى جهمهت ئۈستىده ئىزدهنگهنده ئائىله ئۆرپ 

ھهر بىر ئائىلىنى ياكى جهمهتنى ئىچكىي تهشكىلىي شهكلى، دۇنيا . مۇھىم تېمىالر بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

ئائىله . ىلىۋىي مهدهنىيىتى بار بولغان تىپىك بىر كىچىك جهمئىيهت دهپ قاراشقا بولىدۇقارىشى ۋه ئائ

مهدهنىيىتىنىڭ نېگىزلىك تهرهپلىرى ھهر بىر ئائىلىنىڭ ئۆز ئېرسىيىتىگه ياكى ياشاش مۇھىتىغا اليىق 

) ئۇسۇلىتۇرمۇش ( قىلىقى، ئادهتلىرى، ياشاش تهرزى -رهۋىشته شهكىللهندۈرگهن ئهقىدىسى، ھهرىكهت 

ھهر بىر ئائىلىنىڭ مهدهنىيىتى نوقۇل ماددىي تهرهپلهرده گهۋدىلىنىپال قالماستىن، بهلكى . دىن ئىبارهت

  . يهنه مهنىۋىي ۋه ئېرسىي تهرهپلهرده تېخىمۇ گهۋدىلىك ئىپادىلىنىدۇ

 ئائىله ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا،.  ئادىتى بولىدۇ–ھهر بىر ئائىله ياكى جهمهتنىڭ ئۆزىگه اليىق ئۆرپ 

ئۇ . قىلىدىغان ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى كۆرسىتىدۇ) جهمهت( ئادىتى ھهر بىر ئائىله -نىڭ ئۆرپ ) جهمهت(

تهپسىلىيرهك قىلىپ ئېيتساق، ئائىله . ھهر بىر ئائىلىنىڭ كۈندىلىك ھاياتىغا بىۋاسته مۇناسىۋهتلىك بولىدۇ

ئائىله . ىن بىر  بولۇپ ھېسابلىنىدۇ ئادىتى نهسهبنامىنىڭ مۇھىم مهزمۇنلىرىد-نىڭ ئۆرپ ) جهمهت(

 بوۋىالرنىڭ خاس - ئومۇمهن، ئاتا .  ئادىتى كۆپ تهرهپلهرنى ئۆز ئىچىگه ئېلىشى مۈمكىن-ئۆرپ ) جهمهت(

 ئىزلىرى، مومىالرنىڭ ئائىلىۋىي رېتسىپلىرى ۋه -ھېكايىلىرى ۋه ھۈنهرۋهنچىلىكتىكى مهلىكىلىك ئىش 

  . دېگهندهك... جدادالردىن قالغان سۈرهت ئالبۇملىرى، ئۇالرنىڭ بېزهك بويۇملىرى، بۇرۇنقى ئه

بىر مىللهت ياكى رايوننىڭ . نىڭ ئۆزىگه خاس ئهنئهنىلىرى بار بولىدۇ) جهمهت(ھهر بىر ئائىله 

ئهنئهنه بهرپا قىلىنغان . ئهنئهنىسىگه سېلىشتۇرغاندا، ئائىله ئهنئهنىسى ئاددىي، ئهمما كونكرېت بولىدۇ
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 بولۇپ، بهزى پائالىيهتلهرنى بهلگىلىك چاغالردا تهكرار قىلىش ئهنئهنه بولۇپ ئادهت ۋه پائالىيهتلهر

ا ۋه ۋئۇ ئائىلىنىڭ مىللىي مهدهنىيىتىدىن، ئارىلىشىدىغان كىشىلهر ۋه خوشنىالردىن، بو. مۇقىملىشىدۇ

نئهنىسىنى ئائىله ئه. مومىالردىن ۋه باشقا ئائىله ئهزالىرىدىن كېلىدۇ، ياكى شۇالرنىڭ تهسىرىده يېتىلىدۇ

 مومىالر ۋه باشقا ئائىله ئهزالىرى، – ئانىالر، بالىالر، بوۋا –تهرهققىي قىلدۇرۇش ۋه ساقالشقا ئادهتته ئاتا 

رىدىكى ىيۇق. باشقىچه ئېيتقاندا ھهر بىر يهككه ئائىله ئهزالىرىدىن تهشكىل تاپىدىغان توپ مهسئۇل بولىدۇ

ۇچى ۋه تهرهققىي قىلدۇرغۇچى بولۇپال قالماستىن، يهنه شۇ كىشىلهر ئائىله ئهنئهنىسىنى ياراتقۇچى، ساقلىغ

ئائىله ئهنئهنىسى بىر ئائىلىدىكى ئاتا ۋه ئانىنى ئۆز ئىچىگه . ئهنئهنىنى ئۈستىگه ئالغۇچىالر بولۇپ سانىلىدۇ

 ئالغان ئائىله ئهزالىرى ئۆز جهمئىيىتىدىكى ۋه ئۆز مىللىتىگه خاس بولغان ئهنئهنىلهرنى ساقلىغاندا، شۇنىڭ

بىلهن بىرگه نىسبىي مۇقىم شهكىلده مهلۇم خىلدىكى پائالىيهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىپ تۇرسىال مهۋجۇد بولۇپ 

ئائىله ئهنئهنىسى ئائىلىۋىي بىرلىكنى قۇرۇشنىڭ ئاساسىي بولىدۇ، شۇنداقال ئائىله ئهزالىرى . ۋېرىدۇىتۇر

ئهنىسىنى جارىي قىلىشقا كۆپ ۋاقىت ۋه ئائىله ئهن. ئوتتۇرىسىدىكى ھېسسىياتىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىدۇ

ئائىله ئهنئهنىسىگه .  خىراجهت كهتمىسىمۇ، ئهمما ئۇ سهۋهبلىك ئائىلىۋىي ھايات مهنىلىك بىلىنىدۇ

تهئهللۇق پائالىيهتلهر بىلهن مهشغۇل بولۇپ تۇرغاندا، ئائىله ئهزالىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئارىلىشىش 

مۇشۇنداق شهكىلده ئائىله ...  ئهسلىمىلهر كۆپىيىدۇ، قويۇقلىشىدۇ، ھېسسىيات كۈچىيىدۇ، ئورتاق

  .ئهنئهنىسى مهۋجۇد بولىدۇ ھهم ئائىله مهدهنىيىتىنىڭ مۇھىم تهركىبىي قىسمىغا ئايلىنىدۇ

رىقى بايانالردىن بىز بىر مهسىلىنى، يهنى ھهر بىر ئائىلىنىڭ ئۆزىگه خاس مهدهنىيىتى بار بولىدۇ، ىيۇق 

 دېگهن نېمه؟ ئائىله مهدهنىيىتى مهدهنىيهتنىڭ »ئائىله مهدهنىيىتى«داقتا ئۇن. دېگهننى بىلىپ ئالىمىز

 ئىشهنچ ۋه –ده ، ئادهت، پائالىيهت، ئهقىئاالھىده بىر خىل شهكلى بولۇپ، ئائىلىلهرنىڭ قائىده، نىزام

.  ئۆزىنى تهشكىل قىلىشتىكى ئۆزگىچه شهكلىنى كۆرسىتىدۇ–شۇنىڭغا ئوخشاش ساھهلهر نۇقتىسىدىن ئۆز 

ېتنىك مهدهنىيهت ۋه مىللىي مهدهنىيهت ئۆزىده مهۋجۇد بولغان ئائىلىلهرنىڭ مهدهنىيىتىگه زور تهسىر ئ

مهدهنىيتته ھامان ھهر . ئهمما ھهر بىر ئائىلىنىڭ ئۆزىگه خاس بولغان مهدهنىيىتى بار بولىدۇ. كۆرسىتىدۇ

هھهتته پهرقلىق بولۇشى بىلهن بىر ئائىلىلهرمۇ ئۆزلىرىنىڭ مهدهنىيهت ج. خىل پهرقلهر ئېتىبارغا ئېلىنىدۇ
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شاش، خبىزمۇ مىللىي مهدهنىيهتنىڭ خاسلىقلىرىدىن زوقالنغىنىمىزغا ئو. بىرىدىن پهرقلىنىپ تۇرىدۇ

  . ئائىلىلهرنىڭمۇ مهدهنىيهتلىرىنىڭ پهرقلىق بولۇشىدىن زوقلىنىمىز

؟ ئهگهر بىزده ئائىله ئۇنداقتا، ئائىله مهدهنىيىتى دېگىنىمىزده بىز قانداق ساھهلهرنى كۆرسىتىمىز

مهدهنىيىتىنى پهرق ئېتىش ئىقتىدارى بار بولسا، ئۇنداقتا بىز تۆۋهندىكى نۇقتىالرغا نهزىرىمىزنى ئاغدۇرساق 

  :بولىدۇ

   ئانىالرنىڭ پهرزهنتلىرىنىڭ قايسى تهرىپىنى كۆپرهك ياخشى كۆرىدىغانلىقى؛–ئاتا  �

 يهنى ئۇالرنىڭ ئۆز پهرزهنتلىرى ،ىكلىگهن نىشانى ئانىالرنىڭ ئۆز پهرزهنتلىرىگه نىسبهتهن ت–ئاتا  �

 قانداق ياشىغاندا ياخشى بولىدىغانلىقى ھهققىدىكى قاراشلىرى؛

  ئانىالرنىڭ ھاياتىدا قىلىشقا تېگىشلىك ئهڭ زور ئىشى ھهققىدىكى قاراشلىرى؛–ئاتا  �

  ئانىالر ياخشى كۆرىدىغان ئۆز ئائىلىسى توغرىسىدىكى ئهسلىمىلهر؛–ئاتا  �

  ئانا ھهققىدىكى قاراشلىرى ۋه ئهمهلىيهتلىرى؛– ئانىالرنىڭ ئۆلچهملىك ئاتا –ئاتا  �

  تۈزۈملهر؛–ئائىلىدىكى ئۆزگىچه قائىده  �

 بىر ئائىلىدىكى ئهزاالرنىڭ دوستلىرى ۋه دوست تۇتۇشتىكى ئۆلچهملىرى؛ �

  ئىشتىياقلىرى؛–ھهر بىر ئائىلىنىڭ قىزىقچىلىقلىرى ھهم ئۆزگىچه ھهۋهس  �

 ھهر بىر ئائىلىدىكى كىشىلهر ياقتۇرۇپ قاتنىشىدىغان مهدهنىي پائالىيهتلهر؛ �

   ئهقىدىلهر؛–ھهر بىر ئائىلىدىكى ئهزاالر ئۆز ئهجدادلىرىدىن ئالغان قىممهت قاراشلىرى ۋه ئىشهنچ  �

  لهرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلىشى؛شهخسئائىلىلهرده  �

   بولغان ئاساسلىق پائالىيهتلهر ۋه ئۇالرنىڭ پۇرسهتلىرى؛سلهر مهشغۇلخئائىلىلهرده شه �

  ىمنىڭ تهقسىم قىلىنىش ئهھۋالى؛رى كيئائىلىده ئىقتىسادى �

  ئائىلىدىكى ئىش تهقسىماتى؛ �

  پهرزهنلهرگه ئۇالرنىڭ ئوخشىمىغان دهۋرلىرىده يۈكلهنگهن ۋهزىپىلهرنىڭ ئهھۋالى؛ �

  كۈزۈش ئۇسۇلى؛ئائىله ئهزالىرىنىڭ بىكار ۋاقىتلىرىنى ئۆت �
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  ئائىلىدىكى ئايالالر ۋه قىزالرنىڭ ئورنى ۋه ئاساسلىق پائالىيهتلىرى؛ �

  ؛لهركهسىب-ئائىلىدىكى ئىشلهپچىقىرىش، سانائهت، ھۈنهر �

  شى؛ىئائىلىدىكى ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقىنىڭ تىزگىنلىن �

  نىڭ باشقۇرۇلىشى؛) يهنى ئىقتىسادى(ئائىله كىرىمى �

   نىكاھلىنىش ئۇسلۇبى؛ئائىلىدىكى ئهزاالرنىڭ �

چىراغ مۇراسىمى، -توي مۇراسىمى، ماتهم ۋه نهزىره(ئائىلىده ئۆتكۈزۈلىدىغان دائىملىق مۇراسىمالر  �

  ؛)باشقا كىچىك مۇراسىمالر

نىكاھتىن ئاجراشقان ياكى تۇل قالغان كىشىلهرنىڭ ئائىلىدىكى ئورنى ۋه ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىنىڭ  �

  ئورۇنالشتۇرۇلۇش ئهھۋالى؛

  ئىلدىكى چوڭ پىالنالر ۋه ئۇالرنىڭ ئهمهلىيلىشىش ئهھۋالى؛ئا �

  ئائىلىدىكى مىراسخورلۇق تۈزۈمى ۋه ۋارىسالرنىڭ ئهھۋالى؛ �

   ئىشلىرى ۋه ئۇالرنىڭ سىر سۈپتىده ساقلىنىش مهسىلىسى؛خۇسۇسىيئائىلىنىڭ  �

  بىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى؛-ئائىلىدىكى كىشىلهرنىڭ بىر �

يهنى چوڭ جهمهت بويىچه ياشاشتىن يهككه، تارقاق (سىدا يۈز بهرگهن ئۆزگىرىش ئائىله قۇرۇلمى �

  ؛)ئائىلىلهرگه بۆلۈنۈش، ياكى تارقاق ئائىلىلهردىن جهمهتلهرنىڭ پهيدا بولۇشى

رىقىالردىن سىرت، ھهر بىر ئائىله ياكى جهمهت مهلۇم ئهھمىيهتلىك كۈنلهرنى ياكى ئىشالرنى ىيۇق

لهن تهبرىكلهيدۇ؛ ھهر بىرىنىڭ بالىالرغا ئىسىم قويۇشتىكى خاس مهۋقهسى بار ئۆزىگه اليىق شهكىللهر بى

ئائىلىۋىي غىزاالر ۋه ئۇالرنى بولىدۇ؛ بهزى ئائىله ياكى جهمهتلهرنىڭ خۇسۇسىي قهبرىستانلىقى بار بولىدۇ؛ 

 گىياھ -گۈل  ساياھهتلهر، ئائىلىده -تهييارالش ئۇسۇلى، ئائىلىۋىي ئويۇن تاماششاالر، ئائىلىۋىي سهيله 

قاتارلىقالرمۇ ئائىله مهدهنىيىتى دائىرىسىدىكى ... ئۆستۈرۈش، بوۋا ۋه مومىالرغا ئائىت ھېكايهتلهر، 

رىدىكى نۇقتىالر ئائىله ئۈستىدىكى نهسهبشۇناسلىق بويىچه ئىزدىنىشته سهل دېمهك، يۇقى. ئىشالردۇر

  .قاراشقا بولمايدىغان نۇقتىالردۇر
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ئارقىلىق تهسۋىرلهش ئۇنى ) يهنى دىئاگرام، سىخېما(هتلىرىنى شهكىل تۇغقانچىلىق مۇناسىۋ- ئۇرۇق

ئۇنىڭدىن كىشىلهر . تىل بىلهن تهسۋىرلىگهنگه قارىغاندا تولىمۇ قۇاليلىق ئۇسۇل بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

ئهۋالدلىق پهرقى ۋه تهرتىبى، -تۇغقانچىلىق مۇناسىۋهتلىرىنى ئهجداد-سىدىكى ئۇرۇقىئادهملهر ئوتتۇر

مهسىلهن، تۈپ .  ياكى نىكاھ مۇناسىۋهتلىرى نۇقتىسىدىن بىر كۆرۈپال چۈشىنهلهيدۇقانداشلىق

، »ئهر«، »ئانا«، »ئاتا«سىدىكى ىدائىر )primary kin types( تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتى- ئۇرۇق

 قاتارلىق »قىز«، »ئوغۇل«، )سىڭىل-ئاچا (»ھهمشىره«، )ئۇكا-ئاكا (»قېرىنداش«، »خوتۇن«

سلهرنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئېنىق ۋه توغرا ئاتىغىلى ھهم  شۇ نامالر بىلهن ئاتالغان شهخۋهالرنى غۇئاتال

تۇغقانچىلىق مۇناسىۋهتلىرىدىكى ئاالقىدار ئادهملهرنىڭ -چۈشهنگىلى بولغىنى بىلهن، مۇرهككهپ ئۇرۇق

 شۇڭا، .يىن بولىدۇىبىرىگه نىسبهتهن ئاتىلىدىغان ناملىرىنى دهل ۋه ئېنىق ئاتاش ھهم چۈشىنىش ق-بىر

مۇشۇنداق مۇناسىۋهتلهرنى ئىپادىلهشكه ئىنسانشۇناسلىق ئىلمىده بىر قاتار سىمۋوللۇق بهلگىلهر، شهكىللهر 

  .تىلگهنىۋه قىسقارتىلغان ئىبارىلهر قېلىپالشتۇرۇلۇپ بېك

. ىقىنى ئويالش كېرهكتۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىده ئوخشىمىغان تهركىبلهرنىڭ بولىدىغانل- ئۇرۇق

قېرىنداشلىق -يهنه قان. يهنه بىر مۇھىم نۇقتىدۇر) ئهۋالد( پهرقى بىر نۇقتا بولسا، بوغۇن سبۇنىڭدا جىن

 لىقالربىئولوگىيه ئىلمىده ئهر جىنىس. مۇناسىۋهت بىلهن نىكاھ مۇناسىۋىتىمۇ ھهم پهرقلهندۈرۈلىشى زۆرۈر

 زۆھره يهنى ۈن ئۈچلىقالر، ئايال جىنىس♂  بهلگىسى نىڭ(Mars) مىررىخ يهنى مارس يۇلتۇزى ئۈچۈن

 قۇاليسىزراق بولغاچقا،  ئىشلىتىشكهكىن بۇالرېل.  ئىشلىتىلىدۇ♀ بهلگىسىنىڭ   (Venus) يۇلتۇزى ۋېنېرا

  .  بهلگىلهر ئىشلىتىلىدۇتېخىمۇ قواليلىقسىده ئۇالرنىڭ ئورنىغا ىتۇغقانچىلىق مۇناسىۋهتلىرى دائىر- ئۇرۇق

 ئهر يهنى(س سىدىكى كىشىلهر مهلۇم شهخىدائىر )تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتى-ئۇرۇق(ئائىله مۇناسىۋىتى 

مىدا ئۇنىڭغا ۋهكىللىك ې سىخ،نۇقتىسىدىن) »مهن«ياكى ئايال جىنىسلىقى ئېتىبارغا ئېلىنمىغان 

 دهپ ئاتالغان بىر كىشى »ئاتا«چۈنكى، . ھالهتته سىزىلىدۇ) سايىلىك(قىلىدىغان ئۈچبۇلۇڭ شهكلى قارا 

ھهم ) ئاكا ياكى ئۇكا(» قېرىنداش«، »ئوغۇل پهرزهنت «سبهتهن بىريهنه ئۆز نۆۋىتىده باشقىالرغا نى

 دهپ ئاتىلىۋاتقان كىشىنىڭ مهلۇم سىخېمىدا شۇنداق ئاتىلىشى »ئاتا«شۇڭا، ئۇ . مۇمكىن بولۇشى »تاغا«
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نىڭ ئائىلىدىكى باشقا » مهن «شۇڭا. بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىگه باغلىق بولىدۇ، ئهلۋهتته» مهن «ئۇنىڭ

 بىلهن بولغان قانداشلىق، قېرىنداشلىق ھهم ھهمشىرىلىك مۇناسىۋىتىنى مۇنداق ئىپادىلهشكه ئهزاالر

  :بولىدۇ

                           
نىڭ پهرزهنتلهر » مهن«يۇقىرىقى سخېمىدىن بىر ئاتا ۋه بىر ئانىدىن ئۈچ پهرزهنتنىڭ تۇغۇلغانلىقىنى، 

ئاچىسى ۋه بىر ئىنىسىنىڭ بارلىقىنى ئوڭايال بىلگىلى ئىچىدىكى ئىككىنچىسى ئىكهنلىكىنى، ئۇنىڭ بىر 

  .بولىدۇ

تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىنى ئىپادىلهشكه ئىشلىتىلىدىغان - ئۇرۇقخهلقئارا نهسهبشۇناسلىق ئىلمىده 

 -  سىخېمىنىڭ كىچىك، ئىخچام بولۇشىدهك زۆرۈرىيهت كۆزده تۇتۇلۇپ، بۇ ساھهده بارلىق ئۇرۇق

 لىزنگېته ئببۇ خىل قىسقارتىشنىڭ غهر.  قىسقارتىلغان شهكىللهر مۇقىمالشتۇرۇلغانتۇغقانچىلىق ئاتالغۇلىرىغا

  :ى بارئهندىزىستۇغقانچىلىق ئاتالمىلىرى ئاساسىدا شهكىللهندۈرۈلگهن ئىككى خىل -تىلىدىكى ئۇرۇق

تۇغقانچىلىق ئاتالغۇلىرىنىڭ دهسلهپكى ئىككى ھهرىپىنى -تىلىدىكى ئۇرۇق لىزنگېبىرى، ئ

  :خۇددىي بۇنىڭدهك. ئىشلىتىش

 Fa = Father: ئاتا                      Hu = Husband:   ئهر

  Mo = Mother:                          ئانا Wi = Wife:خوتۇن

  So = Son): ى(                    ئوغۇل Br = Brother: قېرىنداش

  Da = Daughter): ى(        قىز                 Si = Sister: ھهمشىره

 نگلىزې يهنه بىرى، قىسقارتىلغان سۆزلۈكلهرنىڭ ئهڭ ئىخچام بولۇشىدهك زۆرۈرىيهت سهۋهبىدىن، ئ  

خۇددى . تۇغقانچىلىق ئاتالغۇلىرىنىڭ دهسلهپكى بىر ھهرىپىنى ئىشلىتىش-تىلىدىكى ئۇرۇق
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  :تۆۋهندىكىدهك

   F = Father :                             ئاتاH = Husband: ئهر

   M = Mother :                             ئاناW = Wife: خوتۇن    

   S = Son ):ى(                        ئوغۇل B = Brother: قېرىنداش

  D = Daughter): ى(                            قىز S = Sister: ھهمشىره

بىلهن ھهمشىره ) Son(وغۇل قى قىسقارتىش شهكلىده ئيۇقىرى  خۇددى، كۆرۈپ تۇرغىنىمىزدهك، 

)Sister(  الر بىرال»S «بىلهن باشلىنىدىغان بولغاچقا، ھهمشىرىگه ۋهكىللىك قىلىدىغان ھهرپى »S« 

 ئهۋالدلىق پهرقنىڭ قىسقارتىلغان- ئهمما بهزىلهر ئهجداد.  ھهرىپى ئىشلىتىلىدۇ»Z«ھهرىپى ئورنىغا 

نى، قىز » s « ئۈچۈن»ئوغۇل«نى، » S «چۈن ئهكىس ئېتىشنى كۆزده تۇتۇپ، ھهمشىره ئۈدهشهكىللىرى

  .نى ئىشلىتىدۇ» d «پهرزهنت ئۈچۈن

تۇغقانچىلىق ئاتالمىلىرىنىڭ قىسقارتىلغان -سىدىكى ئۇرۇقى ئائىله دائىريادرورىقىالر ئهلۋهتته ىيۇق

تۇغقانالرنىڭ -سىدىكى بارلىق ئۇرۇقىدائىر) Extended Family ( ياكى جهمهتچوڭ ئائىله. شهكلىدۇر

، »بوۋا«، »ھامما«، »تاغا«خۇددى، ( ھهرقايسى مىللهت تىللىرىدا قانداق ئاتىلىشى نىڭىرىنامل

تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىنى -ينهزهر، ئۇرۇقىدىن قهتئ) دهك ...»جىيهن«، »نهۋره«، »يهڭگه«

ده مهزكۇر نامالر ئىشلىتىلمهستىن، بهلكى ئۇالرنىڭ ) سىخېما(ئىپادىلهشكه ئىشلىتىلىدىغان شهكىل 

. نكىرېت مۇناسىۋىتىنى ئېنىق بىلدۈرىدىغان سۆز بىرىكمىلىرىنىڭ قىسقارتىلغان شهكلى ئىشلىتىلىدۇكو

، بهلكى ئىشلىتىلمهستىن )u - uncle ،مهسىلهن( سۆزى ۋه ئۇنىڭ قىسقارغان شهكلى »تاغا«مهسىلهن، 

 » ئىنىسىئانىنىڭ« ياكى »ئانىنڭ ئاكىسى«، ۋه ياكى »دادىنىڭ ئاكىسى« ياكى »دادىنىڭ ئىنىسى«

ي خۇددى. گهن ئىبارىلهر ۋه ئۇالردىكى نامالرنىڭ قىسقارتىلغان شهكىللهرنىڭ بىرىكمىسى ئىشلىتىلىدۇېد

FB)  يهنى  Father’s Brotherدادىنىڭ قېرىندىشى ـــ ( ،DS ) يهنىDaughter’s Son قىزىنىڭ   ـــ

 WZD، )نىڭ قېرىندىشىىسىئاتنىڭ ئاتىسى ـــــ Father’s Father’s Brotherيهنى، ( FFB، )ئوغلى

   .دهك... )خوتۇنىنىڭ ھهمشىرىسىنىڭ قىزى ــــ Wife’s Sister’s Daughterيهنى،  (
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 تۇغقانچىلىق ئاتالمىلىرىنىڭ ئېنگلىزچه قىسقارغان شهكىللىرىنىڭ ئورنىغا –يۇقىرىقى ئېنگلىزچه ئۇرۇق 

ر يېزىقى ياكى التىن ئېلىپبهسى ئۇيغۇر تىلىدىكى ئاتالمىالرنىڭ ئهرهب ئېلىپبهسى ئاساسىدىكى ئۇيغۇ

خۇددىي . ئاساسىدىكى ئۇيغۇر يېزىقى بويىچه قىسقارتىلغان شهكىللىرىنى ئىشلىتىشكه تامامهن بولىدۇ

ئۈچۈن » ئوغۇل«نى، » An«ياكى » ئان«ئۈچۈن » ئانا«نى، » A«ياكى » ئا«سۆزى ئۈچۈن » ئاتا«

نى، » H«ياكى » ھ«ئۈچۈن » ىرهھهمش«نى، » Q«ياكى » ق«ئۈچۈن « قىز«نى، » O«ياكى » ئو«

ياكى » ق.ئى.ئا«ئۈچۈن » ئاتىنىڭ ئنىسىنىڭ قىزى«نى، » Qe«ياكى » قې«ئۈچۈن » قېرىنداش«

»AIQ « ،ئىشلىتىشكه بولىدۇ... نى .  

تۇغقانچىلىق -  ئۇرۇقى تهۋه بولغان مىللهتنىڭ ئىجتىمائىي ئهمهلىيىتىدىكىھهربىر جايدا بالىالر ئۆز

 تۇغۇلغاندىن تارتىپال ئۈگىنىشكه  تۇغقانچىلىق ئاتالمىلىرىنى–ۇشۇنداق ئۇرۇق  ھهم ممۇناسىۋهتلىرىنى

. تۇغقانچىلىق ئاتالغۇلىرى بولىدۇ-ئۇالر دهسلهپته ئۈگىنىدىغان سۆزلهر كۆپىنچه ئۇرۇق. باشاليدۇ

 قىلىقىغا نىسبهتهن مۇھىم يېتهكچى ئامىلغا -تۇغقانچىلىق ئاتالمىلىرى بالىالرنىڭ ھهرىكهت - ئۇرۇق

تىنى تونۇشىغا ياردهم يىسىگه قويۇپ ئۆز ساالھىىيلىنىپ، ئۇالرنىڭ ئۆزىنى مهلۇم مۇناسىۋهتلهر تورى دائىرئا

  .بېرىدۇ

  

  نهسهبشۇناسلىقنىڭ تارىخى ۋه تهرهققىياتى. 2

ھهتتا ئۇنىڭ .  تولىمۇ ئۇزۇن تارىخقا ئىگهنهسهبشۇناسلىق ئىلمى ۋه ئۇنىڭغا ئاالقدار ئىزدىنىشلهر

ھهقىقهتهن، ناھايىتى بۇرۇنقى دهۋرلهردىال . نىڭ تارىخىدىنمۇ ئۇزۇندۇر ئىلمىسلىقتارىخى تارىخشۇنا

ئهسلهش يۈزسىدىن ھهم ئۇالرنى كهلگۈسىدىكى ئۇالرنى  تارىخىنىكىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ ئهجدادلىرىنىڭ 

مۇشۇنداق ئهجداد يىلتىزىنى . ئهۋالدلىرىغا يهتكۈزۈپ بېرىش ئۈچۈن يېزىپ قالدۇرۇپ ساقلىغان

تۈرۈش قهدىمكى مهدهنىيهتلىك ۋه مهدهنىيهتسىز جهمئىيهتلهرده بىردهك مهۋجۇد بولغان شۇنداقال سۈرۈش

  .ھازىرقى زاماندىمۇ يهنىال داۋام قىلماقتا

.  تۈرلىك خاتىرىلهرنى قالدۇرۇشنى ئويلىغانرقهدىمدىن تارتىپال ئىنسان بالىلىرى ئۆزلىرى ھهققىده ھه
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ىرى، دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدىكى قهبره تاشلىرى قهدىمكى فرانسىيهدىكى ئىبتىدائىي تام رهسىمل

ئىنسانالرنىڭمۇ كېيىنكى ئۆزلىرىدىن كېيىنكىلهر تهرىپىدىن ئهسلىنىپ تۇرۇش ئىشىنى ئويالشقانلىقىنى 

 قهدىمكى زاماندىكى يۇقىرى تهبىقه كىشىلىرى ئۆزلىرىنىڭ كېلىپ چىقىشىنى .دهلىللهيدىغان پاكىتالردۇر

ھالرغا باغلىغان بولسا،  مىللهت ياكى ئۇرۇق كاتېگۇرىيىسىده كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ كېلىپ ئاللىقانداق ئىال

  .دهپ چۈشىنىۋاتقان مهلۇم خىلدىكى ھايۋانالرغا باغلىغان» توتېم«چىقىشىنى بىز ھازىر 

دىكى » زهبۇر« نهسهبشۇناسلىقنىڭ تارىخىنى قانچه ئۇزاقتىن سۈرۈشتۈرۈش مۇمكىن؟ ئېنىقكى، 

مهسىلهن، قهدىمكى ئىسرائىلالر . ئىچىدىن مۇشۇنىڭغا ئائىت بهزى ئۇچۇرالرنى ئۇچراتقىلى بولىدۇمهزمۇنالر 

چۈنكى يهھۇدىي ئهرلىرى راھىب بولۇش . ئۈچۈن جهمهت زهنجىرىنى بىلىش مۇھىم ئىش ئىدى) يهھۇدىيلهر(

هنلىكىنى ئىسپاتالشقا ئۈچۈن ئۆزلىرىنى مۇسا پهيغهمبهرنىڭ قېرىندىشى ھارۇن پهيغهمبهرنىڭ ئهۋالدلىرى ئىك

لدىنقى نىڭ ئا) Chronicles Ⅰ(» ئهۋۋهلقى تارىخ كىتابى«نىڭ » زهبۇر«مۇناسىپ ھالدا . مۇھتاج ئىدى

يھىسساالمدىن تارتىپ ئىبراھىم پهيغهمبهرگىچه بولغان كىشىلهرنىڭ نهسهب سهككىز بابىدا ئادهم ئهله

 بۆلۈكىده شۇنداق – 1 باب – 9نىڭ » ىتابىئهۋۋهلقى تارىخ ك«نىڭ » زهبۇر«شۇڭا . خاتىرىسى يېزىلغان

ئىسرائىلنىڭ ھهممىسى نهسهبنامىده يېزىلىپ، ئىسرائىل پادىشاھلىرىنىڭ كىتابىدا «: ئېيتىلىدۇ

ئىنجىل «. ده ئىككى قېتىم بېرىلگهن» ئىنجىل« خىرىستوس ئهيسانىڭ نهسهب خاتىرىسى ①».پۈتۈلدىلهر

ده ئهيسا پهيهمبهرنىڭ ئىبراھىم پهيغهمبهردىن تارتىپ  بۆلىكى– 17 ~ 1نىڭ بىرىنچى بابىنىڭ » مهتتا

  .تاكى يۈسۈف ۋه مهريهمگىچه بولغان نهسهب خاتىرىسى بېرىلگهن

قهدىمكى رىملىقالر ئاقسۆڭهك جهمهتتىن بولغان كىشىلهرنى ئاددىي پۇقراالردىن پهرقلهندۈرۈش 

 ئهر جىنىسلىق ئهۋالدالرغا شهخس ئۇالر يهنه ئۆز نۆۋىتىده. ئۈچۈن نهسهب تهتقىقاتى بىلهن شۇغۇلالنغان

  .ئىسمى، فامىله ۋه ئۇرۇق نامىدىن ئىبارهت ئىككى ياكى ئۈچ ئىسىم قويغان تۇنجى خهلقتۇر

قهدىمكى يۇنانلىقالرنىڭ نهسهب تهتقىقاتى بىلهن شۇشۇللىنىش تارىخىمۇ ئۇزاق بولۇپ، ئۇالر 

ى ئىسپاتالش ئارقىلىق يۇقىرى ئىجتىمائىي ئۆزلىرىنىڭ يۇنان دىنىدىكى ئىالھالرنىڭ ئهۋالدلىرى ئىكهنلىكىن

                                         
  . ئۇيغۇرچه نهشرى، يىلى– 1950، مىسىر، قاھىره باسمىسى، »زهبۇر«  ①
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هدىمكى يۇناندا نهسهبشۇناسلىق ق. ئورۇننى قولغان كهلتۈرۈش ئۈچۈن نهسهب تهتقىقاتى بىلهن شۇغۇلالنغان

 ئهسىردىن باشالپال خېلى مۇھىم ئورۇنغا ئىگه بولغان بولۇپ، ئۇ ھازىرقى زامان – 5 هالدىيمى

ه قارىغاندا قانچىلىك ئىلمىي بولمىغان بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، نهسهبشۇناسلىق ئىلمىنىڭ ئۆلچىمى بويىچ

  .ئۇنىڭغا ئائىت ماتېرىيالالر قهدىمكى يۇناننىڭ ئىپىك شېئىرىيهت نهمۇنىلىرىده كۆپ ئۇچرايدۇ

قهدىمكى ئاسسۇرىيهلىكلهرمۇ مىخ يېزىقتىن پايدىلىنىپ الي تاختىالر ئۈستىگه نهسهب خاتىرىلىرىنى 

دىمكى مىسىرلىقالرمۇ ئۆزلىرىنىڭ پىرئهۋنلىرى ۋه سۇاللىلىرى ھهققىده كۆپلىگهن قه. پۈتۈپ قالدۇرغان

دېگهنلىك بولۇپ، بۇ » زهنجىر« ئىبارىسىمۇ ئهرهبچه (Dynasty)» سۇالله«. خاتىرىلهرنى قالدۇرغان

ن نىڭ ئهينى بىر جهمهتكه تهۋه كىشىلهر ياكى ھاكىمالر قۇرغان ھاكىمىيهتلهرنىڭ زهنجىرى دېگه» سۇالله«

  .مهنىده ئىشلىتىلىدۇ

ئىنكا ئىندىئانلىرى ئۆزلىرىده يېزىقنىڭ بولمىغىنىغا قارىماي نهسهب خاتىرىسى ساقالشقا ئاالھىده 

 ئهسىرده ياشىغان توققۇز – 5ئامېرىكا قىتئهسىنىڭ تېنچ ئوكيان قىرغاقلىرىدا مىالدىي . ئېتىبار بېرىدۇ

شۇڭا، . ىنىڭ قوياشنىڭ ئوغلى ئىكهنلىكىگه ئىشهنگهنمىليون ئىنكا ئىندىئانلىرى ئۆزلىرىنىڭ پادىشاھلىر

پهقهت ساپ .  تۇغقانلىرى ئىچىدىن تالالپ بېكىتكهن–پادىشاھالر مۈلكىي ئهمهلدارالرنى ئوغۇللىرى ۋه ئۇرۇق 

ئىنكاالرال مۇھىم سىياسىي، دىنىي ۋه ) يهنى شاھالرنىڭ بىۋاسته ھهم گۇمانسىز پهرزهنتلىرى(نهسىللىك 

ھازىر شىمالىي ئامېرىكىدا ياشايدىغان ئىندىئانالرنىڭ توتېم تۈۋرۈكلىرىنىڭ . رگه قويۇلغانھهربىي خىزمهتله

بۇ تۈۋرۈكلهر ئىندىئانالرنىڭ ئۆز ئهجدادلىرىنى ئېنىقالش . ئۈستىگه بهزىده نهسهب خاتىرىلىرى ئويۇلىدۇ

توتېم تۈۋرۈكلىرىگه نهسهب . ئىشلىرىدا خۇددىي ياۋروپالىقالرنىڭ نىشانلىرىغا ئوخشاشال مۇھىم رول ئوينايدۇ

خاتىرىلىرىنىڭ ئويۇلىشى ئهلبهتته توتېمنىڭ كېلىپ چىقىشىدىن قارىغاندىال مهلۇم جهمهتنىڭ كېلىپ 

  . چىقىشى بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولغان ھايۋان ياكى ئۆسۈملىك بولۇشىدهك ئاالھىدىلىكىگه ماس كېلىدۇ

ئۇ : ناسلىقتا شۇنداق بىر نۇقسان ساقالنغانئوتتۇرا ئهسىرلهردىن ئىلگىرىكى دهۋرلهردىكى نهسهبشۇ

بولسىمۇ، نهسهب خاتىرىلىرىده قويۇق ئهفسانىۋى تۈس بار بولغان، ھهتتا رېئال تارىخ ئهفسانىۋى تهركىبلهر 

شۇ سهۋهبتىن يىراق قهدىمكى زاماندىكى نهسهب خاتىرىلىرى زىددىيهتلىك ۋه . بىلهن ئارىالشتۇرۇۋېتىلگهن



 26 

  .ئىشهنچسىزدۇر

 تۇغقانچىلىق مۇناسىۋهت سىياسىي جهھهتته بارغانسېرى چوڭ –ئهسىرده ياۋروپادا ئۇرۇق ئوتتۇرا 

بۇنداق ئهھۋال ياۋروپادا يهرلهرگه بولغان ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنىڭ . ئهھمىيهتكه ئىگه بولۇشقا باشلىغان

.  كۈچهيگهنئهجداددىن ئهۋالدقا قالسا بولىدىغانلىقىدهك قانۇن ئوتتۇرىغا چىققاندىن كېيىن تېخىمۇ

 مۈلكىگه باغلىق - تهربىيىسى ۋه جۇغلىغان مال –ئاقسۆڭهكلهرنىڭ ساالھىيهتلىرى ئۇالرنىڭ ئالغان تهلىم 

بولماستىن، ئۇالرنىڭ كېلىپ چىقىشىغا مۇناسىۋهتلىك بولغانلىقى ئۈچۈن، ھهر دهرىجىدىكى ئاقسۆڭهكلهر 

هبلىك كىشىلهر ئىكهنلىكىنى ئېنىقالش ۋه ۋه رېتسارالر ئۆزلىرىنىڭ ئهسلىدىنال ئاقسۆڭهك ۋه ئېسىل نهس

  . قوغداش ئۈچۈن نهسهب خاتىرىلىرىگه ئېھتىياجى چۈشتى

 ھهر بىر ئادهمنىڭ خىرىستىيانالشتۇرۇلغان VIIIياۋروپادا تۇنجى قېتىم ئهنگىلىيهده پادىشاھ ھېنرى 

ھهققىده بۇيرۇق ھهم يۇيۇندۇرۇلغان ۋاقتى، توي قىلغان ۋه ۋاپات بولغان ۋاقتىنى تىزىمالپ ساقالش 

نهتىجىده . چۈشۈرگهندىن تارتىپ، ئهنگىلىيهده شۇ خىلدىكى خىزمهتلهر دېگۈدهك تولۇق ئىشلهنگهن

 يىلغىچه بولغان ئارىلىقتا ياشىغان – 1837 يىلالردىن تارتىپ – 1500ھازىرقى ئېنگلىزالرنىڭ 

ۇ دهۋرلهرده يهنه گېرمانىيهدىمۇ ش. ئهجدادلىرى ھهققىده ئىزدىنىشى تولۇق ماتېرىيال ئاساسىغا ئىگه بولغان

. شۇنىڭغا ئوخشاش پۇقراالرنىڭ ھايات خاتىرىسىنى خاتېرىلهپ قالدۇرىدىغان ئهنئهنه بارلىققا كهلگهن

ياۋروپادا . بۇنىڭ تهسىرىده سىكاندىناۋىيه ئاراللىرىدىكى دۆلهتلهردىمۇ شۇ خىل ئهنئهنه بارلىققا كهلگهن

يهنى مهلۇم بىر رايوندىكى چىركاۋغا بېرىپ ( مهلۇم دىني رايون خېلى ئىلگىرىكى دهۋرلهردىن تارتىپال،

بىرلىكى بويىچه، شۇ رايوندىكى كىشىلهرنىڭ ئهھۋالى ) ئىبادهت قىلىدىغان كىشىلهر توپاشقان رايون

دىغان ىنى چىركاۋ پوپلىرى يېزىپ ئارخىپالشتۇر )تۇغۇلۇش، يۇيۇندۇرۇش ۋه ۋاپاتىغا ئائىت خاتىرىلهر(

اتېرىيال مهنبهسى بولۇپ بۇ غهربلىكلهرنىڭ ئۆز ئهجدادلىرىنى ئىزدهش ئۈچۈن مۇھم م. شقانئهھۋال داۋامال

  .قالغان

ئامېرىكا قىتئهسىنى ياۋروپالىقالر ئىستىال قىلغاندىن كېيىن، غهرب مۇستهملىكىچىلىرى ئامېرىكىدا 

 خاتىرىلهر شهخسلهر ھهققىدىكى. ئهجدادلىرىنىڭ ئهشۇ خىل ئهنئهنىسىنى ئىزچىل داۋامالشتۇرغان
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 يىلىال شهخسلهرنىڭ – 1632ھهتتا ئامېرىكىدا . ئوخشاشال چېركاۋالر تهرىپىدىن يېزىلىپ ساقالنغان

 ياۋروپادا قوليازما ۋه باسما .ھاياتىغا ئائىت مۇھىم خاتىرىلهرنى يېزىپ ساقالشقا ئائىت قانۇن ماقۇلالنغان

رده دۇگدالى  شۇ دهۋ,شالنغان، مهسىلهن ئهسىردىال با-16نهسهبنامه ۋه نهسهب خاتىرلىرىنى توپالش 

 )Dugdale ( ئىسىملىك بىر كىشى ئهنگىلىيده ئۈنۋان دهرىجه نامىغا ئىگه بارلىق ئائىله جهمهتلهرنىڭ

نهسهبنامىلىرىنى توپالپ نهشىر قىلغان، شۇندىن كىيىنكى بىر قانچه ئهسىر ئىچىده شۇ خىلدىكى خىزمهتلهر 

 . كۆپ ئىشلهنگهن

 يىلى ئهنگىلىيهده قۇرۇلغان، ئارقىىنال – 1843تىمقى نهسهبشۇناسلىق جهمئىيىتى دۇنيادا تۇنجى قې

شۇندىن ئېتىبارهن ياۋروپا .  يىلى ئامېرىكىدا يېڭى ئېنگالند نهسهبشۇناسلىق جهمئىيىتى قۇرۇلغان– 1854

للىك ۋه ئامېرىكا قىتئهسىدىكى ھهممه دۆلهتته دېگۈدهك نهسهبشۇناسلىق جهمئىيهتلىرى قۇرۇلۇپ،تهشكى

  . ئهجداد ئىزدهش ۋه نهسهب تهتقىقاتى بىلهن شۇغۇللىنىشتهك ئهنئهنه شهكىللهندى

 كهڭ تارقالغان قىزىقىشالرنىڭ بىرى شهكسىزكى نهسهبشۇناسلىق تهتقىقاتى  غهربتهيىلالردىكى– 1970

» تىزيىل«ىلدۇرغان يىلى نهشىر ق-1976  (Alex Haley) ئالېكس خالېي.ئىزدهشتۇر`` يىلتىز``ئارقىلىق 

ا قىتئهسىگه  ئۆز ئهجدادلىرىنىڭ غهربىي ئافرىقىدىن قۇل قىلىنىپ ئامېرىكىدا ئىپادىلهنگهنناملىق رومان

 بىرقانچه بوغۇن ئهجدادلىرنىڭ ھۆرلۈكتىن قۇللۇققا چۈشۈش، قۇللۇقتىن يهنه ئېلىپ كېلىنگهنلىكى،

چاغالردا ئامېرىكىدا ئاۋۇپ ھۆرلۈككه چىقىش جهريانىدىكى سهرگۈزهشتىلىرى، ھهمده شۇالرنىڭ كېيىنكى 

كۆپهيگهن ئهۋالدلىرى، شۇنىڭ بىلهن بىرگه موشۇ ۋهقهلىكلهر ئارقىلىق ئىپاده قىلىنغان ئاپتورنىڭ ئۆز 

اساسىدا ئهجدادلىرى بىلهن ئۆزلىرى ئوتتۇرىسىدىكى قانداشلىق مۇناسىۋهتنى قېزىش ۋه ئېتراپ قىلىش ئ

زغاپ، غهربته يىلتىز ئىزدهشنىڭ بىرخىل ئومۇميۈزلىك  دۇنيادا زور تهسىر قوكهلگۈسىگه يۈزلىنىش روھى

 نهسهبشۇناسلىق جهمئىيهتلىرى، نهسهب تهتقىقاتى مهركهزلىرى .ھهرىكهتكه ئايلىنىشىغا تۈرتكه بولدى

ي مهكتهپلهرنىڭ تارىخ ىتىده ئالىتارىخى دهرسلىك سۈپ) ئائىله( جهمهت. كۆپلهپ بارلىققا كهلدى

ي ى ئال ئىلمىيىلالرنىڭ بېشىدا نهسهبشۇناسلىق-1970. سىس قىلىندى تهئارقىدىن-اكۇلتىتلىرىدا ئارقاف

ي مهكتهپته بۇ ى ئال400يىلغىچه -1980تىده بارلىققا كېلىپ، ىسلىك سۈپسىدىكى دهرىيىمهكتهپ سهۋ
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) Jornal of Family History (»جهمهت تارىخى ژورنىلى«يىلى ئامېرىكىدا -1976. دهرسلىك ئۆتۈلدى

نىڭ مۇستهقىل ئىلم بولۇپ شهكىللىنىش دهۋرىگه قهدهم نهسهبشۇناسلىق شىنىىنىڭ نهشىر قىل

  . قويغانلىقىنىڭ بهلگىسى بولۇپ قالدى

 ئهسىرده ياۋروپالىقالرنىڭ شىمالىي ۋه جهنۇبىي ئامرىكا قىتئهلىرى ۋه ئاۋىستىرالىينى ئىستىال -19

نىمۇ بىر پهلله يۈكسىلىپ ئهۋىج قىلىپ ئولتۇراقلىشىشنىڭ ئهۋىج ئېلىشىغا ئهگىشىپ، نهسهبشۇناسلىق يه

 ئهسىر ھهقىقىي مهنىدىكى ئاۋام خهلقنىڭ نهسهب خاتىرلىرىنى يېزىپ قالدۇردىغان، -20ئهمما . ئالغان

 يىلى ئهنگىلىيده تۇنجى بولۇپ نهسهبشۇناسالر -1911. ر بولدىهجدادلىرىنى ئىزدهيدىغان بىر دهۋئ

يىلى نهسهبشۇناسلىق پىرىنسىپلىرى ۋه مهشغۇالت - 1968. قۇرۇلدى) Societe geneologists(جهمئىيتى 

ئۇسۇللىرىنى تهتقىق قىلىش ۋه كىشىلهرنى شۇ بويىچه تهربىيلهش مهقسهت قىلىنغان نهسهبشۇناسالر ۋه 

 Association of Geneologists and (جهمئىيىتى خاتىرلىگۈچىلهر يېزىپسىنى ۋاكالىتهن يىنهسهب خاتىر

Record Agents (يىلدىن كىيىن ئهنگىلىيده نهسهبنامه جهمىئىيهتلىرى ياكى ئائىله -1970. قۇرۇلدى 

ھهمده .  ئارقىدىن بارلىققا كهلدى–نامىدىكى نۇرغۇن ئورگانالر ئاقا ) ئويۇشمىلىرى ( تارىخى ئهنجۈمهنلىرى 

  .تىزال ئىنگىلىز تىلىدا سۆزلهشكۈچى دۆلهت خهلقلىرى ئارىسىغا ئومۇشالشتى

ۋه ئهسىرنىڭ باشلىرىدا يۈزلىگهن نهسهب خاتىرىلىرى -20ىرى ۋه ئهسىرنىڭ ئاخىرل-19غهرپته 

ئامېرىكىدا نهسهبشۇناسلىق تهتقىقاتى  .نهشىر قىلىندىنهسهبشۇناسلىققا بېغىشالنغان خاس ئهسهرلهر 

دهپ تهرىپلىنىدىغان » ئامېرىكا نهسهبشۇناسلىق ئىلىمىنىڭ بهرپاچىسى ـــ ساھهسىدىكى مۇھم ئهسهر

 Genealogy as Pastime and) »ئىختىيارىي ۋه كهسبىي نهسهبشۇناسلىق«ۇسنىڭ دونالد لىنېس جاكوب

Profession) شۇنىڭدىن كېيىن ياۋروپا ۋه ئامېرىكىدا . يىلى نهشر قىلىندى- 1930 ناملىق كىتابى

نى  نهزهرىيسى، تېخنىكىسى ۋه ئۇسۇللىرىئىلمىنىڭنهسهبشۇناسلىق نهسهبشۇناسلىق تهتقىقاتى بويىچه 

  .نۇرغۇن تهتقىقات نهتىجىلىرى بارلىققا كهلدى انشهرھلهيدىغ

ئهسىرده دۇنيادا نۇرغۇنلىغان نهسهبشۇناسلىق جهمئىيهتلىرى، ئويۇشمىلىرى ۋه ئهنجۈمهنلىرى -20

 كىشىلهرنى جهمهت تارىخى ئۈستىده - بۇ جهمئىيهتلهرنىڭ قۇرۇلۇشىدىكى تۈپكى مۇددىئا. لدىۇكۆپلهپ قۇر
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ھهرقايسى . يىچه ئۇچۇر، مېتود ۋه باشقا ياردهملهر بىلهن تهمىنلهش ئىدىئىزدىنىش ۋه نهسهبنامه يېزىش بو

نهسهبشۇناسلىق جهمئىيهتلىرى ئۆزلىرىنىڭ قهرهللىك ژورناللىرىنى نهشر قىلىپ تارقىتىش بىلهن بىر 

. ۋاقىتتا، ئۆزلىرى تۇرۇشلۇق جايالردىكى كىشىلهرگه ئائىت نهسهب ماتېرىياللىرىنى توپلىدى

. ىغىنلىرى، سالونالر ۋه تهربىيهلهش كۇرسلىرى كۆپلهپ ئېچىلىپ، تهشكىللىنىپ تۇردىنهسهبشۇناسلىق ي

 خېلى ئىلگىرىال ھهربىر شىتات ۋه ئۆلكىلهرده نهسهبشۇناسلىق جهمئىيهتلىرى قۇرۇلغان دامېرىكا ۋه كاناداائ

ز ئالدىغا نهشر جهمئىيهتلهر تهسىس قىلىنغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئۆ ھهربىر شهھهر ياكى رايوندا شۆئبهۋه 

  .ئهپكارلىرى ۋه تور بېكهتلىرى بار

يىلغىچه دۇنيادا قۇرۇلغان نهسهبشۇناسلىققا ئائىت -2005 ئاساسالنغاندا، ىق مهلۇماتالرغاتاتىستىكىلس

 مىليونغا يهتكهن بولۇپ، بۇالرنىڭ بهزىسى نهسهبشۇناسلىق جهمئىيهتلىرىنىڭ تور ئىككىتور بېكهتلىرى 

گهن هنلهرنىڭ ئۆز جهمهتى ھهققىدىكى نهسهب خاتىرىسى تهمىنلشهخس بهزىلىرى بېكهتلىرى بولسا، يهنه

يهنه نۇرغۇنلىرى بولسا نهسهبشۇناسلىق شېركهتلىرىنىڭ سودا خاراكتېرىدىكى تور . تور بېكهتلىرىدۇر

ان ھىلهيدىغان ۋه ساتىدىغىبىكهتلىرى بولسا، يهنه بهزىلىرى نهسهبنامه كومپىيۇتېر يۇمشاق دىتاللىرىنى الي

  .شىركهتلهرنىڭ تور بېكهتلىرىدۇر

ـ نهسهبشۇناسلىقنىڭ  غهرب نهسهبشۇناسلىق ئىلمىنىڭ تهرهققىياتىدىكى يهنه بىر ئهھمىيهتلىك ئىش ـــ

ئامېرىكىدا نهسهبشۇناسلىق دهرىسى . ئالىي مهكتهپلهرده دهسرسلىك سۈپىتىده تهسىس قىلىنىشىدۇر

 ېتىتارىخ فاكۇلت نىڭيهنى بىرىگھام ياڭ ئۇنىۋېرسىتېتى. انۋېرسىتېتالردا ئۆتۈلۈشكه باشلىغىيىلى ئۇن-1912

سى ئىزچىل نهسهبشۇناسلىق دهريىلىدىن تارتىپ تاكى ھازىرغىچه -1912تلىرىدا ېۋه مائارىپ فاكۇلت

نهسهبشۇناسلىق دهسلهپته تولۇق كۇرس ئوقۇغۇچىلىرى ئوقۇشقا شۇ ئۇنىۋېرسىتېتتا . ئۆتۈلۈپ كهلمهكته

ر ېستى بويىچه نۇرغۇن ماگپيىلالردىن كېيىن بۇ كهسى- 1970. لىپ بېكتىلگهنتېگىشلىك زۆرۈر دهرس قى

 پي كهسىىنهسهبشۇناسلىق رهسم. ئاسپىرانتالر ۋه بىر قىسىم دوكتۇر ئاسپىرانتالر تهربىيلىنىپ چىققان

) 1: (س قىلىنغانى قارىمىقىدا مۇنداق دهرسلهر تهسپبۇ كهسى سۈپتىده تهسىس قىلىنغاندىن كېين،

قا  ئىلمىگه نهسهبشۇناسلىق )2( ؛ (Basic Genealogical Resrarch) اسلىق تهتقىقاتىدىن ئاساسنهسهبشۇن
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ئارخىبشۇناسالر ۋه ) 4( ؛  (Paleography)ۋهسىقهشۇناسلىق )3(؛  (Introduction to Genealogy)كىرىش 

جهمهت تارىخى  )5(؛  (Latin for Archivists and Genealogists) نهسهبشۇناسالر ئۈچۈن التىن تىلى

ئائىله تارىخى  )6( ؛ (Research and Writing Family History) تهتقىقاتى ۋه يېزىقچىلىقى

) جهمهت(ئائىله  ۋه شۇناسلىقنهسهب )7(؛  (Historical Sociology of the Family)  جهمئىيهتشۇناسلىقى

(Genealogy and the Family).   

 ئىلمىي جهمئىيهت بولۇپ نهسهبشۇناسالرۇ كۆپ دۆلهتلهرده دۇنيادىكى تېخىم  ئهسىر مابهينىده– 20 

جۈملىدىن غهربتىكى ھهممه دۆلهتلهرده دېگۈدهك دۆلهتلىك نهسهبشۇناسلىق ئىلمىي . ئۇيۇشۇشقا باشلىدى

. جهمئىيهتلىرى بار، شۇنداقال ھهر قايسى ئۆلكه ۋه رايونالردا تارماق نهسهبشۇناسلىق جهمئىيهتلىرى قۇرۇلغان

ۇرغۇن جهمئىيهتلهر بار بولۇپ، ئۇالر مهلۇم يهر ياكى نمۇشۇنىڭغا ئوخشايدىغان اشقا جايلىرىدىمۇ دۇنيانىڭ ب

شۇناسالرنىڭ  كهسبىي نهسهبئاز ساندىكى. دۆلهتلهرنى بىرلىك قىلغان ھالدا بىر گهۋده ئىچىگه ئۇيۇشقان

سلىق ھازىرقى دهۋرده نهسهبشۇناسلىق ئۈستىدىكى خاس ئىزدىنىشلىرىنى ھېسابقا ئالمىغاندا، نهسهبشۇنا

  . دۇنيادىكى نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ كۆڭۈل ئېچىش خاراكتېرىدىكى پائالىيىتىگه ئايالنغان

نۆۋهتته خهلقئارا نهسهبشۇناسلىق ئىلمى ساھهسىده يېڭىدىن باش كۆتۈرىۋاتقان تهتقىقاتالرنىڭ بىرى 

 ئهنئهنىۋىي ئىرسىي نهسهبشۇناسلىق.  تۇر(Genetic genealogy)ئىرسىي نهسهبشۇناسلىق 

نهسهبشۇناسلىق بىلهن ئىرسىيهت ئىلمىنى بىرلهشتۈرۈشتىن ھاسىل بولغان يېڭىچه بىر ئىلىم تارمىقى 

، شهخسلهر  سىنىقى ئېلىپ بېرىش ئارقىلىقDNAبولۇپ، ئۇنىڭدا نهسهبشۇناسلىق بويىچه 

هر بىر شهخسنىڭ ھ .ئوتتۇرىسىدىكى ئىرسىي تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىنىڭ دهرىجىسى بېكىتىلىپ چىقىلىدۇ

 تهكىبىده ئۇالرنىڭ قهدىمكى ئهجدادلىرىدىن ئۆزگهرمهي يېتىپ كهلگهن نۇرغۇن DNAۋۇجۇدىدىكى 

ئۈستىدىكى ئانالىزالر نهسهب تهتقىقاتىدا  ئىشلىتىش قىممىتىگه  DNAئۇچۇرالر بولىدىغانلىقى ئۈچۈن، 

) ئهۋالد( مهلۇم ساندىكى بوغۇن ئانالىزى ئارقىلىق ئىككى شهخسنىڭ DNA  نهسهبشۇناسالر .ئىگه بولىدۇ

ھازىر غهربته . ئىسپاتالشقا تىرىشىدۇ تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىنىڭ بار ياكى يوقلىقىنى –ئىچىده ئۆز ئارا ئۇرۇغ 

 تۇغقانچىلىق –كىشىلهرنىڭ مهزكۇر تېخنىكا ئارقىلىق ئۆز ئهجدادلىرىنى ھهم ئۆزلىرى بىلهن ئۇرۇق 

  .نى ئىزدهش يۈزلىنىشى بارغانسېرى كۆپ بارلىققا كهلمهكتهمۇناسىۋىتىگه ئىگه بولغان كىشىلهر
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اللىلهرنىڭ كۆپ اكىمىيهت يۈرگۈزگهن بولۇپ، بۇ سۇجۇڭگودا قهدىمدىن تارتىپال بىر قاتار سۇاللىلهر ھ

خهنزۇالرنىڭ دىنىي چۈشهنچىسىده . قىسمىنىڭ نامى قۇرغۇچى شاھالرنىڭ فامىلىسى بىلهن ئاتالغان

ھىم ئورۇندا تۇرغان بولۇپ، ئهۋالدالرنىڭ ئۆز ئهجدادلىرىنى سۈرۈشتۈرۈپ ئېنىقلىشى ئهجدادالرغا تىۋىنىش مۇ

كوڭزى تهلىماتلىرىدا كىشىلهرنىڭ ئۆز . ئۆز نۆۋىتىده دىنىي ئېتىقاد تۈسىنى ئالغان ئىشقا ئايالنغان

ۈچىيىپ، نهتىجىده خهنزۇالردا نهسهب ئېڭى ك. ئهجدادلىرىغا بولغان مهسئۇلىيىتى ئاالھىده تهكىتلهنگهن

دۇنيادا بىر قهدهر بۇرۇن  .نهسهب خاتىرىسى قالدۇرۇدىغان ئهنئهنه ناھايىتى ئىلگىرىال شهكىللىنىپ بولغان

خهنزۇالردا نهسهبنامىلهرنىڭ كېلىپ چىقىش  ۈرگهن مىللهتنهسهبنامه يېزىش ئهنئهنىسىنى شهكىللهند

ردا جۇ سۇاللىسى دهۋرىده ھۆكۈمهتنىڭ خهنزۇال. دهۋرىنى ئالدىنقى چىن سۇاللىسى دهۋرىگه سۈرۈشكه بولىدۇ

تاڭ سۇاللىسى ۋه . نهسهبنامه تۈزۈشى تۈزۈمگه ئايالندۇرۇلغان ھهم بىر قىسىم نهسهبنامىلهر بارلىققا كهلگهن

مىڭ، چىڭ سۇاللىرى دهۋرىده خهنزۇالرنبىڭ نهسهبنامىچىلىكى زور تهرهققىياتالرغا ئېرىشىپ، مهخسۇس 

ھازىرغىچه خهنزۇالدا مهلۇم بولغان ئهڭ . ۆپلىگهن ئهسهرلهر بارلىققا كهلگهننهسه تهتقىقاتىغا بېغىشالنغان ك

 （《世本》）» ىسنهسهب مهنبه«ى دهۋرىده يېزىلغان بۇرۇنقى نهسهب خاتىرىسى ئالدىنقى چىن سۇاللىس

ناملىق نهسهبنامه بولۇپ، ئۇنىڭدا جۇڭگودىكى خۇاڭدىدىن تارتىپ تاكى ئۇنىڭدىن كېيىنكى تهڭرىقۇتالر، 

اتىنىڭ ىيقىقهئۇ خهنزۇ نهسهبنامه تهر. كابىرالرنىڭ  نهسهب زهنجىرى توپالنغانه ئ- ۋه ئهمىر بهگلهر

  .باشالنمىسى دهپ قارالماقتا

جۇڭگودا نهسهبنامهچىلىكنىڭ تارىخى بهك ئۇزاق ئىش بولۇپ، ھازىر مهۋجۇد بولۇپ تۇرغان 

ېيىنكى دهۋرلهرده يېزىلغان چىڭ سۇاللىرىرى دهۋرى ۋه ئۇالردىن ك. نهسهبنامىلهر ئاساسلىقى مىڭ

ئهلۋهتته، قۇڭگودا يۈتۈپ كهتكهن ھهم كۆيدۈرىۋېتىلگهن نهسهبنامىلهرنىڭ سانىمۇ . نهسهبنامىلهردۇر

 يىلى جۇڭگو دۆلهتلىك ئارخىپ ئىدارىسى، مهدهنىيهت مىنىستىرلىكى، مائارىپ – 1984. نۇرغۇندۇر

اتارلىق ئورۇنالر كۆپ قېتىم ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ، مىنىستىرلىكى، جۇڭگو ئىجتىمائىي پهنلهر ئاكادىمىيىسى ق

ھهر قايسى ئۆلكه، شهھهرلهردىكى ئارخىپخانىالر، مۇزېيالر، مهدهنىيهت يۇرتلىرى، كۇتۇبخانىالر ۋه ئالىي 

مهكتهپلهر ھهم تهتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ كۇتۇبخانىلىرىدىن ئۆزلىرىده ساقلىنىپ تۇرغان نهسهبنامه ۋه نهسهب 
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كېيىن يولالنغان نهسهبنامه تىزىملىكلىرى ئاساسىدا . زىملىكىنى يولالشنى تهلهب قىلدىخاتىرىلىرىنىڭ تى

مهزكۇر مۇندهرىجىگه كىرگۈزۈلگهن نهسهبنامه . تۈزۈلدى» جۇڭگو نهسهبنامىلىرى ئومۇمىي مۇندهرىجىسى«

پارچه نهسهبنامه  18224جهمئىي تىزىملىكلىرىگه قارىغاندا، جۇڭگودا يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ئورگهىنالردا 

ئۇنىڭدىن باشقا، يۇقىرىقى تىزىملىكتىن چۈشۈپ قالغان نهسهبنامىلهر . ۋه نهسهب خاتىرىلىرى ساقالنماقتا

 پارچىدىن 38000ۋه خهلق ئارىسىدا ساقلىنىپ تۇرغان نهسهبنامىلهرنى قوشقاندا، جۇڭگۇدا ھازىر جهمئىي 

 فامىلىلىك جهمهتنىڭ تارىخىغا 251مىلهر جهمئىي بۇ نهسهبنا. ئارتۇق نهسهبنامه ۋه نهسهب خاتىرىسى بار

  . جىلد كېلىدۇ24562 بۆلۈم، 2565تۇتىشىدىغان بولۇپ، جهمئىي 

 يىللىرىدىن كېيىن، ئىجتىمائىي پهنلهرده يېڭى ساھهلهرنىڭ – 20 ئهسىرنىڭ – 20 جۇڭگودا

ۇناسلىق قاتارلىق ئېچىلىشىغا ئهگىشىپ، ئىلىم ساھىبلىرى نوپۇسشۇناسلىق، تۇغۇت ئىلمى، ئىرسىيهتش

يېڭى پهنلهر نۇقتىسىدىن چىقىپ تۇرۇپ، نهسهبنامىلهرنىڭ قىممىتىنى مۇئهييهنلهشتۈردى ھهمدهنهسهب 

نهسهبنامه تهتقىقاتى تارىخشۇناسلىق ئىلمى . ماتېرىيالالرىنى چوڭقۇر تهتقىق قىلىشنى تهشهببۇس قىلدى

يېقىنقى زامان .  سازاۋهر بولدىساھهسىده بارلىققا كهلگهن قىزغىنلىق سهۋهبىدىن يۈكسىلىشكه

تارىخچىلىرىنىڭ سىياسىنى مهركهز قىلىدىغان تارىخ تهتقىقاتى ئهنئهنىسى تهدرىجىي پاچاقلىنىپ، تارىخ 

تهتقىقاتىدا ئىنساننىڭ ئىجتىمائىي تۇرمۇشىدىكى مۇناسىۋهتلهرگه بهكرهك كۆڭۈل بۆلۈشتهك يېڭى ئهھۋال 

خنامىلىرى ئىچىدىن تارىخىي پاكىتالرنى ئىزدهشكه ئېتىبار تارىخشۇناسالر ھۆكۈمهت تارى. شهكىللهندى

شۇڭا، يېڭى . بېرىش بىلهن بىر ۋاقىتتا، تارىخىي ماتېرىيالالرنى توپالشنىڭ دائىرىسىنى كېڭهيتتى

ىن بايقالغان دهۋردىكى تارىخشۇناسالر يهردىن قېزىۋېلىنغان ئارخىئولوگىيىلىك تېپىلمىالر ۋه باشقا جايالرد

جۈملىدىن، . نى توپالش ۋه تهتقىق قىلىشقا ئاالھىده ئېتىبار بېرىدىغان بولدىماتالرتارىخىي مهلۇ

نهسهبنامىلهر جهمهتلهرنىڭ ئىچكىي قىسمىدا يېزىلغان، ئاشكاره ئېالن قىلىنمىغان تارىخىي خاتىره بولۇش 

ارىخشۇناسلىق شۇڭا، ئېيتىشقا بولىدۇكى، ت. سۈپىتىده، ئىلىم ساھىبلىرىنىڭ دىققىتىنى بهك جهلىپ قىلدى

ئىلمى قارىشىنىڭ ئۆزگىرىشى نهسهبنامهلهرنى تهتقىق قىلىش ئىشىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىنىڭ بىۋاسته 

  .سهۋهبى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
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 يىللىرىدىن كېيىن جۇڭگودىكى نهسهبشۇناسلىق تهتقىقاتى تېخىمۇ – 80 ئهسىرنىڭ – 20 

ئېلىپ بېرىلىشقا يۈزلهنگهنلىكىنىڭ ئاالمهتلىرى جۇڭگو نهسهبشۇناسلىق تهتقىقاتىنىڭ ياخشى . گۈللهندى

 ئايدا رهسمىي – 8 يىلى – 1981» جۇڭگو نهسهبشۇناسلىق تهتقىقات جهمئىيىتى«شۇالركى، جۇڭگودا 

 ئايدا – 12 يىلى – 1989قۇرۇلۇپ، ھازىرغىچه كۆپ قېتىم ئىلمىي يىغىنالرنى ئۇيۇشتۇردى، ھهمده 

شۇنىڭ بىلهن بىرگه بۇ . مىي مهجمۇئهنى چىقىرىشقا باشلىدىناملىك ئىل» نهسهبشۇناسلىق تهتقىقاتى«

ۋه سىرتىغا قارىتىلغان كۆپ قېتىملىق ئىلمىي جهمئىيهت ۋه باشقا تهتقىقات ئورۇنلىرى دۆلهت ئىچى 

جۇڭگودىكى نهسهبشۇناسلىق تهتقىقاتىنىڭ يېڭى . يىغىنالرنى ھهم ئىلمىي پائالىيهتلهرنى ئۇيۇشتۇردى

 بىرى شۇكى، يېقىنقى يىلال مابهينىده جۇڭگودا نهسهبشۇناسلىق نهزهرىيىسىنى يۈزلىنىشلىرىدىن يهنه 

تونۇشتۇرۇشقا بېغىشالنغان ياكى مهخسۇس مهلۇم فامىلىلىك جهمهتلهرنىڭ نهسهب خاتىرىسىنى سىرتقا 

ئاشكارىالپ، ئوخشاش فامىلىلىك كىشىلهرنىڭ ئاۋاز قوشۇشىغا ئېچىۋېتىلگهن تور بېكهتلىرى كۆپلهپ 

  .ا كهلمهكتهبارلىقق

لهر ئىنسان تارىخىنىڭ ئۈزۈلمهي داۋام قىلغانلىقىنىڭ تارىخىي سىمۋولى بولۇش بىلهن، ئۇ ىنهسهبنام

 يىلتىزىنى سۈرۈشتۈرۈپ بىلىش مهقسىدىنى مهنبه قىلغاندىن –ھهقتىكى ئىزدىنىش ئىنسانالرنىڭ ئهجداد 

قهدىمكى . ىمۇ مۇھىم سهۋهب قىلىدۇسىرت، يهنه كىشىلهرنىڭ نهسهبنامىلهرنىڭ قىممىتىنى تونۇپ يېتىشىن

نهسهبنامه تهتقىقاتىنىڭ مهزمۇنى ئاساسهن نهسهبنامه ئۈستىده چهكلهنگهن، جۈملىدىن نهسهبنامىلهرنىڭ 

  .يېزىلىشى ھهم نهسهبنامىلهرنىڭ تهرهققىيات تارىخى قاتارلىق ساھهلهرنى يورۇتۇش بىلهن چهكلهنگهن

بنامه تهتقىقاتىنى ساھهسىدىكى نهتىجىلهرنى مۇنداق ئۈچ  قىسمهن ئهل ۋه خهلقلهرده، نهسهىدۇنيادىك  

  :تهرهپتىن كۆرۈشكه بولىدۇ

، بىر قىسىم ئهل ۋه خهلقلهرده قهدىمدىن قېلىپ قالغان نهسهب ماتېرىيالالرى كۆپلهپ نچىبىرى  

  توپالندى ۋه رهتلهندى؛

تار نهتىجىلهر بارلىققا ئىككىنچى، نهسهبنامه ئۈستىدىكى خاس تهتقىقاتالر قانات يايدۇرۇلۇپ، بىر قا  

  كهلدى؛
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ئۈچىنچى، نهسهبنامىلهرنى ھهر قايسى ساھهلهرده قوللىنىش ۋه تهدبىق قىلىش ئۈستىدىكى   

نوپۇس سىتاتېستىكىسى، مىللهتشۇناسلىق، جهمئىيهتشۇناسلىق، ئىقتىساد . ئىزدىنىشلهر ئېلىپ بېرىلدى

ىده نهسهب ماتېرىياللىرىدىن پايدىلىنىش قاتارلىق پهنلهر ساھهس...  تۈزۈم تارىخى، -تارىخى، قانۇن 

بۇنىڭ ئىچىده نهسهب ماتېرىياللىرىدىن ئهڭ كۆپ پايدىلىنىلغان ۋه . دىققهتكه سازاۋهر ئىشقا ئايالندى

نهسهبنامه تهتقىقاتى قانات يايغان . نهتىجىلهرمۇ كۆپ بولغان ساھه جهمئىيهت تارىخى تهتقىقاتى بولدى

 – يوسۇن ۋه ئۆرپ -  بۇيانقى ئائىله، ئۇرۇق، فامىله، قهدىمكى قائىده  مىللهتلهرده مىللهتنىڭ قهدىمدىن

ئادهتلهر ھهم ئهنئهنىۋىي مهدهنىيهت قاتارلىقالر ئۈستىدىكى تهتقىقاتالردا نهسهب خاتىرىلىرىدىن كهڭ 

   .پايدىلىنىلدى

 مۇندهرىجه يۇقىرىقىالردىن باشقا، دۆلىتىمىزده يهنه ئهل ئارىسىدىكى نهسهب خاتىرىلىرىنى تىزىمالپ

تۇرغۇزۇش خىزمىتى تهتقىقات ئورگانلىرى تهرىپىدىن سىستېمىلىق ئىشلىنىشكه باشلىغاندىن باشقا، 

ئىنتېرنېت تورىنىڭ مۇكهممهللىشىشىگه ئهگىشىپ، تور ئارقىلىق نهسهبشۇناسلىق بىلىملىرىنى تارقىتىش 

قا ئوخشاش ... ىلىش، ھهم ئايرىم جهمهتلهرنىڭ نهسهب خاتىرىسىنى توردا جامائهتكه ئاشكاره ق

  .خىزمهتلهرمۇ كۈنسېرى كۆپلهپ ئىشلهنمهكته

    

 شۇناسلىقتىكى تهتقىقات مهزمۇنلىرىنهسهب. 3

خهلقئارا نهسهبشۇناسلىق ئىلمى ساھهسىده نهسهبشۇناسالرنىڭ نهسهب تهتقىقاتى بىلهن 

ل قىزىقىش بهزى كىشىلهر نوقۇ. ئوخشىمىغان مهقسهدته شۇغۇللىنىپ كهلگهنلىكىنى كۆرۈش مۇمكىن

 مۈلۈككه –بهزىلهر مال . نهسهبى ئۈستىده ئىزدىنىدۇ) ياكى جهمهتىنىڭ(نۇقتىسىدىن ئۆز ئائىلىسىنىڭ 

ۋارىسلىق قىلىش ئۈچۈن قانۇنىي ئاساس تېپىش مهقسىدىده ئائىله كېلىپ چىقىشى ئۈستىده تهتقىقات 

ئۇنىڭدىن باشقا . لىشنى ئىزدهيدۇبهزىلهر بۇ ئارقىلىق قانداش جهمهت ئىچىدىكى ئورنىنى بى. ئېلىپ بارىدۇ

 خوتۇنالرنىڭ ئاجرىشىشى ياكى بېقىۋېلىش سهۋهبىدىن تهۋهلىكى نامهلۇم بولغان -يهنه بهزى كىشىلهر ئهر 

 بوۋىلىرى ياكى ئهۋالدلىرىنىڭ نهسهب تهۋهلىكىنى بىلىش ئۈچۈن نهسهب تهتقىقاتى بىلهن -ئاتا 
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  . شۇغۇللىنىدۇ

 پ دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا ئېلىپ بېرىلغان   ئهسىرنىڭ باشلىرىدىن تارتى– 20

 نهسهبشۇناسلىق  بويىچه تهتقىقاتالرنىڭ ئهھۋالىنى ئومۇمالشتۇرۇپ قارىغاندا،نهسهبنامهشۇناسلىق

  : تهتقىقاتىنى تهتقىقات ئوبيېكتى جهھهتتىن ئىككى خىلغا ئايرىشقا بولىدۇ

ۇپ ئېلىپ بېرىلىدىغان ئۇل خاراكتېرلىك  نهسهبشۇناسلىقنى بىر ئىلىم سۈپىتىده تونۇپ تۇربىرى،

بۇ ھهقته ھازىرغىچه دۇنيا مىقياسىدا خېلى كۆپ نهتىجىلهر بارلىققا كهلگهن ۋه . تهتقىقات ۋه ئىزدىنىشلهر

ئهمما ھهر قايسى دۆلهتلهردىكى نهسهبشۇناسلىق تهتقىقاتىنىڭ سهۋىيىسى ۋه قولغا كهلتۈرۈلگهن . كهلمهكته

. ما تارىخى ئۈستىدىكى تهتقىقاتىككىنچى، نهسهبنامه ياكى جهمهتنىڭ يازئ. نهتىجىلهر ئوخشاش ئهمهس

نهسهبنامه ياكى جهمتهتنىڭ يازما تارىخى ئۈستىدىكى تهتقىقاتالرغا قارىتىلغان بولۇپ، بۇ جهھهتته بۇ 

. ئىشلهشكه تېگىشلىك خىزمهتلهر نهسهبشۇناسلىق بويىچه نهزهرىيىۋىي تهتقىقات ساھهسىدىكىدىنمۇ كۆپتۇر

  :قىرىقى ئىككى تهرهپتىكى تهتقىقات تېمىلىرىنى كونكرېت تىزىپ كۆرسهتسهكيۇ

   نهسهبشۇناسلىقنىڭ كېلىپ چىقىشى▲

   نهسهبشۇناسلىقنىڭ تارىخىي تهرهققىياتى▲

   نهسهبنامه ۋه ئىرسىيهتشۇناسلىقنىڭ مۇناسىۋىتى▲

   نهسهبشۇناسلىق بىلهن تارىخشۇناسلىقنىڭ مۇناسىۋىتى▲

   تهزكىرهشۇناسلىقنىڭ مۇناسىۋىتى نهسهبشۇناسلىق بىلهن▲

   نهسهبنامهشۇناسلىق بىلهن نوپۇسشۇناسلىقنىڭ مۇناسىۋىتى▲

   نهسهبشۇناسلىق بىلهن فامىلهشۇناسلىقنىڭ مۇناسىۋىتى▲

   نهسهبشۇناسلىق بىلهن باشقا ئىلىملهرنىڭ مۇناسىۋىتى▲

  ڭ ئهھۋالى ھهر قايسى دۆلهت ۋه مىللهتلهردىكى نهسهبشۇناسلىق بويىچه تهتقىقاتالرنى▲

 سهبشۇناسلىق تهتقىقاتىدا ساقالنغان مهسىلىلهر نه▲

  نهسهبنامىلهرنىڭ پهيدا بولۇشى ۋه تهرهققىياتى ▲



 36 

  نهسهبنامىنىڭ قىممىتى ▲

  ،نهسهبنامىنىڭ مهزمۇنلىرى ▲

  نهسهبنامىده ئهجدادالرغا نومۇر بهلگىلهش سىستېمىسى ▲

  ئائىله ئۇچۇر جهدۋىلى ▲

  جهمهت نىشانلىرى ▲

   باسقۇچلىرى–ه تۈزۈشنىڭ قهدهم نهسهبنام ▲

  نهسهبنامىنى ساقالش ۋه داۋامالشتۇرۇپ يېزىش ▲

  شهجهره تۈزۈشنىڭ يوللىرى ▲

  نهسهبنامىلهر بىلهن مىللهت تارىخىنىڭ مۇناسىۋىتى؛ ▲

 يىتى؛ى ئادهت ۋه مهدهن–نهسهبنامىلهرده ئىپادىلهنگهن مىللهتنىڭ قهدىمكى ئۆرپ  ▲

  بولغان مۇناسىۋىتى؛نهسهبنامىلهرنىڭ تهزكىرىچىلىك ▲

 نهسهبنامىلهر ۋه مىللهتنىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تهرهققىيات تارىخىنىڭ مۇناسىۋىتى؛ ▲

 ىي مائارىپ تارىخىنىڭ مۇناسىۋىتىنهسهبنامهشۇناسلىق بىلهن مىلل ▲

  مۇناسىۋىتىنهسهبنامه بىلهن دىنىي ئېتىقاد تارىخىنىڭ ▲

انالرنىڭ مىللهت  ئولتۇراقلىشىش تارىخىغا ئائىت باي–ش نهسهبنامىلهردىكى  مىللهتلهرنىڭ كۆچۈ ▲

 تارىخىدىكى رولى

  يىغىپ توپالش ۋه ئارخىپالشتۇرۇشبىر مىللهت تهۋهسىدىكى بارلىق نهسهب خاتىرىلىرىنى ▲

 سىدىكى سېلىشتۇرماىش ئهنئهنىلىرى ئوتتۇرۈھهر قايسى مىللهتلهرنىڭ نهسهبنامه تۈز ▲

  ى ئۈستىدىكى كونكىرىت مۇالھىزهئايرىم بىر جهمهت نهسهبنامىس ▲

  ئائىله ياكى جهمهت ئارخىبىنى تۈزۈش ۋه ساقالش ▲

  نوپۇس ھۆججهتلىرىنى ئېنىقالش ۋه تهتقىق قىلىش ▲

  سوتقا ئاالقىدار قانۇنىي ھۆججهتلهر تهتقىقاتى ▲
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  كۆچمهنلهر تهتقىقاتى ▲

  خىزمهت ۋه ياللىنىشقا ئائىت ھججهتلهر تهتقىقاتى ▲

  لهرنىڭ كىرىمىگه ئائىت ھۆججهتلهر تهتقىقاتىئائىله ياكى شهخس ▲

   زېمىنگه ئائىت ھۆججهتلهر تهتقىقاتى–شهخسلهر ياكى جهمهتلهر ئىلكىدىكى يهر  ▲

  نىكاھ ۋه تويغا ئائىت تهتقىقات ▲

  ھهربىيگه قاتنىشىشقا ئائىت ھۆججهتلهر تهتقىقاتى ▲

  ئىجتىمائىي سۇغۇرتا ھۆججهتلىرى ▲

  ئىنتېرنېت نهسهبچىلىكى ▲

  مهت تارىخىغا ئائىت ماتېرىيال ۋه ھۆججهتلهرنى تهتقىق قىلىش پرىنسىپلىرى ۋه ئۇسۇللىرى؛جه ▲

  فامىله تهتقىقاتى ▲

  جهمهت نىشانلىرى تهتقىقاتى ▲

  بېقىۋېلىنغان پهرزهنتلهرنىڭ ئهسلى نهسهبى ۋه كېيىنكى ئائىله مۇناسىۋىتى ئۈستىدىكى تهتقىقات ▲

  .  ئالىدۇقاتارلىق مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه...  

ئهلۋهتته، يۇقىرىقى ھهر قايسى مهزمۇنالر ئىچىده يهنه ئىنچىكه تارماقالرمۇ بار بولۇپ، بۇ 

. نهسهبشۇناسلىق ئىلمىنىڭ چوڭقۇرلىشىشىغا ئهگىشىپ كۈنسايىن كۆپىيىدۇ ۋه ئىنچىكىلىشىپ بارىدۇ

 تۇغقانچىلىق –  تېخنىكىسىنى قوللىنىپ مهلۇم شهخسلهر ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇقDNAئۇنىڭدىن سىرت، 

مۇناسىۋهتنى ئېنىقالش، ئىنتېرنېت تورىدا نهسهب تهتقىقاتى بىلهن  شۇغۇللىنىش قاتارلىقالرمۇ نۆۋهتتىكى 

 .نهسهبشۇناسلىق تهتقىقاتىدا ئوتتۇرىغا چىققان قىزىق نۇقتىالر بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

 ئهلۋهتته زور قلىغاندابى نهسهبنامهشۇناسلىق تهتقىقاتىغا تهدالرنىڭيۇقىرىقى ساھهلهرنى ئۇيغۇر

ئۇيغۇر نهسهبنامهشۇناسلىقىدا مۇناسىپ رهۋىشته ئۇيغۇر ئهجدادلىرى ئىلگىرىكى . ئۈنۈمگه ئېرىشكىلى بولىدۇ

دهۋرلهرده يېزىپ قالدۇرۇلغان خاتىرىلهر، تارىخالر، تهزكىرىلهر ئىچىدىن جهمهت نهسهبنهمىلىرىگه ئاالقىدار 

قا، خهلىق ئارىسىدا ساقلىنىپ تۇرۇۋاتقان نهسهپ خاتىرىلىرىنى مهزمۇنالرنى قېزىپ چىقىپ تهتقىق قىلىش
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 ئادىتى، - توپالش ۋه ئارخىپالشتۇرۇشقا، نهسهبنامىلهرده ئىپادىلهنگهن ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆرپ–يىغىپ 

مهدهنىيىتى، ئىقتىسادى ئهھۋالى، جهمئىيهت تۈزۈلمىسى، كۆپىيىشى تارىخى، ئولتۇراقلىشىش ئهھۋالى، 

 سهنئىتى، جهمهتلهرنىڭ ئهجدادتىن –لهر، جهمهت ئهدهبىيات شهخسان مهشھۇر جهمهتلهردىن چىقق

نى تهتقىق قىلىشقا، ئۇيغۇر ئهنئهنىۋى تهزكىرىلىرى ۋه ... ئهۋالدقا داۋامالشقان ئىرسىي خۇسۇسىيهتلىرى

سىدا ىنهسهبنامىلىرىنىڭ قۇرۇلما ئاالھىدىلىكى، ئۇيغۇر نهسهبنامىلىرى بىلهن باشقا نهسهبنامىلىرى ئوتتۇر

نى نۇقتىلىق ... سېلىشتۇرما ۋه  ئۇنىڭدىن بىلىنىدىغان ئوخشاشلىق، پهرق ھهم قانۇنىيهتلىك مهسلىلهر

ئېنىقكى بۇ ئىلىم ئۇيغۇرالر ئۈچۈن تارىخى ئۇزاق، ئهمما ئۆزى يېڭى ئىلىم . تۇتۇپ مۇالھىزه قىلىشقا بولىدۇ

تېخىمۇ كۆپ ئادهم ئىشتىراك قىلىشى زۆرۈر ب قىلىدىغان، ه، نۇرغۇن ئىلىم ساھىبلىرىنى جهلبولۇش سۈپىتىد

  .بولغان مهنپهئهتلىك خىزمهت بولۇپ قالىدۇ

  

 نهسهبشۇناسلىق ۋه يىلتىز ئىزدهش. 4

  .تهبىئىتىدۇرئۆز يىلتىزىنى ئىزدهش ئادهمنىڭ تۇغما 

 مۇشۇنداق سوئالالر تارىخ  ...،»، قهيهرگه كېتىمهن»مهن قهيهردىن كهلگهن«، » كىممهن‹«

نسىز پهيالسوپ، ھهكىملهرنى باش قېتىنچىلىقىغا سالغان، ھهمده سانسىز ئاۋامنىڭ قىزىقىشنى مابهينىده سا

  . قوزغىغانىدى

مهشھۇر ئىلىم ساھىبى، بېيجىڭ ئۇنۋېرسىتېت پروفېسورى تاڭ يىجې شۇنداق قارايدۇكى، بۈگۈنكى 

ىككىنچى دۇنيا ، يهنى ئ»يهر شارى ئېڭى«بىرى، : دهۋر دۇنياسىدا ئىككى خىل پىكىر ئېقىمى بار 

ئۇرۇشۇدىن كېيىن پۈتۈن دۇنيانىڭ ئاالقىسى قاتناش ئىشلىرىنىڭ تېز تهرهققىي قىلىشى ، ئىنسانىيهت دۇچ 

كۈنسايىن ... ) مهسىلهن،  مۇھىت ئاسراش، ئىكولوگىيه، دۇنياۋى سودا( كهلگهن ئورتاق مهسىلىلهرنىڭ 

ت، ھهر بىر دۆلهت تهرهققىياتنى كۆزلهشته ھهر بىر مىلله. كۆپىيىشىگه ئهگىشىپ بارغانسېرى قويۇقالشتى

يهنه بىر پىكىر . دۇنيانىڭ ئومۇمىي مهدهنىيهت ئېقىمىدىن ئايرىاللمايدىغانلىقىنى بارغانسېرى تونۇپ يهتتى

 ھهر بىر مىللهت ۋه دۆلهتنىڭ ئۆزىگه خاس ئاالھىده – بولۇپ، ئۇ »يىلتىز ئىزدهش ئېڭى«ئېقىمى بولسا 
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اساستا، ھهر بىر مىللهت ۋه دۆلهت ئۆز مىللىتى ۋه دۆلىتىنىڭ مهدهنىيىتى  دېگهن ئمهۋجۇدمهسىلىلىرى 

ئىچىدىن ئۆزلىرىنى قۇتقۇزىدىغان، تهرهققىياتىغا تۈرتكه بولىدىغان رېتسىپ ۋه مهدهنىيهت يىلتىزىنى 

بۇ ئىككى خىل ئاڭ دهل مهدهنىيهتنىڭ دهۋرىي ئاالھىدىلىكى ۋه . ئىزدهش قىزغىنلىقى ۋه ئېڭىدىن ئىبارهت

   ①.مىللىيلىك مهسىلىسىدۇر

 مهيدانغا »يىلتىز«خاررىينىڭ كاتتا رومانى . ئالېكسيىلى ئامېرىكىلىق نېگىر يازغۇچى -1976

كېلىپ، پۈتۈن دۇنيادا زور غۇلغۇال قوزغىغاندىن كېيىن، ئۇنىڭغا ئهگىشىپال پهيدا بولىغىنى يهر شارى يۈزىده 

ئهسىر ئاخىرىنىڭ يېقىنلىشىشىغا .  بولدى»لىقىيىلتىز ئىزدهش قىزغىن«كۆتۈرۈلگهن بىر قېتىملىق 

ياۋروپادىن ئاسىياغىچه، نېگىرالر ئافرىقىسىدىن . ئهگىشىپ، بۇنداق قىزغىنلىق بارغانسېرى ئهۋج ئالدى

 دىن »تاڭلىقالر كوچىسى«ئامېرىكا قىتئهسىگىچه، ئامېرىكىدىكى خهنزۇالر توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان 

  . ئىنسانالر ھهممىال جايدا يىلتىز ئىزدىمهكته...  قهبىلىلىرىگىچه تارتىپ ئىندىئانالرنىڭ يهرلىك

 تهڭگىلهرنى يىغىشتىن قالسىال ئۈچىنجى –ئامېرىكىدا يىلتىز ئىزدهش ماركا توپالش ۋه كونا پۇل 

 يىلى ئامېرىكا پوچتا ئىشىلىرىن باشقۇرۇش ئىدارىسى -1988. ئورۇندا تۇرىدىغان مودا پائالىيهتكه ئايالنغان

  دېگهن تېمىدا بىر تۈرلۈك كهڭ كۆلهملىك پائالىيهت »تىكهيلى)  دهرىخى( تۈپ ئائىله شهجهرىسى  بىر«

ئېلىپ بېرىپ، ياشالرنىڭ خهت ئاالقه قىلىش يولى بىلهن ئائىله تارىخىنى چۈشىنىشكه ، ئهجدادلىرىنىڭ 

چه ئهۋالد كىشىلهر يوقاپ كېتاي دهپ قالغان ئىزلىرىنى ئىزدهشكه، شۇ ئارقىلق ئامېرىكىدىكى بىر قان

بۇ پائالىيهت .  ئارا چۈشىنىشنى ئىلگىرى سۈرۇشكه رىغبهت ۋه ئىلھام بهردى–ئوتتۇرىسىدىكى ئۆز 

چتا يولالنمىلىرى ئىلگىرىكىگه قارىغاندا تېز كۆپىيىپ، پوچتا ئىدارىلىرى بۇنىڭدىن نۇرغۇن ونهتىجىسىده پ

 – تۈركۈم »ئائىله تارىخى يهرمهنكىسى«ان  يىلى نيويوركتا ئۇيۇشتۇرۇلغ- 1992. مهنپهئهتكه ئېرىشتى

بۇ يهرمهنكىگه . تۈركۈملهپ يهھۇدىي، ئېرالند، ۋېلىس قان سىستېمىسىغا تهۋه زاتالرنى جهلب قىلدى

تهدرىجىي كۈچىيىپ بارغان . نۇرغۇن ئادهم قاتنىشىپ، تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگهن ھالهت شهكىللهندى

نامهشۇناسلىققا ئىخالس قىلىدىغان بىر تۈركۈم زاتالرننى مۇنداق يىلتىز ئىزدهش قىزغىنلىقى نهسهب

                                         
  . سانىدىن ئېلىندى، تاڭ يىخېنىڭ ماقالىسى-8 يىلى -1994 نىڭ »شىنخۇا تهرمىلىرى«  ①
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نهسهبنامىلهر ئۈستىده تهتقىقات ئېلىپ بىرىش، ھهتتا نهسبنامىلهرنى دوكتورلۇق ئىلمىي دىسسېرتاتسىيىسى 

شۇنىڭ بىلهنئۇالر ھهر قايسى كۈتۈپخانىالرغا بېرىپ تارىخىي . شهكلىده تهتقىق قىلىشقا رىغبهتلهندۈردى

نى ئىزدهشتى، شۇنداقال ئىزى ئۆچهي دهپ قالغان كونا قهبرىستانالرغا بېرىپ ئهجدادلىرىغا ماتېرىيالالر

باشقىالرغا ۋاكالىتهن ئۇالرنىڭ ئهجدادلىرىنى ئىزدىشىپ بېرىدىغان . ئاالقىدار ئىنچىكه پاكىتالرنى توپالشتى

 ئهتراپلىق كومپيۇتېر تور  ئارقىدىن بارلىققا كېلىپ، مهزمۇنى ۋه قۇرۇلمىسى–كهسپىي شىركهتلهرمۇ ئارقا 

  .پونكىتلىرى ۋۇجۇدقا چىقتى، ھهمده شۇ يولالر ئارقىلىق خېرىدارالرنى كۈچلۈك جهلب قىلدى

ئاۋستىرالىيىدىمۇ ئامېرىكىدىكى يىلتىز ئىزلهش قىزغىنلىقىغا ئهگىشىپ، نهسهب سۈرۈشتۈرش 

يېزىش كىشلهر ئارىسىدا نهسهب سۈرۈشتۈرۈش ۋه نهسهبنامىنى داۋامالشتۇرۇپ . دولقۇنى ئهۋج ئالدى

نهسهبنامه ئارقىلىق يىلتىزىنى ئىزدهشنىڭ نهتىجىسى گهرچه ھازىرقى . ئومۇمالشقان ھهۋهسكه ئايالندى

يىلى -1788 زاماندىكى ئاۋستىرالىيىلىكلهر بىلهن ئهنگىلىيه خان جهمهتىدىكى ئاقسۆڭهكلهرنى، ياكى

، شۇ يهرلىك خهلقلهرنى بېسىش بهدىلىگه زىمىنغا ئۇالرنىڭ زور كېمىلهر بىلهن ئوكيانىيه قىتئهسىگه كېلىپ

جىنايى قىلمىشلىرىنى باغالشتىن ئىبارهت بولسىمۇ، ئهمما بۈگۈنكى ئاۋسترالىيه ئۈچۈن ئېيتقاندا، بۇنداق 

ئاۋسترالىيهدىكى .  شهرهپ ئىلىپ كېلىدۇ–ئىككى خىل تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈش كىشلهرگه ھامان شان 

ى دۇنيادىكى ئوخشاش خىلدىكى تهشكىالتالر ئىچىده كۆلىمى ئهڭ چوڭ نهسهبنامه ئىلمىي جهمئىيىت

جهمئىيهت بولۇپ، مهزكۇر جهمئىيهتنىڭ رهئىسى نىك ۋانگېرنىڭ ئېيتىشىچه، كىشلهرنىڭ نهسهبنامىلهرنى 

داۋامالشتۇرۇپ يېزىپ ساقلىشى شۇ سهۋهبتىنكى، چۈنكى ئۆزگىرىۋاتقان، پارچىلىنىۋاتقان ۋه يېمىرىلىۋاتقان 

  .كى جهمئىيهتته، نهسهبنامه ئادهمگه كۈچلۈك تهۋهلىك تۇيغۇسىنى ئاتا قىلىدۇبۈگۈن

.  مۈشكۈل بىر ئىش بولۇپ، ئۇ بىلىم، ئهقىده، تهۋرهنمهس ئىراده تهلهپ قىلىدۇ–يىلتىز ئىزدهش 

ئويالپ باقايلى، نوپۇس ئىنتايىن كۆپىيىپ كهتكهن، مۇرهككهپ ئىجتىمائىي ھادىساتالرغا تولۇپ كهتكهن 

 قېرىنداشلىق زهنجىرىنى ئايرىپ – ئهۋالدلىق، قان - ئېقىنى ئىچىدىن مهلۇم جهمهتنىڭ ئهجدادتارىخ

ئهگهر ئهجدادتىن ئهۋالدقا تهرتىپلىك، مۇكهممهل ۋه ئېنىق .  مۈشكۈالتىنىڭ مۈشكۈالتىدۇر–رهتلهپ چىقىش 

. بولماسلىقى مۇمكىنخاتىرىلهنگهن جهمهت نهسهبنامىسى بار بولغان بولسا، ئۇنداقتا بۇ ئانچه تهس ئىش 
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 مۇتلهق كۆپ قىسىم ئائىلىلهرده ى شۇكى، كۆپ قىسىم مىللهتلهردىكىبىراق ئهپسۇسلىنارلىق يېر

نهسهبنامه بولسا يىلتىز ئىزدهشنىڭ . ئهجدادلىرىدىن قېلىپ قالغان مۇكهممهل نهسهبنامه يوق دېيهرلىكتۇر

ىنىش قىممىتى ھهممىدىن ئۈستۈن قامۇس ئهڭ قوالي، بىۋاسته يولى، شۇنداقال يىلتىز ئىزدهشته پايدىل

بولسىمۇ، ئهمما ھهر خىل بااليى ئاپهتلهر ۋه جهمهتلهر، ئائىلىلهرنىڭ خاراب بولۇشى  سهۋهبىدىن، نۇرغۇن 

بۇ يهرده تىلغا ئېلىشقا ئهرزىيدىغان بىر مهسىله شۇكى، . نهسهبنامىلهر ئىز دېرهكسىز يوقىلىپ كهتكهن

لىده ئېلىمىزده خهنزۇ خهلقى تارىخ مابهينىده داۋام قىلىپ ساقالپ كهلگهن  مهزگى»مهدهنيهت زور ئىنقىالبى«

ئۇيغۇرالردا ساقلىنىپ كهلگهن بىر قىسىم . نۇرغۇن نهسهبنامىلهر ئېغىر دهرىجىده بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان

ه ياكى روشهنكى، بىر ئائىل. نهسهبنامىلهرمۇ ھهم بۇ سوغۇق قولنىڭ زىيانكهشلىكىدىن خالىي بواللمىغانىدى

بىر ئادهمنىڭ تىرىشچانلىقىغا تايىنىپ مهلۇم جهمهتنىڭ يىلتىزىنى ئىزدهش ھهم جاپالىق ھهم ئۈنۈمسىز ئىش 

ا شۇنىڭ بىلهن ھهر قايسى جايالردىكى يىلتىز ئىزدىگۈچى پىداكارالرنىڭ كېلىشىش ئاساسىد. بولۇپ قالىدۇ

. همكارلىشىش يولىغا مېڭىشقا توغرا كېلىدۇنى لىنىيه قىلىپ بىرلىشىش، ھ )ئهجداد جهمهتنىڭ نامى(فامىله 

 تۇغقان، –بولۇپمۇ يۇرتىدىن ئۇزاق زامانالر ئىلگىرىال ئايرىلىپ كهتكهن، ئهمما ئۆز يۇرتىدىكى ئۇرۇق 

مانا . جهمهتداشلىرى بىلهن جهم بولۇش ئارزۇسىدىكى كىشلهر ئۈچۈن تېخىمۇ شۇنداق قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

 چهت ئهللهرده تهشكىل قىلغان يىلتىز، ئهجداد مهدهنىيىتىنى ئىزدهشنى تۈپ بۇ ئۇسۇل خهنزۇالر جۇڭگو ۋه

 جهمهتداشالر ئۇيۇشمىسى ياكى فامىلىداشالر ئۇيۇشمىلىرىنىڭ رويابقا –مهقسهت قىلغان خلق تهشكىالتلىرى 

ى يىلتىز ئىزدهش پۈتۈنلهي تولۇق ئهھمىيهتكه ئىگه مهدهنىيهت پائالىيىت. چىقىشىدىكى ئاساسىي يولدۇر

ھهر دهرهخنىڭ يىلتىزى بولىدۇ، سۇ «.  قىلدۇرۇش پائالىيىتىدۇر–ياكى مهدهنىيهتنى ئېتىراپ قىلىش 

ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئېيتقاندا يىلتىزنى ئىزدهش، ئهجدادلىرىنى تېپىۋېلىش . »ئېقىننىڭمۇ مهنبهسى بولىدۇ

 تهرهققىي قىلدۇرشقا تېگىشلىك نۆۋهتته مىللهت دائىرىسىده ئىجتىمائىي پىكىر ئېقىمىغا، ئهمهلىي ھهرىكهتكه

ئىش بولۇپ، ئۇ ھهم ئۇيغۇر مهدهنىيتىنىڭ زور ئۇيۇشۇش كۈچىنىڭ مهنبهسىنى ئېنىقالش، زورايتىش، 

بۇ جهھهتته .  يولىدۇرشۇنداقال مىللىي مهدهنىيهتنىڭ ئىچكى مهنىۋى قۇۋۋىتىنى كۈچلهندۈرۈشنىڭ ئۈنۈملۈك

نۆۋهتته خهنزۇالر . ىن تولۇق ئۆرنهك ئېلىشقا ئهرزىيدۇخهنزۇ خهلقىنىڭ يىلتىز ئىزدهش پائالىيهتلىرىد
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 مهۋجۇددۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا قۇرغان مهشھۇر فامىلىداشالر ئۇيۇشمىلىرى ئىككى خىل شهكىلده 

بىرى، ئهسلىده يېقىن قانداشلىق مۇناسىۋىتىگه ئىگه بولغان بىر نهچچه فامىلىلىكلهر بىرلىشىپ . بولماقتا

ى بولسا يهككه فامىلىگه مهنسۇپ بارچه كىشلهرنىڭ  بىر تۇغقانالر ئۇيۇشمىلىرى؛ يهنهقۇرغان نهسىلداش

  .  جهمهتداشالر ئۇيۇشمىلىرىدۇر–ئۆزلىرى تهشكىل قىلغان فامىلىداشالر 

دۇنيادىكى بهزى مىللهتلهرنىڭ يىلتىز ئىزدهش، ئهجدادلىرىنى سۈرۈشتۈرۈپ تېپىش پائالىيهتلىرىنىڭ 

  . شهكلى بارتۆۋهندىكىدهك بىر قانچه

يهنى ئوخشاش فامىلىلىك كىشلهر ئۆز :  بىرىنچى،  فامىلىداشالر ۋه نهسهبداشالر ئۇيۇشمىلىرىنى قۇرۇش

ئهجدادلىرىنى سۈرۈشتۈرۈش، ئۇالرنى خاتىرلهش، ئىچكى ئۇيۇشۇشچانلىقىنى ئاشۇرۇش ۋه بىلله تهرهققىي 

  قىلىشنى كۆزلهپ قۇرغان ئۇيۇشمىالر؛

بۇنداق ئۇسۇلنى قوللىنىشىتىكى : هرنىڭ ئورتاق ئۇيۇشمىلىرىنى قۇرۇشئىككىنىچى، كۆپ فامىلىلىكل

مهقسهت بولسا، بهزى بىر نهچچه ھهتتا ئون نهچچه فامىلىنىڭ ناھايىتى قهدىمكى زاماندىكى مهلۇم بىر 

زىنى تېخىمۇ هتلهرگه ئاساسلىنىپ تۇرۇپ، يىلتىفامىلىدىن شاخلىنىپ چىققانلىقىغا دائىر تارىخىي ھۆجج

تمۇشتىكى مهلۇم ئورتاق فامىلىدىن ئىزدهش، ئۇ ھهقته تهتقىقات ئېلىپ بېرىش، شۇنداقال فامىلىلهر يىراق ئۆ

  ئارا ئىتتىپاقلىق، ئۇيۇشۇشچانلىقنى كۈچهيتىشتىن ئىبارهت؛

ئوخشاش فامىلىلىكلهر ئۇيۇشمىلىرى ئارا زىيارهتته : ئۈچىنچى، ئوخشاش فامىلىلىكلهر ئارا زىيارهت

 ئهجدادىنى ئىزدهش ئارقىلىق، ئورتاق فامىله ياكى جهمهتىنىڭ ئىچكى –تىز ، يىلدبولۇشتىكى مهقسه

ھېسىياتىنى كۈچهيتىش، ئىتتىپاقلىق ۋه ھهمكارلىقنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئورتاق تهرهققىياتنى كۆزلهشتىن 

  . ئىبارهت

ڭ ئهينى بىر فامىلىگه مهنسۇپ كىشلهرنىڭ، بولۇپمۇ ھازىرقى زاماندىكى كىشلهرنىڭ ئهجدادلىرىنى

بولۇپمۇ ئىلگىرىكى . ھهممىسىنىڭ ئهينى بىر تۈنجى ئهجدادتىن چىققانلىقىغا ھۆكۈم قىلغىلى بولمايدۇ

 خاقانالر، بهگلهر ۋه باشقا خىلدىكى مهشھۇر شهخسلهر ئىشلهتكهن فامىله ياكى –شاھ ىدهۋرلهردىكى پاد

 ئاشۇ خاقان، بهگ ۋه مهشھۇر  بهلگىلهرنى ئىشلهتكهن ھازىرقى زامان كىشلىرى بىلهن–فامىلىگه يېقىن نام 
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بىراق كىشلهر ئۆز فامىلىرىنى ئۆتكهن . شهخسلهر ئوتتۇرىسىدا چوقۇمال باغلىنىش بار دهپ ئېيتقىلى بولمايدۇ

 بهلگىلىرى بىلهن ئاتاش ئارقىلىق، ئۆزلىرىنى –دهۋرلهردىكى يۇقىرىقىدهك مهشھۇر شهخسلهرنىڭ نام 

ئهھۋالى زادى نېمه ئۈچۈن . هن باغالشنى بهكرهك ياخشى كۆرىدۇتارىختىكى تهسىرگه ئىگه مهشھۇر زاتالر بىل

شۇنداق بولىدۇ؟ فرېئوۇدنىڭ قارىشىغا ئاساسالنغاندا، ئادهمنىڭ ھهر بىر ئىشنى قىلىشتىكى مۇددىئاسى 

 ى، يهنه بىر)جىنسىي ئىستهك ( يهنى، بىرى جىنسىي قوزغىلىش : ئىككى نهرسىدىن مۇستهسنا ئهمهس

راپ قىلىنىشنى ىبىزچه ئىنسان ماھىيىتىدىكى ئهڭ تهخىرسىز تهلهپ بولسا ئېت. نتىلىشبولسا ئۇلۇغلۇققا ئى

لۇقىنى كىشلهرنىڭ دىققهت ئېتىبارىنى تارتىشىنى، كىشلهر تهرىپىدىن دئارزۇ قىلىش، يهنى ئۆز مهۋجۇ

ىشىنى كىشلهر دائىم ئۆزلىرىنىڭ كېلىپ چىق. ئېتىراپ قىلىنىش ۋه ماختىلىشىنى ئارزۇ قىلىشتىن ئىبارهت

ناۋادا ئۆزلىرى بىلهن تارىختىكى مهلۇم مهشھۇر . ئادهتتىكىچه بولمىغان بىر يىلتىزغا باغالشنى ياقتۇرىدۇ

شهخس ئوتتۇرىسىدا قانداشلىق مۇناسىۋىتى بارلىقىنى بايقاپ قالسا، ھامان بۇنى ئىلگىرىلهپ ئىسپاتالشقا 

ىز ھامان ئۆز ئهجدالىرىمىزنىڭ ئۇلۇغ شۇنداق بولغاچقا ب. تىرىشىدۇ ھهم بۇنىڭدىن پهخر ھېس قىلىدۇ

كىشلهردىن بولۇپ قېلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز، ئۇالرنىڭ لهقهم، تهخهللۇس ھهتتا فامىلىسىنى ئۆزىمىزگه فامىله 

گهرچه بۇنداق ئارزۇ كۆپىنچه ئويلىمىغان يهردىن نهتىجه بهرمىسىمۇ، ئهمما بۇنىڭدا . قىلىپ قوللىنىمىز

ۈك مهدهنىي ئۇيۇشچانلىق تۇيغۇسى ۋه ئۆزىنى ھۆرمهتلهش تۇيغۇسىدىن ئهكىس ئېتىدىغىنى بولسا كۈچل

  . ئىبارهت بولىدۇ

مهدهنىيهت جىم ھالهتتىكى . ھهر قانداق بىر مهدهنىيهتنىڭ ۋارىسچانلىق خۇسۇسىيىتى بولىدۇ

نهرسه، ھادىسه ئهمهس،  بهلكى ئۇ تىرىك، ھهرىكهتچان ئېقىم، شۇنداقال ئادهم بىلهن ئادهمنىڭ، ئۆتكهن 

رنىڭ، جامائهت بىلهن جامائهتنىڭ ئورتاق هملهۋر بىلهن قهۋملهدهۋرلهر بىلهن كهلگۈسى دهۋرلهرنىڭ، ق

 بولۇپ تۇرۇش مۇناسىۋهتلىرىگه سىڭىپ، ئۆتۈشۈپ كهتكهن بىر خىل ئىجتىمائىي پائالىيهت دمهۋجۇ

ىياجلىق بولىدۇ، قالغان تارىخىي مىراسالرغا ئېھت ھهر بىر ئادهم ئۆتكهنكى ئهجدادالردىن. جهريانىدۇر

شۇنداقال ھهم ئۇنى كهلگۈسى ئهۋالدالرغا مىراس قىلىپ قالدۇرۇش ئارقىلىق، مهدهنىيهتنى ئىزچىللىققا ئىگه 

ۋم مهدهنىيهت ئهنئهنىلىرىگه توختاۋسىز هھهر بىر جهمئىيهت، مىللهت ۋه ق. قىلىشقىمۇ موھتاج بولىدۇ
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سىدا يېڭى مهدهنىيهتنى بهرپا قىلىدۇ، تهرهققىي سلىق قىلىدۇ، شۇنداقال ئهنئهنىۋى مهدهنىيهت ئاساىۋار

 بولۇپ كهلگهن ئائىله مهۋجۇدئۇيغۇرالرنىڭ ئهنئهنىۋى مهدهنىيىتنىڭ ئاالھىده شهكلى سۈپىتىده . قىلدۇرىدۇ

 ئهسىرلهر مابهينىده ھهر بىر ئۇيغۇرغا چوڭقۇرتهسىر – جهمهت مهدهنىيىتى ئىلگىرىكى ئۇزاق يىلالر –

 جهمهت مهدهنىيىتىگه جهمهتلهرنىڭ پهيدا بولۇش، ياشاش، گۈللىنىش، –ه ئائىل. كۆرسىتىپ كهلدى

شۇنداق قىلىپ ئۇ ھهر . تهك تارىخىي قىسمهتلىرى پۈتۈلدى... زاۋاللىققا يۈز تۇتۇش، ئۆرلهش ۋه پهسىيىش 

قايسى جهمهت، تهبىقه گۇرۇھالرنىڭ ، ھهتتا ئائىلىلهرنىڭ ئورتاق مهدهنىيهت پىسخىكىسىنىڭ چۆكمىسىگه 

ئوخىشمىغان نامالرنى بهلگه قىلغان جهمهتلهرنىڭ نۇرغۇن . مده ھهرىكهت مىزانلىرىغا ئايلىنىپ كهتتىھه

جهھهتتىكى ئاالھىدىلىكىرى ئوخشىمىغاچقا، ئۇ جهمهتلهرنىڭ مهدهنىيىتىنىڭ مهزمۇنىلىرىمۇ مۇناسىپ 

 ئىقتىسادىي سهۋهبلهر ئهمما، تۈرلۈك تارىخىي، ئىجتىمائىي، سىياسىي،. شته پهرقلهرگه ئىگه بولىدىىرهۋ

 تهسىرىده تهدرىجىي سۇسلىشىپ، ھهر خىل ئامىلالرنىڭتى ىتۈپهيلىدىن، ئۇيغۇرالرنىڭ جهمهت مهدهنىي

نهتىجىده . ئۇيغۇر ئهنئهنىۋى مهدهنىيىتىدىكى جهمهتچىلىك ئېڭى مۇناسىپ دهرىجىده چېكىنىپ كهتتى

ولغان مۇكهممهل جهمهت نهسهبنامىسى، زامان تهرهققىياتىغا ئهگىشىپ مهزمۇنى كۆپىيىشكه تېگىشلىك ب

 بهلگىلىرى، جهمهت شهجهرىسى، جهمهت قهبرىستانلىقى، جهمهت قانۇنى، جهمهت –جهمهت فامىله 

قاتارلىق مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ... ئهدهبىياتى  ) يئاغزاكى( تۆرۈلىرى، جهمهت يوسۇنلىرى، جهمهت 

. دىي ۋه كىچىك كۆلهمدىكى ئائىلىلهرگه چېچىلىپ كهتتىجهمهت مهدهنىيىتى ئهكسىچه يېمىرىلىپ، ئاد

 ساندا ساقلىنىپ قالغاننى ھېسابقا ئالمىغاندا، ئاساسهن خهلقنىڭ –جهمهت مهدهنىيىتى ئىزنالىرى ئاندا 

  .ئومۇمىي مهدهنىيىتى تهرىقىسىده داۋاملىشىپ كهلدى

 تهتقىق  ۋهيىتىده تهكشۈرۈشكه مهدهنىئۇيغۇرقائىده بويىچه مۇالھىزه قىلغاندا، جهمهت مهدهنىيىتى 

بۇ شۇنىڭ ئۈچۈن ئىدىكى، چۈنكى جهمهت . قىلىشقا جىددىي تېگىشلىك بولغان مۇھىم مهزمۇن ئىدى

 سۈپىتىده سانسىز ئائىلىلهرنىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلى ه بولغان مهدهنىيهت ھادىسمهۋجۇدمهدهنىيىتى ئومۇميۈزلۈك 

 قالماستىن، بهلكى جهمهت مهدهنىيتى تارىخنىڭ ھهم ئهنئهنىۋى ئادىتىگه چوڭقۇر تهسىر كۆرسىتىپال

 يئۇزاقلىقى، مهزمۇنىنىڭ موللىقى بىلهنمۇ ھهم ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ئهنئهنىۋى مهدهنىيتىنىڭ مۇھىم تهركىبى
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شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا خېلى كۆپ كىشلهر ئېڭىدا ساقىلىنىپ قالغان، يهنه . قىسمى بولۇپ سانىلىدۇ

ئويغىنىۋاتقان جهمهت مهدهنىيىتى ھازىرقى زامان ئۇيغۇرلىرىنىڭ مهدهنىيهت تېخىمۇ كۆپ كىشلهر ئېڭىدا 

لۇقىمىزغا مهلۇم شهكىللهر ئارقىلىق ھېلىھهم مهۋجۇدئهنئهنىسىگه چوڭقۇر يهسىر كۆرسىتىپ، بىزنىڭ 

  .ئىشتىراك قىلماقتا
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  ئۇيغۇرالردا نهسهبنامه: ئىككىنچى بۆلۈم
  

 نامىچىلىك ئهنئهنىسىئۇيغۇرالرنىڭ نهسهب. 1

 ئۆز ئهجدادلىرىنىڭ تارىخىنى يېزىپ  شۇنداقالئۇيغۇرالر تارىخ تۇيغۇسى كهم مىللهت ئهمهس،

مىللهت (ئۇيغۇرالر قهدىمدىن تارتىپال ئۆز تارىخىنى . قالدۇرۇشقا ئېتىبارسىز قارىغان مىللهت تېخىمۇ ئهمهس

ق قهدىمكى دهۋرلهرگه تهئهللۇق بولغان قىيا تاش يىرا. تۈرلىك شهكىللهرده خاتىرىلهپ قالدۇردى) تارىخىنى

 بهلگىلهر سۈپىتىدىكى تارىخى بولغان بولسا، كېيىنكى دهۋردىكى –رهسىملىرى ئهجدادلىرىمىزنىڭ رهسىم 

مىڭ ئۆيلهردىكى رهسىم ۋه يېزىقالر ئهجدادلىرىمىز بۇددا دىنىغا ئېتىقاد قىلغان دهۋرلهردىكى مهدهنىيهت 

هره، تارىخ ئىسالمىيهتتىن كېيىن بارلىققا كهلگهن نۇرغۇن تهزكىره، شهج. ىرلىرىدۇرتارىخىنىڭ ئهينهن تهسۋ

ىلهن ئاتالمىغان تۈرلىك قوليازما ۋهسىقىلهرمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز تارىخىنى خاتىرىلهشنىڭ ۋه مۇشۇنداق نامالر ب

ارىخى كاتېگۇرىيىسىگه ئهمما يۇقىرىقىالر مىللهت ياكى يۇرت ت. ئوخشىمىغان شهكىللىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

 جهمهتنىڭ تارىخى ياكى –مهنسۇب تارىخىي ئىزدىنىشلهر بولۇپ، ئۇ بىز بۇ يهرده مۇالھىزهقىلىۋاتقان ئائىله 

جهمهت تارىخى . ئهمهس) تهرجىمهھالى(ئائىله ۋه جهمهتتىكى ھهر بىر يهككه شهخسنىڭ خۇسۇسىي تارىخى 

ۇقچىلىق ۋه قهبىلىچىلىك دهۋرلىرىده ھهر بىر جهمهت ، ئهجدادلىرىمىز ئۇرانۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاند

بىز يېزىق ئىشلىتىلىشتىن . نىڭ تارىخىنى مهلۇم شهكىللهر بىلهن خاتىرىلهپ قالدۇرغان) يهنى ئۇرۇق(

نى  قانداق شهكىللهر ىنىڭ ئۆز تارىخ) ياكى جهمهت(ئىلگىرىكى دهۋرلهرده ئۇيغۇرالردا ھهر بىر ئۇرۇق 

ا ئېنىق ھۆكۈم قىاللمىساقمۇ، ئهمما يېزىق قولالنغاندىن كېيىنكى دهۋرلهرده بارلىققا ئارقىلىق قالدۇرغانلىقىغ

. كهلگهن تۈرلىك ئاالمهتلهردىن بىز بۇنداق ئهنئهنىنىڭ ئۇزاق تارىخقا ئىگه ئهىكهنلىكىنى بىلىپ ئاالاليمىز

رۇقچىلىق تۈزۈمىده ھهر بىر بىز تهسهۋۋۇرىمىزغا ئاساسلىنىپ ئوتتۇرىغا قويۇۋاتقان ئىبتىدائىي دهۋرلهردىكى ئۇ

بۇنداق ئهنئهنىلهرنى ھهر بىر ئۇرۇقنىڭ . ئۇرۇقنىڭ ئۆزىگه خاس بىر قاتار ئهنئهنىسىنىڭ بارلىقى مهلۇم

ئۆزىگه خاس توتېمىنىڭ بولىدىغانلىقى، ئۇرۇقنىڭ شۇ توتېم قىلىنغان ھايۋان ياكى نهرسىنىڭ ئىسمى 

ه خاس بهلگه، تامغا ۋه نىشانلىرىنىڭ بولىدىغانلىقىدهك بىلهن ئاتىلىدىغانلىقى، ھهر بىر ئۇرۇقنىڭ ئۆزىگ
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دهرۋهقه، قهدهمكى ئۇرۇقچىلىق دهۋرلىرىده ئۇيغۇر ئهجدادلىرىنىڭمۇ ئۇرۇقچىلىق . ئهھۋالالردىن كۆرهلهيمىز

بۇنداق ئهنئهنىلهر ھهققىده تۈركولوگالر ۋه . تۈزۈمىگه خاس بولغان بىر قاتار ئهنئهنىلىرى بار بولغان

ڭ مهدهنىيهت تارىخىنى تهتقىق قىلغۇچى ئىلىم ساھىبلىرى كۆپ خىل قىياس ۋه پاكىتالرنى ئۇيغۇرالرنى

ئۇنىڭدىن سىرت، قهدىمكى ۋهسىقىلىرىمىزدىن بهزىلىرىده بۇنداق ئۇرۇقچىلىق . ئوتتۇرىغا قويغان

ر ئۇرۇقنىڭ مهسىلهن، قهدىمده ئۇيغۇرالردا ھهر بى. تۈزۈمىنىڭ ئادهتلىرىگه ئائىت خاتىرىلهرمۇ كۆپ ئۇچرايدۇ

ئۆز ئالدىغا نامى بار بوالتتى، مهلۇم تېرىتورىيىسى بار بوالتتى، ئۇالر مهلۇم ھايۋان، جۈملىدىن قۇشالرنى 

الرنىڭ نامى بهزىده شۇ ئۇرۇقالرنىڭ نامى بوالر ئىدى، ھهر بىر ھايۋان قىالتتى، شۇ نىشانىئۆزىنىڭ ئۇرۇق 

ئۆزىگه خاس تامغىلىرى بوالتتى، ھهر بىر ئۇرۇق ئۆزىنى ئۇرۇقنىڭ ئىلكىدىكى چارۋا ۋه مالالرغا باسىدىغان 

 بهلگىلىرى بار بوالتتى، ھهر بىر ئۇرۇقنىڭ باشقا –باشقا ئۇرۇقتىن پهرقلهندۈرۈشكه ئىشلىتىدىغان نىشان 

ئۇرۇقالر بىلهن بولغان مۇناسىۋهتلهرده رېئايه قىلىدىغان نىزاملىرى، ئىچكىي جهھهتته ئۇرۇق ئهزالىرى 

 –گىشلىك بولغان قائىدىلهر ھهم كۈندىلىك تۇرمۇشتا شهكىللهندۈرگهن بىر قاتار ئادهت بويسۇنۇشقا تې

تىكى مهلۇماتالرغا نهزهر سالىدىغان » دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك«قهدىمكى ۋهسىقىلهردىن . ئهنئهنىلهر بار بوالتتى

مغا ۇالرنىڭ تاىڭ ئۆزىگه خاس نامى، ئ ئۇرۇقن22بولساق، بۇ ئهسهرده قهدىمكى ئوغۇز ئۇرۇقلىرىدىن 

 ئىقتىسادي –ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقى دهۋرىدىكى بهزى ئىجتىمائىي . بهلگىلىرى خاتىرىلهنگهن

  .مهلۇم ئۇرۇقالرغا مهنسۇب كىشىلهرنىڭ بهزى ئهھۋالى ھهققىده مهلۇماتالر بارھۆججهتلهردىمۇ 

سۆزى بىلهن » ۇنئارقاغ«ئۇقۇمى » ئائىله«ئىسالمدىن ئىلگىرىكى تۈرك دهۋرلىرىده ئۇيغۇرالردا 

 –بۇ بهزىده بىر ئاتا ياكى بىر ئۇرۇقنىڭ بېشى بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولغان، ئۇرۇق . ئىپادىلىنهتتى

ئرقاغۇن دائىرىسىدىكى مۇرهككهپ . تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىگه ئىگه بارلىق كىشىلهر توپىنى كۆرسىتهتتى

 باشقا كىشىلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋهتكه ئائىلىۋىي مۇناسىۋهتلهرده ھهر بىر كىشىنىڭ جهمهت ئىچىدىكى

قېرىنداش (» ئاچى«، »ئىنى«، »قىز«، »ئوغۇل«مهسىلهن، . ئاساسالنغان ئاتاش سۆزلىرى بار ئىدى

» ئاتى«، )سىڭىل مهنىسىده(» سىنىل«، )ئاچا مهنىسىده(» ئاپا«، »ئاكا«، )ياكى تاغا مهنىسىده

» قونجۇي«، )ئۈگهي ئانا مهنىسىده(» ئۆگ«، )نىسىدهكېلىن مه(» كالىن«، )جىيهن ئوغۇلالر مهنىسىده(
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  .دېگهندهك... ، )قىز ئهۋالدالر(

ده جهمهتنىڭ قان قېرىنداشلىق ) ۋه باشقا تۈركىي تىللىق قهۋملهر(مۇناسىپ ھالدا قهدىمكى ئۇيغۇرالر 

، »ئوغۇش«، »ئىنىيۈگۈن«مۇناسىۋتهنۇقتىسىدىن يهنه بىر قانچه خىل ئاتىلىشى بار بولۇپ، ئۇالر 

بۇالر ئاتىلىق ئۇرۇقداشلىق تۈزۈمىدىكى ئۇرۇق ياكى جهمهتلهرنى . الردۇر» تهگ«، »ئۇرۇغ ئوق«، »باغ«

كۆرسىتىدىغان بولۇپ، بۇ بىرلىكلهر دائىرىسىده كۈچلىك جهمهتچىلىك ئېڭىگه تايانغان بىر قاتار ئورتاق 

هنه ئۇالر دائىرىسىده مۇئهييهن ئىقتىسادىي ۋه ئىجتىمائىي پائالىيهتلهر ئېلىپ بېرىلغاندىن تاشقىرى، ي

بۇ تۆرۈلهر جهمهت ياكى ئۇرۇغ دائىرىسىدىكى پائالىيهتلهرنىڭ . لهر بار بوالتتى)  تۈزۈم–قانۇن (» تۆرۈ«

قاتارلىق ئىشالرنىڭ ...  مۈلۈك تهقسماتى، –نورمال ئېلىپ بېرىلىشىنىڭ، شۇنداقال نىكاھ مۇناسىۋىتى، مال 

شۇ دهۋرلهرده يهنه ھهر بىر ئۇرۇغ ياكى جهمهتنىڭ ئۆزىگه تاۋا . تى ئىدىنورمال يۈرۈشىشىنىڭ مۇھىم كاپالى

گوياكى فامىله ( مۈلۈك، نىسبىي مۇقىم نام –مۇقىم يايلىقى، تۇرالغۇلىرى، ئۇرۇغ ئىچىدىكى ئورتاق مال 

 بۇالرنىڭ ھهممىسى قهدىمكى ئۇيغۇر ئهجدادلىرىدىمۇ.  نىشانالر بار بوالتتى–ۋه تۇغ ) تۈسىدىكى نامالر

خۇددىي باشقا ئۇرۇقچىلىق تۈزۈمىدىكى مىللهتلهردىكىگه ئوخشاش كۈچلىك جهمهتچىلىك ئېڭى ۋه 

  .ئهنئهنىسىنىڭ مهۋجۇد بولغانلىقىنى ئىسپاتاليدىغان ئامىلالردۇر

ئىسالم دىنى قاراخانىيالر دهۋرىدىن باشالپ ئۇيغۇرالرنىڭ قهبىلىچىلىك ھايات ئهندىزىسىىدىن 

للهت گهۋدىسى بولۇپ شهكىللىنىشىگه، ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنىك گهۋدىسىنىڭ قۇتۇلىشىغا، بىر پۈتۈن مى

زورىيىشىغا، مۇقىم دېھقانچىلىق ۋه شهھهر تۇرمۇشى ئهندىزىسىنى شهكىللهندۈرىشىگه زور دهرىجىده تۈرتكه 

 يهنه باشقا تۈرلىك سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن ئۇيغۇرالردا قاراخانىيالر دهۋرىدىن باشالپال قهدىمكى. بولدى

بۇنىڭ ئورنىنى بولسا . دهۋردىكى قهبىله ۋه ئۇرۇق بويىچه ياشاش ئهندىزىسى زور دهرىجىده سۇسالشتى

يهككه ئائىلىلهر ۋه مهھهللىلهر بويىچه ياشايدىغان دېھقانچىلىق ئېگىلىكىگه خاس ئىجتىمائىي تۇرمۇش 

اكى بىر جهمهتكه تهۋه ئهمما مهھهلله ۋه يۇرتالرنىڭ شهكىللىنىشى ھامان بىر ئۇرۇق ي. ئۇسۇلى ئالدى

كىشىلهرنىڭ تهدرىجىي كېڭىيىشى ھهم ئاۋۇشى بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولغاچقا، يۇرت بىرلىكلىرى ۋه مهھهلله 

 يۇ، لېكىن –بىرلىكلىرى بويىچه ياشاش ئهندىزىسى ئىلگىرىكى جهمهتچىلىك ئېڭىنى سۇسالشتۇرۇۋهتتى 
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ى يوقىتىش ياكى ئۇنمىڭدىن ۋاز كېچىشنىڭ ئهمهلىيهتته بۇنداق جهمهتچىلىك ئېڭىن. يووقىتالمىدى

دېگهن » مۇسۇلمانالر بىر بىرگه قېرىندش«ئىسالم دىنىمۇ . زۆرۈرىيىتىمۇ يوق ھهم مۇمكىن ئهمهس ئىدى

ئىسدىيىنى تولۇق ئالغا سۈرگهچكه، مۇسۇلمان ئۇيغۇرالر نهزىرىده جهمهتچىلىك ئېڭى مهھهلله ۋه يۇرت 

 تۇغقانالر ئارا ئىزدىشىش، –دهرۋهقه، ئىسالم دىنىدا ئرۇق . لدىچۈشهنچلىرى بىلهن قوشۇلۇپ مهۋجۇد بو

 ھهققىدىكى تهشهببۇسالر ئۇيغۇرالرنىڭ ئىلگىرىكى  تۇغقانالرغا قىلىش–ياخشىلىقنى ئالدى بىلهن ئۇرۇق 

مهسىلهن، مۇھهممهد . دهۋرلهردىن داۋاملىشىپ كهلگهن جهمهتچىلىك ئئهنئهنىسىگه ماس كهلدى

تۇغقاندارچىلىقىڭالرنى بىلگۈدهك دهرىجىده  «:نداق دېيىلىدۇۇرىده شپهيغهمبهرنىڭ ھهدىسلى

تۇغقانالرنىڭ مۇھهببىتىنى ) تۇغقاندارچىلىقنى ئۇالش( رهھىم -چۈنكى سىيله . نهسهبلىرىڭالرنى بىلۋېلىڭالر

تىرمىزىي رىۋايهت قىلغان (» .پهيدا قىلىدۇ، مالنى كۆپهيتىدۇ، ئۆمۈرنىڭ ئۇزىرىشىغا سهۋهب بولىدۇ

 نهتىجىده،  ئۇيغۇرالردا يازما نهسهب خاتىرىسى قالدۇرۇش ئىشىنىڭ كهڭ ئومۇملىشالماسلىقىغا ①) ىسھهد

تولۇقلىما سۈپىتىده، ئاغزاكىي شهكىللهرده نهسهب خاتىرىسىنى سۈرۈشتۈرىدىغان ۋه ئومۇمالشتۇرىدىغان 

  .ئهنئهنه ئۈزۈلۈپ قالمىدى

ش ئهنئهنىسىنى دېگهندهك كهڭ كۆلهمده ئۇيغۇرالر تارىختىن بېرى نهسهبنامه يېزىپ قالدۇرۇ

شهكىللهندۈرۈپ كېتهلمىگهن بولسىمۇ، ئهمما ئۇيغۇر ئۇسلۇبىدىكى نهسهب خاتىرىسىنى ساقالش ۋه داۋام 

ئۇيغۇرالردا ھهر بىر ئائىلىده چوڭالر بالىلىرىغا . قىلدۇرۇشنىڭ ئۆزىگه خاس ئۇسۇللىرىمۇ بولغان

ىنى سۆزلهيدۇ؛ پهرزهنتلهر ۋۇجۇدىدا زاھىر بولغان ئاللىقانداق ئهجدادلىرىنىڭ قىسمهتلىرى ۋه كهچۈرمىشلىر

جىسمانىي بهلگىلهرنىڭ قايسىدۇر بىر ئهجدادلىرىدىن قالغانلىقى ھهققىده ئىسپاتالر كهلتۈرۈشىدۇ؛ 

پهرزهنتلهرگه ئۇالرنىڭ جىنسىي پهرقى بويىچه ئۆز ئهجدادلىرىدىن بهزىلهرنىڭ ئىسىملىرىنى قويۇشىدۇ؛ ئاتا 

دىن قالغان مهلۇم تهۋهررۈك بويۇمالرنى ئهۋالدالرغا تونۇشتۇرۇپ، بۇنداق تهۋهررۈكلهرنى  بوۋىالر–

 يېتىم مۇراسىملىرىدا – تۆكۈن، ئۆلۈم –كهلگۈسىده داۋاملىق قهدىرلهپ ساقالشقا دهۋهت قىلىشىدۇ؛ توي 

رنى تۈرلىك  تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتى بارلىكى كىشىلهرنى ئهسكه ئېلىپ، ئۇال–ئۆزلىرى بىلهن ئۇرۇق 

                                         
 2004تى، نهشرىيا، شىنجاڭ خهلق )جامىئۇل ھهدىيس(» جۈمله 500 ئۇيغۇرچه –ئهرهبچه «: ۇلئهھهد ئهمىر قۇتلۇغ تهييارلىغانئابد  ①
  .ت به– 296 ئاي نهشرى، – 9ى  يىل–
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ھېيت  ئارا ئهسلىشىپ ئۆتىدۇ؛ –مۇراسىمالرغا تهكلىپ قىلىش ئارقىلىق، نهسهبداشلىق مۇناسىۋىتىنى ئۆز 

 تۇغقانالرغا تونۇشتۇرۇش مهقسىدىده ئۇالرنى – بايرام قاتارلىق ئوپچه پائالىيهتلهرده پهرزهنتلهرنى ئۇرۇق –

 –وخشاش پائالىيهتلهر داۋامىدا ئۇيغۇرالردا ئۇرۇق خۇددىي مۇشۇنىڭغا ئ. تۈرلىك پهتىلهرگه باشالپ بارىدۇ

بۇ جهرياندا گهرچه . تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىگه ئىگه كىشىلهر جهمهتچىلىك ئېڭىنى كۈچلىك ئىپادىلهيدۇ

جهمهتنىڭ يازما تارىخىنى پۈتۈپ قالدۇرۇشقا ئوخشاپ كېتىدىغان خىزمهتلهر كۆپىنچه ئائىلىلهرده 

 تۇغقانچىلىق مۇناسىۋهتلهرنى –ىي شهكىللهرده ئهجداد سۈرۈشتۈرۈش، ئۇرۇق ئىشلهنمىسىمۇ، ئهمما ئاغزاك

 – تۇغقانالرنىڭ سانى، ئولتۇراقالشقان يۇرتلىرى، ھال –ھېكايه قىلىش، بالىالرغا ئهجدادالر ۋه ئۇرۇق 

توختاپ قا ئوخشاپ كېتىدىغان ئىشالر ھهممه ئائىلىلهرده ... قاتارلىقالردىن خهۋهردار قىلىش، ... ئهھۋالى، 

  .قالمايدۇ

ئۇيغۇرالردا نهسهبنامه قالدۇرۇش ۋه نهسهب سۈرۈشتۈرۈشنىڭ يهنه بىر ئاالھىدىلىكى شۇكى، ئۇيغۇرالر 

 ۋه ئائىلىدىكى ئورنى باشقا خهلقلهر ئاياللىرىغا سېلىشتۇرغاندا بىر جهمئىيهتتىكىجهمئىيىتىده ئايالالرنىڭ 

ردا ئايالالر ئانىالر ۋه قىز پهرزهنتلهر ئورنىدا ، شۇنداقال ئۇيغۇرال بولۇپ كهلگهچكهقهدهر ئۈستۈن

قهدىرلهنگهچكه، ھهر بىر ئائىلىده نهسهب سۈرۈشتۈرۈشته ئاتا ۋه ئانا تهرهپنىڭ ئهجدادلىرىنى تهڭ 

 ئانا جهمهتنىڭ نهسهب خاتىرىسى نهزهردىن ساقىت هسهب خاتىرىلىرىنى قالدۇرغاندىمۇسۈرۈشتۈرىدىغان، ن

بۇنداق ئهنئهنه نهسهبنامه يېزىش ئهنئهنىسى بار باشقا مىللهتلهردده . مهۋجۇدقىلىنمايدىغان بىر ئهنئهنه 

كهم ئۇچرايدىغان ئهھۋال بولۇپ، بۇ ئاالھىدىلىكنى بۇنىڭدىن كېيىنكى نهسهبنامه يېزىش ئىشلىرىدا 

 ئىزچىل داۋامالشتۇرۇشقا، نهسهب خاتىرىسى قالدۇرغاندىمۇ ئانا تهرهپ ئهجدادالرنىمۇ ئوخشاش پوزىتسىيه

  . بىلهن نهسهبنامىلهر ئىچىده خاتىرىلهشكه توغرا كېلىدۇ

ئۇيغۇرالردا بىر جهمهتتىكى كىشىلهر ئهجدادلىرىنىڭ تارىخىنى قانداق شهكىللهرده ساقالپ ۋه 

  بۇ جهھهتتهخاتىرىلهپ كهلگهن؟ يىلتىز ئىڭىنى قانداق يولالر ئارقىلىق ئىپادىلهپ كهلگهن؟ بىزچه

  .ئومۇمىيلىققا ئىگهئۇيغۇرالردا ر  شهكىل ۋه يولالتۆۋهندىكىدهك

 يهنى بوۋىالرنىڭ ئىسىملىرىنى ئوغۇل :ئهجدادلىرىنىڭ ئىسىملىرىنى كېيىنكى ئهۋالدالرغا قويۇش) 1(
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بۇنىڭدا . نهۋرىلهر ياكى ئهۋرىلهرگه، مومىالرنىڭ ئىسىملىرىنى قىز نهۋره ۋه ياكى ئهۋرىلهرگه قويۇش

ملىرى بىلهن ئانا تهرهپ ئهجدادالرنىڭ ئىسىملىرى ئوخشاشال پهرزهنتنىڭ ئاتا تهرهپ ئهجدادلىرنىڭ ئىسى

 .ئېتبارغا ئېلىنغان

ىرىكى بىر قىسىم جهمهتلهرده كىشىلهر ۋاپات بولغاندا گ ئىل:لىرىنى بهرپا قىلىشجهمهت قهبرىستان) 2(

نىغا دهپنه تالالنغان مهلۇم ئورۇنغا دهپنه قىلىنغاندىن كېيىن، كېيىنكى ئهۋالدالرنىڭمۇ شۇ قهبرىلهرنىڭ يې

ۋهھالهنكى، ئىلگىرىكى قهبرىلهرنىڭ مۇتلهق . لىرى پهيدا بولغانش نهتىجىسىده، جهمهت قهبرىستانقىلىنى

. لىرىنى پهرقلهندۈرۈش قېيىنقا، ئىلگىرىكى جهمهت قهبرىستانكۆپىده يازما خاتىرىلهر قالدۇرۇلمىغان بولغاچ

. مۇمكىنلىرى ئىكهنلىكىنى قىياس قىلىش انىرستبرالرنىڭ جهمهت قهمما قهدىمكى كۆپىنچه قهبرىستانئه

قهبرىلهرگه دهپنه ) ياكى تۇتاش(تۇغقانالر ۋاپات بولغاندا، ئۇالر يېقىن -ھازىرقى دهۋردىمۇ ئۇيغۇرالردا ئۇرۇق

قىلىنىدىغان، ياكى دادىالرنىڭ قهبرىلىرىگه ئۇالرنىڭ ئوغۇللىرى، ئانىالرنىڭ قهبرىلىرىگه قىزلىرى دهپنه 

دىگهن ئارزۇ بولىدىغان ئهھۋال خېلى `` ئانامنىڭ قهبرىسىده ياتىمهن- ئاتا``ىلهرده قىلىنىدىغان، كىش

 .ئومۇمالشقاندۇر

نۇرغۇن كىشىلهر ئۇيغۇرالردا  :ماكانلىرىنى گۈللهندۈرۈش ئارزۇسىدا بولۇش- ئهجدادلىرنىڭ ئۆي) 3(

ۈللهندۈرۈشكه مايىل  گلهپ، ئۇالرنى تاشلىۋهتمهيىرماكانالرنى قهد-ىراس قالغان ئۆيئانىسىدىن م-ئاتا

ماكانىغا -ئانىنىڭ ئۆي- ئاتا.پات بېرىپ يوقالپ تۇرىدۇ- ئهجدادالرنىڭ كونا جايلىرىغا پات،كېلىدۇ

... گه مىراس تهقسىماتىدا كهڭچىلىك قىلىش) كۆپىنچه كهنجى ئوغۇل( ۋارىسلىق قىلىدىغان پهرزهنتلهر

رغا بولغان نهسهبداشلىق مۇناسىۋىتىنى شهكىللىرىده ئهجدادالرنى مهنىۋى جهھهتته ئهسلهيدۇ ۋه ئۇال

 .تهكىتلهيدۇ

  توي مۇراسىمى ۋه ماتهم-لىيهتلهرئائىلىده بولىدىغان ھهرخىل مۇراسىم ۋه چوڭراق پائا) 4(

تۇغقانالرنى ئاساس قىلغان دائىرىده جامائهت -  جهمهت دائىرىسىدىكى ھهممه ئۇرۇقمۇراسىملىرىدا

 يېتىمگه ئوخشاش ئىشالر يۈز بهرگهنده، – تۆكۈن ياكى ئۆلۈم –توي ئۇيغۇرالردا بىرهر ئائىلىده : ھازىرالش

 تۇغقانچىلىق –كىشىلهر بۇنداق پائالىيهتگه قاتنىشىدىغان جامائهتنى ئالدى بىلهن ئۆزلىرى بىلهن ئۇرۇق 
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بۇنداق ئهھۋالدا مهزكۇر مۇراسىمالر . مۇناسىۋهتكه ئىگه بولغان كىشىلهردىن تهشكىل قىلىشنى ئهۋزهل بىلىدۇ

 .ئهمهلىيهتته جهمهتچىلىك ئېڭىنى يۈكسهلدۈرۈشنىڭ مۇھىم سورۇنىغا ئايلىنىپ قالىدۇ

ئۇيغۇرالرنىڭ تارىىتىن : تۇغقانالر ئارا نىكاھلىنىشنى تهشهببۇس قىلىش-جهمهت ئىچىدىكى ئۇرۇق) 5(

ـ ئۇرۇق  ى تهشهببۇس  تۇغقانالر ئارا تويلىشىشن–بۇيانقى تويلىشىش ئادىتىدىكى كۆرۈنهرلىك بىر ئهھۋال ــــ

كۆپلىگهن ئۇيغۇرالر پهرزهنتلىرىنى ئۆيلهش ياكى ياتلىق قىلىشتا، ئائىله مۈلكىنىڭ چېچىلىپ . قىلىشتۇر

ياكى بۆلۈنۈپ كهتمهسلىكى، كېيىنكى تۇغقانچىلىق مۇناسىۋهتنىڭ چىڭىشى ۋه پهرزهنتلهرنىڭ باشقا 

 تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتى بار –ئۇرۇق مهنپهئهتلىرىنى كۆزده تۇتۇپ، اليىقنى ئالدى بىلهن ئۆزلىرى بىلهن 

 تۇغقانالر ئىچىده اليىق تېپىلمىغاندا، ئاندىن –ئۇرۇق . بولغان كىشىلهر دائىرىسىدىن تالالشقا ئېتىبار بېرىدۇ

 . تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىگه ئىگه بولمىغان كىشىلهرگه مۇراجىئهت قىلىدۇ

ئۇيغۇرالردا : دىرلهپ ساقالش ۋه ئىشلىتىشئهجدادالرنىڭ مىراس ۋه تهۋهررۈك بويۇملىرىنى قه) 6(

 كېچهك، ئاشخانا – بوۋىلىرىدىن قالغان ھهر خىل تهۋهررۈك بويۇمالر، جۈملىدىن كېيىم –پهرزهنتلهر ئانا 

...  زىننهت بويۇملىرى، –سايمانلىرى، تۇرمۇش جابدۇقلىرى، ئىشلهپچىقىرىش قوراللىرى، زىبۇ 

ياكى ساقاليدۇ، شۇنداقال ئۇالرنى يهنه ئۆز پهرزهنتلىرىگه تهۋهاررۈك قاتارلىقالرنى ئهتىۋارالپ ئىشلىتىدىۇ 

بۇنداق ئادهت ئهمهلىيهتته جهمهتچىلىك ئېڭىنىڭ ئۆزگىچه بىر ئىپادىسى . سۈپىتىده قالدۇرۇشنى ئوياليدۇ

 .بولۇپ سانىلىدۇ

ئانىالر ۋه -اتاكى، ئائىلىلهرده ئمۇمكىنبايقاش . ئهجدادالر ھهققىده پهرزهنتلهرگه ھېكايه سۆزلهش) 7(

) ىدىكىدتهربىيه بېرىش ۋه كۆڭۈل ئېچىش مهقسى(مومىالرنىڭ پهرزهنتلهرگه سۆزلهپ بېرىدىغان -بوۋا

 بۇنداق ھېكايىلهر ئهجدادالرنىڭ يۇرتلىرى، ئۇالر بېشىدىن .ھېكايىلىرى كۆپىنچه ئهجدادالر ھهققىده بولىدۇ

نىڭ ئىجتىمائىي ئورنى ھهم ئۇالردىكى كهچۈرگهن ئاالھىده ياكى قىزىقارلىق سهرگۈزهشتلهر، ئۇالر

بۇ ھېكايىلهر ئىچىدىن ئهۋالدالر ئهجدادلىرىنىڭ كىملىكى، ئۇالرنىڭ . ھهققىده بولىدۇ... ئۆزگىرىشلهر، 

.  ئهۋالدلىق مۇناسىۋىتى ھهققىده چۈشهنچىگه ئىگه بولىدۇ–تارىخى ھهم ئۆزلىرى بىلهن بولغان ئهجداد 

هرگه بىرلهشتۈرۈپ كېيىنكى كۈنلهرده ئۆزلىرىنىڭ سهرگۈزهشتلىرىنى شۇنداقال پهرزهنتلهرمۇ بۇ ھېكايىل
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  .سۆزلهش بىلهن ئهۋالدلىرىغا جهمهت تارىخى ھهققىده تهربىيه بېرىدۇ

ئائىله ياكى جهمهت نهسبنامىسى يېزىپ قالدۇرۇش، دۇنيادىكى ھهممه مهرىپهتلىك مىللهتلهردىكى 

يتقاندا، ئۇيغۇرالردا نهسهبنامه تۈزۈش يىراق تارىخقا شۇ مهنىدىن ئې. ئومۇميۈزلۈك ئهنئهنه ھېسابلىنىدۇ

 ئىزلىرى –بىز تۈرك ۋه ئۇيغۇر قاغانلىرىنىڭ تارىخى ۋه ئىش بۇنىڭدىن سىرت، . تۇتىشىدىغان ئهنئهنىدۇر

خاتىرىلهنگهن مهڭگۈ تاش ئابىدىلىرىنى تۈرك قاغانلىقى ۋه ئۇرخۇن ئۇيغۇر قاغانلىقىنىڭ قىسمهن 

 ۇنىڭ ئهن بايقىلىشى بىلهجهرىسىنىڭ شۇقۇنيۇق تهبىلگ. ىسى دهپ چۈشىنىمىزشاھلىرىنىڭ نهسهب خاتىر

 قاراخانىيالر . ھهققىدىكى ئۇچۇرالر مانا شۇ پىكىرىمىزنىڭ دهلىلىدۇرېپىلغانلىقى ترىيدىن كوهۋالدلىرىنىڭئ

رغۇن نۇ.  تهرجىمهھال يېزىش ئهنئهنىسى باش كۆتۈردى–دهۋرىدىن كېيىن، ئۇيغۇر مهدهنىيىتىده تهزكىره 

 ئۆلىماالر، ئهدىبلهر، تهسهۋۋۇپ پىشۋالىرىنىڭ نهسهبىنى –تهزكىرىلهر چوڭ پادىشاھالر، ئۇلۇغ ئالىم 

كهبىي » تارىخى ھهمىدىي«، »تارىخى شهجهرهئىي تۈرك«، »بابۇرنامه«خاتىرىلهشكه بېغىشالنغان بولسا، 

رۈپ تهتقىق قىلىشتهك تارىخنامىلهر مهلۇم ئۇلۇغ شاھالرنىڭ نهسهبىنى ئادهم پهيغهمبهرگىچه سۈ

تېخىمۇ جانلىق دهلىللهر شۇكى، ھازىر قۇمۇل ئۇيغۇرلىرى . نهسهبشۇناسلىق مهزمۇنى بىلهن خاراكتېرلهندى

دىن ئاشىدىغان، شۇنداقال  1000يىلغا يېتىدىغان، خاتىرىلهنگهن ئادهم سانى  500ئارىسىدا تارىخى 

الر  )جورۇڭقاي(مچه قىلىنغان نهسهبنامه سى قوشۇ ئائىله شهجهرى–مۇكهممهل كۆرۈنۈشلۈك سىخېمىسى 

دېمهك، ئۇيغۇرالردىمۇ، نهسهبنامه يېزىش ۋه ئائىله شهجهرىسى . ساقالنماقتا ۋه داۋام قىلدۇرۇلماقتا

ۋهھالهنكى، ئۇيغۇرالردا نهسهبنامه  يېزىش قهدىمكى دهۋرلهرده خان . تۇرغۇزۇش ئهنئهنىسى بولغان

ساندىكى قهلهمدارالر ئارىسىدىال چهكلهنگهن ئهنئهنه بولغان بولسا، جهمهتى، ئاقسۆڭهكلهر تهبىقىسى ۋه ئاز 

بۈگۈنكى كۈنده ئۆزلۈك تۇيغۇسى كۈچلۈك، ئائىله تارىخنى مىللهت تارىخىنىڭ بىر تهركىبى ھېساباليدىغان، 

نهسهبنامه ئارقىلىق ئۆتمۇشنى كهلگۈسىگه ئۇالشتهك مهسئۇلىيهت تۇيغۇسى كۈچلۈك كىشلهر دائىرىسىده 

 شۇڭا، ئۇيغۇرالردا نهسهبشۇناسلىق تهتقىقاتى ۋه نهسهبنامه يېزىش ئهنئهنىسى تارىخى .قىلدۇرۇلماقتاداۋام 

  .ئۇزۇن بىر ئىش بولۇپ سانىلىدۇ

ك تارىخىي سهۋهبلهر بىلهن قوشۇلۇپ كهتكهن جهمهتلهر خهنزۇ ىئۇيغۇرالردىن خهنزۇ مىللىتىگه تۈرل
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بنامه تۈزۈش ئهنئهنىسىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغاندىن مىللىتىنىڭ كۈچلۈك جهمهتچىلىك ئېڭىنىڭ ۋه نهسه

ھازىر تارىخىي ۋهسىقه سۈپىتده ساقلىنىۋاتقان . كېيىن، ئۇالرمۇ ئېسىل نهسهبنامىلهرنى يېزىپ قالدۇرغانىدى

ھهتتا داۋام قىلدۇرۇلۇۋاتقان نهسهبنامىلهردىن، يۈهن دهۋرىده ئوردىدا خىزمهت قىلغان سىلىنگا جهمهتىنىڭ 

يىلى -1358دى شيى ۋېنجى شۇ دهۋردىكى خهنزۇ تارىخچىسى ئوۋياڭ شۇهنگه مىالدىيه يهتتىنچى ئهۋال

قۇجۇلۇق شىيې «غا كىرگۈزۈلگهن » گۈيجهي توپلىمى« ھهم شۇ چاغدا ،ھاۋاله قىلىپ يازدۇرۇلغان

ۋه تاڭ، لياۋ، يۈهن » يۈهن تارىخى«، »لياۋ تارىخى«، »تاڭ نامه«، »جهمهتىنىڭ تهزكىرىسى) سىلىنگا ( 

سلىرى ۋه جهمهتلىرىنىڭ تهزكىرىسى، مىلهرده خاتىرىلهنگهن ئۇيغۇر شهخۋرلىرىده يېزىلغان باشقا تارىخناده

) سهييىد(سهي «، شهندۇڭدا ساقلىنىۋاتقان » سهييىد شهمسىدىن تهزكىرىسى· يۈهن تارىخى«مهسىلهن 

سىللىك جهمهتلهرنىڭ ، بهزى خهنزۇچه قهبره تهزكىرىلىرى ئىچىدىكى ئۇيغۇر نه»جهمهتىنىڭ نهسهبنامىسى

فامىلىلىك ئۇيغۇرالرنىڭ نهسهب تارىخىدىن دېرهك بېرىدىغان » جيهن«نهسهب خاتىرىلىرى، خۇنهندىكى 

بۇ نهسهبنامىلهر . قاتارلىقالر مهشھۇرراقتۇر» خهلىل باشى سانغۇننىڭ قهبره ئابىدىسى «-مۇھىم ماتېرىيال 

كته ئولتۇراقلىشىش ۋه ئاۋۇش تارىخىدىن مهلۇمات تارىخنىڭ ئۇزۇنلىقى، ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرا تۈزلهڭلى

بهرگۈچى بىرىنچى قول ماتېرىيالالر بولۇش سۈپىتىده، ئۇالر ھهم ئۇيغۇرالردا نهسهبنامه تۈزۈش 

ئهنئهنىسىنىڭ تامامهن بار ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىسا، يهنه بىر تهرهپتىن ئۇيغۇر ئهجدادلىرىدىن ئوتتۇرا 

 قىلىشنىڭ  قولغا كهلتۈرۈپ ، چوڭقۇر تهھلىلرنىڭ نهسهب خاتىرىلىرىنىتۈزلهڭلىكته ئولتۇراقالشقانال

  .ھهقىقهتهن پايدىلىق ئهمگهك ئىكهنلىكىدىن دااللهت بېرىدۇ

 ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن كېيىن ئاۋام پۇقراالر ئارىسىدىمۇ نهسهبشۇناسلىق بويىچه بهزى – 20

خى ئۈستىده ئىزدىنىش، جهمهت نهسهبنامىسىنى بۇ خىزمهتلهر ئىچىده جهمهت تارى. خىزمهتلهر ئىشلهندى

يېزىش ۋه فامىله قوللىنىش ئارقىلىق جهمهتچىلىك تۇيغۇلىرىنى رېئال ئهمهلىيهتكه ئايالندۇرۇش ئاالھىده 

» يىلتىزىم«ژۇرنىلى » تارىم غۇنچىلىرى«يىلىدىن ئېتىبارهت،  - 1996مهسىلهن، . كۆرۈنهرلىك بولدى

لىلىرىنىڭ ئۆز ئهجدادلىرى تارىخىنى بىلىش، ئېنىقالش ۋه شۇ ئارقىلىق ناملىق سهھىپه ئېچىپ، ئۇيغۇر با

نهتىجىده نۇرغۇن بالىالر ئۆزلىرىنىڭ . ئۆزلىرىنىڭ ئائىله نهسهبنامىسىنى تۈزۋىلىشقا رىغبهت بهردى



 55 

ئهجدادلىرىنى ئۆزى بىلهلىگهن دائىرىده قىسقىچه تونۇشتۇرۇش بىلهن، ئۆزلىرىنىڭ پاكىز ئهمما قىزغىن 

بالىالرنىڭ ئۆز ئهجدادلىرىنى ساناپ چىقىش ئىشىنى تولۇق نهسهبنامه ۋه . تۇيغۇسىنى ئىپادىلىدىتارىخ 

 شۇ ژورنالنىڭ ىمۇئهللىپبۇ كىتابنىڭ شهجهره شهكلىده سىستېمىالشتۇرۇۋېلىشىا ياردهم بېرىش مهقسىتىده، 

ىيلهرنىڭ لىنى سهبناملىق ماقا» نهسهبنامه تۈزۈشنىڭ بىر قانچه سخېمىسى«سانىدا -12يىللىق -1997

 –بنامه تۈزۈش، شۇ ئارقىلىق ئهجداد ه جهمهت نهس–قىسقىسى، ئائىله . ىدى ئنمهنپهئهتلىنىشىگه سۇنغا

 نۆۋهتتىكى ئۆزلۈك ئېڭىنىڭ كۈچىيىشى، تارىخ تۇيغۇسىنىڭ –ئهۋالد زهنجىرىنى ھاسىل قىلىش 

نىڭ ناھايىتى جانلىق بىر تهرىپى ۋه ئويغىنىشى، ئهۋالدالرغا قارىتا ئهۋج ئېلىۋاتقان مهسئۇلىيهت تۇيغۇسى

بۇ كىتابنىڭ مۇئهللىپى بىر قىسىم ياشالر بىلهن بىرلىكته  بۇنىڭدىن تاشقىرى .ئىپادىسى بولۇپ قالدى

نى دهسلهپكى قهدهمده قۇرۇپ، » ئۇدۇم نهسهبنامه مۇالزىمهتخانىسى«كۈنى - 9ئاينىڭ - 1يىلى -2001

رۈر قائىدىلىرى، ئهھمىيىتى، فامىلىلهر بىلهن بولغان تهشۋىقات ۋاستىلىرىده نهسهبنامه تۈزۈشنىڭ زۆ

مۇناسىۋىتى مهسىلىلىرىده بارىسىدا سۆھبهت ۋه تهرغىبات ئېلىپ باردى ۋه بهزى جهمهتلهرنىڭ 

ئۇيغۇرالردا « يىلى مۇئهللىپ نهشر قىلدۇرغان – 2002. ىلىرىنى يېزىشىغا كۆرسهتمه بهردنهسهبنامى

ناملىق بۆلىكىده نهسهبشۇناسلىقنىڭ تهتقىقات » نهسهبنامىسى) ئائىله(جهمهت «ناملىق كىتابنىڭ » فامىله

مهزمۇنلىرى، نهسهبنامه تۈزۈشنىڭ زۆرۈر قائىدىلىرى ۋه شهجهره سخېمىلىرى قاتارلىق مهزمۇنالر قىسقىچه 

 يۇقىرىقىدهك خىزمهتلهر نهسهبشۇناسلىقنىڭ ئۇيغۇرالردا بىر پهن سۈپىتىده رويابقا چىقىشقا. تونۇشتۇرۇلغان

ئېلىپ بېرىلىشقا  نهسهبنامىچىلىكنىڭ ئىلمىي رهۋىشته تهشكىللىك ھالهتته باشلىغانلىقىنىڭ،

  . نىشانى بولۇپ ھېسابلىنىدۇباشلىغانلىقىنىڭ

يېقىنقى مهزگىللهرده ئۇيغۇر نهسهبشۇناسلىق ئىلمى بارىسىدا ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان يهنه بىر يېڭى 

 تهتقىقاتى بىلهن شۇغۇللىنىش ۋه نهسهبشۇناسلىق بويىچه يۈزلىنىش ئىنتېرنېت تورى ئارقىلىق نهسهب

 يىلالردىن كېيىن، بولۇپمۇ يېقىنقى يىلالر – 2000. مۇالزىمهت قىلىش ئىشلىرىنىڭ ئوتتۇرىغا چقىشىدۇر

مابهينىده ئۇيغۇر ئىنتېرنېت تورچىلىقىنىڭ راۋاجلىنىشى ۋهى كهسبلىشىشىگه ئهگىشىپ، ئۇيغۇرالردا تۇنجى 

.  قاتارلىق بىر قاتار بلوگالر مهيدانغا كهلدىyuksel.blogbus.com ۋهwww.neseb.org  نهسهبنامه تورى
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ئىشىنىمىزكى، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىنتېرنېت تورچىلىقىنىڭ ئىلگىرىلهپ تهرهققىي قىلىشى ۋه نهسهبشۇناسلىق 

پيۇتېر تهتقىقاتىنىڭ ھهم نهسهبنامه يېزىش ئىشىنىڭ كۈنسايىن ئومۇملىشىشىغا ئهگىشىپ، ئۇيغۇر كوم

  .نهسهبشۇناسلىقىمۇ مۇناسىپ تهرهققىياتالرغا ئېرىشكۈسى

  

ئۇيغۇرالردا تۇراقلىق فامىله قوللىنىشنى ئومۇمالشتۇرۇش بىلهن نهسهبنامه . 2

  تۈزۈشنى بىرلهشتۈرۈشنىڭ زۆرۈرلىكى

مۇكهممهل   قوۋملهردىن تهشكىللىنىپ پهيدا بولۇش، زورىيىش ۋه–بىر مىللهتنىڭ ئۇرۇق، قهبىله 

 بولۇپ تۇرۇش تارىخى بولغىنىدهك، مىللهتنىڭ ۋه جهمئىيهتنىڭ مهۋجۇدت سۈپىتده تارىخ سهھنىسىده مىلله

 ئايالدىن پهيدا بولۇپ، كۆپىيىپ چوڭ –ئهڭ كىچىك ئۇيۇشما بىرلىكى بولغان ئائىلىنىڭمۇ بىر جۈپ ئهر 

ىرىلهنگهن تارىخى شۇنىڭدهك ھهر بىر مىللهتنىڭ يېزىق بىلهن خات. جهمهتكه ئايلىنىش تارىخى بولىدۇ

بولغىنىدهك ياكى بولۇشقا تېگىشلىك بولغىنىدهك، بىر ئائىله ياكى جهمهتنىڭ يېزىق بىلهن خاتىرىلهنگهن 

 مهرىپهتلىك جهمئىيهتته ياشاۋاتقان ھهر بىر مهرىپهتلىك –بۇ .  نهسهبنامىسى بولۇشى كېرهك–تارىخى 

ول ئىجادىي ماتېرىيالى، ئۆگىنىش قولالنمىسى كىشنىڭ ئهقهللىي ھازىرالشقا تېگىشلىك بولغان بىرىنچى ق

  .بولۇپ سانىلىدۇ

 جهمئىيهتنىڭ ئهڭ كىچىك، پائالىيهتچان بىرلىكى بولۇپ، ئۇ ئۆز ئالدىغان كىچىك –ئائىله 

ئائىله نىكاھ ۋه قانداشلىق مۇناسىۋىتى سهۋهبىدىن شهكىللىنىدىغان، ئۆزلۈكسىز پهيدا . جهمئىيهتتۇر

 شاخلىنىپ تۇرىدىغان بولغاچقا، مۇئهييهن قانداشلىق ۋه نىكاھ مۇناسىۋىتىگه بولىدىغان ۋه پارچىلىنىپ،

شۇڭا ئائىله تارىخى . ئىگه بولغان بارلىق ئائىله ۋه شۇ ئائىلىلهرنىڭ ئهزالىرى بىر جهمهتنى تهشكىل قىلىدۇ

  . ئهمهلىيهتته قانداشلىق مۇناسىۋىتىگه ئاساسلىنىدىغان جهمهتنىڭ تارىخىي خاتىرىسىدۇر

هنىۋى جهمئىيهتته ئۇرۇق ياكى جهمهت مۇناسىۋتلىرىگه ئىتىبار بېرىشنىڭ نهتىجىلىرىدىن بىرى، ئهنئ

.  دهل جهمهت نهسهبنامىسىنىڭ بارلىققا كېلىشى تهرهققىي قىلدۇرىلىشىدۇر-شۇنداقال ئىپادىلىرىدىن بىرى

 ئۇرۇقلىرىنىڭ جهمهت نهسهبنامىسى ئهسلىده قهدىمكى دهۋرلهردىكى چوڭ ئۇرۇقالر ياكى ئاقسۆڭهكلهر
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 بولغان، ئهمما بىر مهۋجۇدقانداشلىق مۇناسىۋىتىنىڭ خاتىرىسى بولۇپ، بۇ ھهممه مىللهتته دېگۈدهك 

ئهمما كېيىنكى .  بولۇپ بواللمىغان ھادىسىدۇرمهۋجۇدمىللهتنىڭ ھهممه ئائىله ۋه جهمهتلىرىده بىردهك 

ىلهر بولسىۇن، ھهممىسىده دېگۈدهك دهۋرلهرده، مهيلى چوڭ جهمهتلهر بولسىۇن ياكى كىچىكرهك ئائىل

نهسهبنامه تۈزۈپ ساقاليدىغان، ھهمده ئۇنى ئهجدادتىن ئهۋالدقا داۋام قىلدۇرىدىغان ئهھۋال بارلىققا 

بۇنداق ئهھۋال ياۋروپا مىللهتلىرىده ۋه خهنزۇالردا بىر قهدهر ئومۇمىالشقان ئهنئهنه بولۇپ . كهلگهن

لهت تىللىرىده قانداق ئاتىلىشىدىن قهتئىنهزهر، جهمهت نهسهبنامه ھهر قايسى مىل. لىنىدۇبھېسا

نهسهبنامىسى تۈزۈش، دۇنيادىكى نۇرغۇن مىللهتلهرنىڭ ئائىلىۋى ئهنئهنىۋى مهدهنيىتىنىڭ مۇھىم بىر 

  .مهزمۇنى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

 شۇنى چۈشىنىشىمىز كېرهككى، مهرىپهتلىك جهمئىيهتته مهرىپهتلىك  مىللهتلهر بىلهن تهڭ قهدهمده

مېڭىش، ھهر بىر پائالىيهت ۋه ھهرىكهتته ئويغارلىقنى ئىپادىلهش، شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا مىللىي 

خاسلىقنى يوقۇتۇپ قويماسلىق، ئهۋالدالرغا كۈچلۈك يىلتىز تۇيغۇسىنى ھهدىيه قىلىش ئۈچۈن، جهمهت 

دېمهك، بۇ . ېرهكنهسهبنامىسى يېزىش ئهنئهنىسىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشتىن ياخشىراق چاره بولمىسا ك

ھازىرقى زامان مىللهتلىرىنىڭ ھهر بىر ئائىلىسىده . نۆۋهتته بىر زۆرۈرىيهتكه ئايالنغان ئىشالرنىڭ بىرىدۇر

ئۇ مىللهتلهر نهسهبنامىلىرىنى . دېگۈدهك شۇ ئائىله ۋه شۇ ئائىله تهۋه بولغان جهمهتنىڭ نهسهبنامىسى بار

يدۇ، ئهۋالدالرنى تهربىيهلهشكه ئېسىل دهرسلىك قىلىدۇ، مىللهت تارىخىنىڭ بىر تارمىقى سۈپىتىده تونۇ

نىكاھ ۋه ئائىله . جهمهتداشالر ئارا ئىتتىپاقلىقنى، ئۇيۇشقاقلىقنى كۈچهيتىشنىڭ ۋاستىسى دهپ قارايدۇ

تېخىمۇ مۇھىم بىر تهرهپ . مۇناسىۋهتلىرىنى تهڭشهيدىغان ماتېرىيال سۈپىتده قهدىرلهپ داۋامالشتۇرىدۇ

 فامىله ۋه ئۇنى قولالنغۇچى –نهسهبنامه . هبنامىسى ھامان مهلۇم فامىله تارىخىدۇرشۇكى، جهمهت نهس

فامىله قوللىنىدىغان مىللهتلهرده ھامان شۇ فامىلىنىڭ پهيدا . جهمهتداشالرنىڭ تارىخىي ئاساسىدۇر

هن بولۇشىدىن تارتىپ شۇ فامىلىلىك جهمهت ئهزالىرىنىڭ ئاۋۇشۇغىچه بولغان جهريان ئهكىس ئهتتۈرۈلگ

فامىله قوللىنىش ئهنئهنىسىگه ئىگه مىللهتلهر فامىله قوللىنىش بىلهن نهسهبنامه . نهسهبنامه بولىدۇ

فامىله قوللىنىشتا نهسهبنامىنى يازما ئاساس قىلسا، نهسهبنامه يېزىشتا . تۈزۈشنى بىرلهشتۇرۇپ قارايدۇ
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ۇرۇش بارىسىدا نۇرغۇن ئىلىم ساھىبلىرى ئۇيغۇرالردا فامىله قوللىنىشنى ئومۇمىالشت. فامىلىنى ئۆلچهم قىلىدۇ

بىزنىڭ . ئهھمىيهتلىك پىكىرلهرنى ئوتتۇرىغا قويغاندىن باشقا، بهزى اليھهلهرنى ئوتتۇرىغا قويدى

قارىشىمىزچه بىر مىللهتته فامىله ئهنئهنىسىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش پۈتۈنلهي مۇمكىن، ئهمما فامىله قوللىنىش 

چۈنكى، . ه، نهسهبنامه مۇھىم يېزىق ئاساسى ۋه پرىنسىپ قىلىنىشى الزىمئهنئهنىسىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشت

بولسا  نهسهبنامه .فامىله قانداشلىق مۇناسىۋىتى بىلهن باغالنغان بىر پۈتۈن جهمهتنىڭ ئومۇمىي بهلگىسىدۇر

ڭ مۇناسىۋىتىنىئۆز ئارا  ۋه ئىشلهتكهن بارلىق كىشلهرنىڭ، قانداشالرنىڭ شۇ بهلگىنى ئېتىراپ قىلغان

فامىله قوللىنىشنى تهدرىجىي ئهمهلگه ئاشۇرۇشتا ئائىله نهسهبنامىسى تۈزۈپ چىقىش بىرىنچى . خاتىرىسىدۇر

قهدهم قىلىنسا، ئۇنداقتا شۇ نهسهبنامه تهركىبىده خاتىرىلهنگهن بارلىق كىشلهرنىڭ مهلۇم بىر تالالنغان 

كېلىپ چىقىدىغان خۇسۇسىي فامىلىنى قوبۇل قىلىشىنى تىزلهتكىلى، ھهمده فامىله قوللىنىشتا 

ئۇنىڭ ئۈستىگه مهلۇم نهسهبنامه چوقۇم مهلۇم فامىله بىلهن ئاتىلىشى . ئىختىيارىلىقنى تۈگهتكىلى بولىدۇ

فامىلىنىڭ، (مىسال ئالساق، مهلۇم كىشى ئۆزىنىڭ جهمهتىده مهلۇم بىر ئورتاق نامنىڭ . بىلهن زۆرۈر بولىدۇ

ى مۇۋاپىق دهپ ئويلىغان بىر سۆزنى فامىله قىلىپ ئىشلهتمهكچى بولمىغانلىقى سهۋهبىدىن، ئۆز) لهقهمنىڭ

. بولغىنىدا، ئۇنىڭ تاللىغان فامىلىسىنى باشقا جهمهتداشالرنىڭ قوبۇل قىلىشىدا مهسىله كۆرۈلىشى مۇمكىن

ئهگهر ئۆز ئائىلىسىدىنال باشالپ قولالنماقچى بولسا، ئۇنداقتا بۇنداق فامىلىنىڭ ئهجدادالر ئهنئهنىسىنى 

امالشتۇرۇشتىكى رولى ئاجىز بولۇشى، قانداشلىق مۇناسىۋهتنى كۈچهيتىش ۋه فامىله پرىنسىپلىرى بويىچه داۋ

چۈنكى، فامىله ئادهتتىكى نام بولماستىن، . ئىشلىتىش، داۋامالشتۇرۇشقا پايدىسى كۆپ بولماسلىقى مۇمكىن

. هرنى ئۆزىگه يۈكلىگهن نامدۇرمۇھىمى قانداشلىق، قېرىنداشلىق، جهمهت، ئائىله تارىخى قاتارلىق مهنىل

شۇڭا ئۇنى نۆۋهتتىكى تۇغۇلىدىغان ياكى ھايات ئهۋالدالردىن باشلىغاندىن كۆره، نىسبهتهن  يىراقتىن 

مۇشۇنداق ئهھۋالدا، نهسهبنامه تۈزۈش يولى بىلهن شۇ نهسهبنامىده . داۋامالشتۇرۇپ كېلىش مۇۋاپىقراق

 فامىله قوللىنىشنى –اق فامىلىسىنى بېكىتىپ چىقىش خاتىرىلهنگهن پۈتۈن جهمهت ئهزالىرىنىڭ ئورت

دېمهك، . قېلىپالشتۇرۇش ۋه مالىمانلىشىپ كهتمهسلىكنىڭ ئالدىنقى شهرتلىرىدىن بىرى بولۇپ قالىدۇ

ئۇيغۇرالردا فامىله قوللىنىشنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش ياكى باشالش بىلهن جهمهت نهسهبنامىسىنى تۈزۈشنى 
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  . ئهمهلىي ۋه مهنپهئهتلىك تهدبىردۇر–بىرلهشتۈرۈپ ئېلىپ بېرىش 
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  ھهققىدهنهسهبنامه : ئۈچىنچى بۆلۈم
  

 ۋه ھهر قايسى مىللهتلهر  تهرهققىياتى،نهسهبنامىلهرنىڭ پهيدا بولۇشى. 1
  نهسهبنامىلىرىدىن ئۇچۇرالر

نچىلىق  تۇغقا- نهسهبنامه ئىنسانالرنىڭ قانداشلىق مۇناسىۋهتنى مهركهز قىلغان ئۇرۇق 

مۇناسىۋهتلىرىنىڭ خاتىرىسى بولۇپ، ناۋادا  شهخس بىلهن كوللېكتىپنىڭ مۇناسىۋىتى نۇقتىسىدا تۇرۇپ 

ھازىرقى زامان . كۈزهتسهك، ئۇنىڭ كېلىپ چىقىش تارىخىنىڭ تولىمۇ ئۇزاقلىقىنى پهرهز قىالاليمىز

الر مهرىپهت دهۋرىگه ئىنسانشۇناسلىق ئىلمىنىڭ تهتقىقات نهتىجىلىرى شۇنى كۆرسىتىدۇكى، ئىنسان

كىرىشتىن بۇرۇنال، قانداشلىق مۇناسىۋهت ئىنسان گۇرۇھلىرىنىڭ ئهڭ دهسلهپكى، ئهڭ مۇھىم 

ياۋايىالرچه توپلىشىپ “ئىنسانالردا ئهڭ بۇرۇن بارلىققا كهلگهن توپالر بولسا . تهشكىللىنىش ئاساسى بولغان

وپالردا ئهڭ بۇرۇن كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ گۇرۇھالردىن ئىبارهت بولۇپ، شۇ ئىبتىدائىي ت” ياشايدىغان

قهدىمكى ئىنسانالر ئۈستىده ئېلىپ بېرىلغان . ىرىنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى بىلمىگهنئاتىلئانىلرىنىال بىلىپ، 

تهتقىقاتالردىن مهلۇم بولىدۇكى، ئىنسانالر مهۋجۇد بولغان ئۈچ مىليون يىلدىن ئارتۇقراق ۋاقىت ئىچىده 

. مىليون توققۇز يۈز مىڭ يىلچه ۋاقىتتا ئىبتىدائىي توپ ھالىتىده ياشاپ كهلگهنئىنسانالر تهخمىنهن ئىككى 

ۇنىڭدىن يۈز نهچچه مىڭ يىلالر بۇرۇنقى دهۋرلهرگه كهلگهنده ئىنسانالردا ئىبتىدائىي ئۇرۇق بتهخمىنهن 

الرغا قهدىمكى ياۋايى ئىنسان توپلىرى بىر قانچه كىچىك گۇرۇپپى. تۈزۈمى بارلىققا كېلىشكه باشلىغان

شۇنىڭغا مۇناسىپ ھالدا . ئايرىلىشقا باشلىغان، ئۇالر ئايرىلغانسېرى پهرقلىرى شۇنچه ئىنچىكىلىشىپ بارغان

.  تۇغقانچىلىق پهرقىنى بىلىدىغان ۋه شۇ بويىچه ئۇيۇشقان ئىنسان توپلىرىمۇ بارلىققا كهلگهن-ئۇرۇق 

ىلىرىنى بىلمهيدىغان ئاتنىلىرىنىال بىلىپ، دهسلهپكى ئىبتىدائىي توپالردىكى ئىنسانالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ئا

بهدهۋىي ھالهتتىن تهدرىجىي ھالدا ئاتىلىق ۋه ئانىلىق يىلتىزلىرىنى بىلىدىغان ۋه شۇ بويىچه ئۇيۇشىدىغان 

قانداشلىق ۋه قېرىنداشلىق مۇناسىۋهت كۈنسايىن ئېتىبارغا . جهمئىيهت تهشكىلى شهكىللىنىشكه باشلىغان

نكى بۇنداق قانداشلىق مۇناسىۋهت كىشىلهرنىڭ جهمئىيهتته بهھرىمهن بولىدىغان چۈ. ئېرىشىدىغان بولغان

 مۈلۈك تهقسىماتى، سىياسىي ھوقۇقى ھهم نىكاھ ئىشلىرىنىڭ ئاساسى بولۇپ -ئىجىتمائىي ئورنى، مال 



 61 

 قانداشلىق مۇناسىۋهتنىڭ مۇنداق ئېتىبارغا ئېرىشىشى كېيىنكى دهۋرلهرده يېزىلغان. قېلىشقا يۈزلهنگهن

  . نهسهبنامىلهرنىڭ يادرولۇق مهزمۇنىنىڭ بىخلىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

 ئهۋالدلىق مۇناسىۋهتلىرىنى ئېتىراپ - قېرىنداشلىق مۇناسىۋهتنى پهرقلهندۈرۈش ۋه ئهجداد - قان

ئهڭ دهسلهپته ئهجدادالردىن . قىلىشنىڭ تهقهززاسى نهسهبنامىلهرنىڭ بارلىققا كېلىشىنىڭ نېگىزىدۇر

 ئهۋالدلىق تهرتىبى ھهققىدىكى ئۇچۇرالر ئاغزاكىي شهكىللهرده - قهدهر داۋامالشقان ئهجداد ئهۋالدالرغا

دېمهكچى بولغىنىمىز شۇكى، يېزىق بارلىققا كېلىشتىن بۇرۇنقى دهۋرلهرده نهسهب . ئهۋالدالرغا يهتكۈزۈلگهن

باشقىچه . ه يهتكۈزۈلگهنھهققىدىكى ماتېرىيالالر ئېغىز ئارقىلىق ساقالنغان، تارقىتىلغان، كېيىنكىلهرگ

ئېيتقاندا، دهسلهپكى نهسهب خاتىرىلىرى ئاغزاكىي شهكىلده توپلىنىپ، تۈزۈلۈپ ساقلىنىدىغان ۋه كېيىنكى 

بۇنداق ئاغزاكىي نهسهبنامىلهرنىڭ شهكلى ئهدهبىيات . ئهۋالدالرغا يهنه ئاغزاكىي رهۋىشته يهتكۈزۈلگهن

يهت، قهھرىمانلىق داستانلىرى ۋه چۆچهك شهكىللىرىده نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا كۆپىنچه ئهفسانه، رىۋا

بىز يېزىق ئىشلىتىلمىگهن دهۋرلهرده بارلىققا كهلگهن يۇنان ئهفسانلىرىنىڭ ئهمهلىيهتته قهدىمكى . بولغان

ئاتالنتىس قۇرۇقلىقىدىكى ئېمپىرىيه شاھلىرىنىڭ نهسهب خاتىرىلىرى ئىكهنلىكىدهك ئىشنىڭ ئهمهلىيهت 

ھهر قايسى مىللهتلهرنىڭ شۇ مىللهت تارىخىدىن .  پاكىتالرنى كۆپلهپ بايقىماقتىمىزئىكهنلىكىگه ئائىت

ئۇچۇر بهرگۈچى قهھرىمانلىق داستانلىرىنى شۇ مىللهتنىڭ ئهجدادلىرى ۋه قهھرىمانلىرىنىڭ ئائىله 

ىڭ مهسىلهن، ئۇيغۇرالرن. مۇناسىۋهتلىرى تارىخى ۋه نهسهب خاتىرىسى دهپ چۈشىنىشىمىز ئارتۇقچه ئهمهس

ئاتلىق قايسىدۇر بىر قهدىمىي خاقاننىڭ نهسهبنامىسى ۋه ھايات ” ئوغۇز» “ئوغۇزنامه«قهھرىمانلىق داستانى 

يېزىقنى كېيىنرهك قولالنغان بهزى مىللهتلهرنىڭ قهھرىمانلىق . خاتىرىسى بولۇشى خېلىال مۇقهررهردۇر

داستانى » ماناس«رغىزالرنىڭ مهسىلهن، قى. داستانلىرىنىڭ نهسهبنامىلىك خاراكتېرى تېخىمۇ روشهن

قهدىمكى قىرغىزالردىن چىققان ماناس ئاتلىق قهھرىمان ۋه ئۇنىڭ كېيىنكى يهتته ئهۋالدىنىڭ تهپسىلىي 

بىز نهسهبنامىلهرنىڭ ئهڭ دهسلهپكى مهنبهسىنى ئىزدىگهن . نهسهب خاتىرىسى بولۇپمۇ سانىلىدۇ

) چه ئېيتقاندا، ئاغزاكىي نهسهب ماتېرىياللىرىكهسكىن تهلهب بويى(چېغىمىزدا، دهسلهپكى نهسهبنامىلهر 

ياكى كېيىنكى ( تۇغقانچىلىق مۇناسىۋهتلىرىنى ئېنىقالش، قانداش ئۇرۇق ئهزالىرى -نىڭ پهقهت ئۇرۇق 
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. نى ئۇيۇشتۇرۇش، نهسىلنى ياخشىالشتهك روللىرىنىڭ بولغانلىقىنى بايقايمىز) مهنىدىكى جهمهتداشالر

لگهندىن تارتىپ تاكى مۇكلهممهلىشىپ بارغان بۈگۈنكى دهۋرلهرگىچه ئۇرۇق دېمهك، نهسهبنامه بارلىققا كه

تىن ئىبارهت " ئۇيۇشتۇرۇش"ۋه ” پهرقلهندۈرۈش“ تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتى نۇقتىسىدىن كىشىلهرنى -

ئهمما دهۋرلهرنىڭ ئالمىشىش، ئىجتىمائىي . ئىككى تۈپ رولىدىن مۇستهسنا بولمىدى ھهم بولمايدۇ

وخشىماسلىقى تۈپهيلىدىن نهسهبنامىلهرنىڭ مهزمۇنى ۋه ئوينىغان روللىرى ئوخشاش تۈزۈملهرنىڭ ئ

نگهندىن كېيىنكى هئۇرۇقداشلىق تۈزۈمى ۋه كېيىنكى قهبىلىچىلىك تۈزۈمى ھهم مىللهت شهكىلل. بولمىدى

بۇ . ىدهۋرلهرده، كىشىلهر ئوتتۇرىسىدىكى قانداشلىق مۇناسىۋهتكه تېخىمۇ كۆپ ئېتىبار بېرىلىدىغان بولد

شۇنىڭ ئۈچۈن ئىدىكى، بۇ دهۋرلهرده ئىبتىدائىي جامائه تۈزۈمىگه خاس يۈكسهك باراۋهرلىك ۋه دېموكراتىك 

مۇناسىۋهتلهر يىمىرىلگهن بولۇپ، كىشىلهرنىڭ جهمئىيهتته تۇتىدىغان ئورنى، سىياسىي ھوقۇقى، بايلىقى 

ئۇرۇقتىن كېلىپ چىققانلىقى بىلهن زور ۋه باشقا خىلدىكى پائالىيهتلىرى ئۇالرنىڭ قايسى جهمهتتىن ياكى 

شۇ بويىچه، ناۋادا بىرهر كىشى جهمئىيهتنىڭ ھوقۇقىنى تۇتقان جهمهتكه تهۋه . دهرىجىده باغالنغان ئىدى

بولسا ياكى ئۇ شۇ جهمهت بىلهن بولغان باغلىنىشنى ئىسپاتلىيالىسا، ئۇنداقتا ئۇنىڭ ئاددىي كىشىلهرگه 

بولۇپمۇ . ىياسىي ئىمتىيازالردىن بهھرىمهن بولۇشى مۇقهررهر ئىدىقارىغاندا كۆپرهك ئىجتىمائىي، س

جهمئىيهتنىڭ تېزگىنىنى ئۆز قوللىرىدا تۇتقان ھۆكۈمىرانالر ئۆزلىرىنىڭ ھوقۇق ۋه ئىمتىيازىنىڭ ئۆزلىرىگه 

  بوۋىلىرىدىن قالغان بهرھهق  ھوقۇق ئىكهنلىكىنى نامايهن قىلىش ۋه ئهشۇ ھوقۇق ۋه ئىمتىيازالرغا-ئاتا 

داۋاملىق ۋارىسلىق قىلىشىنىڭ قانۇنلۇق ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئهجدادلىرىنىڭ 

نهسهب ماتېرىياللىرىنى ساقالش بىلهن بىرگه، ئۆزلىرىنىڭمۇ نهسهب ماتېرىياللىرىنى تۈزۈپ كېيىنكى 

يازلىق جهمهتلهرده بۇنداق نهسهبنامىلهرنىڭ ئىمتى. ئهۋالدلىرىغا قالدۇرۇدىغان ئهھۋال شهكىللهنگهن

ئېتىبارغا ئېرىشىشى ئهلۋهتته يهنه بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ ئۆز نهسهبلىرىنى ئىمتىيازلىق جهمهتلهر بىلهن 

ئۇنىڭدىن باشقا، ھهممه . باغالشقا ئۇرۇنىدىغان بىمهنه قىلمىشالرنىڭ پهيدا بولۇشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان

 كىشىلهردىن بولۇپ قېلىشىنى، ئۆلىرىنىڭ تومۇرىدا ئېقىۋاتقىنى كىشىده ئۆزلىرىنىڭ ئهجدادلىرىنىڭ ئۇلۇغ

  . كاتتا نهسهبلىك قان بولۇپ قېلىشىنى ئارزۇ قىلىدىغان ئىستهكلهر بار بولىدۇ
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قىسقىسى، نهسهبنامىلهرنىڭ پهيدا بولۇشى ۋه تهرهققىياتى قهدىمدىن ھازىرغىچه كىشىلىك 

ق قانداش گۇرۇھالر بىلهن زىچ مۇناسىۋهتلىك بولۇپ جهمئىيىتىدىكى ئۇرۇق، جهمهت ۋه ئائىله قاتارلى

ئۇالرنىڭ رولىمۇ جهمئىيهتنىڭ قۇرۇلمىسى، ئىجتىمائىي تۈزۈملهرنىڭ ئۆزگىرىشىگه ئهگىشىپ . كهلدى

ئۇالر ئىجتىمائىي ساھهلهرده رول ئويناشتىن سىياسىي ساھهده رول ئويناشقا، يهنه قايتىپ . ئۆزگىرىپ باردى

. ول ئويناشقا قاراپ مېڭىشتهك ئۆزگىرىشلهرنى باشتىن كهچۈردى ۋه كهچۈرمهكتهئىجتىمائىي ساھهلهرده ر

يېزىقلىق نهسهبنامىلهر بارلىققا كهلگهندىن تارتىپ نهسهبنامىلهرنىڭ ئومۇمىي تهرهقىقىيات يۈزلىنىشىده 

ئاقسۆڭهك جهمهتلهردىن تهدرىجىي ئهددىي پۇقراالرنىڭ جهمهتىگه ئومۇملىشىش، ئۇيۇشتۇرىدىغان 

  .ملهرنىڭ دائىرىسى بارغانچه كېڭىيىشتهك ئهھۋال بارلىققا كهلدىئاده

 ئۇ. يىغىندىسىدۇر خاتىرىلهرنىڭ تارىخىغا ئائىت ، جهمهت تارىخى جهمهتنىڭــــ نهسهبنامه

 بىر خىل تارىخ بولغان ، ئاالھىدهبىراق. تهۋه كاتېگۇرىيىسىگهتارىخ ئىلمى بولۇپ،  تۈرى بىر تارىخنىڭ

 ئاالھىدىلىكلهرگه بهزى خاس ئۆزىگه سېلىشتۇرغاندا تهزكىرىلهرگه ۋه تارىخ مهنىدىكى ھهقىقىي نهسهبنامه

  . ئىگه

 پهيدا جهمهتلهرنىڭ نهسهبنامه: چهكلىنىدىغانلىقى بىلهن جهمهت دائىرىسىنىڭ خاتىرىلهش. 1

 دائىره ۋه ئوبيېكىت خاتىرىلىنىدىغان ئۇالردا. خاتىرىدۇر توغرىسىدىكى تهرهققىياتى ۋه بولۇشى، كۆچۈشى

شۇڭا، . چهكلىنىدۇ بىلهن) ئائىله( تارماق ر بىجهمهتتىكى مهلۇم ھهتتا بىلهن، بهزىده جهمهت بهلگىلىك

  باشقا خىلدىكى تارىخنهسهبنامىلهرنى چهكلىنىدىغانلىقى بىلهن جهمهت دائىرىسىنىڭ خاتىرىلهش

  .ئاالھىدىلىكتۇر روشهن ئهڭ پهرقلهندۈرىدىغان دىنىرىماتېرىيالل

 تارىخى ئائىلىنىڭ ياكى جهمهت نهسهبنامه:  دائىرىلىكلىكىكهڭ مهزمۇننىڭىلىنىدىغان خاتىر. 2

 ، كۆچۈش چىقىشىكېلىپ نىڭ) لهقىمىياكى ( فامىلىسى جهمهتلهرنىڭ مهزمۇنى ئۈچۈن، ئۇنىڭبولغانلىقى 

 – تره ئهۋالدلىق ئهجداد شهخسنىڭ بىر ھهر بىلهن سهرگۈزهشتلىرى شهخسلهرنىڭ بىر قىسىم ۋه ئهھۋالى

 بىر ھهر پائالىيهتلىرىنىڭ جهمهتنىڭ يهنه ، بهلكى قالماستىنئېلىپال ئىچىگه ئۆز ئىزاھىنى تهرتىبىنىڭ

 مۇجهسسهم ئۆزىگه مهلۇماتالرنى ۋه ماتېرىيال تارىخىي بارچه ئاالقىدار چېتىلىپ، جهمهتكه بېرىپ ساھهسىگه
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، ئىقتىساد مۈلۈك، مهدهنىيهت، - مال ىيه،  تهرب– ، تهلىمنىكاھنوپۇس،  جهمهتنىڭ ماتېرىيالالر بۇ. قىلىدۇ

 يىغقانلىقى ئۆزىگه نهرسىلهرنى ھهممىال تهرهپلىرىدىكىقاتارلىق ... ، دىن ئادهت، ئهدهبىيات، - ئۆرپ

  .بولىدۇ ئاتاشقا  دهپ”ئىنسىكلوپىدىيىسى“ جهمهتلهرنىڭ بىلهن، ئۇالرنى

 ئىشالر ۋه ئادهم جهمهتتكى هردهنهسهبنامىل: ئىشهنچلىكلىكى ماتېرىيالالرنىڭ خاتىرىلهنگهن. 3

 تاللىنىدىغانلىقى بىلهن ئهستايىدىلىق ماتېرىيالالر كىرگۈزۈلىدىغان ئادهتته، نهسهبنامىغا. يېزىلىدۇ

  . بولىدۇ ئىشهنچلىك ۋه چىن سهۋهبىدىن، ئۇالر

ش ئهڭ قهدىمكى مهدهنىيهتلهر دهۋرىدىن تارتىپال ئائىله ياكى جهمهتنىڭ نهسهب خاتىرىسىنى قالدۇرۇ

 فامىلهياكى مىللهتلهر،  قوللىنىدىغان فامىله  چهتئهللهرده.ئىنتايىن مۇھم ئىشالر جۈملىسىده قارالغان

نۇرغۇن  . بولغانىدىئهنئهنىسى تۈزۈش نهسهبنامه مىللهتلهردىمۇ قوللىنىدىغان لهقهم شهكلىدىكى

لىدىن ئېلىنغان ئىسمىمۇ گىرك تى  نىڭGenealogy  - پهنلهرنىڭ نامىغا ئوخشاش، نهسهبشۇناسلىق

بولسىمۇ، ئهمما نهسهبشۇناسلىق ئىلمى قهدىمكى يۇنانلىقالر زامانىدىنمۇ خېلى بۇرۇنقى دهۋرلهرده مهۋجۇد 

مېر ۋه ئاككاد مهدهنىيهتلىرىده چوڭ توپان باالسىدىن ئىلگىرىكى ۋه ۇدىكى سهيىسوپوتامېقهدىمكى م. ئىدى

ئۇنىڭ ئۈستىگه پهرزهنتى بولمىغان شاھالرنىڭ . الغانكېيىنكى پادىشاھالرنىڭ ئىسىملىرنىڭ تىزىملىكى بايق

 ي ئهلۋهتته ئهڭ ئاددىىڭ ۋارىسلىق قىلغانلىقىدهك تارىختۇغقانلىرىدىن بىر كىشىن-تهختىگه ئۇنىڭ ئۇرۇق

ي ىرىنى ئىالھقهدىمكى مىسىر پىرئهۋنلىرى ئۆزلى. غاننبولغان نهسهبنامه خاتىرىسىگه ئاساسال

ي كىشىلهر بىلهن ىتۇغقانلىرىنىڭ دائىرىسىدىن سىرتق- ئۇالر ئۇرۇقخۇسۇسىيهتلىك دهپ قارىغاچقا،

ن خان جهمهتلىرىنىڭ نهسهب خاتىرىلىرىنى ئىشلىتىشكه ئهلۋهتته بۇمۇ پىرئهۋ. ھالنمىغاننىكا

تىنى ىي خۇسۇسىيهتلىك ئىكهنلىكىدهك ساالھيىنلهرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ئىالھمهك، پىرئهۋېد. مۇناسىۋهتلىكتۇر

بولۇپ تۇرغان قارام  گهيېزىپ قالدۇرغان نهسهب خاتىرىلىرى مىسىر رىم ئېمپىرىيسىئىسپاتالش ئۈچۈن 

دهۋرلهردىن باشالپال ياۋروپادا نهسهب خاتىرىسى قالدۇرۇش ئهنئهنىسىنىڭ شهكىللىنىشىگه مۇھم تهسىر 

زىقنىڭ  ئهمما يهنه نۇرغۇن مىللهتلهرده نهسهبچىلىك ئهنئهنىسى ئهشۇ مىللهتلهرده قهدىمده يې.كۆرسهتكهن

 نهسهب قهدىمكىبهزى . ئىشلىتىلمىگهنلىكى سهۋهبىدىن ئاغزاكىي يوسۇندا داۋامالشتۇرۇلۇپ كهلگهن
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لىشىده خهلق ئارىسىدىكى داستانچىالر، ې ساقلىنىپ ك ئاغزاكىي يوسۇنداخاتىرىلىرىنىڭ دهۋرلهر مابهينىده

لهرنىڭ نهسهب شهخسالنغان مهلۇم ئېغىزىدا ساق. مهدداھالر ۋه قىسسهخانالرنىڭ رولى ناھايتى چوڭ بولغان

ي تۈسكه ئىگه قىلىنغانلىقىغا ىئهي تهركىبلهرنى ئۆزىگه قوشۇۋالغانلىقىغا، بهدىخاتىرىلىرى بهزى ئهدهب

.  ھالىتى بىلهن كېيىنكى دهۋرلهرگه ئۇلىشىپ كهلگهن دهپ ئېيتااليمىزيقارىماي، ئۇالر ئاساسهن ئهسلى

لىق داستانلىرى ئهنه شۇ ئاغزاكىي ئهدهبىيات ئهنئهنىسىنىڭ مهسىلهن، نۇرغۇن مىللهتلهردىكى قهھرىمان

 شهكىلده تارقىلىپ ۋه ساقلىنىپ كهلگهن ئاغزاكىيئهمما شۇنىمۇ ئېتىراپ قىلىش كېرهككى، . ۋهجىدىندۇر

. نهسهب خاتىرىلىرىنىڭ ئىشهنچلىك دهرىجىسى بهزىده يازما نهسهب خاتىرىلىرىنىڭكىدىن ئۈستۈن بولىدۇ

ىشىلهر كۆپ جهمئىيهتته، يازما ھۆججهتلهرده ساقالنغان نهسهب خاتىرىلىرى چۈنكى ساۋادلىق ك

ھهرقايسى . خاتىرىلىگۈچىلهرنىڭ بهزى تهشهببۇس ۋه قاراشلىرىنىڭ تهسىرىگه زور دهرىجىده ئۇچىرايدۇ

مىللهتلهرده ئۆتكهن دهۋرلهرده بالىققا كهلگهن كۆپ نهسهب خاتىرىلىرى ئهنه شۇ خىل ئهھۋالدىن خالى 

 .سهئهم

ئهجدادلىرى ھهققىده نهسهب خاتىرىلىرىنى قالدۇرۇشقان ئۆز دىكى خهلقلهر جايلىرى كۆپ دۇنيانىڭ 

 .بولسىمۇ، ئهمما ئۇالر ياۋروپالىقالردهك ئىلمى نهسهبشۇناسلىق بويىچه ئىزدىنىشكه كۆپ ئېتبار بهرمىگهن

هۋرىدىن كېيىن، خان غهربته نهسهب خاتىرىسى يېزىش يۇنان دهۋرىده باشالنغان، رىم ئىمپىرىيسى د

 تهبىقه كىشىلىرىنىڭ، شۇنداقال بىرقىسىم پۇقراالرنىڭمۇ نهسهب خاتىرىسى يۇقىرىجهمهتى، ئاقسۆڭهكلهر ۋه 

بۇنىڭلىق بىلهنال قالماي، غهرب دۆلهتلىرىده . قالدۇرۇشى كهڭ تارقالغان ئائىلىۋى ئادهتكه ئايالنغاندۇر

نىزامالر تۈزۈلگهن ھهم - ۋه جهمهت نىشانلىرىغا ئائىت قائىدهقهدىم دهۋرلهردىن تارتىپال فامىله، نهسهبنامه

نوپۇس ئېنىالش ئهنگىلىيده ( .شۇ ئشالرنى بىر تهرهپ قىلىدىغان مهخسۇس ئاپپاراتالر تهئسيس قىلىنغان

  .)يىلى باشالنغان-1755  بولسادههيىديىلى، شوتالن- 1791ى، ئامېرىكىدا يىل-1801

بۇنىڭدا يىلتىز ۋه . سىۋهت دائىمال دهرهخ شهكلىده سۈپهتلهنگهندۇرغهرب مهدىنىيىتىده ئائىلىۋىي مۇنا

شاخالر خۇددىي ھهقىقي دهرهخنىڭ شاخ ۋه يىلتىزلىرىغا ئوخشاش نهسهب مۇناسىۋهتلىرىنى ئىپادىلهشته 

غهربته نهسهب مۇناسىۋهتلىرىنى دهرهخ شهلىده مهجازىي . ئىشلىتىلىدىغان بهلگىلهرگه ئايلىنىپ قالغان



 66 

 ئهسىرده ياۋروپادىكى ئاقسۆڭهك جهمهتلهردىن باشالنغان بولۇپ، ئوتتۇرا -  12پادىلهش شهكىلده ئى

ئهسىرنىڭ ئاخىرىلىرىغا كهلگهنده بۇنداق ئىپادىلهش ئۇسۇلى پۈتۈن دۇنيا دائىرىسىده ئاقسۆڭهك 

نى ھازىرغا كهلگهنده ئادهتتىكى ئائىلىلهرمۇ شۇن خىل شهكىل. جهمهتلهرده كۆپ ئىشىلىتىلىشكهباشلىغان

 . قوللىنىپ ئۆزلىرىنىڭ ئائىلىۋىي مۇناسىۋهتلىرىنى ئوبرازلىق ئىپادىلهپ بارماقتا

 نهسهبشۇناسلىق بىر قانچه ئهلده ئوخشىمىغان ھالهتته داۋامالشتۇرۇپ دۇنيادىكى ھهر قايسى ئهللهرده

 .تۆۋهنده شۇالرنىڭ بهزىلىرىدىن مىسال كهلتۈرىمىز. كېلىنگهن

الر خۇددىي ئۆزلىرىنىڭ ئهرهب تۇغقانلىرىغا ئوخشاش ئۆزلىرىنىڭ  قهدىمكى يهھۇدىي:يهھۇدىيالر

ئۇالر تايىنىدىغان ئاساسىي . ئهجدادلىرى ھهققىدىكى نهسهب ماتېرىياللىرىغا پهۋقۇالدده ئهھمىيهت بېرىشىدۇ

 مىليون 14بۈگۈنكى دۇنيادا ياشاۋاتقان . خاتىرىسىدۇر نهسهب 28ىكى د» زهبۇر«ۋه » تهۋرات«ۋهسىقه 

تىن ئېشىپ قالغان يهھۇدىيالرنىڭ بىۋاسته غىنچىلققىرچوڭ  قهدىمكى رىم دهۋرىدىكى يهھۇدىي

تارىخ جهھهتتىن قارىغاندا يهھۇدىيالر قهدىمكى زاماندا ئۆتكهن ۋه ئۆز . ئهۋالدلىرىدۇر

نىڭ ئون ئىككى ئوغلى ئىچىدىكى （ Jacob ）دهپ لهقهبلهنگهن پهيغهمبهر ياقۇب” ئىسرائىل“دهۋرىده 

）يۇدا Yudah ）، بېنجامىن（ Benjamin . نىڭ ئهۋالدلىرىدۇر ( Simeon ) ياكى سىمون（

 يىلدا قهدىمكى بابىلدا يۈز بهرگهن - 597دىيدىن ئىلگىرىكى ىڭ قالغان توققۇز قهبىلىسى مىالئىسرائىلالرن

نۇرغۇن يهھۇدىيالرنىڭ فامىلىسى يېقىنقى دهۋرلهرده پهيدا . بابىل تۇتقۇنى ۋهقهسىده يوقىلىپ كهتكهن

شۇنداقتىمۇ ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ . ان بولۇپ، ئۇالر ياۋروپالىقالرنىڭ نامالش ئهنئهنىسىنى قوبۇل قىلغانبولغ

ا خاتىرىلهنگهن ئهجدادلىرىنىڭ نهسهب ماتېرىياللىرىنى مهخسۇس تهتقىق قىلىش د »زهبۇر« ۋه »تهۋرات«

  .ۋه ئۈگىنىشكه كۆپ ئېتىبار بېرىدۇ

بىرى، ئاغزاكى ئهنئهنه : ق ئۈچ باسقۇچنى بېسىپ ئۆتكهنئىسالم نهسهبشۇناسلىقى مۇندا :ئهرهبلهر

 تهبىقه جهمهت نهسهبنامىلىرىنى يازمىچه خاتىرىلهش باسقۇچى؛ يۇقىرىباسقۇچى؛ ئىككىنچىسى 

كىشىلهرنى ) يالغۇز ئاقسۆڭهك جهمهتىال ئهمهس(ئهسىرلهر مابهينىدىكى ھهممه جهمهت -16ئۈچىنچىسى، 

ىرىنچى ۋه ئىككىنچى باسقۇچ دۇنيادىكى كۆپىنچه مهدهنىيهتلهرده ب.  باسقۇچىنهسهبنامىده خاتىرىلهش
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ئهمما ئۈچىنچى باسقۇچتىكى نهسهبنامه يېزىش ئهنئهنىسى ئىسالم دۇنياسىدا . مهۋجۇد ئهھۋالدۇر

  .ئومۇمالشمىغان

يازما خاتىرىلهرنىڭ بولماسلىقى   ۋهئهرهبلهرده تۇراقلىق فامىله قوللىنىش ئادىتى بولمىغانلىقى

شۇڭا، ئهرهبلهر .  بهلگىلىك قېينچىلىققا دۇچ كېلىدۇتهئۇالر ئۆز ئهجدادلىرىنى سۈرۈشتۈرۈش دىن ،تۈپهيلى

دىن، يېقىنراقى ئىبراھىم ئوغلى ئىسمائىل  ئۆز ئهجدادلىرىنى نۇھ ئوغلى سامرىۋايهتلىك رهۋىشته،

رم ئارىلىنىڭ ېبۇ ئهرهب ي( ېبىر ئوغلى قهھتان رلهرده بولسا ئيغهمبهردىن، تېخىمۇ يېقىنراق دهۋپه

 دهپ »يلهرىقهھتان«جهنۇبىدىكى ئهرهبلهرنىڭ ئهجدادى بولۇپ، مۇناسىپ رهۋىشته ئۇالر ئۆزلىرىنى 

بۇ ئهرهب يېرىم ئارىلىنىڭ شىمالىدىكى ئهرهب (دىن ئهدنان ىسمائىل پهيغهمبهرنىڭ ئهۋالدلىرىۋه ئ.) ئاتايدۇ

 . الردىن سۈرۈشتۈرىدۇ.) دهپ تونۇيدۇ»نانيلهرئهد«قهبىلىلىرىنىڭ ئهجدادى بولۇپ، بۇ ئهرهبلهر ئۆزلىرىنى 

 مۇھهممهد پهيغهمبهر ئهۋالدلىرىنىڭ نهسهب خاتىرىلىرى بولۇپ، –ئهرهبلهرده تارىخى ئۇزاق نهسهبنامه 

ىڭدا نهسهب زهنجىرى مۇھهممهد پهيغهمبهرنىڭ يالغۇز قىزى فاتىمه بىلهن ھهزرىتى ئهلىنىڭ ئوغۇللىرى نئۇ

ۇلۇپ، ئاخىرىقى ئۇچى اشلىنىپ، ئاندىن كېيىن يهنه بىرقانچه ئىمامالر قوشيىنلهردىن بيسهۈھهسهن ۋه ھ

ئهرهب دۇنياسىدا نهسهب خاتىرىلىرى مۇھهممهد پهيغهمبهردىن ئىلگىرىكى  .رلهرگه تۇتىشىدۇھازىرقى دهۋ

دهۋرلهردىال ھهر بىر كىشىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ئالىي جهمهتلهردىن كېلىپ چىققانلىقىنى، ئهجدادلىرىنىڭ 

. ىلىرىنى ۋه ئۆزلىرىنىڭ قهبىله تهۋهلىكىنى نامايىش قىلىشتا ئىشلىتىدىغان مۇھىم نهرسىسىگه ئايالنغانتۆھپ

 ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغىچه ئىسالم – 16. مۇھهممهد پهيغهمبهر مهككىدىكى قۇرهيش قهبىلىسىدىن ئىدى

كى ئهرهبلهرده مۇھهممهد بۈگۈن. خهلىپىلىرى دهل مۇشۇ قۇرهيش جهمهتىنىڭ ئهۋالدلىرىدىن چىققان ئىدى

پهيغهمبهرنىڭ ئهۋالدلىرى خۇددىي ئهنگىلىيهدىكى خان جهمهتىنىڭ ئهۋالدلىرىغا ئوخشاش كۆزگه تاشلىنىپ 

تۇرىدىغان تاشقىي بهلگىلهرنى ئىشلىتىدىغان بولۇپ، پهيغهمبهرنىڭ ئهۋالدلىرى كىېيىم جهھهتته يېشىل 

شىئه . لىق ئۆزلىرىنىڭ نهسهبىنى نامايىش قىلىدۇياكى قارا ياغلىق ئارتىش ۋه بهلباغ باغالش ئارقى

تۇلالھ ھۇمهينىگه ئوخشاش كېيىم جهھهتته يېشىل رهڭگه قارىغاندا قارا رهڭنى هئهۋالدلىرىمۇ خۇددىي ئاي

  . كۆپرهك تالالپ ئىشلىتىدۇ
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 ڭھهزرىتى فاتىمهنى بولغان، ئهمما ئۇالر ئىچىدىكى بىر قانچه پهرزهنتى بارمۇھهممهد پهيغهمبهرنىڭ 

ھهزرىتى فاتىمه نهۋره ئاكىسى ھهزرىتى ئهلى كۆپ ۋه ھازىرغىچه داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان بولۇپ، ئهۋالدلىرى 

ھهزرىتى فاتىمهنىڭ قىز . ئۇالر ھهسهن ۋه ھۈسهييىنلهردۇر. بىلهن توي قىلىپ، ئىككى پهرزهنتلىك بولغان

ىلىق داۋامالشقان ئوغۇل تهرهپ  دهپ تونۇلغان بولسا، ھۈسهييىن ئارق»شهرىفلهر«تهرهپ ئهۋالدلىرى 

 شهرىفلهردىندۇر، لىرىيېقىنقى دهۋردىكى ئىئوردانىيه پادىشاھ.  دهپ تونۇلغان»سهييىدلهر«ئهۋالدلىرى 

ماراكهش پادىشاھى ھهسهنمۇ شهرىف جهمهتىدىندۇر، شۇنداقال ھهر ئىككى جهمهت چوڭ جهمهت 

مۇسۇلمانلىرنىڭ ئىچىده شىئهلهر نهسهب ئهرهب . ھېسابلىنىدىغان ھاشىمىييه جهمهتىگه تهئهللۇقتۇر

  .ماتېرىياللىرىنى توپالش ۋه رهتلهشكه كۆپرهك مايىل كېلىدۇ

ئهرهب ئىسالم ھاكىمىيىتىنىڭ ھهرقايسى دهۋرلهردىكى جهريانلىرىدا نهسهب چۈشهنچىسى ۋه نهسهب 

. ىدڭ بولخاتىرىلىرىنىڭ ھاكىمىيهتلهرنى كىملهرنىڭ قولىغا ئېلىشىغا كۆرسهتكهن تهسىرى بهك چو

بۇبهكرى، همهسىلهن، مۇھهممهد پهيغهمبهر ۋاپات بولغاندىن كېيىن، خهلىپىلىك ئورنىغا قېينئاتىسى ئ

رىتى ئهلى ۋاپات بولغاندىن كېين، ئۇنىڭ ه ھهزپئهمما خهلى. لهر ۋارىسلىق قىلدىيكۈيئوغلى ئوسمان ۋه ئهلى

 سۇلتانلىقىنى ۋۋىيلهرخهلىپه بولدى ۋه ئۇمه) سۈرىيه ۋالىيسىئهينى چاغدىكى (ئورنىغا بىر نامزات مۇئاۋىييه 

ىلىك ئورنىغا ئولتۇرۇشقا ھهقلىق دهپ قارايدىغان بىر پ ئوغۇللىرىنى خهلىنىڭنهتىجىده ھهزرىتى ئهلى. قۇردى

 ۋۋىيلهرئۇمه. نى شهكىللهندۈردىب ئىسىملىك مهزھه»شىئه«پ چىقىپ، كېيىنكى ىنىقىسىم كىشىلهر بۆل

بباسىيلهر ه نهتىجىده ئ.يلهرگه يول قويدىىبباسهاغىسىنىڭ ئهۋالدلىرى بولغان ئسۇلتانلىقى پهيغهمبهرنىڭ ت

ئوسمان تۈركلىرى ئىمپىرىيسى . دىخان جهمهتىنىڭ نهسهب خاتىرىسى ئهڭ ياخشى ساقلىنىپ قال

 »بارلىق مۆئمىنلهر قېرىنداشتۇر«يهنى  ئۇالر . قۇرۇلغاندىن كېيىن، تۈرك سۇلتانلىرى باشقىچه يول تۇتتى

ن شۇئار ئاستىدا، ئهرهبلهرده داۋاملىشىپ كهلگهن نهسهب سۈرۈشتۈرۈپ ھاكىمىيهت تۇتۇش ئادىتىگه گهېد

  .بهلگىلىك دهرىجىده خاتىمه بهردى

 ئوسمان تۈركلىرى ئىمپىرىيسىده شهھهر ۋه يېزىالردىكى  ھېسابالنغانبۈيۈك ئىسالم ھاكىمىيىتى

زامانىدا لۇفتى پاشانىڭ ) 1566-1520(نوپۇسنى ئېنىقالش ئىشى تۇنجى قېتىم سۇلتان سۇاليمان 
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ئهمما تۈركلهرده فامىله قوللىنىش ۋه نهسهبنامه يېزىپ قالدۇرۇش ئىشى . تهشهببۇسى بىلهن ئىشلهنگهن

ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى دهۋرلهرده ئوسمانيالر خان جهمهتنىڭ . مۇستاپا كامال دهۋرىدىن كېينال روياپقا چىققان

ڭال نهسهب خاتىرىسى بار بولۇپ، ئاددي پۇقراالر ئارىسىدا بۇنداق بىر ۋه بىر قىسىم ئاقسۆڭهك جهمهتلهرنى

  . بولۇپ داۋاملىشىپ كهلگهنمهۋجۇد شهكىلدىال ئاغزاكىيئهنئهنه پهقهت 

كۆپلىگهن مۇسۇلمان تارىخچىلىرى ئۆزلىرى يازغان تارىخ كىتابالرنىڭ ئىچىده ئۆز مىللىتىنىڭ 

شۇنىڭ جۈملىسىده، ئۇيغۇر ۋه باشقا . زىشنى ئادهت قىلغانباشچىلىرىنىڭ نهسهب خاتىرىسىنى ئېنىقالپ يې

تۈركي ئاپتورالرمۇ تارىخ بايان قىلغاندا، كىتابلىرىنىڭ باش قىسمىغا مهلۇم قهھرىمان ياكى شاھالرنىڭ ئادهم 

  .ئهلهيھىسساالم ياكى نوھ ئوغلى يافهسكه تۇتاشقان نهسهب خاتىرىسىنى ئورۇنالشتۇرىدۇ

هنىيهت دهۋرلىرىدىن ئىلگىرىال، جۇڭگو مهدهنىيهتلىك دۆلهت بولۇپ گىرىك ۋه رىم مهد :جۇڭگو

جۇڭگودا كهڭ تارقالغان، ئۇزاق تارىخقا ئىگه ئىشهنچلهردىن بىرى دهل ئهجدادالرغا . شهكىللىنىپ بولغان

تىۋىنىش بولۇپ، ئۇ كۇڭزى تهلىماتلىرىدىكى ئهجدادالرغا ھۆرمهت بىلدۈرۈشتهك كىشىلىك تۇرمۇش 

 ئهنئهنىگه، مۇقم ىلىپن قوشۇلۇپ، جۇڭگودا نهسهبنامه قالدۇرۇش ئهنئهنىسىنىڭ كهڭ تارقپهلسهپىسى بىله

 يىلچه داۋامالشقان فىئودال سۇاللىلهر 5000ئۇنىڭ ئۈستىگه جۇڭگودا . ئايلىنىشىغا تۈرتكه بولغان

لهرنىڭ تى ھهم ئۇالرنىڭ ئورنىغا كىمىتۈزۈمىده، يېزىققا خاتىرىلهنگهن نهسهبنامه شاھالرنىڭ ساالھىي

جۇڭگودا . م ئاساسلىرىدىن بىرى سۈپتىده ئىشلىتىلگهنىۋارىسلىق قىلىدىغانلىقىنى بهلگىلهشنىڭ مۇھ

كۆپلىگهن سۇاللىلهرنىڭ شاھلىرىنىڭ جهمهت نهسهبنامىلىرى بار، تارىخىمۇ ئۇالر قۇرغان سۇاللىلهرنىڭ 

ئۇزۇن بولغان نهسهب خاتىرىسى جۇڭگودا ھازىرغىچه تارىخى ئهڭ .  بولۇپ تۇرۇش ۋاقتىدىنمۇ ئۇزاقمهۋجۇد

 دىن كۆپ بوغۇننى 80 يىلللىق تارىخ جهريانىدىكى 2500كۇڭزى ئهۋالدلىرىنىڭ نهسهبنامىسى بولۇپ، بۇ 

 .ئۆز ئىچىگه ئالغان

جۇڭگودا خهنزۇالرنىڭ ئهنئهنىۋىي مهدهنىيىتىنىڭ مهركىزىي مهزمۇنلىرىدىن بىرى بولغان  

 يىلالدىن - 1122ى ئىلگىرىكالدىيدىن مى( سۇاللىسى وۋۇنۇش جئهجدادالرنى ھۆرمهتلهش ۋه ئۇالرغا چوق

دهۋرىده ئاتىلىق ھۆكۈمىرانلىق تۈزۈمى ئانىلىق ھۆكۈمىرانلىق )  يىلالرغىچه- 256ى ئىلگىرىكمىالدىيدىن 
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فېئۇدال پومېششىكالر شۇ دهۋردىن ئېتىبارهن . تۈزۈمى ئۈستىدىن غالىپ كهلگهن مهزگىللهرده باشالنغاندۇر

  چىراغ سۈپىتىده ئهجدادلىرىنىڭ ئىزىنى داۋام قىلدۇرۇش ئۈچۈن-  نهزىرقىلىنغانىڭ ئهجدادلىرىغا ئۆزلىرىن

 . ئىسرىقالرنى كۆيدۈرىدىغان بولغانئۇالرنىڭ تارىخىنى خاتىرىلهيدىغان ھهم

 دهپ ئاتىلىدىغان نهسهب خاتىرىسى （家谱） ``ياپۇج``ردا ھهربىر جهمهتته دېگۈدهك خهنزۇال

تى، ئۇنىڭ ئوغۇل ىبولۇپ، ئۇنىڭدا بىر جهمهتنىڭ دهسلهپكى ئهجدادىنىڭ ساالھىيساقلىنىپ كهلگهن 

ئهۋالدلىرىنىڭ نهسهب زهنجىرى ۋه جهمهتتىكى ئهر جىنىسلىق كىشىلهرگه ئائىت بهزى تهپسىالتالر 

  . خاتىرلهنگهن، ھهمده قهرهللىك تولۇقلىنىپ تۇرغان

، خهنزۇ مىللىتىنىڭ ھازىر ساقلىنىپ تۇرغان ھازىرقى سىتاتىستىكىلىق مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا

 خىلى 20000 خىل بولۇپ، بۇنىڭ 25000نهسهبنامىلىرى جهمئىي )  يىلدىن بۇرۇن تۈزۈلگهن– 1949(

 خىل، 1491ياپونىيهده بولسا .  دىن كۆپرهكى ساقالنماقتا200تهيۋهنده . چوڭ قۇرۇقلۇقتا ساقالنماقتا

بۇ نهسهبنامىلهر ھهر قايسى جايالردىكى كۇتۇبخانىالردا، پهن . ا خىل ساقلىنىپ تۇرماقت3109ئامېرىكىدا 

 . تهتقىقات ئورۇنلىرىدا، مۇزېيالردا، مهدهنىيهت يۇرتلىرىدا ۋه ئارخىپخانىالردا ساقلىنىپ تۇرماقتا–

 راجبۇت – ھىندىستاندا تارىخى ئۇزاق نهسهب خاتىرىسى قهدىمكى خان جهمهتى :ھىندىستان

 19 ئهسىر بىلهن - 15ھىندىستاننىڭ  . يىلدىن ئاشىدۇ1000بولۇپ، تارىخى جهمهتىنىڭ نهسهبنامىسى 

 (chaman)”  چامان“ ياكى (bhat)” بھات“ ئهسىرلهر ئوتتۇرىسىدا ئۆتكهن مۇھىم ھۆكۈمىرانلىرىنىڭ -

دهپ ئاتىلىدىغان مهخسۇس خادىملىرى بار بولغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ خىزمىتى ئهشۇ ھۆكۈمىرانالرنىڭ 

ىنى چوڭراق مۇراسىمالردا ناخشا قىلىپ ئېيتىش ۋه ئۇالرنىڭ ئهجدادلىرىنىڭ شانلىق تارىخى نهسهبنامىس

ئىلگىرىكى ھىندى ھۆكۈمىرانلىرىنىڭ ھهشهمهتلىك . ھهققىده قهسىده ئوقۇشتىن ئىبارهت بولغان

ىر قولىنى قهسىرلىرىگه سىزىلغان مىنىياتۇرا رهسىملىرىده ئهشۇ بھاتالرنىڭ بىر قولىدا ھاسا تۇتۇپ، يهنه ب

بهزى قهدىمىي ھىندى . شىلتىپ تۇرۇپ نهسهبنامه ئوقۇۋاتقان ھالهتلىرىنىڭ تهسۋىرى كۆپ ئۇچرايدۇ

ۋهسىقىلىرى تاۋابچىالرنىڭ ۋاكالهتچىلىرى خاتىرىلهپ قالدۇرغان نهسهب ماتېرىياللىرىدىن ئىبارهت بولۇپ، 

ىلىرىده دهرىجه جهھهتته براھمانالردىن بۇ ماتېرىيالالر ھىندىستاننىڭ جهنۇبىدىكى ھىندى دىنى ئىبادهتخان
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بۇ .  دهپ ئاتىلىدىغان كىشىلهر تهرىپىدىن ساقالپ قويۇلغان(panda)” پاندا“كېيىن تۇرىدىغان 

مىالدىي .  يىلالرغا توغرا كېلىدۇ- 1000ماتېرىيالالرنىڭ بهزىلىرىنىڭ يىل دهۋرى مىالدىيدىن ئىلگىرىكى 

رنىڭ بهزىلىرى ئىبادهتخانىالرغا تاۋاپ قىلغىلى كهلگهن مهشھۇرراق ئىككىنچى ئهسىردىن كېيىن ئهشۇ پانداال

بۇنداق ھهرىكهت باشقا . جهمهتلهرنىڭ نهسهب ماتېرىيالللىرىنى ئاغزاكىي يوسۇندا ساقالپ قويۇشقا باشلىغان

ىپ ئىبادهتخانىالرغىمۇ تارقالغان، شۇنىڭ بىلهن بىرگه تېخىمۇ كۆپ تاۋاپچىالرنىڭ بۇ ئىبادهتخانىالرغا كېل

 يىلالردىن كېيىن ئهسته ساقالشقا تېگىشلىك نهسهب - 1000مىالدىي . تۇرۇشىغا سهۋهب بولغان

. خاتىرىلىرى بهك كۆپ بولۇپ كهتكهنلىكى تۈپهيلىدىن، پانداالر ئۇالرنى خاتىرىلهپ قالدۇرۇشقا باشلىغان

 دىنى موللىلىرى پانداالر بىر جهھهتته ھىندى.  دهپ ئاتالغان(bahis)” باھىس“بۇنداق خاتىرىلهر 

نۇرغۇن يىلالر جهريانىدا ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ . ھېسابالنسا، يهنه بىر جهھهتته ئۇالر تىجارهتچىلىكمۇ قىالتتى

خېرىدارلىرىنى يۇرتى ۋه تهبىقه دهرىجىسىگه ئاساسهن تۈرلهرگه ئايرىۋالغان ھهمده ئۆزلىرىنىڭ 

ادهتخانىغا كېلىپ قالسا، بۇ تاۋاپچى ئالدى بىلهن ناۋادا بىرهر تاۋاپچى ئىب. مۇخلىسلىرىنى پهيدا قىلىشقان

پاندادىن ئۆزلىرىنىڭ يۇرتى ۋه تهبىقىسى ھهققىده ئېيتىپ بېرىشنى ئۆتۈنگهندىن كېيىن، پانداالر 

مۇشۇنداق ئۇسۇل ئارقىلىق تاۋاپچى . نى تاكى توغرا تاپقىچه سورايتتى... ، بوۋىسى، ئاتىسىتاۋاپچىنىڭ 

ى تاپقاندىن كېيىن، پاندا بىلهن تاۋاپچى پاندا خاتىرىلهپ قويغان نهسهب ئۆ ئهجدادلىرىنىڭ پانداسىن

ۋهھالهنكى، بۇ نهسهب ماتېرىياللىرىدا دهل شۇ تاۋاپچىالرنىڭ شۇ ئىبادهتخانىالرغا . ماتېرىيالىغا قارايتتى

 . كېلىپ ئىبادهت قىلىپ تۇرغان ئهجدادلىرىنىڭ نامى بار بوالتتى

پونىيهنىڭ ھۆكۈمىرانلىرى قانداشلىق مۇناسىۋهتلهرگه بهكرهك ئېتىبار  قهدىمدىن تارتىپ يا:ياپونىيه

نىڭ نهسهبنامىسى ئۇزاق تارىخقا ئىگه بولۇپ،  Mikado ) (ياپونىيده خان جهمهتى  .بېرىپ كهلگهن

ي مهنىدىكى خان ىئهمما ھهقىق.  غا تۇتىشىدۇ( Susanoo )  سۇسانۇئۇنىڭ بېشى قهدىمكى ئهفسانىۋى ئىالھ

 ئهسىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا - 4.  تارىخقا ئىگىدۇرالنهسهبنامىلىرى بىرقانچه يۈز يىللىقجهمهتىنىڭ 

غا ئالغاندىن كېيىن، ىيهنىڭ ھۆكۈمىرانلىق ئورنىنى قولجهمهتى ياپون（Yamato）ياپونىيهدىكى ياماتو

پاتالش ياكى ئۇالر باشقا جهمهتلهر ئۆزلىرىنىڭ ياماتو جهمهتى بىلهن قانداشلىق مۇناسىۋىتىنىڭ بارلىقىنى ئىس
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بۈگۈنكى دهۋرده ياماتو جهمهتى . بىلهن بولغان قانداشلىق زهنجىرىنى تىكلهشكه كۆپ كۈچ سهرپ قىلغان

ياپونىيهنىڭ بۈگۈنكى كۈندىكى . ھېلىھهم ياپونىيهنىڭ ھۆكۈمىرانلىق ھوقۇقىنى قولىدا تۇتۇپ كهلمهكته

ۇنيا تارىخىدا جهمئىيهتنىڭ تېزگىنلهش  ئهۋالدى بولۇپ، بۇ د- 125پادىشاھى ياماتو سۇاللىسىنىڭ 

رى تۇغۇت نىسبىتى ھهر ىئۇنىڭدىن سىرت، يۇق. ان جهمهت بولۇپ ھېسابلىنىدۇتقھوقۇقىنى ئهڭ ئۇزاق تۇ

بىر جهمهتنىڭ ئىجتىمائىي ئورنىنىڭ ئالدىنقى شهرتى ھېسابلىنىدىغان قهدىمكى ياپونىيهده ياماتو 

ياپونىيهدىكى قهدىمكى سامۇرايالر . سهبنامىسى بار بولغان جهمهتنىڭمۇ جهمهت نه1182جهمهتىدىن باشقا 

ۋه تهرىقهت دىنى مۇخلىسلىرىنىڭمۇ تهپسىلىي نهسهب خاتىرىسى بولۇشى تهلهب قىلىنغان، شۇنداقال 

ئۇالرنىڭ ئائىله شهجهرىسىمۇ نهسهبنامه يېزىشنى مهخسۇس كهسب قىلغان كىشىلهر تهرىپىدىن 

 ئهسىردىن كېيىن ئۆز تهۋهلىكىدىكى -  13ددىست موللىلىرى مىالدىي ياپونىيهده يهنه بۇ. تهييارالنغان

بۇنداق .  نى ساقالپ بېرىدىغان ئهھۋال شهكىللهنگهن（kakocho）مۇخلىسالرنىڭ ئۆلگهنلىك ئىسپاتى 

ئىسپات ماتېرىياللىرىدا كىشىلهرنىڭ ھايات ۋاقتىدىكى نامى ئۇنىڭغا تهزىيه بىلدۈرگۈچى ئاساسلىق 

  . ىلهن بىرلىكته خاتىرىگه ئېلىنغان تىزىملىكىمۇ بار بولغانشهخسلهرنىڭ نامى ب

يۇقىرىقى مىللهتلهردىن سىرت، يهنه باشقا قهۋملهردىمۇ مهلۇم دهرىجىده نهسهب خاتىرىسى قالدۇرۇش   

ئهمما خۇددىي يۇقىرىدا تىلغا ئالغىنىمىزدهك، شۇ قهۋملهرده نهسهب خاتىرىسى . ئادىتى بار بولغان

اقسۆڭهك جهمهتلهر ئارىسىدىال داۋامالشقان ئهنئهنه بولۇپ قېلىپ، ئاممىۋىيلىشىش قالدۇرۇش كۆپىنچه ئ

شۇڭا سهھىپه ئېتىبارى بىلهن بۇ يهرده باشقا خهلقلهرنىڭ نهسهبنامىچىلىك . دهرىجىسى كهڭ بولمىغان

  .ئهنئهنىسىنى تونۇشتۇرۇشنى قىسقارتىمىز

  

  نهسهبنامىلهرنىڭ ماتېرىياللىق قىممىتى. 2

نهسهبنامىلهر ئارقىلىق بىز ئهينى دهۋردىكى .  جهمهتلهر تارىخىنىڭ خاتىرىسىدۇرنهسهبنامه ـ

تارىخنىڭ ھهقىقىي قىياپىتىنى، دهۋرنىڭ روھىنى، ئىجتىمائىي ئهھۋالالرنى بىر قهدهر چىن مهنىده 

چۈشىنىپ ئاالاليمىز، ئهشۇ دهۋر شارائىتىدىكى شهخسلهرنىڭ ئىشلهپچىقىرىش ۋه تۇرمۇش ئهھۋالىنى 



 73 

نهسهبنامىلهر ھهقىقىي تارىخ ۋه يهرلىك تهزكىرىلهرگه ئوخشاشال مۇھىم تارىخىي ھۆججهت . هيمىزبىلهل

  .بولۇپ، ئۇ تارىخشۇناسلىقنىڭ تهركىبىي قىسىملىرىدىن بىرىدۇر

ئۇالردىن جهمئىيهتشۇناسلىق، تارىخشۇناسلىق، . نهسهبنامىلهر زور ماتېرىيال خهزىنىسىدۇر

 ئادهتشۇناسلىق، مىللهتشۇناسلىق، ئهدهبىيات، سىياسى، –ىق، ئۆرپ ئارخىئولوگىيه، ئىقتىسادشۇناسل

دىنشۇناسلىق، قانۇنشۇناسلىق ۋه فامىلهشۇناسلىققا ئاالقىدار ماتېرىيالالرنى ئاختۇرۇپ تېپىش، دهلىل 

  .مۇمكىنرىقى ساھهلهر بويىچه تهتقىقات ئېلىپ بېرىش ىئسپاتالرنى قولغا كهلتۈرۈش ۋه شۇ ئاساستا يۇق

نهسهبنامىلهر بىلهن جهمهت ۋه : لىرىگه ئاالقىدار تهتقىقات ماتېرىياللىرىهچىلىك ئىدىيجهمهت. 1

جهمهت تۈزۈمى فېئۇدال خان جهمهتلىرى ئۆزلىرىنىڭ . جهمهت قانۇنلىرى ئوتتۇرىسىدا زىچ مۇناسىۋهت بار

هر ئىچىدىكى ۋهھالهنكى، نهسهبنامىل. ھاكىمىيىتىنى قوغداشتا تايىنىدىغان مۇھىم ئاساسالرنىڭ بىرىدۇر

 كۈچهيتىشنىڭ  پهيمانلىرى جهمهتچىلىك تۈزۈمىنى– ئهھده نىڭ يوسۇنلىرى، جهمهت–جهمهت قائىده 

  .پ كهلگهنكۈچلىك قورالى بولۇ

نهسهبناملهر ئىچىده خاتىرىلهنگهن جهمهت : ئائىله ئهخالقىغا ئاالقىدار تهتقىقات ماتېرىياللىرى. 2

 –مهسىلهن، ئاتا . چۈن پايدىلىق بولغان نۇرغۇن نهرسىلهر بار يوسۇنلىرى ئىچىده بۈگۈنىمىز ئۈ–قائىده 

 خوتۇنالر ئىناق بولۇش، ئىلىمگه بېرىلىش، تېجهشلىك بولۇش، قىماردىن، –ئانىغا سادىق بولۇش، ئهر 

قا ئوخشاشالر بۈگۈنكى دهۋرده بىزنىڭ يېتۈك ... زىنادىن، ھورۇنلۇقتىن ۋه ھهشهمهتچىلىكتىن ساقلىنىش، 

  ى بهرپا قىلىشىمىزدا ئهينهكلىك رولىنى جارىي قىلدۇرااليدۇ؛ئائىله ئهخالق

 –جهمهت تۈزۈلمىسى دېگىنى قان : جهمهت تۈزۈلمىسىگه ئاالقىدار تهتقىقات ماتېرىياللىرى. 3

ھهر قايسى .  ئىجتىمائىي تۈزۈلمىنى كۆرسىتىدۇپهرپا قىلىنغانقېرىنداشلىق مۇناسىۋىتىدىن پايدىلىنىپ 

هۋرلهردىكى نۇرغۇن نهسهبنامىلىرىده جهمهت تۈزۈلمىسىگه ئاالقىدار تهپسىلىي مىللهتلهرنىڭ ئۆتكهن د

 مۈلۈكىنى باشقۇرۇش، -جهمهتلهرنىڭ تهشكىلىي سىستېمىسى، جهمهت مال : مهسىلهن. ماتېرىيالالر بار

بۇالر بىزنىڭ قهدىمكى دهۋرلهردىكى جهمهتلهرنىڭ ... .  ساخاۋات ئۇسۇلى، –جهمهتلهرنىڭ  خهير 

ته تۇتقان ئورنى، رولى، تهشكىللىنىش شهكلى، باشقۇرۇش ئۇسۇلى قاتارلىقالر تهرهپلىرىنى جهمئىيهت
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  بىلىشىمىز ۋه تهتقىق قىلىشىمىزنى مول ماتېرىيالالر بىلهن تهمىن ئېتهلهيدۇ؛

نهسهبنامىلهرده ئۆتكهن دهۋرلهرنىڭ ئىقتىسادىغا ئاالقىدار : ئىقتىساد تارىخىغا ئاالقىدار ماتېرىيالالر. 4

بۇ ماتېرىيالالر جهمهتلهرنىڭ كوللېكتىپ ئىشلهپچىقىش ئۇسۇلى، . رغۇن ماتېرىيالالر بار بولغان بولىدۇنۇ

يهرلهرگه ئىگىدارچىلىق قىلىش ئهھۋالى، قورۇق ۋه ئورمانلىرىغا ئائىت ئهھۋالالر، شۇالرنىڭ سانى، 

هزى نهسهبنامىلهرده يهنه ب. مۇمكىنباشقۇرۇلىشى، كىرىم ۋه چىقىمى قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئېلىشى 

بۇالرنىڭ ھهممىسى بىزنىڭ .  تىجارهت ئهھۋالىمۇ خاتىرىلهنگهن بولىدۇ-جهمهتتىكى شهخسلهرنىڭ سودا 

بۈگۈنكى كۈنده قهدىمكى جهمئىيهت ئىقىتىسادىنى تهتقىق قىلىشىمىزدىكى ناھايىتى ياخشى ماتېرىيالالر 

  بولۇپ ھېسابلىنىدۇ؛

نهسهبنامىلهرنىڭ مهركىزىي بۆلىكى دهل جهمهتتىكى :  ماتېرىيالالرنوپۇس مهسىلىسىگه ئاالقىدار. 5

ئۇنىڭدىن باشقا نهسهبنامىلهردىكى .  ئهۋالدلىق رهت تهرتىبى ھهققىدىكى بايانالردۇر-نوپۇسنىڭ ئهجداد 

جهمهتتىكى نوپۇسنىڭ سانى، ىمۇ تۈرلىك شهكىلدىكى شهجهرىلهرده، نهسهبنامىلهرنىڭ مۇقهددىمىسىد

بۇالرنى ئهلۋهتته . لىشى، نىكاھ ئهھۋالى قاتارلىق ماتېرىيالالر خاتىرىلهنگهن بولىدۇكۆچۈشى، تارقى

  نوپۇسشۇناسلىق تهتقىقاتىدا ئىشلىتىشكه بولىدۇ؛

نۇرغۇن نهسهبنامىلهرده ھهر بىر جهمهتتىن يېتىشىپ : تارىخىي شهخسلهرگه ئاالقىدار خاتىرىلهر. 6

 ئهۋالدلىق رهت تهرتىبى -نهسهبنامىلهرده ھهم ئهجداد . دۇچىققان تارىخىي شهخسلهر بايان قىلىنغان بولى

ھهققىدىكى ئاددىي خاتىره بولىدۇ، شۇنداقال شهخسلهرنىڭ ناھايىتى تهپسىلىي تهزكىره ماتېرىيالى، قهبره 

بۇالر تارىخىي شهخسلهر ۋه ئۇالرنىڭ جهمهتىنى تهتقىق قىلىشتا . تهزكىرىلىرى ۋه يىل تهزكىرىلىرى بولىدۇ

   ئوينىيااليدۇ؛مۇھىم رول

بهزى نهسهبنامىلهرده جهمهت تهۋه بولغان مىللهتكه ئائىت : مىللهتشۇناسلىققا ئاالقىدار ماتېرىيالالر. 7

بهزى نهسهبنامىلهرده . مهسىلىلهر، ھهتتا باشقا مىللهتكه ئاالقىدار مهسىلىلهر تىلغا ئېلىنغان بولىدۇ

بۇنداق ماتېرىيالالردىن . رمۇ ىاتىرىلهنگهن بولىدۇمىللهتنىڭ پهيدا بولۇشىغا چېتىلىدىغان چوڭ مهسىلىله

  مىللهتشۇناسلىق ئىلمىده پايدىلىنىشنىڭ ئهھمىيىتى چوڭ بولىدۇ؛
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نهسهبنامىلهر يهرلىك تهزكىرىلهرنىڭ مۇھىم تهركىبىي : يهرلىك تهزكىرىلهرگه ئاالقىدار ماتېرىيالالر. 8

سىلهن ئهمهلدار تالالش ياكى سايالش، ئادهتته يهرلىك تهزكىرىلهردىكى مهزمۇنالر، مه. قىسمىدۇر

شهخسلهر، نوپۇس ۋه يۇرت، ئىگىلىك يهرلهر، ئابىدىلهر، تهرجىمىھالالر ئۆز نۆۋىتىده يهنه نهسهبنامىلهر 

  ئىچىدىكى مۇھىم مهزمۇنالر بولۇپ سانىلىدۇ؛

 بۆلهكلهرده قهدىمكى نهسهبنامىلهر ئىچىدىكى بهزى مۇھىم: مائارىپ تارىخىغا ئاالقىدار ماتېرىيالالر. 9

 تۈزۈملىرى، جهمهت يوسۇنلىرى، خاس -مائارىپ تارىخىغا ئائىت ماتېرىيالالر، مهسىلهن جهمهت قائىده 

 تهربىيه تهزكىرىلىرى، شهخسلهرنىڭ تهرجىمىھاللىرى قاتارلىقالردا جهمهت تهربىيىسى، مهكتهپ ۋه –تهلىم 

سۇلى ھهتتا ئهۋالدالرغا مائارىپ  ئوقۇتۇش تهدبىرلىرى، ئوقۇتۇش ئۇ-مهدرىسه تهربىيىسى، ئوقۇ 

  تهربىيىسىنى مهجبۇرىي يولغا قويۇشنىڭ قائىدىلىرى قاتارلىقالر ھهققىدىكى خاتىرىلهر بار؛

 ئادهت -نهسهبنامىلهرنى ئۆرپ : قا ئاالقىدار ماتېرىيالالر) فولكلور( ئادهتشۇناسلىق –ئۆرپ . 10

 يوسۇنلىرى ۋه -م نهسهبنامىلهرنىڭ جهمهت قائىده بىر قىسى. ماتېرىيالالرى خهزىنىسى دهپ قاراشقا بولىدۇ

بولۇپمۇ، .  بولىدۇ ئادهت مهزمۇنلىرى خاتىرىلهنگهن- تهرجىمىھاللىرى بۆلىكىده نۇرغۇن ئۆرپ نىڭشهخسلهر

 چىراغ پائالىيهتلىرى - يېتىم، نهزىره -  تۆكۈن، ئۆلۈم - يوسۇنلىرى ئىچىدىكى توي -جهمهت قائىده 

 ئادهتلىرى، كهم دېگهندىمۇ جهمهتلهر ياشىغان جايالرنىڭ -ىللهتنىڭ ئۆرپ ھهققىدىكى خاتىرىلهرده م

ئۇنىڭدىن تاشقىرى، كىشىلهرنىڭ .  بولىدۇن ئادهتلىرى ئېتىبارلىق مهسىله قاتارىده تىلغا ئېلىنغا- ئۆرپ 

ملهر بىلهن ۈ ئادهتلهر، مهۋس- كۈندىلىك تۇرمۇشى بىلهن زىچ ئاالقىسى بار بولغان ماددىي ئۆرپ 

 ئادهتلهرمۇ ھهر قايسى – ئادهتلهر ۋه مهنىۋىي ئۆرپ -نىشلىق بولغان مۇراسىمالر، ئىجتىمائىي ئۆرپ باغلى

  نهسهبنامىلهرده خاتىرىلهنگهن بولىدۇ؛

خېلى كۆپ نهسهبنامىلهر دىنغا ئېتىقاد قىلغۇچى : دىن تارىخىغا ئاالقىدار ماتېرىيالالر. 11

ق نهسهبنامىلهرده نهسهبنامه تۈزگۈچىلهر ئۆزلىرى شۇ سهۋهبتىن، بۇندا. جهمهتلهرنىڭ خاتىرىسىدۇر

 كۆپتۇر ئۇچۇر بهرگهن، شۇنداقال ئۆزلىرىنىڭ دىنىي قارىشى ھهققىده -ئىشهنگهن دىنالر ھهققىده ئازدۇر 

بهزى نهسهبنامىلهر ئىچىده تېخى شۇ مىللهت كىشىلىرىنىڭ دىنىي پائالىيهتلىرى، . بايان بهرگهن بولىدۇ
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  راسىملىرىمۇ خاتىرىلهنگهندۇر؛دىنىي يوسۇنلىرى ۋه مۇ

بهزى نهسهبنامىلهرده جهمهتلهردىن چهتئهللهرگه كۆچۈپ : مۇھاجىرالر تارىخىغا ئائىت ماتېرىيالالر. 12

چىقىپ كهتكهن شهخسلهر، ئۇالرنىڭ كۆچۈپ كېتىش سهۋهبلىرى، مۇھاجىر بولۇپ كهتكهن ئادهم سانى، 

ردا تارقىلىش ئهھۋالى، شۇغۇلالنغان كهسبلىرى، شۇ ۋاقتى، ئۇالرنىڭ كۆچۈپ بارغان مهملىكهت ۋه يۇرتال

جايالرنىڭ ئىشلهپچىقىرىش ۋه تۇرمۇش ئهھۋالى، شۇنداقال ئۇالرنىڭ ئۆز جهمهتى ۋه يۇرتىنىڭ ئىقتىسادى، 

بۇالر بىزنىڭ مۇھاجىرالر تارىخىغا . مهدهنىيىتى ۋه باشقا تهرهپلهردىكى باغلىنىشى قاتارلىقالر خاتىرىلهنگهن

  .ىقات ئېلىپ بېرىشىمىزدىكى خام ماتېرىيالالر بولۇپ ھېسابلىنىدۇبويىچه تهتق

ھهر بىر مىللهتنىڭ تارىخىدا بولۇپ ئۆتكهن زور : زور تارىخىي ۋهقهلهرگه ئاالقىدار ماتېرىيالالر. 13

گهچه بۇ خاتىرىلهر . ۋهقهلهر ھهر قايسى نهسهبنامىلهرده ئوخشىمىغان دهرىجىده خاتىرىلهنگهن بلىدۇ

ولمىسىمۇ، ئهمما كونكرېت بولۇپ، بۇمۇ ماتېرىيالغا ئېرىشىشتىكى مۇھىم بىر يول بولۇپ مۇكهممهل ب

  .سانىلىدۇ

رىقىالردىن تاشقىرى، نهسهبنامىلهر يهنه قهدىمكى دهۋردىكى ئايالالرنىڭ ئائىله ۋه جهمئىيهتته ىيۇق

دىكى تارىخىي ماتېرىيالالر تۇتقان ئورنى، قهدىمكى ئېتىكا ۋه ئهخالق، ئېرسىيهتشۇناسلىق قاتارلىق تهرهپلهر

بۇالردىن كۆرۈشكه بولىدۇكى، نهسهبنامىلهر تارىخ كىتابلىرىنىڭ بىر تۈرى بولۇپ، . بىلهن تهمىنلىيهلهيدۇ

  .ئۇالرنىڭ رولى خېلى گهۋدىلىكتۇر

 

  نىڭ ئىقتىدارى ۋه ئهھمىيىتىلهرنهسهبنامى. 3

ۇپ، بىر مىللهت ياكى بىر دۆلهتنىڭ نهسهبنامىلهر يهرلىك تهزكىرىلهر ۋه رهسمىي تارىخ بىلهن قوشۇل

شۇ سهۋهبتىن، نهسهبنامىلهرنىڭ ئهڭ چوڭ ئهھمىيىتى ئۇالرنىڭ . تارىخ ئهنئهنىسىنى تهشكىل قىلىدۇ

مىللهت ياكى دۆلهت تارىخىنىڭ تهشكىل قىلغۇچى مۇھىم ماتېرىيالالر بىلهن تهمىن ئېتىدىغان مۇھىم مهنبه 

. ىزگه مهلۇمكى، تارىخ ھامان يهككه شهخشلهرنىڭ تارىخىدۇرھهممىم. بولىدىغانلىقى جهھهتته كۆرۈلىدۇ

مىللهت ياكى دۆلهت تارىخى ئهمهلىيهتته نۇرغۇن يهككه شهخسلهر تارىخىنىڭ قوشۇلمىسى ياكى ئورگانىك 



 77 

شۇ سهۋهبتىن، مىللهت ياكى دۆلهت تارىخىنى . رهۋىشته يۇغۇرۇلىشىدىن تهشكىل تاپقان بىر پۈتۈن گهۋدىدۇر

ھازىرقى . قىلىش ۋه بىلىشته نهسهبنامىلهرنىڭ قىممىتىنى تۆۋهن مۆلچهرلهشكه بولمايدۇقېزىش، تهتقىق 

زامان تارىخشۇناسلىق ئىلمىده نهسهبنامىلهرگه كۆپ ئېتىبار بېرىش يۈزلىنىشلىرىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى دهل 

ن كۆپ تارىخشۇناسالرنىڭ نهسهبنامىلهرنىڭ تارىخىي قىممىتىنى كۆرۈپ يېتهلىگهنلىكى بىله

شۇڭا، نهسهبنامىلهرنىڭ رېئال ئهھمىيىتى ياكى قىممىتى ئۇالرنىڭ مىللهت ياكى دۆلهت . مۇناسىۋهتلىكتۇر

  .تارىخى ئىچىده مۇھىم بىر مهنبه سۈپىتىده تونۇلىدىغانلىقى جهھهتته كۆرۈلىدۇ

خىي دۇنيادىكى ھهر بىر دۆلهتته ئۇزاققىچه داۋامالشقان فېئۇداللىق جهمئىيهتته جهمهتلهرنىڭ تارى

خاتىرىسى بولغان نهسهبنامىلهر ئۆتكهن دهۋرلهرده فېئۇدال ئهمهلدارالرنى تالالپ ئۆستۈرۈش، نىكاھ تۈزۈمى 

بۇنداق ئهھۋال نهسهبنامىلهرنى ئهسلىدىكى مهنىسىدىن . قاتارلىق ساھهلهرده مۇھىم رولالرنى ئوينىغان

  .پاتنامىسىگه ئايالندۇرۇپ قويغانمهھرۇم قىلىپ، ئۇنى تهسىرى چوڭقۇر، ئهھمىيىتى چوڭ ساالھىيهت ئىس

نهسهبنامىلهرنىڭ مهزمۇنىدا ئادهتته ئالدى بىلهن ئائىله ياكى جهمهتلهرنىڭ فامىلىسى ياكى ئورتاق 

جهمهت لهقىمىنىڭ كېلىپ چىقىش سهۋهبى، شۇ لهقهم ياكى فامىلىگه مهنسۇب كىشىلهرنىڭ كۆپىيىش ۋه 

نىڭ دهسلهپكى ئهجدادىدىن شاخلىنىپ چىققان ئاندىن جهمهت. تارقىلىش ئهھۋالى بايان قىلىنىدۇ

 –شۇنىڭغا ئۇالپال شۇ جهمهتنىڭ شان .  ئاخىرى سۆزلىنىدۇ–ئائىلىلهرنىڭ تارقىلىشى ۋه كۆچۈشى، باش 

ئهمما جهمهتلهرنىڭ تۈزۈمى، ئهمهللىرى شۇنداقال جهمهت ئىچىدىن چىققان . شهرىپى خاتىرىلىنىدۇ

نىڭ ھهر بىر جهھهتته ...  زىيالىيالر، -رالر، قهلهمدارالر، مولال اشهخسلهر، جۈملىدىن ئهمهلدارالر، ئهلهمد

 – يوسۇنلىرى، بايرام –قولغا كهلتۈرگهن نهتىجه ۋه مۇۋهپپهقىيهتلىرى، جهمهتنىڭ قائىده 

مۇشۇنداق تۈزۈلگهن نهسهبنامىلهر . مۇ خاتىرىلىنىشتىن چهتته قالدۇرۇلمايدۇ... مۇراسىملىرى، 

ئۇنىڭدا جهمهتتىكى شهخسلهرنىڭ . هققىياتىنىڭ خاتىرىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇجهمهتلهرنىڭ تارىخىي تهر

بىر خاتىره ... لىپ چۈشكۈنلىشىشلىرى، تارقىلىش ۋه كۆچۈشلىرى، ىكهچمىشلىرى، جهمهتنىڭ كۆتۈر

بىر جهمهت بهلكىم تهرهققىي قىلىپ گۈللىنىپ، تارماق ئائىله ۋه ئىككىلهمچى . ئىچىگه مۇجهسسهم قىلىنىدۇ

 يۇرتالرغا تارىلىپ – ھهر تهرهپلهرگه تارقىلىپ كېتىپ، يۇرت ۋه يهنه، مۇمكىنلهر كۆپىيىپ كېتىشىمۇ جهمهت
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 جهمهت نهسهبنامىسى بار بولسا، يىلتىزى بىر بولغان ئۇرۇقداش ئائىلىلهر –بىراق ئائىله . مۇمكىنكېتىشىمۇ 

بنامىلهرنىڭ ئهڭ تۈپ ئىقتىدارى، مانا بۇ نهسه. مۇمكىنئارىسىدىكى باغلىنىشنى ھهر قاچان بىلىپ ئېلىش 

يهنى ئۇرۇقداش كىشىلهر ئارىسىدىكى  مۇناسىۋهتلهرنى ئهمهلىي ئىسپات بىلهن تهمىنلهپ، قانداشلىق 

  :كونكرېتراق قىلىپ ئېيتقاندا.  بولدىمۇناسىۋهتنى تېخىمۇ ئۇيۇشتۇرۇشتىن ئىبارهت

ئوخشاپ كهتمىسىمۇ، ئهمما  نهسهبنامىلهرنىڭ ئىقتىدارى گهرچه ھهر بىر دهۋرده دېگهندهك .1

ئۇالرنىڭ ئۇرۇقداش كىشىلهر ئارىسىدىكى  مۇناسىۋهتلهرنى ئهمهلىي ئىسپات بىلهن تهمىنلهپ، قانداشلىق 

   ئاخىر ئۆزگهرمىدى؛ –مۇناسىۋهتنى تېخىمۇ ئۇيۇشتۇرۇشتىن ئىبارهت ئىقتىدارى باشتىن 

ه ئهمهلدار تالالش ۋه  مهلۇم دهۋرلهرده نهسهبنامىلهر فېئۇدال جهمئىيهت تۈزۈلمىسىد.2

  ئاقسۆڭهكلهرنىڭ سىياسىي مۇددىئاسى ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان قورالمۇ بولۇپ كهلدى؛ 

 مهيلى ھۆكۈمهت تهرهپ تۈزگهن نهسهبنامىلهر بولسۇن ياكى شهخسلهر تۈزگهن نهسهبنامىلهر .3

ال فېئۇدال ھهممىسى. بولسۇن، ئۇالرنىڭ ھهممىسى فېئۇدال جهمهتلهر ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرۇلدى

  ھاكىمىيهت تهرتىبىنى قوغداش، فېئۇدال ھاكىمىيىتنىڭ ئاساسىنى مۇستهھكهملهش رولىنى ئويناپ كهلدى؛

 نهسهبنامىلهر كۈچلىك تهربىيىلهش ئىقتىدارى ۋه قاتتىق تېزگىنلهش، باشقۇرۇش رولىغا ئىگه .4

رنىڭ ھوقۇقىنى بولۇپ، ئوبيېكتىپ جهھهتته جهمهتلهرنىڭ، بولۇپمۇ، ھوقۇق تۇتقان جهمهتله

  .كۈچلهندۈرۈشكه ياردهم بېرىپ كهلدى

ئهمما بىز ھازىرقى دهۋرده نهسهبنامىلهرنىڭ ئۆتكهن دهۋرلهرده ئوينىغان روللىرىدىن باشقا يهنه بهزى 

  :جۈملىدىن. فۇنكىسىيهنى ئۆتهيدىغانلىقىنىمۇ تهرىجىي تونۇپ يهتمهكتىمىز

مهزمۇنى بىلهن مىللهتنىڭ بىر خىل مهدهنىيىتىگه نهسهبنامىلهر مىللهتنىڭ تارىخىدا ئۆزىگه خاس . 1

ئۇ مىللهتنىڭ پسىخىك ساپاسى، قىممهت قارىشى ۋه ھهرىكهت ئهندىزىسىگه زور تهسىر . ئايلىنىدۇ

پ كهتسۇن ياكى زېمىن يۈزىگه تارىلىپ كهتسۇن، ۈنۈمىللهت مهيلى قانچىلىك دهرىجىده بۆل. كۆرسىتهلهيدۇ

 مىللىي  تۇرىدۇ،ڭ ئىچكىي ئۇيۇشۇش كۈچى داۋاملىق ساقلىنىپنهسهبنامىلهر سهۋهبىدىن مىللهتنى

نهسهبنامىلهر ئارقىلىق مىللىي ئۇيۇشۇش . ئاسانلىقچه ئۆزگىرىپ كهتمهيدۇئېتىراپ تۇيغۇلىرى  ھېسسىياتى ۋه
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  .كۈچىنى ساقالپ قالغىلى ۋه داۋامالشتۇرغىلى بولىدۇ

ھېچبولمىغاندا بهزى جهمهتلهرنىڭ نهسهبنامىلهر بىزنى ھهر قايسى مىللهت ئهجدادلىرىنىڭ، . 2

زېمىن يۈزىدىكى ئىنسان توپلىرى ھهر خىل . كۆچۈشى ھهققىده جانلىق ماتېرىيالالر بىلهن تهمىنلهيدۇ

سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن بىر جايدىن باشقا بىر جايغا، بىر ماكاندىن يهنه بىر ماكانغا كۆپ قېتىم كۆچۈپ 

چۈش ۋه باشقا زېمىنالردا ئولتۇراقلىشىش ئهھۋالى تارىخىي مىللهت ياكى جهمهتلهرنىڭ بۇنداق كۆ. كهلدى

بۇنداق نهسهب . پۈتۈكلهردىن كۆره بهزى جهمهتلهرنىڭ نهسهب خاتىرىلىرىده تهپسىلىيرهك يېزىپ قويۇلغان

خاتىرىلىرىده ئهشۇ جهمهتلهرنىڭ ئهجدادلىرىنىڭ مهلۇم سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن باشقا يۇرتالرغا كۆچۈشى، 

ن كېيىن شۇ يهرده قانداق ماكان تۇتقانلىقى، ھهم قانداق مهدهنىيهت ياراتقانلىقىغا دائىر كۆچۈپ بارغاندى

. بۇنداق خاتىرىلهر كېيىنكى ئهۋالدالر ئۈچۈن قىممهتلىك مىراس بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. يازمىالر ئۇچرايدۇ

. هپ كۆچۈپ يۈرىدۇئهلۋهتته، يومۇالق زېمىن يۈزىده ئىنسان توپلىرى ھامان ھاياتلىق، تهرهققىيات ئىزد

. ئهمما كۆچۈشنىڭ دائىرىسى مىللهتلهرنىڭ ئهھۋالىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسهن پهرقلىنىشى تۇرغان گهپ

مهسىلهن، خهنزۇالر نهچچه يۈز يىل مابهينىده خۇاڭخې ۋادىسىدىن تاكى شهرقىي جهنۇبىي ئاسىياغىچه، 

ئېنگىلىزالرمۇ بىرىتانىيه . يلىرىغا يېيىلدىھهتتا ئامېرىكا قىتئهسىگىچه كۆچۈپ دۇنيانىڭ ھهر قايسى جا

دائىرىسىدىن كۆچۈپ، ئامېرىكا قىتئهسى، ئوكيانىيه قىتئهسى ۋه جهنۇبىي ئافرىقىغىچه يېيىلىپ، شۇ 

باشقا مىللهتلهرمۇ تارىختا كۆپ قېتىم كۆچكهن، ھازىرمۇ . يهرلهرده ئىگىلىك تىكلىدى، دۆلهت قۇردى

 بۇنداق كۆچۈشلهر جهريانىدىكى تهپسىالتالر مىللهت ۋه دۆلهت .ھېلىھهم توختاۋسىز كۆچۈپ تۇرماقتا

تارىخنامىلىرىده بايان قىلىنغاندىن باشقا، مۇھىمى كۆچۈشنى بېشىدىن كهچۈرگهن ھهر قايسى 

بۇ ئهلۋهتته شۇ جهمهت ياكى مىللهت . جهمهتلهرنىڭ نهسهبنامىلىرىده تېخىمۇ تهپسىلىي بايان قىلىنغاندۇر

ىي قىسمى بولۇش سۈپىتىده، جهمهت ۋه مىللهتنىڭ كهلگۈسى ئهۋالدلىرى ئۈچۈن تارىخىنىڭ بىر تهركىب

  .قىممهتلىك مىراس بولۇپ سانىلىدۇ

 نهسهبنامىلهر ئىچىدىن كىشىلهرگه ئانچه تونۇش بولمىغان يهرلىك تارىخ ماتېرىياللىرى ۋه .3

ى ئائىلىنىڭ نوپۇس نهسهبنامىلهر بىر جهمهت ياك. تارىخىي شهخسلهرگه ئائىت ئۇچۇرالر بايقىلىدۇ
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 ئىزلىرى ئېنىق ۋاقتى بىلهن -ئۇنىڭدا جهمهتتىكى شهخسلهرنىڭ ئىش . سىتاتىستىكا خاتىرىسى ئهمهس

  . بۇ خاتىرىلهر ئېنىقكى يهرلىك تهزكىرىلهردىكى كهم جايالرنى تولۇقلىيااليدۇ. خاتىرىلهنگهن بولىدۇ

رتالرنىڭ تارىخىنى ئېنىقالشقا ياردهم  جاي ناملىرىنىڭ كېلىپ چىقىشىنى، يۇ- نهسهبنامىلهر يهر .4

بهزى يۇرتالرنىڭ ناملىرى . بېرىپ، ھازىرقى خاتىرىلهر ئىچىدىكى نۇقسانالرنى تۈزىتىشكه ياردهم بېرهلهيدۇ

شۇ يۇرتالرغا دهسلهپ كۆچۈپ كىرگهن ۋه گۈللهندۈرگهن مهلۇم ئهجدادالرنىڭ ئىسىملىرى بىلهن 

نداق جهمهتلهرنىڭ نهسهب خاتىرىسى بار بولسا، ئۇنداقتا بۇنداق ناۋادا مۇشۇ. ئاتىلىدىغان ئهھۋالالر بار

نهسهبنامىلهر ئىچىده شۇ يۇرتالرنىڭ ناملىرىنىڭ قانداق كېلىپ چىققانلىقىغا ئائىت خاتىرىلهر بار بولغان 

  . بولىدۇ

مهدهنىيهت ۋه مائارىپ ئهھۋالىنى بىلىشكه ياردهم مهلۇم رايون ياكى مىللهتنىڭ نهسهبنامىلهر . 5

. نهسهبنامىلهر ئىچىده جهمهتلهرنىڭ تارىخىنى كۈچهپ تهشۋىق قىلمايدىغان بىرمۇ نهسهبنامه يوق. ېرىدۇب

ۈشكه، ئۆز يۇرتلىرىنىڭ تارىخى ربۇ ھهممه نهسهبنامىلهرده ھهر بىر جهمهت ئۆزلىرىنىڭ تارىخىنى يىراققا سۈ

ھهر بىر جهمهتته ھهر بىر ئائىله . ىكتۇر ئادىتىنى تولۇق بايان قىلىشقا كۆپ ئېتىبار بېرىدۇ دېگهنل-ۋه ئۆرپ 

ياكى جهمهتتىن يېتىشىپ چىققان ئىلىم ئىگىلىرى ئۇالرنىڭ ئىلمىي تۆھپىلىرى قانچىلىك بولۇشىدىن 

ئۇنىڭ ئۈستىگه نهسهبنامىلهر داۋامالشتۇرۇلۇپ يېزىلىدىغانلىقى ئۈچۈن، . قهتئىينهزهر تولۇق خاتىرىلىنىدۇ

ارىپقا ئاالقىدار يازمىشالر شۇ يۇرت ياكى مىللهتنىڭ مهدهنىيهت ۋه مائارىپ ئۇالر ئىچىدىكى مهدهنىيهت ۋه مائ

ئىشلىرىنىڭ ئهھۋالىنى ھهم ئۆزگىرىشلىرىنى چۈشىنىشتىكى كهم بولسا بولمايدىغان ماتېرىيال بولۇپ 

  . ھېسابلىنىدۇ

ه ياردهم  ئادهتلىرىنى ۋه ئۇالرنىڭ ئۆزگىرىشلىرىنى چۈشىنىشك-نهسهبنامىلهر يۇرتالرنىڭ ئۆرپ . 6

 ئادهتلهر بايان قىلىنغاندىن باشقا، يهنه -ھهر بىر نهسهبنامىده ھهر بىر جهمهتتىكى خاس ئۆرپ . بېرىدۇ

 ئىچمهك، يۇرالغۇ، -يېمهك .  ئادهتلهر بايان قىلىنىش مۈمكىن-شۇ يۇرت ياكى مىللهتتىكى تۈرلىك ئۆرپ 

رىدىكى ئادهتلهر بىزنىڭ مهلۇم يۇرت ۋه  كېچهك، مۇراسىم ۋه باشقا ئىشلهپچىقىرىش پائالىيهتلى-كېيىم 

  . ئادهتلهرنى بىلىشىمىزگه كۆپ ياردهم بېرهلهيدۇ-مىللهتتىكى ئۆرپ 
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 قىلىپ ، تهرهققىي شاخلىنىپجهمهتنىڭبىر . تارىخىدۇر تهرهققىيات جهمهتلهرنىڭ نهسهبنامىلهر

 جهمهتنى نه، يه بولغاندىن تاشقىرىزۆرۈرشارائىت  -  شهرت ماددىي ئۈچۈن، پۇختازورىيىشى 

ياخشى ھالبۇكى، . زۆرۈردۇر  شارائىتالرمۇ- شهرت مهنىۋى ئاشۇرۇدىغان ئۇيۇشقاقلىقىنى ۋه كۈچهيتىدىغان

  شارائىتالرنىڭ- شهرت مهنىۋى مۇشۇنداق دهل شهكىللىنىشى ئىستىلىنىڭ  جهمهت- ئائىلهبولغان 

  . بىرىدۇر مهزمۇنلىرىدىن ۋهئاساسلىرىدىن 

  ئىچىده  ساۋاقلىرى- تهجرىبه جهمهت ۋه  يوسۇنلىرى-  قائىده مهتجه ئىچىدىكى نهسهبنامىلهر

 پوزىتسىيىسىده قارىشى قىممهت ئىجتىمائىي ۋه قارىشى تۇرمۇش ئىلغار كىشىلىك ۋه ئاكتىۋالباشلىنىشىدىنال 

. ىدۇبول قويۇلغان ئوتتۇرىغا ۋه قىلىنغان مۇالھىزه مهسىلىلىرى يارىتىش كهيپىياتىنى ئائىله ۋه مۇھىتى ئائىله

 ۋه  قائىده- ئهدهب فېئۇداللىق ئىچىده  ساۋاقلىرى- تهجرىبه جهمهت ۋه  يوسۇنلىرى- قائىده جهمهت

 ، يهنه بولغاندىن سىرتمهزمۇنالر كونىچه قىدهكيۇقىرى ئهمما. ئىگىلهيدۇ ئاساسىي سالماقنى يوسۇنالر

  يېسىرالرغا– ۇش، يېتىمبول ئىناق بىلهن  تۇغقانالر-  ئۆتۈش، ئۇرۇغ ئۆم بىلهن كىشىلهر جهمهتتىكى

قا ئوخشاش ... ، ھهشهمهتچىلىك، ئىسراپخورلۇق، ھورۇنلۇق، ئوغرىلىق، زىنا، قىماربولۇش،  مېھرىبان

 بۇ. كهلگهن سېلىپ كېلىپقا ھهرىكىتىنى ئهزالىرىنىڭ جهمهت ئوخشاشالر تۇرۇشقا يىراق ئىللهتلهردىنناچار 

  .تهرهپتۇر زىيدىغانئهر قىلىشىمىزغا ئهينهك كۈندىمۇ بۈگۈنكى بىزنىڭ

 قىلىش ئارقىلىق تهتقىق شۇكى، نهسهبنامىلهرنى ئهھمىيىتى رېئال بىر يهنه نهسهبنامىلهرنىڭ

 تۇيغۇسىنى تارىخ ، ئۇالردا قىلىپئىگه چۈشهنچىگه تارىخ توغرىسىدا ھهققىدىكى ئهجدادلىرى ئهۋالدالردا

 كهتكهن يىراقالپ تهرىپىدىن ۋاقىت ئوتتۇرىسىدىكى ئهۋالدالر بىلهن بولىدۇ، ئهجدادالر كۈچهيتىشكه

 مېڭىشتهك ئۆچۈرمهي ئىزىنى ئهجدادلىرىنىڭ ئۆز بولىدۇ، ئهۋالدالرنىڭ يېقىنالشتۇرغىلى ئارىلىقنى مهنىۋىي

 چىقىپ بولۇپ مۇھاجىر چهتئهللهرگه ھهتتا. بولىدۇ بهرگىلى ياردهم تىكلىشىگه روھىنى مهسئۇلىيهتچانلىق

 مهنىۋىي ئارىلىقنى كهتكهن يىراقلىشىپ سهۋهبىدىنپاسىلالر  - چېگران  بولغابىلهن قېرىنداشالر كهتكهن

  .بولىدۇ يېقىنالشتۇرغىلى بولسىمۇ جهھهتته

 ئىپادىلىنىدۇكى، ئۆزىمىزنىڭ جهھهتته شۇ يهنه ئهھمىيىتى رېئال قىلىشنىڭ تهتقىق نهسهبنامىلهرنى
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 قاتارلىقالرنى مۇنى، شهكلى، قۇرۇلمىسىمهز نهسهبنامىلىرىنىڭ دهۋرلهردىكى ئۆتكهن مىللهتلهرنىڭ باشقا ۋه

 چىقىشقا يول يېزىپ نهسهبنامىلهرنى يېڭىچه كېلىدىغان ماس دهۋرگهھازىرقى ،  قىلىش ئارقىلىقتهتقىق

ئاالقىدار پرىنسىپالر تۈزگهنده،  ئارخىبىنى جهمهت ياكى نهسهبنامه ئهلۋهتته، يېڭىچه. بولىدۇئاچقىلى  

 كېلىشى، جهمئىيهت ئۇيغۇن تهلىبىگه ۋه ئهھۋالىغا ئهمهلىي ىلهرنىڭئائىل دهۋردىكى ھازىرقى ئهلۋهتته

 ۋه كۈچلهندۈرۈش جهمهتنى "نهسهبنامىلهرنىڭ ئهنئهنىۋى بىرگه بىلهن ، شۇنىڭ ماسلىشىشىتهرهققىياتىغا

 ئۆزلىرىده ئىقتىدارنى تهك" ئۇيۇشتۇرۇش  تۇغقانالرنى– ئۇرۇققانداش "، "ئاشۇرۇش كۈچىنى ئۇيۇشۇش

 ۋارىسلىق تهركىبلىرىگه ئىلغار نهسهبنامىلهرنىڭ ئهنئهنىۋى ھهم ئۇسۇلىدا تۈزۈش. ېرهككھازىرلىشى 

  .كېرهك قىلىش پهيدا مهزمۇنالرنى اليىقلىشااليدىغان تهلىبىگه دهۋر ، ھهمقىلىش

 تهتقىقاتالرنىڭ. چهكلهنمهيدۇ بىلهنال قىالريۇقىرى ئهھمىيىتى رېئال تهتقىقاتىنىڭ نهسهبنامه

 ئۇچۇرالر كۆپ تېخىمۇ يهنه بىزنى نهسهبنامىلهر بولغان خهزىنىسى ماتېرىيالمول ئهگىشىپ،  چوڭقۇرلىشىشىغا

  .تهمىنلهيدۇ بىلهن

 

  ئىلگىرىكى نهسهبنامىلهرنىڭ چهكلىمىلىكى. 4

نهسهبشۇناسلىقتا ھهر بىر جهمهتنىڭ پهيدا بولۇشى، ئاۋۇپ كۆپىيىشى ۋه تهرهققىيات 

ش، ھهمده مهلۇم جايالرنىڭ تهرهققىيات تارىخىنى تهتقىق قىلىش تىنى ئېنىقالك ته-ئۆزگىرىشلىرىنىڭ تېگى 

بىراق، ئۇزۇندىن . ئاساس قىلىنغاندىن باشقا، يهنه نهسهبنامىلهرمۇ ئاساسلىق تهتقىقات ئوبيېكتى قىلىنىدۇ

بۇيان نهسهبنامه ئهنئهنىسى كۈچلىك مىللهتلهرده بهزىده نهسهبنامىلهر فېئوداللىق جهمهتچىلىك تۈزۈمىنى 

مهسىلهن، . داشنىڭ قورالى سۈپىتىده تونۇلۇپ، پۈتۈنلهي ئىنكار قىلىنىشقا دۇچار بولغان ئىدىقوغ

 يىللىرىدا يۈز بهرگهن مهدهنىيهت زور ئىنقىالبىدا خهنزۇ - 70 ～ 60 ئهسىرنىڭ - 20جۇڭگودا 

ئهمما ھازىر . مىللىتىنىڭ نۇرغۇن نهسهبنامىلىرى كونىلىق سۈپىتىده كۆيدۈرىۋېتىلگهن ئىدى

 -  80 ئهسىرنىڭ -  20بولۇپمۇ، . سهبنامىلهرنىڭ قىممتى جۇڭگودا بارغانسېرى كۆپ ئېتىراپ قىلىنماقتانه

يىللىرىدىن كېيىن يىلتىز ئىزدهش قىزغىنلىقىنىڭ مۇھىم بىر مهزمۇنى دهل ئهجدادالرنىڭ تارىخى 
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ك تۇتۇپ، ئهلبهتته، بىز مېڭىمىزنى سهگه. ھهققىدىكى ۋهسىقىلهرنى توپالپ رهتلهش بولۇپ قالدى

نهسهبنامىلهرنىڭ ۋهسىقىلىك قىممىتىنى ئېتىراپ قىلىپ تونۇش بىلهن بىر ۋاقىتتا، يهنه ئۇالرنىڭ 

نهسهبنامىلهرده ساقالنغىلى بولمايدىغان بىر قاتار پاسسىپ ئامىلالرنىڭ . چهكلىمىلىكىنىمۇ تونۇشىمىز الزىم

 نۇقتىغا ئاالھىده دىققهت قىلىشقا توغرا بولىدىغانلىقىنى بىلىشتىن سىرت، يهنه تۆۋهندىكىدهك بىر قانچه

  :كېلىدۇ

ئۆتكهنكى دهۋرلهردىكى نهسهبنامىلهرنىڭ سۈپىتى بىر قهدهر ناچار، مهزمۇنى ئارىلىشاڭغۇ، . 1

  .ھهقىقىي مهزمۇن بىلهن ساختا تهركىبلهرنى پهرقلهندۈرۈش قىيىن

ئۇنىڭ ئۈستىگه . كۆپ ئهمهس ئۇيغۇرالردا ئىلگىرىكىلهردىن قېلىپ قالغان نهسهب خاتىرىلىرى ئانچه 

ئهشۇ نهسهب خاتىرىلىرىنى يېزىپ قالدۇرغۇچى ئاپتورالرنىڭ نهسهبنامه تۈزۈش قائىدىلىرىنى دېگهندهك 

تولۇق بىلىپ كېتهلمىگهنلىكى، ئۆزىدىكى ھېسسىي چهكلىمىلىك ۋه دهۋرىي شارائت سهۋهبىدىن، ئۇالر 

ى ھهققىده مۇبالىغىلىك تهسۋىرلهرنى يېزىپ نهسهب خاتىرىلىرىنى يازغاندا ئۆزلىرىنىڭ كېلىپ چىقىش

سېلىشتىن، ئۆزلىرىنىڭ بهدهئىي ئۇسلۇبىنى نهسهب خاتىرىلىرىگه تولۇق سىڭدۈرۈشكه تىرىشىپ، ئۇالرنى 

 –؛ بهزى شهخسلهرنىڭ ئىش مۇمكىنئهدهبىي نهرسىگه ئايالندۇرۇپ قويۇشتىن ساقلىنالمىغان بولۇشى 

اتىرىلىرىگه بهزى توقۇلمىالرنى خۇددىي راست بولۇپ ئۆتكهن ئىزلىرىنى تولۇق تهكشۈرمهيال، نهسهب خ

بهزىده ئىلگىرىكى زاماننىڭ تارىخچىلىرى مۇنداقال يېزىپ . مۇمكىنئىشالردهك يېزىپ قويغان بولۇشى 

قويغان نهرسىلهرنى كېيىنكى زاماننىڭ تارىخچىلىرى ھهقىقهت تهرزىده چۈشىنىپ داۋامالشتۇرۇپ بايان 

 ئهكسىچه ئىلگىرىكى زاماننىڭ تارىخچىلىرى يېزىپ قالدۇرغان ھهقىقىي ۋهقهلىكلهرنى قىلغان بولۇشى، ياكى

نهتىجىده نهسهب . مۇمكىنكېيىنكى زاماننىڭ تارىخچىلىرى ئۆزگهرتىپ بايان قىلغان بولۇشى 

شۇڭالشقا ئىلگىرىكى نهسهب . مۇمكىنخاتىرىلىرىنىڭ مهزمۇنىدا قااليمىقانچىلىق كۆرۈلگهن بولۇشى 

بولۇپمۇ نهسهب خاتىرىلىرى . رىگه تامامهن ئىشىنىپ كهتمهي، پاكىتقا ئېتىبار بېرىش كېرهكخاتىرىلى

  . جاي ناملىرىنى ئهستايىدىل تهھقىقلهش الزىم- ئىچىدىكى ئادهم ئىسىملىرى ۋه يهر 

 - ئىلگىرىكى نهسهب خاتىرىلىرى ئىچىدىكى مهشھۇر شهخسلهرنىڭ تۆھپىسى ۋه ساالھىيهت . 2
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قىدار مهزمۇنالردا مۇبالىغه كۆپرهك بولۇپ، بهزىسىگه ئاسانلىقچه ئىشىنىپ كېتىشكه مهنسهبلىرىگه ئاال

  . بولمايدۇ

ئۆتكهنكى دهۋردىكى بهزى نهسهب خاتىرىلىرىده نامدار شهخسلهرنىڭ تۆھپىلىرى، ساالھىيهت ۋه 

 - ىڭ ھهقىقىي مهنسهبلىرىگه ئاالقىدار بايانالردا كۆپتۈرىۋېتىشتهك خاتالىق سادىر بولغان بولۇپ، ئۇالرن

ھهر بىر مىللهتتىكى نهسهب خاتىرىلىرىده ئاپتورالرنىڭ ئۆز . ساختىلىقىنى پهرقلهندۈرۈشكه توغرا كېلىدۇ

رى قىلىپ يېزىپ قالدۇرۇشى دائىم ىجهمهتىدىكى مهشھۇر شهخسلهرنىڭ ساالھىيىتىنى، مهنسىبىنى يۇق

خاتىرىلىرىده يېزىپ قالدۇرۇلغان شۇڭا، ھهر بىر دهۋردىكى نهسهب . كۆرۈلۈپ تۇرىدىغان بىر ئىشتۇر

 يالغانلىقىغا ھۆكۈم قىلىشتا شۇ دهۋر سىياسىي -شهخسلهرنىڭ ساالھىيهت ۋه مهنسىبىنىڭ راست 

 يوقلىقىغا قاراش ئارقىلىق ھۆكۈم -تۈزۈلمىسىده شۇ خىل مهنسهب ۋه ساالھىيهت بېكىتىش قائىدىسىنىڭ بار 

  .قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

  .روھى بولۇش كېرهك” دېڭىزدىن يىڭنه ئىزدهش“تهكشۈرگهنده نهسهب خاتىرىلىرىنى . 3

ساق، ئۆتكهن دهۋرلهردىن بىزگه قېلىپ قالغان نهسهب خاتىرىلىرى ىدىغانال بول تولۇق قېزىپ چىق

مىللهت تارىخىغا، جايالرنىڭ تارىخىغا ۋه جهمهتلهرنىڭ تارىخىغا (ئهمما بىزگه كېرهكلىك بولغان . كۆپتۇر

تى بار ئاز ساندىكى ماتېرىيالالر ھامان نۇرغۇن يازمىالر دۆۋىسى ئىچىده كۆمۈلۈپ قىممى) چېتىلىدىغان

تارىخى ئۇزۇن، چېتىلىدىغان شهخسلهر كۆپ بولغان نهسهب خاتىرىلىرىنى تهتقىق قىلىپ . تۇرىدۇ

ئوقۇغاندا، نهسهبنامىلهر ئىچىدىن قىممىتى بار، ئهھمىيهتلىك تهركىبلهرنى ئايرىپ چىقىپ، تارىخ ئۈچۈن 

 ئېلىپ بېرىشتا، نهسهب خاتىرىلىرىنىڭ نىخىزمهت قىلدۇرۇشتا، ئهۋالدالرغا ئهجدادالر ھهققىدىكى تهربىيه

ئۆتكهن دهۋرلهردىن قېلىپ . تارىخىنىڭ ئۇزۇنلىقى ۋه شهخسلهر تىزمىسىنىڭ كۆپلىكى كۇپايه قىلمايدۇ

دىي پوزىتسىيه بىلهن ئىش قالغان نهسهب خاتىرىلىرىنى توپالش، رهتلهش، تهتقىق قىلىشتا جهزمهن تهنقى

  .كۆرۈشكه توغرا كېلىدۇ

نهسهبنامىلهرنىڭ مۇئهييهن تهتقىقات قىممىتى ۋه ۋهسىقىلىك قىممىتىنىڭ بارلىقىنى ھېسابقا ئالغاندا، 

ھهر خىل سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن يوقاپ كهتكهن، چېچىلىپ كهتكهن ۋه كۆمۈلۈپ قالغان نهسهب 
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جۇڭگو ۋه چهتئهللهردىكى . ھاكىمه قىلىشقا ئهرزىيدۇخاتىرىلىرىنى قۇتقۇزۇش مهسىلىسىنى مۇ

نهسهبنامهشۇناسلىققا ئېتىبار بېرىدىغان مىللهتلهر ئىلگىرىكى نهسهب خاتىرىلىرىنى توپالپ رهتلهش ۋه 

تهتقىق قىلىش ئىشىنى ئاللىقاچان باشالپ، بۇ ساھهده چوڭ نهتىجىلهرنى بارلىققا كهلتۈرۈپ بولدى ھهم 

ئهشۇ مىللهتلهرنىڭ نهسهب خاتىرىلىرىنى توپالپ رهتلهش ۋه تهتقىق قىلىش . ۇداۋاملىق ئىزدىنىۋاتىد

خاتىرىلىرىنى  جهھهتتكى تهجرىبىلىرىنى ئۈگىنىش ـ تهبىئىيكى بىزنىڭ ئۆزىمىزده ساقلىنىۋاتقان نهسهب

تهتقىق قىلىش خىزمىتىنى ئوڭۇشلۇق ئېلىپ بېرىشىمىزغا، شۇنداقال نهسهب خاتىرىلىرىگه تارىخىي 

  .ىن توغرا، ئىلمىي مۇئامىلىده بولۇشىمىزغا پايدىلىقتۇرنۇقتىد

 

  نهسهبنامه، نهسىلشۇناسلىق ۋه ئىرسىيهتشۇناسلىق. 5

 بولۇپ، ئۇنىڭ ىكى بىر ئىلىمسىدىنهسهبشۇناسلىق ئىلمى قانۇن بىلهن بىئولوگىيه ئىلمى ئوتتۇر

سۈپهتلىك تۇغۇت ئىلمى . كتۇربىئولوگىيه ئىلمى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى ناھايتى مۇھىم ۋه ئهھمىيهتلى

ھازىرغىچه، بىز سۈپهتلىك نهسىللهرگه . يالالرغا ئېرشىش جهھهتته نهسهبشۇناسلىق ئىلمىگه تاينىدۇىرېمات

. ئېرشىش بويىچه، ئهركهت ۋه چىشى ئىنسانالرنىڭ جۈپلىشىش مهسىلىسىگه كۆپ ئېتبارىمىزنى بهرمىدۇق

خوتۇنالر -همتۈك نهسىللهرنىڭ تۇغۇلۇپ كېلىۋاتقانلىقى، ئهربۇ ئهھۋال ئىنسانالردىن جىسمانىي ۋه ئهقلىي ك

شۇنىڭ بىلهن . قاتارلىق پاكىتالر تهرىپىدىن ئىسپاتالنماقتا... شىشىرئارسىدا دائم يۈز بىرىۋاتقان ئاج

 نهسهب  ئاز ۋه چۇۋالچاق بولۇشى، مهۋجۇدبىرگه، ئىنسانالر قالدۇرۇپ قويغان نهسهب خاتىرلىرىنىڭ تولىمۇ

لىرىنىڭ ئىنسان نهسلى ساھهسىدىكى تهتقىقاتالردا ناھايتى كهم پايدىلىنىلغانلىقى يالىماتېر

سىدىكى ئهسلىده بار زىچ ىنهسهبشۇناسلىق ئىلمى بىلهن سۈپهتلىك نهسىللهرنى تۇغۇش ئىلمى ئوتتۇر

  .مۇناسىۋهتنى مهلۇم دهرىجىده يىراقالشتۇرغان

ئۈستىدىكى تهتقىقاتالر زور يوشۇرۇن ئىنكار قىلىشقا بولمايدۇكى، سۈپهتلىك نهسل يارىتىش 

ي جهھهتتىكى ئهۋزهل ىي ۋه ئىجتىمائىئهھمىيهتكه ئىگه بولۇپ، ئۇ ئارقىلىق كېيىنكى ئهۋالدالرنىڭ جىسمان

نۆۋهتته، دۇنيا مىقياسىدا تېخى گۆدهك ھالهتته تۇرغان . چىلىكى بارمۇمكىنھالىتىگه ئاساس سېلىش 
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 ئهمهلي ماتېرىيالالر ۋه ئۇ ھهقتىكى ىي ئىزدىنىشلهردهىمسۈپهتلىك نهسىل يارىتىش ھهققىدىكى ئىل

شۇڭا، ئىنسان نهسلىنى ياخشىالشقا .  بولۇپ قېلىۋاتىدۇمۇالھىزىلهر ئاالقىدار نهزهرىيۋى تهسهۋۋۇرالردىن ئاز

شى ىبېغىشالنغان سۈپهتلىك تۇغۇش ئىلمىده نۇرغۇن نهسهبشۇناسلىق ماتېرياللىرى ۋه پاكىتلىرىنىڭ توپلىن

  .رزۆرۈردۇ

كۆپىنچه ئهجدادلىرى ئۈستىده ئىزدىنىپ بېقىشنى ) نهسهب خاتىرلىرى(نۇرغۇن جهمهت تارىخلىرى 

. الر تهرىپىدىن گۆدهك قىزغىنلىق ئاساسىدا يېزىپ قالدۇرۇلىدۇسمهقسهت قىلغان غهيرى كهسبي نهسهبشۇنا

 نهسل نهتىجىده، نهسهب خاتىرلىرى ئۆز ئىچىگه ئېلىشقا تېگىشلىك بولغان، بىر جهمهتنىڭ

بۇنداق . هتلىرىدىكى ئۆزگىرىش ھهققىدىكى مۇھم مهلۇماتالر نهزهردىن ساقىت بولۇپ قالىدۇخۇسۇسىي

. ئهھۋال بۇندىن ئىلگىرى يېزىلغان ھهرقايسى مىللهتتىكى نهسهبنامىلهرده كۆرۈلگهن دائىملىق ئهھۋالدۇر

هنلىكى، يهنه كىملهرنىڭدۇر  ئىكقوالچ-نهسهب خاتىرلىرىده بىر جهمهتتىكى ئاللىكىملهرنىڭدۇر ئاقساق

لىرى ئىچىدىن ىئهمما، نهسهب خاتىر. مۇمكىنلىنىشى ىرىئالغاي ياكى ئهقلى كهمتۈك ئىكهنلىكى خات

ي ىي ۋه ئهقلىسۈپهتلىك نهسىللهرنىڭ تۇغۇلۇشى ھهققىدىكى ئۇچۇرالرنىڭ بار بولۇشى ئۈچۈن، جىسمان

 سهۋهبىدىن  زۆرۈرىيىتىهخىرلىنىشتهك تۇيغۇكهمتۈك ئهجدادالرنىڭ ئهشۇ نۇقسانلىرىنى ئهجدادلىرىدىن پ

تاشالپ قويۇشقا بولمايدۇ، شۇنداقال ئۇ خىلدىكى ئهجدادالرنىڭ ئىسىملىكىنى ۋه كهمتۈك تهرىپىنى ئاددىيال 

بهلكى بىر قانچه ئهۋالد داۋامالشتۇرۇپ يېزىلىدىغان نهسهب خاتىرىلىرى . تهسۋىرلهپ قويۇشقا بولمايدۇ

ىنىڭ نهسىل ئۆزگىرىشى ھهققىده مهلۇم خۇالسىۋىي بايانالرنىڭ بولۇشى ئىچىده بىر جهمهت كىشىلىر

زۆرۈركى، بۇ كېيىنكى ئهۋالدالرنىڭ ئۇالردىن ئىجابىي يوسۇندا پايدىلىنىشىدا، سۈپهتلىك نهسىل يارىتىش 

  .يال بىلهن تهمىنلهشته بهكمۇ پايدىلىق خاتىره بولۇپ قالىدۇى تهتقىقاتالرنى ماتېريھهققىدىكى ئىلمى

رسىي خۇسۇسىيهتلهرنىڭ ئىنساننىڭ تهقدىرىده بهلگىلىك رول ئوينايدىغانلىقى ىسهبشۇناسالرغا ئنه

ئهۋالدلىق مۇناسىۋىتى ھهمده  -  نهسهب خاتىرىلىرىنى شۇنداقال كىشىلهرنىڭ ئهجداد. ناتونۇش ئهمهس

رىنىڭ كى، چېكىنگهن ئىنسان نهسىللىمۇمكىننىكاھلىنىش ئهھۋاللىرىنى كۆزىتىشتىن شۇنى بايقاش 

گهرچه بۇ ناھايتى ئاستا بىر . كۆپىنچىسى ئۇزاق جهريانالردىن كېيىن بهرىبىر شاللىنىپ كېتىدۇ ۋه يوقۇلىدۇ
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ئهقلىي كهمتۈكلىكنىڭ ۋه جهريان بولسىمۇ، چېكىنگهن نهسىللهرنىڭ ئۆزلىرى تۈرلىك جىسمانىي 

ۇلغان گۇناھسىز نهسىللهرمۇ شۇخىل  ئۇالردىن تۇغلماستىن، تېخىمۇ ئهپسۇسلىنارلىقىئازابلىرىنى تارتىپال قا

  .كهمتۈكلۈكنىڭ قۇربانلىرىغا ئايلىنىپ كېتىدۇ

نىسىپالرنى قانداق قىلىپ ئىنسانالرنىڭ سۈپهتلىك ىرڭ ئېيتماقچى بولغىنىمىز ئىرسىي پبۇ يهرده بىزنى

ه شىشىگه تهدبىقالش مهسىلىسى ئهمهس، بهلكى ئىنساننىڭ ئىرسىي خۇسۇسىيهتلىرى ۋىپهرزهنتلهرگه ئېر

ن ئامىللىرىنىڭ ئهجدادتىن ئهۋالدقا مىراس بولۇپ قالىدىغانلىقىغا تولۇق جهزم قىلغان ئاساستا، نهسهب ېگ

خاتىرىلىرى ئىچىده بىر جهمهت كىشىلىرىنىڭ ئهجدادىدىن تارتىپ نۆۋهتتىكى ئهۋالدىغىچه بولغان بىرقانچه 

ئهۋزهللىكلهر ھهم ) يىاقال يهنه روھشۇند(ي ىي ۋه ئهقلىبوغۇن ئادهملهر ۋۇجۇدىدا زاھىر بولغان جىسمان

كهمتۈكلىكلهرنىڭ قانداق ئىپادىلهنگهنلىكى، ئۆزگهرگهنلىكى ۋه مىراس قالغانلىقى ھهققىدىكى ئۇچۇرالرنى 

ى نهسهب خاتىرلىرىده مهزكۇر نۇقتىالرنى ئىمكانقهدهر تولۇقراق ئهكس سبايقاشقا، بۇندىن كېيىن يېزىلغۇ

يالىغا ىمىلهرنى ئىنسان نهسلىنى ياخشىالشنىڭ قىممهتلىك ماتېرئهتتۈرۈشكه، شۇ ئارقىلىق نهسهبنا

  .ئايالندۇرۇشىغا رىغبهت بېرىشتۇر

رىقى بايانالر ئىچىدىن يهنه شۇ نهرسه بىلىنىش الزىمكى، نهسهبنامىلهر ئىچىده بىر جهمهت ىيۇق

 ، ن قۇرۇلمىسىته(ي خۇسۇسىيهتلهر ىئهۋالدقىچه داۋامالشقان ئىرسنۆۋهتتىكى كىشىلىرىنىڭ ئهجدادىدىن 

قاتارلىق ...كىنىڭ شهكلى، كۆز قاپىقىنىڭ شهكلىىنىڭ رهڭگى ۋه ھالىتى، يۈز سۆڭىچېتېره رهڭگى، چ

خاراكتېرىده داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان -ده، ئهقلىده ۋه مېجهزىتىنى شۇ كىشىلهرنىڭ جىسمانىي) تهرهپلهر

غا ..اق، ئهقلى چېكىنگهن، گالۋاڭلىقمهسىلهن، ئاقساق، ئالغاي، چېچىالڭغۇ، ئۇرۇشق(تۈرلىك كهمتۈكلهر 

قىدهك يۇقىرىرىدا ئېيتىلىۋاتقان سۈپهتلىك نهسل يارىتىش ىيۇق. دىن پهرقلهندۈرۈش زۆرۈر) ئوخشاش

ي ىي پهرزهنتلهرنى تۇغۇشقا قارىتىلغان بولۇپ، ئۇ بىر جهمهت كىشىلىرىنىڭ ئهسلىكهمتۈكلىكلهردىن خال

مهسىلهن، قارا كۆزلۈك ئهجدادالردىن كۆك كۆزلىك (ۇش ئىرسىي خۇسۇسىيهتلىرىنى ئۆزگهرتىشكه ئۇرۇن

نهسهب خاتىرىلىرى ئىچىده ھهر بىر كىشىنىڭ . قا قارىتىلمىغان)  قىلمىشالرپهرزهنتلهرنى تۇغدۇرۇشتهك

ي ئاالھىدىلىكىنى تهسۋىرلهشته ئوخشاشال جهمهت كىشىلىرىنىڭ ئىرقىي ئاالھىدىلىكلىرىنى ىئىرس
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ي ۋه روھىي كهمتۈكلىكلىرىنى ىي، ئهقلى، بىر جهمهت كىشىلىرىنىڭ جىسمانئهمما. ئۆزگهرتىش كۆزلهنمهيدۇ

توال پايدىلىق -تۇغۇلۇشنى ئاز)مهزكۇر نۇقسانالردىن خالى(تهسۋىرلهشته، كېيىنكى ئهۋالدالرنىڭ سۈپهتلىك 

 .ئۇچۇر بىلهن تهمىنلهش كۆزلىنىش الزىم

نىڭ سىئانى-ئۆز ئاتاۇنىڭ ئ پهقهت نىڭ مهۋجۇدلىقىبىر كىشىشۇنى ئۇنۇتماسلىك كېرهككى، 

سهۋهبىدىنال بولماستىن، بهلكى زېمىن يۈزىده دهسلهپ ئاپىرىده بولغان ئىنسان ئهجدادلىرى 

سىدىكى نهسهب ى بىلهن ئهڭ دهسلهپكى ئىنسان ئوتتۇرئۆزىبىر كىشىنىڭ ئهلۋهتته، . سهۋهبىدىندۇر

ناۋادا سىزنىڭ ئانىڭىزنىڭ : ايلۇقاقئويلىنىپ ب.  بولمايدىغان ئىشتۇرمۇمكىن ىزهنجىرىنى تېپىپ چىقىش

. ئانىسىنىڭ مومىسىنىڭ مومىسى كىچىك ۋاقتىدىال ئۆلۈپ كهتكهن بولسا، سىز تۇغۇلمىغان بوالر ئىدىڭىز

ناۋادا سىزنىڭ : نىڭ كىم ئىكهنلىكىنى بىلهمسىز؟ يهنه ئويالپ بېقىڭ) بۈيۈك مۇما(ئهمما، سىز ئهشۇ ئايال 

ىڭىز بىلهن ئهمهس، بهلكى باشقا بىر ئايال بىلهن نىكاھالنغان بولسا، ئانىڭىزنىڭ ئۇلۇغ بوۋىسى ئۇلۇغ مۇم

  .ئۇنداقتا سىز نۆۋهتته ئۆزىڭىزده بار ئىرسىي ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه بولمىغان ئىدىڭىز

نىڭ تارىخى باشقا ئائىلىلهرنىڭ تارىخىدىن ئۇزۇن ىشۇنى قىستۇرۇپ ئۆتۈش زورۈركى، ھېچبىر ئائىل

ر ئۆز ئهجدادلىرىنىڭ تارىخىنى باشقىالرغا قارىغاندا يىراقراق دهۋرلهردىن بهزىلهپهقهتال . ئهمهس

  دهۋرلهردىالكىىبهزى ئائىله كىشىلىرىنىڭ ئهجدادلىرى ئىلگىر. سۈرۈشتۈرۈشكه مۇۋهپپهق بواللىغان، خاالس

خاتىرىلهر بهزىلهرنىڭ ئهجدادلىرى ھهققىده يازما .  بىلهن ئاتالغانلهرلهقهممهلۇم فامىله قولالنغان ياكى 

بۇ شۇ جهمهت ئهۋالدلىرىنىڭ ئۆز ئهجدادلىرىنىڭ تارىخىنى يىراقتىن سۈرۈشتۈرىشىگه . پۈتۈپ قالدۇرۇلغان

بىرى بىلهن نۆۋهتته مۇناسىۋىتى يوق -ئهمما بىز يهنىال شۇنى تهكىتلهيمىزكى، بىر. ئىمكانىيهت بهرگهن

پۈتۈنلهي پهرقلىق ئىككى دانه ئۇرۇقتن ئهڭ دهسلهپتىال ) ياكى جهمهت(دهپ قارىلىدىغان ئىككى ئائىله 

 Yناۋادا بۈگۈنكى كۈنده ھايات ياشاۋاتقان ھهر بىر ئهركهك ئۆزىنىڭ ۋۇجۇدىدىكى . تۆرهلگهن ئهمهس

خىروموسومى ئاتىدىن ئوغۇلغا ئۆتۈپ، Y  ( خىروموسومىنىڭ مهنبهسىنى سۈرۈشتۈرۈپ تېپىشقا قادىر بواللىسا

 پهقهت ئهر جىنىسلىق بهلگىلهيدىغان، ئۇنىڭ ئاتىسىمۇ ئۇنىئۇنىڭ ئهر جىنىسلىق ئادهم بولۇشىنى 

 خىروموسومىنىڭ ئهڭ دهسلهپكى بىر Yز ئهشۇ ىقتا با، ئۇند)دىنال قوبۇل قىلىدىغان گىن ئامىلىئهجدادلىرى
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  .ئىنساننىڭ ئۇرۇقىدىن كهلگهنلىكىگه جهزم قىالاليمىز

ي ىسهنئهتلهر ئىالھ- تېخنىكارىۋايهتلهرده بارلىق ئىختىرا ۋه-دۇنيادىكى قهدىمكى ئهفسانه

. خان جهمهتىدىكى ئېسىلزادىلهرنىڭ تۆھپىسى دهپ تهسۋىرلىنىدۇ- خۇسۇسىيهتكه ئىگه ئائىله گۇرۇھى

لگهن ئېسىلزادىلهرگه بولغان ھۆرمهت ۋه تائهت ىنى بىلهن قانداشلىق مۇناسىۋىتى بار دهپ چۈشئىالھشۇڭا 

شۇ سهۋهبتىنمۇ، يهنه شۇ . ايلىنىپ قالغاني دىنالردىكى مۇھىم مهزمۇنغا ئىتىدائبقهدىمكى ئى

 رهۋىشته، يېزىق پهيدا بولغاندىن يئېسىلزادىلهرنىڭ ئهجدادلىرى ھهققىدىكى خاتىرىلهر دهسلهپته ئاغزاكى

شۇڭا، قهدىمكى جهمهتلهر ئىچىده ئېسىلزاده، خان . لىنىپ ساقلىنىپ كهلگهنىكېين يازما ھالهتته خاتىر

. هسهب خاتىرىلىرىنىڭ بىزگىچه يېتىپ كهلگهنلىكى ئهجهبلىنهرلىك ئهمهسقاتارلىقالرنىڭال ن... جهمهتى

 خىروموسومىنى ۋۇجۇدىدا ھازىرلىغان ئهركهكلهرنىڭ Yشۇنداقال خان جهمهتىگه تهۋه بولغان، ئهينى بىر 

ي خاتىرلهرده تولىمۇ تهپسىلي بايان قىلىنغانلىقى ھهم ھهيران قاالرلىق ئىش ىنهسهب زهنجىرىنىڭ تارىخ

  .سئهمه

ي بىرلىك سۈپتىده ىخۇددى ھازىرقىدهك بىرخىل ئىجتىمائ) جهمهت( ئىلگىركى دهۋرلهرده ئائىله

زىرقى دهۋردىكى شهھهر تۇرمۇشىدا ابۇ بهلكى ھ. ئۇنچىلىك ئىزچىل ۋه چوڭقۇر تهتقىق قىلىنغان ئهمهس

. ېرهككىشىلهر چوڭقۇر ھېس قىلىۋاتقان تهنھالىق، يالغۇزلۇق تۇيغۇسىنىڭ سهۋهبىدىن بولسا ك

ئهسىردىن ئېتبارهن شىددهت بىلهن كېڭىيۋاتقان شهھهر نوپۇسى ۋه كۈنسايىن ئهۋج ئېلىۋاتقان شهھهر -20

مهدهنىيتى قهدىمكى دهۋرلهردىن بېرى ساقلىنىپ، داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان ئهنئهنىۋى ئائىله قۇرۇلمىسى ۋه 

ئائىلىلهر ئۆز ئهنئهنىلىرىنىڭ ئۆزگىرىپ نۇرغۇن . ئائىلىۋى ھاياتقا چوڭ خىرىس ئېلىپ كهلدى ۋه كېلىۋاتىدۇ

نۇرغۇن كىشىلهر ئهنئهنىۋى . ۋه گۇمران بولۇپ كېتىۋاتقانلىقىنى بارغانسىرى چوڭقۇر ھېس قىلىۋاتىدۇ

نىڭ ) بىرلىكلىرى( ئازىيۋاتقانلىقىنى، كىچىك ئائىله يشهكىلدىكى چوڭ ئائىله قۇرۇلمىلىرىنىڭ تهدرىجى

 ئهنئهنىلهر ۋه مهدهنىيهت پائالىيهتلىرىنىڭ يى، ئائىلىلهردىكى دىنىئومۇملىشىشىغا يۈزلىنىۋاتقانلىقىن

.  يوسۇندا ئورۇن بېرىۋاتقانلىقىنى كۆرمهكتهي ياكى ئىختىيارىيئامىلالرغا مهجبۇرى» زامانىۋى «ئاللىقانداق

گه بولغان  ... تۇغقانچىلىق مۇناسىۋهت، قانداشلىق زهنجىرى - كىشىلهرنىڭ نىكاھ، ئۇرۇق
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مانا بۇ ئهھۋالالر ئىنساندا ئهسلى بار بولغان تۇغما ... دىمۇ مهلۇم ئۆزگىرىشلهر يۈز بهرمهكته، چۈشهنچىلىرى

 تېخىمۇ كۈچلۈك هئهجدادلىرى ھهققىده بىر نهرسه بىلىپ بېقىش ئىستهكلىرىگ-خۇسۇسىيهتلهردىن بىرى

ى ئوتتۇرسىدىكى سلهرنىڭ ئۆزلۇپ، ئهجدادلىرىنىڭ ھايات مۇساپىلىرى، ئهجدادالر بىلهن شهختۈرتكه بو

پهيدا قىلىۋاتقان يالغۇزلۇق، )  مهدهنىيهتيماددى( مهدهنىيهت ،مۇناسىۋهتلهرنى قېزىپ چىقىرىش ئارقىلىق

لهرنىڭ شهخستى، ىيىگانىلىق تۇيغۇلىرىنى يوقۇتۇش ـ ھازىرقى دهۋرده يېڭىچه بىر خىل ئائىله مهدهنىي

  . ي ھهۋىسى سۈپىتىده ئىتىبارغا ئېرشىۋاتىدۇىخۇسۇس

يالىرىنىڭ ئىرسىيهتشۇناسلىق ىرېۇ مۇھىمى شۇكى، نهسهبشۇناسلىق تېخنىكىلىرى ۋه نهسهب ماتتېخىم

ڭىيىۋاتقاندىن باشقا، كىشىلهرنىڭ نهسهب خاتىرلىرى ېنىشى كۈنسايىن كىئىلمى ساھهسىده تهدبىق قىل

ـ خهتهرنى باھاالش، ساالمهتلىك ئهھۋالىغا ئاساېئۆمۈر سۇغۇرتىسى ساھهسىده كهلگۈسى خ سهن سۇغۇرتا يىم 

الش، ھېسابتىكى ئادهملهرنىڭ ئۆمۈر كۆرۈش نىسبىتىنى تكىتىش، بىر رايون ياكى بىر مىللهېتۈرىنى ب

ساھهلىرىده بارغانسىرى كۆپ ... كىشىلهرنىڭ جىنايهت ئۆتكۈزۈش مۇددىئاسىنى تهخمىن قىلىش،

 يهنى ــــى ئىرسىي ئامىلالر لهرنىڭ ۋۇجۇدىدىكشهخسقى ئهھۋالالر ىچۈنكى يۇقىر. ئىشلىتىلىشكه يۈزلهنمهكته

قى مهسىلىلهرده ئهلۋهتته ىيۇقىر. تۈر غا مهلۇم دهرىجىده مۇناسىۋهتلىكـــلىك ئهزهلىيلىك ىئائىلىۋى بىئولوگىي

نوقولال كىشىلهرنىڭ ئىرسىي ئاالھىدىلىكلىرى ئاساس قىلىنماستىن، ئىرسىي ئاالھىدىلىك يهنه كىشىلهر 

ـ شارائىت ۋه ئىقتىس ـ شارائىتالر بىلهن بىرلهشتۈرتۇرغان مۇھىت  ـ ئىجتىمائىي شهرت   .لۈپ كۈزىتىلىدۇۈادىي 

ـ شارائىت بىلهن بىرگه يهنه ئىرسىي خۇسۇسىيهت تهرپىدىن  ئهمما ئىنساننىڭ ھهركهت قىلىقلىرىنىڭ مۇھىت 

  . بهلگىلىنىدىغانلىقى ۋه تىزگىنلىنىدىغانلىقى ئهمهلىيهتتۇر

تلهرنىڭ كهلگۈسى تهقدىرىنى هت پهرزهنخۇسۇسىيردىن تارتىپال، ئىرسىي خېلى قهدىم دهۋ

 سهۋهبى دهل كىشىلهرنىڭ يبۇنىڭ ئاددى. بهلگىلهيدىغان ئهڭ مۇھىم ئامىل سۈپىتىده تونۇلۇپ كهلگهن

 ئانىسىغا ئوخشايدىغانلىقىنى، – مىجهز جهھهتته ئاتا – تۇرۇق، خۇلۇق -لهرنىڭ كۆپىنچه چىرايپهرزهنت

تىدىغانلىقىنى ېقى تهرهپلهردىن ئوخشاپ كى بىرگه يۇقىر–ر قېرىنداش ۋه ھهمشىرىلىرىنىڭمۇ بى

گه بهك ئوخشاپ كهتكهندىن باشقا، ى بىر–بۇ ئهھۋال ئىرسىي خۇسۇسىيهت جهھهتته بىر . كۈزهتكهنلىكىدۇر



 91 

جهھهتتىمۇ بهك يېقىن كېلىدىغان قوشكېزهك ) ت تاالن(   قابىلىيهت -تىدار قر ـ مىجهز ۋه ئىېخاراكت

ده ئېرسىيهت ئۈستىدىكى ئىزدىنىشلهر ئهڭ ىدا تېخىمۇ گهۋدىلىك بولۇپ، نهتىجلهر ئارىسىپهرزهنت

. ىدىن تارتىپال ئائىله تارىخى ئۈستىدىكى ئىزدىنىشلهر بىلهن يېقىن مۇناسىۋهتلىك بولۇپ كهلگهنپدهسلى

 هتتىكى كىشىلهرنىڭ ئهجدادلىرىدىن ئهۋالدلىرىغىچه داۋام قىلىپ كهلگهن مهلۇم بىر جهم،شۇنىڭ بىلهن

 مىجهزى ۋه جىسمانىي ئاالھىدىلىكلىرىنىڭ –ر ېئىرسىي خۇسۇسىيهتلهر نۇقتىسىدىن كىشىلهرنىڭ خاراكت

ئهمما، كىشىلهرنىڭ بىر ئائىله ياكى . ده قوبۇل قىلىنغانىزهرمهنبهسىنى ئىزدهش بىر خىل ئهقلىي ئۇسۇل ت

ي، پهقهت ئىرسىي سىدىكى ئوخشاشلىقالرنى مۇھىت نۇقتىسىدىن ئىزدىمهىجهمهت كىشىلىرى ئوتتۇر

تلىق  قىزىقارلىقى شۇكى، تاالن.جهھهتتىنال چۈشهندۈرۈشكه ئۇرنۇشنىڭ سهۋهبى ئانچه ئېنىق ئهمهس

 تاالنتقا ئىگه بولۇشىنىڭ سهۋهبى ئۇالرنىڭ ئهجدادلىرىدىن مىراس ئالغان ئېرسىي مهلۇملهرنىڭ پهرزهنت

تلهرنىڭ مۇشۇنداق ى تۆۋهن پهرزهنما، ئهقلىي قۇۋۋىتخۇسۇسىيهتلىرى سهۋهبىدىن دهپ قارالسىمۇ ئهم

 شارائىت نۇقتىسىدىن –تهقدىرگه ئىگه بولۇپ قېلىشىنىڭ سهۋهبى ئهكسىچه پايدىسىز مۇھىت 

ئىت ئامىلىنىڭ قايسىسىنىڭ  شارا–رسىي خۇسۇسىيهت ياكى مۇھىت ىئهمما، ئ. لىدۇۈچۈشهندۈر

قلهندۈرۈش ھازىرچه قىيىن پهرتىشكه نىسبهتهن مۇھىملىقىنى ېتلهرنىڭ ئهجدادلىرىغا ئوخشاپ كپهرزهن

  .مهسىلىدۇر

 هت ئىرسىييهنى،. لىقىنى ئىسپاتلىدىمهۋجۇدئىرسىيهت تهتقىقاتى شۇنداق بىر ھادىسىنىڭ 

 regression to the (»كىنىشېتۆۋهن دهرىجىگه چ«نىش جهريانىدا ى ۋارىسلىق قىلرىىلخۇسۇسىيهت

mean ( تلىرىنىڭ  ئانىالرنىڭ پهرزهن–گىز ئاتا ې ئھىده بويى ئاال،مهسىلهن.  بولىدۇمهۋجۇدتهك بىر ھادىسه

 خوتۇنالردىن –پاكار ئهر . گىز بولمايدۇېدهك ئۇنچىلىك ئنىڭكى ئانىسى–ئهمما ئاتا ، گىز بولىدۇېبويىمۇ ئ

ئهمما ئۇالرنىڭ بويى ئوتتۇرچه . گىز بولىدۇې ئانىسىنىڭكىدىن ئ–لىرىنىڭ بويلىرى ئاتا پهرزهنتتۇغۇلغان 

 دهرىجىگه چىكىنىش تۆۋهنبۇ ھادىسه خېلىال ئومۇميۈزلۈك بولۇپ، بۇنداق . اكار بولىدۇبويىدىن يهنىال پ

. ھادىسسى جىسمانىي ئاالھىدىلىكلهردىال ئهمهس، بهلكى كىشىلهرنىڭ ئهقلىي قابىلىيتىدىمۇ زاھىر بولىدۇ

ق، شاش  يۇرۇ–كىنىش يهنه كىشىلهرنىڭ مىجهز خۇلقىدىمۇ ئىپادىلىنىدىغان بولۇپ، ئوچۇق ېبۇنداق چ
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شى بۇنىڭ ۇ مىجهز، جىمغۇر بوليلىرىغا قارىغاندا ئىچكى ئانى–نىالرنىڭ باللىرىنىڭ ئاتا  ئا–مىجهزلىك ئاتا 

  .مىسالىدۇر

ئىرسىي ئامىلالر ئهجداد ۋه ئهۋالد ئارىسىدا ئوخشاشلىقنى پهيدا قىلىپال قالماستىن، يهنه 

نلىرى ېت تۆرهلگهنده، ئۇالرنىڭ گالدىن بىر پهرزهنر بىلهن بىر ئايبىر ئه. ئوخشىماسلىقالرنىمۇ پهيدا قىلىدۇ

ت ئاتا رزهنده، بۇ سهۋهبتىن په-ن تهركىبىنى ھاسىل قىلىدۇېلۇپ، يېڭىچه بىر خىل گۇقوشۇلۇپ ۋه يۇغۇر

تلهر ئىچىده پهقهت پهرزهن.  تهرهپلهرگه ئىگه بولىدۇقلىق بهئهينى ئوخشىماستىن، بهلكى پهر ئانىسىغا–

لهر ىزهك قېرىنداش ۋه ھهمشىرېقوشك. ئهينى بىر خىل ئىرسىي ئامىلالرغا ئىگه بولىدۇتلهرال زهك پهرزهنېقوشك

لىرىغا مهلۇم جهھهتلهرده ئوخشاپ  ئانى–ر ئاتا  بىرىگه كۆپ جهھهتلهرده ئوخشىسىمۇ، ئهمما ئۇال–بىر 

رنىمۇ بالىال)  تۇرۇقتىكى–قىياپهت  (ن ئانىسىغا پۈتۈنلهي ئوخشىمايدىغا– ئاتا زھهتتا بى. كهتمهيدۇ

رىيسى بويىچىال هش نهزۈن ئامىللىرىنىڭ بۆلۈنېبۇنداق ئهھۋالنى بىز پهقهت گ. تىمىزىرئۇچ

 بىر  چوڭايغانسېرىمۇھىت ئامىلى جهھهتته، بىز قېرىنداش ۋه ھهمشىرلهرنىڭ. چۈشهندۈرهلهيمىز، خاالس

پمۇ ئۇالر ئهينى بىر خىل بولۇ. نلىقىنى بايقايمىزدىغاتىې بهكرهك ئوخشاپ ك ۋاقتىدىكىدىنمۇ بىرىگه كىچىك–

تىدىغان ئوزۇقلىنىش مۇھىتىدا چوڭ بولغاندا ئهھۋال تېخىمۇ شۇنداق ې شارائىتىغا ئوخشاپ ك–مۇھىت 

) ، ئهقلىي ۋه روھىييجىسمانى(ىنداش ۋه ھهمشىرلهر ئارىسىدىكى  بىلله چوڭ بولغان قېر،ئهلۋهتته. بولىدۇ

 ئوخشاشلىق ۋه نىڭنهتىجىده، بىز ئىرسىيهت. ۇرهلمهيدېقلهرنى مۇھىت ئامىللىرى چۈشهندۈرۈپ بپهر

قى ىشۇڭالشقا، ئائىله تارىخىغا نهزهر سالغاندا يۇقىر. غا ھۆكۈم قىالاليمىزقلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىردىغانلىقىپهر

  .نۇقتىنى ئهسته ساقالش تولىمۇ مۇھىمدۇر

سلهرنىڭ ڭ شهخنىىرى ئىرسىي ئامىلل ئارقىلىقاتالرجهمهتنىڭ نهسهب خاتىرلىرى ئىچىدىكى مهلۇم

 –قلهرنى بهلگىلهشته مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقىنى ئىسپاتالش تى ئوتتۇرسىدىكى پهرىئهقلىي قابىلىي

سىدىكى قانداشلىق مۇناسىۋهتنىڭ دهرىجىسى ىقانالر ئوتتۇرغ تۇ–ئۇرۇق . مهسىلىنىڭ يهنه بىر تهرىپىدۇر

ىلهرنىڭ ئهقلىي قابىلىيهت جهھهتته بىر ھهققىدىكى چۈشهنچىمۇ بىزنىڭ قانداشلىق مۇناسىۋهتكه ئىگه كىش

 ئاتا ،شۇنى بايقىشىمىز مۇمكىنكى. تىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىشىمىزغا ئىمكانىيهت بىرىدۇې بىرىگه ئوخشاپ ك–
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 نىڭقانداشلىق مۇناسىۋهتئارىسىدىكى تلهر  ۋه ھهر قايسى پهرزهنسىدىكىىتلهر ئوتتۇر ئانىالر بىلهن پهرزهن–

تلهرنىڭ قانداشلىق دهرىجىسىنىڭ يېرىمىچىلىك بولغاچقا، ئۇالر هندهرىجىسى قوشكېزهك پهرز

ئهلۋهتته، تاغىالر ۋه ھاممىالر بىلهن جىيهن . سىدىكى ئوخشاشلىقالر مۇناسىپ دهرىجىده ئاز بولىدۇىئوتتۇر

سىدىكى ئوخشاشلىقنىڭ دهرىجىسى ئۇالرنىڭ قانداشلىق مۇناسىۋىتىنىڭ دهرىجىسىگه ى قىزالر ئوتتۇر–ئوغۇل 

ناۋادا ئىرسىي ئامىلالر تۈپ بهلگىلىگۈچى ئامىل بولىدىغان بولسا، ئۇنداقتا . اسىپ ھالدا تۆۋهنرهك بولىدۇمۇن

 يېقىنلىق –نىڭ يىراق ىتىسىدىكى ئوخشاشلىقنىڭ دهرىجىسى ئۇالرنىڭ مۇناسىۋىقانالر ئوتتۇرغ تۇ–ئۇرۇق 

 شارائىت ئامىلىنىڭ ھالقىلىق رول –ئهلۋهتته، بۇ جهھهتته موھىت . دهرىجىسى بىلهن ئوڭ تاناسىپ بولىدۇ

چۈنكى، ئهينى بىر . شىلگهن بىر خىل نهزهرىۋىي ھۆكۈمدۇرىرېئوينىيالمايدىغانلىقى ئهمىلىي كۈزىتىشتىن ئ

ىي، ئهقلىي  شارائىت ئىچىده ياشاۋاتقان ئوخشىمىغان جهمهت كىشىلىرىنىڭ جىسمان–خىل مۇھىت 

  . لىق بولىدۇقهزلىرى ھامان پهرجمى -ق خۇسۇسىيهتلىرى ۋه خۇل

ئىرسىيهت بىلهن مۇھىتنىڭ جهمهت ئهزالىرىغا كۆرسىتىغان تهسىرى ھهققىدىكى ئىزدىنىشنىڭ يهنه بىر 

بېقىۋېلىنغان بالىالر . خۇسۇسىيهتلىرىنى كۈزىتىشتۇر -ر ېيولى بېقىۋېلىنغان بالىالرنىڭ خاراكت

ئهمما، ئۇالرنىڭ ياشاش . يدۇ ئانىسىغا ئوخشا–ن قۇرۇلمىسى جهھهتته ئهسلىي ئاتا ېلىك گىبىئولوگىي

 بېقىۋېلىنغان ،ئۇنداقتا. لىرى يارتىدۇ ياكى تهمىنلهيدۇ ئانى–نى بېقىۋالغان ئاتا ىشارائىتى ۋه مۇھىت

 ئانىلىرىغمۇ؟ بۇنىڭ – ئانىلىرىغا بهكرهك ئوخشاپ كېتهمدۇ ياكى بېقىۋالغان ئاتا –تلهر ئهسلىي ئاتا پهرزهن

 بهكرهك  ئانىسىغا- ئاتا ت ئهقلىي قابىلىيهت جهھهتته ئهسلىيرزهنبېقىۋېلىنغان په.  ئاددىيدۇرجاۋابى

 ئانىسىغا ھهر قايسى جهھهتلهرده كۆرنهرلىك دهرىجىده –ئوخشاپ كىتىدۇ، ئهمما بېقىۋالغان ئاتا 

تلىرىدىن نىالرنىڭ بېقىۋېلىنغان پهرزهن ئا–بۇ ئهھۋال دائىم بېقىۋالغۇچى ئاتا . ئوخشىمايدۇ

 ئانىالر بېقىۋېلىنغان پهرزهنتىنى ياخشى –چۈنكى باال بېقىۋالغۇچى ئاتا . ب بولىدۇدسىزلىنىشىگه سهۋهىئۈم

ىياتى ستۇققانچىلىق ھېس(قىلىق ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ پهرزهنتلىرىنىڭ  شارائىت بىلهن تهمىنلهش ئار–مۇھىت 

ھىت ئهسلىده ئهلۋهتته، بۇنداق مۇ. سىگه ئېلىپ كىرىشكه تىرىشىدۇىسهۋىي) يىچه تۇيغۇسى بوپۋه ئېتىرا

كىنگهن ېتىدارى چقتىدارى نورمال ياكى ئۈستۈن بالىالر ئۈچۈن ئهۋزهللىك ھېسابالنسا، ئهقلىي ئىقئهقلىي ئى
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تىدارى نورمال ياكى ئۈستۈن بالىالر شۇ جهھهتته قپىدىن بېقىۋېلىنغان ئهسلىي ئهقلىي ئىى ئانىالر تهر–ئاتا 

  . كىنىپ كىتىدۇېچ

ر ئارا نى يېقىن تۇغقانالىئهۋالدقا قانداق مىراس بولۇپ قېلىش مهسىلىستىدارنىڭ ئهجدادتىن قئهقلىي ئى

نىنىڭ بهزىسى ئاساسىي ېئىنسان گ. تىش ئارقىلىق ئېنىقالش مۇمكىنىتلهرنى كۈزنىكاھتىن تۇغۇلغان پهرزهن

نى بهلگىلىگۈچى لىئهق. ن بولىدۇېكىنگۈچى گېلىرى چن بولسا، يهنه بهزىېئورۇندىكى تىزگىنلىگۈچى گ

شۇڭا، يېقىن . ن سۈپىتىده مىراس بولۇپ قالىدۇېزگىنلىگۈچى گېر ئىرسىيهت ۋارىسچانلىقىدا كۆپىنچه تنالېگ

 ئۆسۈپ بېرىشتهك يۈزلىنىشنى زاھىر  جهھهتتهتىدارقتلهر ئهقلىي ئىر ئارا نىكاھتىن تۇغۇلغان پهرزهنتۇغقانال

  . قىلىدۇ

رسىي خۇسۇسىيهتلهرنى چىقىش قىلىشىغا بۇ جهھهتتىكى يهنه بىر نۇقتا كىشىلهرنىڭ جۆره تالالشتا ئى

ئهقىللىق ئهر ئۆيلىنىش ئۈچۈن . شالر بىلهن جۈپلىشىدۇۇقۇشالر مۇتلهق ئهھۋالدا ق. شىدۇرۇمايىل بول

بۇ دهل ئىرسىي ئامىلالرنىڭ گهۋدىلىك . لىدۇېكۆپىنچه ئهقىللىق ئايالنى جۆره سۈپىتىده تالالشقا مايىل ك

 مىجهز –ق ۇلئهمما، مهزكۇر جۆره تالالش خاھىشى خ. ا سهۋهب بولىدۇ بېرىشىغپئاالھىدىلىكلىرىنىڭ ئۆسۈ

 يۇرۇق ئهر ئىچكىي مىجهز، جىمغۇر ئايال بىلهن –يهنى، مىجهزى ئوچۇق . ه رول ئوينىمايدۇدساھهسى

 شاش ئايالالردىن ، نرۋىسى ئىتتىكرۋىسى ئىتتىك ئادهمېىياتچان، نسھېس. لىدۇېنىكاھلىنىشقا مايىل ك

  . ئايالالرنى تالالشقا بهكرهك مايىل كېلىدۇكۆره، تهمكىن 

شىدىن قهتئىينهزهر بىر ۇقى مۇالھىزىلهردىن كۆرۈنۈپ تۇرۇپتىكى، ئهھمىيتى بار ياكى يوق بولىيۇقىر

ي جهمهتنىڭ نهسهب خاتىرلىرىنى تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىش بىر جهمهت ئهزالىرىنىڭ ئىرسى

ۇچى نهسهبشۇناسالر ئۈچۈن جهلىپكارلىققا ئىگه ده تهتقىق قىلغىزخۇسۇسىيهتلىرىنى نهسهبنامه تهر

لهر بىز ئهجدادلىرىمىزدىن ى مۇنازىر–قىدهك ئهقلىي بهس ىشۇنداقال يۇقىر. ئهمگهكلهر جۈملىسىدىندۇر

مىراس ئالغان ئىرسىي خۇسۇسىيهتلهرنىڭ ھهر بىرىمىزنىڭ ۋۇجۇدىدا قانداق ئۆزگهرگهن شهكىللهرده زاھىر 

  .لىمۇ ئهھمىيهتلىكتۇربولغانلىقىنى ھېس قىلىشتا تو
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  نهسهبنامىنى تۈزۈشنىڭ يوللىرى: تۆتىنچى بۆلۈم
  

  نهسهبنامىنىڭ تۈرلىرى. 1

ھهر قايسى مىللهتلهردىكى نهسهبنامىلهر نهچه مىڭ يىللىق تارىخىي تهرهققىيات جهريانىدا كۆپ خىل 

مىللهتلهرده ىرغىچه ھهر قايسى ھاز. ئاتالدى، ئوخشىمىغان تۈرلىرىمۇ شهكىللىنىپ، كۆپ خىللىشىپ باردى

شىمىغان ئۆلچهملهر بويىچه ئوخشىمىغان تۈرلهرگه بۆلۈپ چۈشىنىش خنامىلهرنى ئومهۋجۇد بولغان نهسهب

  .مۇمكىن

نهسهبنامىلهرنى ئۇالرنى خاتىرىلهشته ئىشلىتىلگهن قهدىمدىن ھازىرغىچه ۋاقىتتا بارلىققه كهلگهن 

  : تۆۋهندىكىدهك بىر قانچه تۈرگه بۆلۈشكه بولىدۇماتېرىيالالرنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسهن

بۇ قهدىمده بارلىققا كهلگهن، ئارغامچا ياكى يىپقا : يىپ ياكى ئارغامچا شهكلىدىكى نهسهبنامه. 1

  رهۋىشتهش ئارقىلىق ئهجداد ۋه ئهۋالدالر تىزىپ كۆرسىتىلىدىغان، قوشۇمچهۈرۆلىك تۈگۈنچهك ئتهرتىب

 ھهر بىر شهخسنىڭ ئهھۋالى يېزىق بىلهن خاتىرىلهپ قالدۇرۇلىدىغان جهمهت ياكى ئائىلىدىكىبهزىده 

  .نهسهبنامىنى كۆرسىتىدۇ

، يهنه ئېغىز ئارقىلىق كېيىنكىلهرگه ئېيتىلىپ ۋه يادلىنىپبۇ ئېغىز ئارقىلىق : ئاغزاكىي نهسهبنامه. 2

، ياكى يېزىقى يوق بۇ يېزىق قوللىنىلمىغان دهۋرلهردىكى. يهتكۈزۈلىدىغان نهسهبنامىلهرنى كۆرسىتىدۇ

مىللهتلهردىكى نهسهبنامه شهكلى، شۇنداقال يېزىققا ئىگه بولسىمۇ نهسهبنامه قالدۇرۇش ئهنئهنىسى پىشىپ 

  .اتىرىلىرىنى قالدۇرۇش شهكلى بولۇپ ھېسابلىنىدۇخيېتىلمىگهن مىللهت ياكى خهلقلهرنىڭ نهسهب 

ن تاختىالر ئۈستىگه ئويۇپ قالدۇرۇلغان بۇ قهدىمكى دهۋرلهرده مىس ياكى ئالتۇ: مېتال نهسهبنامه. 3

  .بۇ قهدىمكى شاھالردىن بهزىلىرى قولالنغان نهسهب پۈتۈش شهكلىدۇر. نهسهبنامىلهرنى كۆرسىتىدۇ

بۇ خهنزۇ ۋه . بۇ تاش ئۈستىگه ئويۇلغان نهسهب ماتېرىياللىرىنى كۆرسىتىدۇ: تاش نهسهبنامه. 4

 نهسهب ماتېرىيالىنى پۈتۈش شهكلى بولۇپ، ئۇنىڭ كۆپ ياۋروپا مىللهتلىرىده كهڭ ئومۇمالشقان بىر خىل

رىنى ىبۇنداق شهكىلده نهسهب ماتېرىيالل. ئۇچرايدىغان شهكلى ـ قهبره بېشىغا ئورنىتىلغان خاتىره تاشالردۇر
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يهنى قهدىمكى مهڭگۈ تاشالرنىڭ بهزىسى ۋه قهبره . ىمكى ئۇيغۇر ۋه تۈركلهردىمۇ بولغانپۈتۈش قهد

 نۆۋهتته ئۇيغۇرالردا تهدرىجىي كهڭ تارقىلىۋاتقان تاشتىن قهبره .نىڭ جۈملىسىدىندۇرئابىدىلىرى ئهنه شۇ

تاختىسى تهييارالپ، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۆلۈپ كهتكهن كىشىلهرنىڭ ھاياتىدىكىق بهزى ئهھمىيهتلىك چاغالر 

سهب ۋه ئىشالرنى ئويۇپ يازغاندىن كېيىن قهبره بېشىغا تىكلهشتهك ئادهتمۇ مهزكۇر شهكىلدىكى نه

  .خاتىرىسى قالدۇرۇشقا تهۋه بولىدۇ

بۇ رهخت ۋه باشقا توقۇلمىالر ئۈستىگه يېزىلغان ياكى كهشتىلهپ چۈشۈرۈلگهن : رهخت نهسهبنامه. 5

  .نهسهبنامىلهرنى كۆرسىتىدۇ

 جهمهت نهسهبنامىلىرىنى –بۇ قهغهزگه يېزىلغان ياكى بېسىلغان ئائىله : قهغهز نهسهبنامه. 6

  . مهۋجۇد بولغان ۋه ئهڭ كهڭ ئىشلىتىلىدىغان نهسهبنامه شهكلىدۇبۇ ھازىر. كۆرسىتىدۇ

بۇنداق . بۇ تاش مۇنار ئۈستىگه ئويۇپ قويۇلغان نهسهبنامىلهرنى كۆرسىتىدۇ: مۇنار نهسهبنامه. 7

  . ساندا ئۇچرايدۇ–پهقهت خهنزۇالردا ئاندا . نهسهبنامىلهر كۆپ ئهمهس

ىتلهرنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسهن مۇنداق تۈرلهرگه نهسهبنامىلهرنى ئۇالردا خاتىرىلهنگهن ئوبيېك

  :بۆلۈشكه بولىدۇ

 پادىشاھالر تۈزدۈرگهن خان –بۇ قهدىمدىن بۇيان ھهر قايسى خان : خان جهمهتى نهسهبنامىلىرى. 1

مىلىرى بولۇپ، بۇ خىلدىكى نهسهبنامىلهر ھازىرغا قهدهر ساقالنغان نهسهبنامىلهر اجهمهتىنىڭ نهسهبن

قهدىمده ئوردىالردا خان جهمهتى . هدهر مۇكهممهل نهسهبنامىلهر بولۇپ سانىلىدۇئىچىده بىر ق

  .نهسهبنامىلىرىنى تۈزىدىغان ۋه ساقاليدىغان مهخسۇس ئورگانالر تهسىس قىلىنغان

  .بۇ خان جهمهتى نهسهبنامىلىرىدىن باشقا نهسهبنامىلهرنى كۆرسىتىدۇ: ئادهتتىكى نهسهبنامىلهر. 2

تۈزگۈچىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسهن يهنه مۇنداق تۈرلهرگه ئايرىش رنى نهسهبنامىلهرنى ئۇال

  :مۇمكىن

بۇ ھۆكۈمهت ئوتتۇرىغا چىقىپ ئادهم تهشكىللهپ تۈزگهن : ھۆكۈمهت تۈزگهن نهسهبنامىلهر. 1

مهسىلهن، خهنزۇالرنىڭ سوڭ سۇاللىسىدىن بۇرۇنقى دهۋرلهردىكى . نهسهبنامىلهرنى كۆرسىتىدۇ
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  .اساسهن ھۆكۈمهت تۈزگهننهسهبنامىلىرىنى ئ

لهر ئۆزلىرى تۈزگهن ) ياكى جهمهت(مهلۇم شهخس ياكى ئائىله : شهخسلهر تۈزگهن نهسهبنامىلهر. 2

 شۇنداقال خهنزۇالرنىڭ سوڭ سۇاللىسىدىن كېيىنكى دهۋردىكى نهسهبنامىلىرى . نهسهبنامىلهرنى كۆرسىتىدۇ

ئۇيغۇرالردا مهۋجۇد . هن نهسهبنامىلهردۇر شهخسلهر تۈزگغهربلىكلهرنىڭ ھهممه ههسبنامىسى دېگۈدهك

 جهمهتلهر ئۆزلىرى تۈزۈۋالغان –بولغان نهسهبنامىلهرنىڭ كۆپ قىسمىمۇ شهخسلهر ياكى ئائىله 

  .نهسهبنامىلهردىن ئىبارهتتۇر

  تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىگه ئىگه كىشىلهر توپىنىڭ– ئۇرۇق نهسهبنامىلهرنى ئۇالردا خاتىرىلهنگهن

  : كىچىكلىكىگه ئاساسهن يهنه مۇنداق تۈرلهرگه بۆلۈشكه بولىدۇ–ڭ نىڭ چوسىدائىرى

 –بۇ بىر پۈتۈن جهمهتنىڭ ئهمهس، بهلكى بىر ئائىلىنىڭال ئهجداد : له نهسهبنامىسىىئائيهككه ) 1(

  .ئهۋالدلىق مۇناسىۋىتى خاتىرىلهنگهن نهسهبنامىلهرنى كۆرسىتىدۇ

ئۇرۇقنىڭ پهيدا بولۇش، كۆچۈش، تهرهققىي بۇ بىر جهمهت ياكى بىر : جهمهت نهسهبنامىسى) 2(

قىلىش جهريانلىرىنى، جهمهت ياكى ئۇرۇق ئىچىدىكى ھهر بىر شهخسنىڭ ئهھۋالىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 

جهمهت نهسهبنامىلىرى ئائىله نهسهبنامىلىرىگه نىسبهتهن ئېيتىلغان بولۇپ، ئۇ . نهسهبنامىلهرنى كۆرسىتىدۇ

  .هسهبنامىلىرىنىڭ توپلىمى ياكى يىغىندىسىدۇرئهمهلىيهتته بىر قاتار ئائىله ن

رىقى ئىككى تۈردىن باشقا، يهنه ئوخشىمىغان مهنبهدىن كېلىپ چىققان ئائىله ۋه جهمهتلهرنى ىيۇق

  . بىر نهسهبنامىده خاتىرىلهيدىغان ئهھۋالمۇ باردۇر

ا كۆپلهپ  يېزىق ئىشلىرىد– ئهسىرده كومپيۇتېر تېخنىكىسىنىڭ بارلىققا كېلىشى ھهم تىل – 20

قوللىنىلىشىغا ئهگىشىپ، نهسهبنامىلهرنى كومپيۇتېردا تۈزۈپ ساقاليدىغان ھهم تولۇقالپ ماڭىدىغان ئهھۋال 

 ۋه نهسهبنامه شهكىللىك كىتاب نهسهبنامىلهر تۈزۈلىدىغان يېڭىدىنشۇڭا، . كۈنسايىن ئهۋج ئالماقتا

  .ئالىدۇ ىچىگهئ ئۆز تۈرنى ئىككى دهپ نهسهبنامه شهكىللىك ھۆججىتى كومپيوتېر

. بولىدۇ ھالىتىده كىتاب شهكلى ئاخىرىقى نهسهبنامىنىڭ بۇنداق: نهسهبنامه شهكىللىككىتاب  )1(  

 ئىچىگه ئۆز مهزمۇننى ھهممه بولغان تېگىشلىك ئېلىشقا ئىچىگه ئۆز نهسهبنامىلهر ئادهتتىكى مهزمۇنى
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كىتاب . بولىدۇ كېڭهيتىلسه قاراپ ئهھۋالغا مهزمۇنى بىر تارماق ھهر بۇنىڭدا ، يهنهئالغاندىن باشقا

  .ئهپلىكتۇر ساقالشقىمۇ يهنه بولۇپ، ئۇ قانداق كىشى پايدىلىنااليدىغان ھهر نهسهبنامىلهرنى شهكىللىك

 ئاساسىدا نهسهبنامه شهكىللىك كىتاب بۇ: نهسهبنامه شهكىللىك ھۆججىتى  كومپيۇتېر)2(  

 مهزمۇنالر بارلىق نهسهبنامىلهردىكى لىكشهكىل كىتاب بولۇپ، ئۇنىڭدا نهسهبنامهئىشلىنىدىغان 

 ماتېرىياللىرىنىسىن  -ئۈن  ھهمدهكارتون سۈرهت، رهسىم، يېزىق،  ، يهنه باشقاگهندىنۈلكىرگۈز

 تېخنىكىلىق  قاتارلىق تۈزۈش ئامبىرىنى مهلۇمات سانلىق ۋهتاتىستىكىلىق دىئاگراممىالرنى سكىرىشتۈرۈش، 

 پائالىيهتلهرگه ئاالقىدار ۋه ئهھۋالىنى ئاساسىي ئهزاالرنىڭ بارلىق جهمهتتىكىبىر ،  ئىشلىتىپئۇسۇلالرنى

 خالىغان مۇھىمى، ئۇنى تېخىمۇ. بولىدۇ بهرگىلى خاتىرىلهپ ئوبرازلىق ۋه جانلىق تېخىمۇ ئۇچۇرالرنىدائىر 

 ھۆججىتى كومپيۇتېر. بولىدۇ اليىقالشتۇرغىلى ئهھۋالغا تۇرغىلى، ئهمهلىي يېڭىالپ ئۆزگهرتىپ ۋاقىتتا

ماتېرىيالى،  نهسهبنامه بولىدىغان كۆرگىلى ئىچىده كومپيۇتېر شهكلى پۈتكهن نهسهبنامىلهرنىڭ شهكىللىك

 بېسىپ ۋه نهسهبنامه قىلىنىدىغان ئېالن ، ئىنتېرنېتتاپىالستىنكىسى  VCDئىشلهنگهن ئۇالردىن

 ئهھۋالىغا ئۆز يهنه مهتجه بىر ھهر. مۇمكىن ئېلىشى ئىچىگه ئۆز قاتارلىقالرنى شهكلى يېزىقچهچقىرىلغان 

 كۆپ ئېلىنغاندهك تىلغا دايۇقىرى شهكىللىرىنى نهسهبنامىنىڭ شهكىللىك ھۆججىتى ، كومپيۇتېرقاراپ

  .مۇمكىن شىۈپۈتتۈر ىيالشتۇرۇپقىلىۋهتمهي، ئاد

  

  نهسهبنامه تۈزۈشته دائىم كۆرۈلىدىغان ئون خىل خاتالىق. 2

ڭ ۋه توغرا بولغان تارىخ تۇيغۇسىنىڭ بهزىده كهم نهسهبنامه تۈزۈش ئىشلىرىدا ئىلمىي مېتودالرنى

بولۇشى سهۋهبىدىن، كىشىلهر ئهجدادالر تارىخى ئۈستىده ئىزدىنىش، ئۇالرنى تهتقىق قىلىش ۋهى ئاخىرىدا 

تۆۋهنده نهسهبنامه تۈزۈشته كۆپ . نهسهب خاتىرىسى يېزىش جهريانىدا بهزى خاتالىقالردىن خالىي بواللمايدۇ

  .ىقالرنى كۆرسىتىپ ئۆتىمىزكۆرۈلىدىغان خاتال

  :ناملىرىنى توغرا قولالنماسلىق" شهجهره"ۋه " نهسهبنامه. "1  

ئاتالغۇلىرىنىڭ مهنا پهرقىنى ئېتىبارغا ئالماستىن، " شهجهره"بىلهن " نهسهبنامه"بهزى كىشىلهر 
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پاالنى "مهسىلهن، . ئىبارىسىنى ئىشلىتىپ قويىدۇ" شهجهره"ئورنىغا " نهسهبنامه"كۆپىنچه 

دهپ " پاالنى جهمهتتىكىلهرنىڭ شهجهرىسى"دېگهننىڭ ئورنىغا " همهتتىكىلهرنىڭ نهسهبنامىسىج

سۆزىنىڭ " نهسهبنامه"ئۇنىڭدىن سىرت، بهزى كىشىلهر يهنه . ئىشلىتىدىغان ئهھۋالالر كۆپ ئۇچرايدۇ

المايدىغان سۆزىگه تهڭداش مهنىده ئىشلىتىپ، ئىككىسى ئوتتۇرىسىدىكى چوڭ پهقنى ئېتىبارغا ئ" فامىله"

دېمهك، . بۇنداق خاتالىق ھهتتا بهزى ئىلمىي ئهسهرلهردىمۇ ئۇچراپ تۇرىدۇ. خاتالىقنى سادىر قىلىدۇ

شهجهرىنىڭ نهسهبنامىده يېزىلغان ئۇرۇق تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىگه ئىگه بولغان كىشىلهرنىڭ 

ىسى بارلىقىنى، فامىلىنىڭ مۇناسىۋىتىنى مهلۇم شهكىلده كۆرسىتىپ بېرىدىغان سخېما ئىكهنلىكىدهك مهن

 –كىشىلهر ئورتاق قولالنغان نام ) يهنى بىر جهمهتتىكى( تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىگه ئىگه –بولسا ئۇرۇق 

  .بهلگه ئىكهنلىكىدهك مهنىسى بارلىقىنى ئېنىق تونۇپ، مهزكۇر ئىبارىلهرنى توغرا ئىستېمال قىلىش كېرهك

  :ېرىششىنىۋيېزىققا ئېلىنغان ھهممىال نهرسىگه ئى. 2  

 جهمهت نهسهبنامىسى ياكى جهمهت تارىخىدىن مهلۇمات بهرگۈچى خاتىرىلهرنى تۈپلهپ –ئائىله   

مهلۇم جهمهتلهر نهسهبنامه . ھهتتا نهشر قىلىش ئۇالرنىڭ توغرا ئىكهنلىكىدىن دېرهك بېرهلمهيدۇ ساقالش

 ياكى باشقىالر تهتقىق قىلىپ غاندا ئۇچۇرالرنى بايقىييازغاندا، ئۆز ئهجدادلىرى ھهققىده يېزىلغان تارىخى

 ئىكهنلىكىگه  ھهم ئىشهنچلىكپهيدا قىلغان نهسهب خاتىرىلىرىگه يولۇققاندا، ئۇ ماتېرىيالالرنىڭ سۈپهتلىك

چۈنكى، ھهر بىر ئادهم، ھهتتا پىشقان نهسهبشۇناسالرمۇ خاتالىق . دهرھالال جهزم قىلماسلىق كېرهك

غىچه ئاشكاره نهشر قىلىنغان نهسهب خاتىرىلىرى يوق دېيهرلىك ئۇيغۇرالردا ھازىر. مكىنۇشى مۈئۆتكۈز

بولۇپ، كېيىنچه جهمهت نهسهبنامىلىرى نهشر قىلىنىپ قالغان تهقدىردىمۇ، ئۇالردىن باشقا جهمهتلهر 

نهسهبنامه يېزىشتا پايدىالنغاندا، ئۇالردىكى نۇقتىلىق سهھۋهنلىكلهر، جۈملىدىن سانلىق مهلۇماتالر ۋه 

بۇنداق . هت قىلىش الزىمماتالردىكى خاتالىق ۋه چۈشۈپ قالغان نۇقتىالرنىڭ بارلىقىغا دىققتارىخىي مهلۇ

 ماتېرىيالالرنى )بىرىنچى قول (ئهھۋالدا، كىتابىي يازمىشالرغىال تايىنىۋالماي، ۋاقىت چىقىرىپ ئىبتىدائىي

ولىدىغان جايالرغا ت تېپىشقا بمكىن بولسا نهسهبنامه يازغۇچى ئۆزى شهخسهن پاكىۇئىزدهپ تېپىش، م

  .بېرىپ، ماتېرىيال ئىزدهش كېرهك
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  .ئهسلىنى مهلۇم ئۇلۇغ شهخسلهرگه باغلىۋېلىش. 3  

ئۆزلىرىنىڭ ئهسلىنى مهلۇم ئۇلۇغ شهخسلهرگه باغالشقا ئۇرۇنۇش ـ ئادهم زاتىنىڭ تهبىئىتى بولسا   

شىنىڭ دهسلهپكى ئهمهلىيهتته نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ نهسهبنامه تهتقىقاتىغا كىرىشىپ قېلى. كېرهك

سهۋهبلىرىدىن بىرى دهل ئۇالر تارىختىكى بىرهر نامدار شهخس بىلهن فامىلىداش بولۇپ قالغانلىقى ياكى 

ئۇالرنىڭ ئۆزلىرى بىلهن بىرهر مهشھۇر كىشى بىلهن قانداشلىق مۇناسىۋىتى بارلىقى ھهققىده بىرهر پاكىت 

هقىقهتهن شۇنداق بولۇپ قالسا، مهلۇم مهشھۇر شهخس ناۋادا ئهھۋال ھ. ياكى پهرهزگه ئېرىشىپ قالغانلىقىدۇر

بىلهن باغلىنىشى بارلىقى ھهققىده پاكىت ياكى پهرهزگه ئېرىشكهن كىشى ئۇ ھهقته ئالدىراپ يهكۈن 

چىقىرىۋهتمهي، ئۆز نهسهبى ھهققىده تهتقىقاتنى ئاخىرىغىچه پۇختا ئېلىپ بېرىشى، ئۆزلىرىنىڭ نامدار 

نامدار شهخسلهر .  يولىغا كونكرېت قهدهم تاشلىشى الزىمىنى ئېنىقالشىششهخسلهر بىلهن بولغان باغلىن

ھهققىدىكى تهييار تهتقىقات نهتىجىلىرى كۆپ بولغان تهقدىردىمۇ، بۇنداق ماتېرىيالالرغا ئىككىلهمچى 

تهييار ماتېرىيالالر تهرزىده مۇئامىله قىلىش، ئۆزى قولغا كهلتۈرگهن باشالنغۇچ ماتېرىيال مهنبهلىرىگه قاراش، 

شۇنى ئهسته .  خاتالىقىنى ئېنىقالش كېرهك- نهتىجىلهرنىڭ ئاپتورلىرىنىڭ ھهر قايسى تهرهپتىكى توغرا 

تۇتۇش كېرهككى، ئۆزىنىڭ ئهسلىنى مهلۇم ئۇلۇغ ئهربابالرغا باغالش بارىسىدا كۆرسىتىلگهن تىرىشچانلىق 

  . تېخىمۇ قىزىقارلىق بولىدۇئۇالر بىلهن ئهمهلىي باغلىنىشى بارلىقىنى ئىسپاتالشقا قارىغاندا

  .ېلىشئادهم ئىسىملىرى ۋه يىلنامىلهر بىلهنال چهكلىنىپ ق. 4  

ـ نوقۇل ئهجداد ئىسملىرىنىڭ تىزىملىكى ۋه ئۇالر ھهققىدىكى يىل     خاتىرىسىال نىڭ چاغالر-نهسهبنامه 

پىشقا كۆڭۈل نهسهبنامىده ھهر بىر كىشى ئۆزىنىڭ ئهجدادلىرىنى قانچه بۇرۇندىن ئىزدهپ تې. ئهمهس

غىنىدىن بۆلۈشكه، ئۆزىنىڭ ئهجداد شهجهرىسىده قانچىلىك كىشى ئىسمىنىڭ تىزىلغانلىقىغا دىققهت قىل

، ئۇالرنىڭ ئهھۋالى قانداق ئىدى؟ ئۇالر قانداق ياشىغان؟ قانداق ۋهقهلهر ئۇالرنىڭ ھاياتىغا زور تهسىر كۆره

زىشىده قانداق تارىخ ھهل قىلغۇچ رول كۆرسهتكهن؟ ئۇالرنىڭ ئۆز ھاياتىنى مهلۇم شهكىلده ئۆتكۈ

ھهر بىر كىشى ئۈچۈن، ئۆز ئائىلىسىنىڭ تارىختىكى .  ئهۋزهلدۇرىنىدېگهنلهرگه كۆڭۈل بۆلگ... ئوينىغان؟ 

 تۇغقانالرنى -خاس ئورنىنى بىلىشكه باشلىشىنىڭ ياخشى يوللىرىدىن بىرى دهل ھايات ياشاۋاتقان ئۇرۇغ 
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 تۇغقانلىرىغا پايدىلىق ۋه قوالي پۇرسهت يارىتىپ -ھهر بىر كىشى ئۇرۇغ . زىيارهت قىلىپ ئهھۋال ئىگىلهشتۇر

بهرگهنده، ئۇالردىن ئهجدادلىرى ۋه ھايات تۇغقانلىرى ھهققىده جهزبىدار ھېكايىلهرنى ئاڭالشقا سازاۋهر 

  .مۇمكىنبولۇشى 

  . بىلهن قانائهتلىنىپ قېلىشي تۈس ئالغان نهسهب خاتىرىلرىئومۇمىتهتقىقاتتا . 5  

ده نهسهب تهتقىقاتىغا بېغىشالنغان بىر قاتار ژورنالالر، قولالنما كىتابالر ۋه  ۋه دۆلىتىمىزچهتئهللهرده  

پ، شهخسلهرنىڭ ئۆز ۈزۈئىنتېرنېت بهتلىرى مهخسۇس فامىلىلهرنىڭ مهنبهلىرى ئۈستىده تهتقىقات يۈرگ

ئهمما، بۇنداق ماتېرىيال . ۇفامىلىلىرىنىڭ كېلىش مهنبهسىنى سۈرۈشتۈرىشىگه ياردهم بېرىشنى كۆزلهيد

مهنبهلىرى مهلۇم فامىلىلهرنىڭ مهنبهلىرى ھهققىدىكى بىرهر پاراگرافنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولۇپ، بۇ بايانالر 

بىرهر كونكرېت فامىلىنىڭ كېلىپ چىقىشىغا قارىتىلماستىن، بهلكى بارلىق ئوخشاش فامىلىلهرگه ماس 

خۇددىي شۇنىڭدهك، ئۇيغۇرالردىمۇ بۇنىڭدىن كېيىن مهيدانغا . كېلىدىغان بايانالر بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

ه ۋه ئهجداد سۈرۈشتۈرۈشكه بېغىشالنغان ماتېرىيالالردا تىزىملىكلىرىد بولغان فامىله  مۇمكىنكهلگۈسى 

مهلۇم خىلدىكى فامىلىلهرنىڭ مهنبهلىرى ۋه ئۇالرنى ئىشلهتكهن كىشىلهرنىڭ تىزىمى بېرىلگهن ۋاقىتتا، شۇ 

مهزكۇر ماتېرييالالردا تىلغا ئېلىنغان ۋه  فامىلىلهر بىلهن ئوخشاش فامىله ئىشلهتكهن كىشىلهر خىلدىكى

، بىر تۈردىكى ئوخشاش مهنبهسى سۈرۈشتۈرۈلگهن فامىلىلهرنى ئۆزلىرىنىڭ فامىلىسى دهپ قارىۋالماسلىقى

 - ئىشنىڭ تېگى ، هسلىكىفامىلىنىڭ مهنبهسىگه چېتىلىدىغان بايانالرغا ئاسانلىقچه ئىشىنىپ كهتم

  .تهھتىنى ئېنىقالپ بېقىشى زۆرۈر

  . جاۋابسىزال قوبۇل قىلىۋېرىش-ئائىله ياكى جهمهت ھهققىدىكى رىۋايهتلهرنى سوئال . 6  

نۇرغۇن ئائىله ۋه جهمهتلهرنىڭ ئهجدادتىن ئهۋالدقا يهتكۈزىلىپ كهلگهن رىۋايهتلىرى ۋه ئهنئهنىسى   

ىڭ نهسهب تهتقىقاتىنى چوڭقۇرالپ ئېلىپ بېرىشىنى يىپ ئۇچى بۇنداق رىۋايهتلهر كىشىلهرن. بار بولىدۇ

بىر كىشىنىڭ مومىسى . بىراق ئۇالرغا ھۇشيارلىق بىلهن مۇئامىله قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. بىلهن تهمىن ئېتىدۇ

 رىۋايهتلهر، جۈملىدىن نامدار بوۋىالر، –ياكى بوۋىسى ئېيتىپ بهرگهن ئهجدادلىرى ھهققىدىكى ھېكايه 

نىڭ ئۆزگىرىشلىرى، ھهتتا جهمهتنىڭ ) يهنى ھازىرقى مهنىدىكى فامىله(ر، ئهجداد لهقهملىرى پالۋانال
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نهسهبنامه . مۇمكىنلهرنىڭ پاكىت ئاساسى بار بولۇشى ... مىللهت تهركىبى ۋه ئۇنىڭدىكى ئۆزگىرىش، 

 - ېكايه يىلالرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن پهردازلىنىپ كهتكهن ھ ىنىڭ بۇنداق ئهھۋالدىكى ۋهزىپىسىيازغۇچ

 رىۋايهتلهرگه -دېمهك، ئهجدادالر ھهققىدىكى ھېكايه . رىۋايهتلهر ئارىسىدىن پاكىتالرنى ئايرىپ چىقىشتۇر

. كهمتهرلىك بىلهن مۇئامىله قىلىش، شۇنىڭ بىلهن بىلله شهخسهن قول تىقىپ پاكىتالرنى تهكشۈرۈش الزىم

 يالغانلىقىنى ئېنىقلىيالمىسا، -نىڭ راست  رىۋايهتلهر-ناۋادا كىشى ئۆز ئهجدادلىرى ھهققىدىكى ھېكايه 

ئۇنداقتا بۇ ئهھۋالالرنى، يهنى نېمىنى ئىسپاتالپ، نېمىلهرنى ئىسپاتلىيالمىغانلىقىنى، نېمىنىڭ راست، 

نېمىنىڭ يالغانلىقىنى، شۇنداقال ئۆز يهكۈنىنىڭ شۇنداق چىقىرىلىشىدىكى سهۋهبلهرنى نهسهبنامىده 

  . خاتىرىلهپ قويۇش كېرهك

  .ۋاله بىلهن نهسهبنامه يازدۇرغاندا، نهسهبنامه يازغۇچىالرنىڭ توقۇلمىسىغا يول قويۇشھا. 7  

. تۈرلىك سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن، ھهممىال كىشى ئۆز جهمهتىنىڭ نهسهبنامىسىنى يېزىپ كېتهلمهيدۇ  

نامىسىنى بۇنداق ئهھۋالدا بۇنداق جهمهتتىكى كىشىلهر كهسبىي نهسهبنامه يازغۇچىالرغا ئۆزلىرىنىڭ نهسهب

  بىلهننهسهبنامه يېزىشقا كېرهكلىك بولغان زۆرۈر ماتېرىيالالرئۇالرنى يېزىپ بېرىشكه تاپشۇرغاندا، 

تهمىنلىگهندىن باشقا، مۇھىمى كهسبىي نهسهبنامه يازغۇچىالر ئاسان سادىر قىلىدىغان كۆپتۈرمىچىلىك، 

قا ... هبنامىگه كىرگۈزۈپ پهردازالش، پهردازالش، زىياده ئهدهبىيلهشتۈرىۋېتىش ۋه يوق ئهھۋالالرنى نهس

ئوخشاش سهھۋهنلىكلهرنىڭ نهسهبنامىده كۆرۈلمهسلىكى توغرىسىدا ئۆزلىرىنىڭ تهلهبلىرىنى ئوتتۇرىغا 

  . قويۇشى كېرهك

  .پايدىلىنغان مهنبهلهرنى يېزىپ قويۇشقا سهل قاراش. 8  

نىڭ نامى، ئېلىنغان مهنبه ۋه ۋاقتى نهسهبنامه يازغاندا پايدىالنغان ماتېرىيالالرنى، جۈملىدىن ئۇالر  

نهسهبنامه يازغۇچىالر ئىش پۈتكهندىن كېيىن پايدىالنغان . قاتارلىقالرنى ئهسكهرتىپ قويۇش الزىم

ئهمما ئهھۋال ئۇنداق . مۇمكىننى سهۋهب سۈپىتىده كۆرسىتىشى ىمهنبهلهرگه قايتا مۇراجىئهت قىلمايدىغانلىق

هسهب تهتقىقاتى بىلهن شۇغۇلالنغۇچىالر نهسهبنامه يېزىش ۋاقتىدا  كۆپىنچه ئهھۋالدا ن. بولۇشى ناتايىن

دهسلهپته بهزى مۇھىم ئۇچۇرالرغا سهل قارىغانلىقىنى بايقاپ قېلىپ، كېيىن شۇ مهنبهلهرگه قايتا مۇراجىئهت 
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ىرهر شۇڭا، نهسهبنامه يېزىشتا توپلىغان ۋه پايدىالنغان ھهر بىر ماتېرىيال مهنبهسىنى، ھهتتا ئۇ ب. قىلىدۇ

كىشىنىڭ ئىسمى، بىرهر كىتابنىڭ نامى ياكى قهبره تېشى بولغان تهقدىردىمۇ، خاتىرىلهپ قويۇش ئارتۇقچه 

كېيىنكىلهرنىڭ ئىزدىشىگه قوالي بولۇشى ئۈچۈن، يهنه ماتېرىيالالرنىڭ قهيهردىن . ئىش ئهمهس

  .ئېلىنغانلىقىنىمۇ ئىزاھالپ قويۇش ئهرزىيدىغان ئىشتۇر

  .رىيالالردىن ئېلىنغان نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنىال ئىشهنچلىك دهپ قاراشئىككىلهمچى ماتې. 9  

نهسهبشۇناسلىقنىڭ مۇھىم قائىدىلىرىدىن بىرى ـ ساغالم بولغان گۇمانلىنىش پوزىتسىيىسىنى دائىم   

رهسمىي تارىخ، يهرلىك تهزكىرىلهر ۋه ئهجدادالردىن قالغان قوليازمىالردىكى ماتېرىيالالر بىر . ساقالشتۇر

هدهر ئىشهنچلىك بولسىمۇ، ئهمما كېيىنكىلهر قالدۇرۇپ قويغان قوليازما ھۆججهتلهر، كېيىنكى ق

 سۆزلهر شۇنداقال كهلگۈسىده –تهتقىقاتچىالرنىڭ بهزى پهرهزلىرىگه تايانغان نهتىجىلهر ۋه ئاغزاكىي گهپ 

امه يېزىشنى يىپ ئۇچى بىلهن  بولغان ئىنتېرنېتتىكى ئاالقىدار ماتېرىيالالر نهسهبنمۇمكىنئوتتۇرىغا چىقىشى 

تهمىنلىيهلهيدۇكى، ئۇالردىكى سانلىق مهلۇماتالر، ھهر بىر تهپسىالتالر ھهرگىزمۇ بىۋاسته يېزىپ قويىدىغان 

  .مهنبه بواللمايدۇ

  . تۇغقانالر بىلهن سۆزلىشىشنى كېچىكتۈرۈش–ئۇرۇغ . 10  

ىلىۋاتقان نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ يېقىنقى بىز ئائىله نهسبنامىسىنى يېزىۋاتقان ياكى يېزىشقا تهرهددۇت ق  

 تۇغقانلىرى بىلهن سۆزلىشىشنى كېچىكتۈرگهنلىكىگه - مهزگىللهرده ۋاپات بولۇپ كهتكهن پىشقهدهم ئۇرۇغ 

ھهر بىر ئائىله ياكى جهمهتنىڭ ھهر قانداق بىر ئهزاسى .  پات ئاڭالپ تۇرىمىز-پۇشامان قىلىۋاتقانلىقىنى پات 

ته مهنبهسى، شۇنداقال ئهجدادالرنىڭ ھاياتى ھهققىدىكى تارىخنى ئۆز ئىچىگه نهسهبنامه يېزىشنىڭ بىۋاس

شۇڭا، .  رىۋايهتلهرنى تىرىكلهرگه يهتكۈزىدىغان بىردىن بىر مهنبه بولۇپ ھېسابلىنىدۇ-ئالغان ھېكايه 

نىڭ  تۇغقانالر بىلهن ئاالقىدار مهسىلىلهر توغرىسىدا سۆزلىشىش ـ نهسهبنامه يازغۇچىالر-ھايات ئۇرۇق 

 تۇغقانالر ياقا –ئهگهر ئۇرۇق . قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلىرى تىزىملىكىده ئالدىنقى ئورۇنغا تىزىلىشى كېرهك

يۇرتالردا بولۇپ قالسا، ئۇالرغا ۋاقتىدا سوئال تىزىملىكى ئهۋهتىش، ئۇالرغا ئهجدادلىرىغا مۇناسىۋهتلىك 

 نۇرغۇن  ئهمهلىيهت جهريانىدابىز. لهش الزىم رىۋايهتلهرنى ئهسلىتىدىغان ئۇچۇرالر بىلهن تهمىن-ھېكايه 
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 شهرىپى -ىنىڭ شان لىرجهمهتئۆز دىغانال بولسا، ئۇالرنىڭ لىىغا مۇناسىپ ئىلھام بېررانال تۇغق–ئۇرۇق 

  .ئۈچۈن ئۆزلىرىنىڭ ئهسلىمىلىرىنىڭ يېزىققا ئېلىنىشىنى تولىمۇ خااليدىغانلىقىنى بايقايمىز

  

 نهسهبنامىنىڭ مهزمۇنلىرى. 3

مهل بىر نهسهبنامه ياكى نهسهب خاتىرىسى ۋهياكى جهمهت تارىخى قانداق مهزمۇنالرنى ئۆز مۇكهم

ئىچىگه ئېلىشى كېرهك؟ تارىخ مابهينىده ھهر قايسى مىللهتلهرده رويابقا چىققان جهمهت نهسهبنامىلىرى 

جهمهتنىڭ مهزمۇن دائىرىسى جهھهتته ھهر خىل بولۇپ، بۇ ئهھۋال روشهنكى جهمهتنىڭ چوڭ كىچىكلىكى، 

 –ئېنىقالنغان تارىخىنىڭ ھهمده نهسهب خاتىرىسىنىڭ داۋامالشتۇرۇپ يېزىلغان ۋاقتىنىڭ ئۇزۇن 

 كۆپلىكى، نهسهبنامه –قىسقىلىقى، نهسهبنامه يازغاندا قولغا كهلتۈرۈلگهن ماتېرىياللىرنىڭ تۈرلىرىنىڭ ئاز 

. ق كۆپ تهرهپتىكى ئامىلالرغا باغلىقتۇرقاتارلى... يازغۇچىنىڭ ئىزدىنىش شارائىتى ۋه ئهمهلىي شارائىتى، 

شۇنداقتىمۇ، نۇرغۇن نهسهب خاتىرىلىرىده بېرىلگهن مهزمۇنالرنى ئومۇمالشتۇرۇپ قارىغاندا ھهمده 

 پرىنسىپالرغا ئاساسالنغاندا، مۇكهممهل دهپ قارالغان –جۇڭگۇدىكى نهسهبنامه يېزىشتىكى ئاالقىدار قائىده 

 :ه تۆۋهندىكىدهك مهزمۇنالر ھازىر بولۇشى الزىمنهسهبنامه ياكى نهسهب خاتىرىسىد

  نهسهبنامىنىڭ مۇقهددىمىسى. 1

ئۇنىڭدا . نهسهبنامىنىڭ مۇقهددىمه قىسمى نهسهبنامه ئىچىده كهم بولسا بولمايدىغان بىر بۆلهكتۇر

ئاساسهن نهسهبنامه تۈزۈشنىڭ ئهھمىيىتى، نهسهبنامه تۈزۈشنىڭ سهۋهبلىرى ۋه مهقسىدى، جهمهتنىڭ 

ىي مهنبهسى ۋه كۆچۈش ئهھۋاالتى، نهسهبنامه تۈزگۈچىنىڭ ئهھۋالى، جهمهتته تۈزۈلگهن ئىلگىرىكى تارىخ

نىڭ ئومۇمىي ئهھۋالى ھهمده نهسهبنامه تۈزۈشكه ئاالقىدار بهزى نهزهرىيىۋى ) ئهگهر بار بولسا( نهسهبنامىلهر

ىنى ھهر نهسهبنامه تۈزگۈچى مۇقهددىمه قىسمىنىڭ ئۇزۇن ياكى قىسقا يېزىلىش. مهسىلىلهر خاتىرىلىنىدۇ

بۇ ئۇزۇن بولغاندا نهچچه ئون بهت، قىسقا بولغاندا . كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ ئهھۋالىغا قاراپ بهلگىلىسه بولىدۇ

نهسهبنامىنىڭ مۇقهددىمه قىسمىنىڭ ۋاقتىغا ئاساسهن، ئۇنى يېڭى .  ئىككى بهت بولسا كۇپايه قىلىدۇ-بىر 

كونا مۇقهددىمه بولسا ئىلگىرى تۈزۈلگهن . ۆلۈشكه بولىدۇمۇقهددىمه ۋه كونا مۇقهددىمه دهپ ب
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نهسهبنامىلهرده ئهسلىده بار بولغان مۇقهددىمىلهرنى كۆرستسه، يېڭى مۇقهددىمه بولسا كونا نهسهبنامىلهر 

ئادهتتىكى ئهھۋالدا، داۋامالشتۇرۇپ تۈزۈلگهن . تۈزىتىپ تولۇقالنغاندا يېزىلىدىغان مۇقهددىمىدۇر

. نىدۇىى ئهسلىده بار بولغان مۇقهددىمه بايانالر پۈتۈن ھالىتى بىلهن ساقلنهسهبنامىلهردىك

 ئۇالرنىڭ تۈزىتىلىش قېتىم سانى كۆپهيگهنسېرى، ئۇنىڭدىكى  ۋهنهسهبنامىلهرنىڭ تارىخى ئۇزارغانسېرى

 بولماستىن، بهلكى تهركىببۇ نهسهبنامه ئۈچۈن ئارتۇقچه . مۇقهددىمهن بايانالرمۇ كۆپىيىپ بارىدۇ

هبنامىنىڭ تارىختىكى تۈزىتىلىش ئهھۋالىدىن مهلۇمات بهرگۈچى ماتېرىيال بولۇش سۈپىتىده نهس

  . قىممهتلىكتۇر

تىدىكى نهسهبنامىلهرنىڭ مۇقهددىمه قىسمىنى جهمهت ئىچىدىكى شهخسلهر يېزىشىمۇ، جهمهت سىر

 چىقمىسا، ئۇنداقتا،  ناۋادا مۇقهددىمه قىسىمنى يېزىشقا جهمهت ئىچىدىن كىشى.كىشىلهر يېزىشىمۇ مۇمكىن

بهزى جهمهتلهر جهمهتكه تهۋه بولمىغان، ئهمما قهلهم قۇۋۋىتى ئۈستۈن، بىلىملىك شهخسلهرنى تهكلىپ 

بىزنىڭ تهشهببۇسىمىزچه، نهسهبنامىنىڭ مۇقهددىمه . مۇمكىنقىلىپ مۇقهددىمه باياننى يازدۇرۇشى 

.  كىشىلهر ئۆزلىرى يازغىنى تۈزۈكقىسمىنى نهسهبنامىنى تولۇقالپ تۈزگۈچى ياكى يېڭىدىن تۈزگۈچى

مۇشۇنداق قىلغاندا، نهسهبنامه تۈزۈشتىكى مهقسهد ۋه مۇددىئانى ھهم ئاالقىدار مهلۇماتالرنى مۇبالىغىدىن 

  .خالىي قىلغىلى بولىدۇ

  نهسهبنامىلهرنىڭ تۈزۈلىش قائىدىسى. 2

 داۋامالشتۇرۇپ شى ياكىۈش قائىدىسى دېگهنده، ئۇ نهسهبنامىنىڭ تۈزۈلۈنهسهبنامىنىڭ تۈزۈل

مهلۇم (ئۇنىڭدا ئاساسهن .  پرىنسىپالرنى كۆرسىتىدۇ-يېزىلىشىدا قوللىنىلغان ياكى رىئايه قىلىنغان قائىده 

نهسهبنامىنى تۈزۈشنىڭ كونكرېت پرىنسىپلىرى، تارىخىي ئهھۋالالرنى ۋه شهخسلهرنى خاتىرىلهشنىڭ ) بىر

 تارىخىي ئهھۋالالرنىڭ دائىرىسى، شهخسلهرنى ئۇسۇللىرى، نهسهبنامىگه كىرگۈزۈلىدىغان شهخسلهر ۋه

نهسهبنامىده ئىشلىتىلگهن نومۇر نهسهبنامه ئىچىده خاتىرىلهش ياكى خاتىرىلىمهسلىكنىڭ ئۆلچهملىرى، 

نهسهبنامىنىڭ قۇرۇلما جهھهتتىكى ئاالھىدىلىكلىرى، بهلگىلهش سىستېمىسىنىڭ خاراكتېرى، 

 قىلىنىشىدىكى سهۋهبلهر، نهسهبنامىنىڭ  تهسىسر قايسى مهزمۇن تۈرلىرىنىڭنهسهبنامىدىكى ھه



 106 

يېزىلىشىدا ساقلىنىشقا تېگىشلىك ئىشالر، شۇنداقال نهسهبنامىنى تولۇقالپ تۈزگهنده رىئايه قىلىشقا 

تهرتىب نومۇرى نهسهبنامىنىڭ تۈزۈلىش قائىدىسىنى . تېگىشلىك پرىنسىپ قاتارلىق مهزمۇنالر بايان قىلىنىدۇ

ئۇنى يهنه قىسقا . قى مهزمۇنالرغا ئاساسهن ماۋزۇ بهلگىلهپ يېزىشقىمۇ بولىدۇيۇقىرىى  ياكبهلگىلهپ يېزىشقىمۇ

همهتنىڭ جتارىختا نهسهبنامه يېزىپ قالدۇرغان كۆپىنچه جهمهتلهر . يېزىشقىمۇ، ئۇزۇن يېزىشقىمۇ بولىدۇ

ناچار  شهرىپىنى قوغداش ئۈچۈن، نهسهبنامىلىرىده ياخشى ئهھۋالالرنىال يېزىپ، يامان ۋه –شان 

بۇنىڭدىن كېيىن يېزىلغۇسى نهسهبنامىلهرده ئوخشاشال . ئهھۋالالرنى يازماسلىق ۋاستىسىنى قولالنغان

  ئهھۋالىجهمهتنىڭ شهرىپىگه داغ چۈشۈرىدىغان ئهھۋالالرنى خاتىرىلىمهسلىك ياكى قىسقا يېزىش

  .مۇمكىنداۋاملىشىشى 

  نهسهبنامه ھهققىدىكى بايان. 3

يان دېگىنى نهسهبنامه ھهققىدىكى چۈشهنچىلهر، جۈملىدىن نهسهبنامه نهسهبنامه ھهققىدىكى با  

ئهللهرده ۋه چهت. شهرھلىنىدىغان بىر بۆلهكتۇرتۈزۈشنىڭ رولى، ئهھمىيىتى، تارىخى، ئۇسۇلى قاتارلىقالر 

خهنزۇالردا ئىلگىرى تۈزۈلگهن بىر بىر قىسىم نهسهبنامىلهرگه مۇشۇنداق بىر بۆلهك كىرگۈزۈلگهن بولۇپ، ئۇ 

ىنى جهمهتتىكى كىشىلهرنىڭ ئۆز نهسهبنامىسىگه بولغان تونۇشىنى چوڭقۇرالشتۇرۇپ، قهدىرلهش تۇيغۇس

بۇ بۆلهك يهنه ئۆز نۆۋىتىده كىشىلهرنىڭ . ىق قىممىتى بار بولغان بىر بۆلهكتۇرئۆستۈرۈشته مۇھىم ماتېرىيالل

رۈشنىڭمۇ مۇھىم كۆرسهتمىسى  كۆتۈيۇقىرىنهسهبنامىچىلىك ئهنئهنىسىگه ئېتىبار بېرىش قىزغىنلىقىنى 

 .بوالاليدۇ

  شهجهره. 4

ناۋادا سىز ئۆز كېلىپ چىقىش مهنبهيىڭىز خاتىرىلهنگهن بىر نهسهبنامىنى ئۇچراتقىنىڭىزدا، سىزنىڭ 

ئالدى بىلهن كۆرگىڭىز كېلىدىغىنى زادى نېمه بولىدۇ؟ ئۆزىڭىزنىڭ دهسلهپكى ئهجدادىڭىزنىڭ كىم 

رنىڭ ياشاپ ئۆتكهنلىكىنى بىلگىڭىز كېلهمدۇ؟ بۇ سوئالالرنىڭ جاۋابى ئىكهنلىكىنى، جهمهتىڭىزده كىمله

  . دهل شهجهره ئىچىدىن تېپىلىدۇ

 ،نهسهبنامه ئىچىدىكى ئهڭ مۇھىم بۆلهك بولۇش سۈپىتى بىلهن، شهجهره جهمهت ئهزالىرى، مهسىلهن
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ېرىدىغان، دهسلهپكى  ھهمشىرىلهر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهتنى چۈشهندۈرۈپ ب-  باال ۋه قېرىنداش -ئاتا 

. دۇرىئهجدادتىن تۆرهلگهن ھهر بىر جهمهت ياكى ئائىلىلهردىكى ئهزاالر ئېنىق يېزىپ كۆرسىتىلىدىغان سخېم

ھهر . نهسهبنامىگه ھهر خىل شهجهره سخېمىلىرىدىن اليىقلىرىنى تالالپ جهمهت شهجهرىسى تۈزۈشكه بولىدۇ

قىالردىن يۇقىرى ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه بولۇپ، شهجهره سخېمىلىرىنىڭ ھهر قايسىسى ئۆزىگه خاسخىل 

 كۆپلىكىگه، ئىگىلىگهن ماتېرىيالىنىڭ -باشقا يهنه ھهر بىر كىشى ئۆز جهمهتىدىكى شهخسلهر سانىنىڭ ئاز 

ئهمما نېمىال . تولۇق بولغان بولمىغانلىقىغا قاراپ شهجهره سخېمىسىنى جانلىق تالالپ ئىشلهتسه بولىدۇ

ۇش، مهزمۇنى ھهقىقىي بولۇش، چىرايلىق بولۇش، قاتلىمى ئېنىق بولۇش شهجهره بولسۇن، ئۇقۇشلۇق بول

 .شهكىللىرىنى تالالپ ئىشلىتىش ياكى تۈزۈشتهئويلىشىش زۆرۈر بولغان ئهڭ مۇھىم ئىشالر بولۇپ سانىلىدۇ

  جهمهت ئۈگۈتلىرى. 5

هدهر مۇقىمالشقان پهند بۇ يهرده تىلغا ئېلىنىۋاتقا جهمهت ئۈگۈتلىرى دېگىنى بىر جهمهت ئىچىده بىر ق

دىن تهشكىل تاپقان ...  ساۋاقالر، - نهسىھهتلهر، مهلۇم ئىش ياكى ئهھۋالالردىن يهكۈنلهنگهن تهجرىبه -

ئۈگۈتلىرى نهسهبنامىلهرنىڭ مۇھىم ) ياكى ئائىله(جهمهت .  تهربىيه مهزمۇنلىرىنى كۆرسىتىدۇ-تهلىم 

ي جهمهت تهربىيىسىده ناھايىتى مۇھىم رولالرنى ئهنئهنىۋىقهدىمكى مهزمۇنلىرىدىن بىرى بولۇپ، ئۇ 

قهدىمكى دهۋرلهردىن بېرى ئىنسانالر جهمئىيىتى قانداشلىق مۇناسىۋىتى نۇقتىسىدىن ئېلىپ . ئارتقۇزغان

. ئېيتقاندا ئۇرۇق، جهمهت ۋه ئائىلهدىن ئىبارهت قانداشلىق گۇرۇھالر باسقۇچلىرىنى بېسىپ ئۆتتى

دۆلهتلهر خاتىرىجهمسىز . ندا شهكىللهنگهن دۆلهتلهرنىڭ ئۇل ئاساسى ئىدىۋهھالهنكى، بۇالر كېيىنكى زاما

لهرنىڭ ) ياكى ئائىله( ھهر قايسى جهمهت ، ئېنىق بولمىغان چاغالردا ۋهبولغان، دۆلهت قانۇنلىرى مۇكهممهل

ىقىغا دۆلهتلهر ئۇرۇش پاتق. ئۈگۈتلىرى جهمئىيهت تهرتىبىنى مۇھىمالشتۇرۇش رولىنى جارىي قىلدۇرغان ئىدى

لهرنىڭ ) ياكى ئائىله(پاتقان، بهزىده جهمئىيهت ھۆكۈمهتسىز ھالهتته قالغان چاغالردىمۇ جهمهت 

 تهربىيه مهزمۇنلىرى ھهر بىر جهمهت كىشىلىرىنىڭ ئۆز -نهسهبنامىسىده يېزىپ قالدۇرۇلغان تهلىم 

دۆلهت قانۇنى بىر . ھهرىكىتىنى قېلىپقا سېلىشىنىڭ مۇھىم كۆرسهتمىسى سۈپىتىده خىزمهت قىلغان ئىدى

قهدهر مۇكهممهل، جهمئىيهت تهرتىبى مۇقىم، ئىقتىساد پاراۋان دهۋرلهردىمۇ جهمهت ئۈگۈتلىرى دۆلهت قانۇنى 
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.  ئۆزىنى تېزگىنلىشىدىكى  مۇھىم ھۆججهت تهرزىده ئىشلىتىلگهن-بىلهن بىر قاتاردا جهمئىيهتنىڭ ئۆز 

بلىرىنى قوغداش ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ى تهرتچۈنكى جهمهت ياكى ئائىلىلهر ئۆز دهۋرىدىكى قانۇن

مهۋجۇدلىقىنى ساقالش ئۈچۈن، جهزمهن مهلۇم خىلدىكى ھهرىكهت نىزاملىرىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىش يولى 

مانا بۇ جهمهت ئۈگۈتلىرىنىڭ مهيدانغا . بىلهن جهمهت ئهزالىرىنى چهكلهش ئېھتىياجى تۇغۇالتتى

 قهدىمدىن ئېتىبارهن ھهر قايسى مىللهتلهرده جهمهت ئۈگۈتلىرى .كېلىشىدىكى ئهڭ دهسلهپكى زۆرۈرىيهتتۇر

جهمهت ئۈگۈتلىرىنىڭ مهزمۇنى ئۆز دهۋرىدىكى . دهۋرلهرنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ بېيىپ باردى

شۇنىڭ بىلهن بىرگه ھهر .  ساۋاقلىرىدىن ئوزۇق ئېلىپ باردى–دانىشمهنلهرنىڭ ھېكمهتلىرى ۋه تهجرىبه 

رۇندا تۇرغان دىنىي ئىدىيه ۋه دىنىي ھهرىكهت نىزاملىرىمۇ جهمهت كۈمىران ئوۆبىر دهۋرده ھ

  . نهسهبنامىلىرىدىكى ئۈگۈتلهرنىڭ مۇھىم ئىدىيىۋىي ئاساسى قىلىندى

ئۇيغۇرالردا گهرچه نهسهبنامه يېزىش مۇقىم ۋه پۈتۈن مىللهت دائىرىسىده ئومۇمالشقان ئهنئهنىگه 

ىرى ۋه ئۇششاق ئائىلىلىرىده جهمهت ئۈگۈتلىرى ئايالنمىغان بولسىمۇ، ئهممه بۇ ئۇيغۇر جهمهتل

دهل ئهكسىچه ئۇيغۇر ئائىلىرىده ۋه چوڭ جهمهتلهرده ئىسالمىيهتتىن كېيىن . بولمىغانلىقتىن دېرهك بهرمهيدۇ

ئىسالم دىنىدىكى ئهخالق تهربىيىسى، دىنىي تهربىيه ۋه ھاياتلىق تهربىيىسى مهزمۇنىدىكى كۆرسهتمىلهر ھهر 

جهمهتلهرنىڭ شۇ ئائىله ياكى جهمهتلهردىكى ئهزاالرنىڭ ھهرىكىتىنى قېلىپقا سېلىشىدىكى بىر ئائىله ياكى 

مۇھىم ئاساس بولغان بولسا، ھهر بىر جهمهتنىڭ چوڭلىرى ئۆزلىرىنىڭ ھاياتىي پائالىيهتلىرى داۋامىدا 

ئاالقىدار  ھهكىملهرنىڭ -يهكۈنلىگهن تهجرىبىلهر شۇنداقال ئۇيغۇر مهدهنىيهت تارىخىدىكى پهيالسوپ 

 تهربىيهنىڭ تهركىبىي قىسمى -نهسىھهت  ۋه پهندلىرىمۇ ھهر بىر ئائىله ياكى جهمهت دائىرسىدىكى تهلىم 

  . سۈپىتىده ئىشلىتىلگهن

ۋهبلهرنىڭ بىرى هنهسهبنامىلهرنىڭ كىشىلهر تهرىپىدىن قهدىرلهشكه سازاۋهر بولۇشىدىكى مۇھىم س

ىتىده زۆرۈر بولغان ئېسىل ھهرىكهت نىزاملىرى شۇكى، چۈنكى نهسهبنامىلهرده كىشىلىك جهمئىي

مهلۇم خىلدىكى ھهبىھ، . ئۇلۇغلىنىدۇ، تهكىتلىنىدۇ، ئهۋالدالرنىڭ ئۇالرغا رىئايه قىلىشى تهلهب قىلىنىدۇ

 پهيللهرنى چهكلهشمۇ جهمهت ئۈگۈتلىرى ئىچىدىكى مۇھىم تهركىب - ۋه خۇي قىلىق - ناچار ھهرىكهت
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هبنامىسى بار ياكى يوق ئائىله ۋه جهمهتلهرده ئۆزلىرىنىڭ نهسهبنامىسى تارىختىن بېرى نهس. قىلىنىدۇ

 تهربىيهلهرده تهشهببۇس قىلىنىدىغان ۋه -ئىچىدىكى ياكى ئاغزاكىي شهكىلده ئېلىپ بېرىلىدىغان تهلىم 

 قىلىق نىزاملىرى كۆپ خىل بولۇپ، ئۇالرنى تۆۋهندىكىلهرگه يىغىنچاقالش -چهكلىنىدىغان ھهرىكهت 

  :مۇمكىن

  بىرىنچى، جهمهت قانۇنى ۋه دۆلهت قانۇنىنى ھۆرمهت قىلىش، رىئايه قىلىش ۋه قهدىرلهش؛

   ئىناق ئۆتۈش؛-ئىككىنچى، جهمهتنىڭ ئىچىدىكى ۋه سىرتىدىكىلهر بىلهن ئىجىل 

   ئانىغا ۋاپادار بولۇش، چوڭالرنى ھۆرمهتلهش؛–ئۈچىنچى، ئاتا 

  ؛ يوسۇنغا ھۆرمهت قىلىش-، قائىده تۆتىنچى، ئېتىقادلىق ۋه ئهدهبلىك بولۇپ

  ماسلىق، ئۇالرنىڭ ياخشى ئىزىنى بويالپ مېڭىش؛ۇتبهشىنچى، ئهجداد روھىنى ئۇن

قىالردىن ھالقىپ تېخىمۇ كۆپ يۇقىرىيهنه بهزى نهسهبنامىلهرده جهمهت ئۈگۈتلىرىنىڭ مهزمۇنلىرى 

ايالالر ئۈستىدىكى مهسىلهن، بىر جهمهت ئىچىده ئهرلهرنىڭ ئ. مۇمكىنمهزمۇننى ئۆز ئىچىگه ئېلىشى 

 - ھوقۇقلىرى ۋه مهجبۇرىيهتلىرى، ئايالالرنىڭ ئهرلهر ئۈستىدىكى ھوقۇقلىرى ۋه مهجبۇرىيهتلىرى، ئاتا 

ئانىالرنىڭ پهرزهنتلهت ئۈستىدىكى ھوقۇقلىرى ۋه مهجبۇرىيهتلىرى، ئائىله ياكى جهمهت دائىرىسىده 

 يېتىم -  تۆكۈن ۋه ئۆلۈم -ىدىلىرى، توي  بېرىم ئىشلىرىنى بىر تهرهپ قىلىش قائ-ئىقتىسادىي ئېلىم 

ئىشلىرىنى بىر تهرهپ قىلىشقا ئاالقىدار نىزامالر، جهمهتتىكى چوڭالر ياكى ئىلگىرىكىلهر يهكۈنلىگهن مۇھىم 

بۇ ھهر قايسى جهمهتلهرنىڭ ئهمهلىي ئهھۋالىغا . قاتارلىقالردهك... ،  ساۋاقالر– ئهھمىيهتلىك تهجرىبه ئهمما

  .ھهم مۇقهررهردۇرقاراپ پهرقلىنىشى 

  تهرجىمهھالالر. 6

شهخسلهرنىڭ تارىخىي تۆھپىلىرى ھهر قايسى  دېگهنده ئۇ جهمهت ئىچىدىكى رتهجىمهھالال

ئۇ جهمهت ئىچىدىكى داڭلىق، تۆھپىسى بار شهخسلهرنىڭ ئىش . خاتىرىلىنىدىغان بىر بۆلهكنى كۆرسىتىدۇ

يتقاندا ئۇ رهسمىي ئۇسلۇبتىكى تهرجىمهھال  ئىزلىرىنىڭ خاتىرىسى بولۇپ، شهكىل تهرهپتىن ئېلىپ ئې-

ئهمما ئهنئهنىۋىي جهمهت نهسهبنامىلىرىده مهشھۇر شهخسلهرنىڭ تهرجىمهھالىال . دۇر) بىئوگرافىيه(
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بولۇشتهك ئهھۋالدىن پهرقلىق ھالدا، نهسهبنامىلهر ئىچىده ھهر بىر جهمهتتىن چىققان چوڭراق تۆھپىسى 

ئهنئهنىۋىي . الىنى قىستۇرۇشنىڭ ھېچقانداق زېيىنى يوقتۇربار شهخسلهرنىڭ تهرجىمهھال ماتېرىي

نهسهبنامىلهرگه ھهر بىر جهمهتتىن چىققان شهخسلهرنىڭ دۆلهت، مىللهت ۋه جهمئىيهتكه قوشقان 

تۆھپىلىرى، ھهتتا ئۆزى ياشىغان يهر ياكى جهمهتىگه قىلىپ بهرگهن بىرهر ئهھمىيهتلىك ئىشى ۋهجىدىن، 

 بايان قىلىشقا بېغىشالنغان مهخسۇس تهرجىمهھالالر قىستۇرۇلۇپ، كېيىنكى شۇ شهخسلهرنىڭ پهزىلىتىنى

  . ئهۋالدالرنىڭ شۇالرنىڭ ئىزىدىن مېڭىشى، شۇالرنى ئۈلگه قىلىشى مهقسهد قىلىنىاتتى

 ئادهتته ئهر ئهجدادالرنىڭ تهرجىمهھاللىرى ۋه ئايال ئهجدادالرنىڭ نىجهمهت تهرجىمهھاللىرى

ئايال ئهجدادالرنىڭ تهرجىمهھاللىرى يهنه جهمهت . شكه بولىدۇگه بۆلۈتهرجىمهھاللىرى دهپ ئىككى

ئىچىدىكى ئايال جىنىسلىق ئهجدادالرنىڭ تهرجىمهھاللىرى ۋه جهمهتتىن باشقا جهمهتلهرگه ياتلىق بولۇپ 

مهيلى قايسى خىلدىكى . لىشى الزىمالرنىڭ تهرجىمهھاللىرى دهپ پهرقلهندۈرۈ) ئايال(چىقىپ كهتكهن قىز 

 ئىزلىرى تونۇشتۇرۇلغان شهخسلهرنىڭ سۈرىتى -ىمهھال بولسۇن، شۇ تهرجىمهھالالرغا ھاياتى ۋه ئىش تهرج

ياكى شۇ شهخسلهرگه ئائىت ھېكايىلهر قىستۇرۇلۇپ، كېيىنكى ئهۋالدالرنىڭ ئۇالرنى ئېنىق بىلىش ۋه 

  .ىدۇتهسهۋۋۇر قىلىشىغا ئىمكانىيهت يارىتىل

ىغان تهرجىمهھالالرنىڭ بايانى چىن، تىلى ساپ ۋه ۋهزىنلىك جهمهت نهسهبنامىسى ئىچىگه قىستۇرۇلىد

شۇنداقال .  ئىبارىلهرنى ئىشلىتىشتىن پهرھىز قىلىنغان-بولۇپ، زىياده دهبدهبىلىك ۋه كۆپتۈرمه سۆز 

 كىچىكلىكىگه ھۆكۈم قىلىشنىڭ ئاساسى دهل –نهسهبنامىلهر ئىچىدىكى تهرجىمهھالالرنىڭ قىمىتىنىڭ چوڭ 

دېمهك، بۇنىڭدىن .  ئهھۋال خاتىرىلهندىمۇ ياكى مۇبالىغه بارمۇ دېگهنگه قاراشتىن ئىبارهتئۇالردا ئهمهلىي

كېيىن يېزىلىدىغان نهسهبنامىلهردىكى شهخسلهرنىڭ تهرجىمهھاللىرىمۇ نهسهبنامىلهرنىڭ تارىخ بولۇشتهك 

  . خۇسۇسىيىتى ئېتىبارى بىلهن شۇنداق يېزىلىشى زۆرۈر بولىدۇ

  ئهسهرلىرى ۋه باشقا يازمىالرئهت  سهن-ئهدهبيات . 7

 ئائىله ياكى جهمهتلهرنىڭ تارىخى بولغاچقا، ئۇنىڭ ئىچىده ئهلۋهتته جهمهتتىكى شهخسلهر هنهسهبنام

خهنزۇالرنىڭ ئالته سۇالله .  سهنئهت ئهسهرلىرى كهم بولسا بولمايدۇ-ئىجاد قىلىپ قالدۇرغان ئهدهبىيات 
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بنامىلىرىده جهمهت ئىچىدىن چىققان ئهدىب ۋه دهۋرىدىن كېيىن بارلىققا كهلگهن جهمهت نهسه

. سهنئهتكارالرنىڭ ئهسهرلىرى نهسهبنامه ئىچىگه كىرگۈزۈلىدىغان ئهھۋالالر بىر قهدهر كهڭ ئهۋج ئالغان

 سهنئهت -خهنزۇالرنىڭ شۇ دهۋرده بارلىققا كهلگهن بىر قىسىم نهسهبنامىلىرى ئۆزىدىكى ئهدهبىيات 

مۇنىنى بېيىتقان بولۇپ، ھهتتا ئۇالرنىڭ بهزىلىرى تارىخشۇناسلىققا، ئهسهرلىرى نهسهبنامىلهرنىڭ مهز

مهدهنىيهتكه، ئىقتىسادقا ۋه دىنغا چېتىلغانلىقى بىلهن سهۋهبىدىن، رهسمىي تارخىنامىلهر بىلهن ھۆسن 

ياۋروپالىقالردا بارلىققا كهلگهن بىر قىسىم نهسهبنامىلهردىمۇ ھهر بىر . تالىشااليدىغان ھالغا كهلگهن

شۇنداق بولغان ئىكهن، . مهتتىن چىققان ئهدىب ۋه سهنئهتكارالرنىڭ ئىجادىيهت ئىزلىرى قىستۇرۇلغانجه

ئهنئهنىۋىي نهسهبنامه قائىدىلىرى بويىچه ئۇيغۇرالرنىڭ نهسهبنامىلىرىدىمۇ ھهر بىر جهمهتتىن چىققان 

ېزىپ قالدۇرۇش ئارتۇقچه  سهنئهت ئىزلىرى ۋه مهھسۇالتلىرىنى ي-ئهدىب ۋه سهنئهتكارالرنىڭ ئهدهبىيات 

  . ئىش ئهمهستۇر

 سهنئهت ئهسهرلىرى كىرگۈزۈلىشى كېرهك؟ ئهلۋهتته –نهسهبنامىلهر ئىچىگه قايسى خىلدىكى ئهدهبىيات 

 سهنئهت ئهسهرلىرى بار –ناۋادا ئهدهبىيات . ھهممىال جهمهتتىن ئهدىب ۋه سهنئهتكارالر چىقىپ كهتمهيدۇ

ىلىقىغان قاراپ، نهسهبنامه ئىچىگه قىستۇرۇشقىمۇ، ياكى ئايرىم تۈپلهپ بولۇپ قالسا، ئۇالرنىڭ ئۇزۇن قىسق

 سهنئهت - سهنئهت ئهسهرلىرى  ئادهتته ئهدهبىيات - بۇنداق ئهدهبىيات . بىلله ساقالشقىمۇ بولىدۇ

 چهكلهر، -ساھهسىده ئىجاد قىلىنغان بارلىق تۈرلهر، جۈملىدىن شېئىرالر، قىسقا ھېكمهتلهر، خهت 

ئهمما . (مۇمكىنبولۇشى ... ، رهسىملهر، سۈرهتلهر،  ھۆسن خهت ئهسهرلىرى، ناخشىالر، بېغىشلىمىالر

ئومۇمهن شۇ .) خهنزۇالرنىڭ ئهنئهنىۋىي نهسهبنامىلىرى ئىچىگه قىستۇرۇلغىنى كۆپىنچه شېئىرالر بولغان

  . رۇشقا بولىدۇ سهنئهت ئهسهرلىرى بولسىال، ئهھۋالغا قاراپ نهسهبنامه ئىچىگه قىستۇ- خىلدىكى ئهدهبىيات 

 تهرىنىڭ - سهنئهت ئهسهرلىرى جهمهت ئهجدادلىرىنىڭ قان -جهمهت ئهزالىرى ياراتقان ئهدهبىيات 

ئۇالرنىڭ بهدهئىيلىك دهرىجىسىنىڭ قانچىلىك بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، ئۇالر ئىچىدىكى . مهھسۇلىدۇر

ىق قىممىتىنى ۋه زوقلىنىش قىممىتىنى مۇھىم بۆلهكلهر ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ، ئۆزلىرىنىڭ ماتېرىيالل

ئهمما، بىر جهمهت ئىچىدىن يېتىشىپ چىققان ئهدىب ۋه . بارغانسېرى كۆپ ئايان قىلىپ بارىدۇ
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سهنئهتكارالرنىڭ ئهسهرلىرىنىڭ شهكلى ھهر خىل، مهزمۇنى بهك مول ۋه كۆپ بولسا، ئۇنداقتا كېيىنكىلهر 

. نىڭ ئىجتىھاد بىلهن رهتلىشى زۆرۈر بولىدۇ) تۈزگۈچىلهرنهسهبنامىنى داۋامالشتۇرۇپ يازغۇچىالر ياكى (

االيدۇ ۋه هۋالدالر تېخىمۇ ئوبدان پايدىلىنشۇنداق قىلغاندىال نهسهبنامه ئىچىدىكى بۇ بۆلهكتىن كېيىنكى ئ

شۇنىڭ بىلهن بىرگه بىز شۇنى تهشهببۇس .  بۇنداق ئهسهرلهرمۇ كهڭ تارقىلىش ئىمكانىيىتىگه ئېرىشهلهيدۇ

، كىشىلهر ھازىرقى زامانغا خاس ئائىله جهمهت نهسهبنامىلىرىنى تۈزگهنده ياكى بۇرۇنقى قىلىمىزكى

 سهنئهت ئهسهرلىرىنى نهسهبنامه ئىچىگه كىرگۈزۈشته - نهسهبنامىلهرنى داۋامالشتۇرۇپ يازغاندا، ئهدهبىيات 

للىك ۋهسىقىلهرنى شى، قىممىتى بار بولغان ۋهكىۈئېھتىياتچانلىق بىلهن تاللىشى، سهرخىللىرىنى كىرگۈز

  .ئهۋالدالرغا يهتكۈزۈپ بېرىشى كېرهك

  جهمهت رهسىملىرى. 8

نهسهبنامه يېزىق، رهسىم، سخېما، سۈرهر، رهسىم، جهدۋهل ۋه تهزكىره ماتېرىياللىرىنى بىر گهۋده 

نهسهبنامىلهر گهرچه يېزىقنى . قىلغان ئۇنىۋېرسال ۋهسىقه بولۇپ، ئۇنىڭ ئىشلىتىلىش قىممىتى چوڭدۇر

س، سۈرهتلهرنى قوشۇمچه قىلىپ تۈزۈلسىمۇ، ئهمما بىر پارچه سۈپهتلىك رهسىم ياكى سۈرهت ھهر بىر ئاسا

دهۋردىكى جهمهت كىشىلىرىنىڭ مهنىۋىي قىياپىتىنى ۋه ئاالھىدىلىكىنى كېيىنكى دهۋرلهرگه تېخىمۇ 

ىستۇرۇشنىڭ سۈرهت ياكى رهسىملهرنى نهسهبنامه ئىچىگه ق. ئوبرازلىق ھالهتته يهتكۈزۈپ بېرهلهيدۇ

جهمهت ئهنئهنىسىنىڭ داۋاملىشىشىنى ئهڭ بىۋاسته ) يهنى رهسىم ياكى سۈرهت(ئهھمىيىتى شۇ يهردىكى، ئۇ 

كۆرۈنۈش بىلهن تهمىن ئېتىپ، نهسهبنامىنى يېزىق ماتېرىيالى بىلهنال چهكلىنىپ قالىدىغان ھالهتتىن 

. ئومۇمىي ھالهتته ئايان قىلىپ بېرهلهيدۇقۇتۇلدۇرۇپ، نهسهبنامىده ئېيتىلماقچى بولغان مهقسهدنى تېخىمۇ 

شۇ بويىچه بولغاندا، نهسهبنامىنىڭ مهزمۇنىنى بېيىتااليدىغان، كىشىلهرنىڭ نهسهب ماتېرىيالى ھهققىدىكى 

چۈشهنچىسىنى چوڭقۇرالشتۇرااليدىغان، نهسهبنامىنى جانلىق كۆرسىتهلهيدىغان سۈرهت ياكى رهسىملهرنى 

  .ۇنهسهبنامىگه قىستۇرۇشقا بولىد

. دىكى تهلهبكه ئۇيغۇن بولغان رهسىم ۋه سۈرهتلهرنى قىستۇرۇشقا بولىدۇيۇقىرىئومۇمهن، نهسهبنامىگه 

  :مۇمكىنبۇ رهسىم ياكى سۈرهتلهر تۆۋهندىكىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئېلىش 
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مهيلى ئۇ رهڭلىك ياكى رهڭسىز (بىر ئائىله ياكى جهمهتته ساقالنغان كونا سۈرهتلهر  :كونا سۈرهتلهر) 1

 بولۇپ، ئۇالر نهسهب ماتېرىيالىنى ئىسپاتالشتا ئهڭ يۇقىرىنىڭ تارىخىي قىممىتى ) لۇشىدىن قهتئىينهزهربو

  . دۇبۇنداق سۈرهتلهر نهسهبنامه ئىچىگه جهزمهن كىرگۈزۈلى. كېرهكلىك ئىبتىدائىي ماتېرىيالالردۇر

مالر تهرىپىدىن سىزىلغان بۇالر ۋاپات بولغان بۇرۇنقى ئهجدادالرنىڭ رهسسا: ئهجدادالر رهسىملىرى) 2

هسهبنامىلهرگه كىرگۈزۈشتىكى مهقسهد نئهجدادالرنىڭ سىزىلغان رهسىملىرىنى . رهسىملىرىنى كۆرسىتىدۇ

. ئهشۇ جهمهت ئهزالىرىنىڭ ئهشۇ ئهجدادالرغا بولغان ھۆرمىتىنى ئىپادىلهش ۋه ئۇالرنى ياد ئېتىشتىن ئىبارهت

ى ئاالقىدار بهلگىلىمىلهرنىڭ چهكلىشى بىلهن، كىشىلهر، ھهتتا ئۇيغۇرالردا قهدىمدىن بېرى ئىسالم دىنىدىك

بىز تارىخىمىزدا ئۆتكهن مهشھۇر . مهشھۇر شهخسلهرمۇ ئۆزلىرىنىڭ رهسىملىرىنى سىدۇرۇپ قالدۇرمىغان

دىن مۇتلهق ) پادىشاھالر، ئالىمالر، قهھرىمانالر، ئهدىبلهر ۋه شۇنىڭغا ئوخشاشالر(شهخسلهر 

مۇشۇ ئهھۋالغا قارىتا ھازىرقى زاماندا ئۇيغۇر رهسساملىرى .  رهسىمىنى ئۇچراتمايمىزكۆپچىلىكىنىڭ سىزىلغان

مهدهنىيهت تارىخىمىزدا ئۆتكهن بىر قىسىم مهشھۇر شهخسلهرنىڭ رهسىمىنى تهسهۋۋۇر قىلىپ سىزىپ چىقىتى 

ر كىشىلهر خۇددىي شۇنىڭغا ئوخشاش، ھهر بىر جهمهت ئۆزلىرىنىڭ جهمهتىدىن چىققان مهشھۇ. ۋه چىقماقتا

نىڭ رهسىمىنى بىلىنگهن جىسمانىي ئاالھىدىلىكلىرى ۋه كېيىنكىلهر ) ھېچبولمىغاندا دهسلهپكى ئهجدادى(

رسىي ئاالھىدىلىكلهر بويىچه تهسهۋۋۇر قىلىپ سىزىپ چىقىپ، ئۇالرنى نهسهبنامه ىۋۇجۇدىدا زاھىر بولغان ئ

همهتنىڭ نهسهبنامىسىده شۇ جهمهتنىڭ بهزى مىللهتلهرده ھهتتا ج. ئىچىگه ئورۇنالشتۇرسىمۇ بولىدۇ

. دهسلهپكى ئهجدادىنىڭ رهسىمى سىزىلىپ، نهسهبنامىنىڭ باش قىسمىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان) بىلىنگهن(

كېيىنرهك بارلىققا كهلگهن مهشھۇر شهخسلهرنىڭ رهسىملىرىمۇ ئوخشاشال سىزىلىپ، شۇالر ھهققىدىكى 

 ھهتتا ئهشۇالرنىڭ قوليازمىلىرىدىن بىرهر نۇسخا بهزىده. تهرجىمهھال قىسمىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان

  . قىستۇرىدىغان ئهھۋالالرمۇ بار

بۇ خۇسۇسهن ئهجدادالر ئولتۇراقالشقان جايالردىكى : ئهجدادالرنىڭ تۇرالغۇلىرىنىڭ رهسىملىرى) 3

هسلىھهلىرىنى  ئارامالر ۋه شۇالر سالدۇرغان باشقا خىلدىكى تۇرالغۇ ئ–ئىمارهتلهر، قهلئه ۋه سارايالر، ھويال 

ئهجدادالرنىڭ تۇرالغۇلىرى ئۇالر ياشىغان، پائالىيهت قىلغان ۋه ئاۋۇپ كۆپهيگهن جايالر بولۇپ، . كۆرسىتىدۇ
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شۇنىڭغا مۇناسىپ ھالدا نهسهبنامىلهرده ئهشۇ تۇرالغۇالرنىڭ رهسىم ۋه سۈرهتلىرىنىڭ بولۇشى ئارتۇقچه ئىش 

ىرىنىڭ تۇرالغۇلىرىنىڭ رهسىملىرى كىرگۈزۈلىدىغان خهنزۇالرنىڭ نهسهبنامىلىرىگه ئهجدادل. ئهمهستۇر

ئۇالرنىڭ نهسهبنامىلىرىده ئهجدادلىرىنىڭ ئىبادهت سورۇنلىرى ۋه قهبرىلىرىنىڭ . ئهھۋال كۆپ ئۇچرايدۇ

ھهتتا بهزى نهسهبنامىلهرده ئهجدادلىرى تۇرغان ئىمارهتلهرنىڭ شهكلى . رهسىملىرى ئېرىنمهي كىرگۈزۈلگهن

بهزىلىرىگه شۇالر ياشىغان جايالرنىڭ تهپسىلىي جۇغراپىيىلىك تۈزۈلۈش ئهھۋالىدىن سىزىپ كۆرسىتىلگهن، 

خهنزۇالردا يېقىنقى دهۋرلهرگىچه ھهر بىر جهمهتنىڭ ئىبادهتخانىلىرى بار بولغان . مهلۇماتالر قالدۇرۇلغان

ھازىرقى . بولۇپ، بۇنداق ئىبادهتخانىالرنىڭ رهسىملىرى نهسهبنامىلهر ئىچىگه سىزىپ كىرگۈزۈلگهن

دهۋردىكى نهسهبنامىلهرگه بولسا قهدىمدىن قېلىپ قالغان جهمهت تۇرالغۇلىرىنىڭ سۈرهتلىرىمۇ 

ئهجداد تۇرالغۇلىرىنىڭ يهنه بىر تۈرى ئۇالرنىڭ قهبرىلىرى بولۇپ، قهبرىلهرنىڭ رهسىملىرىمۇ . كىرگۈزۈلگهن

، ئۇيغۇرالرمۇ نهسهبنامه خۇددىي شۇنىڭدهك. بهزى نهسهبنامىلهرگه قوشۇمچه قىلىنىپ قىستۇرۇلغان

 - تۈزگهنده ئهجدادلىرىنىڭ تۇرالغۇلىرىنىڭ، جۈملىدىن ئۇالر ياساپ قالدۇرغان ساراي، ئىمارهت، باغ 

لهرنىڭ رهسىملىرىنى ئۇالرنىڭ جۇغراپىيىلىك ئورنى ھهققىدىكى مهلۇماتالر بىلهن قوشۇپ ... ۋاران، قهلئه، 

چۈنكى كىشىلهر شۇنىڭغا ئىشىنىپمۇ قالىدۇكى، بىر . قتۇرنهسهبنامىلهرگه قىستۇرۇشىنىڭ ئارتۇق يېرى يو

جهمهتنىڭ گۈللىنىشى ياكى ۋهيران بولۇشى باشقا ئامىلالر بىلهن بىر ۋاقىتتا شۇ جهمهتنىڭ تۇرغان جايى، 

بىز گهرچه بىر جهمهتنىڭ . تېخىمۇ كونكرېت ئېيتقاندا تۇرالغۇلىرى بىلهنمۇ مۇناسىۋهتلىك بولۇپ قالىدۇ

ىلهن ئۇنىڭ گۈللىنىشى ياكى خاراپلىشىشى ئوتتۇرىسىدا قانچىلىك باغلىنىشنىڭ بارلىقىغا بىر تۇرغان يېرى ب

نهرسه دېيهلمىسهكمۇ، ئهمما جهمهتلهر ياشىغان تۇرالغۇالردا ئهجدادالرنىڭ ئىزىنىڭ قالغانلىقى، ئۇالرغا 

پائالىيهتلىرىنىڭ شۇ ئهجدادالرنىڭ قان تهرىنىڭ سىڭگهنلىكى، ئهجدادالرنىڭ نۇرغۇن مهدهنىي، ھاياتىي 

دا تىلغا ئېلىنغان ماتېرىيالالرنى يۇقىرىنى نهزهرده تۇتقاندا، ... تۇرالغۇالر بىلهن باغلىنىشلىق بولغانلىقى، 

  .نهسهبنامىلهرگه كىرگۈزۈپ قويۇش ئهرزىيدىغان ئىش دهپ قارايمىز

  نهسهبنامىنىڭ رهت نومۇرى. 9

هتلهرده، قهدىمىي نهسهبنامىلهر ۋه نهسهب نهسهبنامه يېزىش ۋه ساقالش ئهنئهنىسى بار مىلل
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همهت ئىچىدىال ساقلىنىدىغان بولۇپ، جهمهت سىرتىغا تارقىتىش ۋه يات جهمهت كىشىلىرىگه جخاتىرىلىرى 

جهمهت ئىچىدىكى كىشىلهرنىڭ نهسهبنامىلهرنى ئېھتىياتچانلىق بىلهن . ئارىيهت بېرىش چهكلىنهتتى

ت سىرتىغا تارقىتىۋهتمهسلىكىگه كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن، ساقلىشىغا، يۈتتۈرىۋهتمهسلىكىگه، جهمه

نهسهبنامىلهر تۈزۈلۈپ بولغاندىن كېيىن، ھهر بىر ئائىلىنىڭ ساقلىشىغا بېرىلگهن ھهر بىر نهسهبنامىلهرگه 

ھهر بىر ئائىلىدىكى كىشىلهر نهسهبنامىلهرنى ئالغاندا نومۇر بويىچه ئېلىپ . بىردىن نومۇر بهلگىلىنهتتى

شۇنىڭغا مۇناسىپ ھالدا، يهنه . دا تىلغا ئېلىنغان نهسهبنامىنىڭ رهت نومۇرىدۇريۇقىرىمانا بۇ . تتىئىشلىته

، ئائىلىلهرگه تارقىتىلغان )تىراژى(ھهر بىر نهسهبنامه ئۈستىگه بېسىلغان نهسهبنامىنىڭ ئومۇمىي سانى 

مى قاتارلىق مهزمۇنالر نهسهبنامىلهرنىڭ سانى ھهمده نهسهبنامىلهرنى تاپشۇرۇپ ئالغۇچىالرنىڭ ئىس

نهسهبنامىنىڭ رهت نومۇرىنىڭ ئېنىقلىقى سهۋهبىدىن، ناۋادا نهسهبنامىلهر جهمهت سىرتىغا . يېزىالتتى

شۇنىڭ بىلهن . پ كهتسه ياكى بۇزۇلۇپ كهتسه، مهسئۇل كىشىنى ئاسانال سۈرۈشتۈرۈپ تاپقىلى بولىدۇىلىتار

باشقا جهمهت كىشىلىرىنىڭ يامان نىيهتته بىرگه، نهسهبنامىنىڭ رهت نومۇرى نهسهبنامىلهرنى 

  .ئۆزگهرتىۋېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى ئوبدان تهدبىردۇر

  

  بهلگىلهش سىستېمىسىىنومۇرتهرتىپ نهسهبنامىده . 4

نهسهبنامه ئىچىده ۋه شهجهرىده بىر جهمهتكه تهئهللۇق شهخسلهر كۆپ بولىدىغانلىقى ئۈچۈن، 

 ئهۋالدلىق تهرتىبىنى بىلىشكه كۆپ ياردهم –قويۇش ئۇالرنىڭ ئهجداد ئۇالرنىڭ يالغۇز ئىسمىنىال يېزىپ 

نهسهبنامه ئىچىده بولسۇن ياكى شهجهرىده بولسۇن، كۆپىنچه خاتىرىلىنىدىغان كىشى ئىسمى . بېرهلمهيدۇ

كۆپ بولىدىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرنى كۆرگۈچىلهر ۋه ئوقۇغۇچىالر نهسهبنامىدىكى مهلۇم بىر كىشىنىڭ 

هسهب زهنجىرى ئىچىدىكى ئهۋالد تهتىبىنى ياكى ئۇنىڭ قايسى ئهۋالدنىڭ قانچىنچى پهرزهنتى ئومۇمىي ن

مۇشۇنداق قىيىنچىلىقنى تۈگىتىش ئۈچۈن، نهسهبنامه . ئىكهنلىكىنى ئاسان پهرقلهندۈرگىلى بولمايدۇ

شۇڭالشقا، . ئىچىدىكى ھهر بىر شهخسنى نومۇر بهلگىلهش ئارقىلىق پهرقلهندۈرگىلى ۋه تونۇغىلى بولىدۇ

 نهسهبنامه ۋه شهجهره ئىچىدىكى بىر جهمهتكه تهۋه كىشىلهرنى نومۇر غهرب نهسهبشۇناسلىق ساھهسىده



 116 

 -  بىرى بىلهن بولغان ئهجداد -  بىرىدىن پهرقلهندۈرىدىغان ۋه ئۇالرنىڭ بىر -بهلگىلهش ئارقىلىق بىر 

 ــــ نهسهبنامىگه نومۇر ئۇسۇلئهۋالدلىق مۇناسىۋىتىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىدىغان بىر قانچه خىل 

 بۇ ئۇسۇلالر ئىچىده كۆپ . بارلىققا كهلگهن(Genealogical Numbering System)بهلگىلهش سىستېمىسى 

  تىزىمغا ئېلىش ئۇسۇلى،(Sosa-Stradonitz Method)قوللىنىلىدىغىنى سوسا سترادونىتز مېتودى 

(Registering System)  ،NGSQ ئۇسۇلى  (NGSQ System)،ھېنرى سىستېمىسى  (Henry System)  ،

 Meurgey de)، مۇرگېي دې تۇپىگنىي سىستېمىسى  (d’Aboville System) ئابوۋىللې سىستېمىسى

Tupigny System)  پاما سىستېمىسى – ۋه ۋىللېرس  (Villiers/Pama System)  قاتارلىقالردىن ئىبارهت

ىگه قاراپ، نهسهب خاتىرىسىدىكى ھهر بىر كىشىگه بولۇپ، بۇالرنىڭ ھهمىسى ئهجدادتىن ئهۋالد يۆنىلىش

  . نومۇر بهلگىلهپ پهرقلهندۈرىدىغان ئۇسۇلالردۇر

نهسهبشۇنامىگه نومۇر بهلگىلهش سىستېمىلىرىنى ئۇالردا نومۇر بهلگىلهش يۆنىلىشىنىڭ ئهجدادتىن 

بىرى، : كه بولىدۇئهۋالدقا ياكى ئهۋالدتىن ئهجدادقا بولغان يۆنىلىش پهرقىگه ئاساسهن ئىككىگه بۆلۈش

ئهۋالدتىن ئهجدادقا قاراپ نومۇر بهلگىلهش ئۇسۇلى؛ يهنه بىرى، ئهجدادتىن ئهۋالدقا قاراپ نومۇر 

يۇقىرىقى ئۇسۇلالر ئىچىده پهقهت سوسا سترادونىتز مېتودىال ئهۋالدتىن ئهجدادقا قاراپ . بهلگىلهش ئۇسۇلى

ىن ئهۋالدقا قاراپ نومۇر بهلگىلهش ئۇسۇلىغا قالغانلىرى ئهجدادت. نومۇر بهلگىلهش ئۇسۇلىغا تهۋهدۇر

  . بىرلهپ چۈشهندۈرىمىز–تۆۋهنده ئۇالرنى بىر . مهنسۇبتۇر

Ⅰنومۇر بهلگىلهش ئۇسۇلى يۆنىلىشى بويىچه ئهجداد– ئهۋالد   

بۇ ئۇسۇل يهنه سوسا . سوسا سترادونىتز مېتودىغا تهۋه بولىدۇ يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتكهندهك، بۇ ئۇسۇلغا

بۇ بىر جهمهتكه تهۋه بولغان بارلىق كىشىلهرنى .  دهپمۇ ئاتىلىدۇ)Ahnentafel(ى ئاخنېنتافېل مېتودى ياك

بىرىنچى ئهجدادتىن تارتىپ تهرتىىب بىلهن كېيىنكى ھهر بىر بوغۇندىكى ئهۋالدالر يۆنىلىشىگه قاراپ نومۇر 

   .بهلگىلهپ پهرقلهندۈرىدىغان ئۇسۇلدۇر

 نومۇرىنى بهلگىلىۋېلىپ، 1ئۆزىگه ) »مهن«ملىدىن نۆۋهتتىكى جۈ( ئهڭ ئاخىرىقى ئهۋالد  ئۇسۇلدابۇ

نى ) بوۋىسىيهنى  (ئاتىسىىسىنىڭ ئات نومۇرى بىلهن، 3 نومۇرى بىلهن، ئانىسىنى 2ىسىنى ئاتئاندىن 
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ئانا تهرهپ (ىسى ئات نومۇرى بىلهن، ئانىسىنىڭ 5نى ) مومىسىيهنى (ىنىڭ ئانىسى ئاتىس نومۇرى بىلهن، 4

 ...،  نومۇرى بىلهن7نى ) ئانا تهرهپ مومىسى(ومۇرى بىلهن، ئانىسىنىڭ ئانىسى  ن6نى ) بوۋىسى

ئهلۋهتته، ناۋادا بىلىنگهن ئهجدادالر كۆپ بولسا، ئۇالرنى ئالدى بىلهن ئاتا تهرهپنىڭ . ىنىدۇئىپادىل

لى بىلهن سىنى ۋه ئانىسىنى تهرتىب نومۇرى قويۇش ئۇسۇئاتىئاتىسىنى ۋه ئانىسىنى، ئاندىن ئانا تارهپنىڭ 

ى شۇ شهخسنىڭ نىڭ تهرتىب نومۇرئاتىسىبۇنىڭدا ھهر قانداق بىر شهخسنىڭ . بىلهن ئىپاده قىلىنىدۇ

 تهرتىب نومۇرىغا ئاتىسىنىڭئۇنىڭ ئانىسىنىڭ  تهرتىب نومۇرى . ىلىك نومۇرى بولىدۇنومۇرىنىڭ بىر ھهسس

  . بىر قوشۇلغاندىكى سان بولىدۇ

نۆۋهتتىكى ) ئېنىقالنغان(ىچه بولغان سانالر بىر جهمهتتىكى  ك15بۇ خىل ئۇسۇلدا بىردىن تارتىپ 

.  بوغۇن كىشىلهرنىڭ ۋهكىللىك نومۇرلىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ4دىن ھېسابلىغاندا ) »مهن«يهنى (كىشى 

  :خۇددىي تۆۋهندىكىدهك

      مهن1

      ئاتىسى2

      ئانىسى3

      ئاتىىنىڭ ئاتىسى4

      ئاتىنىڭ ئانىسى5

  ئاتىسى    ئانىنىڭ 6

      ئانىنىڭ ئانىسى7

      ئاتىنىڭ ئاتىسىنىڭ ئاتىسى8

      ئاتىنىڭ ئاتىسىنىڭ ئانىسى9

     ئاتىنىڭ ئانىسىنىڭ ئاتىسى10

     ئاتىنىڭ ئانىسىنىڭ ئانىسى11

     ئانىنىڭ ئاتىسىنىڭ ئاتىسى12

     ئانىنىڭ ئاتىسىنىڭ ئانىسى13

     ئانىنىڭ ئاتىسىنىڭ ئاتىسى14

  نىڭ ئانىسى   ئانىنىڭ ئانىسى15

 مۇشۇ تهرزده، بىر كىشى ئۆزى ئېنىقالپ چىققان بىۋاسته ئهجدادلىرى ئىچىدىكى ھهر بىر شهخسكه 
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چۈنكى تهرتىب نومۇرى ئىچىدىكى (يۇقىرىقىدهك نومۇر بهلگىلهپ، ئۇالرنىڭ بوغۇن تهرتىبىنى ھهم جىنسىنى 

ايال جىنىسلىق ئهجدادالرغا ۋهكىللىك جۈپ تهرتىب سانالر ئهر جىنسىلىق ئهجدادالرغا، تاق تهرتىب سانالر ئ

  .سىمۋوللۇق رهۋىشته ئىپادىلىسه بولىدۇ.) قىلىدۇ

Ⅱ نومۇر بهلگىلهش ئۇسۇلى يۆنىلىشى بويىچه ئهۋالد– ئهجداد   

بۇ ئۇسۇلدا كىشىلهر ئۆزىلىرى ئېنىقالپ چىققان ئهجدادلىرىغا نومۇر بهلگىلهشته ئۆزىدىن تارتىپ ئهمهس 

 ھهمده دهسلهپكى ئهجداد دهپ بېكىتىلگهن كىشىدىن تارتىپ تاكى ئۆزىگىچه بهلكى، ئېنىقالپ چىقىلغان

بولغان ئارىدىكى ھهممه بوغۇندىكى ئهجدادالرغا نومۇر بهلگىلهپ، ئۇالرنىڭ جىنىس پهرقىنى ھهم بوغۇن 

دهك، بۇ يۇقىرىدا تىلغا ئالغان. پهرقىنىشۇنداقال باشقا ئۇچۇرالرنىمۇ ئهشۇ نومۇرالر ئارقىلىق ئىپادىلىيهلهيدۇ

  .ئۇسۇلغا تهۋه نومۇر بهلگىلهش سىستېمىلىرى بىر قانچه بولۇپ، ئۇالرنى ئايرىپ ئىزاھاليمىز

 – يىلى ئامېرىكىدا يېڭى ئېنگالند تارىخ – 1870 بۇ ئۇسۇل :تىزىمالش سىستېمىسى. 1

تىم ده تۇنجى قې» يېڭى ئېنگالند تارىخ ۋه نهسهب تىزىملىكى«نهسهبشۇناسلىق جهمئىيىتى تهرىپىدىن 

ئارقىلىق ھهر ...) ، ⅰ ،ⅱ ،ⅲ(ۋه رىم رهقىمى ...) ، 3، 2، 1(بۇنىڭدا ئهرهب رهقىىمى . ئىشلىتىلگهن

  .قايسى بوغۇندىكى كىشىلهر ئايرىپ كۆرسىتىلىدۇ

  )-  بىرىنچى بوغۇن- (  
      دهسلهپكى ئهجداد1
2       ⅰپهرزهنت      

        ⅱ  ئهۋۋالدى يوق(    پهرزهنت(  
        ⅲئهۋالدى يوق(رزهنت      په(  

3       ⅳپهرزهنت      
  )ئىككىنچى بوغۇن     (

       پهرزهنت 2
       ⅰ    ئهۋالدى يوق(     نهۋره(  
       ⅱ    ئهۋالدى يوق(    نهۋره(  

       پهرزهنت3
  4        ⅰ     

  ) - ئۈچىنچى بوغۇن -      (
         نهۋره4

      5       ⅰئهۋره    
                     ⅱ  ئهۋالدى يوق(  ئهۋره(  

      6       ⅲئهۋره    
      7       ⅳئهۋره    
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 ھېنرىي سىستېمىسىمۇ ئهجدادتىن ئهۋالدقا قاراپ بىر جهمهتتىكى كىشىلهرگه :ھېنرىي سىستېمىسى. 2

  يىلى– 1935نومۇر بهلگىلهش سىستېمىسى بولۇپ، بۇ سىستېما رېگىنالد بۇچانان ھېنرىي تهرىپىدىن 

يهنى دهسلهپكى ئهجداد دهپ بېكىتىلگهن .  دىن باشلىنىدۇ1بۇ سىستېما . ئامېرىكىدا پهيدا قىلىنغان

 بولىدۇ، ئىكىنچى ئوغلىنىڭ 11ئۇنىڭ چوڭ ئوغلىنىڭ نومۇرى .  بولىدۇ1كىشىنىڭ ۋاكالهت نومۇرى 

 بۇ سىستېما ئارقىلىق .بۇ مۇشۇ تهرتىبته داۋام قىلدۇرۇلىدۇ.  بولىدۇ13 بولىدۇ، ئۈچىنچىسىنىڭ 12نومۇرى 

بهلگىلهنگهن نومۇرالرغا ئاساسلىنىپ، كىشىلهر ئۆز ئهجدادلىرى ئوتتۇرىسىدىكى تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىنى 

ھېنرىي سىستېمىسىدا ئهگهر بىر كىشىنىڭ توققۇزدىن ئارتۇق پهرزهنتى بولغان . تۈرلهپ چىقىپ بىلهلهيدۇ

 – 12 بولسا B پهرزهنت ئۈچۈن، – 11 بولسا A. چۈن بهلگىسى ئونىنچى پهرزهنت ئۈXبولسا، ئۇنداقتا 

ھېنرىي سىستېمىسىنىڭ تۈزىتىلگهن . بهلگىلىنىدۇ....  پهرزهنت ئۈچۈن، – 13 بولسا Cپهرزهنت ئۈچۈن، 

 دىن كېيىنكى پهرزهنتلىرىنىڭ – 10نۇسخىسىدا توققۇزدىن ئارتۇق پهرزهنتى بار بولغان كىشىلهرنىڭ 

 بىلهن ئىپدىلهنمهستىن، بهلكى رهقهم ئارقىلىق ئىپادىلىنىپ تىرناق ۋهكىللىك سانى التىن ھهرپلىرى

  :بۇنىڭ كونكرېت ئۇسۇلى مۇنداق بولىدۇ.  ئىچىگه ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ

              تۈزىتىلگهن ھېنرىي سىستېمىسىئهنئهنىۋىي ھېنرىي سىستېمىسى

  دهسلهپكى ئهجداد. 1         دهسلهپكى ئهجداد                      . 1
  پهرزهنت. 11           پهرزهنت                            . 11     

  نهۋره. 111                 نهۋره                         . 111           
  ئهۋره. 1111                        ئهۋره                   . 1111                 

   ئهۋره.1112                     ئهۋره                    .   1112                 
  نهۋره. 112             نهۋره                              . 112           

  پهرزهنت.  12          پهرزهنت                             .  12     
  نهۋره. 121                 نهۋره                           . 121

     ئهۋره .1211                  ئهۋره                          . 1211                     
  ئهۋره.1212                ئهۋره                           . 1212                 

  نهۋره. 122          نهۋره                                 . 122           
  ئهۋره.1221                ئهۋره                           . 1221                 

  نهۋره. 123          نهۋره                                 . 123           
  نهۋره. 124           نهۋره                                . 124           

  نهۋره. 125          نهۋره                                 . 125           
  نهۋره. 126         نهۋره                                  . 126           
  نهۋره. 127         نهۋره                                  . 127           
  نهۋره. 128                             نهۋره              . 128           
  نهۋره. 129         نهۋره                                  . 129           
           12X .                                  نهۋره. (10)12        نهۋره 
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 قاراپ بىر جهمهتتىكى  ئابوۋىللې سىستېمىسىمۇ ئهجدادتىن ئهۋالدقا:ئابوۋىللې سىستېمىسى. 3

 يىلى – 1940كىشىلهرگه نومۇر بهلگىلهش سىستېمىسى بولۇپ، بۇ سىستېما قاكۋىس ئابوۋىللې تهرىپىدىن 

بۇ سىستېما ھېنرىي سىستېمىسىدىن پهقهت بىر بوغۇندىكى توققۇزدىن . فرانسىيهده ئوتتۇرىغا قويۇلغان

رتىب نومۇرىنى رىم رهقىمى ياكى تىرناق ئىچىده ئاشقان ئونىنچى ۋه ئۇنىڭدىن كېيىنكى پهرزهنتلهرنىڭ ته

  .كۆرسىتىش جهھهتته پهرقلىنىدۇ)  دېگهندهك1.1.3.10يهنى (كۆرسهتمهستىن، بىۋاستىال 

 بۇ فرانسىيهلىك نهسهبشۇناس جاكۋېس مۇرگېي دې تۇپىگنى :مۇرگېي دې تۇپىگنى سىستېمىسى. 4

مىسى بولۇپ، بۇنىڭدا ھهر بىر بوغۇن رىم  يىلى تۈزگهن نهسهبنامىگه نومۇر بهلگىلهش سىستې– 1953

. رهقىمى ئارقىلىق ئىپادىلىنىپ، ھهر بىر بوغۇندىكى پهرزهنتلهرنىڭ تهرتىب نومۇرىدىن پهرقلهندۈرىلىدۇ

خۇددىي . پهرزهنتلهرنىڭ سانى ۋه تهرتىب نومۇرى بولسا ئهرهب رهقىمى ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ

  :تۆۋهندىكىدهك

Ⅰدهسلهپكى ئهجداد   
  Ⅱ-1 پهرزهنت  

            Ⅲ-1نهۋره   
                  Ⅳ-1ئهۋره   
                  Ⅳ-2ئهۋره   

           Ⅲ-2نهۋره   
           Ⅲ-3نهۋره   
           Ⅲ-4نهۋره   

   Ⅱ-2پهرزهنت   
           Ⅲ-5نهۋره   

                 Ⅳ-3ئهۋره   
                 Ⅳ-4ئهۋره   
                 Ⅳ-5ئهۋره   

           Ⅲ-6نهۋره   

  

 ئهسىرده جهنۇبىي ئافرىقىدا – 19 پاما سىستېمىسى – ۋىللېرس : پاما سىستېمىسى–ۋىللېرس . 5

كرىستوفېل كوتزې دې ۋىللېرس تهرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان نومۇر بهلگىلهش سىستېمىسى بولۇپ، ئۇ 

. ى كورنېلىس پاما تهرىپىدىن تۈزىتىپ تولۇقالنغانكېيىن قهنۇبىي ئافرىقا نهسهبشۇناسلىق جهمئىيىتىدىك

بۇ سىستېمىده ئالدى بىلهن ھهر قايسى بوغۇن ئۈچۈن .  پاما سىستېمىسى دهپ ئاتالغان–شۇڭا ۋىللېرس 
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  :مهسىلهن. التىن ھهرپلىرى بېكىتىلىدۇ، بىر بوغۇندىكى پهرزهنتلهر بولسا رهقهم ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ

    a دهسلهپكى ئهجداد   
         b1 پهرزهنت   

                c1نهۋره   
                c2نهۋره   

                    d1ئهۋره   
                    d2ئهۋره   

                c2نهۋره    
                c3نهۋره   

          b2پهرزهنت   
                c1نهۋره   

                     d1ئهۋره   
                     d2ئهۋره   
                     d3ئهۋره   

                c2نهۋره   
                c3نهۋره   

  

يۇقىرىدا تونۇشتۇرۇلغان نهسهبنامىگه نومۇر بهلگىلهش سىستېمىلىرى خهلقئارا نهسهبشۇناسلىقتا كۆپ   

 تهتقىقاتىنى ئىلمىي رهۋىشته ئېلىپ بېرىش ھهمده قوللىنىلىدىغان سىستېمىالر بولۇپ، بۇالر نهسهبشۇناسلىق

 ئهۋالدلىق مۇناسىۋىتىنى قاتلىمى –نهسهبنامىلهرنى نهسهبنامىده بايان قىلىنغان كىشىلهرنىڭ ئهجداد 

شۇڭا، نهسهبنامه تهتقىقاتى . ئېنىق رهۋىشته ئىپادىلهپ بېرىش ئىشلىرىدا ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه

. امه يېزىقچىلىقىده دهسلهپتىال مهزكۇر ئۇسۇلالرنى ئۈگىنىپ ئىگىلهشكه توغرا كېلىدۇياكى ئهمهلىي نهسهبن

بىز يۇقىرىدىكى ئۇسۇلالرنىڭ مۇرهككهپلىكىنى شۇنداقال ئهمهلىي ئىشلىتىشكه بولىدىغان بىر نومۇر 

ن بهلگىلهش سىستېمىسىنى تۈزۈشنىڭ زۆرۈرىيىتىنىق كزده تۇتۇپ، نهسهبنامىده قوللىنىشقا بولىدىغا

تۆۋهندىكى ئىككى خىل ئۇسۇلنى تونۇشتۇرىمىز ھهم نهسهب تهتقىقاتى بىلهن شۇغۇلالنغۇچىالرنىڭ 

  :ئىشلىتىشىگه تهۋسىيه قىلىمىز

بۇنى يهنه ئۆز ئىچىدىن ئىككى خىل . بىرى، ھهر بىر ئهۋالدنى پهرقلهندۈرۈپ نومۇر بهلگىلهش ئۇسۇلى

  :شهكىلگه ئايرىشقا بولىدۇ

بۇ خهلقئارادا كۆپ قوللىنىلىدىغان . نى بىرلهشتۈرۈپ بهلگىلهش ئۇسۇلىهمرهقبىرى، ھهرپلهر بىلهن 
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 ھهرپىنى "a" گه) دهپ بهلگىلىۋېلىنغان كىشى (بىر ئۇسۇل بولۇپ، ئۇنىڭدا دهسلهپكى ئهجداد

دهپ نومۇر ... ، b1 ،b2 ،b3 كىچىكلىك تهرتىبى بويىچه –بهلگىلىۋېلىپ، ئۇنىڭ پهرزهنتلىرىگه چوڭ 

 ھهمشىرىلىرىمۇ بار بولغان بولسا، -ن دهسلهپكى ئهجدادنىڭ قېرىنداش ئېنىقالنغاهر ئهگ. بهلگىلىنىدۇ

 aئهگهر بىرال بولسا، نومۇرسىز . دېگهن نومۇرالر ئارقىلىق بهلگىلىنىدۇ ... ،a1 ،a2 ،a3ئۇنداقتا ئۇالر 

  . بىلهنال ئىپادىلهنسه بولىدۇ

ىنچى بالىسىنىڭ ئىككىنچى بالىسىنىڭ  دېگهن نومۇر دهسلهپكى ئهجدادنىڭ تۆت"b4c2d3"مهسىلهن، 

 دېگىنى دهسلهپكى ئېنىق بولمىغان بىر ئهجدادنىڭ "a3b2c4d5. "ئۈچىنچى بالىسىنى كۆرسىتىدۇ

پهرزهنتلىرى ئىچىدىكى ئۈچىنچىسىنىڭ ئىككىنچى بالىسىنىڭ تۆتىنچى بالىسىنىڭ بهشىنچى بالىسى 

هبنامىده ھهر بىر شهخسنىڭ ئىسمىنىڭ ئالدىغا بۇنداق نومۇرلۇق ئىپادىلهرنى نهس. دېگهننى ئىپادىلهيدۇ

ئهگهر بىر كىشىنىڭ ئاتىسى ياكى ئانىسىدىن . بهلگىسى ئىچىگه ئېلىپ ئورۇنالشتۇرۇشقا بولىدۇ[        ] 

بىرى ئۈگهي بولسا، ئۇنداقتا ئۇنىڭ ئىككى تهرهپتىكى پهرزهنتلهر ئىچىدىكى رهت تهرتىبى كۆپىنچه ئوخشاش 

قى نومۇر يۇقىرىىك، ئۇنىڭ ئانىسى تهرهپتىن نهچچىنچى ئهۋالد ئىكهنلىكىنى بولمايدىغانلىقى سهۋهبل

ئهگهر . ئىچىگه ئورۇنالشتۇرۇشقا بولىدۇ(      ) بهلگىلهش ئۇسۇلى بويىچه ئىپادىلهشكه ۋه بۇ ئىپادىنى 

خىل قى ئىككى يۇقىرىھهر ئىككى تهرهپتىكى تهرتىب بهلگىسىنى بىرال ۋاقىتتا يېزىشنى خالىسا، ئۇنداقتا 

 غهرب.  ئارقا تىزىپ كۆرسىتىشكه بولىدۇ–تىرناقنى ئاتىسىغا ياكى ئانىسىغا ئۆزلىك تهۋهلىكى بويىچه ئارقىمۇ 

دىكى نومۇر بهلگىلهش ئۇسۇلىدا ئىشلىتىلىدىغىنى ئهرهب رهقىمى يۇقىرىئهللىرىدىكى كۆپ قىسىم خهلقلهرده 

. ىچه ئهرهب رهقىمىنى ئىشلهتسه بولىدۇبولماستىن، بهلكى رىم رهقىمى بولۇپ، ئۇيغۇرالر ئادىتى بوي

ئهلۋهتته، ھهر بىر شهخسنىڭ بهلگىلهنگهن نومۇرى مۇقىم نهرسه بولۇپ ھېسابالنسىمۇ، ئهمما بهزى 

جهمهتلهرنىڭ تارىختا ياشىغان باشقا ئهجدادلىرىنىڭ بايقىلىشى بىلهن، ئۇالرنىڭ جهمهتىدىكى شهخسلهرگه 

 ئهۋالدتىن 26يهنه بىر ئهھۋال شۇكى، ناۋادا بايقالغان ئهجدادالر . يېڭىدىن نومۇر بهلگىلهشكه توغرا كېلىدۇ

 ئهۋالدتىن – 26 ھهرپال بولغانلىقى سهۋهبلىك، 26ئېشىپ كهتسه، ئۇنداقتا التىن يېزىقىدا پهقهت 

ئهلۋهتته، بۇ خىل ئۇسۇلدا جهزمهن .  بولماي قالىدۇمۇمكىنكېيىنكى ئهۋالدالرنى ھهرپ بىلهن ئىپادىلهشكه 
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كىشىلهر مۇناسىپ كۆرسه ئۇيغۇر يېزىقىدىكى . مۇمكىنھهرپلىرىنى ئىشلىتىش زۆرۈر بولماسلىقى التىن 

گهر ئۇيغۇر هئ. قى ئۈنۈمگه يهتسىمۇ بولىدۇيۇقىرىھهرپلهرنى رهقهملهرگه قوشۇپ ئىشلىتىش ئارقىلىق، 

بۇ . نىشقا بولىدۇلنى قوللىئۇسۇ ھهرپمۇ يهتمهيدىغان ئهھۋال بولسا، ئۇنداقتا تۆۋهندىكى 32يېزىقىدىكى 

  :ئۇسۇل مۇنداق بولىدۇ

 دهسلهپكى ئهجدادنى ئېنىقالنغان بۇنىڭدا: يهنه بىر، ساپ رهقهملهر بىلهن نومۇر بهلگىلهش ئۇسۇلى

قويۇپ بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ  ) - ( رهقىمى بىلهن ئىپادىلهپ، ئۇنىڭ ئارقىسىغا قىسقا سىزىقچه " 1"

" 2 "پهرزهنتىگهئىككىنچى . دهپ بهلگىلىنىدۇ" 1-1 "ى سېلىپ، ئۇن" 1" رهت نومۇرى پهرزهنتىگهبىرىنچى 

ئېنىقلىيالىغان . دهپ بهلگىلىنىدۇ" 1-5 "پهرزهنتىبهشىنچى . دهپ بهلگىلىنىدۇ" 1-2"نومۇرىنى سېلىپ، 

" 1- 1-2-6"نىڭ ئىككىنچى بالىسىنىڭ ئالتىنچى بالىسى بولسا پهرزهنتىدهسلهپكى ئهجدادنىڭ بىرىنچى 

: مهسىلهن. ته رهت نومۇرى ئارقىلىق ئىپاده قىلىنىدۇتهرتىبكېيىنكى كىشىلهر مۇشۇ . دىلىنىدۇئارقىلىق ئىپا

بولسا دهسلهپكى ئهجدادنىڭ ئىككىنچى بالىسىنىڭ بهشىنچى بالىسىنىڭ ئىككىنچى " 6-2-5-2-1- 4"

ه يهنه قى بىرىكميۇقىرى. بولغان كىشىنى كۆرسىتىدۇ" بالىسىنىڭ ئالتىنچى بالىسىنىڭ تۆتىنچى بالىسى

 ھهمشىرىلىرى ئىچىده تۇنجى پهرزهنت ئىكهنلىكىنىمۇ –دهسلهپكى ئهجدادنىڭ ئۆزىنىڭ قېرىنداش 

 ھهمشىرىلىرىنىڭ بارلىقى نامهلۇم بولسا، ئۇنداقتا –ناۋادا دهسلهپكى ئهجدادنىڭ قېرىنداش . بىلدۈرىدۇ

ىلهش ئۇسۇلىنى ھازىرقى  نومۇرى بهلگتهرتىببۇ خىل . قى ئىپاده يهنىال ئۈنۈملىك بولىۋېرىدۇيۇقىرى

مهسىلهن، پهيزاۋات ناھىيهسى تهۋهسىدىكى . زاماندىكى بهزى ئۇيغۇرالر نهسهبنامىلىرىده ئىشلهتكهن

ده مۇشۇنداق تهتىپ نومۇرى بهلگىلهش ئۇسۇلى ئارقىلىق، شۇ » بۆۋىخان تۆره ئهۋالدلىرى نهسهبنامىسى«

  . هر ئىچىدىكى رېتى بهلگىلهنگهنجهمهتتىكى ھهر بىر شهخسنىڭ ئهۋالد تهرتىبى ۋه پهرزهنتل

قى ئۇسۇلالردا مهلۇم بىر كىشىنىڭ ئهر جىنىسلىق ياكى يۇقىرىئهسكهرتىپ ئۆتۈشكه تېگىشلىكى شۇكى، 

ئهمهلىيهت جهريانىدا،  . ئايال جىنىسلىق ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهشنىڭ كونكرېت يولى تونۇشتۇرۇلمىدى

 نومۇرى ئارقىلىق بىر كىشىنىڭ ئهر تهرتىبه ئىچىده نهسهبنامه تۈزگۈچىلهر ئهھۋالغا قاراپ نهسهبنام

. جىنىسلىق ياكى ئايال جىنىسلىق ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان مهلۇم ئۇسۇلالرنى تېپىۋالسا بولىدۇ
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دىكى ھهر بىر بىرىكمه تهركىبىدىكى مهلۇم كىشىنىڭ رهت نومۇرى ئاستىغا الردىكى ئۇسۇليۇقىرىمهسىلهن، 

ق ئايال جىنىسلىق ئىكهنلىكىنى، سىزىق سىزماي ئۆز ھالىتىده ئىشلىتىش ئارقىلىق سىزىق سىزىش ئارقىلى

دېگهن ئىپاده " 3d2c4 b": مهسىلهن... . ، مۇمكىنشۇ كىشىنىڭ ئهر جىنىسلىق ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهش 

) رئه(نىڭ ئۈچىنچى بالىسى ) ئايال(نىڭ ئىككىنچى بالىسى ) ئهر(دهسلهپكى ئهجدادنىڭ تۆتىنچى بالىسى 

نىڭ ) ئايال(بولسا دهسلهپكى ئهجدادنىڭ ئىككىنچى بالىسى " 1- 2-5-2-6-4"نى كۆرسىتىدۇ؛  

نىڭ تۆتىنچى بالىسى ) ئايال(نىڭ ئالتىنچى بالىسى ) ئهر(نىڭ ئىككىنچى بالىسى ) ئهر(بهشىنچى بالىسى 

دا يۇقىرى شۇكى، ئهسكهرتىشكه تېگىشلىك يهنه بىر نۇقتا. دېگهندهك. بولغان كىشىنى كۆرسىتىدۇ)" ئهر(

ھهر خىل رهقهملىك بىرىكمىلهر ۋه رهقهم بىلهن ھهرپ ئارىالشقان بىرىكمىلهرده سانالرنىڭ تهرتىبى سولدىن 

نهسهبنامه يازغۇچىالر ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ ئىپادىلهش ئاالھىدىلىكىگه ئاساسهن، سان . ئوڭغا يېزىلدى

  .ىدۇتهرتىبىنى ئوڭدىن سولغا يۆنىلىشته ئورۇنالشتۇرسىمۇ بول

 

  ئائىله ئۇچۇرى جهدۋىلى. 5

 تۇغقانالرغا ئائىت ئۇچۇرالرنى توپالش ۋه رهتلهش نهسهبنامه يېزىشتىكى ئهڭ –ئهجدادالر ۋه ئۇرۇق 

بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى، ھهر بىر ئائىلىگه ئائىت ئۇچۇرالر كۆپ ھهم . قىيىن خىزمهتلهرنىڭ بىر بولسا كېرهك

.  قويۇش بىلهنال تهرتىبنى بىلىپ كېتىش ئوڭاي بولمايدۇمۇرهككهپ بولىدۇ، شۇنداقال ئۇالرنى توپالپ

شۇڭا، توپالنغان ھهر بىر خىل ئۇچۇر ھامان جهمهت ئىچىدىكى تارماق ئائىلىلهرگه ئاالقىدار بولىدىغانلىقى 

ئۈچۈن، جهمهت ئىچىدىكى ھهر بىر ئائىلىنى بىر بىرلىك قىلىپ تۇرۇپ، ئۇالرغا ئائىت مهلۇماتالرنى بىردىن 

ئائىله ئۇچۇرى . بۇ جهدۋهل دهل ئائىله ئۇچۇرى جهدۋىلىدۇر. جهدۋهلگه ئورۇنالشتۇرۇشقا بولىدۇمۇستهقىل 

. جهدۋىلى نهسهبنامىده شهجهرىدىن قالسىال كۆپ ئىشلىتىلىدىغان يهنه بىر شهكىل بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

رنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان ئائىله ئۇچۇرى جهدۋىلى بولسا ئاتا، ئانا ۋه ئۇالرنىڭ پهرزهنتلىرىگه ئائىت ئۇچۇرال

ھهر بىر ئائىلىنى بىرلىك قىلغان ھالدا تۈزۈلىدىغان ئائىله ئۇچۇرى جهدۋىلى بىر جۈپ ئهر . بىر شهكىلدۇر

 خوتۇن بىلهن ئۇنىڭ پهرزهنتلىرى ھهققىدىكى ئۇچۇرالردىن، جۈملىدىن ئاتا بىلهن ئانىنىڭ توي قىلغان –
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 يېرى، ۋاپات بولغان ۋاقتى ھهم دهپنه قىلىنغان جايى قاتارلىق ۋاقتى، ھهر بىر كىشىنىڭ تۇغۇلغان ۋاقتى ۋه

ئائىله ئۇچۇرى جهدۋىلىگه يهنه پهرزهنتلهرنىڭ جۆرىلىرىگه، شۇنداقال . مهزمۇنالردىن تهشكىل تاپىدۇ

خهلقئارادا . جهدۋهلگه كىرگۈزۈلگهن مهلۇماتالر ئېلىنغان مهنبهلهرگه ئائىت ئۇچۇرالر كىرگۈزۈلسىمۇ بولىدۇ

ئائىله ئۇچۇرى . دىكى شهكىلده بولىدۇيۇقىرىللىنىلىدىغان ئائىله ئۇچۇرى جهدۋىلى ئاسادهن كۆپ قو

جهدۋىلى ئهجدادالردىن تۇغۇلغان پهرزهنتلهر ۋه ئۇالرنىڭ جۆرىلىرىگه ئائىت ئۇچۇرالرنى ئۆز ئىچىگه 

. ۇپ ھېسابلىنىدۇئالغانلىقى بىلهن، نهسهبنامه يېزىشتا كۆپ ئىشلىتىلىدىغان مۇھىم قورالالرنىڭ بىر بول

  . پايدىسى ۋه كهڭ تارقىلىشى جهھهتتىن قارىغاندا، ئائىله ئۇچۇرى جهدۋىلى شهجهرىدىن كېيىنال تۇرىدۇ

شتا مهلۇم بىر جهمهتكه تهۋه بولغان، ىنهسهب زهنجىرى ئۈستىده ئىزدىنىش ۋه نهسهبنامه يېزىپ چىق

ناسىۋىتىگه ئائىت ماتېرىيالالر زور رول نۆۋهتته مهۋجۇد بولۇپ تۇرغان ھهر بىر يهككه ئائىلىلهرنىڭ مۇ

ئۇنىڭ رولىنى ئۈچ . مۇشۇنداق ئهھۋالدا ئائىله ئۇچۇرى جهدۋىلى ئۆزىنىڭ رولىنى جارىي قىلدۇرىدۇ. ئوينايدۇ

بىرى، ئۇ نهسهبنامه يېزىشتا ئىشلىتىلىدىغان خام ماتېرىيالالر بىلهن : تهرهپكه يىغىنچاقالشقا بولىدۇ

تىرىسى ئوتتۇرىسىدا كهم بولسا بولمايدىغان بىر مۇھىم ئۆتكهل بولۇپ ئاخىرىقى پۈتكهن نهسهب خا

 تۇغقانلىرىغا ئائىت ماتېرىيالالردىن قايسىسىنى –نۇرغۇن كىشىلهر ئهجدادلىرى ۋه ئۇرۇق . ھېسابلىنىدۇ

مۇشۇنداق ئهھۋالدا ئائىله ئۇچۇرى جهدۋىلى ئارقىلىق بىر . توپالشنى دېگهندهك ئاڭقىرىپ كېتهلمهيدۇ

كه تهۋه ھهر بىر ئائىلىدىكى كىشىلهرنىڭ قىسقىچه ئهھۋالىنى خاتىرىلهش ئهڭ ئۈنۈملىك ماتېرىيال جهمهت

ئۇ ئارقىلىق قايسى خىلدىكى ئۇچۇرالرنىڭ تولۇقلىقىنى، يهنه قايسى خىلدىكى . توپالش بولۇپ سانىلىدۇ

 شهخسلهرگه ئائىت ئۇچۇرالر ھهر بىر ئائىلىدىكى. ماتېرىيالالرنىڭ كهم ئىكهنلىكىنى ئاسانال بىلگىلى بولىدۇ

ئائىله ئۇچۇرى جهدۋىلىگه تولدۇرۇپ، ئۇالرغا ئائىت تهپسىالتالرنى بىر يهرگه قويۇپ رهتلىۋالغاندىن كېيىن، 

ئىككىنچى، يىراق . يهنه بىر ئائىله ياكى ئۈستۈن قاتالمدىكى بىر ئهجدادنىڭ ئائىلىسىگه ئۆتۈشكه بولىدۇ

ۈملىدىن باشقا يۇرتالردا ئولتۇراقلىشىپ قالغان تاغا ۋه ھاممىالر ھهم  تۇغقانالردىن، ج–جايالردىكى ئۇرۇق 

 بولمىغان ئهھۋالدا، ئائىله ئۇچۇرى مۇمكىنئۇالرنىڭ پهرزهنتلىرى توغرىسىدا يۈزتۇرانه ماتېرىيال ئىگىلهشكه 

. ىدۇجهدۋىلىنى ئۇالرغا ئهۋهتىپ بېرىش ئارقىلىق ئۇالرغا ئائىت مهلۇماتالرنىمۇ ئاسان توپلىغىلى بول
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ئۈچىنچى، ئائىله ئۇچۇرى جهدۋىلىنى يهنه ئاخىرىدا پۈتكهن نهسهبنامه ئىچىدىكى بىر مهزمۇن تهرزىده 

  . ئورۇنالشتۇرۇپ، نهسهب خاتىرىسى بىلهن بىرگه تۈپلهپ ساقالشقا بولىدۇ

م نهسهبنامىنى بىر يولىال يېزىپ چىققىلى بولمايدىغانلىقى، ئۇنىڭدا نۇرغۇن ئهجدادالرنىڭ ئهھۋالى ھه

ئۇالردىن شاخالنغان تارماق ئائىلىدىكى كىشىلهرنىڭ ئهھۋالى يېزىلىدىغانلىقى ئۈچۈن، ئائىله ئۇچۇرى 

جهدۋىلى تۈزۈش ئهمهلىيهتته ھهر بىر ئائىلىدىكى شهخسلهرنىڭ ئهھۋالى ھهم بىر بىرى بىلهن بولغان 

ستىگه ئۇ نهسهبنامه يېزىشتا ئۇنىڭ ئۈ. مۇناسىۋىتىنى ئايدىڭالشتۇرۇشتا قوللىنىلىدىغان بىر خىل ئۇسۇلدۇر

ھهر بىر ئائىلىگه ئائىت ماتېرىيالالرنى ئىگىلهش ۋه خاتىرىلهشنىڭ بىر خىل شهكلى بولۇپ، شهجهره بىزگه 

 تۇغقانچىلىق – ئهۋالدلىق مۇناسىۋهت ۋه ئۇرۇق –مهلۇم جهمهتتىكى ھهر بىر كىشى ئوتتۇرىسىدىكى ئهجداد 

پ بهرسه، ئۇنداقتا ئائىله ئۇچۇرى جهدۋىلى بىزنى ئهشۇ مۇناسىۋهتنى بىۋاسته شهكىلده ئايان قىلى

  .شهجهرىدىكى ھهر بىر ئهۋالدقا ئائىت تهپسىالتالر ھهققىدىكى تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇر بىلهن تهمىن ئېتىدۇ

دىققهت قىلىشقا تېگىشلىكى شۇكى، ئائىله ئۇچۇرى جهدۋىلىنى تولدۇرغاندا، ھهر بىر ئائىلىدىكى    

ا تىلغا ئېلىنغان ئهھۋالالرنى تهپسىلىي ۋه توغرا تولدۇرۇش بىلهن بىرگه، ھهر ديۇقىرىشهخسلهرگه ئائىت 

بىر ئائىلىده بوۋا ۋه مومىالر شۇنداقال . بىر ئائىلىدىكى ھهممه ئهزاالر ئۈچۈن بىرال جهدۋهل ئىشلىتىش الزىم

رنى بىرال جهدۋهلگه توي قىلغان پهرزهنتلهرنىڭ جۆرىلىرى ھهم پهرزهنتلىرى بار بولسا، ئۇالرغا ئائىت ئۇچۇرال

تولدۇرماستىن، بهلكى، بوۋا بىلهن مومىنى بىر ئائىله بىرلىكى سۈپىتىده تونۇپ، شۇالر بىلهن شۇالرنىڭ 

ھارلىق پهرزهنتلىرى ھهققىدىكى ئۇچۇرالرنى بىر جهدۋهلگه ئورنىتىش، توي قىلغان، ھهتتا بالىلىق بولغان 

 بىر ئائىله بىر لىكى سۈپىتىده تونۇپ، ئۇالرغا ئائىت پهرزهنتلهرنىمۇ) ئهمما كۆپىنچه ئۆي ئايرىمىغان(

مۇنداق ئهھۋالدا، گهرچه ئۆي ئىگىسىنىڭ ئىسمى ۋه ئهھۋاالتى . ئۇچۇرالرنى بىر جهدۋهلگه ئورنىتىش الزىم

يهنى مۇشۇنداق ئائىلىگه نىسبهتهن ئېيتقاندا (ئۆزى بىلهن بىرگه بىر ئائىلىده ياشاۋاتقان ئاتىسى ۋه ئانىسى 

نىڭ ئهسلى  ئائىلىسىنىڭ ئۇچۇر جهدۋىلىده ھهم ئۆزى بهرپا قىلغان ) موما بولغۇچى شهخسلهربوۋا ۋه 

. ئائىلىنىڭ ئۇچۇر جهدۋىلىده تهكرار يېزىلىپ قالسىمۇ، ئهمما بۇ خىل تهكرارلىقنىڭ ھېچبىر زېيىنى يوقتۇر

الد كىشى بىرگه ياشاۋاتقان بىز بۇ يهرده تىلغا ئېلىنىۋاتقان ئائىله جۇغراپىيىلىك ئۇقۇمدىكى بىر قانچه ئهۋ
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چوڭ ئائىلىلهر ياكى كهم دېگهندىمۇ ئىككى ئهۋالد كىشى بىرگه ياشاۋاتقان ئائىلىنى كۆرسهتمهستىن، بهلكى 

ھهتتا ئۇ (پهرزهنتلهرنىڭ ئائىلىۋىي بىرلىكى )  بولمىغانلىقىدىن قهتئىينهزهر–بالىلىق بولغان (توي قىلغان 

دېمهك، ئائىله ئۇچۇرى جهدۋىلى ھهر بىر جۈپ ئهر .  نى كۆرسىتىدۇ)تهقدىردىمۇبىر كىچىك كهپه بولغان 

ناۋادا بىر كىشى ئىككى قېتىم توي قىلغان .  خوتۇن ۋه ئۇالرنىڭ پهرزهنتلىرى ئۈچۈن بىردىن تۈزۈلىدۇ–

بولسا، ئۇنداقتا ئۇنىڭ جۆرىلىرىنىڭ ئهھۋالى يېزىلىدىغان جايغا ئاجرىشىش ئهھۋالىنى ئهسكهرتىپ 

خوتۇنالردىن بىرگه ئۈگهي بولغان پهرزهنتلهر بار بولسا، ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى خاتىرىلىگهنده  –قويۇش، ئهر 

ناۋادا بىر ئهر بىلهن بىر ئايالنىڭ نىكاھسىز تۇغۇلغان پهرزهنتى . مۇشۇ ئهھۋالنىمۇ ئهسكهرتىپ قويۇش زۆرۈر

بىر ئهۋالدقا مهنسۇب .   بولىدۇبار بولسا، ئۇنداقتا بۇنداق پهرزهنتلهرنىڭ ئهھۋالىنى ئهسكهرتىپ قويۇشقىمۇ

ئائىلىلهرنىڭ ئهھۋالىنى مۇشۇ تهرزده جهۋهللهشتۈرۈپ بولغاندىن كېيىن، كېيىنكى ئهۋالد ) يهنى پاراللېل(

. ياكى ئىلگىرىكى ئهجدادالرنىڭ ئائىلىلىرى ھهققىدىكى ئۇچۇرالرنى جهدۋهللهشتۈرۈشكه بولىدۇ

ڭ ئىچىگه ئهھۋالى خاتىرىلهنگهن ئائىلىنىڭ بىلىنگهن ئهسكهرتىشكه تېگىشلىكى شۇكى، ھهر بىر جهدۋهلنى

نى ئېنىق سان ) يهنى ئهۋالد رهت تهرتىبى(بارلىق ئهجدادالرنىڭ ئىچىده قانچىنچى رهتته تۇرىدىغانلىقى 

  .ئارقىلىق ئىپادىلهپ قويۇش كېرهك

نىڭ كېلىش  بولسا يهنه جهدۋهلگه كىرگۈزۈلگهن مهلۇماتالرمۇمكىنئائىله ئۇچۇرى جهدۋىلىده يهنه    

بىر كىشىنىڭ ئىسمى، تۇغۇلغان ۋاقتى، جۆرىسىنىڭ ئىسمى ۋه . مهنبهسىنى ئهسكهرتىپ قويۇش زۆرۈر

قاتارلىقالر ھهققىدىكى مهلۇماتالرنىڭ گهرچه قايسى ... تۇغۇلغان ۋاقتى، پهرزهنتلهرنىڭ ئىسىملىرى، 

ئهمما بۇنداق قىلىشنىڭ كېيىنكى مهنبهلهردىن ئېلىنغانلىقىنى ئهسكهرتىش زۆرۈر بواليدىغاندهك قىلسىمۇ، 

قى ئۇچۇرالرنىڭ كېلىش مهنبهلىرى بولغان تۈرلىك يۇقىرىشۇڭا، . دهۋرلهرده ئهھمىيىتى باردۇر

ئىسپاتنامىلهر، جۈملىدىن تۇغۇلغانلىق ئىسپاتى ۋه ئۆلۈپ كهتكهنلىك ئىسپاتى، توي خېتى، ھهم شۇنىڭغا 

ما ئىسپات مهنبهسى بولمىغان ئۇچۇرالرنىڭ كېلىش نىڭ ناملىرىنى، بۇنداق ياز... ئوخشاش ھۆججهتلهر، 

  . بوۋىالرنىڭ ئاغزاكىي بايانلىرىنى ئهسكهرتىپ قويۇش كېرهك–مهنبهلىرى بولغان ئاتا 

ئائىله ئۇچۇرى جهدۋىلى بىر جهمهتكه تهۋه ھهر بىر تارماق ئائىلىلهرگه ئاالقىدار ئۇچۇرالرنى توپالش 
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لۇپ، ئۇنىڭ بۇنىڭدىن مۇرهككهپرهك بولغان شهكىللىرىنى ۋه خاتىرىلهشنىڭ كهڭ تارقالغان شهكلى بو

بوۋىالر ۋه (يهنى، ئۇنىڭ ئىچىگه ئاتا بىلهن ئانىنىڭ ئاتىلىرى ۋه ئانىلىرى . مۇمكىنسىزىپ ئىشلىتىش 

 ھهمشىرىلىرىنىڭ –نىڭ ئىسىملىرىنى ھهم ئاتا بولغاچى بىلهن ئانا بولغۇچىنىڭ باشقا قېرىنداش ) مومىالر

دېگهن كاتهكچىدىن " پهرزهنتلىرى"پهرزهنتلهر قانچه بولسا، . گۈزۈپ تۈزۈشكىمۇ بولىدۇئىسىملىرىنى كىر

يهنه بىر نۇقتا شۇكى، ئائىله ئۇچۇرى جهدۋىلىگه جهزمهن ئاالقىدار ئۇچۇر . شۇنچىنى تهسىس قىلىشقا بولىدۇ

ۇچۇر مهنبهلىرىنى  ئ– مهلۇماتالرنىڭ كېلىش مهنبهسىنى كىرگۈزۈش زۆرۈرىيىتىدىن قارىغاندا، ماتېرىيال –

ناۋادا جهدۋهلنىڭ . جهدۋهلنىڭ ئارقىسىغا مۇناسىپ جهدۋهل تۈزۈپ كۆرىسىتىپ قويۇشقا بولىدۇ

سىغىمچانلىقىنى ئاشۇرماقچى بولسا، ئۇنداقتا تۇغۇلغان ۋاقتى، تۇغۇلغان ئورنى، ۋاپات بولغان ۋاقتى، ۋاپات 

بۇنداق . بارىلهر بىلهن ئىپادىلهشكه بولىدۇبولغان ئورنى، جىنسى قاتارلىق ئۇقۇمالرنى قىسقارتىلغان ئى

 جهمهت –ئائىله « بۇ كىتابنىڭ بهشىنچى بۆلۈمى ـــ قىسقارتىلغان ئىبارىلهرنى  تالالپ ئىشلىتىشته

 . پايدىلىنىشقا بولىدۇدىكى ئاالقىدار مهزمۇنالردىن» شهجهرىسى
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  :            نومۇرى  ئائىله ئۇچۇرى جهدۋىلى

    ئاتىسى – ئىسمى نىڭ )ئاتا( ئهر

    جايى تۇغۇلغان    ۋاقتى تۇغۇلغان
    جايى قىلغان توي    ۋاقتى قىلغان توي
    جايى بولغان ۋاپات    ۋاقتى بولغان ۋاپات

     ئورنى قهبرىسىنىڭ    نىكاھ باشقا

  :ئىزاھ

    ئاتىسى – ئىسمى نىڭ) ئانا( خوتۇن

    جايى تۇغۇلغان    ۋاقتى تۇغۇلغان
    جايى قىلغان توي    ۋاقتى انقىلغ توي
    جايى بولغان ۋاپات    ۋاقتى بولغان ۋاپات

    ئورنى قهبرىسىنىڭ    نىكاھ باشقا

  :ئىزاھ

 نىكاھلىنىش  ئورنى ۋه ۋاقتى بولغان ۋاپات  ئورنى ۋه ۋاقتى تۇغۇلغان  پهرزهنتلىرى
  ئهھۋالى

      
1.  

      

      
2.  

      

      
3.  

      

      
4.  

      

      
5.  

      

      
6.  

      

      
7.  

      

      
8.  

      

      
9.  

      

      
10.  
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  :ئائىله ئۇچۇر جهدۋىلىنى يهنه مۇنداق تۈزۈشكىمۇ بولىدۇ

  

 ئائىله ئۇچۇرلىرى  جهدۋىلى
 

  ):                                                                                        ئاتا(ئهر 
  :                                   تۇغۇلغان ئورنى:     تۇغۇلغان ۋاقتى

  :توي قىلغان ئورنى:                                     توي قىلغان ۋاقتى
  :ۋاپات بولغان ئورنى:                                     ۋاپات بولغان ۋاقتى

 :پنه قىلىنغان ئورنىده:                                  دهپنه قىلىنغان ۋاقتى
 

  ): ئانا(ئايال 
  :تۇغۇلغان ئورنى:                                           تۇغۇلغان ۋاقتى

  :توي قىلغان ئورنى:                                        توي قىلغان ۋاقتى
  :ن ئورنىۋاپات بولغا:                                        ۋاپات بولغان ۋاقتى

  :دهپنه قىلىنغان ئورنى:                                     دهپنه قىلىنغان ۋاقتى
 

  پهرزهنتلهر
 

1 . 
 :تۇغۇلغان ۋاقتى:                                       تۇغۇلغان ۋاقتى

 :   توي قىلغان ئورنى                              :توي قىلغان ۋاقتى
 :ۋاپات بولغان ئورنى                               :ان ۋاقتىۋاپات بولغ

  :دهپنه قىلىنغان ئورنى:                                 دهپنه قىلىنغان ۋاقتى
  :جۆرىسى

 
2 .  

 :تۇغۇلغان ۋاقتى:                                     تۇغۇلغان ۋاقتى
 :   توي قىلغان ئورنى                              :توي قىلغان ۋاقتى
  :ۋاپات بولغان ئورنى                              :ۋاپات بولغان ۋاقتى

  :   دهپنه قىلىنغان ئورنى :                            دهپنه قىلىنغان ۋاقتى
  :جۆرىسى

  
3.  

 :تۇغۇلغان ۋاقتى:                                    تۇغۇلغان ۋاقتى
 : توي قىلغان ئورنى                               :وي قىلغان ۋاقتىت

  :ۋاپات بولغان ئورنى                             :ۋاپات بولغان ۋاقتى
  : دهپنه قىلىنغان ئورنى :                            دهپنه قىلىنغان ۋاقتى

  :جۆرىسى
  
4 .  

 :                تۇغۇلغان ۋاقتى:                    تۇغۇلغان ۋاقتى
 :  توي قىلغان ئورنى                             :توي قىلغان ۋاقتى
  :ۋاپات بولغان ئورنى                            :ۋاپات بولغان ۋاقتى

  :دهپنه قىلىنغان ئورنى:                              دهپنه قىلىنغان ۋاقتى
  :جۆرىسى
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  جهدۋىلى ئۇچۇر ئائىلىلهرنىڭىق  نىكاھلكۆپ
 ئىزاھ ئىزاھ

                     : ئىسمى) ئهر(ئاتا 

                              : ئاتىسى

                              : ئانىسى

                        : تۇغۇلغان ۋاقتى  

                        : تۇغۇلغان جايى

                     :ۋاپات بولغان ۋاقتى

                          : قهبره ئورنى

  

 ئىزاھ ئىزاھ

                  : ئىسمى) خوتۇن(ئانا 

                             :  ئاتىسى

                              :ئانىسى

                        : ۋاقتى تۇغۇلغان  

                        :  جايىتۇغۇلغان

                     :ۋاقتى بولغان اتۋاپ

                           : ئورنىقهبره

  

  

  

 ئىزاھ  ... ۋاقتى ئاجراشقان ۋه ۋاقتىتوي قىلغان  ئهھۋالى باشقا نىكاھ نىڭ) ئاتا (ئهر

                              : ى) الر (خوتۇن

                                              

                                   
                                   

  

 ... )، تهرتىبى، سانى(:  ئىزاھ  بالىالرتۇغۇلغان نىكاھتىن بۇ

 تۇغۇلغان نىكاھتىن بۇ

 بالىالر

 ۋه ۋاقتى تۇغۇلغان

 ئورنى
 ئهھۋالىنىكاھلىنىش   ئورنىۋه ۋاقتى بولغان ۋاپات

      

      

 ئىزاھ ۋاقتى ئاجراشقان ۋه ۋاقتىتوي قىلغان  ئهھۋالى باشقا نىكاھ نىڭ) ئانا( خوتۇن

                            : ى) لهر (ئهر

                                         

                                   
                                   

  

 ... )، تهرتىبى، سانى(: ئىزاھ  بالىالرتۇغۇلغان نىكاھتىن بۇ

 تۇغۇلغان نىكاھتىن بۇ

 بالىالر

 ۋه ۋاقتى تۇغۇلغان

 ئورنى
 ئهھۋالىنىكاھلىنىش   ئورنىۋه ۋاقتى بولغان ۋاپات
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 نىكاھ نۆۋهتتىكى ئىككىسىنىڭ ھهر ياكى ۋه ىنىڭبىر ئاتا ياكى ئانىدىن ئائىلىده بىر ناۋادا

 ئائىله ، ئۇنداقتا بار بولساپهرزهنتى ئۇالردىن ھهم ئهھۋالى نىكاھلىنىش  باشقا ئىلگىرىكىمۇناسىۋىتىدىن

ئىزاھ قىسمىغا . بولىدۇ پايدىلىنىشقا جهدۋهلدىن ىرىقىيۇق ئۈچۈن توغرا خاتىرىلىنىشى ئۇچۇرلىرىنىڭ

  ۋهتهرتىبى رهت ئىچىدىكى پهرزهنتلهر ، ئهسلىي جىنسىپهرزهنتلهرنىڭ بولغان جۆرىلهردىنئىلگىرىكى 

 – ئهر ئهگهر. بولىدۇ ئهسكهرتىشكه مهزمۇنالرنى قاتارلىق تهرتىبى رهت ئىچىدىكى پهرزهنتلهر تتىكىنۆۋه

 ئىلگىرى جهدۋهلنىڭ مهزكۇر ، ئۇنداقتا ئىلگىرى نىكاھالنغان تارىخى بار بولساتهرهپنىڭ بىرال خوتۇن

 .بولىدۇقا  چىقىرىپ تاشالشبۆلىكىنى ئاالقىدار تهرهپكهنىكاھلىنىش تارىخى بولمىغان بىر 

  

  جهمهت نىشانلىرى. 6

روشهنكى، ئهڭ قهدىمكى دهۋرلهردىن ئېتبارهن سىمۋوللۇق بهلگىلهرنى ئىشلىتىش ھهممه 

ھهتتاكى مهدهنىيهت دهۋرىگه قهدهم قويمىغان بهدهۋى خهلقلهر . مهدهنىيهتلهرگه ئورتاق بولغان ئهھۋالدۇر

قهدىمده ھهممه قهۋملهر دېگۈدهك توتېمغا .  ئىگهئارىسىدىمۇ سىمۋوللۇق بهلگىلهرنى ئىشلىتىش ئىزچىللىققا

م بهلگىلىرىنى ئىشلىتىشمۇ دۇنياۋى ېمۇناسىپ ھالدا توت. ئىشهنچلهرده بولغان-تىۋىنىشتهك ئهقىده

ناھايىتى قهدىم دهۋرلهردىن تارتىپال، ئىنسانالر مهلۇم سىمۋوللۇق بهلگىلهر ئارقىلىق  .كۆلهمدىكى ھادىسىدۇر

 قهۋملهر مهلۇم سىمۋوللۇق نىشان –قهدىمكى نۇرغۇن قهبىله . دىلهپ كهلگهنئۆز ئىدىيهلىرىنى ئىپا

 قهۋملهردىن پهرقىلىنىشنى ئىستهش بىلهن بىرگه، ئۇنى ئۆزلىرىنىڭ –بهلگىلىرى ئارقىلىق باشقا قهبىله 

بهزىده قهدىمكى ئۇرۇقالرمۇ مهلۇم توتېم .  قۇۋۋىتىنىڭ سىمۋولى سۈپىتىده كهڭ تۈرده ئىشلهتكهن–كۈچ 

 كېچهك، زىننهت – ياراقالر، تۇرمۇش جابدۇقلىرى، كىيىم –الر، ھهربىي قورال ) بايراق(هلگىلىرىنى تۇغ ب

رسىتىش ۆقاتارلىق نهرسىلهر ئۈستىگه چۈشۈرۈش ئارقىلىق  ئۆزلىرىنىڭ تهۋهلىكىنى ئېنىق ك... بويۇملىرى 

ىن بولغان قوشۇنالر بهلگىلىك قهدىمكى ئۇرۇشالردا ھهر قايسى دۆلهت ۋه مىللهتت. مهقسهدلىرىگه يهتكهن

ىلىرى ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ تهۋهلىكىنى ئىپادىلىگهن بولسا، كېيىنچه بۇنداق نىشان گ ياكى تۇغ بهلنىشان

بهلگىلىرى ھاكىمىيهتتىن دېرهك بهرگۈچى بهلگه سۈپىتىده سىياسىي ساھهلهرده كهڭ قوللىنىلىشقا سازاۋهر 
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   .بولغان

دهپ » نىشان« ئۇرۇقنىڭ مهلۇم خىلدىكى بهلگه ياكى شهكىللىرىنى بىزنىڭ بۇ كىتابتا جهمهت ياكى

بهلگه، ئاالمهت، «فارسچه سۆز بولۇپ، مهنىسى » نىشان«بىرى، : ئاتىشىمىزدا ئىككى خىل سهۋهب بار

دېگهن مهنىلهرگه ئىگه سۆز بولغانلىقى ھهم ئۇنىڭ ئۇيغۇر » سىمۋول، ئىزناك، تۇغ، گېرب، تامغا، مۆھۈر

ته » تارىخى شهجهرهئى تۈرك«لىۋاتقىنىغا خېلى ئۇزاق زامان بولغانلىقىدۇر؛ يهنه بىر تىلىدا ئىشلىتى

ياكى شهخسلهرنىڭ خاس تامغىسى ياكى ) جهمهت(سۆزىنى ئۇرۇق » نىشان«ئهبۇلغازى باھادىرخان 

 «ان ئۇنىڭ ئۈستىگه مهزكۇر ئاتالغۇ ياۋروپا تىللىرىدا قوللىنىلىدىغ. بهلگىسى مهنىسىده ئىشلهتكهنلىكىدۇر

Heraldry «  ئىبارىسى ۋه خهنزۇ تىلىدىكى مهزكۇر مهنىنى بىلدۈرىدىغان »纹章  « سۆزىگه ئۇدۇل

  . كېلىدۇ

بىز توتېم بهلگىلىرى جهمهت نىشانلىرىغا ئوخشاش مهنا ۋه رولدا ئىشلىتىلگهن دهپ ئېيتالمىساقمۇ، 

سىمۋول ئىشلىتىش . چتۇرئهمما جهمهت نىشانلىرىنىڭ توتېم بهلگىلىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى زى

ئهنئهنىسىنىڭ تهرهققىيات نهتىجىلىرىدىن بىرى بولۇش سۈپتىده، ياۋروپادىن باشقا جايالردىكى بهزى 

 12 تا ياقۇپ پهيغهمبهرنىڭ »تهۋرات«. خهلقلهر ئارىسىدىمۇ بىرخىل سىستېما سۈپتىده ئىشلىتىلگهن

. شان بهلگىلىرىنىڭ بارلىقى سۆزلىنىدۇ قهبىلىنىڭ ئۆزلىرىگه خاس نى12خلىنىپ چىققان ئوغلىدىن شا

ي ماتېرىيالالر ىقهدىمكى يۇناندىكى ئافىنالىق ئاقسۆڭهكلهرنىڭمۇ نىشان بهلگىلىرىنى ئىشلهتكهنلىكى ئهمهل

  .ئاساسىدا قىياس قىلىنىدۇ

گىچه دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا ئىشلىتىلگهن نىشان بۈگۈنكى دهۋرقهدىمدىن تارتىپ 

  :ق بهش تۈرگه ئايرىشقا بولىدۇمۇندا بهلگىلىرىنى

ئهۋالدلىق مۇناسىۋىتىگه ئىگه كىشىلهر -بۇ ئهجداد): Familial Heraldry( جهمهت نىشانلىرى. 1

ئارىسىدا ئهجدادتىن ئهۋالدقا، ئاتىدىن ئوغۇلغا مىراس قېلىپ دهۋرلهر بويى داۋاملىشىدىغان، جهمهتلهرنى 

بۇ ماھىيهت جهھهتته ئۇرۇق نىشانلىرى، . شانالردۇربىرىدىن پهرقلهندۈرۈشته ئىشلىتىلىدىغان نى-بىر

ئىلگىرىكى دهۋرلهردىكى ياۋروپالىقالر ئىشلهتكهن . ئۇرۇقنىڭ توتم بهلگىلىرىگه ئوخشاش نىشانالردۇر
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  .نىشانالرنىڭ مۇتلهق كۆپى جهمهت نىشانلىرىدۇر

)  ۋه ئىسپانىيىدهياۋروپا، شوتالندىيه(بۇ غهربته ): Individual Heraldry( خۇسۇسىي نىشانالر. 2

ئىشلىتىلگهن بىرخىل نىشان تۈرى بولۇپ، ئۇنىڭ شهكلى ۋه سىياقى ھهربىر شهخسكه خاس ھالدا پهرقلىق 

. دۇنىدىن ئىشاره قىلى. ...، دهرىجىلىرى- شهخسلهرنىڭ قىزىقىشى، ئىجتىمائىي مهنسهپنىڭدائۇ. بولىدۇ

 بولۇشى، يهنى بىر كىشى ئىشلهتكهن ئۇ يهنه جهمهت نىشانلىرى بىلهن بهلگىلىك ئوخشاشلىققا ئىگه

دهرىجىلىرىنى ئىپادىلهيدىغان بهلگىلهردىن سىرت، يهنه -خۇسۇسىي نىشاندا شۇ كىشىنىڭ خۇسۇسى ئهمهل

بۇنداق نىشانالر شهخسلهرنىڭ . شهكىللهرمۇ بولۇشى مۇمكىن- جهمهتىنىڭ نىشانىدىكى گهۋدىلىك بهلگه

 .رمۇ بولىدۇئىمزاسى، مۆھۈر ئورنىدا ئىشلىتىدىغان ئهھۋالال

بۇ مهلۇم يۇرت، بازار، شهھهر، ئۆلكه ياكى ): Territorial Heraldry(  نىشانلىرىهيىىتوررتېر. 3

بۇالر ئهسلىده خۇسۇسىي ياكى جهمهت نىشانلىرى بولۇپ، جهمهتلهرنىڭ . دۆلهتنىڭ نىشان بهلگىلىرىدۇر

مهلۇم جهمهتلهر بهرپا قىلغان دۆلهت شى ئارقىلىق شهكىللهنگهن يۇرتالر، رايونالر، ىشى ياكى كۆپىيىكۈچىي

رىتانىيه دۆلهت مهسىلهن، ب. ىشانالرنى كۆرسىتىدۇۋه ھاكىمىيهتلهرگه سىمۋوللۇق بهلگه قىلىپ بېكتىلگهن ن

ئۈچ شىر، شوتالندىيه ـــــ مېڭىپ تۇرغان  ئهنگىلىيهنىڭ دۆلهت نىشانى  برىتانىيهگه تهۋه بولغاننىشانى

دىن الر) بىرخىل ساز (چىلتار ــــــ  ۋه ئېرالندىيه دۆلهت نىشانى  بىر شىرـــــ تىڭ تۇرغان دۆلهت نىشانى

 شۇڭا، .بۇنداق نىشانالر كۆپىنچه دۆلهت گېرىبى ۋه دۆلهت بايرىقى شهكلىده ئىپادىلىنىدۇ. تۈزۈلگهن

  .ھازىرقى دۆلهت گېربلىرىنى تېررىتورىيىلىك نىشانالر ياكى دۆلهت نىشانلىرى دهپ ئېيتىشقا بولىدۇ

  

  

  

 )ياكى گېربى(برىتانىيه دۆلهت نىشانى 
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بۇالر ئهسلىدىكى خۇسۇسىي ياكى جهمهت ): Augmentation Heraldry(الر  نىشانماقوشۇل. 4

نىشانلىرىغا مهلۇم بهلگه ياكى شهكىللهرنى قوشۇش يولى بىلهن ياسالغان نىشانالر بولۇپ، پادىشاھلىق 

مهنسهبلهرىدن -نى ياكى خۇسۇسىي نىشانىغا ئهمهلتۈزۈمده پادىشاھالر مهلۇم شهخسنىڭ جهمهت نىشا

دېرهك بهرگۈچى مهلۇم بهلگىلهرنى قوشۇش ئارقىلىق، شۇ نىشاننى شۇ شهخسكىال تهۋه نىشانىغا 

 .ئايالندۇرىدۇ

گۇرۇھ، ئويۇشما، دىنىي -بۇ شىركهت، پارتىيه): Corporate Heraldry(گۇرۇھ نىشانلىرى . 5

رلىقالر ئىشلىتىدىغان نىشان بهلگىلىرى بولۇپ، بۇ قاتا...هپ، ئورگان، مهكت-جهمئىيهتلهر، ئىداره

  .خىلدىكى نىشانالر نهسهبشۇناسلىق بويىچه ئىزدىنىشته ياردىمى يوق نىشانالر دهپ قارىلىدۇ

  

  

  

  سىمون فرازېر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ نىشانى

  

.  نىشانلىرىدۇر ئېتىبارىمىزنى تارتىدىغىنى جهمهت–يۇقىرىقى نىشانالر ئىچىده بىزنىڭ دىققهت 

چۈنكى نىشانالر بارلىققا كهلگهن چاغدىال قهدىمكى ئۇرۇقالرنىڭ جهمهت بهلگىسى سۈپىتىده ئىشلىتىلگهن 

جهمهت نىشانلىرىنى . بولۇپ، ئۇنىڭ باشقا سهۋهبلهر بىلهن ئىشلىتىلىشى كېيىن ئوتتۇرىغا چىققان ئىشتۇر

 قهدىمكى ڭجهمهت نىشانلىرىنى. تالر بارقهدىمكى خهىلقلهرنىڭ ئىشلهتكهنلىكى ھهققىده كۆپ مهلۇما

لىكى لىكلهر ۋه ساكسونالرنىڭ ئارىسىدا ئىشلىتىلگهنىرىيسۇئىسرائىل قهبىلىلىرى، گىرىكالر، رىملىقالر، ئاس

مهدهنىي خهلقلهرمۇ ئۆزلىرى چوقۇنغان مهلۇم ھايۋان ياكى ئىالھالرنى مهلۇم   بهزى يېرىم،ئهلۋهتته. مهلۇم

قىلىق ئىپادىلهپ، بۇ سىمۋوللۇق شهكىللهرنى ھهرخىل بويۇمالر ئۈستىگه شهكلدىكى سىمۋولالر ئار

سىدا موشۇنداق مهشغۇالتنىڭ بارلىقى ھهققىده ىمهسىلهن، شىمالىي ئامېرىكا ئىندىئانلىرى ئار. تهدبىقلىغان

تهنلىك، ئادهم  نكىس، يهنى شىرىسىف(قهدىمكى مىسىرلىقالر ياسىغان ئهبۇلھهۋل  .مهلۇماتالر خېلى كۆپ
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جهمهتىنىڭ نىشانى سۈپىتىده تىكلهنگهنلىكىنى نىشانشۇناسالر ) خان(نىڭمۇ پىرئهۋن  )باشلىق ھهيكهللهر

  .تهخمىن قىلماقتا

ي جـايالردىكى مهملىكهتـلهر ئىچىـده جهمهت نىـشانلىرى خـۇددى ياۋروپالىقالرغـا ىتقياۋروپادىن سىر

الر ئىـشلىتىدىغان جهمهت بهلگىلىـرى نوپيا. ياپونىيهدۇر ـــ ئوخشاش مهنا ۋه رولدا ئىشلىتىلگهن دۆلهت

)mon ( ماھىيهت جهھهتته ياۋروپالىقالر ئىـشلىتىپ كىلىۋاتقـان جهمهت نىـشانى )heraldry-armory ( 

 جهمهت نىــشانلىرىغا  دىكـى)غهرب(غـا ئوخــشاش خـاراكتېردىكى نهرســه بولـۇپ، بــۇ ئهلـۋهتته ياۋروپــا 

ــويىچه ئهمهس، ــويىچه ئوخــشاش مهخــسۇس قېلىپالشــقان شــهكىل ب  بهلكــى باشــقىچىرهك شــهكىلى ب

ـــۇالر غهر. ياســـىلىدۇ ـــتىگه بئ ـــهكلىنىڭ ئۈس ـــان ش ـــشانلىرىنى قالغ ـــشاش، جهمهت نى ـــلهرگه ئوخ لىك

. يـاراقالر ئۈسـتىگه تهدبىـق قىلغـان-ئورۇنالشتۇرماستىن، بهلكى ھهرخىل تۇرمۇش جابدۇقلىرى، قورال

نىڭ جهمهت نىـشانلىرىنىڭ ئىشلىتىلىـشى ئهمما، غهرب جهمهت نىشانلىرىغا ئوخشىمىغان ھالدا، ياپونالر

ــان ــارىيراق بولغ ــانراق ۋه ئىختىي ــشانلىرى . قااليمىق ــاپونالر جهمهت نى ــسىگه تهۋه ي ــسۆڭهكلهر تهبىقى ئاق

  . يىمىنىڭ دۈمبه تهرهپ ياقىسىنىڭ ئاستىغا ياكى ئىككى يېڭىگه ئورۇنالشتۇرۇۋاالتتىىك

 )Kiku-non-hana-mon( ياپونىيه خان جهمهتىنىڭ جهمهت نىشانى 

ئېچىلىپ تۇرغان جۇخار گۈلى بولۇپ، بۇ نىشان بىر چهمبهر ئهتراپىدا تهكشى 

 دانه گۈل بهرگىدىن تهشكىل تاپقان، گۈل بهرگىلىرىنىڭ ئۇچى 16يېيىلغان 

          .بىرىگه تۇتاشتۇرۇلغان-تهرهپلىرى ئهگرى سىزىق ئارقىلىق بىر

  :ىم مهشھۇر جهمهتلهرنىڭ نىشان بهلگىلىرىدۇرتۆۋهندىكىلهر ياپونىيه تارىخىدا ئۆتكهن بىر قىس

  

  

  

  

 جهمهتىنىڭ نىشانى  ئاشىكايا                          ئارىنا جهمهتىنىڭ نىشانى

 -  لىكلهرنىڭ نىشانلىرىغا ئوخشاش خاراكتېرده ئىشلىتىلگهن نىشانبمۇسۇلمان ئهللهردىمۇ غهر
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ىكى ئهھلى سهلب ئۇرۇشىدىن كېيىن، ياۋروپادىكى  ئهسىرد– 12 بولۇپمۇ .بهلگىلهرنىڭ مهۋجۇدلىقى مهلۇم

نىشان ئهنئهنىسى مۇسۇلمان ئهللىرىگه تهسىر كۆرسىتىپ، بهزى مۇسۇلمان ھۆكۈمىرانالرمۇ خان جهمهتىنىڭ 

بۇنداق نىشانالرنىڭ كۆپىنچىسى كېيىنكى دهۋرلهرده شۇ . نىشانلىرىنى اليىھهلهپ ئىشلىتىشكه باشلىدى

تۆۋهندىكىلىرى ئوتتۇرا ئهسىرلهرده قىسمهن مۇسۇلمان . ئايلىنىپ قالدىدۆلهتلهرنىڭ دۆلهت گېربىگه 

  .ئهللىرىده بارلىققا كهلگهن غهرب نىشانلىرىغا تهققاسالنغان نىشانالردۇر

  
  

  نىڭ نىشانى) 1272 ~ 1231(گرانادانىڭ مۇسۇلمان ئهمىرى ئهبۇ ئهبدۇلالھ مۇھهممهد ئىبنى نهسر 

  

  
 

 
 
 
 
  
  
  

  سۇلتانى ئهمىر شهيخۇنىڭ نىشانىمهملۇك       توغا تېمۇرنىڭ نىشانىمهملۇك سۇلتانى ئهمىر

  

 جهمهتلهرنىڭ بهلگىسى سۈپىتىده نىشان بهلگىلىرىنى –تۈركىي تىللىق خهلقلهرنىڭ قهدىمده ئۇرۇق 

ئىبارىسىنى » ئوغۇز«ئهسىرىده » دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك«مهھمۇد كاشغهرىينىڭ . ئىشلهتكهنلىكى مهلۇم

ئۇالر يىگىرمه . ئوغۇزالر تۈركمهنلهردۇر. تۈرك قهبىلىلىرىدىن بىرى: ئوغۇز«: نداق يازىدۇشهرھلىگهنده شۇ

 –ئۇالر بىر . ئىككى ئۇرۇق بولۇپ، ھهر بىرىنىڭ ئايرىم بهلگىسى ۋه ماللىرىغا باسىدىغان تامغىسى بار

  .بىرىنىڭ مېلىنى شۇ تامغىالرغا قاراپ تونۇيدۇ

  : ماللىرىنىڭ تامغىسى. نىمىزنىڭ سۇلتانلىرى شۇالردىندۇرزاما. بىرىنچىسى ۋه يېتهكچىسى قىنىق

  : ئۇالرنىڭ تامغىسى. ئىككىنچىسى قايىغ

  : ئۇالرنىڭ تامغىسى. ئۈچىنچىسى بايۇندۇر

  : تامغىسى. دهپمۇ ئاتىلىدۇ» يىۋا«ئۇالر . تۆتىنچىسى ئىۋا
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  : ئۇالرنىڭ تامغىسى. بهشىنچىسى سالغۇر

  : امغىسىئۇالرنىڭ ت. ئالتىنچىسى ئافشار

  : ئۇالرنىڭ تامغىسى. يهتتىنچىسى بهكتىلى

  : ئۇالرنىڭ تامغىسى. سهككىزىنچىسى بۈگدۈز

  : ئۇالرنىڭ تامغىسى. توققۇزىنچىسى بايات

  : ئۇالرنىڭ تامغىسى. ئونىنچىسى يازغىر

  : ئۇالرنىڭ تامغىسى. ئون بىرىنچىسى ئهيمۇر

  : ئۇالرنىڭ تامغىسى. ئون ئىككىنچىسى قارا بۆلۈك

  : ئۇالرنىڭ تامغىسى. ئون ئۈچىنچىسى ئالقا بۆلۈك

  : بۇالرنىڭ تامغىسى. ئون تۆرتىنچىسى ئىگدىر

  : ئۇالرنىڭ تامغىسى.  دهپمۇ ئاتىلىدۇ"يۈرهگىر"بۇالر . ئون بهشىنچىسى ئۈرهگىر

  : ئۇالرنىڭ تامغىسى. ئون ئالتىنچىسى تۇتىرقا

   :ئۇالرنىڭ تامغىسى. ئون يهتتىنچىسى ئۇاليۇندلۇغ

  : ئۇالرنىڭ تامغىسى. ...... ئون سهككىزىنچىسى تۈگهر

  : ئۇالرنىڭ تامغىسى. ئون توققۇزىنچىسى پهچهنهك

  : ئۇالرنىڭ تامغىسى. يىگىرمىنچىسى چۇۋالدۇر

  : ئۇالرنىڭ تامغىسى. يىگىرمه بىرىنچىسى چهبنى

  .تامغىسى نامهلۇم. بۇالرنىڭ سانى ئاز. يىگىرمه ئىككىنچىسى چارۇقلۇغ

مۇد ئېيتىدۇكى، كىشىلهر بۇ قهبىلىنىڭ ئۇرۇقلىرىنى بىلىشكه مۇھتاج بولغاچقا مهن ئۇالرنى بىرمۇ مهھ

 ئۇالغ ۋه ماللىرىنىڭ بهلگىسى بولۇپ، ئارىلىشىپ كهتسه، –بۇ تامغىالر ئۇالرنىڭ ئات . بىر يېزىپ چىقتىم

  ①».شۇ بهلگىلهرگه قاراپ تونۇۋالىدۇ

                                         
 – 80 ~ 77 ئاي نهشرى، ئۇيغۇرچه، – 8يىلى – 1980، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى، »ركۈدىۋانۇ لۇغاتىت ت«: مهھمۇد كاشغهرىي  ①

  .بهتلهر
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هلۇماتتىن، ئىسالمدىن ئىلگىرىكى دهۋرلهردىال ھهر قايسى مهھمۇد كاشغهرىي بهرگهن يۇقىرىدىكى م

تۈركىي قهۋملهردىكى ئۇرۇقالرنىڭ ئۆزلىرىگه خاس ناملىرى ۋه نىشان بهلگىلىرى بار بولغان بولۇپ، مهزكۇر 

 ماللىرىنى –ده تىلغا ئېلىنغىنىدهك يالغۇز ھهر قايسى ئۇرۇقالرنىڭ چارۋا » دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك«بهلگىلهر 

 بايراقلرىدا ھهم –بىرىدىن پهرقلهندۈرۈش ئۈچۈنال ئىشلىتىلگهندىن تاشقىرى، يهنه ئۇرۇقالرنىڭ تۇغ  –بىر 

يۇرتىمىزدىكى ھهر قايسى جايالردېىن تېپىلغان . بهزى يازما ھۆجقهتلىرىده ئىشلىتىلگهن بولۇشىمۇ مۇمكىن

 قىسمىنىڭ شهخسلهرنىڭ قهدىمكى يادىكارلىقالر ئىچىده نۇرغۇن تامغىالر بار بولۇپ، بۇالرنىڭ كۆپ

مۆھۈرلىرى ئىكهنلىكى مهلۇم بولسىمۇ، لېكىن ئاز بىر قىسمىنىڭ جهمهت نىشانلىرى ئورنىدا ئىشلىتىلىدىغان 

ئۇنىڭدىن سىرت، يهنه شۇنى قىياس قىلىشقا بولىدۇكى، . تامغىالر ئىكهنلىكىنى جهزم قىلىشقا بولىدۇ

خانلىقالرنى قۇرغان جهمهتلهرنىڭ ياكى يېتهكچى قهدىمكى ھهر قايسى خانلىقالرنىڭ بايراقلىرىغا شۇ 

ئۇرۇقالرنىڭ نىشان بهلگىلىرى چۈشۈرۈلگهندىن سىرت، شۇ بهلگىلهر يهنه ئهينى دهۋرده دۆلهت گېربىلىك 

ئىسالمىيهت دهۋردىده بارلىققا كهلگهن ئۇيغۇر خانلىقلىرىغا ئائىت نىشان بهلگىلىرى . رولىنىمۇ ئۆتىگهن

بۇنىڭ سهۋهبى ئىسالمدىن كېيىن ئۇيغۇرالردىكى . ىي مهلۇماتنى ئۇچراتمايمىزھهققىده بىز بىرهر تارىخ

ئۇرۇقچىلىق ئېڭى سۇسلىشىپ كهتكهنلىكى، جهمهتلهر ياكى ئۇرۇقالرنىڭ ئورتاق ئىشلىتىدىغان فامىله ياكى 

لهقهم ئهندىزىسىنىڭ ئومۇميۈزلىك شهكىللىنىپ بواللمىغانلىقى، شۇنداقال ياۋوپادىكىگه ئوخشاش 

.... تلهرنىڭ نىشان بهلگىلىرىنى تىزىمغا ئېلىپ باشقۇرىدىغان بىرهر ئورگاننىڭ قۇرۇلمىغانلىقى، جهمه

  .بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولسا كېرهك

 ئىمپىرىيهسىنىڭ ھهر قايسى سۇلتانلىرىنىڭ ئۆزلىرىگه خاس ئىمزالىرى بار بولۇپ،  تۈركئوسمان

 ئوسمانىيالر .تىده نىشان بهلگىلىرى سۈپىتىدىمۇ قارالغاندهپ ئاتىلىدىغان بۇنداق ئىمزاالر ئۆز نۆۋى» تۇغرا«

 ئهسىرنىڭ – 20 ئهسىرلهردىن – 17سۇلتانلىرىنىڭ تۇغرالىرى خۇسىسىي نىشان سۈپىتىده تاكى 

) تۇغرالىرى(تۆۋهندىكىلىرى ئهشۇ سۇلتانالردىن بهزىلىرىنىڭ نىشانلىرى . ئاخىرىغىچه كهڭ ئىشلىتىلگهن

  . دۇر
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  سۇلتان مهھمۇدنىڭ تۇغراسى                         ھهمىدنىڭ تۇغراسىسۇلتان ئابدۇل

يه مۇستهملىكىسى دهۋرىده، غهرب مهدهنىيتىنىڭ تهسىرى ئاستىدا، يهرلىـك ىرىتانھىندىستاندا ب

 نىـــشان بهلگىلىرىنـــى خۇسۇســـىيھۆكـــۈمىران تهبىقىـــگه مهنـــسۇپ كىـــشىلهر جهمهت نىـــشانلىرى ۋه 

 كۆرۈنىــشى ياۋروپــالىقالرنىڭكىگه ي ئىــشلهتكهن نىــشانالرنىڭ ئومــۇمىئــۇالر. ئىشلىتىــشكه باشــلىغان

  .قادىغا ئائىتتۇرىتىنهقىش ۋه باشقا تهپسىالتلىرى ھىندى دىنى ئ-ئوخشىمىسىمۇ، ئهمما ئىنچىكه گۈل

ئىمپىرىيه . يىسىده پهيدا بولغانى بىرىنچى ئهسىرلهرده رىم ئىمپىرهياۋروپادا نىشان ئىشلىتىش مىيالدىي

ئهسكهرلهر ئۆزلىرى تهۋه بولغان قوشۇنالرنىڭ بهلگىلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ قالقانلىرىغا چۈشۈرۈش ده دائىرىسى

 ئۆزلىرى بىلهن بىر قوشۇندىكى باشقا ئهسكهرلهرگه خاتا ھوجۇم قىلىپ قويۇشتىن ساقلىنىش ئارقىلىق،

رهپ ھېس قىلىشتهك  شه–زلىرى تهۋه بولغان ۋهتهن ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىدىغانلىقىدىن شان ۆ ئبىلهن بىرگه،

بۇنداق ئىش كېيىنچه پۈتۈن ياۋروپادا كهڭ ئومۇملىشىپ، باشقه ئهللهرده نىشان . تۇيغۇلىرىنى ئىپادىلىگهن

ت سېئهسىرلهردىن كېيىن قالقانغا كر- 13 .ئىشلىتىش ئهنئهنىسىنىڭ شهكىللنىشىگه زور تهسىر كۆرسهتكهن

تۆتكه بۆلۈنگهن قالقان يۈزىنى ئوخشىمىغان ت ئارقىلىق سېرىنى چۈشۈرۈش، ھهم شۇ ئارقىلىق كبهلگىس

بۇنداق بهلگىلهر دهسلهپته قالقان ۋه . رهڭدىكى بهلگه، ئاالمهتلهر بىلهن بېزهش بارغانسىرى ئومۇمالشقان

ئهۋالد -مۆھۈرلهرگه چۈشۈرۈلگهن ياكى ئويۇلغان ھهمده ئاتىدىن بالىغا مىراس قېلىش شهكلىده ئهۋالدمۇ

ئهڭ دهسلهپكى چاغالردا .  جهمهت ئهنئهنىسىنىڭ مۇھىم بۆلىكىگه ئايالنغانداۋاملىشىپ، تهدرىجىي ھالدا

بۇنداق جهمهت نىشانلىرىنى ئاقسۆڭهكلهر جهمهتلىرى ئىشلهتكهن بولسىمۇ، ئهمما ئۇزاق تارىخ جهريانىدا يۈز 

دهرىجىلىرىدىكى ئۆسۈش ياكى تۆۋهنلهشتهك ئۆزگىرىش سهۋهبىدىن، -بهرگهن جهمهتلهرنىڭ تهبىقه
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 ئهسىردىن تارتىپ، ياۋروپادا – 15ئهمما  .نىشانلىرىنى ئىشلىتىش ئاۋام خهلق ئارسىدا تارقالغانجهمهت 

شۇنىڭ بىلهن، شۇ . شهخسلهر ۋه جهمهتلهرگه ئائىت نىشان بهلگىلىرى ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىغان

 ئۆز ئالدىغا  ۋه جهمهتلهرنىڭخسلهر بىر قانۇن ماقۇلالپ، شهⅤدهۋردىكى ئهنگىلىيه پادىشاھى ھېنرىي 

 يىلغا كهلگهنده، ۋه ئهنگىلىيه – 1483. ئىختىيارىيچه نىشان بهلگىلىرىنى اليىھهلىۋېلىشىنى چهكلىگهن

لهر ۋه جهمهتلهرنىڭ نىشان بهلگىلىرىنى نازارهت قىلىدىغان ھهم س تهرىپىدىن شهخⅣپادىشاھى ئېدۋارد 

. نىشان ئىنىستىتۇتى تهسىس قىلىنغاننىشان بهلگىلىرىنى ھهدىيه قىلىدىغان ئورگان ــــ ئهنگىلىيه 

. شۇنىڭدىن كېيىن، نىشان بهلگىلىرىگه چېتىلىدىغان تۈرلىك قانۇن ۋه بهلگىلىمىلهر ئوتتۇرىغا چىققان

 ئۇالرنىڭ بهزىلىرىده نىشاننىڭ نوقۇل ئهسكهرلهر جهڭ مهيدانلىرىدا ئۆزلىرىنىڭ قوشۇن ،مهسىلهن

 نهرسه بولۇپ قالماستىن، بهلكى يهنه جهمهتلهر ۋه تهۋهلىكىنى ئىپادىلهش ئۈچۈنال ئىشلىتىدىغان

ئائىلىلهرنىڭ ساالھىيىتىنى ھهم ئىجتىمائىي ئورنىنى ئىسپاتلىغۇچى بهلگه بولۇشى الزىم دېگهندهك 

شۇنىڭدىن كېيىن، نىشانالر تهدرىجىي ھالدا ئىجتىمائىي گۇرۇھالر، . بهلگىلىمىلهرمۇ ئوتتۇرىغا چىققان

نالر ۋه جهمهتلهرنىڭ پهرقلهندۈرگۈچ بهلگىلىرى سۈپىتىده پۈتۈن ياۋروپادا رهسمىي ئورگانالر، دۆلهتلهر، رايو

  . ئىشلىتىلىشكه باشلىغان

ئهسىرنىڭ باشلىرىدا چوڭ ئاقسۆڭهكلهر ۋه كىنهزلهر ئۆزلىرىنىڭ -16ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا -15

لقان شهكلىدىكى ياردهمچىلىرىنىڭ جهمهت نىشانلىرىدىكى بهلگىلهردىن بىر بۆلىكىنى ئۆزلىرىنىڭ قا

شۇندىن . نىشانلىرىغا كىرگۈزۈش ئارقىلىق، ئۇنى تېخىمۇ مۇرهككهپ تۈسكه كىرگۈزۈشكه باشلىغان

 -  لهرده ئىشلىتىلىشتىن ھالقىپ،  كېيىمىئېتبارهن، قالقان شهكىللىك نىشانالر نوقۇل ھهربىي دائىر

ن، ھهمده ساپ سهنئهت لهرده كهڭ ئىشلىتىلىشكه باشلىغا...  چهك، - كېچهكلهر، ئىمارهت، خهت

، ئادهم )كۆپىنچه ئهفسانىۋى مهخلۇقات( نۇقتىسىدا ئۇنىڭغا تۈرلىك گېئومېترىك شهكىللهر، ھايۋان

ئويمىكارالر قالقان شهكىللىك . جۈملىلهر قىستۇرۇلۇشتهك ئۇسلۇب شهكىللهنگهن - رهسىملىرى، سۆز

نهتىجىده ئۇ . مۇ مۇرهككهپلهشتۈرگهننىشانالرنى ئىمارهتلهرگه ئويغاندا ئۇالرنى شهكىل جهھهتته تېخى

لهش، ئۈستىدىكى مهنىلىك سمۋول ۋه هھىيهنى قالقان شهكىللىك نىشانالرنى الي(مهخسۇس بىر خىل ئىلىم 
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مۇناسىۋهتلىرىده  نىكاھ  ھهمبهلگىلهرنى ئىزاھالش ھهم ئىشلىتىش، ئۇنى ئهجدادتىن ئهۋالدقا ئۆتكهنده

غا ىسۈپىتىده ئوتتۇر) سىپىنپر-ھهققىدىكى بىر يۈرۈش قائىدهش  قانداق ئۆزگهرتىئۆزگىرىش يۈز بهرگهنده

 ) ئاۋسترالىيه ۋهشىمالىي ئامېرىكىالر- ۋه ئۇالر ئىستىال قىلغان جهنۇبىي(دهرۋهقه، ياۋروپا ئهللىرى . چىققان

كى ىئۇنى ئىلگىر. ده قالقان شهكىللىك جهمهت نىشانلىرىنى ھهممىال ئائىلىلهر ئىشلىتىپ كهتكىنىمۇ يوق

رلهرده كۆپىنچه خان جهمهتى، ئاقسۆڭهكلهر ۋه ھۆكۈمهت دائىرلىرى ئىشلهتكهن بولسا، ھازىرقى دهۋرده دهۋ

مۇئامىله ئورگانلىرى، دوختۇرخانا، - بىر قىسىم جوڭ جهمهتلهر، ھۆكۈمهت ئورۇنلىرى، ئالىي مهكتهپلهر، پۇل

ه، جۈملىدىن ياۋروپا ۋه  شۇنىڭ بىلهن بىرگه غهرب ئهللىرىد.ئىشلهتمهكته ...، شىركهتلهر- كارخانا

ئامېرىكا قىتئهلىرىده ھهر قايسى دۆلهتلهرده مهخسۇس نىشان بهلگىلىرىنى اليىھهلهيدىغان، تىزىمغا 

ئالىدىغان ھهم باشقۇرۇدىغان ئورگانالر تهسىسى قىلىنغان بولۇپ، بۇ ھازىرقى زامان نهسهبشۇناسلىقىدىكى 

  .مۇھىم بىر ساھه بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

 لهپ پهيدا بولغاندىال رېئال مهقسهدلهر ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرۇلغان قوللىنىشچان بهلگهنىشانالر دهس

چهكلهرده -مۆھۈرى ئورنىدا خهت- لهرنىڭ تامغاشهخسئۇ پهيدا بولغاندىن تارتىپال . ئاالمهت ئىدى -

 ئىشلىتىلگهندىن باشقا، يهنه قهبره تاشلىرىدا، نىشان ئىگىسىگه تهۋه بولغان تۇرمۇش بويۇملىرى

بۈگۈنكى دهۋرده ئۇ . ئۈستىگه ئويۇلغان ياكى بېسىلغان ...)كۆمۈش جابدۇقالر، ئهينهك بويۇمالر،-ئالتۇن(

الردا، ىچۇق بويۇمالردا، بايراقالردا، ماشىن-رى ئۈستىده، چاقىكىتاب مۇقاۋىلىرىده، ئىشخانا الزىمهتلىكل

هكىللىك نىشانالر نوقۇل ئۇرۇش ۋه ھهربىي ناۋادا قالقان ش. كهڭ قوللىنىلماقتا...خۇسۇسىي تهئهللۇقاتالردا،

ئهسىرلهردىن كېيىنال -15كۆرهكلهرده ئىشلىتىلىشتهك تار دائىرىدىن ھالقىپ چىقمىغان بولسا ئىدى، ئۇ 

  .مهۋجۇد بولمىغان، بۈگۈنكىدهك كهڭ قوللىنىشقا سازاۋهر بولمىغان بوالر ئىدى

ئۇنداقتا نىشان سىمۋولىنى  .ق تارىخقا ئىگهسىمۋول ئىشلىتىش ئىنسانىيهتنىڭ تارىخىغا ئوخشاشال ئۇزا

باشقا سىمۋولۇق شهكىللهردىن پهرقلهندۈرۈپ تۇرغان نهرسه نېمه؟ بۇ دهل ئۇنىڭدا قالقان شهكلىنىڭ 

ئاالمهتلهرنىڭ بهلگىلىك -تهدبىق قىلىنغانلىقى ھهم ئۇنىڭ ئۈستىدىكى مهنا بىلدۈرگۈچى بهلگه

ىغانلىقى، ئۇنىڭ مىراسلىق خۇسۇسىيهت، يهنى ئۇنىڭ پىرنىسىپ ئاساسىدا ئورۇنالشتۇرۇلىد-قائىده
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مىلىسىگه ئوخشاش مىراس بولۇپ داۋاملىشىدىغانلىقى ائهجدادتىن ئهۋالدقا خۇددى جهمهت لهقىمى ياكى ف

قالقان  .ئاساسىي رولىنىڭ بىر جهمهتنى يهنه بىر جهمهتتىن پهرقلهندۈرۈش ئىكهنلىكىدهك ئاالھىدىلىكلهردۇر

ڭ ئوتتۇرا ئهسىرلهردىن كېيىن داۋاملىق ساقلىنىپ قېلىشىنىڭ يهنه بىر سهۋهبى شهكىللىك نىشانالرنى

شۇكى، ئۇ ئهڭ دهسلهپته پهيدا بولغاندىن ئېتبارهن، جهمهتلهرنىڭ ئورتاق سمۋولى سۈپىتىده قوللىنىلىپ، 

بىرىدىن پهرقلهندۈرۈش رولىنى ئۆتهپ كهلگهنلىكى، - لهرنى بىرشهخسئوخشىمىغان جهمهتكه تهۋه 

ئىسپاتى سۈپىتىده خىزمهت -هرنىڭ ئۆز جهمهتلىرىدىن پهخىرلىنىشنىڭ كونكىرت، قانۇنلۇق دهلىلشهخسل

ياتى، جهمهتلهرنىڭ ىسېسلهرنىڭ ئۆز جهمهتلىرىگه بولغان پهخىرلىنىش ھشهخسقىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇ 

. يلىنىپ قالغانزاالرغا قارىتا ساداقهتمهنلىك تهلىبىنى ئۆزىگه مۇجهسسهم قىلغان سىمۋولغا ئاهئۆزىدىكى ئ

تى ىشۇ سهۋهبتىن، ئۇ يوقىلىپ كهتمهي، ئهكىسچه بارغانسىرى مۇرهككهپلهشكهن، سهنئهتلىك خۇسۇسىي

  .سى كېڭهيگهنىيۈكسهلگهن، ئىشلىتىلىدىغان دائىر

غهربته ئىشلىتىلىپ كېلىنگهن قالقان شهكىللىك نىشانالر قۇرۇلما جهھهتتىن بىر قانچه بۆلهكتىن 

 ئۇ ئهمهلىيهتته نىشاندا بارلىق ئۇچۇرالر  ئىچىده ئهڭ مۇھىم بۆلهك قالقان بولۇپ،بۇنىڭ. تهشكىل تاپىدۇ

ئۇنىڭدا بىر جهمهت ياكى ئائىله . ئورۇنالشتۇرۇلىدىغان تهگلىكتۇر ...)بهلگىلهر، سىمۋولالر، يېزىقالر،(

ئانا - يهنى ئاتا(ىڭ لىدىكى كىشلهرنان بهلگه ۋه ئاالمهتلهر، شۇ ئائىئۆزلىرىگه خاس نىشان سۈپتىده تاللىۋالغ

رهت تهرتىبى، ھۆكۈمهت تهرپىدىن بېرىلگهن ئهمهللهرگه ۋهكىللىك قىلىدىغان ) ۋه پهرزهنتلهرنىڭ

. ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ... سىمۋوللۇق شهكىللهر، ئائىلىنىڭ نىكاھ مۇناسىۋهتلىرىدىكى ئۆزگىرىش ئهھۋاللىرى،

 ھهربىر ئۆزگىرىشكه ۋهكىللىك قىلىدىغان  ئۆزگىرىش بولۇشىدىن قهتئىينهزهر،كچىلىقىالردا قانىرىيۇق

 قالغان بۆلهكلهر .بهلگىلهر ھامان قالقان شهكىللىك تهگلىكنىڭ ئۈستىگه ۋه ئهتراپىغا ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ

بولسا مۇرهككهپ نىشانالردا كۆرۈلىدىغان قالقاننىڭ ئىككى تهرىپىده ئۆره تۇرغان، ھوقۇق ۋه ئىمتىيازغا 

 ھايۋانالرنىڭ سۈرىتى ھهمده قالقاننىڭ تهگلىكى ئاستىغا ۋهكىللىك قىلىدىغان يىرتقۇچ

  .ئورۇنالشتۇرۇلىدىغان، جهمهتنىڭ ھېكمهتلىك ئىبارىلىرى يېزىلىدىغان لېنتىالردىن ئىبارهت

ۈمهت ئورۇنلىرى ۋه كنىشان ئىشلىتىش بارلىققا كهلگهندىن بېرى، غهرب ئهللىرىدىكى جهمهتلهر ھۆ
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ئهمما ئهڭ كۆپ . ۋه نۇسخىدىكى قالقانالرنى ئىشلىتىپ كهلگهنئارمىيه دائىرىلىرى ھهرخىل شهكىل 

تۆۋهندىكىسى نىشاندا . ئىشلىتىلىپ كېلىنگىنى تۆۋهن تهرىپى بىر نۇقتىغا يىغىلغان كۇۋادىرات شهكلىدۇر

  .كۆپ ئىشلىتىلىدىغان قالقان شهكىللىرىدۇر

             

   

            
   

مهلۇم سىمۋوللۇق بهلگه . ۇق بهلگه جهمهت نىشانى بولىۋهرمهيدۇبىلىش كېرهككى، ھهرقانداق سىمۋولل

بىر جهمهت كىشىلىرى ئىچىدىكى ئهجدادالردىن ئهۋالدالرغا مىراس قېلىپ داۋاملىق ئىشلىتىلسه، ھهمده 

، جهمهت ياكى تهشكىالت شهخسئهلۋهتته، بۇ مهنىنىڭ شۇ (ئۇنىڭدىكى بهلگىلهر مۇئهييهن مهنا ئىپادىلىسه 

  . بولۇپ ھېسابلىنىدۇ، ئاندىن جهمهت نىشانى)لىك باغلىنىشى بولۇشى زۆرۈربهلگىبىلهن 

قالقان شهكىللىك جهمهت نىشانلىرى ئوتتۇرا ئهسىرلهردىكى ياۋروپا چهۋهندازلىرىدىن قالغان بىر 

لهر ۋه تهشكىالتالرغا تهۋه بولغان ھالدا مىراس خۇسۇسىيتىگه ) جهمهت(لهر، ئائىله شهخسئۇ . ئهنئهنىدۇر

 قالقان شهكىللىك جهمهت نىشانلىرىنىڭ ئىشلىتىلىشى قااليمىقان . بولغان سىمۋوللۇق بهلگىلهردۇرئىگه
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مهسىلهن، غهربته ئىلگىرىكى .  پرىنسىپالر بار بولغان–بولماستىن، بهلكى ئۇنىڭدا مۇئهييهن قائىده 

ۇلىدىغان بولۇپ، ئۇالر قىزالرنىڭ ئهجدادلىرىنىڭ نىشانلىرىنى ئىشلىتىشىگه يول قويدهۋرلهردىن تارتىپال 

ئىشلهتكهن ئهجدادلىرىنىڭ نىشان بهلگىلىرى قالقان شهكلىگه ئهمهس، بهلكى خىش شهكلى ئۈستىگه 

ئۇالر باشقا ئهرلهر بىلهن نىكاھالنغاندا، ئۆزلىرىنىڭ جهمهت نىشانىدىكى بهلگىلهر بىلهن ئهر . چۈشۈرۈلگهن

ئهگهر بىر . غان شهكىلى ئۈستىگه ئورۇنالشتۇرغانتهرهپ جهمهت نىشانىدىكى بهلگىلهرنى بىرلهشتۈرۈپ قال

بۇنداق . كىشىنىڭ ئوغلى بولمىسا شۇ كىشى ۋاپات بولغاندا قىزلىرى جهمهت نىشانىنىڭ ۋارىسلىرىغا ئايالنغان

 ئىككى كىشى . ئورۇنالشتۇرغانگهئهھۋالدا ئۇالر نىشان بهلگىلىرىنى ئېرىنىڭ نىشان بهلگىلىرىنىڭ مهركىزى

ئهينى بىر شهكىلدىكى نىشاننى ئىشلىتىشى مۇۋاپىق ئهمهس دهپ نىڭ ) ولغان تهقدىردىمۇبىر جهمهتتىن ب(

قارالغاچقا، ئوغۇلالرنىڭ ھهربىرى نىشانلىرى ئۈستىگه ئاتىسىنىڭكىدىن پهرقلىق خاس بهلگىلهرنى 

ى ىنىڭ چوڭ ئوغلئاتبىر  .ئاتىسى ئۆلۈپ كهتكهندىن كېيىن، خاس بهلگىلهر ئېلىپ تاشالنغان. چۈشۈرگهن

ۋه ئۇنىڭ ۋارىسلىرى ئاتىسىنىڭكىگه ئوخشاش نىشاننى ئىشلىتىدىغان بولسا، كىچىك ئوغۇللىرى ۋه ئۇالرنىڭ 

يهنى ئۇالر نىشاننىڭ رهڭگىنى . ئهۋالدلىرى ئاتىسىنىڭ نىشانىغا مهلۇم ئۆزگهرتىشلهرنى كىرگۈزهتتى

ى رامكا نهقىشلىرىنى ه نهقىش ياكنى قوشاتتى، ياكى بىرهر دان )بهلگه(ئۆزگهرتتى، ياكى يېڭى بىر ئاالمهت 

نىڭ ياكى ئهۋالدلىرى باشقا جهمهتكه تهۋه كىشلهر بىلهن نىكاھالنغاندىن كېيىن، ئۇالرقاتاتتى، ۋه

ئهمما، دهۋرلهرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن نىشاندا .  يېڭى نىشان ھاسىل قىالتتىنىشانلىرى بىلهن بىرلهشتۈرۈپ

 تهركىبهجدادلىرىنىڭ نىشانلىرىدىكى ھالقىلىق بىر قانچىلىك ئۆزگىرىش بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، ئ

  .ساقلىنىپ قاالتتى) شهكىل، قۇرۇلما ياكى رهڭ(

دىن تارتىپال بىر كىشىنىڭ ئوغۇللىرى ئىشلىتىدىغان نىشانالردا ئۇ  زامانخېلى ئىلگىرىكىئهنگىلىيده 

. لگىلىمىلهر قېلىپالشقانئوغۇلالرنىڭ رهت تهرتىبىنى ئىپاىلهيدىغان بهلگىلهرنى ئىشلىتىش ھهققىدىكى به

ئىككىنچىسىنىڭكىگه ھىالل ئاي، ئۈچىنچىسىنىڭكىگه شهكلى، مهسىلهن، تۇنجى ئوغۇلنىڭ نىشانىغا 

، بهلگىسى هيۇلتۇز، تۆتىنچىسىنىڭكىگه قۇش، بهشىنچىسىنىڭكىگه ھالقا، ئالتىنچىسىنىڭكىگ

نچىسىنىڭكىگه سهككىز توققۇزىت، سېىزىل گۈل، سهككىزىنچىسىنىڭكىگه كريهتتىنچىسىنىڭكىگه ق
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ىنى ئېلىپ  ۋاپات بولغاندىن كېين، چوڭ ئوغۇل ئۆزىگه خاس بهلگائات. چۈشۈرۈلگهنلىك گۈل شهكلى بهرگ

قالغان ئوغۇلالر ئۆزلىرىگه خاس بهلگىنى ساقالپ قېلىپ . تاشالپ ئاتىسىنىڭ نىشانىنى ئۆز ئهينى ئىشلىتىدۇ

ۇالرنىڭ چوڭ ئوغلىدىن باشقا ئوغۇللىرىنىڭ نىشانلىرىدا ئهلۋهتته ئ. (ئۇنى ئهۋالدلىرىغا مىراس قالدۇرىدۇ

ئهمما شوتالندىيىلىكلهرده بىر ئاتىنىڭ ھهرقايسى ئوغۇللىرىنىڭ  .)قىدهك ئۆزگىرىش ياسىلىدۇيۇقىرىخۇددى 

ن ۈقىدهك ئۇسۇلالر ئارقىلىق پهرقلهندۈرۈلۈپال قالماستىن، بهلكى يهنه ئۇالر بۇنىڭ ئۈچيۇقىرىنىشانلىرى 

لىنىڭ چۆرىسىگه ئوخشىمىغان رامكا نهقىشلىرىنى سىزىدۇ ياكى قالقان يۈزىدىكى بۆلگۈچى قالقان شهك

ئهگهر بىر كىشى ئانا تهرهپ ئهجدادلىرىنىڭ جهمهت نىشانىنى  .سىزىقالرنى ھهرخىل ئۆزگهرتىدۇ

ئىشلهتمهكچى بولسا، ئۇنداقتا ئۇ ئۇنى پهقهت ئاتا جهمهت نىشانى بىلهن بىرلهشتۈرگهن ئهھۋالدىال 

شۇنداق قىلىپ، بىرقانچه بوغۇن ئۆتۈپ، باشقا . دېيىلىدۇ) quartering (»چارهكلهش«بۇ . ىشلىتهلهيدۇئ

جهمهتلهر بىلهن نىكاھلىنىش ئهھۋالى يۈز بهرگهندىن كېيىن، كېيىنكى ئهۋالدالر ئىشلىتىدىغان نىشاندا 

كه گه ئوخشاش تۆت   يۈزى ست ئارقىلىق قالقانې كر،يهنى. ( لهر پهيدا بولىدۇ»چارهك «نۇرغۇن

). .لىدۇ چۈشۈرۈه ئانا جهمهتنىڭ نىشان بهلگىلىرىك-3 ۋه -2كه ئاتا ئهجدادنىڭ، -4 ۋه -1، پنۈبۆلۈ

قىدهك يول بىلهن زىياده مۇرهككهپلىشىپ كهتكهن جهمهت نىشانلىرىدىكى بهزى قوشۇمچه يۇقىرىئهلۋهتته، 

  .ىش ئارقىلىق ئاددىيالشتۇرۇلىدۇبهلگىلهر مهلۇم دهۋرلهردىن كېيىن قىسقارتىلىش ۋه ئىخچاملىن

ئوخشىمىغان قهبىلىلهر، كېيىنچه، مىللهتلهر ۋه بهگلىك ۋه ) ياۋروپادا(قهدىمدىن ئېتبارهن، غهربته 

بۈگۈنكى دهۋرده دۆلهتلهر، . شهھهرلهرنىڭ ئۆزلىرىگه خاس نىشان بهلگىمىلىرى بولغان ۋه بولۇپ كهلمهكته

 شهھهر ۋه بازارالر، شىركهتلهر، كۇلۇبالر، ئۇنۋېرسىتېتالر نىشاننى دىنىي ئويۇشمىالر، مهزھهب ۋه پارتىيلهر،

 بهلگىلىرى بولغان – دۇنيا مىقياسىدا ھهر قايسى شېرىكهتلهر ئۆزلىرىنىڭ نىشان .كهڭ ئىشلهتمهكته

شېرىكهت ياكى مهھسۇالت ماركىلرىنى اليىھىلهپ ئىشلىتىۋاتقان بولۇپ، بۇالرنىڭ شهكىل ۋه تۈزۈلۈش 

الھىدىلىكلىرى گهرچه جهمهت نىشانلىرىنىڭكىدىن كۆپ پهرقلهنمىسىمۇ، ئهمما ئۇالر جهھهتتىكى ئا

قانداشلىق مۇناسىۋهتكه ئىگه كىشىلهر توپىنىڭ ئورتاق بهلگىسى بولغان جهمهت نىشانلىرىدهك رولنى 

االمهتلهر  ئ–ئارتقۇزمىغانلىقتىن، بۇنداق بهلگه ۋه تاۋار ماركىلىرى نهسهبشۇناسلىقتا ئهھمىيىتى يوق بهلگه 
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  .بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

جهمهت تارىخى ئۈستىدىكى تهتقىقات مۇقهررهر رهۋىشته بىر جهمهتنىڭ ئهجدادلىرى ئىلگىرى 

بۇنداق نىشان بهلگىلىرى ئهجدادالر . ئىشلهتكهن نىشان بهلگىلىرى ئۈستىده ئىزدىنىشنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

كى مهلۇم ھاكىمىيهتلهر تهرىپىدىن ئهجدادالرغا ئىنئام تهرىپىدىن ئىجاد قىلىنغان بولۇشى مۇمكىن، ئىلگىرى

قىلىنغان بولۇشىمۇ مۇمكىن، ياكى تاسادىپىي پۇرسهتلهرده مهلۇم سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن ئىشلىتىلىشكه 

شۇنىڭ بىلهن بىرگه بىر جهمهتنىڭ يىراق ئهجدادلىرى جهمهتنىڭ نىشان . باشالنغان بولۇشىمۇ مۇمكىن

ولسىمۇ، ئهمما كېيىنكى دهۋرلهرده ئىشلىتىلىشتىن توختاپ قالغان بولۇشىمۇ بهلگىلىرىنى ئىشلهتكهن ب

جهمهت نىشانلىرىنىڭ ئىشلىتىلىش ئورنى كۆپ بولۇپ، ئومۇمهن جهمهت دائىرىسىدىكى ھهر قانداق . مۇمكىن

لهرگه بىر ماددىي بويۇمنىڭ ئۈستىگه تهبىق قىلىنغان بولۇشى ۋه ياكى تامغا ھهم مۆھۈر ئورنىدا يازما ھۆججهت

ئهمما، ئۇيغۇرالرنىڭ نهسهبنامه يېزىپ قالدۇرۇش ئهنئهنىسى سۇس بولغىنىغا . بېسىلغان بولۇشى مۇمكىن

. ئوخشاش، جهمهت نىشانلىرىنى الھىيهلهپ ئىشلىتىش ئهھۋالىمۇ يېقىنقى زامان تارىخىدا كهم ئۇچرايدۇ

همهت نىشانلىرىغا ئائىت بهزى شۇنداقتىمۇ، ھازىرقى زامان غهرب نهسهبشۇناسلىقىدا بارلىققا كهلگهن ج

 پرىنسىپالرنى بىلىش ئاساسىدا، ھهر قايسى جهمهتلهر جهمهت نهسهبنامىسىنى يېزىش بىلهن –قائىده 

برلهشتۈرۈپ، ئۆزلىرىنىڭ قوللىنىپ كهلگهن ياكى قولالنماقچى بولغان فامىلهلىرىگه بىرلهشتۈرگه ئاساستا، 

مهت نىشانلىرىنى الھىيهلهپ، ئۇنى نهسهبنامه ئىچىده شهكلى ئاددىيراق ئهمما مهنىسى بار بولغان جه

  .تونشتۇرۇشى، بهزى جابدۇالر ئۈستىگه تهدبى قىلىشى يهنىال ئهقىلغه مۇۋاپىق ئىشتۇر

مهسـىلهن، (  ۋاسـته ئـارقىلىق ھۆكـۈمهت ئورۇنلىرىغـاىيىنى بىـرهر قـانۇنلىرجهمهت نىشانئهلۋهتته، 

ــاۋار مــاركىلىرىنى باشــقۇرۇ تىزىمالتمىغــان  ) قاتــارلىق ئورگانالرغــا...ش ئــورگىنىپاتېنــت ئىدارىــسى، ت

شــۇڭا، . ئهھۋالــدا، ئــۇنى باشــقا جهمهتــكه تهۋه كىــشىلهرنىڭ پايدىلىنىــشىدىن ســاقالنغىلى بولمايــدۇ

) ياخـشى سـودا ماركىـسى سـۈپتىده( ئهجدادلىرى ئىـشلهتكهن جهمهت نىـشانلىرىنى قـانۇن ئورۇنلىرىغـا

 نىڭشۇنداق قىلغاندا يات جهمهتتىكىلهر.  الزىمسلىقىنى قوغداش ئارقىلىق ئۇنىڭ خاتىزىمغا ئالدۇرۇش

  .ئۇ بهلگىلهرنى ئىشلىتىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ
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  باسقۇچلىرى–نهسهبنامىنى تۈزۈشنىڭ قهدهم . 7

گهرچه ئهجدادلىرىدىن قالغان خاتىرىلهرنى  شۇنىڭغا ئىشىنىش كېرهككى، ئادهملهرنىڭ بهزىلىرى

نال بىر نهسهبشۇناس بولۇش  تۇغۇلىشىدى،ھهم شۇالر ئۈستىده ئىزدىنىشنى بىلمىسىمۇساقالپ پايدىلىنىشنى 

بهلكى . ىنىڭ تارىخى ھهققىده بىلىدىغانلىرى بهلكىم بهك ئازدۇرجهمهتنۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ئۆز  .مۇمكىن

بۇ بىلىم ئجدادلىرىدىن بىرقانچىسىنىڭ ئىسمىنى بىلىش، ئۇالرنىڭ رهسىملىرىنى ساقالش ۋه بهزى 

...  مهنىۋىي خۇسۇسىيهتلهرنىڭ كېلىپ چىقىشىنى ئۇالر بىلهن باغالشقا قىزىقىپ قېلىش، -جىسمانىي 

  .بىلهن چهكلىنىدىغاندۇر

ىن  قىلىپ قويىدىغان   ئۆز قىزىقىشلىرى سهۋهبىدنى ئىزدهپ تېپىش پهقهت كىشىلهرئهجدادالر

 ئۆزىمىزنىڭ كىملىكىمىزنى نى چۈشهندۈرۈش،ىھاياتئىنسان ، بهلكى س ئىش ئهمهيددىامۇنداقال ئ

ي مهنىدىكى ئهجدادلىرىمىزنى ئىزدهشال ىئۇ ئۆزىمىزنىڭ جىسمان. چۈشىنىش بىله ئاالقىدار بولغان ئىشتۇر

ئىشهنچلىرىمىزنىڭ -ئهمهس، بهلكى يهنه ئۆزىمىزنىڭ مهلۇم خىلدىكى تۇرمۇش مىزانلىرى ۋه ئهقىده

مېجهزلىرىمىزنىڭ  - ققاراشلىرىمىز ۋه خۇلكۆزز، ىمسهۋهبلىرىنى، ئۆزىمىزنىڭ ھاياتقا بولغان پوزىتسىيى

ئۆز ئهجدادلىرىنى سۈرۈشتۈرۈش تارىختا يالغۇز  .شهكىللىنىپ قېلىشىدىكى ئاساسالرنى ئاختۇرۇش ئىشىدۇر

 كهمبهغهللهر، ئاۋام پۇقراالرمۇ ئۆز .رى تهبىقه كىشىلىرىال شوغۇللىنىپ كهلگهن ئىمتىيازلىق ئىش ئهمهسىيوق

بوۋىالرنىڭ -  ئهسلىمىلهر، ئاتائاغزاكىيمهسىلهن، يازما خاتىرىلهر، ( هييهن ئۇسۇلالرئهجدادلىرىنى مۇئ

ئارقىلىق سۈرۈشتۈرگهن ھهم ئۇالر ھهققىدىكى ) ...،رىنى كېيىنكى پهرزهنتلهرگه قويۇشئىسىملى

  . خاتىرىلهرنى ساقلىغان

ئهجــدادالرنى ئۇنتــۇپ كېــتىلگهن يــاكى ئۇنتۇلــۇش گىرداۋىغــا بېرىــپ قالغــان جهمهت تــارىخى ۋه 

 مهڭگـۈ قالىـدىغان ئهسـلىمىگه  ھهمـدهلىش، بايقـاشيىغىـۋې) ئىزلىرىنـى -  ئۇالرنىڭ ئىـششۇنداقال(

خچىـسى سـۈپتىده، ىجهمهت تار. كىشىنىڭ خۇشاللىنارلىق ئىـشلىرىدىن بولـسا كېـرهك ــــ ئايالندۇرۇش

رنىڭ ئهنئهنىسى، ھايـات تىسىز، جهمهتىڭىزدىكى كىشىلهىسىز ئهجدادلىرىنىڭىزنىڭ ھاياتىنى  قايتا يار

نى، ئۆزىڭىزنىڭ قانداق جهريانالردىن ئۆتۈپ شـۇ جهمهت ئىچىـده تۇغۇلـۇپ ... خۇلقى،-يولى، مېجهز
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تۇغقـانالر -نى ئىزدهش ئـارقىلىق ئـۆزىڭىز بىـلهن ئـۇرۇقخقالغانلىقىنى بىلىشكه باشاليسىز، جهمهت تارى

ىـدىغان دۇنيـادا داۋاملىـشىش تۇيغۇسـىنى ئارىسىدىكى ئـارىلىقنى يېقىنالشتۇرىـسىز، توختاۋىـسىز ئۆزگىر

  .ي ھېس قىلىسىزىھهقىق

. تارىخى ئۈستىده ئىـزدىنىش يـالغۇز نهسـهبنامه يېـزىش بىلهنـال چهكلهنمهيـدۇ) ئائىله(جهمهت 

ئهلۋهتته، نهسهبنامه شهكلىده جهمهت تارىخىنى يېـزىش جهمهت تـارىخى ئۈسـتىدىكى ئىزدىنىـشلهرنىڭ 

لهن بىـرگه، جهمهت تـارىخى ئۈسـتىده ئىزدهنگـۈچىلهر بـۇ ئـارقىلىق شـۇنىڭ بىـ. يادرولۇق مهزمۇنىـدۇر

ئهجدادلىرى ئائىلىۋى تۇرمۇشى ۋه باشقىالر بىلهن بولغان مۇناسـىۋىتى ھهققىـده كهڭـرهك چۈشـهنچىگه 

ــدۇىئېر ــارزۇ قىلى ــشنى ئ ــ. شى ــدىغان مهركىزى ــق قىلى ــۇالر تهتقى ــىلهيئ ــم- مهس ــشۇناسالر ى رهس ي تارىخ

 مهكـتهپلهرده ئۈگىنىـدىغان ۋه كىتـابالردىن كىـشىلهر. دۇر تارىخىـالغان ئائىلهبارسىز قارىتهرىپىدىن ئېت

ئوقۇيدىغان تارىخ ئومۇمهن دۆلهت، رايون، مىللهت، ھاكىمىيهتلهرنىڭ تارىخى، شۇنداقال تارىختا دهۋر 

 ي تـارىخ قانچىلىـك مـۇھمىمهك رهسمېد. بۆلگۈچ رول ئوينىغان مهشھۇر ئهرلهر ۋه ئايالالرنىڭ تارىخىدۇر

ـــات ـــڭ ھاي ـــاۋام پۇقرانى ـــۇتلهق كـــۆپ ئ ـــى م ـــارىخ ئهنئهنىن ـــداق ت ـــنهزهر، ئۇن ي ىبولۇشـــىدىن قهتئىي

  .سهرگۈزهشتلىرىدىن تولىمۇ يىراقتۇر

بۇنىڭدا كهمبهغهل پـۇقراالر، ئايـالالر .  ئوتتۇرىغا چىقماقتا»يېڭىچه تارىخ«يېقىنقى مهزگىللهرده 

ىڭ كىـشىلهرنىڭ تارىخقـا بولغـان چۈشىنىـشنى ۋه بالىالرنىڭ ھايات سهرگۈزهشتىلىرىنى تهتقىق قىلىـشن

يدىغان ئاۋام پۇقراالرنى تارىخنىڭ قۇربـانلىرى دهپ ھېـسابال. دىغانلىقى قوبۇل قىلىنماقتاىئىلگىرى سۈر

ي پائـالىيهتچىلهر ىـ ئۆزگىرىپ، ئۇالرنى تارىخنىڭ ياراتقۇچىلىرى ۋه تارىخ سهھنىسىدىكى ھهقىققاراشالر

  .تهدهيدىغان پوزىتسىيه تىكلهنمهك

ي شــهكلى بولغــان ىي تهشــكىلىئىنــسانىيهتنىڭ ئهڭ ئاساســلىق ۋه داۋاملىشىــشچان ئىجتىمــائ

سلهرنىڭ قىممهت لىدىغان ۋه تهربىيهلهيدىغان، شهخرى پهرزهنتلهرنى ئاپىرىده قىېئائىلىلهر ئهزهلدىن ب

دقــا، يهتنــى ئهجــدادتىن ئهۋالىنى شــهكىللهندۈرىدىغان، مهدهناشــلىرىقاراشــلىرى ۋه تــۈپ تۇرمــۇش قار

بـالىالر ۋه چـوڭالر . ئۆتمۈش دهۋرلهردىن كېينكى دهۋرلهرگه يهتكۈزۈپ بېرىدىغان سهينا بولۇپ كهلدى
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نىـڭ  )ئـائىله ئهزالىـرى(  كىـشىلهرپوئائىله ئارقىلىق مۇھهببهت ۋه مهنىۋى قولالشقا ئېرىـشىدۇ، بىـر تـ

رىخىنى تهتقىـق قىلىـش ، موشـۇ ئـائىلىنى ۋه ئۇنىـڭ تـادېـمهك. كۈندىلىك تۇرمۇشى ئورۇنالشـتۇرۇلىدۇ

ي ىئارقىلىق بىر پۈتۈن جهمئىيهتنىڭ ئهمگهك قۇرۇلمىسىنى، جايالر ئارا كۆچۈش ئهھۋاللىرىنى، ئىجتىمائ

تارىخشۇناسالر شـۇنىڭغا .  بولىدۇلىي پۇرسهتلهرنى، جىنىسالر ئارا مۇناسىۋهتلهرنى يورۇتقىىۋه ئىقتىساد

ي ىي، سىياســىي ۋه ئىقتىــسادىگىرىــشى ئىجتىمــائئىــشىنىدۇكى، ئــائىلىۋى ھاياتنىــڭ خاراكتېرىنىــڭ ئۆز

  . ئۇالرغىمۇ تهسىر كۆرسىتىدۇ ئۆز نۆۋىتىدهئۆزگىرىشلهرنىڭ تهسىرىنى قوبۇل قىلىدۇ، ھهمده

.  ھهمـمه كىـشى تاللىۋالـسا بولىـدىغان تېمىـدۇر-يېـزىش ۋه تهتقىق قىلىـش  جهمهت تارىخىنى

 يـاكى بىـر ئۆمـۈر لىنىشنىڭىيىخسۇس تهرببۇنىڭ ئۈچۈن بىرقانچه يىلنى سهرپ قىلىپ بۇ جهھهتته مه

مهكچىمىزكـى، گهرچه ېد. تـى بولمايـدۇىنىـڭ يىلتىزىنـى ئىزدهشـكىال ئاتاشـنىڭ زۆرۈرىيىۋاقىتنى جهمهت

ي نهسهبشۇناسلىقتىن ئېرىـشكىلى بولىـدىغان نهتىـجه مـۇقهررهر رهۋىـشته كـۆپ بولـسىمۇ، ئهممـا بىكهس

 ىنى ئـاختۇرۇپز جهمهتى ھهققىده يهنىال كـۆپ نهرسـمهخسۇس تهربىيه ئالماي تۇرۇپمۇ ھهربىر كىشى ئۆ

  .بىلهلهيدۇ

جهمهت تــارىخى ئۈســتىده ئىــزدىنىش كىــم ئۆزىنىــڭ ئهڭ يىــراق ئهجــدادىنى ئىــزدهپ تاپااليــدۇ 

دېگهننـى مهقـسهد قىلغـان مۇسـابىقه ئهمهس، ۋه يــاكى ئهجـدادالر ئارىـسىدىكى مهشـھۇر شهخــسلهرنى 

) مومىـسىغىچه-بـوۋايهنـى (م ئۆز يىلتىزىنى ئىككى بوغـۇن ھهرك. ئىزدهپ تېپىشتا بهسلىشىشمۇ ئهمهس

چـۈنكى . ئىلگىرىگه سۈرۈپ تهكشۇرسىال، ئۆزىنى ھهيران قالدۇرىدىغان نهرسىلهرنى بايقىـشى مـۇقهررهر

پهقهت شۇ ئىككى بوغۇندىال ھهربىـر ئـادهم ئـۆزىگه بىۋاسـته قانـداش مۇناسـىۋهتتىكى ئـالته ئهجـدادى 

مومـا تـۆت -نهۋرىـلهر ئـارا تـوي قىلغـانالردا بـوۋا: دىقـقهت .الرۋا، ئىككـى مومـائانا ۋه ئىككـى بـو-يهنى ئاتا(

ۋه ئۇالرغـا ئائىـت ھىكـايىلهر، ئـۈچ ئـائىله ۋه ھهربىـر ئائىلىـدىن شـاخالنغان ) .بولماستىن ئىككى بولىـدۇ

ان ئهلۋهتته، ئىلگىرىگه ھهربىر بوغۇن سۈرۈلگهنسىرى بىلىدىغ. نى بىلهلهيدۇ...پهرزهنلهرنىڭ ئهھۋالى،

  .نهرسىلهر تېخىمۇ كۆپ بولىدۇ

جهمهت تارىخى ئۈستىدىكى ئىزدىنىش قهدىم دهۋردىن، باشقىچه ئېيتقانـدا دهسـلهپكى ئهجـداد 
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. نىڭ ئـۆزىنى تونۇشـىدىن باشـلىنىدۇشهخسسۈپتىده بېكتىلگهن ئهجدادالردىن باشالنماسىتن، بهلكى 

ئۆتۈش، ھـازىرقى كىـشىلهردىن باشـالپ  بىلىدىغاندىن بىلمهيدىغانغا  ـــبۇنىڭدىكى تهپهككۇر ئۇسۇلى

  .ئىلگىرىكى ئهجدادالرغا يۈرۈش قىلىشتىن ئىبارهت

 جبۈگۈنكى دهۋرده ئۆزىمىزنى چۈشىنىش ئۈچۈن، ئۆتكهن دهۋرلهر ھهققىدىكى چۈشهنچىگه مۇھتا

... ،» ئۇالر قهيهرلهرده ياشىغان بولغىيتى؟ئهجدادلىرىمىز كىملهر بولغىيدى؟«ھهممىمىز . بولىمىز

خىيالىمىزنى ھامان يىلتىزىمىزغا بولغان يىلتىزسىز . ئالالرغا جاۋاب تېپىشقا تهشنا بولىمىزودهك سگهنېد

غا تۇتىشىدىغان نهسهب  ئانى ۋه ھهۋۋا ئاتاناۋادا ھهربىر ئائىله تارىخى ئادهم .سېغىنىش چۇلغاپ تۇرىدۇ

پ چىقىش كىشىگه ئىنتايىن ىزيېئۇنداقتا، ئائىلىنىڭ تارىخىنى زهنجىرىنىڭ بىر ھالقىسى دهپ تونۇلغاندا، 

ئهمهلىيهتته، ئهجدادالرنىڭ بىرقانچه بوغۇن تارىخىنى ئاختۇرۇپ، شۇ . مۈشكۈل ئىش بولۇپ تۇيۇلىدۇ

ھهقته بىر نهرسه يېىزپ چىقىش سهل قىيىن بولۇشىغا قارىماي، ھهربىر كىشى ئۈچۈن تولىمۇ ئهھمىيهتلىك 

  .ئىشتۇر

كىــشىلهر ھاياتىــدا نېمىلهرنــى .  ســوزۇلغان باغــدۇرجهمهت تــارىخى ھهربىــر ئادهمنىــڭ ھاياتىغــا

كىـشىلهر ئـۆز . قىلسۇن ياكى قىلمىسۇن، ھهربىر جهمهتنىڭ تارىخى ئۇنىڭ ئهزالىرى ئۈچۈن يىگانىـدۇر

لهرگه ھامـان مهنـسۇب شهخـسيىلتىزلىرىغا قانچىلىك سهل قارىسۇن ياكى ئىنكـار قىلـسۇن، بـۇ تـارىخ 

  .بولىۋېرىدۇ

 ئۆتمۈش توغرىسىدا ئـۈگىنىش ،وگىيه ئىلمى شۇنى ئېتراپ قىلىدۇكىخولىسھازىرقى زاماندىكى پ

ــىنى ئ ــۆزىنى تونۇش ــسنىڭ ئ ــتۈرىدۇشهخ ــهخ. ۆس ــانه ش ــز يىگ ــلهن ھهربىرىمى ــۈپتىمىز بى ــۇش س س بول

ئائىلىنىـڭ كېيىنكـى . ئۆتمۈشتىن ۋه جهمهتىمىزنىڭ ئۆتمۈشتىكى ئهجدادلىرىدىن ئايرىلىپ كېتهلمهيمىز

ــ ــدىغىنى نوق ــددهۋرلهرگه قالدۇرى ــى، ئۈمى ــمهت قارش ــى يهنه قىم ــتال ئهمهس، بهلك ــارزۇ، -ۇل پهرزهن ئ

  .لهردۇر...مېجهز،-ي ئاالھىدىلىك ۋه رهڭگارهڭ خۇلقىمۇھهببهت، ئىرس

ي، مهنىـۋىي، ى جىـسمانئۇ زىمىندىكى ھهربىر ئادهم. ۇر پهۋقۇلئادده بىر ياشاش شهكلىد-ئائىله

تارىختـا جهمهتـلهر سـاقلىنىپ، . رۇندۇرئهقلىي، ھېسـسىي، ئهخالقىـي جهھهتـلهرده يېتىلىـدىغان سـو
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نهسـهبنامىده ئهنه شـۇ . ئايرىم ئائىلىلهرگه ئايلىنىپ تارقىلىـپ، چېچىلىـپ كهتـكهن-ئهۋالدالر ئايرىم

چېچىلىپ كهتكهن كىشىلهرگه ئائىت ئۇچۇرالر، ئۇالر تهۋه بولغان جـايالر ھهم ئۇالرنىـڭ ئهنئهنىلىـرى 

چۈنكى ئـۇ سـىزنىڭ تـارىخىڭىزال ئهمهس، بهلكـى . رهكنهسهبنامىنى ياخىشى ساقالش كې. جهملىنىدۇ

  .يهنه سىزنىڭ كهلگۈسىڭىزدۇر

ــش  ــق قىلى ــويىچه تهتقى ــپ ب ــارىخىنى ئىككــى تى ــۇمكىنجهمهت ت ــشلىك: م ــۇزۇن يۆنىلى ــرى ئ  بى

ئـۇزۇن .  شـهكلىده تـارىخ)ۋېرتىكـال (، يهنه بىـرى تـوغرا يۆنىلىـشلىكشـهكلىده تـارىخ )گورىزىنتال(

ر جهمهتنىـڭ نهسـهب زهنجىرىـدىكى قهدىمـدىن تارتىـپ نـۆۋهتتىكى ۋاقتىـنچه يۆنىلىشلىك تارىختـا بىـ

توغرا يۆنىلىشلىك تارىختـا ئهينـى بىـر . ياشاپ ئۆتكهن ھهربىر كىشى ئۈستىده ئىزدىنىش تهكىتلىنىدۇ

كـۆپىنچه  .تۇغقـانچىلىق مۇناسـىۋهتلىرى تهتقىـق قىلىنىـدۇ-بوغۇنغا تهۋه كىشىلهرنىڭ ھهرخىـل ئـۇرۇق

ــشىلهر جهمهتل ــدىن كى ــلهپكى ئهجدادى ــان دهس ــۇم بولغ ــده مهل ــتىده ئىزدهنگهن ــارىخى ئۈس ــڭ ت ىرىنى

ئهۋالدلىـق مۇناسـىۋىتىنى يورۇتۇشـنى ئاسـاس -نۆۋهتتىكى ئهۋالدالرغىچه ئۆتكهن كىشىلهرنىڭ ئهجـداد

تۇغقـانچىلىق مۇناسـىۋهتلىرى -ئهمما، ئهينى بىر بوغۇنغا مهنسۇپ كىشىلهرنىڭ ئۇرۇق. مۇمكىنقىلىشى 

ــده ئۇالر شــۇ بــويىچه، . نىــڭ ئوخــشىمىغان سهرگۈزهشــتلىرى ئۈســتىده ئىزدىنىــشمۇ مۇھىمــدۇرھهم

  . كېرهكىشلىالياقهتلىك نهسهبشۇناسلىقتا مهزكۇر ئىككى خىل ئۇسۇل بىرلهشتۈرۈلۈپ قوللىنى

كهسـكىن مهنىــده ئــۆز جهمهتىنىــڭ تــارىخىنى يېزىـپ چىقمــاقچى بولغــان ھهرقانــداق كىــشى ئــۆز 

ۆرسىتىدىغان مۇنداق بهش خىل ئامىـل ئۈسـتىده ئهتراپلىـق ئىزدىنىـشى جهمهتىنىڭ تارىخىغا تهسىر ك

  :زۆرۈر

 سىياسىي  ۋه مهسىلهن، ئۇرۇش، ئىقتىسادىي.بىرىنچى، مىللهت ۋه دۆلهت تارىخغا ئائىت ئامىلالر

  ؛رىزىس، ھۆكۈمهتنىڭ قارارلىرى ۋه چوڭ سىياسىي ھهرىكهتلهرك

شـارائىت ۋه مۇھىـت، -هسىلهن، يهرلىـك شـهرت م.ئىككىنچى، يهرلىك ۋه رايونغا ئائىت ئامىلالر

  ؛كهسىبلهر، سانائهتلهر، ئهنئهنىلهر-يهرلىك ئىشلهپچىقىرىش ۋه ھۈنهر

ــامىلالر ــائىلىگه ئائىــت ئ ــساد.ئــۈچىنچى، ئ ــۋى ى مهســىلهن، ئائىلىنىــڭ ئىقتى ي ئهھــۋالى، ئهنئهنى
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تۇغقـان ۋه -ى ئـۇرۇقئادهتلىرى، كۆچۈش ئهھۋاللىرى، ئاتا ۋه ئانا جهمهتكه تهۋه نهسهب زهنجىرىـدىك

  ؛ئهجدادالر

ــامىلالرتــۆتىنچى، شهخــ ــر شهخــ.سلهرگه ئائىــت ئ ھــال، ۋهقه، هسكه ئائىــت تهرجىم يهنــى ھهربى

  لهر؛خۇسۇسىيهت، مۇۋهپپهقيهت ۋه مهغلۇبىيهت-خاراكتېر

سلهرنىڭ ھاياتىدىكى تۈرلىـك پۇرسـهتلهر ۋه ئاالھىـده ىنچى، جهمهت تارىخىدىكى ياكى شهخبهش

  ؛دهقىقىلهر

ۋهسـىقىلهر - ھـۆججهتئاغزاكىير جهمهت تارىخىنى يېزىشتا پايدىلىنىشقا تېگىشلىك يازما، كىشىله

چىلىكلىرى مـۇمكىني بويۇمالرنىڭ دائىرىسىنى ئوبدان ئىگىلىشى، ئۇالرنى قولغا كهلتۈرۈشنىڭ ىۋه مادد

  .ۋه چهكلىمىلهرنى تولۇق ئېتبارغا ئېلىشلىرى الزىم

ئهمما، . ه ئىزدىنىش ئاۋارىچىلىقى كۆپ ئىشتهك تۇيۇلىدۇئهجدادالرنىڭ نهسهب مۇناسىۋىتى ئۈستىد

نهسهبنامه يېزىش ۋه شۇ ئارقىلىق . بۇ ئىشنىڭ يهنه ئۆزىگه خاس بىر قاتار قوالي جهريانلىرىمۇ باردۇر

.  باسقۇچقا بۆلۈپ ئېلىپ بېرىشقا بولىدۇ–ئهجدادالرنىڭ تارىخى ئۈستىده ئىزدىنىشنى بىر قانچه قهدهم 

لىرى ئۈستىده دتلهرنىڭ نهسهب خاتىرىلىرى ئهسلىدىال بار بولغاچقا، ئۇالر ئۈچۈن ئهجدائهمما، بهزى جهمه

ئىزدىنىش بىر قهدهر ئاسان بولسا، ئهجدادلىرىنىڭ نهسهب زهنجىرىنى تۇنجى قېتىم ئېنىقالپ نهسهبنامه 

مهيلى قانداق . ىغان يول بىر قهدهر كۆپ بولىدۇنىسبهتهن ئېيتقاندا، بېسىپ ئۆتىديېزىشنى ئويالشقانالرغا 

نهسهب تهتقىقاتىنى ، رهتلهش توپالش ۋه لىرىنىماتېرىيالنهسهب  باسقۇچالرنى –بولسۇن، بۇ قهدهم 

ۇش دېگهندهك تهتقىقاتنى ئاخىرىالشتۇرنى يېزىش ۋه ىسنهسهبنامىجهمهت  ،باشالش ۋه ئېلىپ بېرىش

  .بۆلۈشكه بولىدۇكه تۆت

ىپ چىقىش ئۈچۈن، ئالدى بىلهن ئائىلىنىڭ جهمهت تارىخى ئۈستىده ئىزدىنىپ نهسهبنامه يېز

جهمهت تارىخى ئۈستىدىكى ئىزدىنىشلهرده، نهسهبشۇناس . كۆلىمى ۋه قۇرۇلمىسىنى چۈشىنىشى كېرهك

نوقۇل جهمهتىدىكى كىشىلهرنىڭ ئهجداد ئهۋالدلىق نهسهب زهنجىرىنى ئېنىالشتىن باشقا، يهنه 

تارىخ . سلۇبى ۋه ئهندىزىسى ئۈستىدىمۇ ئىزدىنىدۇئهجدادلىرىنىڭ ئائىلىۋى تۇرمۇشىنىڭ قۇرۇلمىسى، ئۇ
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مابهينىده ئائىلىلهرنىڭ قۇرۇلمىسىدا ۋه ئائىله تۇرمۇشىنىڭ ئهندىزىسىده ئۈزلۈكسىز ئۆزگىرىش يۈز بىرىپ 

بۇ ئۆزگىرىشلهرنىڭ . بۇنداق ئۆزگىرىشلهر يېقىنقى دهۋرلهردىن بۇيان پهۋقۇلئادده تېز بولماقتا. تۇرغان

بۇ جهھهتتىكى .  ئهمهسدق كۆلهمده ئىكهنلىكى ئۈستىده ئىزدىنىش بۇ كىتابتىكى مهقسهنېمىلىكى ۋه قاندا

  .كۆپ ئهھۋاللالر ئوقۇرمهنلهرگه ئايان

يىلتىز ئىزدهش ۋه جهمهت تارىخى ئۈستىده ئىزدىنىشنىڭ مهقسىدى، داۋامالشقان ۋاقتى قانداق ۋه 

.  تۈزۈلگهن پىالن بولۇشى زۆرۈريتهپسىلىبولۇشىدىن قهتئىينهزهر، ئۇنىڭدا بىرقهدهر بولغان قانچىلىك 

سىز، جهمهت تارىخىنى چۈشىنىشكه كۆپ پايدىسى دئۇنداق بولمايدىكهن، بۇنداق ئىزدىنىش مهقسه

شۇڭا، ئىشنىڭ بېشىدىال جهمهت . دىغان ئىشقا ئايلىنىپ قالىدۇياساي» ىسىماتېرىيال دۆۋ«بولمىغان، 

ان مهسىلىنى، سۈرۈشتۈرىلىدىغان ئهجدادالرنىڭ دهۋر تارىخى ساھهسىده ئىزدهپ تهتقىق قىلماقچى بولغ

سى ۋه ياكى ىنىيئهجداد لېيهنى ئاتا تهرهپ ئهجداد لېنىيسى ياكى ئانا تهرهپ (سى ىچېكىنى ۋه لېنىي

نى ئېنىق  ..)يسى،ىئۇالردىن بىرىنىڭ بوۋا تهرهپ ئهجداد لېنىيسى ياكى موما تهرهپ ئهجداد لېن

  .بېكتىۋېلىش الزىم

  .ىلىلهر ئايدىڭالشقاندىن كېيىن، ئاندىن كونكرېت مهشغۇالتقا ئۆتۈشكه بولىدۇيۇقىرىقى مهس

  نهسهب ماتېرىياللىرىنى توپالش ۋه رهتلهش .1

ئىخالسمهن تهتقىقاتچىالر  ـــ ئهڭ ئۈنۈملىك پايدىلىنىش كېرهكلىك ماتېريالالرنى تونۇش ۋه ئۇالردىن

مهت تارىخى ئۈستىده ئىزدهنگۈچىلهر ئۆزى ئۇچراتقان شۇڭا، جه. ۋه ئىزدهنگۈچىلهرگه قويۇلىدىغان تهلهبتۇر

سۇسكى، پئه. ھهربىر ماتېرىيال ئىچىدىن ئهڭ كېرهكلىكلىرىنى بايقاشقا ۋه تاللىۋېلىشقا ماھىر بولۇشى الزىم

 ئۆز كتى بولۇپ قېلىشنى ئويالپ ياشىمايدۇ، نهتىجىده ئۇالريېنۇرغۇن ئائىلىلهر كهلگۈسىده تارىخنىڭ ئوب

ئهمما، ئۆتكهن دهۋردىكى ئهجدادالر ھهققىده بىز باشقا ئۇسۇلالر . اتىرىلهپ قويمايدۇ ختارىخلىرىنى

بۇ جهھهتته ئىزدهشكه ئهرزىيدىغان ماتېرىيال . ئارقىلىقمۇ بهلگىلىك ئۇچۇرالرغا ئېرشهلىشىمىز مۈمكىن

  .تۇرمهنبهلىرى يهنىال كۆپ

مهنبهسى ناھايىتى كۆپ تهرهپكه جهمهت تارىخىنى يېزىپ چىقىشقا كېرهكلىك بولغان ماتېرىيالالر 
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نهسهبشۇناس ئۆزى ئهجداد تارىخىنى ئېنىقالشتا ئىشلىتىشنى ئويلىغان شۇ سهۋهبتىن، . چېتىلىدۇ

بۇنداق تىزىملىك كهڭ دائىرىلىكىرهك .  الزىملىشهنبهلىرىنى تىزىملىككه تۇرغۇزىۋېئۇچۇر م ۋه ماتېرىيال

ىلىق ئهھۋال ئىگىلىنىدىغان كىشىلهرنىڭ ئىسىملىرى،  سۆھبهت ئارقئاغزاكىيبولغىنى تۈزۈككى، ئۇنىڭدا 

ىنىڭ ئىچى ۋه سىرتىدىكى بارلىق ماتېرىيال كېرهكلهر، رهسىملهر، ئائىل -  توپلىنىلىدىغان نهرسه

ژورنالالرنىڭ ئىسمى، ئاپتور -مهنبهلىرى تىزىلىشى، پايدىلىنىلىدىغان تارىخ ۋه باشقا ساھهگه ئائىت كىتاب

قىالرنى تىزىملىككه تۇرغۇزغاندا، تىزىملىكتىكى يۇقىرى .چه ئېنىق يېزىلىشى زۆرۈرقىۋه نهشىر قىلىنغان ۋاقت

ھهربىر تۈرنىڭ ئاستىغا ياكى يېنىغا بوش ئورۇن قويۇپ، شۇ ھهقته ئىزدهنگهن، پايدىالنغان، ئىزدهپ 

  .ئورۇن ۋه ۋاقتىنى خاتىرىلهشكه ئىشلىتىش كېرهك... تاپقان

ان ماتېرىيال مهنبهلىرىنى بىرقانچه چوڭ تۈرگه ئايرىۋالغان ئاسان بولسۇن ئۈچۈن، ئىشلىتىلىدىغ

  :مهسىلهن. ياخشى

   سۆھبهتلهر؛ئاغزاكىي .1

 ئائىلىده ساقالنغان ھۆججهت ۋه ماتېرىيالالر؛ .2

 ي بويۇمالر؛ىمادد .3

 سىن ماتېرىياللىرى؛-رهسىم ۋه ئۈن .4

 ھۆكۈمهت ھۆججهتلىرى؛ .5

 ر قىلىنغان پايدىالنمىالر؛ئىلگىرى نهش .6

 تۈرنىڭ ئاستىغا يهنه ئۇالرنى يهنىمۇ كىچىك تۈرلهرگه ئايرىپ، ئاالقىدار قى ھهربىريۇقىرى

 نىڭ ئاستىغا ئىلگىرى »ئىلگىرى نهشىر قىلىنغان پايدىالنمىالر«مهسىلهن، . ماتېرىيالالرنى تىزىش كېرهك

ت مىلله(ي تارىخ ىنهسهب خاتىرىلىرى، يهرلىك تارىخ ماتېرىياللىرى، ئومۇمئاالقىدار نهشىر قىلىنغان 

س قىلىشقا ىلهر دېگهن كىچىك تۈرلهرنى تهسىزىتلهر، ژورنالالر ۋه خهرىتې، گ)تارىخى ياكى دۆلهت تارىخى

ھهربىر كىچىك تۈرنىڭ ئىچىگه تىزىلىدىغان مهنبهلهرنى شۇالرنىڭ ئېلىپبه تهرتىبى بويىچه ياكى . بولىدۇ

  .تۇرۇشقا بولىدۇى بويىچه ئورۇنالشبكېيىنلىك تهرتى-ن ئورنىنىڭ ئىلگىرىىدىغائىشلىتىل



 156 

بىر جهمهتنىڭ ئۆتكهن دهۋرلهردىكى تۇرمۇش ئهھۋالىنى نوقۇل ئىزدهپ تېپىلغان ماتېرىيالالرغا 

ي دهۋرده مهۋجۇد بولۇپ، شۇ دهۋرنىڭ ىھهربىر ئائىله مۇئهييهن تارىخ. تاينىپال يورۇتۇپ بېرىش قېيىنراق

، ئۆزى مهۋجۇد بولغان جهمئىيهتتىكى ئاالھىدىلىكى ۋه تهرهققىيات سهۋيسى بويىچه داۋامىشىدىغانلىقى

، مهلۇم دهۋردىكى لىقى سهۋهبىدىنئال شارائىتنىڭ تهسىرىگه زور دهرىجىده ئۇچرايدىغانېر-يىتارىخ

ي ماتېرىيالالر ىئهجدادالرغا ئائىت ئهھۋالالرنى شۇالر ياشىغان رايون ياكى جهمئىيهتكه ئائىت يهرلىك تارىخ

شۇڭا، جهمهت تارىخىنى تهتقىق قىلىشتا، . شتۇرۇپ بهرگىلى بولىدۇئاساسىدا تېخىمۇ ئېنىقراق ئايدىڭال

  .شۇالرغا ئائىت يهرلىك تارىخنىمۇ ئۈگىنىشكه توغرا كېلىدۇئه

مهلـۇم بىـر شـهخس يـاكى بىر كىشى جهمهتىنىڭ تارىخى ئۈسـتىده ئىزدهنگهنـده ئالـدى بىـلهن 

ه ئىزدهنگهنــده، جهمهتــكه بىــر جهمهتنىــڭ نهســهب زهنجىــرى ئۈســتىد.  كېــرهكىئــائىلىنى تاللىۋېلىــش

. تهئهللۇق ھهممه تارماق ئائىلىلهر ياكى شهخسلهر ئۈستىده بىرال ۋاقىتتا ئىـزدىنىش قىيىنغـا توختايـدۇ

شۇڭالشقا، ئىشنىڭ بېشىدا ئهمهلىي نهتىجىنى بارلىققا كهلتۈرۈش ئۈچۈن، نۇقتىنى جهمهت ئىچىدىكى 

ــائىله  ــۇم ئ ــس(مهل ــڭ ئائىلى ــهبنامه يازغۇچىنى ــۆپىنچه نهس ــهخس، ئهر )ىك ــتىگه -، ش ــۇن ئۈس  خوت

ئۇنداقتا بۇ شهخس زادى كىم بولۇشى كېـرهك؟ نهسـهبنامه يېزىـشتا . مهركهزلهشتۈرۈشكه توغرا كېلىدۇ

بۇنىڭـدا كىـشى . ئىشنى نهسهب زهنجىرى ئۈستىده ئىزدهنگۈچى ئالدى بىلهن ئۆزىدىن باشـالش الزىـم

كى ئۇچۇرالرنى توپالشتىن باشلىـسا مۇۋاپىـق ئالدى بىلهن ئۆزىنىڭ تۇغۇلغان ۋاقتى ۋه ئورنى ھهققىدى

 ئانىسىنىڭ توي قىلغان ۋاقتى، شۇ چاغدىكى يېـشى –بۇنى ئېنىقالپ بولغاندىن كېيىن ئاتا . بولىدۇ

، ئۇنىڭـدىن ھالقىـپ ئۆتـۈپ، ئۇالرنىـڭ تۇغۇلغـان )گهرچه بهزى كىشىلهر ئېنىق ئېيتىپ بېرهلمىسىمۇ(

ــۇ  ــدىن ش ــى، ئان ــۋاقت ــاتهرتىب ــڭ ئات ــى، – ته ئۇالرنى ــان ۋاقت ــڭ تۇغۇلغ ــدىكى ...  ئانىلىرىنى ھهققى

  .ئۇچۇرالرنى توپالش الزىم

 ىكى ماتېرىيــالالرنى توپلىمــاقچىئهجــدادلىرى ھهققىــده ئۇچــۇرالرنى قازمــاقچى، ئــۇالر توغرىــسىد

ـــ سايمان ــ-بۇنىڭ ئۈچۈن بىر قاتار قورال. بولغان كىشىگه الزىم بولىدىغان قورالالر تولىمۇ ئاددىيدۇر

 بىـر ،)ياكى قېرىنـداش(  پهقهت بىر قهلهمدهسلهپته.  الزىم بولمايدۇك، ھهره، ھارۋا ياكى ئاتگۈرجه
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  .ياكى كارتوچكا بولسىال كۇپايه قىلىدۇ) ۋاراقلىرى ئاجرايدىغان بولسا تېخى ياخشى( دهپتهر

. جهمهت تــارىخىنى يېزىــپ چىقىــشتا زۆرۈر بولغـــان ماتېرىيالالرنىــڭ دائىرىــسى بهك كهڭـــدۇر

ــۇنداق ــداق ش ــۋېلىش، قان ــى ئېنىقلى ــال مهنبهلىرىن ــت ماتېرىي ــا ئائى ــلهپتىال جهمهت تارىخىغ تىمۇ دهس

ماتېرىيالالرنى توپالشنىڭ الزىملىقى ھهم ئـۇالرنى قهيهردىـن قانـداق تېپىـپ توپالشـنىڭ ئۇسـۇللىرىنى 

ن توپالشقا تېگىشلىك بولغـان جهمهت تارىخىغـا ئائىـت ماتېرىيـالالرنى چـوڭ جهھهتـتى. بىلىش كېرهك

ئائىله ئىچىدىكى ياكى جهمهتكه تهۋه ھهر قايسى تارماق ئىلىلىلهردىكى ماتېرىيال مهنبهلىرى ۋه ئائىله 

تۆۋهنـده ئـۇالرنى تهپـسىلىي . سـىرتىدىكى ماتېرىيـال مهنبهلىـرى دهپ ئىككـى تـۈرگه ئايرىـشقا بولىـدۇ

  .چۈشهندۈرىمىز

  دىكى ماتېرىيال مهنبهلىرىائىلىئ. 1

يهنى بىر جهمهتكه (رۈر ماتېرىيالالرنىڭ ئىككىنچى چوڭ مهنبهسى ئائىله جهمهت تارىخىغا ئائىت زۆ

ماتېرىيال مهنبهلىرى نېمىلهرنى كۆرسىتىدۇ؟ ئۆيده ئۇنداقتا ئائىلىدىكى . دۇر) تهۋه بارلىق تارماق ئائىلىلهر

ى پاكىز ساقلىنىپ قالغان ئهجدادالر تارىخى ھهققىدىكى ئۇچۇرالرنى ئۆزىگه يوشۇرغان ماتېرىيال مهنبهلىر

پۇچقاقلىرىدا تاشالپ -تىزىلغان، رهتلهپ ساقالنغان بولماستىن، ئۇالر ئۆيىنىڭ ھهممه يېرىده، بۇلۇڭ

ئۆيدىكى ماتېرىيال مهنبهلىرىنى مۇنداق ئىككى تۈرگه ئايرىپ . قويۇلغان ياكى ساقالپ قويۇلغان بولىدۇ

  :مۇمكىنتىزىپ كۆرسىتىش 

   بويۇمالريماددى                                               يازما ماتېرىيالالر

                                                          كىتاب ۋه ژورنالالر                                                            چهكلهر-خهت

  ئويۇنچۇقالر                                                              تېلگىراممىالر

  چېنىقىش ئهسۋابلىرى                                                                 ئاتكىرتكا

  قورالالر                                                      كۈندىلىك خاتىرىلهر

  قىڭراقالر، پىچاق           پالتا،                                               ھېسابات دهپتىرى

  خاتىره بويۇملىرى                                                             پۇل تالونلىرى

  خهرىتىلهر                                                       خىزمهت توختاملىرى

  تىزىلغۇالر                                                            بانكا چهكلىرى

  مۇكاپاتنامىلهر                                                           بانكا كارتىلىرى

  مېدالالر                                                             باج تالونلىرى
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  زىننهت بويۇملىرى-زىبۇ                                                      سۇغۇرتا ھۆججهتلىرى

  سائهتلهر                                              كىملىك ۋه باشقا ساالھىيهتلهر

   تهڭگه، پۇل ۋه ماركىالر                                                     شوپۇرلۇق كېنىشكىسى

  ساندۇقالر، ئىشكاپالر                                                            ۋهسىيهتنامىلهر

  قۇلۇپالر                                                 سېتىم ھۆججهتلىرى-ئېلىم

  سايمانالر-قورال                                                                 لهركهپايچ

  كېيىملهر                                                 رمهكتهپكه ئائىت ھۆججهتله

  ئۆي جاھازلىرى                                                      مهكتهپ تاپشۇرۇقلىرى

   لىنچىالرېس                                     ي تهرهپتىن بېرىلگهن ھۆججهتلهرىھهرب

   بويۇمالر ۋه ساپالچۇق-چاق                                                       دىئاگىنوز قهغهزلىرى

  ئهينهكلهر                                                                   پاسپورت

  ساپال بويۇمالر                                                                 توي خېتى

  شامدان، چىراق                                                   گۇۋاھنامىلىرىتۇغۇلغانلىق

  ئويمىالر، ھهيكهللهر                                                    سوتقا ئائىت ھۆججهتلهر

  ردىني بويۇمال                                                    تېلفون نومۇرى دهپتىرى

  رهسىملهر                                                             بوۋاقالر كىتابى

                                                           سۈرهتلهرنهسهب خاتىرىلىرى

  ئالبۇم                                                                 ئهسلىمىلهر

  ئىمارهت-ئۆي                                                ۋه باشقا ئهدهبي ئهسهرلهرشېئىر

ق قهبرىستانلى                                                                  تهكلىپنامىلهر
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تۇغقانلىرىنىڭ ئۆيلىرىدىن ئىزدهپ بايقىغان - ئۆزىنىڭ ئۆيى ۋه ئۇرۇقرنهسهبشۇناسال

دىكى تىزىملىكته كۆرسىتىلگهن يازما ماتېرىيالالر ۋه ماددىي بويۇمالرنى نومۇر قويۇپ رهتلهپ ۇقىرىي

ساقلىغاندىن باشقا، باشقىالرنىڭ ئۆيىدىكى قولغا كهلتۈرگىلى بولمايدىغان بويۇمالرنى سۈرهتكه 

ىڭ تهپسىالتىنى يهنه ھهربىر بويۇم ۋه يازما ماتېرىيالىن. تارتىۋېلىپ رهت نومۇرى تۇرغۇزۇش الزىم

جهمهتكه . قىسقىچه خاتىرىلىۋېلىپ، ئاخىرىدا نهسهبنامىده پايدىلىنىشقا ئاسانلىق يارىتىش كېرهك

كېرهك ۋه يازما ماتېرىيالالرنى توپلىغاندا، ئۇالرنىڭ راست -تهۋه ئۆيلهردىن تېپىلغان نهرسه

قالپ قويۇلغان يهنى ئهجدادالر ئىشلهتكهن نهرسىلهرمۇ ياكى كېيىن تولۇ(يالغانلىقىنى -

، ئۇالرنىڭ يىل دهۋرىنى ۋه شۇنىڭغا ئوخشاش بهزى تهپسىالتالرنى )نهرسىلهرمۇ دېگهننى

  .ئېنىقالش كېرهك

ي ىسىرتىدىن تېپىلغان مادد ۋه  ئائىلىلهرنىڭ ئىچى، سېلىشتۇرغانداغايازما ماتېرىيالالر

تى ۋه سهرگۈزهشتلىرىگه ئۇالردىن ئهجدادالرنىڭ ھايا . بولىدۇبويۇمالردىن پايدىلىنىش قىينراق

شۇنداقتىمۇ . ئائىت ئۇچۇرالرنى بايقاش ئۈچۈن مۇالھىزه قىلىش، ئىنچىكه كۈزىتىش زۆرۈر بولىدۇ

 ئىشلهپچىقىرىش ئادهتلىرى ۋه ،سىىئۇالردىن ئهجدادالرنىڭ تۇرمۇش ئۇسلۇبى ۋه تۇمۇش سهۋىي

ھهققىده كۆپ . ..قىزىقىشلىرى،-مېجهز ۋه ھهۋهس-كهسىپلىرى، ئۇالرنىڭ خاراكتېر-ھۈنهر

شۇنىڭ بىلهن بىرگه ئائىلىدىن تېپىلغان يازما ھۆججهتلهر . مۇمكىنشىش ىمهلۇماتالرغا ئېر

ئىچىدىن بۇ ھهقتىكى كۈزىتىشكه ياردىمى بولىدىغان خاتىرىلهرنى ئىزدهپ، بۇ ئىككى مهنبهنى 

. رهكشىش كېىشىشكه تىرىي ئۇچۇرالرغا ئېرىبىرلهشتۈرۈپ تهكشۈرۈش ئارقىلىق تېخىمۇ تهپسل

 بويۇمالر ھهققىدىمۇ يتۇغقانالر بىلهن سۆھبهتلهشكهنده ئىزدهپ تېپىلغان ماددى- ئۇرۇق

. مۇمكىنسوئالالرنى سوراش ئارقىلىق، ئۇالر ھهققىده چوڭقۇرراق چۈشهنچه ھاسىل قىلىشمۇ 

لىنگهن نهرسىلهرمۇ ئهجدادالرنىڭ ېئىمارهتكه ئوخشاش مۇقم، نهچچه ئون يىل ئىشلىتىپ ك-ئۆي

  .هققىده نۇرغۇن نهرسىلهرنى سۆزلهپ تۇرىدۇھاياتى ھ
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نهسهبشۇناس جهمهتىگه تهۋه ئائىلىلهردىن تېپىلغان  :ي بويۇمالرىيازما ھۆججهت ۋه مادد

 ئىشلىتىش شهكلىده ساقلىماستىن،  ساقلىغاندا ئۇالرنىي بويۇمالرنىىيازما ماتېرىيالالر ۋه مادد

ۋاقىقتنىڭ ئۆتۈشى . الزىممهي ساقالش  ئىشلهت، ئۆز پېتىچه، ھالىتى بىلهنيئهكسچه ئهسلى

نلىق بىلهن ھتىياتچاېشۇنداقتىمۇ ئ. ھهربىر بويۇم ئۆزىگه خاس سۈپهتته كونىراپ بارىدۇبىلهن 

راپ ساقلىغاندا، ئۇالرنى ئائىله مىراسى سۈپتىده يىراق كهلگۈسىدىكى ئهۋالدالرغىچه مىراس ئاس

  .قالدۇرغىلى بولىدۇ

يالرنىڭ ېرنى ساقلىغاندا، ئۇالرنىڭ ئهھۋالىغا قاراپ مۇز بويۇمالييازما ھۆججهت ۋه ماددى

ئهگهر بۇ مۇۋاپىق بولمىسا، نهسهبشۇناس ئۆز ئۆيىدىن مهلۇم . ساقلىشىغا تاپشۇرۇشقىمۇ بولىدۇ

قاتارلىقالردا ...  تۈسىدىكى بىرهر ساندۇق ياكى ئىشكاپ،»يىېئائىله مۇز«بوشلۇق يارىتىپ 

شتىن، ھۆللۈكتىن، ي بويۇمالرنى چىريزما ھۆججهت ۋه ماددىبۇنىڭدا يهنه يا. ساقلىسىمۇ بولىدۇ

 يي ھالدا ساقالشتىن باشقا، ماددىىتالردىن ۋه باشقا زىيانلىق ئامىلالردىن خالئاپتاپتىن، قۇر

بويۇمالرنى رهسىمگه تارتىپ، يازما ھۆججهتلهرنى نۇسخىالپ، رهسىم ۋه نۇسخىالنغان 

  .ماتېرىيالالرنىمۇ ئايرىم ساقالش كېرهك

بىر پارچه رهسىم مىڭ ئېغىز گهپتىن « :)سۈرهتلهر(ائىلىده ساقالنغان رهسىملهر ئ

 بىر پارچه سۈرهت ياكى رهسىمدىن نۇرغۇن ئهھۋالنى بىلگىلى بولىدۇ ، بۇ.»ئهۋزهلدۇر

ا تشۇڭا، ئهجدادالرنىڭ سۈرهتلىرى ئۇالرنىڭ تارىخىنى يورۇتۇش ۋه يېزىش. دىگهنلىكتۇر

  .ۇپ ھېسابلىنىدۇقىممهتلىك ئۇچۇر مهنبهسى بول

ئهسىرنىڭ باشلىرىدا  -20ئۇيغۇر جهمئىيتىده كىشىلهرنىڭ سۈرهتكه چۈشۈش ئهھۋالى 

يىللىرىدىن  -50ئهسىرنىڭ  - 20ئهمما سۈرهتكه چۈشۈپ خاتىره قالدۇرۇش ئىشى . باشالندى

سۈرهتكه چۈشسه يامان ``شۇنداق بولسىمۇ، نۇرغۇن كىشىلهر .  ئومۇمالشتىيكېينال تهدرىجى

̀ بولىدۇ ئهسىرنىڭ  - 20 ،ئال سهۋهبلهر تۈپهيلىدىنېدېگهن قاراشنىڭ سهۋهبىدىن ياكى باشقا ر`

يال شۇ كىشىلهرنىڭ ىئىبۇ ئهھۋال تهب. تىنى قالدۇرماي ۋاپات بولۇپ كهتتىىيىللىرىدىمۇ سۈر -90
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جهمهتىنىڭ تارىخىنى جانلىق يورۇتۇپ، نهسهبنامىسىنى تولۇقراق يېزىپ چىقىشىغا پايدىسىز تهسىر 

لهر ئۆزلىرىنىڭ رهسىمىنى سىزدۇرۇپ قالدۇرۇش ئىنتايىن ئاز ساندىكى مهشھۇر شهخس. كۆرسىتىدۇ

  . لهرنىڭ ئىشى بولۇپ قېلىپ، ھازىرغىچه بۇمۇ ئومۇمالشقىنى يوقشهخس

 -   بويۇمالر ئىچىده ئهڭ قىممهتلىكى ئهجدادالر ۋه ئۇرۇقيئائىلىلهردىن تېپىلغان ماددى

نهسهبشۇناسالرنىڭ بۇ جهھهتتىكى بىرىنجى . ى بولسا كېرهكرهسىملىر-تۇغقانالرنىڭ سۈرهت

ۋهزىپىسى دهل ئۆز ئائىلىسىده ساقلىنىپ قالغان بارلىق رهسىم ۋه سۈرهتلهرنى توپالش بولۇشى 

سملهرنى ئارىيهتكه ئېلىپ كۆپهيتىۋالغاندىن هتۇغقانالرنىڭ ئۆيلىرىدىكى سۈرهت ۋه ر- ئۇرۇق. الزىم

تۇغقانالرنىڭ رهسىملىرى بهك كۆپ بولۇپ كهتسه، -ئۇرۇق. ۇكېيىن قايتۇرۇپ بېرىشكه بولىد

بۇنىڭدا شۇ رهسىم ۋه سۈرهتلهر . تى بولمايدۇىئۇالرنىڭ ھهممىسىنىال ئىشلىتىشنىڭ زۆرۈرىي

خۇددى ئىلگىرى سۆزلهپ . گىلىرىنى ئىشلىتىش كۇپايه قىلىدۇىئىچىدىكى ۋهكىللىك خاراكتېرگه ئ

سى ۋه ىي قىياپىتى، تۇرمۇش ئهندىزىدادالرنىڭ جىسمانئۆتكىنىمىزدهك، رهسم ۋه سۈرهتلهر ئهج

قاتارلىقالردىن كۆپ مهلۇمات بهرگۈچى مهنبه بولغاچقا، رهسىم ۋه ..  ئهھۋالى،يئىقتىسادى

سۈرهتلهردىن ئهجدادالر ھهققىده ئىمكانقهدهر كۆپ ئۇچۇرغا ئېرشىشكه تىرشىش، ھهمده ئۇالرنى 

  .اپلىما كىتاپتا مۇۋاپىق پايدىلىنىش كېرهكئاخىرىدا يېزىلغۇسى نهسهبنامه ئىچىده ۋه چ

ۇشىدا بارغانسىرى كهڭ سىن تېخنىكىلىرىنىڭ كىشلهر تۇرم- ئۈن :ئائىله كىنولىرى

 يىللىرىدىن كېيىن بهزى ئائىلىلهر ئۆزلىرىنىڭ -80ئهسىرنىڭ -20شىغا ئهگىشىپ، قوللىنىلى

ائىله كىشلىرىنىڭ مهلۇم نتىسىگه ئېلىپ ياكى ئېبوۋىلىرىنىڭ ئاۋازىنى ئۈن ل-پىشقهدهم ئاتا

سىن ماتېرىيالى سۈپتىده ساقاليدىغان -پائالىيهتلىرىنى سىنغا ئېلىپ، ئۈن- پهيتلهردىكى ئىش

رهقهملىك سۈرهتكه تارتىش ۋه سىنغا ئېلىش . ئهھۋالالر ئۇيغۇر جهمئىيتىده بارلىققا كهلدى

ۆپ ئائىلىلهرده شى، كومپىيۇتېرنىڭ بارغانسىرى كىا يۈزلىنقتېخنىكىسنىڭ كهڭ ئومۇملىشىش

دىكى كىشىلهرنىڭ ۋهبلىرىدىن، ئائىلىلهرده ئائىلى سهسازاۋهر بولۇشىئىشلىتىلىشكه 

سىن ماتېرىياللىرى -تى ئېلىنغان ئۈنىپائالىي- ئاۋازى ۋه ھهرىكهت،پائالىيهتلىرى-ئىش
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جهمهت تارىخى . نهسهبشۇناسلىقتا تېخىمۇ قىممهتلىك ئۇچۇر مهنبهلىرىنىڭ بىرى بولۇپ قالدى

ىنىڭ ساقلىنىپ لىرسىن ماتېرىيال-تىدىكى ئىزدىنىشته، ئىلگىرىكى ئهجدادالرنىڭ ئۈنئۈس

قالمىغانلىقىنى شۇ كىشىلهر ياشىغان دهۋرلهرنىڭ تهرهققىيات دهرىجىسى نۇقتىسىدىن 

 كېلهچهكتىكى ئهۋالدالرنىڭ ئهجدادلىرى ،مىىچۈشهندۈرۈش بىلهن بىر ۋاقىتتا، تېخىمۇ مۇھ

شىشىگه قواليلىق يارىتىش ئۈچۈن، نۆۋهتته ياشاۋاتقان ى ماتېرىيالالرغا ئېرھهققىده كۆپرهك ئۇچۇر ۋه

 نى ئىخچام قىلىپ ئىشلهپ، »ئائىله كىنوسى« يهنى ــــسىن ماتېرىيالى -كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ ئۈن

  .نى تۈزۈكتۇرىپۇختا ساقالپ قويغ

  ئائىله سىرتىدىكى ماتېرىيال مهنبهلىرى. 2

مهنبهلىرى دېگىنىمىزده، بۇالر ھهربىر دهۋردىكى ھۆكۈمهت ئائىله سىرتىدىكى ماتېرىيال 

ئويۇشمىالر تهرىپىدىن ئهجدادالر ھهققىده خاتىرىگه ئېلىنغان، -ئورگانلىرى، ھهرخىل جهمئىيهت

 - ھۆكۈمهت ئورگانلىرىدا ساقالنغان ۋه ياكى ئائىلىلهرگه تارقىتىپ بېرىلگهن تۈرلىك ھۆججهت

ماتېرىيالالر -ن تېپىلغان ھۆججهتجهمهت دائىرىسىدى. ئىسپات ماتېرىياللىرىنى كۆرسىتىدۇ

ئائىله «بۇنىڭ ئۈچۈن جهزمهن . يېتهرلىك ئهمهس دىال نهسهبنامه يېزىپ چىقىشساسىئا

 دهپ ئاتىلىۋاتقان ماتېرىيالالرنىمۇ ئىمكانقهدهر كۆپ قولغا »سىرتىدىكى ماتېرىيال مهنبهلىرى

  تىدىكى ماتېرىيال نېمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟ئۇنداقتا ئائىله سىر. كهلتۈرۈشكه تىرشىش كېرهك

  ئىسپاتالر؛-غۇلۇش، نىكاھلىنىش ۋه ئۆلۈمگه ئائىت ھۆججهتتۇ .1

 مۈلۈك ھۆججهتلىرى؛-يهر، ئۆي .2

 ر؛هي ھۆججهتلىقانۇن .3

 ستىكا ماتېرىياللىرى؛ىنوپۇس ستات .4

 باج تالونلىرى؛ .5

 ماتېرىيالالر؛-گه ئائىت ھۆججهتىئارمىي .6

 ماتېرىيالالر؛-مهكتهپلهرگه ئائىت ھۆججهت .7

 سېتىق ۋه ئهمگهك توختاملىرى؛-سودا .8

 جهمئىيهت ۋه ئۇيۇشمىالرغا ئائىت ماتېرىيالالر؛ .9
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 يهرلىك تارىخ ماتېرىياللىرى؛ .10

يۇقىرىدا تونۇشتۇرۇلغان ماتېرىيالالرنى نـاۋادا مـاددىي شـهكىلگه ئىـگه ماتېرىيـالالر دهپ 

بولــسا بولمايــدىغان يهنه بىــر ئېيتــساق، ئۇنــداقتا جهمهت تــارىخى ئۈســتىده ئىزدىنىــشته كهم 

  .ماتېرىيال مهنبهسى ئاغزاكىي ماتېرىيالالردۇر

قېزىـــشقا تېگىـــشلىك مهنـــبه دهل جهمهت تـــارىخى ئۈســـتىده ئىزدىنىـــشته دهســـلهپتىال 

ــا ئائىــت قىممهتلىــك شهخــسئىزدهنگــۈچى  ــۆز ئهســلىمىلىرى ئىچىــدىكى جهمهت تارىخىغ نىڭ ئ

تۇغقــانالر -ئانىالرنىــڭ ئهسلىمىــسى ۋه ئــۇرۇق-تــائهســلىمىلهر، ئــائىله ئهزالىــرى، جۈملىــدىن ئا

مـومىالر، تاغـا ۋه ھـاممىالر، -ئـانىالر، بـوۋا-ئاتـا.  قاتـارلىقالردۇر» تارىخيئاغزاكى «بىلىدىغان

ر ۋه ئۇالرنىڭ دوستلىرى باشقا مهنبهلهردىن ئىزدهپ تاپقىلى بولمايدىغان نهسهب نهۋره تۇغقانال

قى كىـشىلهر يـۇقىرىكۆپىنچه ئهھۋالـدا، . لىنىدۇھېسابئۇچۇرلىرىنى ساقلىغۇچى كىشىلهر بولۇپ 

بهش بوغـۇن، ھهتتـا ئۇنىڭـدىنمۇ يىراقتىكـى -بىله سۆزلىشىش ئارقىلىق بىر جهمهتتىكـى تـۆت

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه مۇنـداق . ئهجدادالر ھهققىـده بىـر قهدهر تولـۇق ئۇچۇرغـا ئېرىـشكىلى بولىـدۇ

ــا تــارىخ يــاكى ھــۆججهت بــوۋىلىرى ھهققىــده ھېچب-ئهجــداد ئېــنىقالش شــهكلى ئاتــا ىــر يازم

بىـزگه . ساقلىنىپ قالمىغان كىشىلهر قوللىنىدىغان بىردىن بىر مۇھىم يول بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

 »تـارىخ«ودوت ر دهپ ئاتالغان قهدىمكى يۇنان تارىخچىسى ھىـ»تارىخ ئاتىسى«مهلۇم بولغان 

رهۋىشته تارقالغان بايانالر ي ىناملىق كىتابىدىكى نۇرغۇن بۆلهكنى دهل كىشىلهر ئارىسىدا ئاغزاك

ماتېرىيالالرنىــڭ يازمــا ھــالهتته - شــۇنىڭدهك، ھــۆججهتيخــۇددى. ئاساســىدا يېزىــپ چىققــان

 بايـانالر ۋه يمۇ ئـاغزاكىدىبولۇشى ۋه چىنلىقىنى تهكىتلهيدىغان ھازىرقى زامان تارىخ ئىلىملىرى

  .ھهم ئېتبارغا ئېلىنىدۇھېلىئىسپاتالر 

 ئاساسىدا، ئېغىزدا ئېيتىلىپ سـاقلىنىپ كهلـگهن ئۆتمۈشـتىكى ئهسلىمىلهر( تارىخ ئاغزاكىي

گهرچه جهمهت تارىخى ئۈستىده ئىزدىنىشته دهسلهپ قېزىلىدىغان مهنـبه )  ۋه ۋاقىئهلهرشهخس

سىدىكى ىـجهمهت دائىر. بىـر مهنـبه سـۈپتىده قارالماسـلىقى كېـرهك-بولسىمۇ، ئهمما ئۇ بىردىن
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هن ئهھـۋالالر جهمهتـكه تهۋه ئـائىلىلهرده سـاقلىنىپ تۇغقانالرنىـڭ ئېغىزىـدىن ئىگىلهنـگ-ئۇرۇق

ي ماتېرىيــالالردىن پايــدىلىنىش بىــلهن ىــي بويــۇمالر ۋه باشــقا ئىلمىقالغــان ھــۆججهتلهر، مــادد

بۇ جهرياندا ئېرىشكهن ھهربىر ئۇچۇر ئۆز ئالدىغا كىچىك، ئهرزىمهستهك . بىرلهشۈرۈلىشى كېرهك

لهن بىرلهشتۈرۈلۈپ قوللىنىلغاندا، قىممىتىنى نامـايهن تۇيۇلسىمۇ، ئهمما ئۇالر باشقا ئۇچۇرالر بى

ماھىيهت ئېتبارى بىـلهن قارىغانـدا، جهمهت تـارىخى ئۈسـتىدىكى ئىـزدىنىش چهكـسىز . قىلىدۇ

نىڭ شهخـسئهمما ئۇنىـڭ قانچىلىـك قىـسمىنىڭ قېزىلىـشى ۋه يېزىلىـشى ئىزدهنگـۈچى . بولىدۇ

ــا ۋه ئىجتىھا ــدۇدپىالنىغ ــاغلىق بولى ــا ب ــۇڭا، . ىغ ــاش ــارىخيغزاكىئ ــال  ت ــدىن ماتېرىي  مهنبهلىرى

ئىگىلهشــته، سۆھبهتلىــشىدىغان كىــشىلهردىن ســورىلىدىغان ســوئالالرنى ئېنىقلىــۋېلىش خېلــى 

   .مۇھىمدۇر

جهمهت تارىخىغا ئائىت ئاغزاكىي ماتېرىيالالرنى توپلىغاندا، ئىزدهنگۈچى كىشى جهزمهن 

 تۇغقانالر –ئۇرۇغ . ىشىشكه توغرا كېلىدۇجهمهت دائىرىسىدىكى بىر قاتار كىشىلهر بىلهن سۆھبهتل

ه، ئالدى بىلهن ىگهندىلگئهھۋال ئىئهجداد تارىخىغا ئائىت  بىلهن سۆھبهتلىشىپ ۋه باشقا كىشىلهر

 ،سۆھبهتلىشىدىغان كىشىلهرنىڭ دائىرىسىنى كهڭرهك بېكىتىپ، بىر تىزىملىك تۇرغۇزىۋېلىپ

ئانىالر، -ۇنىڭدا ئالدى بىلهن، ئاتاب. ئاندىن كىملهر بىلهن كۆرۈشۈشنى ئويلىشىش الزىم

ھاممىالر، نهۋره تۇغقانالر بىلهن -، تاغا)ئهگهر ئۇالر ھايات بولغان بولسا(مومىالر -بوۋا

ئۇنىڭدىن كېيىن يىراق . دۇرسۆھبهتلىشىپ ئهجدادالر تارىخى ھهققىده ئهھۋال ئىگىلىگهن ياخشى

شۇ يۇرتالرغا بېرىپ (غىزىدىن يۇرتالرغا كۆچۈپ كېتىپ ياشاۋاتقان جهمهت ئهزالىرىنىڭ ئې

ئۇنىڭدىن كېيىن يۇرتداشالر . ئهھۋال ئىگىلهشكه بولىدۇ) سۆزلىشىش ياكى خهت ئاالقىسى ئارقىلىق

بۇرادهرلىرى ۋه باشقا پىشقهدهم كىشىلهردىن ئهھۋال ئىگىلهش -ئارىسىدىكى جهمهتلهرنىڭ دوست

سىنى چوڭ ى كىشىلهرنىڭ دائىرشۇنىڭ بىلهن بىرگه، پاراڭلىشىپ ئهھۋال ئىگىلهيدىغان. كېرهك

ىكى كىشىلهر بىلهن سۆھبهتلىشىشنى قولغا تچهكلهپ قويماي، ھهرخىل ياشقالر دائىرىسىدىال ىياشل

جهمهت ئىچىدىكى پىشقهدهملهر ئهجداد تارىخى توغرىسىدا ئهڭ كۆپ . كهلتۈرۈش كېرهك
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 ئۇالرنىڭ ئهسلىمىلىرىده ۈچىلهر بولغاچقا، ئۇالر ھايات ۋاقتىدا پۇرسهتنى تۇتۇپ،گنهرسىلهرنى بىل

  .ساقلىنىپ قالغان تارىخنى خاتىرىلىۋېلىشقا بهكرهك ئالدىرىغان تۈزۈكتۇر

رىشىپ سۆھبهتلهشكهنده، الپ بېكتىلگهن كىشىلهر بىلهن ئۇچئهھۋال ئىگىلهش ئۈچۈن تال

چۈنكى، بهزى كىشىلهر . ئۇالرنىڭ ھهمكارلىقىنى قولغا كهلتۈرۈش تولىمۇ زۆرۈر ئىشتۇر

قانلىرىنىڭ ئۆتمۈشىنى خاالپ سۆزلهپ بهرگىنى بىلهن، يهنه بىر قىسىم كىشىلهر ئانچه تۇغ- ئۇرۇق

 ئادهملهر سۈپتىده ياشاپ يبۇنىڭدىكى سهۋهبلهر بهلكىم شۇ كىشىلهرنىڭ ئاددى. خاالپ كهتمهيدۇ

 ياكى باشقا ئۆتكهن ئهجدادلىرى ھهققىده تارىخ سۆزلهشنى ئهرزىمهيدۇ دهپ قارىغانلىقىدىن

مهيلى قانداق بولسۇن، ئىزدهنگۈچى كىشى بۇ ھهقتىكى . مۇمكىن بولۇشى نسهۋهبلهردى

ماتېرىيالالرنىڭ ئۆزىگه ۋه جهمهتنىڭ كهلگۈسى ئهۋالدلىرىغا تولىمۇ پايدىلىق ئىش ئىكهنلىكىنى 

چۈشهندۈرۈپ، ئىناق كهيپىيات ئىچىده ئۇالرنىڭ ئۆتمۈش توغرىسىدا بىلىدىغانلىرىنىڭ ھهممىنى 

  .لغا كهلتۈرۈش كېرهكسۆزلهپ بېرىشىنى قو

تۇغقانالردىن ئهھۋال ئىگىلهشته، ئۇ يۇرتالرغا بارالمىغان ئهھۋالدا، تېلېفون -يىراقتىكى ئۇرۇق

 سوئالالرنى ئاغزاكىيمهقسهدلهرنى ئوخشاشال چۈشهندۈرۈپ، -ياكى خهت ئارقىلىق مۇددىئا

لهرنىڭ شهخسۋىلى ۋه شۇنداقال ئائىله گۇرۇپپىسى جهد(سوراش ياكى ئۇالرغا سوئالالر تىزىملىكى 

  .نى ئهۋهتىش يولى بىلهن ئهھۋال ئىگىلهشكه بولىدۇ) لىرى جهدۋىلىتهرجىمهھال

ئاغزاكى يوسۇندا ساقلىنىپ قالغان جهمهت تارىخىنى ئىگىلهشته، قايسى خىلدىكى ئۇچۇرالرنى 

 يهنى سۆھبهتلىشىشنى ئهجدادالر. ئىگىلهش الزىملىقىنى ئايدىڭالشتۇرىۋېلىشقا توغرا كېلىدۇ

لهرنىڭ ھاياتى شهخستارىخىدىكى مهلۇم بىر مهسىله بويىچه ئېلىپ بېرىش ياكى مهخسۇسال 

بويىچه ) يهنى تېما(مهلۇم مهسىله . گه مهركهزلهشتۈرۈپ ئېلىپ بېرىش الزىم بولىدۇ) ىتهرجىمهھال(

تى، جهمهتنىڭ مىللهت ىسۆھبهتلىشىشنى جهمهتنىڭ ئهنئهنىسى، جهمهتتىكىلهرنىڭ مهخپىي

 ئىنقىالب ياكى ئىجتىمائىيهھهتتىكى ئهنئهنىۋى ئىشلهپچىقىرىش شهكلى، مهلۇم بىر تهركىبى ج

... ئۆزگىرىشنىڭ جهمهتنىڭ قۇرۇلمىسىدا ياكى ئهجدادالرنىڭ تۇرمۇشىدا پهيدا قىلغان تهسىرى،
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) ىتهرجىمهھال( ئهجدادالرنىڭ ھاياتى. مۇمكىنگهندهك خاس مهزمۇنالر بويىچه ئېلىپ بېرىش ېد

كه ئاالقىدار شهخسئومۇمهن (ي سهرگۈزهشتلىرى ىنىڭ ھاياتشهخسبهتته بولسا ھهربىر غا ئائىت سۆھ

قى ئىككى خىل مهزمۇننى يۇقىرىئهلۋهتته، .  قىلىنىدۇدنى ئېنىقالش مهقسه) ھهممه تهرهپلهر

  . بىرلهشتۈرۈپ، سۆھبهت جهريانىدا ئۇچۇر توپالشقىمۇ بولىدۇ

ى تاللىۋالغان كىشىلهر بىلهن پاراڭلىشىشتا لىرز يهنه ئۆجهمهت تارىخى ئۈستىده ئىزدهنگۈچىلهر

ي سۆھبهت بولۇشىنى ىي سۆھبهت ۋه بىرهسمىئىشلىتىدىغان سۆھبهت ئۇسۇلىنىڭ رهسم

لىنغان سوئالالر ن رهسمي سۆھبهت ئالدىن بهلگىلىۋېبۇ يهرده دېيىلىۋاتقا. ئېنىقلىۋېلىشى زۆرۈر

ۋال ئىگىلهشنى كۆرسهتسه،  بويىچه ئهھتهرتىبئاساسىدا سۆھبهتلهشكۈچى كىشى بىلهن 

ي سۆھبهت ئۇسۇلى بېكتىلگهن كىشى بىلهن ئازاده پاراڭلىشىپ، ئهھۋالغا قاراپ سوئال ىبىرهسم

سوراش، سورىلىدىغان سوئالالرنىڭ تهرتىبىنى جانلىق بېكىتىش ئارقىلىق ئۇچۇر ئىگىلهشنى 

ل ئىگىلىگهنده تۇغقانالر بىلهن پاراڭلىشىپ ئهجدادالر ھهققىده ئهھۋا-ئۇرۇق. كۆرسىتىدۇ

ي، ىشۇنىڭ بىلهن بىرگه، سۆھبهتنى بىرهسم. ي سۆھبهت ئۇسۇلىنى قوللىنىش مۇۋاپىقتۇرىبىرهسم

  .ي يوسۇنغا ئۆتۈشكىمۇ بولىدۇى رهسميئازاده ئۇسۇلدا باشالپ، تهدرىجى

 ئالدى ئىزهنگۈچى كىشى ،باشقىالر بىلهن سۆھبهتلىشىپ ئهھۋال ئىگىلهشنى پىالنلىغاندا

رىخى ۋه ئهجدادالرنىڭ ھاياتى ھهققىده ئۆزى بىلىدىغانلىرىنى بىلهن جهمهت تا

جهزىملهشتۈرۈۋېلىشى، ئاندىن سورىلىدىغان سوئالالر ۋه ئېنىقالشقا تېگىشلىك دهپ قارالغان 

بۇنىڭدا قوللىنىشقا بولىدىغان ئۇسۇل شۇكى، ئالدى . كه تۇرغۇزىۋېلىشى الزىمتهرتىبتېىمىالرنى 

ۇلغان ۋه ۋاپات بولغان ۋاقتى، جۆرىسى ۋه پهرزهنتلىرى، باشقا لهرنىڭ ئىسمى، تۇغشهخسبىلهن 

 يغا ئوخشاش ھالقىلىق ئهمما ئاددى... تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتى،-ئائىلىلهر بىلهن بولغان ئۇرۇق

 ھالدا مۇرهككهپرهك تېمىالر، يهنى يتېمىالر بويىچه سوئال سوراش، ئاندىن كېيىن تهدرىجى

گه ...  تۇرمۇشى، ئهنئهنىسى، كىشىلهرنىڭ سهرگۈزهشتلىرى،ئىيئىجتىما، يجهمهتنىڭ ئىقتىسادى

  .ئوخشاش ئىشالرغا چېتىلىدىغان سوئالالرنى سوراشتۇر
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ي تهرتىبىگه دىققهت قىلىش، ىسوئال سوراش جهريانىدا يهنه سوئالالرنىڭ مهنتىق

الهتلىك باغدىن سورىماسلىق، سوئال ۋه جاۋابالرنىڭ تهرتىب بويىچه چوڭقۇرلىشىشىغا كاپ-تاغدىن

قىسقا نهسهبشۇناس جۈملىلهر جهھهتته، -سۆھبهت جهريانىدا ئىشلىتىدىغان سۆز .قىلىش كېرهك

ي تۈسى كۈچلىك سۆز ئىبارىلهرنى، ئۆزىنىڭ بىر تهرهپلىمه سىشى، ھېسى سورالرنىۋه ئېنىق سوئال

خاھىشى سىڭگهن سۆزلهرنى، سۆزلهپ بهرگۈچىنىڭ زىتىغا تېگىدىغان جۈملىلهرنى 

  .ىكى زۆرۈرئىشلهتمهسل

 ىشى ۋهشىپ ئهھۋال ئىگىلىگهنده، ئۇالرنىڭ كۆپ تارىخىنى ئهسلىيهلىكىشىلهر بىله سۆھبهتل

 ئهسلىمىلىرىنى تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرالرنى تهمىنلهپ بېرىشى ئۈچۈن، يهنه نهسهبشۇناس ئۇالرنىڭ

 مى بولىدىغان بويۇمالر، مهسىلهن، كونا رهسىم، ئهجدادالر ئىشلهتكهنئويغىتىشقا ياردى

تى ئۈنۈملىك ىنى سۆھبهت جهريانىدا ئۇالرغا كۆرسىتىپ قويۇشمۇ ناھاي... جابدۇقالر،- ئهسۋاب

  .ئۇسۇلدۇر

تۇغقانالر بىلهن سۆھبهتلهشكهنده، ئهڭ ئۈنۈملۈك -جهمهتتىكى پىشقهدهملهر ۋه ئۇرۇق

دا ئېيتىلغان ئۇسۇلالردىن سىرت، يۇقىرىشىش ئۈچۈن ىپاراڭلىشىش، كۆزلهنگهن ئۇچۇرالرغا ئېر

سوراش  نىنىڭ تولۇق بولۇشى ئۈچۈن، سوئالهنه ئۇچۇرالرنىڭ لوگىكىلىق تهرتىبى ۋه مهزمۇي

  .رۈر زجهريانىدا تۆۋهندىكى بىرقانچه نۇقتىنى ئېنىقالشقا ئاالھىده دىققهت قىلىش

  جهمهت تارىخىدا يۈز بهرگهن ۋهقهلهرنىڭ تهرتىبى؛ .1

 ىشىش ئهھۋالى؛لهرنىڭ ئوينىغان رولى ۋه قاتنشهخسھهربىر ۋهقه جهريانىدا  .2

 شارائىتالر؛-مهلۇم ۋهقه يۈز بهرگهن چاغدىكى شهرت .3

 ي خاراكتېرىلىك بايانالرنىڭ كونكېرت مىساللىرى؛ىجهمهت توغرىسىدا ئېيتىلغان ئومۇم .4

 تۇتۇق ئىباره، ئاتالغۇ ۋه ئۇقۇمالرنىڭ مهنىسى ۋه ئىزاھى؛ .5

 بايان قىلىنغان مهلۇم ئهھۋالىنىڭ تېخىمۇ ئىنچىكه تهپسىالتلىرى؛ .6

ۆزلهپ بهرگۈچىنىڭ مهلۇم ئهھۋالغا قارىتا پوزىتسىيه ۋه پىكىرده بولۇشىنىڭ س .7
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 سهۋهبلىرى؛

قاراشلىرىنى -ئهجدادالرنىڭ مهلۇم ئىش ياكى نهرسىگه نىسبهتهن پوزىتسىيه ۋه كۆز .8

 ئۆزگهرتىشنىڭ سهۋهبلىرى؛

بىرىگه -بىرىگه زىت ياكى بىر- سۆزلهپ بهرگۈچىنىڭ بايانلىرى ئىچىدىكى بىر .9

 ان تهركىبلهر؛ماسالشمىغ

نىڭ سۆزلهپ بهرگهنلىرى بىلهن باشقا ماتېرىيال مهنبهلىرىدىكى بايانالر شهخس .10

 ئوتتۇرىسىدىكى ئوخشىماسلىقالر؛

دا كۆرسىتىلگهن نۇقتىالر بويىچه سۆھبهت يۇقىرى، سوئال سوراپ ئهھۋال ئىگىلىگهنده دېمهك

سهبنامىنىڭ قىممىتىنى ئاشۇرۇشتا  يېزىلغۇسى نه ــــپ مېڭىشمۇنىنى راۋانالشتۇرۇش ۋه تولۇقالمهز

  .تولىمۇ مۇھىمدۇر

. لىشقا بولىدۇلىۋېىلىشقا ۋه ئۇنئالغۇغا ئېلىۋېالالرنى خاتىرىۋكىشىلهر سۆزلهپ بهرگهن ئهھ

خاتىرىلىگهنده دهسلهپته تهييارالنغان سوئالالر تىزىملىكىدىكى سوئالالرنىڭ ئاستىغا بېرىلگهن 

 سۆزلهپ ، شارائىت يار بهرگهنده.ا بولىدۇم خاتىرىگه يېزىشقمۇناسىپ جاۋابالرنى يېزىش ياكى ئايرى

بىرلهپ خاتىرىلهپ چىقىش تېخىمۇ -بېرىلگهنلهرنى ئۈنئالغۇغا ئېلىۋېلىپ، كېيىن ئۇنى بىر

  .ياخشىدۇر

دا ئېيتىلغان يولالر يۇقىرىقىستۇرۇپ ئۆتۈشكه تېگىشلىك بىر نۇقتا شۇكى، نهسهبشۇناس 

ىشىپ ئهجدادلىرى ھهققىده ئهھۋال ئىگىلىگهنده، ئۇالر سۆزلهپ ئارقىلىق كىشىلهر بىلهن سۆھبهتل

دىكى يۇقىرىبهرگهن نهرسىلهرنى ئۆز پېتى ساقلىۋېلىپ نهسهبنامىگه كىرگۈزۈپ قويماستىن، 

يهنى، سۆھبهت ئارقىلىق ئىگىلهنگهن ماتېرىيالالرنى جهمهتتىكى ( يولالرنى تهكرار بېسىپ ئۆتۈشى

، شۇالر ياردىمىده كهم قالغان ۋه خاتا بولۇپ قالغان لهرگه ئوقۇپ بىرىپشهخسھالقىلىق 

، تېخىمۇ مۇھىمى سۆزلهپ )تهپسىالتالرنى بايقىغاندىن كېيىن، تولۇقلىما سۆھبهت ئېلىپ بېرىشى

 ئهھۋالالرنى ئانالىز قىلىپ، باشقا مهنبهلهر ئارقىلىق تولۇقلىشى،  ۋهبېرىلگهن ۋهقه، ھادىسه
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شۇڭا ئېيتىشقا بولىدۇكى، . تۇرۇپ بايان قىلىشى الزىمتهھقىقلىشى، يهكۈنلىشى ۋه ئومۇمالش

كه تهرتىبنهسهبشۇناسنىڭ ۋهزىپىسى تهييار ماتېرىيال ۋه ئۇچۇرالرنى خاتىرىلهش، كۆچۈرۈش ۋه 

دادلىرىغا ئائىت ھهربىر يهككه ئۇچۇر، جمى ئهىكىرگۈزۈپ تىزىپ قويۇشال بولماستىن، مۇھ

رىخىنى ۋه ھايات مۇساپىسىنى كۆرهلهيدىغان ئۆتكۈر ماتېرىيال ۋه بويۇمالردىن ئهجدادلىرىنىڭ تا

سىز ماتېرىيالالر ئىچىدىن جهمهت تارىخىغا ئهڭ اليىق كېلىدىغانلىرىنى تهرتىبنهزهرگه ئىگه بولۇش، 

تاللىۋېلىپ، ھادىسه، يىلنامه ۋه ۋهقهلهرنى ئاالقىدار بىلىملهر ئاساسىدا ئومۇمالشتۇرۇش، مهلۇم 

ىگه كۆتۈرۈش، ھادىسه ئىچىدىن ماھىيهتنى ئاشكاره قىلىشتىن بۆلهكلهرنى نهزهرىيه دهرىجىس

  .ئىبارهت بولۇشى كېرهك

ھهربىر نهسهبشۇناس ئۆزى جۇغلىغان ماتېرىيال ۋه بويۇمالر، جۈملىدىن سۆھبهت ئارقىلىق 

سۈرهتلهر، ھۆكۈمهت تهرهپتىن بېرىلگهن - چهك ۋه ھۆججهتلهر، رهسىم-ئېرىشكهن ئۇچۇرالر، خهت

جهمهت تارىخىنىڭ .  ھهمده جهمهتنىڭ تهۋهررۈكلىرىنى ياخشى ساقلىشى الزىمئىسپاتالر-ھۆججهت

ئۇلتاشلىرى ھېسابلىنىدىغان مهزكۇر نهرسىلهر كىشىلهرنىڭ ئهجدادلىرىنىڭ تارىخىنى بىلىش ۋه 

بۇ نهرسىلهر بىلهن پىششىق تونۇشۇپ چىقىش ئىزدىنىشنىڭ . ئۇنى تهتقىق قىلىشنىڭ ئاساسىدۇر

ن تهمىنلهنگهندىن باشقا، كېيىنكىلهرنى شۇ ساھهده تهكرار ئهمگهك يېڭى پۇرسهتلىرى بىله

  .قىلىشتىن ساقالپ قالىدۇ

 بويۇمالر ئۆز يجهمهت تارىخىنى تهتقىق قىلىش جهريانىدا ئېرىشكهن ماتېرىيال ۋه ماددى

 ىيدىغان قىممهتلىك بايلىق بولۇپنۆۋىتىده كېيىنكى ئهۋالدالرغا مىراس سۈپتىده قالدۇرۇشقا ئهرز

 ۋه يازما يئهسلىمىلهر ئىچىده ئۇنتۇپ كېتىلىدىغان ئهجداد تارىخىنى ماددى. سابلىنىدۇھې

 بېشىدىن ئاخىرىغىچه ۋاقىت تهرتىبى بويىچه  قېلىشتا، ئهجدادالرنىڭ ھاياتىشهكىلده ساقالپ

بويىچه مۇالھىزه ) تېمىالر( غاندىن باشقا، يهنه جهمهت تارىخىدىكى مهلۇم مهسىلهىنبايان قىل

لهر ياكى ئهھۋالالر توغرىسىدىكى پىكىرىنى، ئارقا شهخسىمۇ، نهسهبشۇناس ئۆزىنىڭ مهلۇم قىلىشق

مۇالھىزىلىرىنى قىستۇرۇشقىمۇ - جهھهتتىكى تهھلىليكۆرۈنۈشكه ئائىت بايانلىرىنى ۋه تارىخى
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  .بولىدۇ

شىلگهن ىي قېزىشقا باشالشتىن بۇرۇن، تېپىلغان ۋه ئېرىماتېرىيال مهنبهلىرىنى رهسم

ئادهتته، تهتقىقات . رنى قانداق خاتىرىلىۋېلىش ۋه رهتلهشنى بهلگىلىۋېلىش كېرهكئۇچۇرال

كارتىالر رهتلهشكه قواليلىق . شىلگهن ئۇچۇرالر ھۆججهت كارتىسىغا خاتىرلىنىدۇىرېداۋامىدا ئ

بولۇپ، مۇئهييهن تۈر بويىچه توپالنغاندىن سىرت، ئۇالرغا يهنه شۇ ئۇچۇرنىڭ كېلىش مهنبهسى 

 سۆھبهت داۋامىدا ئهجدادالر ھهققىده سۆزلهپ بهرگهن كىشىنىڭ ساالھىيتى ئاغزاكىي مهسىلهن،(

ۋاقتى، تارقاتقان  رىنغان يازما ماتېرىيالالرنىڭ نهشۋه خاتىرلهنگهن ۋاقىتالر، مهلۇم ئۇچۇر ئېل

 ناۋادا بىرقانچه كارتىغا. شى الزىمىئىزاھلىن) قاتارلىقالر... ئورۇن ياكى ئاپتورى، بهت نومۇرى،

  .زۆرۈرشى ىمۇ رهت نومۇرى سېلىنغىلهنگهن بولسا، ئۇنداقتا شۇ كارتىالرىئهينى بىر مهلۇمات خاتىر

كارتىالرنى ئىشلىتىپ جهمهت تارىخى ھهققىدىكى ئۇچۇر ۋه ماتېرىيالالرنى خاتىرىلىۋالغاندا، 

 نومۇرى تهرتىببىرى، ھهربىر كارتىغا : مۇنداق بىر قانچه ئىشقا دىققهت قىلىش كېرهك

كىتكهندىن سىرت، ئىگىلهنگهن ئۇچۇرالرنى يازغاندا، كارتىدا مهلۇم بوش ئورۇن تاشالپ بې

بۇ ئىزدهنگۈچى كىشىنىڭ كارتىدا خاتىرلهنگهن ئهھۋالغا قارىتا بهزى . قويۇش كېرهك

يهنه بىرى، ھهربىر كارتىغا پهقهت . چۈشهنچىلىرى، ئىزاھلىرى ۋه پىكىرلىرىنى يېزىشغا پايدىلىقتۇر

ھهرقايسى كارتىالرنى تۈر بويىچه ئايرىپ نومۇر بهلگىلىگهندىن . شى الزىمىر خاتىرلىنبىرال ئۇچۇ

تاشقىرى، ھهربىر تۈر ئىچىدىمۇ كىچىك تۈرلهرنى تهسىس قىلىپ، كارتىالرنى ئۆز ئورنىغا قويۇشقا 

ھهربىر كىچىك تۈر ئىچىدىكى كارتىالرنى ئېلىپبه تهرتىبى بويىچه ياكى . دىققهت قىلىش كېرهك

  .ت تهرتىبى بويىچه تىزىشقا بولىدۇۋاقى

بهزىده ئىگىلهنگهن ئۇچۇرالر ئهينهن . ئۇچۇر خاتىرلهشنىڭ بىر قانچه خىل شهكلى بار

خاتىرلىنىدۇ؛ بهزىده ئىگىلهنگهن ) سۆزلهپ بېرىلگهن بويىچه ياكى مهنبه ماتېرىيالدىكى بويىچه(

بولۇپمۇ . لىنىدۇىقىسقىراق خاتىرئۇچۇرالر ئهسلى ھالىتى بويىچه ئهمهس، بهلكى ئومۇمالشتۇرۇلۇپ 

. لهنسه بولىدۇى ئهھۋالالر ئومۇمالشۇتۇرۇلۇپ خاتىريىنىڭ ئارقا كۆرۈنىشىگه ئائىت تارىخىئائىل
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قى ئىككى خىل خاتىره قالدۇرۇش شهكلىدىن سىرت، يهنه ئىزدهنگۈچى كىشى ئۆزى يۇقىرى

لىغا قاراپ، ئۆزىگه خاس بهزى ئىگىلىگهن جهمهت تارىخىغا ئائىت ئۇچۇر ۋه ماتېرىيالالرنىڭ ئهھۋا

  .خاتىره قالدۇرۇش ئۇسۇلىنى قولالنسىمۇ بولىدۇ

نى يهنه مۇۋاپىق ىرىباسما ھۆججهت ماتېرىيالل-ماتېرىيال ئاختۇرۇش داۋامىدا تېپىلغان يازما

نۇرغۇن ماتېرىيالالرنىڭ ھهممه قىسمىنىال نۇسخىالپ . نۇسخىلىۋېلىشنىمۇ ئويلىشىش كېرهك

مۇنداق ئهھۋالدا ئۇالرنىڭ الزىملىق بۆلىكىنىال نۇسخىالپ .  بولۇشى ناتايىنكۆپهيتىۋېلىش زۆرۈر

  .كۆپهيتىۋېلىش كۇپايه قىلىدۇ

پ چىقىشقا سهرپ قىلىندىغان ىزىزدىنىپ، جهمهت نهسهبنامىسىنى يېجهمهت تارىخى ئۈستىده ئ

پىش ھهم ھىننىڭ كۆپ قىسمى دهل الزىملىق ئۇچۇر ۋه ماتېرىيالالرنى ئاختۇرۇپ تېېۋاقىت ۋه ز

شۇڭا، جهمهت نهسهبنامىسىنى ئىمكانقهدهر تولۇق يېزىپ چىقىش، . خاتىرىلهشكه سهرپ بولىدۇ

ئاالقىدار ماتېرىيالالردىن ئهڭ زور دهرىجىده پايدىلىنىشقا قوالي بولۇشى ئۈچۈن، جهمهت تارىخىغا 

سىستېمىلىق ي ئۇسۇلالرنى قوللىنىپ تولۇق، ىئائىت ئىگىلهنگهن ئۇچۇر ۋه ماتېرىيالالرنى ئىلم

  .خاتىرىلىۋېلىش تولىمۇ زۆرۈر

بار ىھهربىر كىشى ئهجدادلىرى ھهققىدىكى ماتېرىيال ۋه ئۇچۇرالرنى توپالپ ساقالشقا ئېت

بىرىش بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئۆزلىرىنىڭ ھاياتى، كهچۈرمىشى ۋه باشقا ئهھۋالالرغا ئائىت 

 كېيىنكى ئهۋالدالرنىڭمۇ نهچچه چۈنكى،. خاتىرىلهرنىمۇ ساقالپ قويۇشقا دىققهت قىلشى كېرهك

ئون يىل، ھهتتا نهچچه يۈز يىلالردىن كېين ئۆزلىرى ھهققىدىكى ئىزدىنىشلىرىگه قواليلىق 

تۇغدۇرۇپ بېرىشى ئۈچۈن، ھهربىر كىشى ئۆز ھاياتىغا ئائىت ماتېرىيال ۋه ئۇچۇرالرنى 

تكه قىستۇرۇپ ھۆججهتلهشتۈرۈپ ساقالش، ئۆمىرىنىڭ ئاخىرىغىچه يېڭى خاتىرىلهرنى ھۆججه

كه ئائىت ) ئانا ۋه پهرزهنت-ئاتا(خۇددى شۇنىڭدهك ھهربىر ئائىلىده ھهربىر كىشى . مېڭىشى زۆرۈر

خاتىرىلهرنى ئايرىپ، ھهربىرىگه ئائىت خاتىرىلهر ۋه نهرسىلهرنى خۇددى ئهجدادالرغا ئائىت 

 ئهلۋهتته، ھازىرقى .خاتىرىلهرنى تۈرگه ئايرىپ ساقلىغاندهك تولۇقالپ مېڭىشى ۋه ساقلىشى زۆرۈر
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دهۋرده ھهربىر كىشىگه ئائىت ھۆججهت ۋه ماتېرىيالالر ھۆكۈمهتنىڭ ئاالقىدار ئورۇنلىرىدا 

يوق؟ بۇنىڭغا ھۆكۈم قىلغىلى -بۇ ماتىرىيالالرنى كهلگۈسىدىكى ئهۋالدالر پايدىلىناالمدۇ. ساقلىنىدۇ

 تۇرغۇزۇلغاندىن تاشقىرى، پ ئارخىخۇسۇسىيشۇڭا، ئائىلىلهرده ھهربىر كىشىگه ئائىت . بولمايدۇ

رىنى كلى ۋه تهئهللۇقاتالر ئىچىدىن ۋهكىللىىنتايىن كۆپ يازما ھۆججهت، رهسىملهرگه ئائىت ئشهخس

  .قاتارلىق ئۇسۇلالر ئارقىلىق ياخشى ساقالش كېرهك.. تالالپ رهسىمگه تارتىش، نۇسخىالش،

ۈش نهسهبشۇناسالر ۋه كهسبىي ه ئۇالرنى قولغا كهلتۈرئهجدادالرغا ئائىت تارىخىي خاتىرىلهر ۋ

ئىلگىرىكى خاتىرىلهرنى . تارىخچىالر ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم بولغان نهرسىلهر جۈملىسىدىندۇر

شىگه چېتىلىدىغان ئىش بولۇپ،  ىقانداق توپالش ۋه ساقالش ئۇالرنىڭ قانداق شهكىلده ئىشلىتىل

دهسلهپكى قهدهمده توپلىغاندا، نهسهبنامه يېزىشقا كېرهكلىك بولغان ماتېرىيال ۋه ئۇچۇرالرنى 

  .دىن ئىزدهشكه بولىدۇلهر مهنبهھهر خىلئۇالرنى 

 تۇغقانلىرىنىڭ ئائىلىلىرى –ئهگهر ئىزدهشنى بىلسه، ھهر بىر كىشىنىڭ ئۆز ئائىلىسى ۋه ئۇرۇق 

. جهمهت تارىخىغا ئائىت ماتېرىيالالرنى قولغا كهلتۈرۈشتىكى ئهڭ ياخشى مهنبه بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

ن ئائىلىلهرده جهمهت ياكى ئائىلىگه ئائىت تارىخ ئائىله ئهزالىرىنىڭ قهلبىده ئهسلىمه نۇرغۇ

بولۇپمۇ، پىشقهدهم ئهجدادالرنىڭ ئهسلىمىسىده ئۆز . شهكلىده مهۋجۇد بولۇپ تۇرىدۇ

ناۋادا . ئهجدادلىرىنىڭ كهچمىش ۋه قىلمىشلىرىغا ئائىت نۇرغۇن ھېكايىلهر ساقالنغان بولىدۇ

هر ۋاقتىدا توپلىۋېلىنمىسا، ئۇنداقتا ئۇالر ئهشۇ كىشىلهرنىڭ ۋاپات بولۇشى بىلهن بۇنداق خاتىرىل

شۇڭالشقا جهمهتتىكى پىشقهدهم كىشىلهر بىلهن ئىمكانقهدهر تېزراق . مهڭگۈلۈككه يوقاپ كېتىدۇ

ئۇالر . كۆرۈشۈپ، ئۇالرنىڭ ئېغىزىدىن ئهجدادالرغا ئائىت ئۇچۇرالرنى يىغىۋېلىشقا تىرىشىش كېرهك

بىر ئائىلىده . ىنلهپ بهرگهن ھالقىلىق يىپ ئۇچلىرى كېيىنكى تهتقىقاتالردا كۆپ پايدىلىقتۇرتهم

 بوۋىالر –ساقلىنىپ قالغان ئىلگىرىگه تهۋه بىرهر ۋاراق خهت، بىرهر سوۋغات بويۇمى، ئاتا 

يىپ الرنى ئهجدادالرغا ئاالقىدار ماتېرىيالالردىن دېرهك بهرگۈچى ... ئىشلهتكهن بىرهر ئهسۋاب، 

  . مۇمكىنئۇچى دهپ بىلىش 
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 نۇقتىنى 17ئاخىرىدا بىز جهمهت تارىخى ئۈستىده ئىزدىنىشته دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك 

  .قوشۇمچه سۈپىتىده تىلغا ئالىمىز

 ئايرىپ تۈرگه ئهھۋالالرنى دائىر كىشىلهرگه تهۋه جهمهتكه ىمۇ چاغالردئادهتتىكى) 1 (

تۇغۇلغان،  ئهزاالر ئائىلىلهرده بىر تارماق ھهر تتتكى مهسىلهن، جهمه.قويۇش زۆرۈر خاتىرىلهپ

 توي قىلغان ۋه ئۆتكۈزۈلگهن)  دېگهندهكمۇراسىمى قويۇشئات  (مۇراسىملىرى خىل ھهر ئۇالرنىڭ

 يېزىش نهسهبنامه رهسمىي تۇتۇپ، كېيىن خاتىرهخاس   بىردىنبىرىگه ھهر ، ئۇالرنىڭچاغلىرىدا

 ئاخىرىدا يىلنىڭ ھهر.  الزىمقويۇش خاتىرىلهپ هھۋالالرنىئ رىقىيۇقى ئۈچۈن پايدىلىنىش ۋاقتىدا

 جهمهتتىكى ئهھۋالىنى نىڭ) ئهزالىرى ئائىله جىنىسلىق ئهر بولۇپمۇ (ئهزالىرى ئائىله ئائىله بىر ھهر

 - توي ، جۈملىدىن قىلىشىمهلۇم كىشىگه يازغۇچى داۋامالشتۇرۇپ ياكى يازغۇچى نهسهبنامه

 سۈپىتىده ئاساسلىرى يېزىشنىڭ نهسهبنامه ئهھۋالالرنى ئاالقىدار الرغاشۇ ھهم  يېتىم- تۆكۈن، ئۆلۈم

  .زۆرۈر قىلىشى مهلۇم

 يازغۇچىغا نهسهبنامه تۇتۇپ، جهمهتتىكى خاتىره ئايرىم ئائىله بىر تارماق ھهر ئادهتته) 2(

لغان  بوتهۋه شهخسلهر شۇ ئهھۋالىنى ئاساسىي ئهزالىرىنىڭ جهمهت ئادهتته. كېرهك يوللىشى ۋاقتىدا

 مۇھىم ئۆزلىرىنىڭ ئهزاسى ئائىله بىر ، ھهر ئىگىلىشىۋه خاتىرىلىشى مۇستهقىل ئائىلىلهرتارماق 

 ئائىلىدهبىر مهسىلهن، .  الزىمئۇقتۇرىشى ۋاقتىدا چوڭلىرىغا ئائىلىنىڭ ئهھۋاللىرىنى قارالغان دهپ

، ئانىسى -ئاتا لىكى، تهۋه ئائىلىگه قايسى پهرزهنتنىڭ ، شۇ بولساكهلگهن دۇنياغا پهرزهنت بىرهر

 خاتىرىلهپقاتارلىقالرنى ... ۋاقتى،  كونكرېت تهرتىبى، تۇغۇلغان رهت ئىچىدىكى پهرزهنتلهر

 بهرگهن يۈز يىلى شۇ قېتىم يىلى بىر ھهر چوڭلىرى ئائىلىنىڭ بىر تارماق ھهر. كېرهك قويۇشى

 ىپادىلهشكهئ ئارقىلىق قويۇشى، جهدۋهل خاتىرىلهپ تهپسىلىي ئۆزگىرىشلهرنى تۈرلىك

 ياكى يازغۇچى نهسهبنامه جهمهتتىكى ئۇنىئاندىن جهدۋهللهشتۈرۈشى،  تېگىشلىكلىرىنى

  . الزىمتاپشۇرۇشى كىشىگه يازغۇچى داۋامالشتۇرۇپ

 جهمهتتىكى ۋاقتىدا ئۆزگىرىشلهرنى خىل ھهر بهرگهن يۈز ئۆزلىرىده ئائىله بىر تارماق ھهر
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 ، شۇ بولساتۇغۇلغان پهرزهنت بىر ئائىلىده لهن، مهلۇممهسى. كېرهك يوللىشى يازغۇچىغا نهسهبنامه

 ئۆتمهي، شۇ ، ئۇزۇن بولغان بولساۋاپات شهخس ، مهلۇم  يوللىشىئهھۋالالرنى ئاالقىدار شهخسكه

 تهپسىالتى پائالىيىتىنىڭچىراغ  - نهزىره چوڭ بىر ۋاقتى، يېشى، ھهر بولغان ۋاپات شهخسنىڭ

 بولۇپ كېلىن ناۋاداتوي ئىشلىرىدا تهپسىالتالرنى، لىق  ئورنى قاتاركونكرېت قهبرىسىنىڭ ۋه

  بار بولساكهتكۈچىلهر كۆچۈپ يۇرتالرغاياقا ئهھۋاالتىنى،  ، ئۇنىڭ قىلساتهلهب ئايال كىرگۈچى

 يېزىشقا نهسهبنامه جهمهتتىكىياكى قويۇشى، ۋه خاتىرىلهپ ئهھۋاالتىنى ئاالقىدار ئۇالرنىڭمۇ

  .كېرهك تاپشۇرۇشى ىغاقويۇش خاتىرىلهپ كىشىنىڭ مهسئۇل

 خاتىرىلهنگهن ئهھۋالى ئهزاالرنىڭ جهمهتتىكى يېزىشتا داۋامالشتۇرۇپ نهسهبنامىلهرنى) 3(

 بۇ. كېرهك سىلهشخۇال ۋهيىغىنچاقالش تهكشۈرۈپ،  ئومۇميۈزلىك نىىلىجهدۋئائىله ئۇچۇرلىرى 

ئائىله، بولغان تارماق  تهۋه كىشى مهلۇم: مۈمكىن ئېلىشى ئىچىگه ئۆز مهزمۇنالرنى مۇنداق جهدۋهل

 كونكرېت ، يېشى، ئولتۇرۇشلۇقئىسمىئهۋالدلىقى،  سانىغاندا قانچىنچى ئهجدادتىن بولغان مهلۇم

 ، پهرزهنتلىرىنىڭ بولغانلىقىۋاپات ھايات ياكى كهسبلىرى، لهقىمى، نۆۋهتته ، شۇغۇلالنغانجايى

 تهپسىلىيلىك زىلىشىدىكىيې ئهلۋهتته، نهسهبنامىنىڭ. ... ،  ئىسىملىرىئۇالرنىڭ ۋهسانى 

  .بولىدۇ هيتىشكهېڭك مهزمۇنلىرىنى ئاساسهن، جهدۋهللهرنىڭ دهرىجىسىگه

 ئائىلىلهرنىڭ بىر تارماق يېزىشتا، ھهر داۋامالشتۇرۇپ ۋه تۈزۈشته نهسهبنامىنى) 4 (

 كهلتۈرۈش قولغا بېرىشىنى يولالپ تهييارالپ يېزىپ ماتېرىياللىرىنى نهسهب ئاالقىدار ئۆزلىرىگه

 بىر تارماق ھهر يازغۇچى داۋامالشتۇرۇپ ياكى تۈزگۈچى نهسهبنامه ئۈچۈن بۇنىڭ. كېرهك

 تهلهبلهرنى تهپسىلىي ئائىت ماتېرىيالالرغا بولغان كېرهكلىك يېزىشتا نهسهبنامه ئائىلىلهرگه

 كېلىپ قويۇشىدىن، شۇنىڭدىن يولالپ ماتېرىيالالرنى مهيلىچه ئۆز تهمىنلىشى، ئۇالرنىڭ

  .ساقلىنىشى الزىم كهمتۈكلىكىدىن ماتېرىيالچىقىدىغان 

 تۇغقانالر بىلهن كۆرۈشكهنده، ئىمكانقهدهر رهسىم ئاپپاراتى، ئۈنئالغۇ، –ئۇرۇق ) 5(

 تۇغقانالر –مۇشۇنداق قىلغاندا ئۇرۇق . سىنئالغۇ قاتارلىق ئۈسكۈنىلهرنى تهييارلىۋېلىش الزىم
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 رىۋايهتلهرنى ئهينهن –غا ئائىت ھېكايه ئىچىدىكى پىشقهدهملهر ئېيتىپ بهرگهن ئهجداد تارىخى

توپلىۋالغىلى، ئۇالرنىڭ سۈرىتىنى ساقالپ قالغىلى، ئۇالرنىڭ سىياقىدىن مهلۇم بولىدىغان 

  .ئۇچۇرالرنى خاتىرىلهپ ئالغىلى بولىدۇ

 تۇغقانالر بىلهن كۆرۈشۈپ مهسلىھهتلىشىشكه –ماتېرىيال توپالۋاتقان مهزگىلده، ئۇرۇق ) 6(

 مومىالر، تاغا ۋه ھاممىالر – ئانىالردىن باشالپ، بوۋا –ئالدى بىلهن ئاتا .  الزىمۋاقىت ئاجرىتىش

 تۇغقانالر بىلهن كۆرۈشۈپ ئهجدادلىرىغا ئائىت مهلۇماتالرنى – يىراق ئۇرۇق –ھهم باشقا يېقىن 

ىلهر قولغا كهلتۈرمهكچى بولغان ماتېرىيالالرنى نوقۇل ئادهم ئىسمى ۋه يىلنام. قولغا كهلتۈرۈش كېرهك

دائىرىسىده چهكلهپ قويماستىن، نهسهبنامه مهزمۇنىدا كۆرسىتىلگهن بارچه مهزمۇنالر بويىچه قولغا 

  .كهلتۈرۈشكه تىرىشىش الزىم

نهسهبنامه يېزىشقا كېرهكلىك بولغان ماتېرىيالالر ئىچىده ئاسان قولغان كهلتۈرگىلى ) 7(

بىز نهسهب . الرغا ئائىت ماتېرىيالالردۇرـ نۆۋهتته ھايات ياشاۋاتقان بالىــــبولىدىغان بىر تۈر 

ىن باشاليدىغانلىقىمىز، ئۇنىڭ بوغۇندزهنجىرى ئۈستىده ئىزدىنىشنى بهزىده ئهڭ ئاخىرىقى 

ر بىر قهدهر كۆپ، ئۇالرنىڭ  ماتېرىيالال- غا ئائىت ھۆججهتئهۋالدالرئۈستىگه نۆۋهتته ھايات تۇرغان 

، لىدىغانلىقى سهۋهبلىرىدىنچىالرغىمۇ تونۇش بوئهھۋالى نهسهب زهنجىرى ئۈستىده ئىزدىنىۋاتقۇ

ئادهتته ھازىرقى . ئۇالرغا ئائىت ماتېرىيالالرنى دهسلهپته توپالشمۇ كۆپ ئۈنۈم بېرىدىغان ئىشتۇر

دىكى پهرزهنتلهر تۇغۇلغاندا كۆپىنچىسىگه تىببىي جهھهتتىن تۇغۇلغانلىق ئىسپاتى بېرىلىدۇ، نزاما

تهرهپنىڭ نوپۇسىغا ئېلىنىدۇ، ئۇالرنىڭ تهپسىلىي ئهھۋالى تۇغۇلۇپ ئۇزۇن ئۆتمهيال ھۆكۈمهت 

مهكتهپ ۋه باشقا ساھهلهردىكى تۈرلىك جهدۋهل ھهم ئانكىتالردا خاتىرىلىنىدۇ، بىر قىسىم 

 ئانىالر تهرىپىدىن يېزىپ قالدۇرۇلغان –ئائىلىلهرده ھهر بىر پهرزهنت تۇغۇلغاندىن كېيىن ئاتا 

مۇشۇنداق بولغاچقا، ئۇالرغا ئائىت نهسهب ... .  بار بولىدۇ، اتىرىسىخپهرزهنتلهرنىڭ ھاياتلىق 

  . ماتېرىياللىرىنى يىغىپ توپالش بىر قهدهر ئاسان بولىدۇ

ماتېرىيال . تېپىلغان ھهر قانداق ئۇچۇر ۋه مهلۇماتالرنى كۆپهيتىپ ساقالپ قويۇش كېرهك )8(
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هپ تۈرگه ئايرىپ بولغاندىن ئىزدهش باسقۇچىدا تېپىلغان ھهر خىل ماتېرىيالالرنى ياخشى رهتل

كېيىن، بۇ ماتېرىيالالر كېيىنكى كۈنلهرده نهسهبنامه يېزىلىپ بولغاندىن كېيىنكى تۈزىتىشته 

  .مۇمكىنئهسقېتىپ قېلىشى 

نهسهب زهنجىرى ئۈستىده . ئارقا كۆرۈنۈشكه دائىر ئۇچۇرالرنى تهتقىق قىلىش الزىم) 9(

ـ ئهجدادالرنىڭ ياشىغان يىل دهۋرى ۋه جايلىرىنى ئىزدىنىشتىكى ئاچقۇچلۇق خىزمهتلهرنىڭ بىرى 

شۇڭا، ئىشنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئهجدادالر ياشىغان ماكان ۋه زاماننى ئېنىقالش . بىلىشتۇر

ئهجدادالرنىڭ ماكانى مهسىلىسىده چېگرا ھالقىش، يۇرتتىن يۇرتقا . ئۈستىگه قويۇش كېرهك

  .قاتارلىقالرنى روشهنلهشتۈرۈش كېرهك... كۆچۈش، 

نهسهب زهنجىرى ئۈستىده ئىزدهنگۈچىلهر ئهجدادالرنىڭ .  نىشان تۇرغۇزىۋېلىش كېرهك)10(  

بېشىدىن ئۆتكهن سهرگۈزهشت ۋه ۋهقهلهر تىزىلغان قىسقا ۋاقىت جهدۋىلىنى تۈزۈۋېلىپ، 

شۇنىڭدىن پايدىلىنىپ ئۆزى ئىلگىرىلهپ جاۋاب بېرىشكه تېگىشلىك سوئالالرنى شۇنداقال تېپىشنى 

  . مهلۇماتالرنى ئېنىقلىۋېلىش الزىم- ان ئۇچۇر ئارزۇ قىلغ

 قايسى خىلدىكى ماتېرىيالالرنىڭ كېرهكلىك ئۇچۇرالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغانلىقىنى )11(  

نهسهب زهنجىرى ئۈستىده ئىزدىنىشنى ئىمكانقىدهر توغرا بولغان ھهمده . بىلىۋېلىش كېرهك

 بولغان خاتىرىلهرنى تېپىش يۇقىرىللىقى كېرهكلىك بولغان ئۇچۇرالرنى ئۆز ئىچىگه ئېلىش ئېھتىما

 ئىشنى ئىبتىدائىي ۋه دهسلهپكى يازما ۋه ، بولسامۇمكىن. بىلهن باشالشنى ئهۋزهل بىلىش الزىم

  . ئاغزاكىي مهنبهلهرنى ئاختۇرۇش ۋه تهتقىق قىلىشتىن باشالش الزىم

نالرنى بىلىۋېلىش  بۇرۇنقى ئهجدادالر ھهققىدىكى خاتىرىلهرنى تاپقىلى بولىدىغان ئورۇ)12(  

ئهجدادالر ھهققىدىكى ماتېرىيالالر ھهر قايسى كۇتۇبخانىالر، ئارخىپ ئىدارىلىرى، نوپۇس . كېرهك

باشقۇرغۇچى ساقچىخانىالر ۋه مهھهلله باشقارمىلىرى، ھهر دهرىجىلىك مهمۇرىي ئورگانالردىكى 

  .  ۇمكىنمقاتارلىق جايالردىن تېپىلىشى ... ئارخىپخانىالر، سوت مهھكىمىلىرى، 

 بوۋىالر ياشىغان جايالر باشقا يهرده بولسا، ئىمكانقهدهر شۇ جايالرغا بېرىپ، –ئاتا ) 13(
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شىغان جايالرنىڭ جۇغراپىيىلىك  يارئۇ ئهھۋال ئهجدادال. كېرهكئهھۋال ئىگىلهش 

  .ئاالھىدىلىكلىرىگه ئائىت ماتېرىيالالر بولغان تهقدىردىمۇ

نى تهھلىل قىلىش ھهمده قىممهت جهھهتتىن باھاالش  يېڭىدىن تېپىلغان مهلۇماتالر)14(  

 مهلۇماتالرنى -نهسهب زهنجىرىنى ئېنىقالشقا مۇناسىۋهتلىك بولغانلىكى ماتېرىيال ۋه ئۇچۇر . كېرهك

 يوقلىقى، پاكىتالرنىڭ تولۇق ياكى تولۇق –ئوبدان كۈزىتىپ، ئۇالرنىڭ قىممىتىنىڭ بار 

انلىقى، مهنبهلىرىنىڭ ئىشهنچلىك ياكى ئهمهسلىكى، يېتهرلىك بولغان ياكى بولمىغ

 يېڭىدىن تېپىلغان ماتېرىيالالرنىڭ ئهسلىده بار بولغان  شۇنداقال،نىئىشهنچسىزلىكى قاتارلىقالر

قاتارلىقالرنى ...  يوقلىقى، –ماتېرىيالالر بىلهن مهزمۇن جهھهتته زىت بولغان جايلىرىنىڭ بار 

  .ىتىش كېرهكباھاالش ئاساسىدا، ئاندىن پايدىلىنىشنى بېك

يهنى، .  كېلىپ چىققان نهتىجىلهرنى ھۆججهتلهشتۈرۈش ۋه خاتىرىلهش كېرهك)15(  

 نهتىجىنى قهغهزگه ئهجدادالرنىڭ نهسهب زهنجىرى ھهقىده قولغا كهلتۈرگهن ھهر قانداق بىر

ئهگهر ئىزدىگهن ماتېرىيالالرنىڭ . ھۆججهت سۈپىتىده ساقالپ قويۇش الزىمپ خاتىرىلىۋېلى

 نىشان بويىچه نهسهبنامه تۈزۈشكه غاندىن كېيىن ئاندىناكى كۆپ قىسمى تېپىلھهممىسى ي

 ياكى نهسهبنامه رىيالالر يېتهرلىك ھېس قىلىنمىساناۋادا توپالنغان ماتې. رهسمىي كىرىشىش كېرهك

يازغۇچى ئهجدادلىرىنىڭ نهسهب زهنجىرى ھهققىدىكى بهزى ئۇچۇرالردىن گۇمانالنسا، ئۇنداقتا 

شۇنى ئهسته تۇتۇش زۆرۈركى، ئهجدادلىرىنىڭ . ېرىيال توپالشقا كىرىشىش كېرهكداۋاملىق مات

نهسهب زهنجىرى ئۈستىده ئىزدهنگۈچى ماتېرىيالالرنى توپالشنىڭ قىيىنلىقى ياكى بىرهر مۇھىم 

ئۇچۇرغا ئېرىشهلمىگهنلىكى سهۋهبىدىن ھهرگىزمۇ ئۈمىدسىزلىنىپ ئىشنى تاشالپ قويماسلىقى 

 . كېرهك

نامه يازغۇچى كىشى يېڭىدىن تېپىلغان ماتېرىيال ۋه ئۇچۇرالرنى ئۆزىال كۆرۈپ نهسهب) 16(

بېكىتمهستىن، جهمهت ئىچىدىكى نهسهبنامه يېزىش ئىشىغا قىزىققان مۇناسىپ كىشىلهرگه 

  . كۆرسىتىپ ئورتاقلىشىش الزىم
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 ئادهم توپالنغان بارلىق ماتېرىيالالرنى، جۈملىدىن سانلىق مهلۇماتالر، يىلنامىلهر،) 17(

ئىسىملىرى، لهقهملهر، سۈرهت ۋه رهسىملهر، خهرىتىلهر ھهم يېزىققا ئېلىنغان باشقا خىلدىكى 

ئۇنداقتا بۇ ماتېرىيالالرنى قانداق تۈرگه . بارلىق ماتېرىيالالرنى تۈر بويىچه رهتلهش كېرهك

قان بارلىق  ئىلمىي ئۇسۇل شۇكى، بارچه ماتېرىيالالرنى بىر ئهجدادتىن شاخلىنىپ چىق؟ئايرىيمىز

  :يهنى. تارماق ئائىلىلهر بويىچه تۈرگه ئايرىش كېرهك

. بىرىنچى، دهسلهپكى ئهجدادقا ئاالقىدار بارلىق ماتېرىيالالرنى بىرلهشتۈرۈپ رهتلهش كېرهك   

  .بۇ بىرىنچى قاتالمدىكى ماتېرىيال بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

ىن پهيدا لهرد شۇ پهرزهنت پهرزهنتى بولغان بولسا،قانچهئىككىنچى، دهسلهپكى ئهجدادنىڭ 

 گۇرۇپپىغا بۆلۈپ رهتلهش شۇنچهبولغان تارماق ئائىلىلهردىكى ئهزاالرغا ئائىت ماتېرىيالالرنى 

  .بۇ ئىككىنچى قاتالمدىكى ماتېرىيال بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. كېرهك

يالالر ىئائىلىلهرگه ئائىت ماتېرتارماق ىن پهيدا بولغان لهرد پهرزهنتھهر قايسىئۈچىنچى، 

نىڭ پهرزهنتلىرىدىن شاخالنغان لهرىچىده يهنه ئۈچىنچى قاتالمدىكى ماتېرىيال، يهنى شۇ پهرزهنتئ

  .يالالرنى بىر يهرگه توپالپ رهتلهش كېرهكىتارماق ئائىلىلهرگه ئائىت ماتېر

مۇشۇنداق بولغاندا، .  قاتالم رهتلهش الزىم-ته قاتالممۇ تهرتىبقالغان ماتېرىيالالرنى شۇ 

كى ئائىلىلهر ۋه كىشىلهرنىڭ ئهۋالد قاتلىمى ئېنىق بولىدۇ، ماتېرىيالالرمۇ ئارىلىشىپ جهمهت ئىچىدى

  .كهتمهيدۇ ھهم كېيىن نهسهبنامىنى يېزىشقا قوالي بولىدۇ

جهمهت تارىخى ئۈستىده ئىزدىنىپ نهسهبنامه يازغۇچى كىشى شۇ جهريانالردا ھهرخىل 

ئۇقۇمالرنى ئېنىق چۈشىنهلمهسلىك، بۇ مهسىلىلهر بهزى . مهسىلىلهرگه يولۇقۇشى مۈمكىن

ىۋهتلىك بولۇشى ماتېرىيالالرنى تهشكىللهش ۋه ئاخىرىقى نهسهبنامىنى يېزىش قاتارلىقالرغا مۇناس

ماتېرىيالالر بهك كۆپ بولۇپ، بهزى  - سلهرگه ئائىت ئىگىلهنگهن ئۇچۇربهزى شهخ. مۈمكىن

  .ىنبهزىلهرگه ئائىت ماتېرىيالالر بهك ئاز بولۇپ قېلىشى مۈمك

ئىگىلهنگهن ئهھۋال ۋه  ــــ رايدىغان بىر مهسىلىلهرنىڭ بىرىبۇ جهرياندا ئهڭ كۆپ ئۇچ
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ماتېرىيالالرنى ئومۇمالشتۇرۇش، ماتېرىيالالرنى بهك مۇرهككهپ ياكى بهك ئاددىي قىلىۋهتمهي، ئهڭ 

 بۇنى ھهل قىلىشنىڭ چارىسى بهلكىم ئىزدهنگۈچى. مۇۋاپىق ھالهتته پايدىلىنىش مهسىلىسىدۇر

كىشى ئۆزى توپلىغان ماتېرىيالالر ئاساسىدا نهسهب خاتىرىسىنى يېزىپ چىققاندىن كېيىن ئۇنى 

بۇنىڭدا يهنه جهمهتتىكى باشقا . ئوقۇپ بېقىپ، نامۇۋاپىق تهرهپلىرىنى تهكرار يېزىش ۋه تۈزىتىشتۇر

بېقىشقا كىشىلهرنى ۋه نهسهبشۇناسلىق ئىلمى تهجرىبىسىگه ئىگه كىشىلهرنى يازغانلىرىى ئوقۇپ 

  .تهكلىپ قىلىپ، شۇالرنىڭ پىكىرى ئاساسىدا زۆرۈر تۈزىتىشلهرنى كىرگۈزۈشكه بولىدۇ

رهتلهپ ھهم ئۇالرنى - بىر مهزگىل ماتېرىيال ۋه ئۇچۇرالرنى توپالپ-ئىككىنچى بىر مهسىله

پىششىق ئۆزلهشتۈرۈپ بولغاندىن كېيىن، ئىزدهنگۈچى بۇ ئىشنى داۋاملىق ئىشلهشكه 

بىلىش كېرهككى، جهمهت تارىخى ئۈستىده ئىزدىنىش . ك ھېس قىلىپ قېلىشىدۇرئهرزىمهيدىغانده

.  ئهدهبىي ئىجادىيهت ئهمهسيېڭى ئىختىرا يارىتىدىغان ئىش ياكى- ۋه نهسهبنامه يېزىش يىپ

بۇ ئىشنىڭ .  ئۇ جهمهتنىڭ ئۆتمۈشىنى سىستېمىلىق، ئهينهن رهتلهپ يېزىش ئىشىدۇربهلكى

شتۈرگهنده ھهمده داۋاملىق ئىزدىنىۋهرگهنده، بۇ جهرياندا پهيدا ئهھمىيتىنى تولۇق مۇئهييهنله

  . بولۇپ قالىدىغان مهزكۇر ئۈمىدسىز كهيپىياتنى يهڭگىلى بولىدۇ

 ئىزدهنگۈچى كىشىنىڭ ئۆز جهمهتىنى ياكى جهمهتتىكى بىر قىسىم -ئۈچىنچى مهسىله

بىلىش كېرهككى، . قېلىشتۇرئائىلىلهرنى بۇنچىلىك ئىزدىنىشكه، دىققهتكه ئهرزىمهيدۇ دهپ قاراپ 

باي، . نهسهبشۇناسلىقتا ھهربىر ئائىله ئوخشاشال قىممهتلىك، ياخشى ئوبيىكىت دهپ قارىلىدۇ

ئىجتىمائي ئورنى ئۈستۈن، مهشھۇر ئادهملهرنى جهميهتكه تهسىر كۆرسهتكهن جهمهتلهر ئىزدىنىشكه 

ىده ئىزدىنىشنىڭ زۆرۈرىيتى يوق، ئهرزىيدۇ؛ كهمبهغهل ئائىلىلهر ۋه ئۇالردىكى ئاددى كىشىلهر ھهقق

. ھهرقانداق ئائىلىنىڭ ۋه جهمهتنىڭ تارىخى ئوخشاشال مۇھىمدۇر. دهپ گۇمان قىلىش خاتادۇر

 كىشىلهرنىڭ ھاياتىدىن تېخىمۇ يكهمبهغهل، ئىجتىمائي ئورنى تۆۋهن ئائىلىلهر ۋه ئۇالردىكى ئاددى

نىڭ سهرگۈزهشتىلىرى ئوخشاشال چوڭقۇر ئۇالر. مهنىلىك، قىزىقارلىق ئۇچۇرالرنى ئىگىلهش مۈمكىن

  .ئىزدىنىشكه، خاتىرلهپ قالدۇرۇشقا، نهسهبنامىده تىگىشلىك ئورۇن بېرىشكه تامامهن ئهرزىيدۇ



 180 

ئهجدادالر .  ئۇچۇر ۋه ماتېريالالرنىڭ چىنلىقى، ئوبيېكتىپلىقى مهسىلىسىدۇر-تۆتىنچى مهسىله

ۇغقانالر بىلهن پاراڭلىشىش داۋامىدا ت-ۋهسىقىلهرنى، ئۇرۇق-قالدۇرۇپ قويغان يازما ھۆججهت

چۈنكى . ئېرىشكهن ئاغزاكي ئۇچۇرالرنى بىردهك چىن دهپ جهزىملهشتۈرىۋىتىش مۇۋاپىق ئهمهس

ھهر بىر كىشى ئۆزى ۋه ئۆز ئهجدادلىرى ھهققىده خاتىره قالدۇرغاندا ۋه سهرگۈزهشت بايان 

شۇڭا ئۇچراتقان، ئىگىلىگهن . ىدۇقىلغاندا، ئۆزلىرىنى ۋه ئهجدادلىرىنى گهۋدىلهندۈرۈشكه تىرىش

ۋه ئاڭالپ خاتىرىلىگهن ھهربىر ئۇچۇر ۋه ماتېريالغا نىسبهتهن پهرقلىق مۇئامىله قىلىش بىلهن بىر 

ي ىۋاقىتتا، تهنقىد روھىغا ئىگه بولۇش ئارقىلىق، چىن نهرسىلهرنى توقۇلمىالردىن، تارىخ

زدهنگۈچى كىشى توپالنغان ماتېرىيالالرنىڭ ئى. پاكىتالرنى تهسهۋۋۇرالردىن ئايرىشقا تىرىشىش الزىم

ئۆز ئهجدادلىرىغا مۇناسىۋهتلىك بولغان سهۋهبلىك، ئۆزىنىڭ توغرا، ئادىل ھۆكۈم قىلىش 

 سهۋهبلىك، ياتىسىئىقتىدارىنى زىيانغا ئۇچراتماسلىقى، ئهجدادلىرىغا يان بېسىش ھېس

  .كى الزىمي قىممىتىگه تهسىر يهتكۈزمهسلىى نهسهبنامىنىڭ تارىخيېزىلغۇسى

  ماتېرىيال ۋه ئۇچۇرالرنىڭ چىنلىق، ئوبيېكتىپلىق مهسىلىسىگه ئىزدهنگۈچى كىشى يالغۇز 

ئۇالرنى توپالش جهريانىدىال ئهمهس، بهلكى يهنه ئۇالرنى رهتلهش، تۈرگه ئايرىش ۋه ئاخىرىدا 

كى ئهجداد تارىخىدى. شۇالر ئاساسىدا نهسهب خاتىرىسىنى يېزىش جهريانلىرىدىمۇ يولۇقىدۇ

مهسىلهن، ئهجدادالر . ئۇچۇرالردىن بىر قىسمى ئىزدهنگۈچى شهخىسنى ئهلۋهتته بىئارام قىلىدۇ

ئىچىدىكى ئايرىم شهخىسلهرنىڭ ئاجرىشىش ئهھۋالى، ئۆزىنى ئۆلتۈرىۋېلىشى، ھاراقكهشلىكى، 

يهتكه ماسالشمىغان رهۋىشته تۇرمۇش ئىروھي كېسىلى، يولدىن چىققان بىرهر ئهۋالد، جهم

قاتارلىقالر ئىزدهنگۈچىده شۇالر ھهققىدىكى بايانالرنى ئاق قالدۇرۇش ... ن بىرهر كىشى،كهچۈرگه

ئىزدهنگۈچى ناۋادا خۇسۇسىي . ياكى تاشالپ ئۆتۈپ كېتىشتهك غهرهزلهرنى پهيدا قىلىشى مۈمكىن

رىدا تىلغا ئېلىنغاندىكىدهك ناچار ىھېسسىياتى سهۋهبىدىن ئهجدادلىرىنىڭ تارىخىدىكى يۇق

رنى يوشۇرىدىكهن، ئۇنداقتا پۈتۈن چىققۇسى نهسهبنامىده جهمهت تارىخى ھهققىدىكى ئهھۋالال

ده، بۇنىڭ كهلگۈسىنى تېخىمۇ ياخشى يارىتىشقا ھېچبىر -تولۇقسىز بىر تهسۋىر ئايان بولىدۇ
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پايدىسى بولمىغاننىڭ ئۈستىگه، بۇ جهمهت تارىخىنى يېزىشتا زۆرۈر بولىدىغان سهمىمىيلىك، 

ه، نهسهبنامىده شۇنى يازغۇچى ئهلۋهتت. ملىرىگىمۇ پۈتۈنلهي خىالپ بولىدۇتوغرىلىق ئۆلچه

غا بولغان بهلگىلىك ھېسياتىنىڭ باشقىالر تهرىپىدىن بايقىلىشى ىسنىڭ ئۆز جهمهتىنىڭ تارىخشهخ

ئۆزىدىن مهلۇم بولۇپ - ئهمما ئادىللىق بولسا نهسهبنامىدىكى ئىنتايىن ئېنىق، ئۆز.مۈمكىن

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا شۇنىمۇ ئهسته تۇتۇش . ت بولۇشى كېرهكتۇرىدىغان خۇسۇسىيه

شهرىپىگه ھوجۇم قىلىدىغان -جهمهتىنىڭ شان) يهنى نهسهبنامه( كېرهككى، جهمهت تارىخى

  .دهستهك دهپ قارالماسلىقمۇ ھهم الزىمدۇر

 ماتېرىيال توپالش باسقۇچىدىكى يهنه بىر مۇھىم خىزمهت ــــ نهسهبنامه يېزىپ چىقىش ۋه

 ھهتتا (يېزىش نهسهبنامىنى.  بولسا كېرهك توپالشمهبلهغنى ئۇنى كۆپهيتىشكه سهرپ قىلىنىدىغان

، بىرى: كېلىدۇ تهرهپتىن قانچه بىر مۇنداق مهبلهغ قىلىنىدىغان سهرپقا )  قىلىپ تارقىتىشنهشر

 ڭ، جهمهتنىبىساتلىرى - ئۆي يېرى، جهمهتنىڭ مهسىلهن، جهمهت( ئورتاق بايلىقالر جهمهتكه

 كىشىلهر كىرگۈزۈلىدىغان ئىچىگه ، نهسهبنامه بىرىيهنه؛ ...)،  جايلىرىبېرىلگهن ئىجارىگه

 - نام نهسهبنامىگه جهمهتلهر بهزى دهۋرلهردهئىلگىرىكى : ئهسكهرتىش (ھهق تاپشۇرۇدىغان

 بهلگىلهنگهن تاپشۇرۇشى ھهق مىقداردا مهلۇم ئهزاالرنىڭ جىنىسلىق ئهر كىرگۈزۈلىدىغان شهرىپى

 ئۈچىنچى؛ .)بولىدۇ تهدبىقالشقا يېزىشتىمۇ نهسهبنامىلىرىنى ھازىرقى زامان ئۇسۇلنى لۇپ، بۇبو

 گهرچه. خىراجهتلهر تهمىنلىگهن كىشىلهر يۇقىرى ئىچىدىكى ئىقتىسادىي ئورنى ، جهمهتبىرى

 خىراجهت بولمىسىمۇ، ناۋادا كۆپ خىراجهت قىلىنىدىغان سهرپ تۈزۈشكه ۋه يېزىش نهسهبنامه

 بىردىن ئائىلىگه بىر تارماق ھهر كۆپهيتىپ نهسهبنامىنى پۈتكهن بولىدىكهن، ئۇنداقتا كهمچىل

شۇڭا، . توختايدۇ قىلىپ تارقىتىش قىيىنغا نهشر نهسهبنامىلهرنى يېزىلغان ياخشىراق ۋه بېرىش

  . قىلىش الزىمپۇختا تهييارلىقنىمۇ جهھهتتىكى ئىقتىسادىي يېزىشتا نهسهبنامه

  نى باشالش ۋه ئېلىپ بېرىشنهسهب تهتقىقاتى. 2

نهسهب تهتقىقاتىنى ئېلىپ بېرىشنىڭ يولى ھهر خىل بولسىمۇ، ئهمما خهلقئارا نهسهبشۇناسلىق 
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ئىلمى ساھهسىده بىر قهدهر كۆپ قوللىنىلىدىغان ئۇسۇلالرمۇ بار بولۇپ، بىز جهمهت تارىخى 

ىقىش قىلىپ، بۇ يهرده ئۈستىدىكى ئىزدىنىشلهرنىڭ ئىلمىي ۋه تولۇق بولۇشىدهك زۆرۈرىيهتنى چ

  .نهسهب تهتقىقاتىنىڭ جهريانلىرىنى بىر قانچه باسقۇچقا بۆلۈپ چۈشهندۈرىمىز

 ۋه ئائىله جهمهت ئىچىدىكى ئهجدادالر ۋه شهخسلهرنى شهجهرىلهشتۈرۈش) 1(

  ئۇچۇرى جهدۋىلىنى تولدۇرۇش

 ئۆزىنىڭ شهخسجهمهت تارىخى ئۈستىده ئىزدىنىشنى باشالشنىڭ ئهڭ ياخشى يولى 

ئىشنىڭ . تۇغقانالر بىلهن بۇ ھهقته سۆھبهتلىشىشتۇر- هسلىمىلىرىنى قېزىش ھهمده يېقىن ئۇرۇقئ

گه، مۇرهككهپ ) مهسىلهن، يهرلىك تارىخ ۋه تهزكىرىلهر( ر تارىخى كىتابالنداقىدىال ئاللىقاپدهسلى

  . بولمايدۇتى ىخهرىتىلهرگه مۇراجىئهت قىلىشنىڭ زۆرۈرىي

- ئىزدىنىشنى باشاليدىغان نۇقتا ھهربىر كىشىنىڭ ئاتـابىزچه، جهمهت تارىخى ئۈستىده

دهسلهپته پهقهت ئاتا بىلهن ئانىنىڭ ھايات يولىنى يورۇتـۇش ئـارقىلىقال ئۇالرنىـڭ . ئانىسىدۇر

يهنـى نهسـهبنامه يـازغۇچى كىـشىنىڭ ( ئهجدادلىرىغا شۇنداقال ئۇالردىن تۇغۇلغـان پهرزهنـتلهر

ـــلىرى ـــشىره ۋه قېرىنداش ـــۆتكىلى ب) ھهم ـــدۇگه ئ ـــ. ولى ـــڭ خۇسۇس ـــلهن ئانىنى ـــا بى ي ىئات

ىنى يېزىپ چىقىـش دهرۋهقه جهمهت تارىخىغـا تهڭـداش بولمـسىمۇ، ئهممـا جهمهت تهرجىمهھال

، جهمهت دېـمهك. ى مـۇھم ئورۇنـدا تۇرىـدۇتهرجىمهھال خۇسۇسىينىڭ شهخستارىخىدا ھهربىر 

يـان قىلىـش بىـلهن لىـشىنى باتارىخىنى ئاتا بىلهن ئانىنىڭ ھايات يولى ۋه ئۇالرنىڭ تـوي قى

ئاتا بىلهن ئانا ھهققىـدىكى ئىـزدىنىش ئاخىرالشـقاندىن كېـيىن، .  مۇۋاپىق ئۇسۇلدۇرباشالش

مومـا بىـلهن ئانـا جهمهتـكه -بۇنىڭدا ئاتا جهمهتكه تهۋه بـوۋا. بوۋا ۋه مومىالرغا ئۆتۈش كېرهك

.  تۇرىـدۇتهۋه بوۋا موما ئۈستىده ئىزدىنىش مۇھىملىق دهرىجىسى جهھهتـته ئوخـشاش ئورۇنـدا

غا ئائىت تارىخ ئايدىڭالشتۇرۇلۇپ ى، ئوخشاش ئۇسۇل بويىچه ئىككى بوۋا ۋه ئىككى مومدېمهك

نىـڭ ئۇلـۇغ بـوۋىلىرى ۋه ئۇلـۇغ » مهن«يهنـى (ئـانىلىرى -بولغاندىن كېيىن، ئۇالرنىـڭ ئاتـا

دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك نۇقتا شـۇكى، . نىڭ تارىخىنى ئېنىقالشقا ئۆتۈش كېرهك) مومىلىرى
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مومىالر بىلهن ئانا جهمهتتىكى بارلىق بوۋا  -هربىر كىشى ئۈچۈن ئاتا جهمهتتىكى بارلىق بوۋا ھ

ئهمهلىيهت جهريانىدا كىـشىلهر .  ئهمهستمومىالرنى بىرال ۋاقىتتا تهڭ ئېنىقالپ مېڭىش شهر -

 مكىن يـاكى دائىرىنـىۇشى مـىـپهقهت ئاتا جهمهتكه تهۋه بوۋىالرنىال ئېنىقالش بىلهن كۇپايىلىن

  .قوللىنىلىدىغان ئۇسۇل ئوخشاشتۇرئۇالردا مهيلى قانداقال بولسۇن، . مۇمكىنكېڭهيتىشىمۇ 

جهمهت  ـــ ئاتا ۋه ئانا جهمهتكه تهۋه بىۋاسته ئهجدادالرنى ئېنىقالپ، تارىخىنى يورۇتۇش

ــشتۇر ــلىق ئى ــدىكى ئاساس ــارىخى تهتقىقاتى ــشىره ۋه . ت ــڭ ھهم ــوۋا ۋه مومىالرنى ــۇ ب ــا ئهش ئهمم

ھـاممىلىرى ھهم ئـۆزى -يهنـى ئىزدهنگۈچىنىـڭ تاغـا(رى ھهم ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىـرى قېرىنداشلى

ــلىق، ــلىق، چهۋرىداش ــلىق، ئهۋرىداش ــلهن نهۋرىداش ــۇرۇق... بى ــارلىق ئ ــىۋهتتىكى ب -مۇناس

ــانالر ــدا) تۇغق ــزدىنىش جهمهت تارىخى  »جهمهت«چــۈنكى .  مۇھىمــدۇر ئوخــشاشالئۈســتىده ئى

ىرىنىال ئهمهس، بهلكـى يهنه يانـداق تۇغقـانالرنىمۇ ئـۆز ئۇقۇمى بىر كىشىنىڭ بىۋاسته ئهجدادل

 »جهمهت تـارىخى يـاكى جهمهت نهسهبنامىـسى«ئىچىگه ئالىدىغان گهۋدىنـى بىلدۈرىـدىغان، 

-قهدىمكـى ئېنىقالنغــان بىــر كىــشىدىن شــاخلىنىپ كــۆپهيگهن بــارلىق كىــشىلهرنىڭ ئهجــداد

نى كۆرسـهتكهچكه، ىارىخىي خـاتىرتۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتى ھهققىدىكى ت-ئهۋالدلىق ۋه ئۇرۇق

يهنه بىـر مـۇھىم تۇغقانالر توغرىسىدا ئىزدىنىش جهمهت تـارىخى تهتقىقاتىنىـڭ -يانداش ئۇرۇق

كى ئهۋالدلىــرى تۇغقانالرنىــڭ نـۆۋهتتى-ئهممـا، يانــداش ئـۇرۇق. مهزمـۇنى بولـۇپ ھېــسابلىنىدۇ

ئىزدهنگۈچىلهرنىــڭ ئوخــشاشال ئۆزىنىــڭ بىۋاســته ئهجــدادلىرىنىڭ تــارىخى ئۈســتىده  ئارىــسىدا

ىنىـڭ بىۋاسـته ئۆز –بولۇشىدهك ئهھۋالنى كۆزده تۇتقاندا، نهسهب تهتقىقاتىدىكى مۇھم نۇقتـا 

  .ئهجدادلىرى ئۈستىده ئىزدىنىش بولىدۇ

ياكى ... ،ئۇلۇغ موما - موما-نهسهبنامه ئۈچۈن ماتېريال توپلىغاندا، ئهڭ دهسلهپتىال ئانا

دېگهندهك ئايال ئهجداد ... قىزىئۇنىڭ ← ڭ قىزىئۇنى ← ئۇنىڭ قىزى ← دهسلهپكى ئهجداد

 بىر فامىله -چۈنكى نهسهبنامه. زهنجىرى بويىچه ئهجداد ئېنىقاليدىغان ئىشتىن ساقلىنىش الزىم

ئايالالر نىكاھالنغاندىن كېيىن ئهر تهرهپ . لىك كىشىلهرنىڭ تارىخىدۇر) ياكى بىر لهقهم(
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ىغان بولغاچقا، ئۇالر ئېنىقالنغان دهسلهپكى ئهر قوللىنىد )ياكى لهقىمىنى(جهمهتنىڭ فامىلىسى 

  ئهر جىنىسلىق ئهجدادىشبۇنداق قىل. جىنىسلىق ئهجدادىنىڭ نهسل زهنجىرىگه تهۋه بولمايدۇ

ئهۋالد زهنجىرىدىن ئۈستۈن ئورۇنغا قويغانلىق -ئهۋالد زهنجىرىنى ئايال جىنىسلىق ئهجداد -

ل زهنجىرىنىڭ تارىخى ىئهۋالد نهس -  ىر ئهجدادبولماستىن، بهلكى نهسهبنامىنىڭ ئهمهلىيهتته ب

خاتىرىسى ئىكهنلىكىدهك ئهھۋالىنى ئالدىنقى شهرت قىلغان ھالدا، نهسهبنامىنىڭ قااليمىقان 

  .يال دۆۋىسىگه ئايلىنىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈندۇرىماتېر

لىكـى، يـاكى بهزىده مۇئهييهن بىر ۋاقىتتا بىر جهمهتتىكى بوغـۇن سـانىنىڭ قـانچه ئىكهن

بايقالغــان ئهجــدادالرنىڭ بوغــۇن ســانىغا ئاساســهن جهمهت تارخىنىــڭ قانچىلىــك ئــۇزاق 

 4 ~ 3ئىچىـده ) يۈز يىل( ئادهتته بىر ئهسىر. ئىكهنلىكى ھهققىده سۇئالالر قويۇلۇشى مۈمكىن

 5 يـاكى 2ئىنتـايىن ئـاز ئهھۋالـدا بىـر ئهسـىرده . بوغۇن ئادهملهر ياشايدۇ دهپ ھېـسابلىنىدۇ

بىر بوغۇندىن كېينكى بوغۇننىڭ تۇغۇلۇشىغىچه بولغان ۋاقىت . ۇن كىشى ياشىشى مۈمكىنبوغ

 350 يىلغىـچه بولىـدۇ، دهپ قارالغانـدا، ئۇنـداقتا، ئهجـدادلىرنىڭ  30 يىلـدىن 25ئارىلىقى 

 بوغـۇن ئهجـدادىنى 12خىنى سۈرۈشتۈرۈپ چىقالىغان كىـشى ئۆزىنىـڭ تهخمىـنهن ىيىللىق تار

بوغــۇن ئهجــدادلرىنى 7يــاكى ئهكــسىچه، بىــر كىــشى ئۆزىنىــڭ .  بولىــدۇئــاختۇرۇپ تاپالىغــان

 يىللىـق 230سۈرۈشتۈرۈپ بىلهلىـگهن بولـسا، ئۇنـداقتا ئـۇ كىـشى ئهجـدادلىرنىڭ تهخمىـنهن 

ــۋهتته كىــشىلهرنىڭ تــوي قىلىــش ۋه پهرزهنتلىــك بولــۇش . تــارىخىنى بىلهلىــگهن بولىــدۇ ئهل

تـوال ئۆزگىرىـشمۇ يـۈز  - ي قائىدىده ئازىمرىقى ئومۇىكىچىك بولۇشى ھهم يۇق-يېشىنىڭ چوڭ

  .بېرىدۇ

تۇغقانچىلىق -  ئۇرۇقىده ئىزدهنمهكچى بولغان كىشىلهرئهجدادلىرى ھهققىده كهڭ دائىر

ئهجدادلىرىم كىملهر؟ ئۇالر . ي سوئالالرغا جاۋاب تېپىشى الزىمىمۇناسىۋىتىگه دائىر بىر قىسىم ئاساس

بىرى بىلهن -رده ۋاپات بولغان؟ ئۇالرنىڭ بىره ۋه قهيۇغۇلغان؟ ئۇالر قاچانتقهيهرده ۋه قاچان 

 بولغان تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتى قانداق؟ مانا موشۇنىڭدهك ھالقىلىق سوئالالرنىڭ جاۋابلىرىنى
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 نىڭ ئاخىرىقى بۆلۈمىدهبۇ كىتاب. نى ئىشلىتىشى كېرهكسخېمىلىرى تاپقاندا، نهسهبشۇناس شهجهره

مىلىرىنى تهمىنلىدۇق ھهم ېخ بىرقانچه تۈرلىك شهجهره س ئۈچۈنبىز كىشىلهرنىڭ پايدىلىنىشى

مىلىرىدىن ئهڭ ېئهنه شۇ شهجهره سىخ. ئۇالرنىڭ ئىشلىتىلىشىنى قىسقىچه ئىزاھالپ ئۆتتۇق

 -  ئهجدادالرنىڭ ئۇرۇق)، جۈملىدىن تۆۋهنده كۆرسىتىلگهن سخېمىالرنىئاددىيراقلىرىنى

 بايقالغان  ھهمدهئېنىقلىغان چاغدا ئىشلىتىشئهۋالدلىق مۇناسىۋىتىنى -تۇغقانچىلىق ۋه ئهجداد

تۇغقانالرنىڭ ئىسىملىرىنى شهجهره سىخىمىسىدىكى مۇۋاپىق -ئىلگىرىكى ئهجدادالر ۋه ئۇرۇق

تۇغقانچىلىق مۇناسىۋهتلهرنى كۆرگىلى - راكىت ھالهتتكى ئۇرۇق ئابىست، ئارقىلىقئورۇنالرغا قويۇش

ېمىالرنى ئىشلهتكهنده، خبۇنداق س. گه كهلتۈرگىلى بولىدۇبولىدىغان كونكىرت شهكىل

مومىالر،  - ئانا، بوۋا - يهنى ئاتا ـــ زىنىڭ بىۋاسته ئهجدادلىرىۆنهسهبشۇناس ئالدى بىلهن ئ

ىڭ بىلهن شۇن.  الزىمىنىڭ ئىسىملىرىنى سىخېمىغا ئورۇنالشتۇرۇش.. ئۇلۇغ مومىالر، - ئۇلۇغ بوۋا

زىش ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ ئىسىملىرى يېنىغا ياكى  ئۇالرغا ئائىت بهزى سانلىق ئۇچۇرالرنى يېبىرگه،

 ئۆزىنىڭ )»مهن«يهنى  (بۇنىڭدا ئىزدهنگۈچى كىشى.  كېرهكى ئورۇن تاشالپ قويۇشبوشئاستىغا 

باشقا شهجهره سخېمىلىرىدا بولسا ئهڭ  (ئسمىنى سىخىمىنىڭ ئهڭ ئاستىدىكى كاتهكچه ئىچىگه

ئانىسىنىڭ ئىسمىنى ئۈستۈنكى - ، ئاتا يېزىشى)ئاخىرىقى ئهۋالدنى بىلدۈرىدىغان كاتهكچىگه

مومىلىرىنىڭ ئىسىملىرىنى ئۇنىڭ ئۈستىدىكى كاتهكچىلهرگه يېزىشى -ئىككى كاتهكچىگه، بوۋا

) بۈيۈك مومىالرغا- يهنى بۈيۈك بوۋا(دادغا ج ئه-4ته تىزىپ ماڭغاندا تهرتىبموشۇنداق . الزىم

يهنه ئىككى ئهجداد . ه يېتىدۇ كىشىگ30بارغاندا، بىر كىشىنىڭ بىۋاسته ئهجدادىنىڭ سانى 

دهسلهپته مانا موشۇنداق .  كىشىگه يېتىدۇ120ئىلگىرى سۈرگهنده بىۋاسته ئهجدادىنىڭ سانى 

 بويىچه ئېنىقالپ ئۇالرنى شهجهرىلهشتۈرۈش ئارقىلىق مهلۇم بولغان تهرتىبئهجداد ئىسىملىرىنىال 

بهلكىم جهمهت .  ئهلۋهتته،لدۇرىدۇئهجدادالر ھهققىدىكى ئۇچۇرالر ئىزدهنگۈچى كىشىنى ھهيران قا

تارىخى ئۈستىدىكى ئىزدىنىشلهرده ئادهمنى ئهڭ ھاياجانغا سالىدىغان ئىشالرنىڭ بىرى جهمهت 

  .شهجهرىسىنى تىكلهش ۋه ئۇنى كۆرۈش بولسا كېرهك
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گه `` مهن`` (باشقا، بۇنداق ئهھۋالدا، ئىزدهنگۈچى جهمهتتىكى بىۋاسته ئهجدادلىرىدىن

 باشقا كىشىلهرنى سهل مۇرهككهپرهك شهجهره تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىدىكى-ۇرۇقئ) نىسبهتهن

ئۇنىڭدا بارلىق تاغىالر ۋه ھاممىالرنىڭ ئىسىملىرى ۋه . سخېمىسى ئارقىلىق تىزىۋالسىمۇ بولىدۇ

ئاالقىدار تهپسىالتالر قىسقىچه شهكىلده ئورۇنالشتۇرۇلغاندىن سىرت، ئهجدادالرنىڭ نىكاھلىنىش 

  . ئهكس ئهتتۈرىلىدۇئهھۋالىمۇ
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قىالردىنمۇ مۇرهككهپرهك بولغان شهجهره سىخىمىلىرىنى دهسلهپكى ئهجداد ئېنىقالش يۇقىرى

تۇغقانالر شهجهرىسى بولۇپ، ئۇ -تۆۋهندىكىسى يانداش ئۇرۇق. جهريانىدا ئىشلىتىشكه بولىدۇ

 ھهم پهرزهنتلىرىنى ئهجدادالر ئىچىدىكى ھهربىر بوغۇندىكى تاغا ۋه ھاممىالر، ئۇالرنىڭ جۆرىلىرى

  .ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

  
قىدهك يۇقىرىتۇغقانلىرىنىڭ ئىسىملىرىنى - ئىزدهنگۈچى كىشى ئهجدادلىرىنىڭ ۋه ئۇرۇق

تۇغقانچىلىق مۇناسىۋهتنىڭ -شهجهره سىخېمىلىرىغا ئورۇنالشتۇرۇشتا، ئۆ جهمهتىدىكى ئۇرۇق

ھىلىسه ياكى ىىسىنى اليقۇرۇلمىسى ۋه كۆلىمىگه ئاساسهن، ماس كىلىدىغان شهجهره سىخېم

. لهپ بېرىشكه تهكلىپ قىلسا بولىدۇهھىي نهسهبشۇناسالرنى شهجهره سىخىمىسى اليبىكهس

تۇغقانالرنىڭ ئىسىملىرىنى  - ئۇنىڭدىن باشقا، شهجهره سىخېمىلىرىغا ئهجدادالر ۋه ئۇرۇق

 تهرتىبشىگه ئورۇنالشتۇرغاندا، ھهربىر كى)  ۋاپات بولغان ۋاقىتالرنى ۋهشۇنداقال تۇغۇلغان(

نهسهبنامىگه نومۇر بهلگىلهش «بۇ كىتابنىڭ . (ۇ بولىدۇم بهلگىلهپ مېڭىشقىنىنومۇرى

بۆلىكىده نهسهبشۇناسلىقتا ئىشلىتىلىدىغان نهسهبنامىده نومۇر بهلگىلهش ناملىق » سىستېمىسى



 188 

ى شۇالرنىڭ مۇۋاپىق دهپ قارالغان بىرىن. سىستېمىسىنىڭ بىرقانچه خىل شهكلى تونۇشتۇرۇلغان

  .)قوللىنىشقا بولىدۇ

رىقى ئۇســۇل بــويىچه شهجهرىلهشــتۈرگهنده، ىئهجــداد ۋه يــاكى ئهۋالد ئىــسىملىرىنى يــۇق

سى ھهققىـدىكى ئۇچـۇرالر ۋه مىـې شهجهرىنىڭ ئاسـتىغا يـاكى يېنىغـا شـۇ شـهجهره سخرھهربى

سنىڭ هسـهبنامه بىرخىـل تـارىخ، يهنـى شهخـن. پايدىالنغان مهنبهلهرنى يېزىپ مېڭىش الزىـم

ــاك ــن ۋه ئىلمي ــڭ چى ــا، تارىخنى ــارىخى بولغاچق ــڭ ت ــى جهمهتنى ــشىدهك تهلهى ــي يېزىلى لهر ب

ئهۋالد ئىــسىملىرى بىــلهن تولدۇرۇشــتا -نۇقتىـسىدىن چىقىــپ تــۇرۇپ، شــهجهرىلهرنى ئهجـداد

  .پايدىالنغان ماتېرىيال مهنبهلىرىنى ئهسكهرتىش زۆرۈر

ىال ئۇالرغا تهرتىپ نومۇرى دهسلهپته جهمهتكه تهۋه كىشىلهرنى تىزىمالشقا باشلىغان چاغد

ئهگهر دهرمهھهل ئېنىقالنغان ئهجدادالرغا ۋه ئۇالرنىڭ . بهلگىلهپ بېرىش ئانچه مۇۋاپىق ئهمهس

ئهۋالدلىرىغا تهرتىپ نومۇرى بېكىتىپ قويۇلىدىكهن، ئۇنداقتا كېيىن تېخىمۇ كۆپ ئهجدادالر ۋه 

بېكتىلگهن تهرتىپ نومۇرلىرىنى ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرىنىڭ ئېنىقلىنىشىغا ئهگىشىپ، ئىلگىرىكى 

ئهلۋهتته، جهمهتكه تهۋه ئائىلىلهرگه ۋه ئائىله ئهزالىرىغا ۋاقىتلىق . ئۆزگهرتىشكه توغرا كېلىدۇ

بىرلهپ ئۆزگهرتىشكه توغرا -ئهمما بۇنىمۇ ئاخىر يهنه بىر. تهرتىپ نومۇرى بهلگىلهپ تۇرۇشقا بولىدۇ

رنى ئېنىقالش جهريانىدا قوللىنىشقا بولىدىغان شۇڭالشقا، ماتېريال توپالش ۋه ئهجدادال. كېلىدۇ

ئائىله «ھهربىر يهككه ئائىله بىرلىكى بويىچه شهخىسلهرنى نىڭ يهنه بىرى ــــ ئهڭ ياخشى ئۇسۇل

نىڭ » ئائىله ئۇچۇرلىرى جهدۋىلى «.گه ئورۇنالشتۇرۇپ چىقىشتۇر» گۇرۇپپىلىرى جهدۋىلى

ئائىله ئۇچۇرى «ابنىڭ ئالدىنقى بۆلۈمىده خۇسۇسىيىتى ۋه ئىشلىتىلىشى ھهققىده بىز بۇ كىت

ئهمما . شۇڭا بۇ يهرده تهكرارلىمايمىز. ناملىق مهۋزۇ ئاستىدا يېتهرلىك توختالغان ئىدۇق» جهدۋىلى

دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك نۇقتا شۇكى، ئائىله ئۇچۇرلىرى جهدۋىلى بىر جهمهتته دهسلهپكى 

دىن تارتىپ نۆۋهتتىكى ئهۋالدالرغىچه ) هجداددهسلهپكى ئ(ئهجداد سۈپىتىده بېكىتىلگهن كىشى 

بولغان بارلىق كىشىلهرنىڭ قىسقىچه ئهھۋالى ئائىله بىرلىكى بويىچه خاتىرىلىنىدىغانلىقى ئۈچۈن، 
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ئائىله ئۇچۇر جهدۋىلىده ئهينى بىر شهخسلهرنىڭ ئىسىملىرىنىڭ تهكرار ئوتتۇرىغا چىقىپ 

ئۇنىڭ ئۈستىگه . ېس قىلماسلىق كېرهكقالىدىغانلىقىدىن ئهجهبلهنمهسلىك ۋه زېرىكىش ھ

ئىچىدىكى ھهر بىر يهككه تارماق ئائىلىلهر ) ئاساسى گهۋدىسى(نهسهبنامىنىڭ تېكىست قىسمى 

ھهققىدىكى بايانالر ئارىسىدا ئۇالرغا ئائىت ئۇچۇر جهدۋىلى قىستۇرۇلىدىغان بولغاچقا، مهزكۇر 

  .جهدۋهلنىڭ رولىغا سهل قاراشقا بولمايدۇ

   پايدىلىنىشتولۇق ماتېرىياللىرىدىن هبنهسكونا ) 2(

 ئېيتقاندا ئۈچۈن ئائىلىلهر ياكى جهمهت يوق نهسهبنامىسى ماتېرىياللىرى نهسهبكونا  

. بىرىدۇر ياخشى يوللىرىدىن ئهڭ ئېرىشىشنىڭ ماتېرىيالالرغا بولغان زۆرۈر تۈزۈشكه نهسهبنامه

 خاتىرىلىرى ئاساسىدا نهسهبنا  قالغان كوقېلىپ بۇرۇندىن نهسهبنامىلهر كۆپىنچه ئومۇمهن

 ماتېرىيالالردىن بۇنداق جهمهتلهر خاتىرىلىرى بار بولغان نهسهبكونا . تۈزۈلىدۇ تولۇقلىنىپ

  .كېرهكياخشى پايدىلىنىشى 

   پايدىلىنىشۋهسىقىلهردىن خىل يازما ھهرئىلگىرىكى ) 3(

 تهۋه تلهرگهجهمه بهزى ۋهسىقىلهرده يازما بهزى قالغان قېلىپ دهۋرلهردىن  ئۆتكهن

 ماتېرىيالالر بۇنداق. قالىدۇ ئۇچراپ مهلۇماتالر  كۆپتۇر-  ئازدۇر ھهققىده ئهھۋالالر ۋه شهخسلهر

 ئابدۇرېھىم ئۇيغۇرالردا. بولىدۇ ئاالقىدار كۆپرهك جهمهتىگه ئۇالرنىڭ ۋه شهخسلهر مهشھۇر بولۇپمۇ

 ، ئهدهبىيىخىي ئائىت تارشهخسلهرگه مهشھۇر كهبى شهۋقىي ھاجى قۇتلۇق ۋهنازارىي 

 يېزىشنىڭ نهسهبنامىسىنى ئهۋالدلىرىنىڭ كېيىنكى ، ئۇالرنىڭ پايدىلىنىپۋهسىقىلهردىن

  .مىسالدۇر ئوبدان ئۇسۇلغا يۇقۇرىقى بۇ. كهلدى بارلىققا ئۈلگىلىرى

 جهمهت باشقا خىلدىكى قوليازمىالردىن ۋه تهزكىرىلهر ، يهرلىك تارىخرهسمىي) 4(

  ئېلىش كۆچۈرۈپ ماتېرىيالالرنى كلىككېره يېزىشقا نهسهبنامىسىنى

 جهمهتلهر ياكى شهخس باشقا ئهھۋالى، ئۇالرنىڭ ئۇالرنىڭ ۋه شهخسلهر جهمهتتىكى  مهلۇم
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 مهزكۇر  چهكلهر- خهت يېزىشقا ۋه ئهھۋالالر ئائىت  كهلدىسىگه– بولغان باردى بىلهن

 نهسهبنامىلهرنىڭ هممهل، مۇك باشقائۇنىڭدىن. مۈمكىن بولۇشى ئېلىنغان تىلغا ماتېرىيالالردا

 جايلىرىنىڭ ئولتۇراقالشقان ، جهمهتنىڭ تارىخىدىن بايانيۇرت بېرىلىدىغان مۇقهددىمىسىده

 ماتېرىيالالرغا يۇقىرىقى رهۋىشته تهبىئىي يېزىشتاقاتارلىقالرنى ... كۆرسهتمىسى،  خهرىتىلىك

  .زۆرۈر ياخشى پايدىلىنىش شۇڭا، ئۇالردىن. چۈشىدۇ ھاجهت

  دىن ئاالقىدار ئۇچۇرالرنى ئىگىلهشت تىزىمغا ئالغان ھۆججهتلهرھۆكۈمه) 5(

 دهل ھۆكۈمهت -سىنى كېڭهيتىشتىكى بىر يولىجهمهت تارىخى ئۈستىده ئىزدىنىشنىڭ دائىر

تهرهپ تىزىمغا ئالغان ۋه تارقاتقان، شهخىسلهرنىڭ تۇغۇلغانلىق، توي قىلغانلىق ۋه ۋاپات 

گۇۋاھنامىلهر ئهجدادالر ھهققىده خېلى تهپسىىلي مهزكۇر . بولغانلىق گۇۋاھنامىللىرىدۇر

مهلۇماتالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرنى بىۋاسته كۆچۈرۈپ، نهسهب خاتىرىسىده 

  .ئىشلىتىشكه بولىدۇ

  دىن پايدىلىنىش ۋه خهرىته سىزىشخهرىتىلهر) 6(

 ۋه كېڭىيىپ، ئهزالىرى ئائىلىلهر يهر يۈزىدىكى مۇئهييهن جۇغراپىيلىك نۇقتىدا پهيدا بولغان

بهزى جهمهتلهردىكى كىشىلهر ئهسلى يۇرتىدىن باشقا يۇرتالرغا ھهرخىل . ئاۋۇغان ھهم شاخلىغان

دىمهك، نهسهبنامىده . سهۋهبلهر بىلهن كۆچكهن ۋه بارغان يېرىده يهنه شاخالپ كۆپهيگهن

ل يازما بايانالرنىال ھادىسلهر ھهققىده نوقۇ-جايالر ۋه شۇالردا يۈز بهرگهن كۆچۈش ۋه ۋهقه-يهر

بىر .  بىر كهمتۈكلىك بولۇپ ھېسابلىنىدۇ-يېزىپ، شۇ جايالرنىڭ خهرىتىلىرىنى تهمىنلىمهسلىك

دۆلهت ياكى رايوننىڭ خهرىتىسىده جهمهتىنىڭ يۇرتىنى بهلگىلهش، شۇنداقال شۇ يۇرتنىڭ 

تىش، كۆچۈش دىكى ئورنىنى كۆرسى )مهسىلهن، ناھىيه ۋه يېزا خهرىتىسى( تهپسىلىي خهرىتىسى

لىشلىرىنى ئىپادىلهش، شۇ جهمهتكه تهۋه تارماق ئائىلىلهرنىڭ شۇ رايوندىكى تارقىلىش ىيۆن

 نهسهبنامىلهرنىڭ مهزمۇنىنى  روشهنكىالر،.... ، ئهھۋالىنى خهرىته شهكلىده قىستۇرما قىلىش

هت، شۇڭا، ئهجداد تارىخى ئۈستىده ئىزدهنگهنده دۆل. تىدۇ ۋه شهكلىنى يۈكسهلدۈرىدۇىبېي
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رايون، ناھىيه، يېزا بىرلىكلىرى بويىچه تۈزۈلگهن خهرىتىلهرنى تهييارالش بىلهن بىر ۋاقىتتا، 

 ھهمده ئاددىي خهرىته ،يۇقۇرىدا ئېيتىپ ئۆتۈلگهن نۇقتىالرنى خهرىتىده قانداق ئىپادىلهشنىڭ

  .سىزىشنىڭ تېخنىكىلىرىنىمۇ ئىگىلهپ قويۇش زۆرۈر

  نى بېكىتىپ ئىگىلهشىالتالرجهمهت ئهزالىرىغا ئائىت تهپس) 7 (

قانداش تۇغقانلىرىنى ۋه نىڭ بىۋاسته ئهجدادلىرىنى شهخسجهمهت ئهزالىرى تار مهنىده بىر 

ھهمشىرىلىرى، - نىڭ بىۋاسته ئهجدادلىرى ۋه ئۇالرنىڭ قېرىنداششهخسكۆرسهتسه، كهڭ مهنىده 

ئهمما، كۆپىنچه . رسىتىدۇتۇغقانالرنىمۇ كۆ- پهرزهنتلىرى، نىكاھ ئارقىلىق باغالنغان باشقا ئۇرۇق

نىڭ ئهجدادلىرى ۋه ئۇالرنىڭ تۇغقانلىرىغا شهخس بىر ، ئۇئهھۋالدا جهمهت ئهزالىرى دېيىلگهنده

جهمهت تارىخى . لهر كۆزده تۇتۇلمايدۇشهخس) ئۇرۇقتىن بولغان(باشقا نىكاھ ئارقىلىق باغالنغان 

بۇ نوقۇل . ىت تارىخنى يورۇتۇشتۇرئۈستىدىكى ئىزدىنىشلهرنىڭ يادروسى دهل جهمهت ئهزالىرىغا ئائ

فامىلىلىرى ۋه تۇغۇلغان ھهم ۋاپات بولغان ۋاقتىنى خاتىرىلهشنى -جهمهتتىكى ئهجدادالرنىڭ ئىسىم

لهرنىڭ ھاياتىغا ئائىت تېخىمۇ كۆپ ئهھۋالالرنى ئېنىقالپ شهخسئۆز ئىچىگه ئالماستىن، بهلكى شۇ 

  .چىقىشنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

تۇغقانالرغا ئائىت -كى ئىزدىنىشته ئهجدادالر ۋه جهمهتتىكى باشقا ئۇرۇقئهجدادالر ئۈستىدى

بۇ تهپسىالتالر تۆۋهندىكىدهك تهرهپلهرنى ئۆز . تهپسىالتالرنى تولۇق قېزىپ چىقىش مۇھىمدۇر

  :مۇمكىنئىچىگه ئېلىشى 

ئهركىلهتمه ئىسىملىرى، ئهسلى ئىسملىرى ۋه ئۆزگهرتىلگهن (ئۇالرنىڭ ئىسىملىرى  �

  ؛)رىئىسىملى

  ئۇالرنىڭ لهقهملىرى، تهخهللۇسلىرى ۋه باشقا ھۆرمهت ناملىرى؛ �

  ئۇالرنىڭ تۇغۇلغان ۋاقتى ۋه ئورنى؛ �

  ئىزلىرى؛-ئۇالرنىڭ ھايات مۇساپىسى، ئاساسلىق ئىش �

   ھۈنهرلىرى ۋه خىزمهتلىرى؛لىرى،ئۇالرنىڭ كهسپ �
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  ئۇالرنىڭ ھهۋهس ۋه قىزىقىشلىرى؛ �

  ھپىلىرى؛ئۇالرنىڭ نهتىجىلىرى ۋه تۆ �

  مېجهزلىرى؛-ي خۇسۇسىيهتلىرى ۋه خۇلقىئىرس-يىئۇالرنىڭ جىسمان �

  ئىزلىرى؛- ي ئىشىئۇالرنىڭ سهلب �

  ۋاپاتىنىڭ سهۋهبى؛ ، ئۇالر ۋاپات بولغان ۋاقىت ۋه ئورۇن �

  ئۇالرنىڭ قهبرىسىنىڭ ئورنى؛ �

  قادى؛ىي ئېتىئۇالرنىڭ دىن �

  ؛)جۆرىلهرنىڭ ئىسىملىرى(جۆرىسى  �

  رىنىڭ ئىسىملىرى، تۇغۇلغان ياكى بېقىۋېلىنغان ۋاقىتالر؛پهرزهنتلى �

  گهي پهرزهنتلىرىنىڭ ئىسىملىرى ۋه بۇ مۇناسىۋهت ئورنىتىلغان چاغالر؛ۆئ �

  ئۆلۈپ كهتكهن پهرزهتلىرىنىڭ ۋاپات بولغان ۋاقتى، ئورنى ۋه ئۆلۈم سهۋهبى؛ �

  ۋالى؛گۇرۇھالرغا ۋه پائالىيهتلهرگه قاتنىشىش ئهھ - ي پارتىيهىسىياس �

   بايلىقى ۋه كىرىملىرى؛ا قولغا كهلتۈرگهنھاياتىد �

  ۋاران؛-ئىگه بولغان يهر ۋه باغ �

  كۆچۈش تارىخى؛ �

  پۇقرالىق ساالھىيهت تارىخى؛ �

.  ھهققىده ئېنىقالپ خاتىرىلهش الزىم بولغان تهرهپلهردۇرشهخسقىالر ھهربىر يۇقىرى

نىڭ ىئېتقادلىر-پوزىتسىيسى ۋه ئىشهنچلهرنىڭ تۇرمۇشقا بولغان شهخسئهلۋهتته، جهمهتتىكى 

مۇھهببهت . ئۇالرنىڭ تۇرمۇش ئۇسلۇبى ۋه ھايات مۇساپىسىگه كۆرسىتىدىغان تهسىرى زور بولىدۇ

مېجهز شهكلىده -خاراكتېر(قادى، تۇرمۇشقا تۇتقان تۈپ پوزىتسىيه ىي ئېتىسهرگۈزهشتلىرى، دىن

) تهك ئاالھىدىلىكلهر .. .لىق،دئىپادىلىنىدىغان مهردلىك، ئاچكۆزلۈك، پىخسىقلىق، زاھى

شۇڭا، بۇالر ھهققىدىمۇ ئىزدىنىپ، ئاالقىدار . لهرنىڭ ھاياتىدا چوڭ رول ئوينايدۇشهخس
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  .ئۇچۇرالرنى قولغا كهلتۈرۈپ، نهسهبنامىدىكى ئهجدادالر ھهققىدىكى بايانالرنى بېيتىشقا بولىدۇ

  بېقىۋېلىنغان پهرزهنتلهرنىڭ ئهھۋاالىنى ئېنىقالش) 8(

بېقىۋېلىنغان پهرزهنتلهرنىڭ ئهجداد سۈرۈشتۈرىشىگه ئائىت مهسـىلىلهر ھهققىـده ئهمدى 

: ۋېلىنغان پهرزهنتلهرگه ئائىت ئىككى مهسىله بـارىنهسهبشۇناسلىقتا بېق. قىسقىچه توختىلىمىز

بىرى بېقىۋېلىنغان كىشىلهرنىڭ ئۆزىنىڭ ئهسلى ئهجـدادلىرنى ئىـزدهپ، شـۇالرنىڭ تـارىخنى 

بېقىۋېلىنغـان پهرزهنتلهرنـى نهسـهبنامىده ۋه شـهجهرىده قانـداق بايـان يېزىش؛ يهنه بىرى، 

  .قىلىش ياكى ئىپادىلهش

ناۋادا مهلۇم ئائىله تهرىپىدىن تۇغۇلغاندىال بېقىۋېلىنغـان ھهمـده كېيىنكـى چـاغالردا بـۇ 

ئانىـسى ۋه ئهجـدادلىرى ھهققىـده ھېچـنىمه بىلمىـگهن -ئهھۋال سىر تۇتۇلغانلىقتىن، ئۆز ئاتا

يهنه بىـر .  ئۈچۈن ئهسلى ئهجدادلىرىنى سۈرۈشتۈرۈش مهسىلىىسى مهۋجۇد بولمايـدۇكىشىلهر

تهرهپــــتىن، باشــــقىالر تهرىپىــــدىن بېقىۋېلىنىــــپ، چــــوڭ بولغانــــدىن كېــــيىن ئۆزنىــــڭ 

ئانىــسى ۋه ئهجــدادلىرى ھهققىــده بىــرهر -بېقىۋېلىنغــانلىقىى بىلــگهن بولــسىمۇ، ئهســلى ئاتــا

كى ئـۇ ھهقـته ئىزدىنىـشنى خالىمىغـان كىـشىلهرگىمۇ بـۇ ئۇچۇرغا ئىگه بواللمىغان كىشىلهر يا

ــارتۇقچه ئىــشتۇر ــۆزىنى . ئهھمىيهتــسىز، ئ ــدا ئ ــشى ئۈچــۈن ئېيتقان ــا، بېقىۋېلىنغــۇچى كى ئهمم

ــا ــان ئات ــش -بېقىۋالغ ــارتۇقچه ئى ــزدىنىش ئ ــده ئى ــدادلىرى ھهققى ــڭ ئهج ــسى ۋه ئۇالرنى ئانى

ئانىــسى تهرىتپىــدىن -تىكى ئاتــانــاۋادا بېقىۋېلىنغــان كىــشى ئۆزىنىــڭ نــۆۋهت. ھېــسابالنمايدۇ

بېقىۋېلىنغانلىقىنى بىلسه ھهمده ئهسلى ئهجدادلىرى ھهققىده ئىزدىنىـشنى خالىـسا، ئۇنـداقتا 

بۇنــداق ئىزدىنىــشنىڭ ئۇســۇلى باشــقىالرنىڭ ئــۆز ئهجــدادلىرى ھهققىــده ئزىدىنىــشىدىن 

ۈشكه تـوغرا ئهمما بـۇ جهريانـدا بىرقـانچه مهسـىله ھهققىـده  كـۆپرهك تهكـشۈر. پهرقلهنمهيدۇ

-بېقىۋېلىنغــان ۋاقىــت، بېقىۋېىلىنىــشنىڭ ســهۋهبى، ئــۇ ھهقتىكــى ئىــسپات: ئــۇالر. كېلىــدۇ

ــا ــلى ئات ــدا ئهس ــى جهريان ــدىن كېيىنك ــۆججهتلهر، بېقىۋېلىنغان ــداش-ھ ــسى ۋه قېرىن -ئانى

  .قاتارلىقالر... ھهمشىرىلىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى، ئهسلى ئائىلىسىدىن مىراس ئېلىش،
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ئانىسى ۋه ئهجدادلىرى ئۈستىده ئىزدهنمهكچى -ان كىشىلهر ئۆزىنى تۇغقان ئاتابېقىۋېلىنغ

ئانىسىنىڭ كىملىكىنـى -بىرى، ئهسلى ئاتا :بولسا، ئۇنداقتا بۇنىڭدا ئىككى قهدهم باسقۇچ بار

ــلهن  ــشىلهر بى ــۇرتىنى تېپىــپ، شــۇ يهردىكــى كى ــرى، ئۆزنىــڭ ئهســلى ي ئېــنىقالش، يهنه بى

ئىلگىرىكى دهۋرلهرده ھهر قايسى جهمئىـيهتلهرده كىـشىلهر ئـارا . ئاالقىلىشىپ ئهھۋال ئىگىلهش

ئىـسپات -باال بېقىۋېلىش مهسىلىسى كېلىپ چىققاندا، قانۇنىي رهسمىيهتلهر ئارقىلىق ھۆججهت

ئهممــا ھــازىرقى دهۋرده بــاال بېقىۋېلىــشقا ئائىــت قــانۇنالر . قالــدۇرۇش ئهھــۋالى كهم ئۇچرايــدۇ

ئانـا ۋه ئهجـدادلىرىنى ئـاغزاكي تـارىختىن -هك، ئهسلى ئاتادىم. كۈنسايىن مۇكهممهللهشمهكته

پايدىلىنىپ سۈرۈشتۈرمهكچى بولغان كىشى قوللىنىدىغان ئۇسۇل باشقا كىشىلهر قوللىنىـدىغان 

ئهمما يازما ماتېرىيالالرنى ئىزدىگهنده بولـسا ئالـدى بىـلهن ئۆزىنىـڭ . ئۇسۇلدىن پهرقلهنمهيدۇ

ھۆججهتنىـڭ سـاقلىنىپ قالغـانلىقىنى سۈرۈشـتۈرۈش -سپاتبېقىۋېلىنشقا ئائىت بىـرهر يازمـا ئىـ

بىلهن بىرگه، تۇغۇلغانلىق ئىسپاتىدىن ۋه بېقىۋالغان جهمهتتىكـى بهزى ماتېرىيـالالر ئىچىـدىن 

بۇنىڭـدىن . ئۆزىنىڭ بېقىۋېىلنىشىغا ۋه ئهسلى ئهجدادىغا ئائىت يىپ ئۇچىنى ئىزدىسه بولىـدۇ

لىرىــدىن پدا، دوختۇرخانىــدىكى تۇغــۇت ئارخىسـىرت، ھۆكۈمهتنىــڭ نوپــۇس سىتاتىــستىكىلىرى

قاتـارلىقالردىمۇ پايـدىلىق ئۇچـۇرالر ... ئانىـسىنىڭ نىكـاھلىنىش ئىـسپاتلىرى،-نۆۋهتتىكى ئاتا

ــاقالنغان بولۇشــى مــۈمكىن ــا. س ئانىــسى شــۇ كىــشىگه ئۆزىنىــڭ -نــاۋادا بېقىۋېلغــۇچى ئات

بىر قاتار ئارتۇق يولالرنى بېسىپ بېقىۋېىلىنىشىغا ئائىت ئهھۋالالرنى سۆزلهپ بهرسه، ئۇنداقتا، 

ده، شۇ كىشى ئۆزىنىڭ ئهسلى ئهجـدادلىرىنى ئومـۇمىي تهرتىـپ -ئۆتۈشنىڭ ھاجىتى بولمايدۇ

ئهممـا بىلىـش كېرهككـى، بېقىۋېلىنغـۇچى كىـشىنىڭ ئۆزىنىـڭ . بويىچه داۋامالشتۇرسـا بولىـدۇ

-ۆزى، ھـازىرقى ئاتـاجۈملىدىن ئ(ئهسلى ئهجدادلىرى ھهققىده ئىزدىنىشگه ئاالقىدار كىشىلهر 

گه كۆڭۈل ئاغرىقى تېپىپ بهرمهسلىك شهرتى ئاستىدا ئېلىـپ بېرىلغىنـى ) ئانىسى ۋه باشقىالر

  .تۈزۈكتۇر

  نى ئېنىقالشتهربىيه ئېلىشىغا ئائىت تهپسىالتالر-جهمهت ئهزالىرىنىڭ تهلىم) 9(
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ۋه دىنىي  تۇغقانالرنىڭ كهسبىي، ئىلمىي -جهمهتتىكى ئهجددالر ۋه باشقا يانداش ئۇرۇق 

  : تهربىيه ئېلىش ئهھۋالىنى ئېنىقالشتا مۇنداق نۇقتىالر بويىچه ئىزدىنىشكه بولىدۇ–تهلىم 

  تهربىيه ئېلىشىغا تۇتۇپ كهلگهن پوزىتسىيسى؛- جهمهتتىكى كىشىلهرنىڭ تهلىم �

  تهربىيهنىڭ ئهھۋالى؛-ھهربىر شهخىس ئالغان تهلىم�

  نىكا ۋه بىلىملهر؛تېخ-ھهربىر  شهخىس ئۆزى ئۆگهنگهن باشقا ھۈنهر�

   ئۇالر ئىگىلىگهن بىلىم ۋه تېخنىكىالرنىڭ ئۇالرنىڭ ھاياتىدىكى ئورنى؛�

   جهمهتتىكى كىشىلهرنىڭ ھۈنهر ئۈگىنىش ۋه ئۈگىتىشىدىكى ۋارىسچانلىق ۋه ئۆزگىرىشى؛�

   ئېنىقالشجهمهتتىكى نىكاھ مۇناسىۋهتلىرى ۋه باشقا ئهھۋالالرنى) 10 (

كاھ مۇناسىۋهتلىرىنى ئېنىقالش بۇ باسقۇچتىكى مۇھىم بىر جهمهتتىكى ئهجدادالرنىڭ نى

چۈنكى، نىكاھ بولغاچقىال جهمهتنىڭ يىلتىزى شاخلىيالىغان، جهمهت ئاۋۇپ كۆپىيهلىگهن . ئىشتۇر

جهمهتتىكى نىكاھ .  قېرىنداشلىق مۇناسىۋىتى شهكىللىنهلىگهن–ھهم مۇرهككهپ قان 

  :ر بويىچه ئىش كۆرۈشكه بولىدۇمۇناسىۋهتلىرىنى ئېنىقالشتا تۆۋهندىكى تۈرله

  مومىالرنىڭ نىكاھلىنىش ئهھۋالى؛-ئانا ۋهبارلىق بوۋا- ئاتا�

  ئۇالرنىڭ ئاجرىشىش ۋه قايتا نىكاھلنىش ئهھۋالى؛ �

  شارائتېالر؛-ئۇالرنڭ توي قلغان چاغدىكى جۆره تالالش شهرىتلىرى ۋهباشقا شهرت �

  ى ۋه ئورنى؛ ئۇالرنىڭ پهرزهنتلىرىنىڭ تۇغۇلغان كونكىرت ۋاقت�

مهسلهن، ئۇالرنى (نىش جهريانىدىكى بهزى تهپسالتالر ىلى پهرزهنتلهرنىڭ تهربىي�

  ؛)قاتارلىقالر... نىك ئانا، باققۇچى،ىقى، ئىكىملهرنىڭ باققانل

 ياكى ىدىمهسلهن، ئۇالر مۇتهئهسسىپم(ي مهۋقهسى ى شۇ ئائىله كىشىلىرىنىڭ ئىجتىمائ�

  ؛..)دى،يېڭىلىقنى تېز قوبۇل قىلغۇچىالرمى

 ئائىلىلهرده يۈز بهرگهن ئۆلۈم ۋه بهزى پىشكهللىكلهر ھهم ئۇالرنىڭ ئائىلىلهرگه بهرگهن �

  تهسىرى؛
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   ئائىلىدىكى ۋارىسالر ۋه ئۇالر ۋارىسلىق قىلغان نهرسىلهر؛�

   ئائىلىده يامان ئىش قىلىپ جهمهتنىڭ يۈزىنى تۆككهن شهخىسلهرنىڭ ئهھۋالى؛�

  نى ئېنىقالشئىتقادىغا ئائىت تهپسىالتالر جهمهت ئهزالىرىنىڭ دىني )11(

 ئهنئهنىلىرى ۋه –جهمهت ئهزالىرىنىڭ دىنىي ئېتىقادىغا ئائىت تهپسىالتالر جهمهتنىڭ ئۇدۇم 

ك بولغان مۇھىم بىر قانداق بولۇشى بىلهن مۇناسىۋهتلىمهدهنىيىتى ھهم تۇرمۇش شهكلىنىڭ 

 ئهلۋهتته جهمهت ئهزالىرىنىڭ دىنىي شۇڭا، ئېنىقالشقا تېگىشلىك نهرسىلهر ئىچىده. تهرهپتۇر

بۇ جهھهتته مۇنداق نۇقتىالدر بويىچه ئىزدىنىش . ئېتىقادىغا ئائىت تهپسىالتالرمۇ بار بولۇشى كېرهك

  :مۇمكىن

   جهمهتتىكى كىشىلهرنىڭ دىنغا بولغان پوزىتسىيسى ۋه دىني ئېتقاد تهۋهلىكى؛�

  زگىرىشلهر؛قادىدا يۈز بهرگهن ئۆتى جهمهت ئهزالىرىنىڭ دىني ئې�

   جهمهت ئهزالىرىنىڭ دىني پائالىيهت سورۇنلىرىدا ئىشلهش ۋه قۇرۇش خىزمهتلىرى؛�

 جهمهت ئهزالىرىنىڭ تۇرمۇشىدا شۇالرنىڭ دىني ئېتقادىغا مۇناسىپ رهۋىشته شهكىللهنگهن �

  نىزام ۋه قائىدىلهر؛

   جهمهت ئهزالىرى دىني ئېتقادى سهۋهبىدىن يولۇققان ئاۋارىچىلىكلهر؛�

نى  جهمهت ئهزالىرىنىڭ ھهربىيگه قاتنىشىش ئهھۋالىغا ئائىت تهپسىالتالر)12(

  ئىگىلهش

قهمهتتىكى ئهجدادالر ئارىسىدا ئىلگىرىكى ۋه نۆۋهتتىكى ھاكىمىيهتلهرگه تهئهللۇق ئارمىيىگه 

ھهمده ئىلگىرى يۈز بهرگهن ھهر خىل ھهربىي ھهرىكهتلهرگه قاتنىشىش ئهھۋالىنى ئېنىقالش 

  :بۇ جهھهتته تۆۋهندىكى نۇقتىالر بويىچه ئىزدىنىشكه بولىدۇ. ىر نۇقتىدۇرئهھمىيهتلىك ب

  جهمهت ئهزالىرى ئارىسىدا كىملهرنىڭ قاچان، قانداق ھهربي سهپكه قاتناشقانلىقى؛) 1(

  ئۇالر قاتناشقان ئۇرۇشالر؛) 2(

  ئۇالر ئېرىشكهن ھهربي ئۇنۋان ۋه دهرىجىلهر؛) 3(
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  ۈز بهرگهن ئۆزگىرىشلهرنى ئېنىقالشجهمهتنىڭ مىللهت تهركىبىده ي) 13(

بىرهر جهمهتنىڭ مىللهت تهركىبىده يۈز بهرگهن ئۆزگىرىشلهر نهسهبنامىده تىلغا ئېلىشقا 

بولۇپمۇ بۇ جهمهتىده باشقا مىللهتلهر بىلهن نىكاھلىنىش ئهھۋالى يۈز . ئهرزىيدىغان بىر نۇقتىدۇر

ئهجداد ئىزدىنىشلىرى داۋامىدا جهمهت  شۇڭا .بهرههن شهخىسلهر قېزىشقا تېگىشلىك بىر ساھهدۇر

ئهزالىرىنىڭ باشقا مىللهتكه تهۋه كىشىلهر بىلهن نىكاھلىنىش ئهھۋالى ۋه مىللهت تهركىبىنى 

ئۆزگهرتىش ئهھۋالىنى ھهم ئېنىقالپ چىقىپ ئۇ ئهھۋالىنى نهسهب خاتىرىسىده ئېنىق تىلغا ئېلىشقا  

  .توغرا كېلىدۇ

  نى ئىگىلهشپسىالتالر تۇرالغۇ ۋه يۇرتقا ئائىت ته) 14(

ئهجدادالرنىڭ تۇرالغۇلىرى ۋه تۇرالغۇالر ئورۇنالشقان يۇرتالر ھهر قايسى جهمهتلهرنىڭ 

تارىختىن بۇيانقى ئىشلهپچىقىرىش شهكلى، تۇرمۇش يوسۇنى، بايلىقى ۋه ئىقتىسادىي 

ۇنىڭ ئ. قاتارلىق كۆپلىگهن تهرهپلىرى بىلهن چهمبهرچهس مۇناسىۋهتلىك بولىدۇ.... ئهھۋالى، 

. ئۈستىگه ئهجدادالرنىڭ تۇرالغۇلىرىدىن ئۇالر ھهققىدىكى نۇرغۇن ئۇچۇرالرنى بىلىشكه بولىدۇ

يۇرتالر ھهققىدىكى ئۇچۇرالرنى ئىگىلهش بولسا جهمهتنى تېخىمۇ كهڭرهك مهدهنىي، جۇغراپىيىۋىي 

ه يۇرتالر تۇرالغۇ ۋ. ۋه ئىجتىمائىي مۇھىت ئىچىگه قويۇپ كۈزىتىش ۋه مۇالھىزه قىلىش ئۈچۈندۇر

  :ھهققىده تۆۋهندىكى نۇقتىالر بويىچه ئىزدىنىپ ماتېرىيالالرنى قولغا كهلتۈرۈشكه بولىدۇ

  ؛)ئهسلى يۇرتى ۋه كېيىن كۆچۈپ بارغان ياكى كهلگهن يۇرتى(جهمهت ئهزالىرىنىڭ يۇرتى  �

  تۇرالغۇ جايلىرىنىڭ كونكىرت ئورنى ۋه ئهھۋالى؛ �

  رغان جايالرنىڭ ئهھۋالى؛پهرزهنتلهر توي قىلغاندىن كېيىن تۇ �

 ياكى تۇرالغۇالريهنى بىرقانچه بوغۇن بىلله تۇرىدىغان چوڭ ( نىڭ قۇرۇلمىسى تۇرالغۇالر�

  ؛)تۇرالغۇالرئانا بىلهن پهرزهنتلىرىال بىلله ياشايدىغان كىچىك -ئاتا

تۇغقانلىرىنىڭ تۇرالغۇلىرىنىڭ ئۇالرنىڭ تۇرالغۇسى بىلهن بىلله بولغان - ئۇرۇق�

  قىنلىق ئهھۋالى؛يې-يىراق
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   ئهھۋالىنى ئېنىقالشكۆچۈشجهمهتنىڭ ) 15(

جهمهت تارىخى ئۈستىده ئىزدىنىشته ئهجدادالرنىڭ يۇرتالر، رايونالر ۋه دۆلهتلهر ئارا كۆچۈپ 

كىشىلهر تارىختىن .  مۇھم مهزمۇنالرنىڭ بىرىدۇرئهھۋالىنى ئاختۇرۇپ تهتقىق قىلىشئولتۇراقلىشىش 

ي پۇرسهت ئىزدهپ باشقا يۇرتالرغا ىلهر تۈپهيلىدىن، ياكى ئىقتىسادي سهۋهبىبېرى تۈرلىك سىياس

ئائىله بويىچه كۆچكهن ياكى يالغۇز كۆچۈپ بېرىپ شۇ يهرلهرده ماكانلىشىپ، نىكاھلىنىپ 

 ،م تۇرۇپ قالمايىبۇنىڭلىق بىلهنال قالماي، يېتىپ بارغان يېڭى يۇرتالردىمۇ مهڭگۈ مۇق. ئاۋۇغان

ىله بويىچه ياكى بىرهر ئهزا كۆچۈپ بېرىپ ئولتۇراقالشقان ئهھۋالمۇ كۆپ يهنه باشقا يۇرتالرغا ئائ

ى ھهققىده تولۇق ، جهمهت تارىخى تهتقىقاتىدا ئهجدادالرنىڭ كۆچۈش ئهھۋالدېمهك. ئۇچرايدۇ

تۆۋهنده بۇ بويىچه ئىزدىنىشته يىپ ئۇچى سۈپتىده ئىشلىتىشكه بولىدىغان .  بولىدۇئىزدىنىشكه

  :سىتىمىزالرنى تىزىپ كۆرنۇقتى

  ئهجدادالردىن كىملهر قاچان قهيهرگه نېمه سهۋهبتىن كۆچكهن؟�

  ئۇالر يالغۇز كۆچكهنمۇ ياكى ئائىله بويىچه كۆچكهنمۇ؟�

  ئۇالر كىملهر بىلهن بىرلىكته كۆچكهن؟�

ئۇالر كۆچۈش ۋه يېتىپ بارغان يۇرتتا ئولتۇراقلىشىش جهريانىدا قانداق قىينچىلىقالرغا �

  يولۇققان؟

چۈپ ئولتۇراقالشقان جاي ئهسلى قانداق ئىدى؟ ئۇالر كۆچۈپ بارغاندىن كېيىن ئۇ ئۇالر كۆ�

  يهرنى قانداق ئۆزگهرتكهن؟

  يوق؟-ئۇالر كۆچۈپ بارغان يېڭى يۇرتىدىن ئهسلى يۇرتىغا قايتقانمۇ�

  ي تهركىبى قانداق ئىدى؟ىئۇالر كۆچۈپ بارغان جاينىڭ مىلل�

باشقا مىللهت ئاساسلىق بۇ ( يوق؟-ۇنۇتقانمۇئۇالر بىرقانچه مهزگىلدىن كېيىن تىلىنى ئ�

  .)ئورۇندا تۇرغان جايالرغا كۆچۈپ بارغۇچىالرغا نىسبهتهن ئېيتىلىدۇ

ئۇالر كۆچۈپ بارغان جايدىكى يهرلىك كىشىلهر بىلهن قانداق ئاالقه قىلغان؟ ئۇالر بىلهن �



 199 

  نىكاھالنغان ۋه پهرزهنتلىك بولغانمۇ؟ 

  نا يۇرتلىرىغا كېلىپ تۇرغانمۇ؟ئۇالرنىڭ كېيىنكى ئهۋالدلىرى ئا�

ئهجدادالرنىڭ كۆچۈش تارىخىنى تهكشۈرگهنده ئۇالرنىڭ قاچان كۆچكهنلىكىنى ئويلىشىش 

بىلهن بىر ۋاقىتتا، كۆچۈش سهۋهبلىرىنى، كۆچۈش جهريانىدىكى سهرگۈزهشتلىرىنى ۋه كۆچۈش 

دىن پايدىلىنىش بۇنىڭ ئۈچۈن تۈرلىك خهرىتىلهر. يۆنىلىشلىرىنى چوڭقۇرراق ئاختۇرۇش الزىم

  .تولىمۇ زۆرۈردۇر

  لهرنى ئېنىقالشدىكى ئۆزگىرىشىنئىجتىمائىي ئورجهمهتنىڭ ) 16(

 ئورۇندىكى ئۆزگىرىش دېگىنىمىزده بىر جهمهتنىڭ جهمئىيهتتىكى ئورنى، ئىجتىمائىي

ى قاتارلىق بسى ۋه كهسى كىرىمى، بايلىقى، مهدهنىيهت سهۋىييتهبىقىسى، دهرىجىسى، ئىقتىسادى

ئهلۋهتته، جهمهتلهرنىڭ . رده يۈز بهرگهن ئۆسۈش ياكى تۆۋهنلهش ئهھۋالى كۆزده تۇتۇلىدۇساھهله

گۈچه يۈز بېرىدىغان ئىش بولماستىن، بهلكى ېپهش د-  ئورنىدىكى ئۆزگىرىش ھهشئىجتىمائىي

بوغۇن يۈز بىرىدىغان، شۇنداقال تىرىشىش، قۇربان بېرىش، بهدهل -قهدهم، بوغۇنمۇ- قهدهممۇ

 دېمهك، بىر جهمهتنىڭ ۋه تارماق ئائىلىلهرنىڭ .ق قولغا كېلىدىغان بىر جهرياندۇرتۆلهش ئارقىلى

 ئورنىدىكى ئۆزگىرىش يۈزلىنىشىنى ئومۇمالشتۇرۇپ چىقىش، بۇنى ئىجتىمائىيتارىخ مابهينىدىكى 

مۈلۈك، -، ئۇالر ئالغان تهربىيه، ئۇالر توپلىغان مالبئهزالىرى ئىشلىگهن خىزمهت ۋه كهسجهمهت 

 بولغان زىيان ۋه پايدىسىز ئهھۋال نۇقتىلىرىدىن دۇچارشهرهپ، ئۇالر -ئېرىشكهن شانئۇالر 

  .ئىسپاتالش ۋه يورۇتۇش مۇھىمدۇر

  نى ئېنىقالش تۇرمۇشقا ئائىت تهپسىالتالريئىقتىسادى) 17(

ئهجدادالرنىڭ تارىخىنى ئېنىقالشتا ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشقا تېگىشلىك بىر نۇقتا ـــ 

جهمهتنىڭ ئىقتىسادىغا ئائىت .ىسادىي ئهھۋالىغا ئائىت تهپسىالتالرنى ئىگىلهشتۇرئۇالرنىڭ ئىقت

  :تهپسىالتالرنى ئىگىلىگهنده تۆۋهندىكى نۇقتىالر بويىچه ئىزدىنىشكه بولىدۇ

جهمهت ئهزالىرى ياشاشتا تايانغان ئىشلهپچىقىرىش شهكلى ئۇالرنىڭ خىزمهت ۋه  �
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  ؛ ھهم ئۇالردىكى ئۆزگىرىشھۈنهرلىرى

  ؛)ئورنى(ي ئهھۋالى ىي ئىقتىسادى ئومۇمهجدادالرنىڭ ئ�

  مۈلۈكلىرىنى سهرپ قىلىش شهكلى؛- مالئهجدادالرنىڭ�

   يولۇققان ئىقتىسادي قىينچىلىقالر؛ئهجدادالر�

  ساخاۋهت ئىشلىرى؛- شوغۇلالنغان خهيرئهجدادالر�

  ي ئورنىدا يۈز بهرگهن ئۆزگىرىش ۋه بۇنىڭ سهۋهبلىرى؛ىجهمهتنىڭ ئىقتىساد �

  نى ئېنىقالششارائىتالر-ي شهرتىتاشق) 18( 

ئۇرۇش، ، جۈملىدىن جهمئىيهتنىڭ تهرهققىيات تارىخىدا يۈز بېرىدىغان تۈرلىك ئهھۋالالر

نىڭ ئائىله ... ، ي ئاپهت، تېخنىكا يېڭىلىقلىرىىزىس، تهبئىري كىسىياسىي ئۆزگىرىش، ئىقتىساد

مهزكۇر . تهسىرى بهك چوڭ بولىدۇنىڭ ھاياتىغا كۆرسىتىدىغان شهخستۇرمۇشىغا ۋه ھهربىر 

قاتارلىقالرغا ... ئامىلالرنىڭ ئهجدادالرنىڭ ھاياتى، جهمهتىنىڭ تارىخى، ئائىلىلهرنىڭ قۇرۇلمىسى،

كۆرسهتكهن تهسىرىنى تارىخشۇناسالرچه مهۋقه بىلهن قېزىش ۋه يورۇتۇپ بېرىشمۇ ئهھمىيهتلىك 

  .بىر تهرهپتۇر

 جهمهتىرگۈزۈلۈش ئېھتىياجى تولۇق كۆزده تۇتۇلۇپ، يۇقىرىقىالردىن باشقا، نهسهبنامىگه  ك

كېسهللىكلهر،  كۆرۈلىدىغان  كۆپ،پىسخىكىالر، مىزاجالر،  ئورتاق بولغان خىلتالرئهزالىرىغا

 بۇيۇمالر، جهمهت تهۋهرۈك كېلىۋاتقان ئهتىۋارلىنىپ ئىچده جهمهت،  خاتىرىسىرېتىسپالر ئائىلىۋى

  كىچهك، يېمهك– كېيىم ھالهتتىكى نىسبى ئورتاق رىنىڭئهزالى  جهمهت، مىراسالرۋهنىشانلىرى 

 ئهزالىرىغا  جهمهت،ئىچىملىكلهر ۋهئامراق تائام جهمهتتىكىلهر ئهنئهنىسى،  ۋه ئادىتى  ئىچمهك–

 رهڭگى، يۈز چاچ ۋه تۇرقى، تېره بهدهن ئاالھىدىلىكلهر، جۈملىدىنئورتاق بولغان ئىرسىي 

 ئۆزگىچىلىكلهر، شۇنداقال ئوخشاش شۇنىڭغا ۋه ىزلىكىئېگبوي  ئاالھىدىلىكلهر، قىسىمىدىكى 

  .قاتارلىقالرمۇ تهپسىلىيرهك ئىگىلىنىپ نهسهب خاىترىسىده پۈتۈلۈشى الزىم ئۆزگىرىش ئۇالردىكى

  جهمهت نهسهبنامىسىنى يېزىش. 3
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. بولمايدۇ   ھهربىر كىشىنىڭ ئۆز جهمهتىنىڭ تارىخى ئۈستىدىكى ئىزدىنىشنىڭ چېكى 

لىرى ئۈستىده ئىزدىنىۋهرگهنسىرى، شۇنچه كۆپ نهرسىلهرنى بايقايدۇ، كىشىلهر ئهجداد

 - توختاۋىسىز ئىزدىنىش كىشىلهرنى يېڭىدىن. ئهجدادلىرىنى تېخىمۇ يىراقتىن سۈرۈشتۈرهلهيدۇ

شۇنداقتىمۇ رېئال شارائىت .  تهمىن ئېتىدۇ بىلهنيېڭى يىپ ئۇچى، يېڭى نۇقتا ۋه كۆز قاراشالر

 ۋه يازما ماتېرىيالالرنى توپالپ بولغان، قوللىنىلىدىغان ي بارلىق ئاغزاكىيار بهرگهن دائىرىدىكى

 شهخس سۈپتىده ئىلگىرىكى مهلۇم بىر »ئهڭ دهسلهپكى ئهجداد« ،ئۇسۇلالر ئېنىق بولۇپ بولغان

بېكىتىلىپ بولۇنغان ئهھۋالدا، جهمهت تارىخى ئۈستىدىكى ئىزدىنىشنى يهكۈنلهش، جهمهت 

  .قىش باسقۇچىغا قهدهم بېسىلىدۇنهسهبنامىسىنى يېزىپ چى

 بىــر مهزگىللىــك ئىزدىنىــشتىن كېــيىن، ېلىــپ بېرىلغــانجهمهت تــارىخى ئۈســتىده ئ

ــۈچىلهر  ــشۇناسالر(ئىزدهنگ ــى نهسهب ــۇر، مــاددى) يهن ــال، ئۇچ ــشكهن ماتېرىي ــۆزلىرى ئېرى  يئ

 ۋه بهزىــده( قاتــارلىق مهنــبهلهر ئاساســىدا، جهمهت تــارىخىنى جهمهت دائىرىــسىده ...بويــۇم،

  .كىشلهر پايدىلىنااليدىغان بىر شهكىلگه كىرگۈزۈش باسقۇچىغا كېلىدۇ) سىرتىدا

ئۇنداقتا، جهمهت تارىخى ئۈستىدىكى ئىزدىنىشلهرنىڭ نهتىجىسىنى قانـداق شـهكىللهرده 

بىـرى، جهمهت : ئوتتۇرىغا چىقىرىش مۈمكىن؟ بىزنىڭچه، بۇنىڭ ئىككى ئاساسلىق شهكلى بار

  .ي نهسهبنامهى؛ يهنه بىرى، رهسم»بچاپلىما كىتا«شهجهرىسى ۋه 

  بچاپلىما كىتا ۋه شهجهره) 1(

قاتارلىقالرنى قېزىپ . ..ئهجدادالرنىڭ ئىسىملىرى، تۇغۇلغان ۋه ۋاپات بولغان ۋاقىتلىرى،

دىكى رئهمهلىيهتته ئهجداد زهنجىرى ئهڭ قهدىمكى دهۋرله: دىققهت(ئېنىقالپ بولغاندىن كېيىن 

بۇ يهرده ھهربىر كىـشى ئهجـدادلىرنىڭ ئهشـۇ ئـۇزاق تارىخقـا . ۇئىنسان ئهجدادلىرىغا تۇتۇشىد

ئىگه نهسهب زهنجىرىنى ئېنىقالشقا ئاساسهن ئامالسىز بولغىنى ئۈچۈن، ئۇالر ئۆز ئىمكانىيتى يار 

ي ھالـدا بىبهرگهن دائىرىده ئهجدادلىرىدىن بىر نهچچه بوغۇننى ئېنىقلىيالىسا، بىز شۇنى نىـس

ــئ« ــدادىنې ــان ئهج ــۇرىمىز»قالب بولۇنغ ــاپ ت ــ.  دهپ ئات ــهخھهم ــان ئهڭ س ئېنىقلىياده ش لىغ
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مىـسىدىن ېمۇۋاپىـق شـهجهره سخ.)  دهپ تونـۇيمىزئىلگىرىكى ئهجـدادىنى دهسـلهپكى ئهجـداد

ــڭ بىۋا ــرىگه ئۆزىنى ــپ، بى ــى تاللىۋېلى ــدادلىرئىككىن ــته ئهج ــتۇرۇپ ىس ــداد «نى ئورۇنالش ئهج

 ئۆزى ئېنىقلىيالىغـان گهمىسىېخ ستۇغقانچىلىق شهجهره- بىر ئۇرۇق تۈزىشى، يهنه»شهجهرىسى

ـــۆرهلگهن ـــدىن ت ـــلهپكى ئهجدادى ـــدهس ـــدىن شهخ ـــارلىق ئهۋالدالر، جۈملى ـــته  ب سنىڭ بىۋاس

مۇناســـىۋهتتىكى بـــارلىق .. ھـــاممىالر ۋه نهۋرىداشـــلىق، ئهۋرىداشـــلىق،-ئهجـــدادلىرى، تاغـــا

تۇرۇشقىمۇ تۇغۇلغان ۋه ۋاپات بولغـان كـۈنلهر ھهم سـۈرهتلىرىنى قىـس(تۇغقانالرنىڭ ئىسىملىرى 

بـۇنى . تۈزۈشـى كېـرهك» ئهۋالد شهجهرىـسى«نى ئورۇنالشتۇرۇپ، چوڭ ھهجىملىك  .)بولىدۇ

ــۆرهلگهن  ــۇنجى ئهجــدادتىن ت ــان ت ــنىقالپ چىقىلغ ــدىكى ئې ــا تهرهپ نهســهب زهنجىرى يهنه ئان

ئهۋالدالرنىــڭ شهجهرىــسى ۋه ئانــا تهرهپ نهســهب زهنجىرىــده ئېــنىقالپ چىقىلغــان بــارلىق 

 ه ئايرىــپ، ئــايرىم ئــايرىم ئىككــى ئهۋالد شهجهرىــسىجهرىــسى دهپ ئىككىــگئهۋالدالرنىــڭ شه

ي بىھىلهشـكه قـۇربى يهتمىـسه، كهسـىئهگهر ئىزدهنگۈچى كىشىنىڭ بـۇنى الي. تۈزۈشكه بولىدۇ

مهك، چــوڭ ھهجىملىــك ئهجــداد ېــد. نهسهبــشۇناسالرنىڭ ياردىمىــده شــهجهره تۈزســه بولىــدۇ

 قىپ، ئۇنى ئـائىلىلهرگه بېـزهك ئورنىـدا ئېـسىش شهجهرىسىنى تۈزۈپ چىالدشهجهرىسى ۋه ئهۋ

  .جهمهت تارىخى ئۈستىدىكى ئىزدىنىش نهتىجىلىرىنى نامايهن قىلىشنىڭ بىر شهكلىدۇرــــ 

.  جهمهت تارىخى نهتىجىلىرىنى ئايـان قىلىـشنىڭ يهنه بىـر شـهكلىدۇر ــــكىتابچاپلىما 

ــهبنامى ــۆججهت،نهس ــۈرهت، ھ ــىم، س ــت رهس ــا ئائى ــڭ گه جهمهت تارىخىغ ــا ماتېرىيالالرنى  يازم

نهسـهبنامىگه قواليـسىز بولىـدىغانلىقى ئۈچـۈن، كۆپهيتىلگهن نۇسخىسىنى كىرگۈزۈش مـۈمكىن 

 ئـاق ۋاراقلىـق دهپـتهرگه ماتېرىيـالالرنى-يازما ھـۆججهت) ھهتتا كىرگۈزۈلگهن(مىگهن كىرگۈزۈل

ن قىلىـشقا تـوغرا تىده رهتلهپ ساقالشقا ۋه نهتىجه سۈپتىده ئايـاى سۈپ»كىتاب« ئايرىم چاپالپ

قالش ائهممــا ئهســته ســ. تــۇر» چاپلىمــا كىتــاب«مانــا بــۇ جهمهت تارىخىغــا ئائىــت . كېلىــدۇ

رهسـىملهرنىڭ ئهسـلى -قا ھـۆججهت ماتېرىيالالرنىـڭ ۋه سـۈرهت» چاپلىما كىتاب«كېرهككى، 

  .نۇسخىلىرىنى چاپلىماستىن، ئۇالرنىڭ كۆپهيتىلگهن نۇسخىلىرىنى ئىشلىتىش زۈرۈر
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  مهنهسهبنا) 2(

بىر قاتار ئىزدىنىش ۋه ئهجداد سۈرۈشـتۈرۈش ئـارقىلىق ئېـنىقالپ چىقىلغـان ئهجـدادالر، 

ــۇرۇقي سهرگۈزهشــتىئۇالرنىــڭ ھايــات ــارىخىنى ،ئهۋالدلىــرى، قىسقىــسى-لىرى، ئ  جهمهتنىــڭ ت

ســۈرهتلهر، جهدۋهلــلهر ۋه شــهجهره ســىخىمىلىرى قىــستۇرۇلغان بىــر كىتــاب شــهكلىگه ئېلىــپ 

نهسـهبنامىنىڭ .  بولۇپ ھېـسابلىنىدۇمهتنىڭ ئاخىرىقى بىر نۇقتىسىىز بۇ ھهقتىكى خ-كىلىش

ئهمما، توپالنغان بـارلىق ماتېرىيـال ۋه ئۇچـۇرالرنى . سى يوقىدۇنيادا بىرلىككه كهلگهن ئهندىز

بــار ىنهســهبنامه يېزىــشتا ئېت-باشــقىالر ئاســان چۈشــىنهلهيدىغان ھــالهتته تهشــكىللهپ يېــزىش

دهتته، نهســهبنامىنىڭ مهزمــۇن قۇرۇلمىــسىنى بايقالغــان ۋه  ئــا. بىرىــشكه تېگىــشلىك نۇقتىــدۇر

-ئهر( دهپ بېكتىلگهن ئىلگىرىكى بىر ئهجداد ياكى بىر جۈپ ئهجـداد »دهسلهپكى ئهجداد«

 يوســۇندا شــۇ ئهجــدادنىڭ بــارلىق يھهققىــده بايــان قىلىــشتىن باشــالش، تهدرىجىــ) خوتــۇن

ئهۋالدلىـق مۇناسـىۋىتى بـار بولغـان -ئهۋالدلىرىنى ياكى نهسهبشۇناس بىلهن بىۋاسـته ئهجـداد

ــۇش  ــۆۋهتتىكى ئهۋالدالرغىــچه يېزىــپ توختۇت ــويىچه تهســۋىرلهپ تــاكى ن بــۆلىكىنى بوغــۇنالر ب

  .شهكلىده ئورۇنالشتۇرۇشقا بولىدۇ

ئهۋالدلىــق -سىدىكى بـارلىق كىــشىلهرنىڭ ئهجــدادىــنهسـهبنامىنى يازغانــدا، جهمهت دائىر

هش ئۈچـۈن، ئهجـداد ئېـنىقالش داۋامىـدا ئىـشلهتكهن لىداسىۋىتى ۋه تهرتىبىنى ئېنىق ئىپامۇن

بىۋاسته ئهجـدادالرنى تهتىـپ نومـۇرى ئـارقىلىق ئىپادىلهشـتهك ئۇسـۇلدىن پۈتـۈنلهي پهرقلىـق 

بىـر جهمهتتىكــى نۇرغــۇن كىــشىلهر . بولغـان نومــۇر بهلگىــلهش ئۇسـۇللىرىنى ئىــشلىتىش الزىــم

ي نهســـهب ىيقالغــان ئومــۇمھهققىــده بايــان قىلغانــدا، ھهربىــر كىـــشىگه شــۇ كىــشىنىڭ با

ىرىلىرى ئارىـسىدىكى تهرتىـپ نومـۇرىنى شھهم-ى بوغۇن رهت نومۇرى ۋه قېرىنداشكدىزهنجىرى

. نغـا توختايـدۇىبهلگىلىۋالمىغاندا، شۇنچه كۆپ ئادهملهرنىڭ مۇناسـىۋىتىنى ئېنىـق بىلىـش قىي

رلىق ۋه ئۇنىـڭ بـا) »مهن«يهنـى (جهمهت ئىچىـدىكى شـهخس موشۇ زۆرۈرىيهت سهۋهبىدىن، 

ـــۇرۇغ  ـــدىنقى ســـهھىپىلهرده تونۇشـــتۇرۇلغان –ئ ـــا ئال ـــڭ ( تۇغقانلىرىغ ـــى مۇشـــۇ كىتابنى يهن
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) نــاملىق بۆلىكىـده تونۇشــتۇرۇلغان» نهسـهبنامىگه تهرتىــب نومـۇرى بهلگىــلهش سىستېمىـسى«

ــ ــهبنامىدىكى شهخ ــۇرى بنهس ــپ نوم ــۇلىهسلهرگه تهرتى ــل ئۇس ــانچه خى ــر ق ــنىڭ بى نى لگىلهش

  .قوللىنىش كېرهك

ىدىكى ھهربىـــر شهخـــسكه تهرتىـــپ نومـــۇرى بهلگىـــلهپ بولغانـــدىن كېـــيىن نهســـهبنام

ئۇنـداقتا نهسـهبنامىنىڭ مهزمـۇن . شىـشكه بولىـدۇىي رهتـلهپ يېزىـشقا كىرىنهسهبنامىنى رهسـم

ـــسىنى  ـــهبنامىنىڭ قۇرۇلمى ـــده نهس ـــق؟ تۆۋهن ـــتۇرۇش مۇۋاپى ـــداق ئورۇنالش ـــسىنى قان قۇرۇلمى

  .لنى تىزىس شهكلىده تونۇشتۇرىمىزئورۇنالشتۇرۇشتا ئىشلىتىشكه بولىدىغان ئۇسۇ

نهسـهبنامه بىــر جهمهتنىـڭ تـارىخى خاتىرىـسى بولغــانلىقى : نهسـهبنامىنىڭ مهۋزۇسـى .1

فامىلىسى، ئورتاقلىشىپ (ئۈچۈن، نهسهبنامىلهرنىڭ مهۋزۇسى ئومۇمهن جهمهتنىڭ ئورتاق نامى 

ن بىــــله) ۋه مۇقىملىـــشىپ قالغــــان لهقىمـــى ۋه يــــاكى دهســـلهپكى ئهجــــدادنىڭ ئىـــسمى

ـــسى«xxxتۈرۈلۈپ، بىرلهشـــ ـــڭ نهسهبنامى ـــسى« xxx، » جهمهتىنى ـــڭ نهسهبنامى ، »  لهرنى

دهپ » جورۇڭقـاي«ئهلـۋهتته، بۇنىڭـدا نـاۋادا مهۋزۇ . قويۇلسا بولىـدۇدېگهندهك » قورۇڭقاي«

قويۇلغان بولسا، ئۇنداقتا بۇ جورۇڭقاينىڭ قايـسى جهمهتنىـڭ نهسـهب خاتىرىـسى ئىكهنلىكـى 

 xxx: جورۇڭقــاي«زكــۇر مهۋزۇغــا بىــر تارمــاق مهۋزۇ قىــستۇرۇلۇپ، مهئېنىــق بولۇشــى ئۈچــۈن، 

نهسهبنامىده بىـر جهمهتنىـڭ مهلـۇم بىـر  .دهپ مهۋزۇ قويۇلسىمۇ بولىدۇ» الرنىڭ نهسهبنامىسى

) ياكى ئهۋالدلىرىنىڭ( جهمهتىنىڭ xxx« ي دهۋردىكى ئهھۋالى يېزىلغان بولسا، ئۇنداقتاىتارىخ

  .تىشكىمۇ بولىدۇىندهك شهكىلده مهۋزۇ بېك دىگه»1970~1900 :نهسهبنامىسى

  مۇندهرىجه. 2

  مۇقهددىمه. 3

مــۇقهددىمه . نهســهبنامىگه مــۇقهددىمه بايــان قىــستۇرۇپ يېــزىش ئهھمىيهتلىــك ئىــشتۇر

  :قىسمىدا مۇنداق ئىككى مهزمۇننى يېزىشقا بولىدۇ

يهت، بۇنىڭـدا نهسـهبنامىنىڭ يېزىلىـشىدىكى زۆرۈرىـ): قىسقىچه( ئومۇمي بايان) 1    (
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ــا ــشتىكى مۇددىئ ــۇنى ۋه  - ئىزدهنگۈچىنىــڭ نهســهبنامه يېزى مهقــسىدى، نهســهبنامىنىڭ مهزم

ـــهبنامىدىن پايدىلۇقۇر ـــۇقتىالر، نهس ـــان ن ـــدىلىكلهر ۋه كهم قالغ ـــسىدىكى ئاالھى ـــشقا ىلمى نى

قاتـارلىقالرنى ... كۆرسهتمه، نهسهبنامىنى ساقالش ۋه داۋامالشتۇرۇپ يېزىشقا ئائىت تهۋسىيه،

  ايان قىلىش؛قىسقىچه ب

ــسقارتىلغان ) 2( ــلهر، قى ــهرتلىك بهلگى ــالغۇالر، ش ــدىغان بهزى ئات ــهبنامىده ئۇچراي نهس

ــ ــشلىتىلگهن تهرتى ــارىلهر، ئى ــۈرى،بئىب ــۇلىنىڭ ت ــلهش ئۇس ــۇرى بهلگى ــارلىقالرنى ..  نوم قات

  قىسقىچه ئىزاھالش؛

  ئهجداد شهجهرىسى ۋه ئهۋالد شهجهرىسى. 2

ىنىڭ بىۋاسته ئهجدادلىرى تىزىلغان بىـر ئهجـداد بۇنىڭدا نهسهبنامه يازغۇچى كىشى ئۆز

ــۇنجى ئهجــداد  ــلهن، ت ــسى بى ــارلىق ســۈپىتىدهشهجهرى ــۆرهلگهن ب ــشىدىن ت ــتلىگهن كى  بېكى

بۇنى يهنه يانداش تۇغقانالرنىڭ ئىسىملىرىمۇ كىرگۈزىدىغان شهجهره دهپ : دىققهت(ئهۋالدالر 

مىـسىنىال ېگه مـاس شـهجهره سخىپ تۇرۇپ، نهسهبنامىده بايان قىلىنغان نهسهب زهنجىرىرئاي

  .نىڭ شهجهرىسىنى تالالپ قىستۇرسا بولىدۇ.) قىستۇرۇشقا بولىدۇ

  يۇرت تارىخىدىن  قسىقىچه ئۇچۇر .3

   ئهۋالد مۇناسىۋهتلىرىنىڭ تهپسىلىي خاتىرىسى–ئهجداد . 4

دهسـلهپكى ئهجـدادقا ئائىـت تهپـسىالت ھهمـده جهمهتـكه ئورتـاق فـامىله، بۇ بۆلهكنى 

 ئۇالرغـا ؛لىش مهنبهسى؛ دهسلهپكى ئهجـدادىنىڭ پهرزهنتلىـرى ھهققىـده بايـانلهقهمنىڭ كې

ھــال جهدۋىلــى؛ ئانــدىن هسلهرنىڭ تهرجىمئــائىله گۇرۇپپىــسى جهدۋىلــى ۋه شهخــئائىــت 

نىڭ ئهھـۋالى ۋه  )لىرىپهرزهنتيهنى دهسلهپكى ئهجدادىنىڭ ( ئىككىنچى بوغۇندىكى ئهجداد

قى بوغۇنغـا تهۋه ىته نـۆۋهتتىكى ئهڭ ئـاخىربـ موشۇ تهرتى مانا؛........ پهرزهنتلىرىمۇئۇالرنىڭ

بـۇ بــۆلهك . پهرزهنتلهرنىـڭ ئهھـۋالىنى بايـان قىلىــشقىچه ئوخـشاش تهرتىپـته يېزىــشقا بولىـدۇ

 بي گهۋدىسى بولۇپ، ئۇنىڭدا ھهربىر بوغۇنغا تهۋه شهخىسلهرگه تهرتىىنهسهبنامىنىڭ ئاساس
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ھال جهدۋىلىگه، هسنىڭ تهرجىم شۇ شهخىۇرنومتهرتىب كېيىن، شۇ نومۇرى بهلگىلهنگهندىن 

ھالىنىــڭ هشـۇ شهخــسىنىڭ ئـائىله گۇرۇپپىــسى جهدۋىلىـگه، ھهمــده شـۇ شهخىــسنىڭ تهرجىم

كه ... مۈلـۈك، كۆچـۈش-شۇنداقال، شۇ كىـشىلهرنىڭ تۇرالغـۇ، مـال. بېشىغا يېزىلشى كېرهك

رهت، رهســىم، ئوخــشاش ئهھۋاللىرىمــۇ ئــۆز جايىــدا بايــان قىلىنغانــدىن باشــقا، ئاالقىــدار ســۈ

  . الزىمه سىخىمىلىرىمۇ قىستۇرۇلۇپ مېڭىشجهدۋهل ۋه كىچىك شهجهر

ئهۋالدالر مۇناسـىۋهتلىرى ھهققىـدىكى -نهسهبنامىنىڭ ئاساسلىق گهۋدىسى بولغان ئهجداد

  .خاتىرىنى مۇنداق تهرتىپته ئورۇنالشتۇرۇشقا بولىدۇ

ئهجــــدادى دهپ ئىگىلهنـــگهن ماتېرىيـــالالردىن پايـــدىلىنىپ، جهمهتنىـــڭ دهســـلهپكى 

، )جۈملىدىن شۇ كىشى ھهققىـدىكى بـارلىق تهپـسىالتالرنى(سنىڭ ئهھۋالىنى تىلگهن شهخىبېك

 دهسلهپكى ئهجدادىنىڭ نىكاھ ئهھۋالىنى چىقىش نۇقتىسى قىلىپ، شۇ ئهجـدادىنىڭ شۇنداقال

ي سهرگۈزهشتلىرى، ئۇالرنىـڭ پهرزهنـت ئاپىرىـده ى، ئۇالرنىڭ ھايات)ياكى خوتۇنلىرى(خوتۇنى 

  .ىلىش ئهھۋالى يېزىش كېرهكق

ا ئائىـت خـاتىره بولـۇپ، ئۇنىڭـدا ئىككىنچى بوغۇنغـ) ياكى بۆلهك( ئۇنىڭدىن كېينكى باب

ئهمـمه نهسـهبنامه . دهسلهپكى ئهجدادتىن تۇغۇلغان پهرزهنتلهرنىڭ ئهھـۋالى يېزىلىـشى كېـرهك

ــۋالال ــدىكى ئهھ ــدادى ھهققى ــته ئهج ــسىدىكى بىۋاس ــتلهر ئارى ــۇ پهرزهن ــڭ ش ــقا يازغۇچىنى ر باش

نىــڭ ) چــى ئهجــداد تاغــا ۋه ھــاممىلىرىىن xxxxxيهنــى نهســهبنامه يازغۇچىنىــڭ (پهرزهنــتلهر 

مهك، ېـد. ي يېزىـشنى ھهربىـر كىـشى ئـۆزى بهلگىلىـسه بولىـدۇىئهھۋالىنى قىسقا يـاكى تهپـسىل

ھهمـمه ئهھـۋالى خاتىرىلىنىـپ بولغانـدىن كېـين،  نىڭ ئاالقىـدارشهخـسا تهۋه بوغۇنغبىرىنچى 

قهدهمده ئۇالرنىڭ پهرزهنتلىرى، يهنى دهسـلهپكى ئهجـدادىنىڭ ئهۋالدى ھهققىـدىكى كېيىنكى 

  .بايانغا ئۆتۈش الزىم

ــده  ــابالر ئىچى ــاتىرىلهش، ب ــده خ ــاب ئىچى ــر ب ــا بى ــر بوغۇنغ ــته، ھهربى ــۇنداق تهرتىپ موش

تارماقالرنى تهسىس  قىلىپ، ئۇالردا تاغىالر ۋه ھاممىالرنىڭ ئهھۋالىنى، ھهمده شۇنىڭغا ئائىـت 
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ئهجـداد  ئـالتىنچى مهسىلهن، بىـر كىـشى  ئۆزىنىـڭ . ھهممه ئهھۋالالرنى بايان قىلىشقا بولىدۇ

تىده بېكىتىۋالغانـدىن كېـيىن ىبوۋىسىنى سۈرۈشتۈرۈپ بىلىپ، شۇ كىشىنى تۇنجى ئهجداد سۈپ

سۈپىتىدىكى شهخس » مهن«چۈنكى  (قا بۆلۈپبابيهتته نهسهبنامىسىنىڭ ئاساسى گهۋدىسىنى 

 تۇغقــانالرنى –لتىنچى ئهجـداد بىـلهن قوشــۇلۇپ، جهمئىـي يهتـته بوغـۇن ئـۇرۇق بايقالغـان ئـا

س قىلىـپ نهسهبنامىـسىنى ىئىچىده تارمـاق پـاراگرافالرنى تهسـ، ھهربىر باب .)تهشكىل قىلىدۇ

-ئاتـا(بېقىۋېلىنغـان  ھهر بىر بوغۇن ھهققىـدىكى خاتىرىـده جهمهت ئىچىـدىكى .يازسا بولىدۇ

 شـۇ خىـل ، تېپىۋېلىنغـان يـاكى سـېتىۋېلىنغان پهرزهنتلهرنىـڭ)نىقتى ئېيىئانىلىرىنىڭ ساالھى

ــزىش  ــسىلىي يې ــداقتا (مۇناســىۋهتلىرىنىمۇ تهپ ــسا، ئۇن ــش بول ــي تۇتۇلغــان ئى ــۇ مهخپى ئهگهر ب

ــسىالتنى كىرگــۈزۈش  ــداق تهپ ــازغۇچى بۇن ــسه –نهســهبنامه ي ــۆزى بهلگىلى  كىرگۈزمهســلىكنى ئ

 .)انـدا يهنىـال ئهمهلىيهتنـى سـۆزلهش مۇۋاپىقتـۇرئهمما تارىخ ئىلمـى نۇقتىـسىدىن قارىغ. بولىدۇ

ئهسلى ئاتا ئانىلىرى مهلۇم بولسا، ئۇنداقتا شۇالر ھهققىـدىمۇ مهلـۇم دهرىجىـده بايـان ئۇالرنىڭ 

  .قىلىشقا بولىدۇ

ــسادى. 5 ــدىكى ئىقتى ــڭ تارىخى ــائيجهمهتىنى ــۇمى، ئىجتىم ــورۇن جهھهتتىكــى ئوم ي ىي ئ

  ه؛يۈزلىنىش ۋه ئۆزگىرىش ئهھۋالىدىن خۇالس

 ھهم جهمهت ئهزالىـرى ئارىـسىداخۇسۇسـىيهتلىرى ۋه جىـسمانىي  جهمهتىنىڭ ئىرسىي. 6

  كۆپ كۆرۈلگهن كېسهللىك تارىخى ھهم ئۇالردىكى ئۆزگىرىش؛

  باشقا ئهنئهنىلهر. 7

  جهمهت ئۈگۈتلىرى. 8

نــاۋادا بىــر جهمهتــتىكىلهردىن : ئهت ئهســهرلىرى ۋه باشــقا يــازمىالر ســهن-ئهدهبيــات . 9

 ســهنئهت ئهســهرلىرى كــۆپ بولــسا، ئــۇالرنى نهســهبنامه ئىچىــگه –ان ئهدهبىيــات قېلىـپ قالغــ

قىستۇرماي، ئايرىم بىر كىتـابچه سـۈپىتىده تهييـارالپ، نهسـهب خاتىرىـسىگه يانداشتۇرۇشـقىمۇ 

  .بولىدۇ
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 خۇالسه. 10

ــان قىلىــشتا مهزكــۇر كىتابنىــڭ      ــۋهتته، نهســهبنامىده نېمىلهرنــى باي نهســهبنامىنىڭ « ئهل

ـــۈرلهرنى كىرگـــۈزۈش» نىمهزمـــۇ ـــاملىق مهۋزۇ ئاســـتىدىكى ت ـــۈرۈلگهن ن ـــاكى قولغـــا كهلت ، ي

 كـۆپلىكىگه ئاساسـهن نهسـهبنامىنىڭ مهزمـۇنى قۇرۇلمىـسىنى ھهر قايـسى –ماتېرىيااللرنىڭ ئاز 

  .  بولىدۇىمۇنى ئويلىشىشقجهمهتلهر ئهھۋالغا قاراپ بېكىتىش

 ۋه ئايال جىنسىلىق ىنىڭئهجدادلىر جىنىسلىق ئهر جهمهتنىڭ بىر نهسهبنامىده  

دېگهنلىك،  خاتىرلىنىدۇ ئومۇميۈزلۈك يۆنىلىشتىكىلهر ھهممىسى ياكى ھهر ئىككى ئهجدادلىرىنىڭ

دۇ، ىلىنىخاتىر مۇ شهرىپى– نام  قىزالرنىڭ–خوتۇن تۇغۇلغان ئچىدىن جهمهت نهسهبنامىده

 ئىككى مۇنداق رلهنگهندهخاتىپائالىيىتى  – ئىش ئايالالرنىڭ  نهسهبنامىده.ىدۇبىلدۈر دېگهنلىكنى

 - خوتۇن تۇغۇلغان جهمهتتىن بىر ، نهسهبنامىدهبىرى: كېلىدۇ قىلىشقا توغرا دىققهت نۇقتىغا

 لىرىبتهرتى مۇناسىۋىتىنىڭ بولغان قانداشلىق بىلهن باشقىالر ۋه  شهرىپى– ئىسىم قىزالرنىڭ

 ئۇالر قاراپ ئهھۋالىغا ىڭپائالىيهتلىرىن ھاياتىي  قىزالرنىڭ– خوتۇن ، ئاشۇ باشقايېزىلغاندىن

 – خوتۇن جهمهتتىكى ، مهلۇم بىرىزۆرۈر؛ يهنه ئۆتۈش توختىلىپ مۇۋاپىق نهسهبنامىده ھهققىده

 ئۇالر  پائالىيهتلىرى– ئىش كېيىنكى كهتكهندىن بولۇپ ياتلىق جهمهتتىكىلهرگهقىزالر باشقا 

 نهسهبنامىلىرىده جهمهتلىرىنىڭ يېڭى بولغان تهۋه ئارقىلىق مۇناسىۋىتىنىكاھداشلىق 

 جهمهتىنىڭ ئۆز ، ئۇالرنىقىزالر بولسا – خوتۇن ئۆتكهن بويتاق مهڭگۈ ئهگهر. خاتىرلىنىشى الزىم

 ئايالالرنىڭ بولسا شهجهرىسىده نهسهبنامه.  الزىمخاتىرلهش تهپسىلىيرهك نهسهبنامىسىده

 ئىككى بنامىسىدهنهسه جهمهتىنىڭ ياتلىق بولغان ۋه نهسهبنامىسىده جهمهتى ئۆز ئىسىملىرىنىڭ

 دهرىجىسى خاتىرىلىنىشىنى  ئهھۋالىنىڭ– ئىش تۇتقاندا، ئۇالرنىڭ كۆزده خاتىرىلىنىشىنى قېتىم

 قاراپ ئهھۋالىغا ئهمهلىي ئايالنىڭ بىر ھهر بۇنى. بولمايدۇ بهرگىلى بهلگىلهپچىگرا  – چهك مهلۇم

 ياتلىق بولغان ۋه هشخاتىرىل  كۆپ– ئاز نهسهبنامىسىده جهمهتنىڭ ئهسلى  يهنى– بهلگىلهش

  .بولىدۇ زۆرۈر بهلگىلهش خاتىرىلهشنى  كۆپ– ئاز نهسهبنامىسىده جهمهتنىڭ
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لهرنـى جهمهت نهسهبنامىــسىده قانـداق بايــان قىلىـش، شــهجهرىده بېقىۋېلىنغـان پهرزهنت

.  ئۆز نۆۋىتىده دىققهت ېتىبارغا سازاۋهر بولۇشقا تېگىـشلىك بىـر مهسـىلىدۇرقانداق ئىپادىلهش

سنىڭ ئۆزىگىمـۇ ئايـان بولغـان همهتتىكى ھهممه كىشىگه ۋه شـۇ شهخـىنىش ئهھۋالى جبېقىۋېل

ئهھۋالـــدا، شـــۇ كىـــشىگه ئائىـــت بايـــانالردا مهزكـــۇر مهســـىلىنى ئوچـــۇق بايـــان قىلىـــشقا، 

ئانىـسى، يـۇرتى، بېقىۋېلىنغـان ۋاقىـت، ئارىـدىكى ئاالقىـدار -بېقىۋېلىنغۇچىنىڭ ئهسـلى ئاتـا

ۋېلىنشى سهۋهبى قاتارلىقالر ھهققىـده ئىخچـام توختىلىـشقا، شـۇ ىكېلشىم ۋه مۇناسىۋهتلهر، بېق

 ئهسكهرتىپ ئۆتۈشـكه ىمۇ شهجهرىد،ھال جهدۋىلىده ئېنىق يېزىشقا بولىدۇهشهخسنىڭ تهرجىم

 بېقىۋېلىنغـان پهرزهنــتلهر ئۈچـۈن ئىــشلىتىلىدىغان  بهشـىنچى بۆلۈمىــدهبـۇ كىتابنىــڭ. بولىـدۇ

بېقىۋېلىنغۇچىالر  ياكى  بولىدۇ، ۋهنى ئشلىتىشكهمىېشۇ سخ. شهجهره سىخىمىسى تهمنىلهنگهن

ــپ ئىككــى ئهجــداد لېنىي ــته ئهجــداد شهجهرىــسىنى ئۆزگهرتى ــبىۋاس  شــهجهره سى بــويىچهى

ۋېلىش ئهھـۋالىنى نهسـهبنامىده ئېنىـق بايـان قىلىـش ىناۋادا بېق.  تۈزۈشكه بولىدۇسىېمىسىنى

 بـۇ  دهپ قارالـسا، ئۇنـداقتاجهمهتنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى نـۆۋهتتىكى مۇناسـىۋهتكه پايدىـسىز

شۇنداقتىمۇ . نهسهبشۇناسنىڭ ئىختىيارىلىقىدىكى ئىشتۇر ــ  ۋاقتىنچه تىلغا ئالماسلىقئهھۋالنى

ــدا،  ــتىن قارىغان ــدهك زۆرۈرىيهت ــش الزىملىقى ــك قىلى ــا كاپالهتلى ــڭ چىنلىقىغ جهمهت تارىخىنى

  .تۇربېقىۋېلىش مۇناسىۋىتىنى نهسهبنامىده ئهينهن بايان قىلغان مۇۋاپىق

نهسهبشۇناالر ئۆزى . ئىلمي نهسهبشۇناسلىق تهتقىقاتى قانۇن بىلهن زىچ مۇناسىۋهتلىكتۇر

تهييارلىغان نهسهب ماتېرياللىرىدىن توغرا پايدىلىنىش ۋه توغرا يهكۈن چىقىرىش ئۈچۈن، مىراس 

قال مۈلۈككه ئىگىدارچىلىق قىلىش ھهققىدىكى بهلگىلىمىلهر، نىكاھ قانۇنى شۇندا - قانۇنى، مال

ھهققىده بىر  )ئادهت قانۇنى(رىقى جهھهتلهرده خهلق ئارىسىدا داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان تۆرۈ ىيۇق

بۇ ھهقتىكى بىلىملهرگه ئىگه بولمىغاندا، . قهدهر ئهتراپلىق چۈشهنچىگه ئىگه بولۇشى الزىم

ش قىيىن ي رهۋىشته جاۋاب بېرىىنهسهبنامه يېزىش جهريانىدا يولۇقىدىغان بهزى مهسىلىلهرگه ئىلم

مۈلۈكنىڭ ھهقىقىي ۋارىسلىرىنى ئېنىق -تارتىشتا تۇرۇۋاتقان مهلۇم مال-بولۇپمۇ تاالش. بولىدۇ
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ي ىتىنى بېكىتىشته نهسهبشۇناالر ئۈچۈن ئاالقىدار قانۇنيىبېكىتىشى، مىراسخورالرنىڭ ساالھى

  .بىلىملهر بهك زۆرۈر بولىدۇ

سهبنامه يېزىشتا پايدىلىنىشتا، نهسهب ماتېرياللىرىنى توپالپ رهتلهش ۋه ئۇالردىن نه

ي تهرىپىنى تولۇق ئېتبارغا ىھهربىر مهسىلىنىڭ قانۇن) ياكى نهسهبنامه يازغۇچىالر(نهسهبشۇناالر 

بولۇپمۇ جهمهت تارىخىنىڭ ئىلگىرىكى دهۋرلهرگه تهۋه بۆلىكىنى رهتلهپ يازغاندا . ئېلىشلىرى زۆرۈر

. ۇقتىسىدىن جاۋاب ئىزدهشكه توغرا كېلىدۇشۇ مهزگىلدىكى مهسىلىلهرگه شۇ دهۋرنىڭ قانۇنى ن

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىلگىرىكى چاغالردىكى مهزكۇر ساھهدىكى مهسىلىلىرىگه 

دىنال ئهمهس، بهلكى يهنى ئىسالم  نۇقتىسىجاۋاب بهرگهنده، شۇ زاماندىكى دۆلهت قانۇنلىرى

  .رۈر بولىدۇشهرئىتى نۇقتىسىدىن مهسىلىلهرگه قاراش، جاۋاب بېرىش زۆ

ئهلۋهتته، نهسهبنامىلهرده ھهربىر مهزمۇننى قانۇنغا چېتىلمايدىغان تهرزده ئاددىي يېزىشقىمۇ 

جهھهتلهرده ئاالھىده ئهھۋالالر ...مۈلۈككه ۋارسلىق قىلىش،-ئۇنىڭ ئۈستىگه نىكاھ، مال. بولىدۇ

كى ھۆكۈمهتلهرنىڭ مهۋجۇد بولمىغان جهمهتلهرنىڭ نهسهب خاتىرلىرىنى يازغاندا، ئۆتكهن دهۋردى

نىزاملىرىنى ھهم شهرىئهت ھۆكۈملىرىنى بىلىش ۋه -ۋه نۆۋهتتىكى دۆلهتنىڭ ئاالقىدار قانۇن

شۇنداقتىمۇ، نهسهبنامه . نهسهبنامه يېزىشتا تهدبىقالشنىڭ كۆپ زۆرۈرىيتى بولماسلىقى مۈمكىن

ه يېشىش، يېزىش جهريانىدا ئۇچىرايدىغان مهسىلىلهرگه قانۇني نۇقتىدىن جاۋاب بىرىش ۋ

شۇنداقال نهسهبنامىنى نۆۋهتتىكى ئاالقىدار قانۇنالرغا مۇۋاپىق كېلىدىغان ھالهتته يېزىشنى 

  .ئهسته ساقالشلىرى كېرهك) ۋه نهسهبنامه يازغۇچىالر(نهسهبشۇناسالر 

نى توپالپ قويۇپال ئهجدادالرغا ئائىت ماتېرىيالالرنهسهب تهتقىقاتىنىڭ ئاخىرىقى مهقسىدى 

 .ىن، بهلكى ئۇالرنى مۇۋاپىق رهتلهپ نهسهبنامه يېزىپ چىقىشتىن ئىبارهتبولدى قىلماست

 ئهڭ ئاساسلىق نهتىجىسى بولۇپنىڭ تهتقىقاتنهسهب تهتقىقاتىنىڭ  نهسهبنامىسىئهجدادالرنىڭ 

خۇددىي ئالدىنقى بولمىغانلىقى، - مۇۋاپىق بولغاننىڭىنىڭ شهكلىنهسهبنام. ھېسابلىنىدۇ

نهسهبنامه جهمهت ئىچىدىكى بىۋاسته ۋه ۋاستىلىق  ندهك،سهھىپىلهرده تىلغا ئېلىنغا
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دالرغا ئائىت باشقا ئهجداىڭ تىزىملىكىال بولۇپ قالماستىن، بهلكى يهنه  ئىسىملىرىنئهجدادالرنىڭ

ئۇچۇرالرنى ئىگىلهنگهن  ئهسته تۇتۇش كېرهككى، .مۇ ئۆز ئىچىگه ئېلىشى كېرهكنىتهپسىالتالر

ئهجدادالرنىڭ بهزى . دقا ئوخشاش پوزىتسىيىده قاراش الزىمخۇالسىلىگهن چاغدا، ھهربىر ئهجدا

ئىزلىرىنى يوشۇرۇش ئارقىلىق، ئۇالرنىڭ سهرگۈزهشتلىرىنى بۇرمىالپ بايان قىلىشتىنمۇ  - ئىش

ساقلىنىش، شۇنداقال ئۆتكهنكى تارىخنى بۈگۈن ۋه كهلگۈسى ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرىمهن دىگهن 

  . هشتىن ساقلىنىش كېرهكنىيهتته ئۆتمۈشنى ئۆزگهرتىپ تهسۋىرل

 تهشكىل گۇرۇپپىسىنى يېزىش نهسهبنامه ئىچىده جهمهت ئىلگىرى تۈزۈشتىن نهسهبنامىنى

 بىر تارماق ھهر ۋه كىشىلهر ئىچىدىكى بىلىملىك جهمهت گۇرۇپپا بۇنداق. ئهھۋالدۇرقىلىش ياخشى 

 خاتىرىلهرنىئائىت  تارىخىغا جهمهت بۇالر. بولىدۇ تهشكىللهنسه باشلىقلىرىدىن ئائىلىلهرنىڭ

 ئائىت ئائىلىلهرگه قايسى تارماق ، ھهر قىلىشتهشهببۇس يېزىشنى رهتلهش، نهسهبنامه

 تىل نهسهبنامىنى پۈتكهن ۋه اليىھهلهش سخېمىلىرىنى تۇرغۇزۇش، شهجهره رهتكه ماتېرىيالالرنى

رغا  ساقالش قاتارلىق ئىشالنهسهبنامىلهرنى ۋه ئىشلهش پىششىقالپ جهھهتتىن يېزىق  ۋه-

 ئاز ئائىلىلهرنىڭ ئىچىدىكى تارماق جهمهت ئهزاالر گۇرۇپپىالردىكى بۇنداق. بولىدۇ بولسا مهسئۇل

 مهخسۇس بولسا جهمهتلهر بهزىئىلگىرىكى زاماندا . بولىدۇ بېكىتىلسه ئاساسهن  كۆپلىكىگه-

 ئۆز قىلىپ تهكلىپ ئهدىبلهرنى داڭلىق ياكى كىشىلهر قىلغان كهسب يېزىشنى نهسهبنامه

 قىلىنغان تهكلىپ بۇنداق ئهلۋهتته.  بار ئىدىئهھۋال يازدۇرۇدىغان نهسهبنامىسىنى جهمهتىنىڭ

 تهلهبلهرگه تهرهپتىكى  يېزىقى- تىل ۋه شهكلى، مهزمۇنى نهسهبنامىلهرنىڭ كىشىلهرگه

 نهسهبنامه ئهمما. قويۇالتتى تهلىبى چىقىرىش پۈتتۈرۈپ نهسهبنامىلهرنى قىلغان ھالدا كاپالهتلىك

 ئوتتۇرىغا توقۇلمىالرنى بهزى ئىچىده كۆزلهپ، نهسهبنامه  مهنپهئهت- پايدا بهرگۈچىلهر زىپيې

  .چىقىرىشتىن خالىي بواللمايتتى

جهمهت تارىخى ۋه ئهجدادالرنىڭ ھاياتى ھهققىده توپالنغان بارلىق ئۇچۇر، ماتېرىيال ۋه 

هبنامىسىنى ماقاله ياكى كىتاب  ھهمده يېزىلغان خاتىرىلهر ئاساسىدا، جهمهت نهسي بويۇمالرىمادد
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كهسبىي نهسهبشۇناسالر ۋه بۇ ئىشقا بهك ئېتبار بهرگهن كىشىلهر كىتاب . شهكلىده يېزىشقا بولىدۇ

 كۆپىنچه كىشىلهر ئهجدادلىرى ھهققىدىكى مۇھم  ئهمما،چوڭلۇقىدا بىر نهرسه يېزىپ چىقسىمۇ

نهسهبنامه  .مۇمكىنپ چىقىشى ىزه ئۇزۇنلىقىدا نهسهب خاتىرىسى يېئۇچۇرالر ئاساسىدا ماقال

يازغاندا، توپلىغان، خاتىرىلىگهن ماتېرىيالالر ۋه ئويلىغان نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنى ماقاله 

بۇنداق . ئۇزۇنلىقىدىكى بىر نهسهبنامىگه سىغدۇرۇۋېتىشكه ئۇرۇنۇشمۇ ياخشى ئىش ئهمهس

 بىلىش ئهمما. ۇشقا بولىدئهھۋالدا تېمىالر بويىچه نهسهبنامىنى بىرقانچه بۆلهككه بۆلۈپ يېزى

 نهسهبنامه ئۆتمۈش ھهققىده كۆپ نهرسه خاتىرىلهنگهن نهسهبنامه يۇقىرىكېرهككى، قىممىتى 

 تالالنغان، تېمىالر بويىچه بۆلهكلهرگه بۆلۈنگهن، ھهربىر مهسىله ربولماستىن، بهلكى ماتېرىيالال

  .ئىخچام، مېغىزلىق بايان قىلىنغان نهسهبنامىدۇر

ىشتا قوللىنىدىغان ئۇسلۇب مهسىلىسىگه كهلسهك، بىزنىڭچه ھهربىر كىشى ئۆز نهسهبنامه يېز

تۇرۇپ، ئۆزىگه خاس تىل بىلهن يازسا راشۇجهمهتىنىڭ نهسهب خاتىرىسىنى ئۆز ئۇسلۇبى بويىچه ق

ي تارىخ كىتابلىرىدىكى دۆلهت ۋه مىللهت تارىخىنى يېزىش ئۇسلۇبىنى ىبۇنىڭدا رهسم. رىدۇېبولىۋ

ئهمما، ئهگهر نهسهبشۇناس ئۆز جهمهتىنىڭ نهسهبنامىسىنى چوڭراق . ى يوقدوراشنىڭ ھاجىت

ۇختىراق تۈزۈشى، اقتا نهسهبنامىنىڭ قۇرۇلمىسىنى پلدۇرۇشنى ئوياليدىكهن، ئۇندىيېزىپ نهشىر ق

ئهمما، نهسهبنامىنى يازغاندا . ي تىلنى ئىشلىتىشى زۆرۈر بولىدۇىي، قېلىپالشقان ئهدهبىئىلم

ىپ ئوقۇيدىغان بىر نهرسىگه ئايالندۇرۇش ئۈچۈن، يهنىال جانلىقراق ىق قىزكېيىنكى ئهۋالدالر

يېزىش جهريانىدا ئىشلهتكهن تىل راۋان، ئېنىق، ئاددىيراق بولۇشى الزىمكى، . ۇريازغان ئهۋزهلد

 ۋاستىلهرنى ئىشلىتىش يي تهسۋىرىىيهرلىك شىۋىلهرنى، زىياده دهبدهبىلىك ئىبارىلهر ۋه ئهدهب

ئاخىرى ماسالشقان، مهنتىقىلىقى كۈچلىك -  جۈملىلهرنىڭمۇ ئاددىيراق، باش.مۇۋاپىق ئهمهس

ئومۇمهن، نهسهبنامىده ئىشلىتىلگهن تىل شۇنداق بولۇشى كېرهككى، ئۇنى . بولغىنى تۈزۈك

قورامدىكى كىشىلهر  -  جهمهتتىكى ھهر خىل مهدهنىيهت سهۋىيسىدىكى، ھهرخىل ياش

يېزىش جهريانىدا يهنى ئهجدادالردىن  باشقا،  ئۇنىڭدىن.چۈشىنهلهيدىغان بولۇشى الزىم
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جۈملىلهرنى ئىشلىتىپ  -ي تۈس ئالغان سۆز سى ھېسهپهخىرلىنىش تۇيغۇسىنىڭ تۈرتكىسىد

قويۇشتىن، ياكى بهزى تهرهپلهرگه ئېتبارسىز قاراپ بهك ئاددىيالشتۇرۇپ يېزىپ قويۇشتىنمۇ 

لىنىڭ ئۆزىگه خاس تارىخى، ھهربىر جهمهتنىڭ، جۈملىدىن ھهربىر ئائى. ساقالنغان تۈزۈك

سهرگۈزهشتىلىرى بولىدۇ، شۇنداقال يهنه باشقا جهمهت ۋه ياكى ئائىلىلهر بىلهن ئورتاق 

ناۋادا نهسهبنامىده بىر جهمهتنىڭ ئۆزىگه خاس تهرهپلىرىنىال يېزىش . تهرهپلهرگىمۇ ئىگه بولىدۇ

كهم، توغرىلىق دهرىجىسىده  ئاخىرىدا پۈتۈپ چىقىدىغىنى مۇۋازىنىتى  ئۇنداقتا،تهكىتلىنىدىكهن

  .گۇمان بار بىر ھېكايه بولۇپ قالىدۇ

يۇقىرىقىالردىن سىرت، نهسهبنامه يېزىشتا يهنه تۆۋهندىكىدهك بىر قانچه مهسىلىگه ئېتىبار 

  : بېرىشكه توغرا كېلىدۇ

بۇ نهسهبنامه يازغۇچى ئۆز جهمهتىنىڭ نهسهبنامىسىنى يېزىش جهريانىدا بىرىنچىدىن، 

بۇ دېگىنىمىز، يېزىش جهريانىدا . ڭ ۋهزىپىسى دهپ قاراش كېرهك ئۆزىنىئىشنى

نهسهبشۇناسالردىن ۋه نهسهبنامه يېزىشتا تهجرىبىسى بار كىشىلهردىن كۆرسهتمه ۋه مهسلىھهت 

ھه  ئهمما شۇالرنىڭ پىكىرى بويىچه نهسهبنامىنىڭ قۇرۇلمىسىنى ۋه ئۇسلۇبىنى .سوراشقا بولىدۇ

مهن « بۇنىڭدا نهسهبنامه يازغۇچى كىشى ئۆزىنى. ۈرۈشكه بولمايدۇخالىغانچه ئۆزگهرتىپ يدېسىال 

» تىمنىڭ تارىخچىسى، مهن نهسهبنامىده يازغان ئۇچۇرالرغا ۋه ئىزاھالرغا مهسئۇل بولىمهنهجهم

ي مهلۇمات كۆرگهن جهمهتلهر تولىمۇ كهم ىئهزالىرىنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك ئال. دهپ ئويلىشى كېرهك

قا خىر كىشى زوقلىنىپ ئوقۇيدىغان تارامىنى جهمهتتىكى ھهربىشۇڭا، نهسهبن. ئۇچرايدۇ

ئايالندۇرۇشنى كۆزلىگهندىن سىرت، ئۇنى جهمهت ئهزالىرىنى ئالدايدىغان ياكى ئهجدادلىرى 

شۇڭا، . توغرىسىدا خاتا تۇيغۇغا كهلتۈرۈپ قويىدىغان نهرسىگه ئايالندۇرۇپ قويۇشقا بولمايدۇ

اتتا يېزىلمىغان تهقدىردىمۇ، ئهمما ئۇ ئهقىل ۋه سهمىمىيلىك نهسهبنامه تولىمۇ سېستىمىلىق ۋه ك

  .بىلهن يېزىلىشى زۆرۈر

مۇكهممهل ھېسابلىنىدىغان نهسهبنامه نوقۇل يازما باياندىن باشقا، يهنه ئىككىنچىدىن،   
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 يهنى، بىر نهسهبنامىده. ئاالقىدار ئۇچۇر، ماتېرىيال ۋه باشقا مهنبهلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئېلىشى الزىم

جهمهت تارىخى ھهققىدىكى يازمىچه بايان ۋه تهسۋىرلهرنى يازغاندا، شۇالرنىڭ كېلىش مهنبهلىرىنى 

شهكلىده ئهسكهرتىش، بهزى تهپسىالتالرغا بهت ئاستىدا » پايدىغالنغان ماتېرىيالالر تىزىملىكى«

 رىجهبىلهن تهمىنلهش، مۇنده) ئاچقۇچ( ئىزاھ بېرىش، نهسهبنامىنىڭ ئاخىرىدا ئىندېكىس

س ۋه ئورۇنالرغا ن شهخبهرگهياردهم ماتېرىيال توپالش ۋه نهسهبنامه يېزىش جهريانىدا بېكىتىش، 

  .تهشهككۈر ئېيتىش الزىم

. نهسهبنامه ئۆز نۆۋىتىده نوقۇل يازما ھۆججهت دهپمۇ قارالماسلىقى زۆرۈرئۈچىنچىدىن،   

رى ىامىنىڭ سۈپتىنى يۇقرهسىم، شهجهره سىخىمىلىرى، خهرىته قاتارلىقالرنى قىستۇرۇش نهسهبن

ئهجدادالرنىڭ سۈرهت ۋه رهسىملىرى، (رهسىملهر ۋه سۈرهتلهر . كۆتىرىدۇ ھهم مۇكهممهللهشتۈرىدۇ

تۇرقى، تۇرمۇش - جهمهت ئهزالىرى ۋه ئۇالرنىڭ تهقى) تۇرالغۇ جاي، يۇرت، قهبره رهسىملىرى

جهت ۋه ۋهسىقىلهرنىڭ شارائىتى ھهققىده مۇھم ئۇچۇرالر بىلهن تهمىن ئهتسه، ھهرخىل كونا ھۆج

كېنىشكىلهر، -كۇندىلىك خاتىره، تۈرلىك ئىسپات خهتلىرى، دىپلوم( كۆپهيتىلگهن نۇسخىلىرى

ي كۈچ، ىهمهت تارىخىغا ھاياتج) نىڭ كۆپهيتىلگهن بىرقانچه نۇسخىسى... چهكلهر،-خهت

مهزكۇر . ىلىدۇ بىۋاسته تهسىراتقا ئىگه قنى ئوقۇرمهنلهر بولسا خهرىتىلهر.ش ئېتىدۇجانلىقلىق بهخ

 ۋه ياكى نهسهبنامه ىۋهتلىك بۆلهكلهرگه قىستۇرۇلسىمۇقىستۇرمىالر نهسهبنامه تېكىستىدىكى مۇناس

قانداقال ئورۇنالشتۇرۇشتىن قهتئىينهزهر، . تېكىستىنىڭ ئاخىرىغا يىغىلىپ تۈپلهنسىمۇ بولىدۇ

شقا مۇھم ئۇچۇرالرنى ۋهسىقىلهرگه ئىسمى، ۋاقتى ۋه با- رهسىم، سۈرهت، خهرىته ۋه باشقا ھۆججهت

  .الزىم) يهنى ئىزاھ بېرىلىشى(ئۆز ئىچىگه ئالغان مهۋزۇ قويۇلىشى 

 ياخشىلىقنىڭ  ئۇالرداــــ بىر ئورتاق ئاالھىدىلىك ىنهسهبنامىلهردىك ئىلگىرىكى كۆپىنچه

يېزىپ،  كۆپرهكنى ى ياخشىلىقئهجدادالرنىڭياكى يېزىلمىغانلىقى،  يېزىلىپ، يامانلىقنىڭ كۆپرهك

 يامان ھهممىال ئهلۋهتته، ئهجدادالرنىڭ. كېرهك بولسا غانلىقىۇليوشۇر ڭئىزلىرىنى -ان ئىش يام

 نهسهبنامىلهرده بهزى. ئهمهس كېتىلگهنمۇ يوشۇرۇپ ئهۋالدالردىن نهسهبنامىلهرده تهرهپلىرى
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 ساۋاق ئهۋالدالرغا بىلهن شهكلى يېزىش ئهينهن يوشۇرمايئىزلىرىنى  – يامان ئىش ئهجدادالرنىڭ

 ياخشىلىقنىڭ يهنى (نۇقسان رىقىدهكيۇقى كۆرۈلىدىغان نهسهبنامىلهرده. كۆزلهنگهن قالدۇرۇش

 ئىپادىسى قىلغانلىقنىڭ ھۆرمهت ئهجدادالرغا) يېزىلماسلىقى يېزىلىپ، يامانلىقنىڭ كۆپرهك

سىم  بىر قىبۇمۇ. يهتكۈزىدۇ تهسىر چىنلىقىغا ماتېرىيالالرنىڭ نهسهبنامىلهردىكى بۇ بولسىمۇ، ئهمما

. سهۋهبىدۇر بىر يهنه گۇمانلىنىشىنىڭ ئىشهنچلىكلىكىدىن نهسهبنامىلهرنىڭ تارىخشۇناسالرنىڭ

 ئالدىنى قىلىشنىڭ چۈشۈپ داغ  شهرىپىگه- شانجهمهتلهرنىڭ مهزكۇر بۇگهرچه شۇنداق قىلىش 

.  ناتايىنكېتىشى بولۇپ توغرا ئۇ بولسىمۇ، ئهمما تهدبىر قوللىنىلغان بىر ئۈچۈن ئېلىش

 ئىچىده نهسهبنامه شهخسلهرگىمۇ ئىبرهتلىك ئىچىدىن چىققان شۇكى، جهمهت ببۇسىمىزتهشه

نۇقتىدىن  سهلبىي ئهۋالدالرغائىزلىرى ئارقىلىق  - ئىشئىبرهتلىك بېرىش، ئۇالرنىڭ ئورۇن مۇۋاپىق

 ئۇالردا ئارقىلىقمۇ سهتچىلىك ئهمهس، بهلكى بىلهنال ياخشىلىق بېرىش، نوقۇل تهربىيه ئىجابىي

 يۇيۇش ، نومۇسنى قىلىشپۇشايمان پهخىرلىنىش، مهغلۇبىيىتىدىن بىلهن شهرىپى جهمهتنىڭ ئۆز

  . الزىميېتىلدۈرۈش تۇيغۇسىنى ساقالش ۋه

 بالىالر بېرىش تهلىم ھهققىده ئىش ئىزلىرى ئهجدادلىرىنىڭ ئۆز ئارقىلىق بالىالرغا نهسهبنامه

 ئهجدادلىرىنىڭ ئۆز ئارقىلىق ئۇىالر بال. بېرىدۇ ئايالندۇرۇپ نهرسىگه تارىخنى جانلىق ئۈچۈن

 نېمىلهرنى ۋه ياشىغانلىقىنى تۇغۇلغانلىقىنى، قهيهرلهرده قاچان ، ئۇالرنىڭكىملىكىنى

 دهۋرلهردىكى ئىلگىرىكى ئۆزلىرىدىن مهدهنىيهتلهر، جۈملىدىنباشقا بىلهن، قىلغانلىقىنى بىلىش 

 سىرلىرىنى زامانالرنىڭ ۋهماكان باشقا ،  سىرلىرىنىمهدهنىيهتلهرنىڭ ياراتقان ئهجدادلىرى

 كۆپرهك مهلۇماتالردىنمۇ ھهققىدىكى ئۆتمۈش پهقهت ئارقىلىق مهسهبنامهبالىالرغا . ئاچااليدۇ

كېيىن،  بىلگهندىن چىقىش تارىخىنى كېلىپ ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر. مۇمكىن بىلدۈرۈش نهرسىلهرنى

 پارچه ھهققىدىكى ئهجدادلىرى ، ئۇالريېقىنلىشىدۇ تېخىمۇ  تۇغقانلىرىغا– ئۇرۇق ھايات ئۆزلىرىنىڭ

. ئېرىشىدۇ بىلىشكه كۆپ تېخىمۇ ھهققىده قۇراشتۇرۇپ، ئۆزلىرى  رىۋايهتلهرنى– ھېكايه  پۇرات–

  ئۇدۇملىرىدىن-  ئهنئهنه ئۆزلىرىنىڭ ھهم ئۆزلىرىدىن، ئهجدادلىرىدىن ئۇالرنىڭ نهسهبنامه
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  . يېتىلدۈرىدۇ ھېسسىياتلىرىنى پهخىرلىنىش

 ئىشى تهتقىقات كېتىدىغان ۋاقىت ۋه مۇرهككهپ ئىزدىنىش ئۈستىده رىزهنجى نهسهب

 مهسىلهن، شهجهره. ا بولىدىغان ئىشالر بارىغ قىلىشمۇنىڭبالىالر ئۇنىڭدا بولسىمۇ، ئهمما

 ۋه كۆرۈشۈش بىلهن  تۇغقانالر– تولدۇرۇش، ئۇرۇق بىلهن ئىسىملىرى ئهجداد كاتهكچىلىرىنى

 بالىالرنى پائالىيهتلهرگهقاتارلىق ... ،  توپالشخاتىرىلهپرىنى  ھىكايىلىمهسلىھهتلىشىش، جهمهت

 بىلهن تهتقىقاتى نهسهب كهلگۈسىده بالىالرنىڭ قىلىش بۇنداق. بولىدۇ قىلغۇزۇشقائىشتىراك 

  . بولىدۇ بهرگىلى سېلىپ ئاساس شۇغۇللىنىشىغا

  تهتقىقاتنى ئاخىرىالشتۇرۇش. 4

رۈك بولۇپال قالماستىن، يهنه كهلگۈسى ۋىغان كۆجهمهت نهسهبنامىسى يالغۇز ئۆتمۈشكه بارىد

جهمهت تارىخى ئۈستىده ئىزدىنىشنىڭ ئاخىرىقى نهتىجىسى نوقۇلال جهمهت . ئۈچۈنمۇ بىر ماياكتۇر

بۇنداق ئىزدىنىشنىڭ ئۆزىال كىشىلهرنىڭ ئۆز ئهجدادلىرى . نهسهبنامىسىنى يېزىش بولۇشى ناتايىن

ق چۈشهنچىگه ئىگه قىالاليدىغانلىقى بىلهنمۇ ۋه ئۆزىنىڭ كىم ئىكهنلىكى ھهققىده تولۇ

جهمهت تارىخى ئۈستىدىكى ئىزدىنىشتىن ئېرىشكهن تېمىالر ۋه تهسىراتالر . ئهھمىيهتلىكتۇر

كىشىلهرنىڭ ئۆزى ھهققىدىكى تهكرار ئويلىنىشقا سهۋهب بولىدۇ، كىشىنىڭ ئۆز تۇرمۇشىنى 

  .ئۆزگهرتىشىگه تۈرتكه بولىدۇ

نهسهبنامىلهر، (ى ھهققىدىكى ئىزدىنىشلىرىنىڭ نهتىجىلىرى كىشىلهرنىڭ ئۆز ئهجدادلىر

 مۈلكىگه، چېقىلغىلى بولمايدىغان نهرسىگه خۇسۇسىيئۇالرنىڭ ...) چاپلىما كىتاب ۋه شهجهره،

نكىلهرگه ىي جهھهتتىن قارىغاندا، ئىنسانىيهتنىڭ كېيىئومۇم. ئايلىنىپ قالماسلىقى كېرهك

 يوسۇندا ئاغزاكىيردا ساقالنغان بلىم ۋه ھىكمهتلهرنى، قالدۇرۇپ ماڭىدىغان مىراسلىرى كىتابال

كهسىب سهمهرىلىرىنى ئۆز - كېينكىلهرگه ئۆتىدىغان ساقالنمىالرنى، سهنئهت، ئىلىم، ھۈنهر

ئهمما، بىز . ھهربىر ئائىلىۋى مىراس كىشىلهرنى ئهجدادلىرىغا باغالپ تۇرىدۇ. ئىچىگه ئالىدۇ

قالغان مىراسالرنىڭ كۆپىنچه ماددىي نهرسىلهر بۈگۈنكى دهۋرده ئۆز ئهجدادلىرىمىزدىن 
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ئىكهنلىكىدهك ئهھۋالنى، بۇ نهرسىلهرنىڭ ئۇزاققا بارماي مىراس سۈپتىده داۋاملىشالماي 

، نهسهب خاتىرىسى شهكلىده جهملهنگهن دېمهك. قالىدىغانلىقىنى ھېس قىلماقتىمىز

قويىدىغان ئۆچمهس مىراسى، ئۆز ئهجدادالرنىڭ ئهنئهنىسى ھهربىر ئائىله ئهۋالدلىرىغا قالدۇرۇپ 

  .تارىخىنىڭ ھهدىيسى بولسا كېرهك

نهسهب خاتىرىسىنىڭ پۈتكهنلىكى جهمهت ئۈچۈن ئېيتقاندا ئهھمىيىتى كىچىك ئىش 

،  بىرىنى تالالپكۈنلهردىن كېيىن، قۇتلۇق پۈتكهندىن رهسمىي شۇڭالشقا، نهسهبنامه. ئهمهستۇر

. ياخشىدۇر تېخىمۇ ئۆتكۈزۈشى مۇراسىم كۆلهمدىكى ممهلۇ يىغىلغان ھهممىسى ئهزالىرىنىڭ جهمهت

 كىشىلهر گۇرۇپپىسىدىكى يېزىش نهسهبنامه مويسىپىتلىرى ياكى جهمهتنىڭ مۇراسىمدا مۇنداق

 ئهھمىيىتى، ئۇنى تۈزۈشنىڭ ، نهسهبنامه تارقىتىپئائىلىلهرگه تارماق نهسهبنامىلهرنى پۈتكهن

قاتارلىق ... ،  قويماسلىقئۆچۈرۈپ ئىزىنى دادالرزۆرۈرلىكى، ئهج داۋامالشتۇرۇشنىڭ ۋهساقالش 

  . الزىمبېرىشلىرى چۈشهنچه ئهزالىرىغا جهمهت توغرىسىدا مهسىلىلهر

جهمهت نهسهبنامىسى ئۈچۈن ماتېرىيال توپالش داۋامىدا ئېرىشىلگهن نۇرغۇن ماددىي 

رسىگه ماتېرىيالالر نهسهبنامىنى يېزىش مهشغۇالتى تامامالنغاندىن كېيىن كېرهكسىز نه

شۇڭا تهتقىقات . ئايالنماستىن، ئهكسىچه جهمهتنىڭ تارىخىغا ئائىت يادىكارلىقالرغا ئايلىنىپ قالىدۇ

ۋه يېزىش خىزمىتى تامامالنغاندىن كېيىن، جهمهت تارىخىغا ئائىت ماددىي بويۇمالرنى قانداق 

هھالهنكى، ئۇالرنى ۋ. ساقالش ۋه رهتلهشمۇ مۇھىم خىزمهتلهر كۈنتهرتىبىده ھسانىلىش زۆرۈر بولىدۇ

قهدىرلهپ ساقالشنىڭ يولى دهل ئائىله تهۋهررۇكلىرى ئامبىرى ياكى جهملىمىسىنى قۇرۇپ 

  .چىقىشتىن ئىبارهت

ئانـا بولغـۇچىالر راھهتلىـك تۇرالغـۇ بهرپـا قىلىـشقا تىرىـشقاندىن -ھهربىر ئائىلىـده ئاتـا

. ئۈچـۈن تهييـارالپ قويىـدۇباشقا، مهلۇم بويۇمالرنى بالىلىرىنىڭ تهۋهررۈك سۈپتىده ساقلىشى 

ــان بهزى نهرســىلهرنى تهۋهررۈك  ــۆزلىرى ياقتۇرغ ــيىن پهرزهنــتلهر ئ ــدىن كې ــات بولغان ئــۇالر ۋاپ

بوۋىلىرىــدىن قالغــان -يهنه بهزى كىــشىلهر ئاتــا. مــۇمكىنســۈپتىده ساقلىــشى ۋه ئىشلىتىــشى 
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رۈكـلهر جهمهت ناۋادا موشۇنداق تهۋهر. مۇمكىنتهۋهررۈكلهرنى تاشلىۋېتىشى ياكى سېتىۋېتىشى 

ــۇ  ــسه، ئۇنــداقتا ئهۋالدالر ئ ــى قىــسمى ســۈپتىده تونۇلــۇپ قهدىرلهن تارىخىنىــڭ مــۇھم تهركىب

 ئهجـدادالر تهرىپىـدىن .مـۇمكىننهرسىلهرنى تېىخىمۇ ئهقلي يول بىـلهن بىـر تهرهپ قىلىـشى 

ــىپتۇر ــرى بولۇشــقا مۇناس ــائىله تهۋهررۇكلى ــۇم ئ ــاددىي بوي ــر م ــداق بى ــشلىتىلگهن ھهر قان . ئى

ــدىن جۈمل ــيىمى ــرى تهۋهررۈك ســۈرهتلهر، كې ــائىله تهۋهررۈكلى ــشلهپچىقىرىش-ئ  كــېچهكلهر، ئى

زىنـنهتلهر، -پ سايمانلىرى، ئاشخانا جابدۇقلىرى، سـېلىنچىالر، زىبـۇكهس- ھۈنهرقوراللىرى،

.  نــى ئــۆز ئىچىــگه ئېلىــشى مــۇمكىن...جاھــازلىرى، كىتــاب، دىنــي بويــۇمالر، ســازالر،-ئـۆي

هرده تىلغا ئېلىنغىنىدهك، ئائىله تهۋهررۇكلىرىنى نهسهبنامه يېزىش خۇددىي ئالدىنقى سهھىپىل

ھهر بىــرىگه نى ياخــشى ســاقالش، جهريانىــدا پايدىالنغانــدىن باشــقا، ئىــشتىن كېــيىن ئــۇالر

ئۇالرنىڭ تارىخى، ئىشلهتكۈچىلهر ۋه باشقا تهپسىالتالر توغرىسىدا  بهلگىلهش، ىنومۇرتهرتىب 

 مۇنداق مهزمۇنالرنى ئـۆز ئىچىـگه ئىزاھئۇالر ھهققىدىكى . زىمقىسقىچه ئىزاھ بېرىش اليازمىچه 

  :ئالسا بولىدۇ

  تهۋهررۈك بويۇمىنىڭ ئىسمى ۋه نومۇرى ) 1(

 ى ياكى سېتىۋېلىنغانلىقى؛لگهنلىك ئىشلىتىىنئۇنىڭ كىم تهرىپىد ) 2(

ســىياقى، ئىــشلىتىلىش ئــورنى، ئاالھىــدىلىكلىرى، كهم : تهۋهررۈك بويۇمىنىــڭ ئهھــۋالى ) 3(

 ...جايلىرى، رهڭگى،

 شۇ تهۋهررۈكنىڭ ئىشلىتىلىش تارىخى ۋه ئۇنىڭغا ئائىت بهزى ئۇچۇرالر؛ ) 4(

 ئۇنىڭ كىمگه مىراس بولۇپ قالغانلىقى ياكى سېتىۋىتىلگهنلىكى؛ ) 5(

 

جهمهت دائىرىسىدىن تېپىلغان تهۋهررۈك بويۇمالر يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغاندهك تۈرگه ئايرىلىپ رهت 

چۈنكى ئۇالر ئهجدادالرنىڭ تارىخىدىن . نىشى زۆرۈرنومۇر قويۇلغاندىن كېيىن، ئوبدان ساقلى

ئۇچۇر بهرگۈچى ئهمهلىي ماتېرىيال بولۇش سۈپىتىده، نهسهبنامىدىكى خاتىرىلهرنىڭ چىنلىقىنى 

ناۋادا بۇنداق تهۋهررۈكلهرنىڭ سانى كۆپ بولسا، ئۇالرنى ئائىله ـ جهمهت . ئىشاره قىلىپ تۇرىدۇ
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  .ىمۇ بولىدۇمۇزېيى قۇرۇپ ساقالش شهكلىده ئاسراشق

 

   نهسهبنامىنى داۋامالشتۇرۇپ يېزىش، ساقالش ۋه پايدىلىنىش.8

ـ بىر خهلقنىڭ ئائىلىۋى ھاياتىنىڭ ئهندىزىلىرىنى چۈشنىشنىڭ مۇھم يوللىرىدىن بىرى شۇ  ـــ

. خهلقته يېزىلىدىغان نهسهب خاتىرىلىرىنى بىر يهرگه ئېلىپ كېلىپ ئوقۇش ۋه تهتقىق قىلىشتۇر

يۇقىرىدىكى ۇالھىزه ۋه مۇنازىره يۈرگۈزۈش ھهم سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق تارىخى ئۈستىده م

  .مۇمكىن مهقسهدكه يېتىش

 تۈزىتىلىپ، تولۇقلىنىپ رهۋىشته قهرهللىك ، نهسهبنامىلهر بولغاندابويىچه قائىده

. بولىدۇ قىلغىلى كاپالهتلىك ئېنىقلىقىغا ۋه مۇكهممهللىكى تارىخنىڭ جهمهتئاندىن ، بارغاندىال

ھهر قايسى مىللهتلهرده . بولمايدۇ قويۇلسا تاشالپ تۈزۈلىپال دهسلهپته ئادهتته بنامىلهرنهسه

 قهدىمده ھهر خىل شهكىلدىكى نهسهب خاتىرىلىرى كۆپلهپ مهيدانغا كهلگهن بولسىمۇ، بىراق

جهمهتچىلىك ئېڭىنىڭ كۆپىنچى مىللهتلهرده، جۈملىدىن مهرىپهت سهۋىيىسى ئالغا كهتكهن 

 تىلىپىتۈز نهسهبنامىلهر ۇسلىشىپ كهتكهنلىكى سهۋهبىدىن، كۆپىنچهمىللهتلهرده س

 سۈپىتىده رىۋايهتلهر قهدىمىيياكى  كهتكهن يوقاپ ئىچىده ئېقىنى تارىخ تولۇقالنمىغاچقا، ئۇالر

  .توختاپ قالغان

ئهستايىدىل ماتېرىيال توپالش ۋه ئېھتىياتچانلىق بىلهن تۈزۈش نهتىجىسىده بارلىققا 

امه تهبىئىي رهۋىشته جهمهت ئهزالىرى قهدىرلهيدىغان ۋه ساقاليدىغان ئهتىۋارلىق كهلگهن نهسهبن

نهسهبنامىلهرنىڭ رولىنىڭ چوڭلىقى ۋه ئۇنى تۈزۈپ . تهۋهررۈك نهرسىگه ئايلىنىپ قالىدۇ

چىقىشنىڭ ئاسان ئهمهسلىكى ۋهجىدىن، نهسهبنامىلهرنىڭ ئىچىگه ئهسلىدىنال نهسهبنامىنى 

بۇنىڭدا جهمهت ئهزالىرىنىڭ . ىق چۈشهندۈرۈش يېزىلىشى كېرهكساقالشقا ئائىت ئىزاھل

نهسهبنامىنى ئۆز جهمهتىنىڭ مۇھىم بايلىقى تهرزىده قاراپ، ياخشى ئاسرىسى ۋه ئوبدان ساقلىشى 

ئىلگىرىكى خهنزۇالرنىڭ بهزى نهسهبنامىلىرىدىكى نهسهبنامىنى ساقالشقا ئائىت . كېرهك
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 كىشىلىرىگه ئاسانلىقچه كۆرسهتمهسلىك، ئارىيهتكه تهلهپلهرده نهسهبنامىنى باشقا جهمهت

ئهمهلىيهتته، . تهك بىر قاتار تهلهپلهرمۇ ئوتتۇرىغا قويۇلغان... بهرمهسلىك، يۈتتۈرىۋهتمهسلىك، 

. نهسهبنامىنى ساقالش ۋه قوغداش ئۇنى تۈزۈپ تارقىتىپ بولغاندىن كېيىنال باشلىنىدۇ

لهتلىك قىلىش ئۈچۈن، ئىلگىرىكى بهزى نهسهبنامىلهرنىڭ ئوبدان ساقلىنىشىغان كاپا

نهسهبنامىلهرده ھهر بىر نهسهبنامىگه رهت نومۇرى قويۇلغاندىن باشقا، يهنه نهسهبنامهنى 

نهسهبنامىلهرنى . تاپشۇرۇۋالغۇچى ۋه ساقلىغۇچىالرنىڭ ئىمزاسى قويۇلغان، مۆھۈرلىرى بېسىلغان

ۇلىيهتنى تونۇپ يېتىپ، ئۇالرنى تاپشۇرۇۋالغۇچىالر نهسهبنامىلهرنى ساقالشتىكى زور مهسئ

بۇزۇۋېتىشتىن قهتئىي چهكلهنگهندىن باشقا، يهنه نهسهب ماتېرىياللىرىنىڭ ئۆزلىكىدىن بۇزۇلۇپ 

كېتىشىنىڭ، كۈيه چۈشۈپ تىتىلىپ كېتىشىنىڭ، سۇدا ئېقىپ، ئوتتا كۆيۈپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى 

ده تارىخى بىر قانچه يۈز يىللىق، شۇڭالشقا، بۈگۈنكى كۈنده خهنزۇ ۋه غهرپ مىللهتلىرى. ئالغان

نهسهبنامىلهرنى ساقالش ئىشىدا . ھهتتا مىڭ يىللىق تارىخى بار نهسهبنامىلهر ساقلىنىپ تۇرماقتا

چۈنكى، نهسهبنامىلهر . نهسهبنامىلهرنىڭ مهخپىيهتلىكىنى ساقالش ئاالھىده ئورۇندا تۇرىدۇ

 مۇھىم ماتېرىيالالر خاتىرىلهنگهن ئىچىده بىر جهمهتنىڭ ئهجدادلىرى ۋه تارىخىغا ئاالقىدار

بولغاچقا، ناۋادا نهسهبنامىلهر باشقا كىشىلهرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالىدىكهن، ئۇنداقتا يامان 

 تۇغقان -نىيهتلىك كىشىلهر بۇ خاتىرىلهردىن پايدىلىنىپ ئاۋارىچىلىق تۇغدۇرىشى، ئۇرۇق 

رنى سېتىۋېتىشى، كۆچۈرۈپ سىياقىغا كىرىۋېلىپ نهپ ئۈندۈرۈشكه ئۇرۇنىشى، نهسهبنامىله

شۇڭالشقا نهسهبنامىلهرنى خالىغان كىشىگه كۆرسهتمهسلىك، . مۇمكىنتارقىتىۋېتىشى تامامهن 

نهسهبنامىلهرنى جهمهتكه تهۋه تارماق  .خالىغان كىشىنىڭ تهكشۈرىشىگه بهرمهسلىك كېرهك

ان نهرسىگه ئائىلىلهرده ساقالشتا، ئۇنى خالىغانچه ئوقۇپ، خالىغانچه سۆزلهپ يۈرىيدىغ

توال مهخپىيهتلىكى بار قهدىرلىك نهرسه -ئايالندۇرۇپ قويماستىن، ئۇنى جهمهتىنىڭ بايلىقى، ئاز

  .سۈپتىده تونۇپ، ھالقىلىق ئهھۋالدا پايدىلىنىش كېرهك

يهتكه ۋه تهتقىقاچىالرغا مهنپهئهتلىك بولۇشى ئىلهرگه، جهمشهخسجهمهت نهسهبنامىلىرىنى 



 221 

بىرى، يېزىلىپ پۈتكهن نهسهبنامىنى كۆپهيتىپ، . نچه خىل يولى بار ساقالشنىڭ بىرقامهقسىدىده

جهمهتكه تهۋه تارماق ئائىلىلهرگه بىر نۇسخدىن تارقىتىپ ساقالش، يهنه بىرى، نهسهبنامىلهرنى 

. بىز ئىككىنچى خىل ئىمكانىيهتكه ئىگه ئهمهسمىز. خانلىرىدا ساقالشپئاالقىدار ئورگانالرنىڭ ئارخى

هتلهرنىڭ نهسهبنامىلىرىنى مهخسۇس ساقاليدىغان ۋه نهسهبنامىلهرنىڭ ئهمما غهربته جهم

ئىگىلىرىنىڭ رۇخسىتى بويىچه نهسهبنامىلهردىن كىشىلهرنىڭ پايدىلىنىشىغا مۇالزىمهت قىلىدىغان 

ناۋادا دىيارىمىزدىمۇ شۇ خىلدىكى ئورگانالر قۇرۇلسا، ئۇنداقتا نهسهبنامه ئىگىلىرى . ئورگانالر بار

رنى شۇ ئورگانالرنىڭ ساقلىشىغا تاپشۇرغاندا، ئۇالر بىلهن ئىككى تهرهپنىڭ نهسهبنامىله

مهسئۇلىيتى، مهجبۇرىيتى ۋه ھوقۇقىغا چېتىلىدىغان بارلىق ئىشالر توغرىسىدا كېلشىم تۈزۈۋېلشى 

  .الزىم

نهسهبنامىلهرنىڭ سىرتقا تارقىلىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا، يهنه بىر نهسهبنامه 

تىلگهندىن كېيىن، ئهسلىدىكى نهسهبنامىلهرنى تولۇق يىغىپ كېلىپ بىر تهرهپ تولۇقالپ تۈزى

نهسهبنامه يېزىش ئهنئهنىسى بار مىللهتلهرده نهسهبنامىلهر تۈزىتىلىپ . قىلىش الزىم

خهنزۇ مىللىتىنىڭ . تولۇقالنغاندىن كېيىن، كونا نهسهبنامىلهرتولۇق يىغىۋېلىنىپ كۆيدۈرىلهتتى

نىسىده هسهبنامه ساقالشنىڭ تۈزۈملىرى بهك قاتتىق بولۇپ، خهنزۇالردا نهسهبنامىچىلىك ئهنئه

دېگهن " ئالتۇننى ئارىيهتكه بېرىشكه بولىدۇكى، نهسهبنامىنى ئارىيهتكه بېرىشكه قهتئي بولمايدۇ"

شۇنداق بولغاچقا، نهسهبشۇناسالر ۋه باشقا كىشىلهر خهلق ئىچىده . قاراش كهڭ ئومۇمالشقان

ۇن نهسهبنامىلهرنىڭ ھهققىقىي قىياپىتىنى كۆرۈشكه مۇيهسسهر بواللماي ساقلىنىۋاتقان نۇرغ

  .كهلمهكته

رتقا تارقىلىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى هسهبنامىلهرنى قاتتىق ساقالپ، سىئهلۋهتته، ن

يهنى، ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلهن بىر جهمهتتىكى تارماق ئائىلىلهر . ئېلىشنىڭمۇ چېكى بولىدۇ

جهمهتلهرگه ئايالنغاندا، شۇنداقال ھهر بىر تارماق جهمهت كېيىنكى كۈنسېرى كۆپىيىپ، تارماق 

چاغالردا يېڭىدىن نهسهبنامه تۈزمهكچى بولغاندا، ئۆزلىرى بىلهن قانداشلىق مۇناسىۋىتىگه ئىگه 
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. جهمهتلهرده بار بولغان نهسهبنامىلهرنى ئارىيهتكه ئېلىپ پايدىلىنىدىغان ئهھۋال كېلىپ چىقىدۇ

سهبنامىلهرنى قانداشلىق مۇناسىۋىتىگه ئىگه جهمهتلهرگه ئارىيهتكه بېرىپ تۇرۇش بۇنداق ۋاقىتتا نه

 يېقىنقى دهۋرلهرده.  ئىگه بولىدۇيېڭى نهسهبنامىلهرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىدا مۇھىم ئهھمىيهتكه

ز نهسهبنامىلىرىنى جهمهتى دائىرىسىدا ساقالش بىلهن بىر ۆ ۋه غهرپتىكى مىللهتلهر ئالرهنزۇخ

 ئۇالرنى كۇتۇبخانىالر ۋه مۇزېيالرنىڭ ساقلىشىغا ھاۋاله قىلىدىغان يېڭىچه ئهھۋالمۇ ۋاقىتتا،

  .شهكىللهنمهكته

 بولمىغان مۇمكىنھازىرقى دهۋردىكى نهسهبنامىلهرگه قارىتا ئۇنداق قائىدىلهرنى بېكىتىش 

. ى زۆرۈرتهقدىردىمۇ، جهمهت ئهزالىرىنىڭ ئۇنى جهزمهن ئوبدان مۇھاپىزهت قىلىشى تهلهب قىلىنىش

بىر ئهۋالد كىشىلهر ئۆمرىنىڭ ئاخىرىدا ئهۋالدلىرى ئىچىدىكى ئۆزلىرى اليىق كۆرگهن ئهۋالدلىرىغا 

نهسهبنامىلهرنى ساقالش ۋه داۋامالشتۇرۇپ يېزىش ھهققىده ئوبدان تهۋسىيهلهرنى قالدۇرۇشلىرى 

  . كېرهك

زمۇ بىر جهمهتنىڭ ئهمما شۇنىڭغىمۇ دىققهت قىلىشقا توغرا كېلىدۇكى، نهسهبنامه ھهرگى

شۇ سهۋهبتىن، نهسهبنامىلهرنى ساقالشقا تېگىشلىك ئېتىبار بهرگهندىن . مهخپىي تارىخى ئهمهس

بىر . باشقا، يهنه ئۇنىڭ پايدىلىنىش قىممىتىنى تولۇق زاھىر قىلىشنىمۇ ئويلىشىشقا توغرا كېلىدۇ

امىنى پهقهت ئۇنى مهزگىللىك ئىزدىنىش، تهتقىق قىلىش ۋه يېزىشتىن كېيىن پۈتكهن نهسهبن

يازغۇچى كىشى ۋه ئۇنىڭ جهمهتىدىكى بىر قانچه ئائىله كىشىلىرىال ئوقۇيدىغان نهرسه دهپ قاراش 

ئهمهلىيهتته باشقا كىشىلهرمۇ شۇ نهسهبنامىنى ئوقۇش ئارقىلىق شۇ جهمهتنىڭ تارىخى . خاتادۇر

جهمهت . شىدۇىېرھهققىده، شۇنداقال نهسهبنامه يېزىش ئۇسۇلى ھهققىده نۇرغۇن بىلىمگه ئ

نهسهبنامىلىرىنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن، كۆپهيتىپ كۇتۇپخانىالرغا قويۇش، توردا ئېالن قىلىش، 

غهربته، جۈملىدىن ئىنگىلىز  ــــ ماشتۇرۇشلنهسهبشۇناسلىق يىغىندىلىرى ۋه ئهنجۈمهنلىرىده ئا

ىڭ پايدىلىرى توال بۇنداق قىلىشن. تىللىق دۆلهت ۋه خهلقلهرده خېلى كهڭ ئومۇمالشقان ئىشتۇر

  .كۆپ بولۇپ، ئوقۇرمهنلهر تهسهۋۋۇر قىالاليدىغان بولغاچقا، بۇ يهرده بايان قىلمىدۇق
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بولسا جهمهتتىكى ياشانغانالرنىڭ ۋاپات ) ياكى تۈزۈش(نهسهبنامىنى داۋامالشتۇرۇپ يېزىش 

نىڭ نوپۇس بولۇشى ھهم يېڭىدىن ئهۋالدالرنىڭ تۇغۇلۇىشى قاتارلىق سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن جهمهت

قۇرۇلمىسىدا ئۆزگىرىش يۈز بهرگهنده ھهم خاتىرىلهشكه تېگىشلىك ئىشالر كۆپهيگهنده، 

ئهسلىدىكى نهسهبنامه ياكى نهسهب خاتىرىسىگه ئاالقىدار يېڭى مهزمۇنالرنى كىرگۈزۈپ يېزىشتىن 

 جهزمهن ئۇ  ئهمما چېغىمىزدا،تونۇغان دهپ خاتىره بىر خىل نهسهبنامىنى. ئىبارهت بىر پائالىيهتتۇر

.  ناتايىنبولۇشى تهسۋىرال بارغان ئېلىپ قارىتا كىشىلهرگه ئىگه مۇناسىۋىتىگه  تۇغقانلىق– ئۇرۇق

 مۇھىمى (ھاياتىنىڭ كېيىن، ئۇنىڭ بولغاندىن ۋاپات ئهزاسى جهمهت مهلۇم نهسهبنامىلهرنى

. بولىدۇ يىشكهدې خاتىره باھااليدىغان ۋه سىلهيدىغانخۇال شهكىللىنىشىنى) تهرزىنىڭياتلىق اھ

 ھهر ئهمهلىيهتته جهريانى تۈزىتىش ۋه تۈزۈش تولۇقالپ قېتىم بىر ھهر ۋهھالهنكى، نهسهبنامىلهرنى

  .ھېسابلىنىدۇ بولۇپ خىزمىتى شهرھلهش قايتا ۋه تولۇقالش بايانالرنى مۇناسىۋهتلىكخىل 

 قېتىمبىر  بوغۇندا بىر ھهر ئادهتته نهسهبنامىسى بويىچه، جهمهت قائىده ئهنئهنىۋى

 ئهمما نهسهبنامىنى داۋامالشتۇرۇپ يېزىش ھه دېگهندىال خالىغان ۋاقىتتا .يېڭىلىناتتى تولۇقلىنىپ

 تۈزۈش قايتا نهسهبنامىنى ئادهتته ئېلىپ بارىدىغان ئىش بولماستىن، ئهنئهنىۋىي قائىدىلهرده

 .گهنۇپ كهل بوليىلغىچه 30 يىلدىن 10 ئارىلىقى ۋاقىت يېزىشنىڭ داۋامالشتۇرۇپياكى 

 يىلغىچه يۈز بىرهر تۈپهيلىدىن سهۋهبلهر تۈرلىك ھهتتا بهزىلىرى نهسهبنامىلهرنىڭئىلگىرىكى 

 ۋاقتى يېزىشنىڭ داۋامالشتۇرۇپياكى تولۇقالش  نهسهبنامىنى. ئۇچرايدۇ ئهھۋالالرمۇ تولۇقالنمىغان

تلهرده بهزى مىلله. ھهم بار بولغان بهلگىلىمىسى خاس ئۆزىگه جهمهتنىڭ بىر ھهر ھهققىده

نهسهبنامىنى تولۇقالپ يازغاندا، جهمهت دائىرىسىده كۆلىمى چوڭراق ) جۈملىدىن خهنزۇالردا(

مۇراسىم ئۆتكۈزۈلۈپ، شۇنداق مۇراسىم جهريانلىرىدا جهمهت ئىچىدىكى چوڭالر ۋه بىلىملىك 

رقىلىق كىشىلهر تهرىپىدىن نهسهبنامىنىڭ مهزمۇنلىرى تولۇقالنغان ھهمده بىر قاتار مۇراسىمالر ئا

كونا نهسهب خاتىرىلىرى يىغىۋېلىنىپ يېڭىدىن تولۇقالنغان نهسهبنامىلهر جهمهتتىكى تارماق 

 جهمهتنىڭ شۇ نهسهبنامىلىرىنى جهمهت جهمئىيهتته ئهنئهنىۋى .ئائىلىلهرگه تارقىتىپ بېرىلگهن
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 ئاالمىتى ىڭبولمىغانلىقىن سادىق جهمهتىگه ئۇالرنىڭ  داۋامالشتۇرماسلىقى ئهۋالدلىرىنىڭ كېيىنكى

 بىر كۆپىنچه ئۇنى. سانىلىدۇ بولۇپ ئىش مۈشكۈل تۈرلۇك بىر تۈزۈش نهسهبنامه . قارالغاندهپ

 شۇنداق. ساقاليدۇ ۋه يازىدۇ كىشلهر بار خهۋىرى ئوقۇمۇشلۇق، كۆپتىن ئىچىدىكى جهمهت

 نهسهبنامىسى جهمهتنىڭ چىقمىغان ، بىلىملىكلهر زاتالرئۈچۈن، ئوقۇمۇشلۇقبولغانلىقى 

 قىسىم كۆپ مۇتلهق دهۋرلهرده ئۆتكهن. بواللمايدۇ قىلىشتىن خالىي ئۈزۈلۈپاۋامالشتۇرۇلماي د

  .سهۋهبتىندۇر شۇ دهل كىلهلمهسلىكى يېتىپ بىزگىچه ئائىلىلهرنىڭ ياكى جهمهت

 ئۆتۈشىگه تنىڭىۋاق ئۆتكهندهك، نهسهبنامه ئېيتىپ سهھىپىلهرده رىقىىيۇق خۇددى

 نهسهبنامىنى بولغان بويىچه، يېزىلىپ قائىده  ئهنئهنىۋى.كېرهك يېزىلىشى تولۇقلىنىپ ئهگىشىپ

 ئومۇميۈزلۈك قېتىم ئارىلىقىدا بىر ۋاقت مهلۇم قاراپ ئهھۋالىغا ئۆزگىرىشلهرنىڭ تارىخىي جهمهتتىكى

 قانداش ، شاخچه بولغانئۆزگىرىش زور سهرگۈزهشتىلىرىده .كېلىدۇ توغرا تۈزۈشكه تولۇقالپ

 ئارىلىقى ۋاقت يېزىشنىڭ تولۇقالپ نهسهبنامىسىنى ئۈچۈن، جهمهت هتلهرجهم كۆپرهكئائىلىلىرى 

 نهسهبنامىنى ئېيتقاندا ئۈچۈن جهمهتلهر كىچىكرهك بولمىغان ئۆزگىرىشلهرزور ، لۇشىقىسقىراق بو

چۇۋالچاق،  ئهمما، دهسلهپتىال. مۇقهررهر بولۇشى ئۇزۇنراق ئارىلىقى ۋاقت يېزىشنىڭ تولۇقالپ

 تولۇقالپ تۇرماي يىلنى ساقالپ 30ياكى  15 بهزىده نهسهبنامىلهرنىلغان  قايېزىلىپ كهمتۇك

 قائىدىگه يۇقۇرىقى قىلىش بۇنداق. كېرهك تۇرۇش ئاشۇرۇپ ئۈزلۈكسىزقىممىتىنى مېڭىش، 

 يېزىپ تولۇقالپ نهسهبنامىسىنى جهمئىيهتته، جهمهت ئهنئهنىۋى. كهلمهيدۇ مۇخالىپ

 دهپ ئىپاده بىر ۋاپاسىزلىقىدىن قىلغان ئهجدادلىرىغا  ئهۋالدالرنىڭ– داۋامالشتۇرالماسلىق

 ئهنئهنىنى ئېسىل تۈزۈشتهك دېمهكچىمىزكى، نهسهبنامه. ئىيتقانىدۇق ، دهپقارىالتتى

 چوڭقۇرراق ھهققىده نهسهبنامىسى جهمهتىنىڭ ئۆز ئهۋالدالردا ساقالپ قىلىشتا ۋه داۋامالشتۇرۇش

 تولۇقالپ يېتىلدۈرۈش، نهسهبنامىنى زمهنجه تۇيغۇسىنى مهسئۇلىيهت تهسىرات، جۈملىدىن

. كېرهك ئىشلهش تهربىيه ھهققىده زىيانلىرى قويۇشنىڭتاشالپ مهنپهئهتلىرى،  يېزىشنىڭ

 نهسهب تۈركۈم زور بىر ئهۋالدالر كېيىنكى يىلدىن يۈز نهچچه ھهتتا يۈز ، مۇندىن قىلغاندامۇشۇنداق
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 ۋهھازىرى ئۆتمۈشى،  تارىخىنىڭ ئائىله ۋه ئېرىشىدىغان، مىللهت، جهمهتخاتىرىلىرى بايلىقىغا 

  . بولىدۇ شهكىللهندۈرگىلى ھالهتنى چۈشىنهلهيدىغان ئۇالپ بىرىگه– بىر كهلگۈسىنى

 ، شۇ چاغدابهزى مىللهتلهرنىڭ ئىلگىرىكى نهسهب خاتىرىلىرى يېڭىالنغان، تولۇقالنغان

 يوشۇرۇلۇپ، ئۇالرزلىرى ئى – ئىش ۋه نامى شهخسلهرنىڭ ۋاپاسىز، ئىبرهتلىك ئىچىدىكى جهمهت

 بىلهن سۆزلهر دېگهندهك... » بىرىمهلۇم«، »پۇكۇنى«، »پۇستانه« نهسهبنامىده

 بىلهن ئىبارىلهر دېگهندهك » بالىسىنىڭ ... «، » دادىسىنىڭ ... «ياكى ئىپادىلىنهتتى، 

ىلمىش  قئىبرهتلىك ئۇرىدىغان يهرگه  شهرىپىنى– شان جهمهتىنىڭ ئۆز ئۇالرنىڭ. ئىپادىلىنهتتى

 ئىسمى نهسهبنامىدىنتېخىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالدا،  .خاتىرىلهنمهيتتى نهسهبنامىگه  ئهتمىشلىرى–

 جازاسى ئېغىر ئهڭ بهرگهن ئهزاسىغا بىر جهمهتنىڭ تاشالشنى ئۆچۈرۈپپائالىيىتى  – ئىش ۋه

 .غانئهھۋال ھېسابالن ئهنئهنىسىدىكى جهمهتچىلىك مىللهتلهرنىڭ بهزى بولسا تونۇش سۈپىتىده

 دهپسهنده  شهرىپىنى– شان ئۆتكۈزگهن، جهمهتنىڭ خاتالىق ئېغىر ئىچىدىكى ئهزالىرى جهمهت

 شهرتلهرنى سهلبىي باشقا ، شۇنداقال يوقاتقانتۇرۇپ ئابرويىنى بىلىپ ، جهمهتنىڭقىلغان

 ئىشلىتىشىگه فامىلىسىنى جهمهت ئۇنىڭ جازاسى بېرىدىغان جهمهتنىڭ قارىتا شهخسكهھازىرلىغان 

 ئۇنىڭ ئارقىلىق شۇ ۋه تاشالش ئۆچۈرۈپ  شهرىپىنى– ئىسىم ، نهسهبنامىدىنل قويماسلىقيو

 گهرچه بۇ .قاتارلىقالر بولغان بىكار قىلىش ھوقۇقىنى سلىقىۋار ئىچىدىن ئالىدىغان جهمهت

الر سهل ئېغىر كهتكهندهك تۇيۇلسىمۇ، ئهمما جهمهتلهر دائىرىسىده نهسهبنامىلهرنىڭ » جازا«

ابرويىنى قوغداش، شۇ ئارقىلىق ئهۋالدالرنى تهربىيىگه ئىگه قىلىش قاتارتلىق  ئ–ئىززهت 

  .جهھهتلهرده بۇنداق جازاالر ئىجابىي رولالرنى ئوينىشى مۇمكىن
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  شهجهره ۋه ئۇنىڭ تۈرلىرى. 1

 »شهجهره«.  شهجهرىدۇر– جهمهت نهسهبنامىسىنىڭ مۇھىم بىر تهركىبى قىسمى –ئائىله 

ئۇ .  دېگهنلىكتۇر»بىر تۈپ دهرهخ «ئهرهب تىلىدىن ئۇيغۇر تىلىغا كىرگهن سۆز بولۇپ، مهنىسى 

ـ نهسهب دهرىخىشهجهرهتۇن نهسهب  (» النسبةشجر«ئۇقۇم  ئائىله “ شهكلىده ئىشلىتىلىپ،) ـــ

شاخلىرى شهكلىده ياكى جهمهت نهسهبنامىسىده بايان قىلىنغان قانداش ئهۋالدالرنى دهرهخ 

 ئاتالغۇسى »شهجهره«ئۇيغۇرالرغا . دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ ”كۆرسىتىپ بېرىدىغان سخېما 

 نىسبهتهن بۇرۇن كىرىپ ، ئهرهب تىلىدىن ئۇيغۇر تىلىغا ئۇقۇمىغا ئوخشاشال»نهسهبنامه«خۇددى 

ئائىله « (»family tree« شهجهرىسى  ياكى جهمهتياۋروپا مىللهتلىرىده ئائىله. كهلگهن

ئىبارىسىگه تهڭداش » نهسهبنامه«بۇ سۆز بهزىده يهنه . دۇدهپ ئاتىلى)  مهنىسىده»دهرىخى

  . مهنىدىمۇ ئىشلىتىلىدۇ

 ئارا مۇناسىۋىتىنى روشهن – شهجهرىسى بىر جهمهتكه مهنسۇپ كىشلهرنىڭ ئۆز جهمهت

لدىكى  بولۇش بىلهن، ئۇ يازما شهكى ياكى دىئاگرامماكۆرسىتىپ بېرهلهيدىغان سېخىما

ھهر قايسى دۇنيادىكى . نهسهبنامىگه قارىغاندا تىخىمۇ ئېنىق بولۇشتهك ئاالھىدىلىككه ئىگه بولىدۇ

ھازىرقى زامان نهسهبشۇناسلىقىدا . مىللهتلهرده ئائىله شهجهرىسى تۇرغۇزۇش ئهنئهنىگه ئايالنغان

قانچىلىق  تۇغ-شهكلى ھهر خىل، كۆركهم، ھهر قانداق جهمهتنىڭ ئهجدادلىرىنى ۋه ئۇرۇق 

. مۇناسىۋهتلىرىنى ئىپاده قىالاليدىغان تۈرلىك شهجهره سخېمىلىرى ئوتتۇرىغا چىققان ۋه چىقماقتا

ئۇنىڭ ئۈستىگه، كومپيۇتېر تېخنىكىسىنىڭ تهرهققىياتىغا ئهگىشىپ، سانلىق مهلۇماتالرنى 

ىغان  جهمهت شهجهرىسىنى ئاپتوماتىك سىزىپ چىقىرىپ بېرىد–كىرگۈزگهندىن كېيىن، ئائىله 

 . شهجهره يۇمشاق دېتاللىرىمۇ كۆپلهپ ئوتتۇرىغا چىقماقتا

ـ نهسهبنامه ئىچىدىكى مۇھىم بىر  ، شۇنداقال جهمهت ئىچىدىكى كىشىلهرنىڭ تهركىبشهجهره 

.  ئهۋالدلىق مۇناسىۋىتىنى ئهڭ ئوبرازلىق شهكىلده ئىپادىلهپ بېرهلهيدىغان سخېمىدۇر-ئهجداد 
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 بولغان مىللهتلهرده نهسهبنامىلهر ئىچىگه مۇتلهق كۆپ ئهھۋالدا نهسهبنامه يېزىش ئهنئهنىسى بار

ىدىن پبهزى جهمهتلهر ئهجدادلىرى ھهققىدىكى تهپسىلىي ئهھۋالالرنى دهسلى. شهجهره قىستۇرۇلغان

باشالپال يېزىپ قالدۇرمىغان، بهلكى نوقۇل شهجهره تۈزۈشكىال ئېتىبار بهرگهن بولغاچقا، بۇنداق 

ده پهقهت شهجهرىال بار بولۇپ، ھهر قايسى ئهجدادالر ھهققىدىكى تهپسىلىي نهسهبنامىلهرنىڭ ئىچى

مهيلى قانداق بولسۇن، شهجهره نهسهبنامه ئىچىده كهم بولسا بولمايدىغان بىر . خاتىره يوقتۇر

  .مهزمۇندۇر

 جهمهت شهجهرىسىدىكى شهخسلهرنىڭ خهلقئارا نهسهبشۇناسلىق تهتقىقاتى ۋه ئهمهلىيىتىده

 ئىپادىلهشكه ئىشلىتىلىدىغان بىر قاتار  ۋه ئۇالرنىڭ مۇناسىۋىتىنىهھۋالىنىئوخشىمىغان ئ

شۇ بويىچه، ئهر جىنىسلىق كىشىلهر ئۈچۈن  سىمۋوللۇق بهلگىلهر قېلىپالشتۇرۇلغان بولۇپ،

. تالالپ مۇقىمالشتۇرۇلغانسلىق كىشىلهر ئۈچۈن چهمبهر شهكلى  شهكلى، ئايال جىنكۇۋادرات

ىزىق قانداشلىق مۇناسىۋهتنى ئىپادىلهشكه، ئىككى پاراللىل سىزىقچه بىر تۈز سبۇنىڭدا يهنه 

بوغۇن پهرقى بولسا . نىكاھ مۇناسىۋىتىنى ئىپادىلهشكه ئىشلىتىلىدۇ) تهڭلىك بهلگىسى(

  . ئانىلىرىنىڭ ئىسىملىرىنىڭ ئاستىغا قويۇش ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ-پهرزهنتلهرنى ئاتا

ىدىغان بىر قىسىم شهرتلىك بهلگىلهر ۋه  قوللىنىل نهسهبنامه ۋه شهجهرىده كۆپتۆۋهنده

  .ئۇالرنىڭ مهنىلىرىنى قىسقىچه ئىزاھاليمىز

   جهمهت ئىچىدىكى ئهر جىنىسلىق شهخسلهرنى كۆرسىتىشكه ئىشلىتىلىدۇ؛هبۇ بهلگ 

       

   بۇ بهلگه جىنسى نامهلۇم بولغان شهخسلهرنى كۆرسىتىشكه ئىشلىتىلىدۇ؛

 

 ى ئايال جىنىسلىق شهخسلهرنى كۆرسىتىشكه ئىشلىتىلىدۇ؛ بۇ بهلگه جهمهت ئىچىدىك

 ئايالالرنى كۆرسىتىشكه –بۇ بهلگه بىر بىرى بىلهن توي قىلغان ئهر 

  ئىشلىتىلىدۇ؛
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پهرزهنتلىك بولمايال .   بۇ بهلگه قىسقا مهزگىل نىكاھ مۇناسىۋىتىنى ئورنىتىپ--------

  . مۇناسىۋىتىنى كۆرسىتىشكه ئىشلىتىلىدۇ خوتۇنلۇق–ئاجرىشىپ كهتكهن ئهر ۋه ئايالنىڭ ئهر 

 ئانا بولغۇچىالر بىلهن پهرزهتلهر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهتنى –         بۇ بهلگه ئاتا 

  .كۆرسىتىشكه ئىشلىتىلىدۇ

  

 خوتۇنالر بىلهن نىكاھسىز تۇغۇلغان پهرزهنتلهر ئوتتۇرىسىدىكى -   بۇ بهلگه ئهر 

  دۇ؛مۇناسىۋهتنى كۆرسىتىشكه ئىشلىتىلى

  

بىلهن ئۇالر بېقىۋالغان پهرزهنتلهر ) ياكى بىر جۈپ ئهر خوتۇن( بۇ بهلگه بىر كىشى 

  ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهتنى كۆرىسىتشكه ئىشلىتىلىدۇ؛

  

بۇ بهلگه پهرزهنتلىك بولماي ئۆلۈپ كهتكهن ئهر جىنسىلىق ئهجدادنى كۆرسىتىشكه 

  ئىشلىتىلىدۇ؛

كهتكهن ئايال جىنىسلىق ئهجدادالرنى بۇ بهلگه پهرزهنتلىك بولماي ئۆلۈپ 

  كۆرسىتىشكه ئىشلىتىلىدۇ؛

بۇ ئىككى بهلگه ئهۋالد قالدۇرمايال ئۆلۈپ كهتكهن ئهر جىنىسلىق 

ناۋادا ئۆلۈپ كهتكۈچىنىڭ ئۆلۈپ . ئهجدادنى كۆرسىتىشكه ئىشلىتىلىدۇ

، ئوتتۇرىسىغا كهتكهندىكى يېشى يېزىلىشقا توغرا كهلسه، ئۇنداقتا ئىككىنچى بهلگه ئىشلىتىلىپ

  .يېشى يېزىلىدۇ

    

  بۇ ئىككى بهلگه ئهۋالد قالدۇرمايال ئۆلۈپ كهتكهن ئايال جىنىسلىق 

ناۋادا ئۆلۈپ كهتكۈچىنىڭ . ئهجدادنى كۆرسىتىشكه ئىشلىتىلىدۇ



 229 

ئۆلۈپ كهتكهندىكى يېشى يېزىلىشقا توغرا كهلسه، ئۇنداقتا ئىككىنچى بهلگه ئىشلىتىلىپ، 

  .ىلىدۇئوتتۇرىسىغا يېشى يېز

  بۇ بهلگه قورساقتىن چۈشۈپ كهتكهن پهرزهنتلهرنى  كۆرسىتىشكه ئىشلىتىلىدۇ؛

  

  

  بۇ بهلگه تۇغۇلۇپال ئۆلۈپ كهتكهن پهرزهنتلهرنى كۆرسىتىشكه ئىشلىتىلىدۇ؛

  

 بۇنىڭدىكى ئهر بىلهن خوتۇننى تۇتاشتۇرۇپ 

تۇرغان سىزىقنى ئوتتۇرىدىن كېسىپ ئۆتكهن 

نىڭ ئايرىلىپ  خوتۇنالر–سىزىقچه بۇ ئهر 

سىزىقچىنىڭ يېنىغا ئۇالر ئايرىلىپ تۇرغان ۋاقىتنى سان . تۇرغانلىقىنى ئىپادىلهشكه ئىشلىتىلىدۇ

  .بىلهن قىستۇرۇپ قويۇشقا بولىدۇ

   بۇ بهلگه ئاجرىشىپ كهتكهن ئهر خوتۇنالرنىڭ 

ئهر ۋه خوتۇن . مۇناسىۋىتىنى كۆرسىتىشكه ئىشلىتىلىدۇ

 سىزىقنىڭ ئۈستىگه ئىككى كىشىنى تۇتاشتۇرىدىغان

  .يېزىلغان سانالر ئۇالرنىڭ ئاجراشقان چاغدىكى يېشىنى بىلدۈرىدۇ

  

    بۇ بهلگه نىكاھسىز بىلله تۇرغان ئهر ۋه ئايالنىڭ 

  مۇناسىۋىتىنى كۆرسىتىشكه ئىشلىتىلىدۇ؛

  

   ئۇكىالرنى كۆرسىتىشكه ئىشلىتىلىدۇ؛–بۇ بهلگه قوش كېزهك ئاكا 
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بولمىغان قوشكېزهك پهرزهنتلهرنى بۇ بهلگه بىر جىنىستىن 

  كۆرسىتىشكه ئىشلىتىلىدۇ؛

                     

   سىڭىلالرنى كۆرسىتىشكه ئىشلىتىلىدۇ؛-قوشكېزهك ئاچا بۇ بهلگه 

  

سىېمىدىن بۇ  ( خوتۇنالر– ئارا نىكاھالنغان ئهر –بۇ بهلگه ئۆز  

ئهر ۋه خوتۇننىڭ ئاللىقاچان ئۆلۈپ كهتكهنلىكىدهك مهنا 

پهرزهنتلهر ۋه ئۇالرنىڭ تۇغۇلۇش  دىن  تۇغۇلغان.) رۈلگهنبىلدۈ

 چهمبهربۇنىڭدا ئاستىنقى . تهرتىبىنى كۆرسىتىشكه ئىشلىتىلىدۇ

، ئۈچىنچى  بولسا ئىككىنچىسول تهرهپتىكى ئۈچ كاتهكچه  پهرزهنتكه،قىزۇنجى تۇغۇلغان شهكلى ت

 ئهلۋهتته، يېزىقنىڭ يېزىلىش .دۇ ۋهكىللىك قىلىلهرگهپهرزهنتئوغۇل  قېتىم تۇغۇلغان ۋه تۆتىنچى

  .يۆنىلىشى سولدىن باشلىنىدىغان مىللهتلهرده يۆنىلىش يۇقىرىقىنىڭ تهتۈرىسىچه بولىدۇ

  



 231 

يۇقىرىقى سخېمىدىن ئىگىلهنگهن چۈشهنچه ئاساسىدا، ئوقۇرمهنلهر تۆۋهندىكى سخېمىنىڭ 

هكچى ياكى چهمبهرلهرنىڭ بۇنىڭدا كهت. قۇرۇلمىسىدا ئىپادىلهنگهن مهزمۇننى قىياس قىلسا بولىدۇ

خۇددىي . يېنىغا ياكى ئاستىغا يېزىلغان ۋاقىتالر شۇ شهخسلهر تۇغۇلغان يىلنى كۆرسىتىدۇ

شۇنىڭدهك، سخېمىدىكى مۇناسىپ جايالرغا نىكاھالنغان ۋاقىتالر، شهخسلهر ۋاپات بولغان ۋاقىتالر 

ى كاتهكچه ياكى چهمبهر ئىچىگه ئهلۋهتته، يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغىندهك، ۋاپا بولغاندىكى ياش سان(

  .نى سىېمىگه كىرگۈزىۋېتىشكه بولىدۇ.) يېزىلىدۇ

  

  

 شهجهرىده شهخسلهرنىڭ ئهھۋالىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ يۇقىرىقى شهرتلىك بهلگىلهرنى

 بولۇپ ئىش ىسى كۆپپايدپهرقلىق ئىشلىتىش شهجهرىچىلىكنى ئىلمىيالشتۇرۇش ئۈچۈن 

  .ھېسابلىنىدۇ

شهجهرىنىڭ شهكىللىرى نوقۇل شهكىل .  خىل شهكلى بار–ىسىنىڭ خىلمۇ ئائىله شهجهر

گۈزهللىكى نۇقتىسىدىن ئوتتۇرىغا چىققان نهرسىلهر بولماستىن، بهلكى ئۇالرنىڭ ئوخشىمىغان 

 ئهۋالدلىق مۇناسىۋهتنىڭ خاراكتېرى –تۈرلىرى شۇ شهجهره سخېمىلىرىدا ئىپادىلهنگهن ئهجداد 

  : بويىچهشۇ. تهرىپىدىن بهلگىلىنىدۇ
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شهجهره سخېمىسىدا يۆنىلىشنىڭ قانداق بولۇشىغا ئاساسهن مۇنداق ئىككى تۈرگه . 1

  :بۆلۈشكه بولىدۇ

بۇنداق شهجهرىنىڭ ئاالھىدىلىكى شۇكى، : يۆنىلىشلىك شهجهره) گورىزېنتال(توغرا ) 1(

. دۇ ئهۋالدلىق تهرتىبى ئوڭدىن سولغا توغرا يۆنىلىشته تىزىپ كۆرسىتىلى-ئۇنىڭدا ئهجداد 

يېزىقىنىڭ يېزىلىش يۆنىلىشى سولدىن ئوڭغا بولىدىغان مىللهتلهرده يۆنىلىش : دىققهت(

بۇمۇ ئهمهلىيهتته توغرا يۆنىلىشلىك شهجهره سخېمىسىگه تهۋه . يۇقىرىقىنىڭ ئهكسىچه بولىدۇ

بۇنداق شهجهرىده ھهر بىر شهخسنىڭ ئىسمىنىڭ ئارقىسىغا شۇ شهخسلهرنىڭ ھاياتىي .) بولىدۇ

، لهقىمى، تهخهللۇسى، ئۇنۋانى، جۆرىسىنىڭ نامى، )تۇغۇلغان ۋه ۋاپات بولغان ۋاقتى(ى خاتىرىس

  .قهبرىگاھى قاتارلىقالر قىستۇرۇلسىمۇ بولىدۇ

بۇنداق شهجهرىنىڭ ئاالھىدىلىكى شۇكى، : يۆنىلىشلىك شهجهره) ۋېرتىكال(تىك ) 2(

. ئاستىغا ئهۋالدالر تىزىلىدۇ ئهۋالدلىق تهرتىبى تىك يۆنىلىشته ئهجدادنىڭ -ئۇنىڭدا ئهجداد 

سخېما شهكلى ئوخشاشال . ھهممىسى تىك يۆنىلىشلىك كېسىشمه سىزىقالر ئارقىلىق تۇتاشتۇرۇلىدۇ

سىۋىتىنى كۆرسىتىپ بېرىش ابۇنىڭدا ئاساسلىقى جهمهت مۇن. ئوڭدىن سولغا تىزىلىدۇ

  .تهكىتلىنىدۇ

ى يۆنىلىشكه قاراپ شهجهرىنىڭ دهسلهپكى ئهجداد ۋه ئهۋالد ئوتتۇرىسىدا قايس. 2

تۈزۈلگهنلىكىگه قاراپ، شهجهرىنى ئهجداد شهجهرىسى، ئهۋالد شهجهرىسى دهپ ئىككىگه بۆلۈشكه 

  . بولىدۇ

دهسلهپكى ئهجدادنى شهجهرىدىكى نهسهب ) بايقالغان (بۇ :ئهجداد شهجهرىسى) 1(

ه زهنجىرىنىڭ مهنبهسى قىلىپ، ئۇنىڭدىن تۇغۇلغان بارلىق پهرزهنتلهر شهجهره ئىچىگ

بۇنىڭدا دهسلهپكى ئهجدادتىن قانچىلىك پهرزهنت . ئورۇنالشتۇرۇلىدىغان شهكىلنى كۆرسىتىدۇ

ئهمما بۇنىڭدا يهنه . ئاپىرىده بولغان بولسا، شۇالرنىڭ ھهممىسى شهجهره ئىچىگه ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ

ۋه بىرى، دهسلهپكى ئهجدادتىن تۇغۇلغان ھهممه پهرزهنتلهر : مۇنداق ئىككى خىل ئهھۋال بار
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يهنه بىرى، . ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرى شهجهرىگه تىزىلسا، بۇ ئۆلچهملىك ئهجداد شهجهرىسى بولىدۇ

ناۋادا دهسلهپكى ئهجدادنىڭ ئاخىرىقى بىر ئهۋالد كىشىلهر بىلهن مۇناسىۋىتى بار ئهۋالدلىرىال 

 بولمىغان تىزىلىپ، باشقا ئهۋالدالر، جۈملىدىن ئاخىرىقى بىر ئهۋالد كىشىلهر بىلهن مۇناسىۋىتى

باشقا كىشىلهر، يهنى تاغا ۋه ھاممىالر ۋه ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرى شهجهرىگه تىزىلمىسا، ئۇنداقتا 

  .ولۇپ ھېسابلىنىدۇ شهجهرىسى ببىۋاسته ئهجداد هبۇنداق شهجهر

يهنى ئاتىسى، ( مهلۇم بىر كىشىنىڭ ئۆزىنىڭ بىۋاسته ئهجدادلىرى بۇ :ئهۋالد شهجهرىسى) 2(

تىزىپ كۆرسىتىلگهن ... )  ئاتىسى ۋه ئانىسى، ئانىسىنىڭ ئاتىسى ۋه ئانىسى، ئانىسى، ئاتىسىنىڭ

  . شهجهرىنى كۆرسىتىدۇ

جۈملىدىن (بۇ جهمهتتىكى مهلۇم بىر بوغۇندىكى ئهجداد : ئهجداد ـ ئهۋالد شهجهرىسى) 3(

 نى نۇقتا قىلىپ تۇرۇپ، ئۇالرنىڭ بارلىق ئهجدادلىرى كۆرسىتىلىدىغان)  خوتۇن–بىر جۈپ ئهر 

شهجهره بىلهن ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرىنى كۆرسىتىدىغان شهجهرىنى بىرلهشتۈرۈپ تۈزىلىدىغان 

  .شهجهره سخېمىسىنى كۆرسىتىدۇ

شهجهرىده مهلۇم بىر كىشىنىڭ يالغۇز ئاتا تهرهپ ئهجدادلىرىال تىزىپ كۆرسىتىلىشى ياكى . 3

لىشىگه ئاساسهن، شهجهرىنى ئاتا بىلهن ئانا ھهر ئىككى تهرهپنىڭ ئهجدادلىرىنىڭ تىزىپ كۆرسىتى

ئىككىگه  دهپ ىسىشهجهرئهجداد  ۋه قوش يۆنىلىشلىك ىسىشهجهرئهجداد تاق يۆنىلىشلىك 

  .بۆلۈشكه بولىدۇ

 يهنه ئۆز ىسىشهجهرئهجداد تاق يۆنىلىشلىك : ىسىشهجهرئهجداد تاق يۆنىلىشلىك ) 1(

لىرىنىڭ شهجهرىسى دهپ ئىچىدىن ئاتا تهرهپ ئهجدادلىرىنىڭ شهجهرىسى ۋه ئانا تهرهپ ئهجداد

ئهنئهنىۋى شهجهرىلهرنىڭ مۇتلهق كۆپىنچىسى ئاتىلىق ئۇرۇقچىلىق تۈزۈمىدىكى . پهرقلىنىدۇ

دهۋرلهرنىڭ مهھسۇلى بولغاچقا، ئهنئهنىۋىي شهجهرىلهرنىڭ كۆپ قىسمىدا بىر جهمهتتىكى ئهر 

. تهۋهدۇربۇالر مهزكۇر شهجهره سخېمىسىغا . جىنىسلىق ئهجدادالرال تىزىپ كۆرسىتىلگهن

ئهمما . شهجهرىنىڭ يهنه بىر خىلىدا بىر جهمهتنىڭ ئانا تهرهپ ئهجدادلىرى تىزىپ كۆرسىتىلىدۇ
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بۇنداق شهجهرىده يهنه مهلۇم جهمهتنىڭ ئانا تهرهپ ئهجدادلىرى ئىچىدىكى ئايال جىنىسلىق 

ئهلۋهتته بۇ شهجهره .  يوق، دېگهن مهسىلىمۇ مهۋجۇد- ئهجدادالر تىزىپ كۆرسىتىلهمدۇ 

  .ۈزگۈچىلهرنىڭ ئىختىيارىدىكى ئىش بولۇپ ھېسابلىنىدۇت

قوش يۆنىلىشلىك ئهجداد شهجهرىسى بولسا : قوش يۆنىلىشلىك ئهجداد شهجهرىسى) 2(

نۆۋهتتىكى بىر كىشىنىڭ ئاتا تهرهپتىكى بارلىق ئهجدادلىرى ۋه ئانا تهرهپتىكى بارلىق ئهجدادلىرى 

بۇنىڭدا ئاتا تهرهپتىكى ئايال جىنىسلىق . ىتىدۇتىزىپ كۆرسىتىلىدىغان شهجهره سخېمىسىنى كۆرس

ئهجدادالرنى ۋه ئانا تهرهپتىكى ئايال جىنىسلىق ئهجدادالرنى شهجهرىده كۆرسىتىش يهنه ئىككى 

  .خىل ئىش بولۇپ سانىلىدۇ

مهسىلهن، مهلۇم . ىلىشىپ كېتىدۇردىكى ئىككى خىل تۈرگه بۆلۈش ئۇسۇلى كۆپىنچه ئايۇقىرى

يهنى ( ئهجداد باشالنما قىلىنىپ، ئۇنىڭدىن تۇغۇلغان بارلىق ئهۋالدالر بىر شهجهره سخېمىسىدا

شهجهرىده تىزىپ كۆرسىتىلىشى، ئۇالر ئىچىده ئايال جىنىسلىق ئهجدادالرنىمۇ ) تارماق ئائىلىلهر

يهنه مهلۇم شهجهرىلهرده مهلۇم بىر ئائىلىنىڭ ئاتا ۋه ئانا تهرهپ . مۇمكىنكۆرسهتكىلى بولۇشى 

چىدىكى بارلىق ئهر جىنىسلىق ۋه ئايال جىنىسلىق ئهجدادالرنىڭ ھهممىسىال تىزىپ ئهجدادلىرى ئى

شهجهرىلهرده مهلۇم بولغان دهسلهپكى ئهر جىنىسلىق ئهجدادتىن تۆرهلگهن . مۇمكىنكۆرسىتىلىشى 

بارلىق ئهر جىنىسلىق ئهجدادالرال تىزىپ كۆرسىتىلىشى ياكى بارلىق ئهر ھهم ئايال جىنىسلىق 

كىشىلهر ئۆز جهمهتلىرىنىڭ تارىخىدىن بايقالغان . مۇمكىنىزىپ كۆرسىتىلىشى ئهجدادالر ت

ئهجدادالرنىڭ ھهممىسىنى ياكى ئهر جىنىسلىق ئهجدادالرنىال شهجهرىگه كىرگۈزۈشنى زۆرۈرىيهت 

  .ىيهتكه قاراپ تاللىۋالىدۇمۇمكىنۋه 

ىلهن بولغان  بشهخستىزىلىدىغان ئهجدادالرنىڭ سانى ۋه ئهجداد شهجهرىنى ئۇنىڭدا . 4

 دېگهن مۇرهككهپ ئهجداد شهجهرىسى ۋه  ئهجداد شهجهرىسى بىۋاستهمۇناسىۋىتىگه ئاساسهن

  : ئىككى تۈرگه بۆلۈشكه بولىدۇ

بۇ بىر كىشىنىڭ بىۋاسته ئهجدادلىرىنىال كۆرسىتىپ :  ئهجداد شهجهرىسىبىۋاسته) 1(
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ئهر (بوۋىالر   تهرهپتىكى بارلىقئاتا (A)بۇنى ئۆز ئىچىدىن يهنه . بېرىدىغان شهجهرىنى كۆرسىتىدۇ

ئهر ( بوۋىالر ئاتا تهرهپتىكى بارلىق (B) نىال تىزىپ كۆرسىتىدىغان شهجهره؛ )ئهجدادالر

؛ تىزىلىدىغان شهجهره سېخىمىسىبىلله ) ئايال جىنىسلىق ئهجدادالر(  بىلهن مومىالر)ئهجدادالر

(C) ىزىپ كۆرسىتىدىغان شهجهره؛ نىال ت) ئهر ئهجدادالر( بارلىق بوۋىالر ا تهرهپتىكىنئا(D) ا نئا

بىلله ) ئايال جىنىسلىق ئهجدادالر(  ۋه مومىالر)ئهر ئهجدادالر(بوۋىالر بارلىق  تهرهپتىكى

ئهر (ئاتا ۋه ئانا ئىككى تهرهپتىكى بارلىق بوۋىالر   (E) ؛تىزىلىدىغان شهجهره سېخىمىسى

 دهپ بهش تۈرگه شهجهره سېخىمىسىتىزىلىدىغان ) الرئايال ئهجداد(ۋه مومىالر )  ئهجدادالر

  .ئايرىش مۇمكىن

 بىر كىشىنىڭ بىۋاسته مۇرهككهپ ئهجداد شهجهرىسى: مۇرهككهپ ئهجداد شهجهرىسى) 2 (

يهنى (ئهجدادلىرى بولغان بوۋىالر ۋه مومىالردىن سىرت يهنه ئۇالرنىڭ قېرىنداش ۋه ھهمشىرهلىرى 

تىزىپ كۆرسىتىلىدىغان شهجهرىنى )  پهرزهنتلىرىئهجداد تاغىالر ۋه ئهجداد ھاممىالر ھهم ئۇالرنىڭ

  .ئهمما بۇ خىل شهجهره ئاز ئىشلىدۇ. كۆرسىتىدۇ

قوياش  شهجهرىلهرنى يهنه شهكلىگه ئاساسهنكۆرۈنۈش  شهجهره سېخىمىللىرىنىڭ .5 

ئهۋالد  (  شهجهره سخېمىسى ئاي شهكىللىك،)ئهۋالد شهجهرىسى  (  شهجهره سخېمىسىشهكىللىك

مۇنار  ،)ئهجداد ھهم ئهۋالد شهجهرىسى  (  شهجهره سخېمىسىهرهخ شهكىللىك د،)شهجهرىسى 

 يېرىم چهمبهر شهكىللىكۋه ) ئهۋالد شهجهرىسى  (  شهجهره سخېمىسىللىكىشهك) ياكى ئهپكهش(

  . دهپ بهش تۈرگه بۆلۈشكه بولىدۇ)  شهجهرىسى  ئهۋالد-ئهجداد  ( شهجهره سخېمىسى

، شهجهره نىڭ بار ـ يوقلىقىغا ئاساسهنىتى خۇسۇسىيبېزهكلىكشهجهره سخېمىلىرىنىڭ . 6

دهپ ئايرىش شهجهره )  نهقىشلىك ياكىگۈللۈك(بېزهكلىك ۋه سىدام شهجهره سخېمىلىرىنى 

  .مۇمكىن

ـ قارا(رهڭسىز ، ئۇالرنى  رهڭلىك ۋه رهڭسىزلىكىگه ئاساسهنشهجهره سخېمىلىرىنىڭ. 7 ) ئاق 

  .دهپ بۆلۈش مۇمكىنشهجهره رهڭلىك شهجهره 
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 –قىستۇرۇلۇش ) جۈملىدىن ئادهم سۈرهتلىرىنىڭ(شهجهره سخېمىلىرىغا سۈرهتلهرنىڭ . 8

دهپ ئايرىشقا سۈرهتلىك شهجهره  ۋه سۈرهتسىز شهجهرهقىستۇرۇلماسلىقىغا ئاساسهن، ئۇالرنى 

  .بولىدۇ

 سلهرنىڭ ئىسمىال تىزىلىشى ياكى باشقا بهزى تهپسىالتالرنىڭمۇشهجهرىده شهخ. 9

ۋه ئاتىسىنىڭ (سلهرنىڭ نۇقۇل ئىسمى شهخ، ئۇالرنى يهنه لىقىغا ئاساسهنيېزىلماس- يېزىلىش

لهرنىڭ ئىسمى بىلهن بىلله يهنه شهخس ھهم ال يېزىلىدىغان شهجهره سىخىمىسى) ئسىمى

نىڭ تۇغۇلغان ۋاقتى، تۇغۇلغان ئورنى، ۋاپات بولغان ۋاقتى ۋه ئورنى، ھهم شۇنىڭغا شهخس

  . دهپ ئىككى تۈرگه بۆلۈشكه بولىدۇغان شهجهره سىخېمىسىئوخشاش بهزى مهلۇماتالرمۇ يېزىلىدى

  

  شهجهره سخېمىسىدىن ئۆرنهكلهر. 2

شهجهره سىزىش قارىماققا بىر قاتار سىزىقالر بىلهن ئهجدادالرنىڭ ئىسىملىرىنى تۇتاشتۇرۇپ   

قويسا بولىدىغان ئاددىي ئىشتهك كۆرۈنسىمۇ، ئهمما، ھهر بىر جهمهتتىكى ئهجدادالرنىڭ سانى، 

ملىدىن ھهر بىر ئهۋالدتىكى شهخسلهرنىڭ سانى ئوخشاش بولمايدىغانلىقى، ئۇنىڭ ئۈستىگه جۈ

شهجهره جهزمهن ئاددىي سىزىقالر بىلهن سىزىلسا بولىۋېرىدىغان سخېما بولمىغانلىقى ئۈچۈن، 

بىر جهمهتنىڭ مۇكهممهل شهجهرىسىنى سىزىپ . ئۇنى ئاددىي ئىش دهپ قارىغىلى بولمايدۇ

بۇنىڭ ئۈچۈن، ئىشنى ئاددىي . بىراقال سىزىپ پۈتتۈرگىلى بولۇشى ناتايىنچىقىشتا، ئۇنى 

دىئاگراممىالرنى سىزىشتىن باشالپ، تهدرىجىي مۇرهككهپلهشتۈرۈش ۋه مۇكهممهللهشتۈرۈش 

شهجهره سىزىشتىن ئىلگىرى، ئالدى بىلهن شهجهرىده ئىشلىتىلىدىغان كىشىلهرنىڭ . كېرهك

ئۈچ بوغۇنلۇق ئهجداد شهجهرىسىگه تولدۇرۇش رېتى بويىچه  ئهۋالدلىق –ئىسىملىرىنى ئهجداد 

يهنى بىر چوڭ (ر كۆپ بولسا، ئۇنداقتا ھهر بىر ئۈچ ئهۋالد كىشى غان ئهجدادالئېنىقالن ئهمما .الزىم

لهرنى بىر گۇرۇپپا قىلىپ شهجهره تۈزۈۋېلىپ، ئاندىن مۇشۇنداق تارماق ئائىلىلهرنىڭ ) ئائىله

  . لىدۇشهجهرىسىنى بىرلهشتۈرسه بو
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ته مهخسۇس بھازىرقى دهۋرده كومپيۇتېر تېخنىكىسىنىڭ تهرهققىي قىلىشىغا ئهگىشىپ، غهر

شهجهره يۇمشاق دېتالى نهسهب  .شهجهره سىزىدىغان يۇمشاق دېتالالر بارلىققا كهلگهن

ماتېرىياللىرىنى خاتىرىلهيدىغان، تۈرگه ئايرىپ ئاپتوماتىك رهۋىشته شهجهره سخېمىسى تۈزىدىغان 

نهسهبنامه يۇمشاق دېتاللىرى شهخسلهرنىڭ . ئۇنى ئېالن قىلىدىغان يۇمشاق دېتالدۇرھهم 

ۋاقىتلىرى، ئۇالرنىڭ جۆرىلىرى ۋه پهرزهنتلىرى ھهمده ... تۇغۇلغۈان، توي قىلغان، ۋاپات بولغان، 

 تۇغقانچىلىق مۇناسىۋهتلىرىنى يىغىپ، ئۇالرنى پايدىالنغىلى –نهچچه بوغۇن كىشىلهرنىڭ ئۇرۇق 

شهجهره يۇمشاق . م  كۆرگىلى بولىدىغان يازما ۋه رهسىملىك ھۆججهت شهكلىگه كهلتۈرىدۇھه

دېتاللىرى ھهر خىل شهجهره سخېمىلىرىنى بارلىققا كهلتۈرهلهيدۇ ھهمده شهجهرىدىكى سانلىق 

شهجهره يۇمشاق داڭلىق ھازىر دۇنيادا كۆپ ئىشلىتىلىۋاتقان . مهلۇماتالرنى ئانالىز قىالاليدۇ

، RootsMagic ،Legacy Family Tree  ،GenoPro. ، The Master Genealogist نرىدىدېتاللى

Geneotree ،Genbox Family History ،Family Tree Maker ،SmartDraw نۆۋهتته .قاتارلىقالر بار 

 يېزىقىدىكى كومپيۇتېر دېتاللىرى يوق بولۇپ، –ىزىدىغان ئۇيغۇر تىل شهجهره سخېمىلىرىنى س

بۇنداق يۇمشاق دېتالالرنىڭ مهيدانغا كېلىشى ئۇيغۇرالرنىڭ شهجهرىچىلىك ئىشلىرىنى ئىلگىرى 

 .سۈرۈشته ئهھمىيىتى چوڭ خىزمهت بولۇپ قالغۇسى

  .مىزتۆۋهنده كۆپ ئىشلىتىلىدىغان بىرقانچه شهجهره سخېمىسىنى تونۇشتۇرى  

  دهرهخ شهكىللىك شهجهره سخېمىسى. 1

دهرهخ شهكىللىك شهجهره سخېمىسى ئهڭ دهسلهپته قوللىنىلغان ۋه ئهسلىي مهنىسى بويىچه 

 چۈنكى ئۇنىڭدا بىر .د شهجهرىسىگه تهۋهدۇرۋال ئهئۇ سى بولۇپ،قوللىنىپ كېلىۋاتقان سخېمى

هڭ بۇرۇنقى ئهجدادتىن ئهۋالدالرنىڭ ئ. ئهجدادتىن تۆرهلگهن بارلىق ئهۋالدالر تىزىپ كۆرسىتىلىدۇ

شاخلىنىپ چىقىشىنى بىر ئۇرۇق ياكى يىلتىزدىن بىر تۈپ دهرهخنىڭ شاخچىالپ، يوپۇرماقالپ 

شۇڭا ئائىله شهجهرىسى تۇرۇغۇزۇشتا دهرهخ . كۆكلىشىگه، زورىيىپ بېرىشغا ئوخشىتىشقا بولىدۇ

جهرىسىنىڭ سخېمىسى دهرهخ شهكىللىك ئائىله شه. شهكلىنى تهدبىق قىلىشقا بولىدۇ
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  :تۆۋهندىكىچه

  
.  دهرهخ شهكىللىك شهجهره سخېمىسىنى يهنه ئهجداد شهجهرىسى تهرزىده تۈزۈشمۇ مۇمكىن

بۇنىڭدا نۆۋهتتىكى پهرزهنت دهرهخنىڭ يىلتىزىغا ئورۇنالشتۇرۇلۇپ، شاخ ۋه يوپۇرماقالر ئارقىلىق 

بىر كىشىنىڭ . زىپ كۆرسىتىلىدۇئۇ كىشىنىڭ ئاتا ۋه ئانا تهرهپتىكى بىۋاسته ئهجدادلىرى تى

تهرتىبىده كۆپىيىپ بارىدىغانلىقى ئۈچۈن، شاخ ۋه يوپۇرماقالر ... ، 16، 8، 4، 2ئهجدادلىرى 

  :خۇددىي تۆۋهندىكىدهك. سىممېترىك ھالهتته شهجهرىگه ئورۇنلىشىدۇ
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 سهنئهتلىك، كۆرۈنىشى چىرايلىق ھهم ئوبرازلىق دهرهخ شهكىللىك شهجهره سخېمىسى

شهجهره تۈزگۈچى شهجهرىگه كىرگۈزۈشنى (پ، ئۇ ئوبدان اليىھهلهنسه، بىر جهمهت ئىچىدىكى بولۇ

الر ۋالدئهمما شهجهرىده تىزىلىدىغان ئه. نۇرغۇن ئهزاالرنى ئۇنىڭغا كىرگۈزگىلى بولىدۇ) ئويلىغان

، ه د-بهك كۆپ بولۇپ كهتسه، دهرهخنىڭ شاخ ۋه يوپۇرماقلىرىنى بهك كۆپهيتىشكه توغرا كېلىدۇ 

دهرهخ شهكىللىك شهجهره . دهرهخ كېلهڭسىز بولۇپ قالىدۇ، اليىھهلهشمۇ قىيىن بولۇپ قالىدۇ

بېكىتىلگهن دهسلهپكى ئهجداد : سخېمىسىنى سىزىشتا دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك نۇقتىالر شۇكى

ا دهرهخنىڭ يىلتىزىغا ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ، ئۇنىڭدىن تۇغۇلغان پهرزهنتلهر دهرهخنىڭ غول شاخلىرىغ

شۇ بويىچه بولغاندا، دهسلهپكى ئهجدادنىڭ قانچه پهرزهنتى بولسا ياكى ئۇنىڭ . ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ
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پهرزهنتلىرىدىن قانچىلىك كىشى بايقالغان بولسا، دهرهخنىڭ غول شېخىمۇ شۇنچه قىلىپ 

رزده مۇشۇنداق ته. ئۇالرنىڭ پهرزهنتلىرى يهنه تارماق شاخالرغا ئورۇنالشتۇرۇلسا بولىدۇ. سىزىلىدۇ

نى ) نۆۋهتته ياشاۋاتقان ئاخىرىقى بوغۇن (شاخالرنى داۋامالشتۇرۇپ، ئهڭ ئهخىرىقى ئهۋالدالر

دهرهخ شاخلىرىنى ئهۋالد سانىغا قاراپ . يوپۇرماق شهكىللىرىنىڭ ئىچىگه ئورۇنالشتۇرۇشقا بولىدۇ

كى ئارقىلىق يا"  چىگرا سىزىقىبوغۇن"تهڭشىگهندىن باشقا، ھهر بىر بوغۇننىڭ پهرقىنى 

  .ىگهنده، شهكىل تېخىمۇ چۈشىنىشلىك بولىدۇئوخشىمىغان رهڭلهر ئارقىلىق ئىپادىل

  مۇنار شهكىللىك شهجهره سخېمىسى. 2

 ئهمما ئۇنى يهنه ئهجداد . شهجهرىسىگه تهۋهدۇرۋالدمۇنار شهكىللىك شهجهره سخېمىسى ئه

يىھهلهشكىمۇ ۋالد شهجهرىسى شهكلىده ال ئه–شهجهرىسى شهكلىده سىزىشقا، ھهتتا ئهجداد 

 بوغۇن قاتلىمىنى ئىنتايىن ئېنىق كۆرسىتىشكه بولىدىغان سخېما بولۇپ، ئۇنى تىك بۇ .بولىدۇ

  . مۇمكىنمۇنار شهكىللىك شهجهره ۋه يانتۇ مۇنار شهكىللىك شهجهره دهپ ئىككى جىلغا ئايرىش 

ىغا تىك مۇنار شهكىللىك شهجهرىده مۇنارنىڭ ئهڭ ئۈستۈنكى تهرىپى شهجهره تۇرغۇزغۇچ

مهلۇم بولغان تۇنجى ئهجدادتىن باشلىنىپ، ئۇنىڭدىن كۆپهيگهن ئهۋالدالر مۇنارنىڭ ئاستىغا رهت 

بىر ئهجدادتىن تۇغۇلغان پهرزهنتلهر ۋه ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرى كۆپ . ى بويىچه تىزىلىدۇتهرتىب

مۇنار بولىدىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرنى ئاستىدىن ئۈستىگه قاتالمالرغا ئايرىپ يېزىش بىلهن، 

تىك مۇنار شهكىللىك شهجهره سخېمىسى . ئۈستىدىن ئاستىغا تهدرىجىي كېڭىيىپ بارىدۇ

  :تۆۋهندىكىچه
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) ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ ئىپادىلهش ئۇسۇلى بويىچه(يانتۇ مۇنار شهكىللىك شهجهرىده مۇنار 

هن دهسلهپكى ئهجداد مۇنارنىڭ ئوڭ ئوڭدىن سولغا قىيسايغان  ھالهتته ياتقۇزۇلىدۇ، بېكىتىلگ

تهرهپ ئۇچىغا ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ، ئۇنىڭدىن تۆرهلگهن ئهۋالدالر قاتالم بويىچه تهدرىجىي 

شۇنداق بولغاندا مۇنارنىڭ ئۇچى ئوڭ تهرهپته . كېڭهيتىلىپ سولغا قاراپ تهرتىب بويىچه تىزىلىدۇ

مهزكۇر . ده بولىدۇ) هڭ كهڭ تهرىپىيهنى ئ(تهرىپى سول بولىدۇ، ئاخىرىقى بوغۇنالر مۇنارنىڭ 

  .شهكىلنىڭ باشقا ئاالھىدىلىكلىرى تىك مۇنار شهكىللىك شهجهرىنىڭكى بىلهن ئوخشايدۇ

بۇنداق شهجهره سخېمىسىنىڭ ئارتۇقچىلىقى شۇكى، ئۇنىڭدا دهسلهپكى ئهجدادتىن 

نى، ھهتتا شاخلىنىپ چىققان نهچچه بوغۇن ئهۋالد بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، ئۇالرنىڭ ھهممىسى

ئايال جىنىسلىق ئهجدادالرنى، شۇنداقال ئهر جىنىسلىق ئهجدادالرنىڭ جۆرىلىرىنىمۇ بىرلىكته 

ھهر بىر كىشىنىڭ ئىسمى ئاستىغا رهسىمىنى، تۇغۇلغان ۋه ۋاپات . تىزىپ كۆرسىتىشكه بولىدۇ

مۇنار . اندۇربۇ شهكىل يهنه سىزىشقا ئاس. قاتارلىقالرنىمۇ قىستۇرۇشقا بولىدۇ... بولغان ۋاقتى، 

بۇ . شهكىللىك شهجهره سخېمىسىنىڭ كۆرۈنىشى ئانچه چىرايلىق بولماسلىقتهك كهمچىلىكى بار

شهكىلنى سىزغاندا ھهر بىر بوغۇنالر ئوتتۇرىسىدىكى شهكىل پهرقىنى گهۋدىلهندۈرۈش بىلهن بىر 

ارىلىقىنىڭ ۋاقىتتا، ھهر بىر كىشىنىڭ ئىسمىنى كاتهكچه ئىچىگه ئېلىش، ھهر بىر كاتهكچىنىڭ ئ

يهنه بىر نۇقتا شۇكى، كاتهكچىلهردىكى ئهر جىنىسلىق . تهڭپۇڭ بولۇشىغا دىققهت قىلىش كېرهك

ۋه ئايال جىنىسلىق كىشىلهرنىڭ ئىسىملىرىنى ھهم ئۇالرنىڭ بهزى ئهھۋاللىرىنى سىمۋوللۇق تهرزده 

ىتىلىدىغان شهجهره ئۈچۈن ئىشل ئالدىنقى پاراگراپتىكىبۇ جهھهتته . ئىپادىلشكىمۇ بولىدۇ

ئۇنىڭدىن باشقا، بۇ خىل شهجهرىده ھهر بىر .  پايدىلىنىشقا بولىدۇسىمۋوللۇق بهلگىلهردىن

  .شىمىغان رهڭلهر بىلهن بېزهش ئارقىلىق، بىر بىرىدىن پهرقلهندۈرۈشكه بولىدۇخبوغۇننى ئو

  قۇياش شهكىللىك شهجهره سخېمىسى. 3

 چهمبهرنىڭ مهركىزىگه ئورۇنالشتۇرۇپ، بىر جهمهتنىڭ بېكىتىلگهن دهسلهپكى ئهجدادىنى بىر

ئۇنىڭدىن شاخلىنىپ چىققان ئهۋالدالرنى چهمبهر مهركىزىنىڭ ئهتراپىغا بوغۇن تهرتىبى بويىچه 
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قۇياش شهكىللىك شهجهره "بۇنداق سخېمىنى . تهكشى سىزىپ ئورۇنالشتۇرۇشقا بولىدۇ

داد شهجهرىسىگه تهۋه قۇياش شهكىللىك شهجهره سخېمىسى ئهج. مۇمكىندهپ ئاتاش " سخېمىسى

مهركىزىگه شهجهره تۇرغۇزغۇچىغا مهلۇم بولغان تۇنجى ) چهمبهر(بۇنداق سخېمىدا قۇياش . بولىدۇ

ى بويىچه تهرتىبشۇ ئهجدادتىن ئاپىرىده بولغان ئهۋالدالر بوغۇن . ئهجداد ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ

  .تۇرۇلۇپ داۋام قىلدۇرۇلىدۇقۇياشتىن چىققان نۇر مهنىسىدىكى  تارماق چهمبهرلهر ئىچىگه ئورۇنالش

  :قۇياش شهكىللىك شهجهره سخېمىسى تۆۋهندىكىچه

  
  

بۇنداق شهجهره سخېمىسىنىڭ شهكلى چىرايلىق بولسىمۇ، ئهمما نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ 

ئىسمىنى بوغۇن تهرتىبى بويىچه تهرتىبلىك تىزىپ، تارماق چهمبهرلهر ئىچىگه ئورۇنالشتۇرۇش بىر 

ىلده بېكىتىلگهن دهسلهپكى ئهجداد ئورۇنالشتۇرۇلىدىغان مهركهزدىكى بۇ شهك. قهدهر قىيىندۇر

چهمبهر ئۇنىڭدىن شاخلىنىپ چىققان تارماق چهمبهرلهردىن چوڭراق سىزىلىشى، تارماق چهمبهرلهر 
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.  ھهمشىرىلهرنىڭ سانىغا قاراپ بېكىتىلىشى الزىم–شۇ چهمبهرلهر ۋهكىللىك قىلغان قېرىنداش 

ر قانچه چهمبهرنى شاخالتماقچى بولساق، شۇ چهمبهر ئىچىگه ئىسمى يهنى، بىر چهمبهردىن بى

  .يېزىلغان كىشىنىڭ قانچه پهرزهنتى بولسا شۇنچه تارماق چهمبهر سىزىش كېرهك

  ھىالل ئاي شهكىللىك شهجهره سخېمىسى. 4

 بىر سىزىشقا بۇ . د شهجهرىسىگه تهۋهدۇرۋالھىالل ئاي شهكىللىك شهجهره سخېمىسىمۇ ئه

كۈل سخىما بولسىمۇ، ئهمما ياخشى اليىھهلهنسه، كۆرۈنۈشى چىرايلىق ۋه سىغىمچانلىقى مۇش قهدهر

بۇنىڭدا ئهڭ چوڭ ھىالل ئايغا شهجهره .  بولۇپ پۈتىدۇشهجهره سخمېىمسى بولۇپيۇقىرى 

ى تهرتىبتۇرغۇزغۇچىغا مهلۇم بولغان تۇنجى ئهجداد يېزىلىپ، ئۇنىڭدىن كۆپهيگهن ئهۋالدالر بوغۇن 

.  ئايرىم ھالدا ئاي شولىسى شهكلىدىكى نۇر چهمبهرلىرى ئىچىگه ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ-رىم بويىچه ئاي

  :ھىالل ئاي شهكىللىك شهجهره سخېمىسىنىڭ شهكلى تۆۋهندىكىچه
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  :يهلپۈگۈچسىمان شهجهره سخېمىسى. 5

يېــرىم چهمــبهر شــهكلىنى دهل ئوتتۇرىــدىن ئىككىــگه بۆلــۈپ، ئــوڭ تهرهپــكه ئاتــا جهمهت 

ى، ســـول تهرهپـــكه ئانـــا جهمهتتىكـــى ئهجـــدادالرنى بوغـــۇن قـــاتلىمى بـــويىچه ئهجـــدادالرن

ئورۇنالشــتۇرۇپ ســىزىش ئــارقىلىق، يهلپۈگــۈچ شــهكىللىك شــهجهره سخېمىــسىگه ئېرىشىــشكه 

ھهربىـر بوغـۇن ئىلگىـرى سۇرۇلگهنـسىرى ئهجـدادالرنىڭ ئاتـا ۋه ئانـا تهرهپ بۇنىڭـدا . بولىدۇ

ــايرىم ــايرىم يې-ئهجــدادلىرى ئوخــشاشال ئ ــدۇئ ــۇ ســىخىمىنى بايقالغــان ئهجــدادالرنىڭ . زىلى ب

كۆپىيىــشىگه ئهگىــشىپ بوغــۇننى ئىپــادىلىگۈچى چهمبهرلهرنــى داۋاملىــق كېڭهيتىــپ قوشۇشــقا 

ـــدۇ ـــسىگه تهۋهدۇر .بولى ـــداد شهجهرى ـــسىمۇ ئهج ـــهجهره سخېمى ـــهكىللىك ش ـــۈچ ش . يهلپۈگ

  :تۆۋهندىكىسى يهلپۈگۈچ شهكىللىك شهجهرىنىڭ بىر قانچه شهكلىدۇر

 

داق شهجهره سخېمىسىدا بايقالغان بىۋاسته ئهجدادالر قانچه بوغۇن بولۇشىدىن بۇن

قهتئىينهزهر، ئۇالرنى خۇددىي يۇقىرىدىكى سخېمىدا كۆرسىتىلگهندهك چهمبهرنىڭ قاتلىمىنى 

تۆۋهندىكىسى بولسا سهككىز بوغۇنلۇق . كېڭهيتىش ئارقىلىق ئورۇنالشتۇرۇشقا بولىدۇ

  .ىدۇريهلپۈگۈچسىمان شهجهره سخېمىس
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  :چهمبهرسىمان شهجهره سخېمىسىنى يهنه مۇنداق سىزىشقىمۇ بولىدۇ  

  
  

  قوش تهرهپلىك ئهجداد شهجهرىسى. 6  

بوغۇنغا تهۋه پهرزهنتنى ) ياكى ئهڭ ئاخىرىقى(بۇ بىر چهمبهر ياكى كهتهكچه ئىچىگه نۆۋهتتىكى   
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ا ۋه موما ئهجدادالرنى تهرتىپ يېزىپ، ئىككى تهرهپتىكى كاتهكچه ياكه چهمبهر يايلىرى ئىچىگه بوۋ

ۋه قاتالم بويىچه تىزىپ شهكىللهندۈرىلىدىغان شهجهره سخېمىسى بولۇپ، بۇمۇ ئهجداد 

  .شهجهرىسىگه تهۋهدۇر

  

  

  

  

  



 247 

   تىك ئهجداد شهجهرىسى.7

شهجهره سخېمىسىگه نوقۇلال ئاتا جهمهتتىكى ئهر ۋه ئايال   

ىچه ئهجدادالرنىڭ ئىسىملىرىنى ئۇالرنىڭ باشقا قىسق

تهپسىالتلىرى بىلهن بىلله كىرگۈزمهكچى بولغاندا، ئۇنداقتا 

بۇ سخېمىدىكى ئهر ۋه . ياندىكى سخېمىنى ئىشلىتىشكه بولىدۇ

خوتۇننىڭ ناملىرىنىڭ تېگىدىكى بوش ئورۇنغا شۇ كىشىلهرنىڭ 

تۇغۇلغان ۋه ۋاپات بلغان ۋاقتى ھهم ئورنى قاتارلىق مهزمۇنالرنى 

ئۇالرنىڭ سۈرىتى بار بولسا ئۇالرنىمۇ ئهگهر . كىرگۈزۈشكه بولىدۇ

  .قىستۇرۇپ شهجهره مهزمۇنىنى مولالشتۇرۇشقا بولىدۇ

  

  غانالر ئۈچۈن شهجهره سخېمىسىنىكاھالن كۆپ قېتىم .8

كۆپ قېتىم ) جۈملىدىن ئهرلهر ۋه ئايالالر(ئهجهدادالر ئارىسىدىكى بهزى كىشىلهر 

لهر بار بولىدىغانلىقى سهۋهبىدىن، مۇنداق نىكاھالنغان بولۇشى ھهم ئهشۇ نىكاھالردىن پهرزهنت

خهلقئارا نهسهبشۇناسلىقتا ئهۋالد . هجهرىدىمۇ توغرا ئهكس ئهتتۈرۈش الزىممۇناسىۋهتنى ش

 ئۇسۇل مۇنداق  ئۈچۈنشهجهرىسىده كۆپ قېتىم نىكاھلىق بولغانالرنىڭ ئهھۋالىنى ئىپادىلهش

  . قوللىنىلىدۇ

           بىرىنچى خوتۇنى

  نچى خوتۇنى        ئىككى

  

)                      1)                    (2(  
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 كېيىن –يۇقىرىدىكى شهكىلده بېرىلگهن ئۈستىدىكى ئىككى چهمبهر بىر ئهر ئىلگىرى 

 ئانا ۋه پهرزهنتلهر –نىكاھ مۇناسىۋىتىنى ۋه ئاتا . نىكاھىغا ئالغان ئىككى ئايالنى كۆرسىتىدۇ

 ئايرىم ھالدا –لهر ئايرىمى ) 2(ۋه ) 1(تىنقى ئىككى بۆلهكتىكى مۇناسىۋىتىنى بىلدۈرىدىغان ئاس

ئهلۋهتته، بىر . بىرىنچى ۋه ئىككىنچى خوتۇننى ھهم ئۇالردىن تۇغۇلغان پهرزهنتلهرنى كۆرسىتىدۇ

كىشىنىڭ ھاياتىدىكى نىكاھ قېتىم سانىنى يۇقىرىدىكى پرىنسىپ ئاساسىدا شهجهره سخېمىسىدا 

ئايال كىشى ناۋادا كۆپ قېتىم نىكاھالنغان بولسا، ئوخشاشال . دۇئوخشاشال ئىپادىلهشكه بولى

  .بۇنداق ئهھۋالنىمۇ شهجهرىده كۆرسىتىشكه تامامهن بولىدۇ

  بېقىۋېلىنغان پهرزهنتلهر ئۈچۈن شهجهره سخېمىسى. 9

 ناۋادا بېقىۋېلىنغان پهرزهنتلهرنىڭ مهزكۇر مۇناسىۋىتى ئېنىق بايانب جهمهت نهسهبنامىىسىده

 ئانىسى بىلهن بېقىۋالغان ئاتا – بولسا، ئۇنداقتا بېقىۋېلىنغۇچى كىشى ئۈچۈن ئۆز ئاتا قىلىنغان

 ئانىسى ھهم ئۇالرنىڭ ئهجدادلىرىنى شهجهرىده ئىپادىلهش زۆرۈرىيىتى تۇغۇلسا، ئۇنداقتا –

 ئهۋالدالرنى تىزىپ كۆرسىتىدىغان يۇقىرىدىكى –بېقىۋېلىش مۇناسىۋىتىده بولمىغان ئهجداد 

خېمىلىرىنى ئىشلهتمهستىن، بهلكى مهزكۇر مۇناسىۋهتنى ئهكس ئهتتۈرۈپ بېرهلهيدىغان شهجهره س

   .شهجهره شهكلىنى ئىشلىتىشكه توغرا كېلىدۇ

نى  ئهجدادلىرى - نىڭ ئاتا الر ئانىسى بىلهن ئۇ–بېقىۋېلىنغۇچى كىشى ئۈچۈن ناۋادا ئۆز ئاتا 

ىنى بىرال ۋاقىتتا بىر شهجهرىده رهجدادلى ئانىسى بىلهن ئۇالرنىڭ ئ–ۋه بېقىۋالغۇچى ئاتا 

ه شهكىلىنى  شهجهرتۆۋهندىكىده چهمبهر شهكىللىككۆرسىتىشكه توغرا كهلگهنده، ئۇنداقتا ئۇنىڭ 

  .قوللىنىشى مۇۋاپىقتۇر
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ىدىكى ئائىلىسى بىلهن بېقىۋالغان ئائىلبۇ شهكىلده بېقىۋېلىنغان پهرزهنتنىڭ ئهسلىي 

 ئانا –چهمبهرنىڭ يېرىمىدا ئهسلىي ئاتا . هر شهكلىده كۆرسهتكىلى بولىدۇئهجدادالرنى بىرال چهمب

 ئانىسى ۋه ئۇالرنىڭ ئهجدادلىرىنى تولۇق –ۋه ئهجدادلىرى، قالغان يېرىمىدا بېقىۋالغان ئاتا 

ئۇنىڭ ئۈستىگه پهرزهنت چهمبهر مهركىزىگه ئورۇنالشتۇرۇلۇش ئارقىلىق، . كۆرسهتكىلى بولىدۇ

 يۇقىرىقى چهمبهرنى .ۇ روشهن كۆرسىتىلىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه بولىدۇئۇنىڭ ئورنى تېخىم

   . كۆپلىكىگه قاراپ كېڭهيتىشكه تامامهن بولىدۇ–ئېنىقالنغان ئجدادالرنىڭ ئاز 

ه سخېمىلىرىدىن بىر قانچىنى شهجهريۇقىرىدا خهلقئارادا كۆپ ئىشلىتىلىدىغان 

تۈزۈشكه مۇتلهق بىر خىل شهكىلنى ىنى قانداق شهكىلده ئهلۋهتته، شهجهر. تونۇشتۇردۇق

ياكى بىر (پرىنسىپ جهھهتتىن قارىغاندا بىر جهمهتتىكى بارلىق . بهلگىلهپ بهرگىلى بولمايدۇ

 ئهۋالدلىق تهرتىبىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرهلهيدىغان ھهر قانداق - كىشىلهرنىڭ ئهجداد ) قىسىم

 ئهۋالدلىق -ىلهرنىڭ ئهجداد ئهمما، جهمهتلهردىكى كىش. سخېمىنى شهجهره دېيىشكه بولىدۇ

ته تۈزۈپ قويىدىغان تهرتىبمۇناسىۋىتى قانۇنىيهتلىك بولغىنىغا ئوخشاش، شهجهرىمۇ خالىغان 

شهجهرىنى قانداق تۈزۈش ئۆز نۆۋىتىده بىر جهمهتته بايقالغان . قانۇنىيهتسىز نهرسه ئهمهستۇر

مىنى شهجهرىده تىزىپ  كۆپلىكى، ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى ياكى بىر قىس-ئهجدادالرنىڭ ئاز 
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كۆرسىتىش زۆرۈرىيىتى، شهجهره تۈزگۈچىلهرنىڭ ئاتا تهرهپ ئهجدادلىرىنى ياكى ئۇنىڭدىكى ئۆزى 

 ئانا ھهر –بىلهن بىۋاسته قانداشلىق مۇناسىۋهتكه ئىگه بولغان كىشىلهرنىال تىزىش ياكى ئاتا 

. رغا باغلىق بولىدۇئىككى تهرهپتىكى ئهجدادالرنى تىزىپ كۆرسىتىشتىكى خاھىشى قاتارلىقال

ئۇنىڭدىن سىرت، شهجهرىنىڭ يۆنىلىشى ئهجدادتىن ئهۋالدقا قاراپ داۋاملىشامدۇ ياكى ئهۋالدتىن 

ئهجدادقا قاراپ داۋاملىشامدۇ، دېگهن بۇنداق ئويلىنىشمۇ شهجهرىنىڭ شهكلىگه ھهل قىلغۇچ 

  .تهسىر كۆرسىتىدۇ

 قايسى خىللىرى جهمهت نهسهبنامىسىده يۇقىرىدىكى شهجهره سخېمىلىرىنىڭ

: قوللىنىلىشىدىن قهتئىينهزهر، تۆۋهندىكى بىر قانچه نۇقتىغا دىققهت قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

يهنى، . بىرىنچىدىن، نهسهبنامىده شهجهره سخېمىلىرىدىن بىرىال ئىشلىتىلىشى ناتايىن

ى ئاخىرىقى نهسهبنامىدىكى ھهر بىر بوغۇنغا ئائىت تهپسىالتالر بۆلىكىده شۇ بوغۇندىكى كىشىلهرن

بوغۇن سۈپىتىده تونۇپ تۇرۇپ، ئۇالرنىڭ ئىككى بوغۇن ئهجدادى بىلهن قوشۇپ جهمئىي ئۈچ 

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، ئاخىرىدا پۈتۈن . بوغۇنلۇق شهجهره سخېمىسىنى سىزىپ قىستۇرۇشقا بولىدۇ

جهمهتنىڭ نهسهب مۇناسىۋىتىنى ئهكس ئهتتۈرىدىغان بىرقانچه شهجهره سخېمىسى، جۈملىدىن 

بىر بىۋاسته ئهجدادالر شهجهرىسى، دهسلهپكى ئهجدادتىن تۆرهلگهن ئهۋالدالر شهجهرىسى، قۇدا 

....  باجىلىق مۇناسىۋهتنى ئهكس ئهتتۈرىدىغان شهجهره، بېقىۋېلىنغانالرنىڭ شهجهرىسى، –

قاتارلىقالرنى قىستۇرۇشقا بولىدۇ؛ ئىككىنچىدىن، قايسى خىلدىكى شهجهره سخېمىسى 

هر بىر شهجهرىدىكى كاتهكچه ياكى چهمبهر ۋه باشقا ھهر قانداق شهخس ئىسمى ئىشلىتىلسۇن، ھ

شهىسنىڭ ئىسمىنى يالغۇزال يېزىش ياكى ئاتىسىنىڭ ئىسمى بىلهن قوشۇپ  يېزىلىدىغان جايالرغا

 تهخهللۇسى، ئهمما شهخسلهرنىڭ. يېزىشنى ھهر كىشى ئهھۋالغا قاراپ بهلگىلىسه بولىدۇ

 تهخهللۇسى، ھۆرمهت نامى، ياكى دىنىي شهىسلهرنىڭ. رىيىتى بولمايدۇنى يېزىشنىڭ زۆرۈفامىلىسى

فامىلىسىنى بولسا تېخىمۇ يېزىشنىڭ ھاجىتى .  بولىدۇئهمهل نامىنى يېزىق قىسمىدا خاتىرلهش زۆرۈر

فامىلىلىك جهمهتنىڭ  ⅩⅩⅩ« ۋه ئۇنىڭ ئىچىدىكى  شهجهره ھامانچۈنكى، نهسهبنامه . يوق



 251 

 بولغاچقا، فامىلىنىڭ شۇ نهسهبنامه ۋه شهجهرىده خاتىرلهنگهن  دهپ ئاتىلىدىغان»شهجهرىسى

 ئۇنى يهنه ھهر بىر شهخس ئىسمىنىڭ ،بارلىق شهخسلهرگه ئورتاق بولۇشى ئېتىبارى بىلهن

  .ئارقىسىدا تهكرارالشنىڭ ھاجىتى بولمايدۇ
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  خاتىمه

                                                  

تارىخى ئۈستىده ئىزدىنىشى ئۇالرنىڭ ئۆزلىرنىڭ كىلىپ ) جهمهت(كىشىلهرنىڭ ئائىله 

نىڭ تارىخى ئۈستىدىكى  )جهمهت( ئائىله. بهسىگه بولغان قىزىقىشى سهۋهبىدىندۇرچىقىش مهن

 ئىنسان ، بهلكىبولماستىنئىزدىنىش ۋه ئۇنىڭغا قىزىقىش يېقىنقى دهۋرلهرده پهيدا بولغان ئىش 

ئۆز ئهجدادلىرىنىڭ تارىخى ئۈستىده  شۇنىڭ بىلهن بىرگه، .تهبئىتىدىكى بىرخىل ئاالھىدىلىكتۇر

ئهھمىيهتلىك كۆڭۈل ئېچىش پائالىيىتى  كهم دېگهندىمۇ بىرخىل ھهر بىر كىشى ئۈچۈن ئىزدىنىش

بىز بۇ كىتابنى ئۇيغۇر ئوقۇرمهنلىرىنىڭ ئارىسىدا كۈنسېرى ئويغىنىۋاتقان تارىخ ئېڭى . بوالاليدۇ

ھهم فامىله قوللىنىش يۈزلىنشىگه ئهگىشىپ بارلىققا كېلىۋاتقان ئهجدادالر ئۈستىده ئىزدىنىش 

ىنلىقىنى نهزهرىيىۋى يېتهكچىلىك بىلهن تهمىن ئېتىش، رايونىمىزنىڭ نهسهبشۇناسلىق قىزغ

تهتقىقاتىغا دهسلهپكى قهدهمده ئاساس سېلىش ھهمده كىشىلهرنىڭ نهسهبشۇناسلىق تهتقىقاتىنى 

ئىلمىي رهۋىشته ئېلىپ بېرىشىنى ئىلمىي يېتهكچىلىك بىلهن تهمىن ئېتىش مهقسىدىده يېزىپ 

شۇناسلىق ئىنساننىڭ شۇغۇللىنىش تارىخى نۇقتىسىدىن قارىغاندا بهك قهدىمىي نهسهب. چىقتۇق

پهن، ئهمما ئىلمىي مهنىده سىستېم ئېلىپ بېرىلىش نۇقتىسىدىن قارىغاندا بىزده ياش بىر پهن 

بولۇش سۈپىتىده، بۇ كىتابىنىڭ پۈتۈپ چىقىشى نهسهبشۇناسلىق تهتقىقاتى نهزهرىيهلىرى بويىچه 

ىرىالشقانلىقى بولماستىن، بهلكى دهل ئهكسىچه باشالنغانلىقىنىڭ بىر بهلگىسى ئىزدىنىشنىڭ ئاخ

بۇ كىتابنى يېزىش جهريانىدا كانادا كالگارى ئۇنىۋېرسىتېتى ئىجتىمائىي پهنلهر . بولۇپ قالغۇسى

 ئهپهندى ماڭا (Doyle Hatt)ئىنىستىتۇتى ئىنسانشۇناسلىق فاكۇلتېتىدىكى دوكتۇر دويل خات 

نهزهرىيهۋىي يېتهكچىلىك ھهم ئهمهلىي نهسهبشۇناسلىق مىساللىرى بىلهن تهمىن كۆپ رىغبهت، 

كىتاب يېزىلىش . مۇشۇ مۇناسىبهت بىلهن مهن دوكتۇر دويل خاتقا كۆپ رهھمهت ئېيتىمهن. ئهتتى

جهريانىدا ئىگىلىگهن ماتېرىيالالرنىڭ چهكلىك بولۇشى ھهم ئىزدىنىشنىڭ تېيىز بولۇشىدهك 

ئىشىنىمىزكى، مۇشۇ . ن، كىتابتا بهزى نۇقسانالر ساقالنغان بولۇشى مۇمكىنسهۋهبلهر تۈپهيلىدى
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خىلدىكى تىرىشچانلىقالر ئارقىلىق ئۇيغۇرالردا نهسهبنامه يېزىش ئهنئهنىسى قايتىدىن باش 

شۇنداقال رايونىمىزدىكى نهسهبشۇناسلىق تهتقىقاتى . كۆتۈرۈپ تىرىلگۈسى ھهم ئومۇمالشقۇسى

 . يىلتىزلىرى ئۈستىدىكى ئىزدىنىش ئىشلىرى كۈنسايىن چوڭقۇرالشقۇسى–ۋهخهلقنىڭ ئۆز نهسهب 
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