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 كائىناتنى تەكشۈرۈش پۈتۈن دۇنيا ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم

 —ئاپتورنىڭ كىرىش سۆزى --

 

 
 

Biliwal.com  يىلى مەن بىلەن يازما سۆھبەت ئۆتكۈزۈپ، سۆھبەت خاتىرىسىنى -2005تورى

biliwal.com  ۋە ۋەتەندىكى بىر قىسىم باشقا ئۇيغۇرچە تورالرغا چىقىرىشنى باشلىغاندىن كېيىن، مەن

NASA كائىناتقا ئائىت يېڭىلىقالرنىمۇ ئۇيغۇرچە قىسقا ماقالە قىلىپ يېزىپ، ئۇالرنى بىر قىسىم  ۋە

ئۇيغۇرچە تورالرغا چىقىرىشنى باشلىدىم. مەن تونۇشتۇرغان يېڭىلىقالرنىڭ بىر قىسمىنى ئىدارىمىزنىڭ تور 

ن ئىزچىل تۈردە بېتىدىن ئالدىم )ۋەتەندىكىلەرنى يېڭىلىقالردىن خەۋەرلەندۈرۈپ قويۇش ئۈچۈن، مە

ئىدارىمىزنىڭ تور بېتىگە ھەر كۈنى دېگۈدەك قاراپ تۇردۇم(. شۇنداقال بىزنىڭ ئىدارىمىزدە 

ئۆتكۈزۈلگەن ئىلمىي دوكالت يىغىنلىرى ۋە لېكسىيىلەرگە ئىمكانقەدەر تولۇق قاتنىشىپ، يېڭىلىقالرغا 

. مۇھىم ۋە چوڭ خەۋەرلەرنى ئائىت يەنە بىر قىسىم ئۇچۇرالرغا ئاشۇنداق پائالىيەتلەردە ئېرىشتىم

چۈشۈرۈپ قويماسلىق ئۈچۈن، ھەر قانچە ئالدىراش بولۇپ كەتسەممۇ ئۆزۈمنىڭ بىر قىسىم ۋاقتىنى چوقۇم 

مۇشۇ ئىشقا ئاجراتتىم. بۇ ئىشالر ھازىر مەن ئۈچۈن بىر ئادەتكە ئايالندى. تەييارلىغان ئاشۇنداق 

« كائىناتتىكى ئىشالر»تور بېتىنىڭ  mmeripet.coيازمىالرنىڭ بىر قىسمىنى مەن ئۆزۈمنىڭ 

دە « http://www.meripet.com/Kainat/»سەھىپىسىگە قويۇپ ماڭغان بولۇپ، ئۇالر ھازىرمۇ 

ۋە كائىناتقا ئائىت كىچىك خەۋەرلەر بۇ يەردىكى يازمىالردىن  NASAبار. مەن ھەر يىلى تەييارلىغان 

 يۇپ قويۇشقا ئۈلگۈرەلمەي قالدىم.خېلىال كۆپ بولۇپ، قالغانلىرىنى مەرىپەت تورىغا قو

بۇ ماقالىنى ھېچ كىمدىن سورىماي، مەنبەسىنى بەرگەن » مەن ھەر بىر پارچە ماقالىنىڭ ئاخىرىدا 
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دەپ ئىزاھات بېرىپ، تورداشالرنىڭ ماقالەمنى « ئاساستا باشقا ھەر قانداق تورغا چىقارسىڭىز بولۇۋېرىدۇ

رۈپ قويۇشقا يول قويغانلىقىم ئۈچۈن، مېنىڭ ماقالىلىرىم بىر يەردىن يەنە بىر يەرگە خالىغانچە كۆچۈ

يىلىمۇ بىر قېتىم مەن -2007يىلىمۇ ياكى -2006تورالردا كەڭ تۈردە تارقىلىپ يۈردى. مەسىلەن، 

( Googleئۆزۈمنىڭ بىر پارچە ماقالىسىنىڭ ئۇيغۇرچە تورالردىكى تارقىلىش ئەھۋالىنى گۇگۇل )

ئارتۇق ئۇيغۇرچە تورالرغا كۆچۈرۈپ چىقىرىلغانلىقىنى بىلدىم،  تىن 50ئارقىلىق تەكشۈرۈپ، ئۇنىڭ 

ھەمدە ئۇ ئەھۋالدىن ئىنتايىن قاتتىق خۇشالالندىم. ئەمما مەن ئۇيغۇرچە ماقالە يېزىشنى باشلىغان 

يىلىدىن ھازىرغىچە ئۇيغۇر دىيارىدا ئاجايىپ چوڭ ئۆزگىرىشلەر بولۇپ كەتتى. ھازىر بولسا -2005

ىق ئۇيغۇرچە تورالرنىڭ كۆپىنچىسى تاقىلىپ كەتتى. تاقالمىغانلىرى بولسا مەن بىلىدىغان داڭل

قويۇلدى. گەرچە مەن ئۆزۈمنىڭ بارلىق يازمىلىرىنى ساقالپ قويغان بولساممۇ، « توڭلىتىپ»

بۈگۈنكىدەك بىر كۈننىڭ كېلىدىغانلىقىنى ئالدىن پەرەز قىلمىغان بولغاچقا، يازمىلىرىمغا چۈشكەن 

ۋاقتىدا ساقالپ قويماپتىمەن. بۇ ئەھۋالنى بۇ قېتىم مەزكۇر تور كىتابىنى تەييارالش ئىنكاسالرنى ئۆز 

ئۈچۈن ئۆزۈم ساقالپ قويغان ھۆججەتلەرنى ئىزدەپ كۆرگەندىن كېيىن ئاندىن بىلدىم. ھازىر بۇ ئىشقا 

رگىيە كۆڭلۈم بەكمۇ يېرىم. سەۋەبى، مەن ئوقۇرمەنلەرنىڭ ئىنكاسلىرىدىن ئىزچىل تۈردە ئىجابىي ئېنې

ياكى روھىي ئوزۇق ئېلىپ، ئۇالردىن ۋەتەندىكىلەرنىڭ يۈرەك ساداسىنى ئاڭالپ، ھەمدە ئۇالردىن 

يېڭى ئەقىل تېپىپ ۋە يېڭى بىلىملەرگە ئېرىشىپ كەلگەن ئىدىم. شۇڭالشقا مەن ئۈچۈن يازمىلىرىمغا 

كاسالرنى ساقالپ چۈشكەن ئىنكاسالر تولىمۇ قىممەتلىك بولۇپ، ئادەتتە ماقالىلىرىمگە چۈشكەن ئىن

قويۇپ، ھەر قېتىم ئۆزۈمدە يېڭى يازما تەييارالشقا ھېسسىيات پەيدا قىلىش زۆرۈر بولۇپ قالغاندا، بۇرۇن 

ساقالپ قويغان ئىنكاسالرنىڭ بىر قىسمىنى ئوقۇپ چىقاتتىم. تەلىيىمگە يارىشا بىر ئۇيغۇرچە مۇنبەردە 

ئىناتقا ئائىت يازمىالر بار ئىكەن. شۇنىڭ ۋە كا NASAيىلىدىن باشالپ چىقارغان -2014ھازىر مەن 

بىلەن ئۇ يازمىالرنىڭ ئاستىدىكى ئۆزۈم مۇۋاپىق كۆرگەن ئىنكاسالرنى دەرھال ساقلىۋالدىم. ھەمدە 

 دېگەن ئارزۇ بىلەن مەزكۇر كىتابنىڭ ئاخىرىغا كىرگۈزۈپ قويدۇم.« ساقلىنىپ قالسۇن»ئۇالرنى 

يىلىنىڭ بېشىغىچە تەييارالپ، -2016نىڭ بېشىدىن يىلى-2014مەن مەزكۇر كىتابقا پەقەت ئۆزۈم 

ۋە كائىناتتىكى يېڭىلىقالرغا ئائىت ئۇزۇنراق ماقالىلەرنى  NASAئۇيغۇرچە تورالرغا چىقارغان 

كىرگۈزدۈم. كىتابنىڭ بەت سانىنى بەك كۆپ قىلىۋەتمەسلىك ئۈچۈن ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى ماقالىلەرنى بۇ 

 كىتابقا كىرگۈزمىدىم. 

مۇشۇنداق ھېچ قانداق پايدىسى تەگمەيدىغان ئىشالرغا پۇل ئىسراپ  NASA»دىن بەزىلەر مەن

قىلىۋاتقان ئىشالرنىڭ كەم دېگەندە  NASAدەپ سورايدۇ. مېنىڭچە « قىلىپ نېمە قىلىدۇ؟

 جەھەتتە پۈتۈن ئىنسانىيەت ئۈچۈن پايدىسى بار: 5تۆۋەندىكىدەك 

ىغاندا يەر شارى ئىنتايىن كىچىك. ئالەم . ئۆز ھالىتىمىزنى چۈشىنىش. ئالەم بوشلۇقىدىن قار1

بوشلۇقىدىن قارىغاندا يەر شارى ئىنتايىن ئاجىز. ئەمما ئىنسانالر ھازىرغىچە يەر شارىنى ئانچە ياخشى 

ئاسراپ كەلمىدى. كائىناتنى قانچە چوڭقۇر ۋە قانچە كۆپ چۈشەنسەك، يەر شارىنىڭ نەقەدەر كىچىك 

نۇپ يېتەلەيمىز. شۇنىڭ تۈرتكىسىدە ئىنسانالر يەر شارىنى ۋە ئاجىز ئىكەنلىكىنى شۇنچە ياخشى تو

 ئاستى قىلمايدىغان بولۇشى مۇمكىن.-ھازىرقىدەك ئاياق

. تەبىئىي بايلىق. يەر شارىدا ياشايدىغان نوپۇسنىڭ كۆپىيىشىگە ئەگىشىپ، يەر شارىدىكى 2

ۇقىدىكى بايلىقالرنىڭ چېكى يوق. تەبىئىي بايلىقالر ئىنتايىن تېز سۈرئەتتە ئازالپ مېڭىۋاتىدۇ. ئالەم بوشل

 ئالەم بوشلۇقى تېخنولوگىيىلىرى ئاشۇ بايلىقالردىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشتا ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدۇ.
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مىلياردقا يېقىن نوپۇس ياشايدىغان  7. نوپۇس مەسىلىسىنى ھەل قىلىش. ھازىر يەر شارىدا 3

دىن ئاللىقاچان ئېشىپ كەتتى. ئۇنىڭدىن باشقا، بولۇپ، بەزىلەرنىڭ قارىشىچە بۇ سان نورمال ئۆلچەم

ئايدا ئىنسانالر ئۆزلىرى كەلتۈرۈپ -11يىلى -2016دۇنياغا داڭلىق فىزىكا ئالىمى ستىۋىن ھاۋكىڭ 

چىقىرىدىغان بۇزغۇنچىلىقالر تۈپەيلىدىن، ئىنسانالر يەر شارىدا ئەڭ كۆپ بولسا يەنە بىرەر مىڭ يىل 

بىر ئۇسۇلى قۇياش -رنى ئۇنىڭدىن كېيىن ساقالپ قېلىشنىڭ بىردىنياشىيااليدىغانلىقىنى، ئىنسانال

 سىستېمىسىدىكى باشقا بىر جايدا بىر تۇرالغۇ جاي بەرپا قىلىش ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى.:

http://www.sciencealert.com/humanity-only-has-around-1-000-years-left

-on-earth-stephen-hawking-predicts 

 

ئاشۇنداق بىر ئىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا چوقۇم ئالەم بوشلۇقى تېخنولوگىيىسىگە تايىنىشقا توغرا 

 كېلىدۇ.

 

ھەر يىلى بىزنىڭ ئىدارىگە  NASAشىمچە . مۇھىت ئۈستىدىكى تەتقىقاتالر. مېنىڭ بىلى4

پىرسەنتى يەر شارىنى چۈشىنىش، ئۇنىڭ مۇھىتىنى قوغداش، ۋە  70بېرىدىغان خىراجەتنىڭ تەخمىنەن 

ئېلىپ بارىدىغان تەتقىقاتالر ئىچىدە ھاۋا  NASAئۇنىڭدىن ياخشى پايدىلىنىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. 

ى ئېنېرگىيە مەنبەلىرى، ۋە كائىنات ئۇچار تاشلىرى سۈپىتى، ھاۋا كىلىماتىدىكى ئۆزگىرىشلەر، يېڭ

 قاتارلىقالر بار. 

پەن مائارىپىنى ئىلگىرى سۈرۈش. ئامېرىكىنىڭ ئايغا ئادەم چىقىرىشى -. تەبىئىي5

ئامېرىكىدىكى بىر يېڭى ئەۋالد كىشىلىرىنى كائىناتقا قاتتىق قىزىقىدىغان قىلىۋەتتى. ناھايىتى كۆپ 

ا ئالەم ئۇچقۇچىسى، راكېتا ئالىمى ۋە ئىنژېنېر بولۇشقا ئىنتىلىدىغان ئۆسمۈرلەرنى چوڭ بولغاند

ۋە كائىناتتىكى يېڭىلىقالر ھەققىدىكى  NASAقىلىۋەتتى. مېنىڭچە ئۆزۈم ئۇيغۇرچە تورالرغا چىقارغان 

 يازمىالرمۇ تورغا چىقىپ تۇرىدىغان ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ كائىنات قىزغىنلىقىنى بىر يېڭى پەللىگە كۆتۈردى،

نىڭ يېقىن كەلگۈسىدە مارسقا ئادەم چىقىرىشى ۋە ھاياتلىق بار تاشقى  NASAدېيىشكە بولىدۇ. 

پالنېتىالرنى بىۋاسىتە كۆرەلەيدىغان بولۇشى قاتارلىق ئىشلىرى چوقۇم تېخىمۇ كۆپ ياشالرنىڭ 

 پەن قىزغىنلىقىنى ناھايىتى زور دەرىجىدە كۈچەيتىدۇ.-تەبىئىي

ىشالرنىڭ پۈتۈن ئىنسانىيەتكە بولغان پايدىسى ناھايىتىمۇ كۆپ. قىلىۋاتقان ئ NASAقىسقىسى، 

 كائىناتنى تەكشۈرۈش پۈتۈن دۇنيا ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم.

مەن بۇ يەردە ئاالھىدە تىلغا ئېلىپ ئۆتۈشنى مۇۋاپىق كۆرگەن بىر ئىش بار. ئۇ بولسىمۇ مەن 

ە مەزكۇر كىتابقا كىرگۈزگەن كۈنى ئۇيغۇرچە تورالرغا چىقارغان، ھەمد-5ئاينىڭ -12يىلى -2014

يىلىنى -2015دېگەن ماقالىنىڭ ئىچىدىكى « ئالەم بوشلۇقىدىكى سەپەر ۋە نىسپىيلىك نەزەرىيىسى»

قىلىش توغرىسىدىكى تەشەببۇسنامىدىن ئىبارەت. ئۇنىڭدا مۇنداق « ئۇيغۇرالرنىڭ كىتاب ئوقۇش يىلى»

 دەپ يازغان ئىدىم )نەقىل(:

 

 قىلىش ھەققە تەكلىپ« ۇش يىلىكىتاب ئوق». كېلەر يىلنى 6

نەچچە كۈننىڭ ائلدىدا ىئچكىرىدىكى بىر ائلىي مەكتەپتە وئقۇيدىغان بىر ۇئكىمىز ماڭا 

دېگەن مەزمۇندا بىر « قىلساق، سىزچە قانداق بوالر؟‹ كىتاب وئقۇش يىلى›يىلىنى ۇئيغۇرالرنىڭ -2015»

http://www.sciencealert.com/humanity-only-has-around-1-000-years-left-on-earth-stephen-hawking-predicts
http://www.sciencealert.com/humanity-only-has-around-1-000-years-left-on-earth-stephen-hawking-predicts
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دېگەن ماقالىنى يازغان رۇزىمۇھەممەد « ىلىممېنىڭ كىتاب ي»قىسقا ۇئچۇر يولالپتۇ. بۇ ۇئكىمىز يېقىندا 

[. مەن بۇنداق پاائلىيەتنى پۈتۈن كۈچۈم بىلەن 6تۇردى ائرتۇچ مۇەئللىمنىڭ وئقۇغۇچىسى ىئكەن ]

قولاليدىغانلىقىمنى ېئيتتىم. مۇمكىن بولسا بۇ ىئشنى پۈتۈن ۇئيغۇر ياشلىرى، بولۇپمۇ رۇزىمۇھەممەد 

ۇتقۇچى بولۇپ ىئشلەۋاتقان قېرىنداشلىرىمىز بىر وئيلىنىپ باققان تۇردى ائرتۇچ ەئپەندىمدەك ھازىر وئق

يىلى -2015بولسا. ەئگەر بۇ ىئشنى ھەممەيلەن مۇۋاپىق كۆرسە، ۇئنى ھەممە يەردە تەشۋىق قىلىپ، 

ائشۇنداق بىر پاائلىيەتنى ېئلىپ بېرىپ، شۇ ائرقىلىق پۈتۈن خەلقىمىزنىڭ كىتاب وئقۇشنىڭ مۇھىملىقىغا 

 )نەقىل تۈگىدى( ى ۆئستۈرگەن بولساق.بولغان ېئڭىن

يۇقىرىدىكى تەكلىپ، تەشەببۇس ۋە ئۈلگىنىڭ تۈرتكىسى، ھەمدە ۋەتەندىكى كۆپلىگەن 

قىلىپ « ئۇيغۇرالرنىڭ كىتاب ئوقۇش يىلى»يىلى -2015قېرىنداشالرنىڭ تىرىشچانلىقى بىلەن 

ىر يېڭى دولقۇنغا يىلى ئۇيغۇر دىيارىدىكى خەلق ئىچىدە ب-2015بېكىتىلدى. كىتاب ئوقۇش 

كۆتۈرۈلدى. ھەمدە نۇرغۇن نەتىجىلەر يارىتىلدى. مەن رۇزىمۇھەممەد تۇردى ئارتۇچ مۇئەللىمنىڭ 

ئالەم بوشلۇقىدىكى سەپەر ۋە نىسپىيلىك »دېگەن ماقالىسىنى مەزكۇر كىتابتىكى « مېنىڭ كىتاب يىلىم»

ئالەم بوشلۇقىدىكى »سى مەن دېگەن ماقالىنىڭ ئاخىرىغا قوشۇپ قويدۇم. تۆۋەندىكى« نەزەرىيىسى

دېگەن ماقالىنى ئۇيغۇرچە تورالرغا يولالپ، بىر كۈن ئۆتكەندە، « سەپەر ۋە نىسپىيلىك نەزەرىيىسى

 ئىسىملىك بىر ئىنىمىزدىن تاپشۇرۇپ ئالغان بىر پارچە ئېلخەت:« نۇرئەلى»

ن سىزنىڭ ىئزدىنىش ەئسساالمۇ ەئلەيكۇم ەئركىن ائكا! ساق ساالمەت تۇردىڭىزمۇ؟ مەن تېخى باياتى»

ناملىق يازمىڭىزنى تولۇق وئقۇپ « ائلەم بوشلۇقىدىكى سەپەر ۋە نىسپىيلىك نەزەرىيىسى»تورىغا يوللىغان 

چىقتىم. شۇڭا مەن سىزگە خەت يېزىپ رەھمىتىمنى بىلدۈرۈش ۈئچۈن بۇ خەتنى يېزىپ وئلتۇرۇپتىمەن )ەئلۋەتتە 

ۇئنتۇپ قامايمەن(. سىزنىڭ ۇئيغۇر تورلىرىغا قەرەللىك  سىزنىڭ ۆئتكەندە قىلغان ياردىمىڭىزنىمۇ ھەرگىز

ھالدا يازما يولالپ بىزنى يېڭى بىلىملەردىن خەۋەردار قىلغىنىڭىزغا كۆپتىن كۆپ رەھمەت! مەن وئياليمەن، 

بىز ھەممىمىز سىزنىڭ يازمىلىرىڭىزنى ناھايىتى ياقتۇرۇپ وئقۇيمىز. يەنە بىر گەپ، سىز يازمىڭىزدا دېگەن 

نى كىتاب وئقۇش يىلى قىلىش پىالنىنى پۈتۈن كۈچۈم بىلەن قولاليمەن، ھەمدە كۈچۈمنىڭ يېتىشىچە يىل-2015

تەشۋىق قىلىمەن. ائخىرىدا ھەممىگە قادىر ائلالھتىن سىزگە ھەم ائىئلىڭىزدىكىلەرگە ساالمەتلىك، 

 «تۇرمۇشىڭىزغا خاتىرجەملىك تىلەيمەن.

 

ابقا كىرگۈزۈلگەن ماقالىلەرنى قەدىرلىك ئىنىم كىتاب بىلەن ئوخشاش، مەزكۇر كىت 5ئالدىنقى 

تورغا چىقىرىشتىن بۇرۇن تەھرىرلەپ بەردى. بۇ قېتىم ئۇالرنى قايتا بىر قېتىم كۆزدىن « پىداكار»

كەچۈرۈپ، كىتاب ئۈچۈن تەييار قىلدى، ۋە كىتابنىڭ تور كىتاب ھۆججىتىنىمۇ بىر قوللۇق تەييارالپ 

 ىن كۆڭلۈمدىن رەھمەت ئېيتىمەن. ئىنىمىزغا چ« پىداكار»چىقتى. مەن 

ئاخىرىدا مەن بۇ كىتابنىمۇ مىللەتنىڭ غېمىنى ئۆز مەنپەئىتىدىن ئۈستۈن ئورۇنغا قويۇپ، 

تىنسىز ۋە ئۆزىنىڭ بارلىقىنى -مىللەتنىڭ تەقدىرىنى ياخشىالش يولىدا پاك يۈرەك بىلەن توختاۋسىز، ئۈن

 رغا بېغىشاليمەن.ئاتاپ تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتقان بارلىق قېرىنداشال

 

 ئەركىن سىدىق

 ئامېرىكا كالىفورنىيە شتاتى لوس ئانژېلىس شەھىرى

  يانۋار-15يىلى -2017
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 ۋەتەندىكىلەردىن كەلگەن بىر قانچە پارچە خەت

 

 

پارچە ئېلخەت.  بۇ خەتلەردىكى ماڭا باھا  بىر قانچەئىالۋە: تۆۋەندىكىسى ماڭا ۋەتەندىكىلەر يازغان 

بەرگەن قۇرالر ماڭا ماس كەلمەيدىغان بولۇپ، مەن ئۇنداق قۇرالرنى ۋەتەندىكى قېرىنداشالرنىڭ مېنى 

يۈزىسىدىن قىلغان يۈرەك سۆزلىرى، دەپ چۈشىنىمەن.  ئۆزۈمگە ئىجابىي ئېنېرگىيە ۋە  رىغبەتلەندۈرۈش

نى تالالپ، مۇشۇ يەرگە الرروھىي ئوزۇق بولسۇن ئۈچۈن، مەن ئۆزۈمگە كەلگەن ئېلخەتلەردىن مۇشۇ

 كىرگۈزۈپ قويدۇم.

 

(1) 

 ئوغالنىمىز، پەخىرلىك بىر يەنە ياراتقان ئارىسىغا ئىنسانىيەت ئۈچۈن ئۇيغۇر بىز الئاتا ئالالھ

 ، كۈچ تىرىشچانلىقىغا ياشالرنىڭ يۇلتۇزىمىز، ئۈمىد كېيىنكى بۇندىن ئۈلگىمىز، پەخىرلىك ئۇستازىمىز،

 ئوڭۇشلۇق ئىشلىرىڭىز زىيادە، ئەقلىڭىز ئەپەندىم سىدىق ئەركىن قىلغۇچى ئاتا ئېنېرگىيە مەنىۋىيىتىگە

 شىنجاڭ يىلى-1988 مەن. پەخىرلىنىمىز انلىقىڭىزدىنئايالنغ غاى« ئېينىشتېين» ئۇيغۇرالرنىڭ! بولسۇن

 چاغدا شۇ. ئىدىم ئاڭلىغان نۇتۇقىڭىزنى سۆزلىگەن زالىدا چوڭ فاكۇلتېتىنىڭ فىزىكا ئۇنىۋېرسىتېتى

 سۆزلىرىڭىز تۆۋەندىكى دېگەن چاغدا شۇ سىزنىڭ.  ئىكەن ۋاقتىڭىز كەلگەن يېڭى ياپونىيەدىن سىزنىڭ

 دېگەن قاتنىسۇن، ماشىنىلىرىمىز بىزنىڭ يولالردا تاش دۇنيادىكى پۈتۈن قالرياپونلۇ: ‹‹ئېسىمدە ھازىرمۇ

 دىسسېرتاتسىيە ئىلمىي دوكتورلۇق ئۆزىڭىزنىڭ باشقا ئۇندىن››.  قىلىدىكەن شوئارى ئۆزىنىڭ سۆزنى

 كەلگۈسىدىكى تىرىشچانلىقىنىڭ بىلەن غايىسى ستۇدېنتالرنىڭ ، مەزمۇنى ۋە تېمىسى ماقالىڭىزنىڭ

 يىل 28 ئارىدىن. ئىدىڭىز سۆزلىگەن توغرىسىدا رولى گەۋدىلىك بىر يارىتىشتىكى قىممەت دىيئىقتىسا

 يېقىن گە 500 لېكسىيىڭىزنى قېتىمقى شۇ. ئېسىمدە ھازىرقىدەك سۆزلىرىڭىز بۇ بولسىمۇ، ئۆتكەن

 نۇرغۇن ىزلېكسىيىڭ شۇ ھازىر(.  چاغدا شۇ ئوقۇۋاتتىم فاكۇلتېتىدا ئەدەبىيات مەن)  ئاڭلىغان ستۇدېنت

 تۇرانە يۈز سىزنى چاغدا شۇ قالمىدىم، ئۇنتۇپ مەن بىراق. مۇمكىن لىشىبو ئېسىدە ئاڭلىغۇچىالرنىڭ

 كۆڭلۈم ھازىرمۇ بەرمىگەنلىكىمدىن قولدىن پۇرسىتىنى ئاڭالش بىلەن قۇلىقىم ئۆز لېكسىيىڭىزنى كۆرۈپ،

! ھە؟-قىلىدۇ ئارزۇ نەقەدەر شنىئېرىشى پۇرسەتكە بىر مۇشۇنداق ياشالر نۇرغۇن دىيارىمىزدىكى. خوش

 پاراسەت-ئەقىل دۇنياۋى سىزنىڭ. تىلەيمەن كېلىشىنى پۇرسەتلەر قىممەتلىك بىر مۇشۇنداق ئۇالرغىمۇ

 پەخىرلىنىش چوڭقۇر سىزدىن قەلبىم كۆرسەم ھەر ماقاللىرىڭىزنى كاتتا تۇرغان جۇاللىنىپ نۇرى

 بىللە بىلەن بىز قەلبىڭىز  بولسىڭىزمۇ، دەتەرىپى ئۇ ئوكياننىڭ گەرچە سىز. تولىدۇ ھېسسىياتىغا

 ئالەم ئىنسانىيەتنىڭ سىزنىڭ. يوق چېگرىسى پەننىڭ -ئېلىم. سۆيۈنىمىز ھەممىمىز بولغانلىقىدىن

 خىزمەتلىرىنىڭ ئۇلۇغۋار ئىبارەت تېپىشتىن ماكانى ھاياتلىق كەلگۈسىدىكى ئېچىش، سىرىنى بوشلۇقىنىڭ

 تولغان، بىلەن تىرىشچانلىق بىزنىڭ خىزمەتلىرىڭىز لەمشۇمۇلئا قىلىۋاتقان ئۈچۈن چىقىشى روياپقا

 پارالق كەلگۈسى بىلەن  يىپ زەر ئورالغان نۇرلىرىغا ئالەمنىڭ بىپايان قەلبىمىزنى تەشنا بىلىمگە

 baturkarahan.  بولغاي يار مۇۋەپپەقىيەتلەر ۋە غەلىبە سىزگە. بارغۇسى ئېلىپ يېتىلەپ دۇنياغا
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(2) 

 پەخىرلىنىدۇ، بولغانلىقىدىن ئوغالنلىرىنىڭ سۆيەر ئەل ، تۆھپىكار سىزدەك ىللىتىمىزم ، ئاكا ئەركىن

 ۋەتەندىن گەرچە سىزنىڭ يازمىڭىز بىر ھەر سىزنىڭ چۈنكى، ، تىلەيدۇ ئۇتۇقالر زور تېخىمۇ سىزگە

.  ىدۇتۇر بىلدۈرۈپ سوقۇۋاتقانلىقىنى ئۈچۈن ئەل يۈرىكىڭىزنىڭ لېكىن ، بولسىڭىزمۇ يىراقتا ناھايىتى

 سىز ساھەسىدە پەن - ئىلىم ھەم سۆيۈنىمىز بولغانلىقىدىن ئالىمىمىزنىڭ ئىستېداتلىق  سىزدەك ھەممىمىز

 Huxruy.  تىلەكداشمىز چىقىشىغا كۆپ تېخىمۇ تۆھپىكارلىرىمىزنىڭ كەبى

 

(3) 

 تاتارىخ بىز. ۋاسىتىسى بىر قۇالي ۋە تېجەشلىك ئۈنۈملۈك، تارقىتىشنىڭ ئىدىيە ۋە بىلىم كىتاب

 پەخىرلىنىمىز، بولغانلىقىدىن ئەجدادلىرىمىزنىڭ دانا بىلىملىك، ئالىملىرىمىزنىڭ، مۇنەۋۋەر  نۇرغۇن

 ئىلغار شۇ ياكى ئەسەرلىرىنى قالدۇرغان يېزىپ تىلىدا ئۇيغۇرنىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇر ئۇالرنىڭ ئەمما

 نەتىجىلىرىنى ۋە ىنىشىئىزد توختىماستىن ئاكىنىڭ سىدىق ئەركىن.  تاپالمايمىز ئىزدەپ ئىدىيەلىرىنى

 خەلقىگە  قىلىپ كىتاب مۇشۇنداق مانا  تىلىدا ئۇيغۇرنىڭ ئىدىيەلىرىنى  ئورتاقلىشىشى، بىلەن خەلقى

 كىتابىڭىزنىڭ بىلەن ئالدى.  ئىش  بىر قەدىرلىگۈدەك مەدھىيىلىگۈدەك، ئەلۋەتتە سۇنۇشى مىننەتسىز

. تىلەيمەن بەرىكەت ئەجرىڭىزگە ساقلىق ڭىزگەتېنى  شۇنداقال مۇبارەكلەيمەن، چىققانلىقىنى نەشردىن

Urkesh 

 

(4) 

 دىيارىمىزدىكى مەن ياخشىمۇسىز؟ ئاكا سىدىق ئەركىن ئۇستاز بىلىمخۇمار ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم

 ئالدى.   بولىمەن بىرى ياشالرنىڭ سۇغارغۇچى دىللىرىنى تەشنا ئىلىپ زوق ئۈگۈتلىرىڭىزدىن سىزنىڭ

 سىزنىڭ!   بولسۇن مۇبارەك تەبرىكلەيمەن، چىققانلىقىنى نەشردىن ڭكىتابىڭىزنى-2 سىزنىڭ بىلەن

 ئەمەس، ئاز ياشلىرىمىز ئېلىۋاتقان ۋە ئالغان قەدەم يولىغا تىرىشىش ئېلىپ زوق ئۈگۈتلىرىڭىزدىن

 قىممەتلىك ئاشۇ سىزنىڭ.  يوق كەتكىنى بىكار ھېچقاچان ئەمگەكلىرىڭىز بۇ سىزنىڭ.  قارايمەن دەپ

 پەندىن ھەم ئىلىم ئارقىلىق مۇنبەر ، ئارقىلىق تور بىزگە چىقىرىپ، ۋاقىت ئىچىدىن ڭۋاقىتلىرىڭىزنى

!  قىلسۇن زىيادە ئالالھ ئەجرىنى ئەمگەكلىرىڭىزنىڭ ئىلمىي بۇ بارغان ئېلىپ ئۈگۈتلەرنى ۋە ئۇچۇر

.  تىلەيمەن ئۇتۇق ئىزدىنىشلىرىڭىزگە ۋە خىزمىتىڭىزگە ساالمەتلىك، تېنىڭىزگە ئالالھتىن ئۇلۇغ ئاخىرىدا

 سىزگە تىرىشىۋاتقان يولىدا ئىزدىنىش ئۇتۇق-ئامەت.  تىلەيمەن بەرىكەت ۋاقىتلىرىڭىزغا ئالتۇن

 Udmish.  بولسۇن ئۇستازلىرىمىزغا ئوخشاش
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 خەۋىرىدە: قۇياش رەسىمىنىڭ مەركىزىنى تېپىش تېخنىكىسى NASA مەن

 كۈنى-25ئاينىڭ -7يىلى -2014

 

 

ۋە كائىنات ھەققىدە تېما يازمىغىلى بىر قانچە  NASAغىنىدەك، ماڭا تورداشالرنىڭ دىققەت قىل

ھەپتە بولۇپ قالدى.  بۇنداق بولۇپ قېلىشتا پەقەت بىرال سەۋەب بار. ئۇ بولسىمۇ، ئۆزەمنىڭ كۆزىتىشىگە 

دا ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئوقۇرمەنلەرنى قىزىقتۇرغىدەك بىرەر  NASAئاساسالنغاندا، بۇ يېقىندىن بۇيان 

لىقنىڭ ۋۇجۇتقا كەلمىگەنلىكىدۇر.  بەزى قېرىنداشالرنى بەك ئۇزۇن ساقلىتىۋەتمەسلىك ئۈچۈن، مەن يېڭى

 بۇ قېتىم ئۆزەم ھەققىدىكى بىر مەزمۇننى يېزىپ يولالپ تۇراي.

« يېڭى تېخنولوگىيە خەۋەرلىرى NASA»دا قىلغان يېڭىلىقالردىن بىرى  NASAيەنى، مەن 

ئايلىق سانىدا خەۋەر قىلىنغان بولۇپ، -7يىلى -2014نىڭ ژۇرنالىق دەپ ئاتىلىدىغان بىر پارچە ئايل

 مەن بۇ يەردە ئوقۇرمەنلەرگە ئاشۇ تېما ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە بېرىپ ئۆتىمەن.

ئىنسانالر ئۈچۈن يەر شارىنىڭ ئاتموسفېراسىنى داۋاملىق تەكشۈرۈپ، ئۇنىڭدا قانداق ئۆزگىرىش 

ايىن مۇھىم.  مەسىلەن، ئىنسانالر ئىنتايىن كۆڭۈل بۆلىدىغان بىر بولىۋاتقانلىقىنى بىلىپ تۇرۇش ئىنت

نەرسە ئاتموسفېرادىكى ئوزون گېزىدۇر.  ئادەتتە بۇ ۋەزىپىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن دۇنيادىكى 

ھەمراھالرنى چىقىرىپ، ئاشۇ -تەرەققىي قىلغان ئەللەر ئاسمانغا مەخسۇس ياسالغان سۈنئى

رۇلغان ئەسۋابالر ئارقىلىق ئاتموسفېرانىڭ ھەر خىل پارامېتىرلىرىنى ھەمراھالرغا ئورۇنالشتۇ-سۈنئى

 دۇنيانىڭ ئەڭ ئالدىدا تۇرىدۇ. NASAئۆلچەپ تۇرىدۇ.  بۇ ساھەدە ئامېرىكا، جۈملىدىن 

قېتىم  16يېقىندا بىزنىڭ ئىدارىدىكى بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەر ھازىر يەر شارىنى كۈنىگە 

غا بىر بۇنىڭدىن كېيىن الھىيىلەپ ياساپ چىقىدىغان « ئالەم پونكىتىخەلقئارا »ئايلىنىپ تۇرىۋاتقان 

ئەسۋابنى ئورنىتىپ، شۇ ئارقىلىق ئاتموسفېرانى ئۆلچەپ كۆزىتىپ تۇرۇش الھىيىسىنى ئوتتۇرىغا قويدى.  

ھەمراھقا كېتىدىغان خىراجەتنى ئىقتىساد قىلىپ، ھازىرقى تەييار بولۇپ تۇرىۋاتقان -مەقسەت سۈنئى

 شارائىتتىن پايدىلىنىشتۇر.پايدىلىق 

كىلومېتىر كېلىدىغان بىر  415يەر يۈزى بىلەن بولغان ئارىلىقى « خەلقئارا ئالەم پونكىتى»

 93قېتىم )ھەر  16كىلومېتىر تېزلىك بىلەن مېڭىپ، يەر شارىنى ھەر كۈنى  27724ئوربىتتا سائەتىگە 

ئۈستىدىكى ئادەم ئۈچۈن ھەر « ەم پونكىتىخەلقئارا ئال»مىنۇتتا بىر قېتىم( ئايلىنىپ تۇرىدۇ.  شۇڭا 

 80قېتىم كۈن ئولتۇرىدۇ.  يەر شارى ئاتموسفېراسىنىڭ قېلىنلىقى  16قېتىم كۈن چىقىپ، يەنە  16كۈنى 

قارشى ئىككى -بىلەن قۇياش يەر شارىنىڭ قارىمۇ« خەلقئارا ئالەم پونكىتى»كىلومېتىر كېلىدۇ.  شۇڭالشقا 

ئۇالرنى تۇتاشتۇرىدىغان بىر سىزىق يەر شارى ئاتموسفېراسىدىن تەرىپىگە توغرا كەلگەن، ھەمدە 

ئۆتىدىغان ۋاقىتتا، بىر ئاالھىدە ياسالغان ئەسۋاب بىلەن قۇياشنىڭ مەركىزىنىڭ نۇرىنى ئۆلچەپ ئانالىز 

قىلىپ، شۇ ئارقىلىق ئاتموسفېرانىڭ ھەر خىل پارامېتىرلىرىنى ئۆلچەپ چىققىلى بولىدۇ.  يەنى، بۇ 

نىڭ ئۈستىدە كۈن چىققان ۋە كۈن ئولتۇرغان « خەلقئارا ئالەم پونكىتى»ى ھەر قېتىم ئۆلچەش ئىشىن

 رەسىمگە قاراڭ.(  -1ۋاقىتتا ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ.  )تۆۋەندىكى 
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كۈن نۇرىنىڭ كۈچلۈكلىكى ئۇنىڭ مەركىزىدە ئەڭ يۇقىرى، ئۇنىڭ قىرغىقىدا ئەڭ ئاجىز بولغاچقا، 

بارغاندا، ئەسۋابنى ھەر قېتىم كۈننىڭ ئۈستىدىكى ئوخشاش بىر  يۇقىرىدىكى ئۆلچەش ئىشىنى ئېلىپ

دا تۇرۇپ، يەر شارى يۈزىگە يېقىن كەلگەن « خەلقئارا ئالەم پونكىتى»نۇقتىغا توغرىالش كېرەك.  

كىلومېتىر كېلىدۇ.  ئۆتكەن يىل ماڭا  21كۈننىڭ دىيامېتىرىنى ئۆلچىگەندە، ئۇنىڭ دىيامېتىرى 

ىنى بىر كىلومېتىر توغرۇلۇق دەرىجىسى بىلەن تاپىدىغان بىر ئۇسۇلنى ۋۇجۇتقا ئاشۇنداق كۈننىڭ مەركىز

 كەلتۈرۈش ۋەزىپىسى بېرىلدى.

ئاتموسفېرانىڭ زىچلىقى يەر يۈزىدە ئەڭ يۇقىرى بولۇپ، يەر يۈزىدىن يۇقىرىغا چىققانسېرى 

اتموسفېرانىڭ كىلومېتىر ئېگىزلىككە چىققاندا ئ 80ھاۋانىڭ زىچلىقى تۆۋەنلەپ ماڭىدۇ.  ھەمدە 

زىچلىقى ئاساسەن نۆل بولۇپ قالىدۇ.  ھاۋا ئۆزىدىن ئۆتكەن نۇرنىڭ يۆنىلىشىنى ئۆزگەرتىدىغان 

غا « خەلقئارا ئالەم پونكىتى»بولۇپ، قۇياشتىن چىقىپ، يەر يۈزىگە يېقىن ئاتموسفېرادىن ئۆتۈپ، 

سول تەرەپنىڭ( -يەنى ئوڭ( يۆنىلىشتە )horizontalيېتىپ كەلگەن نۇرالرنىڭ قېيىش مىقتارى توغرا )

تەرەپ( -تەرەپ بىلەن ئاستى-( يۆنىلىشتە )يەنى ئۈستىverticalئاساسەن ئوخشاش بولسىمۇ، تىك )

دىكى ئەسۋابتا ئۆلچىگەن قۇياش « خەلقئارا ئالەم پونكىتى»ئوخشاش بولمايدۇ.  شۇ سەۋەبتىن 

ۆۋەنكى قىسمى سيممىتېرىك يۇمىالق بولماستىن، سوقىچاق بولىدۇ، ھەمدە ئۈستۈنكى قىسمى بىلەن ت

كىلومېتىر ئېگىزلىكتىكى  80رەسىملەرگە قاراڭ(.  يەر يۈزىدىن -3ۋە  -2بولمايدۇ.  )تۆۋەندىكى 

قۇياشنىڭ كۆرۈنىشى يۇمىالق بولۇپ، قۇياش يەر يۈزىگە يېقىنالشقاندا زادىال تونۇغىلى بولمايدىغان بىر 

دا « خەلقئارا ئالەم پونكىتى»جەريانىدا  شەكىلگە كىرىپ قالىدۇ.  كۈن چىقىش ۋە كۈن ئولتۇرۇش

 تۇرۇپ كۆزەتكەن قۇياشنىڭ كۆرۈنىشى توختىماي ئۆزگىرىپ ماڭىدۇ.

قۇياشنىڭ ئاشۇنداق ئۆزگىرىپ تۇرغان كۆرۈنۈشىنىڭ مەركىزىنى تېپىش ئۈچۈن، مەن ئاتموسفېرانىڭ 

پايدىلىنىپ، كۈننىڭ نۇرغا كۆرىسىتىغان تەسىرلىرى ھەققىدىكى بارلىق فىزىكىلىق قانۇنىيەتلەردىن 

كامېرادىكى رەسىمىنىڭ كەڭلىكى بىلەن ئېگىزلىكىنىڭ نىسبىتىگە ئاساسەن، ئۇنىڭ مەركىزى ئۇنىڭ 

نىڭ ئۈستىدىكى ئاپاراتتىكى كۆرۈنۈشىنىڭ قايسى يېرىگە توغرا « خەلقئارا ئالەم پونكىتى»

پروگراممىسىنى ئىشلەپ  كېلىدىغانلىقىنى ھېساباليدىغان ماتېماتىكىلىق ئۇسۇل ۋە ئۇنىڭ كومپيۇتېر

دانە يېڭىلىقنى ۋۇجۇتقا كەلتۈرگەن بولۇپ، بىزنىڭ  4چىقتىم.  مەن بۇ تەتقىقات تۈرى بويىچە جەمى 

« نەشرىيات ھوقۇقى»باش ئىدارىمىز بولغان كالىفورنىيە تېخنولوگىيە ئىنستىتۇتى ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە 

(Copyright ئالدى.  بۇ قېتىم )«NASA دا خەۋەر قىلىنغىنى ژۇرنىلى« ە خەۋەرلىرىيېڭى تېخنولوگىي

نىڭ كېيىنكى سانلىرى ئۈچۈن ژۇرنالئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرسى بولۇپ، قالغان ئۈچى بۇ 

ئايلىق سانىنىڭ مۇقاۋىسى -7يىلى -2014نىڭ ژۇرنالرەسىم مەزكۇر -4تەييارلىنىۋاتىدۇ.  تۆۋەندىكى 

 بىر بېتى بېرىلدى. ر قىلىنغانرەسىمدە ئۇنىڭ مېنىڭ ئىشىم خەۋە-5بولۇپ، 

 مەزكۇر خەۋەرنىڭ ئىنگلىزچىسىنى تۆۋەندىكى تور بېتىدىنمۇ ئوقۇغىلى بولىدۇ:

http://www.techbriefs.com/compon ... tion-sciences/20023 

     

يىل توشقان  10ئايدا -1مەركىزى ج پ ل گە خىزمەتكە كىرگىنىمگە بۇ يىل  NASAمېنىڭ 

ئالدىنقى ھەپتىدە ئىدارىمىز باشقا بىر قىسىم كىشىلەرگە قوشۇپ، ماڭا بىر  بولۇپ، ئاشۇ مۇناسىۋەت بىلەن

يىل ئىچىدە مەن  10رەسىم(.   مۇشۇ -7تەقدىرنامە بىلەن بىر مۇكاپات بۇيۇمى بەردى )تۆۋەندىكى 

دا خەۋەر قىلىنغان ژۇرنىلى« يېڭى تېخنولوگىيە خەۋەرلىرى NASA»قېتىم   6قىلغان يېڭىلىقالر جەمى 
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يېڭىلىقالر  5قېتىملىقى بولىدۇ.  مەن كېيىنچە قالغان -6بۇ قېتىمقىسى شۇالرنىڭ ئىچىدىكى بولۇپ، 

 ئىچىدىكى سەل قىزىقارلىقلىرىدىن بەزىلىرىنى تالالپ تونۇشتۇرۇپ بېرىشىم مۇمكىن.
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 ئالەم تېلېسكوپىدا يەر تەۋرەشنى ئۆلچەش -مەن قاتناشقان بىر يېڭىلىق 

 كۈنى-1ئاينىڭ -8يىلى -2014

 

 

 NASA»دا قىلغان ئىشالرنىڭ بىرى  NASAمەن بىر تەتقىقات گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى بولۇپ، 

ەۋەر ئايلىق سانىدا خ-11يىلى -2012دېگەن ئايلىق ژۇرنالنىڭ « يېڭى تېخنولوگىيە خەۋەرلىرى

رەسىملەردە بۇ ژۇرنالنىڭ تېشى ۋە مەزكۇر خەۋەر بېسىلغان ئىككى -3ۋە  -2، -1قىلىندى )تۆۋەندىكى 

بېتى رەسىم شەكلىدە بېرىلدى(. بۇ تەتقىقات بىر جايدا قاتتىق يەر تەۋرىگەندە، يەر يۈزىنىڭ يۆتكىلىش 

قاتتا ئاساسلىق تۆھپىكار بولۇپ دولقۇنىنى ئۆلچەيدىغان ئالەم تېلېسكوپى ھەققىدە بولۇپ، مەن بۇ تەتقى

 ئىشلىدىم. تۆۋەندە مەن قېرىنداشالرغا مۇشۇ تەتقىقات ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە بېرىپ ئۆتىمەن. 

 NASAبۇرجەكلىك ئىدارە بولۇپ، ئۇنىڭ خىراجىتى -بىر ئۈچ JPLمەن ئىشلەۋاتقان ئورۇن 

خادىم  5000ۇ )بىزنىڭ ئىدارىدە مەركىزى بولۇپ ھېسابلىنىد NASAدىن كېلىدۇ، ھەمدە ئۇ ئەڭ چوڭ 

ئادەم ئىشلەيدۇ. قالغانلىرىدا ئىشلەيدىغان  2500مەركىزىدە -2نىڭ  NASAئىشلەيدىغان بولۇپ، 

ئادەملەرنىڭ سانى تېخىمۇ ئاز(. ئەمما ئۇ مەمۇرى جەھەتتىن دۇنياغا داڭلىق خۇسۇسىي ئالىي مەكتەپ 

( غا قارايدىغان California Institute of Technology« )كالىفورنىيە تېخنولوگىيە ئىنستىتۇتى»

دانە نوبېل مۇكاپاتىغا ئېرىشتى. بىزنىڭ  33پروفېسسور ھازىرغىچە جەمئىي  32بولۇپ، بۇ مەكتەپتىكى 

كىلومېتىر بولۇپ، بۇ ئىككى ئورۇن نۇرغۇن تەتقىقاتالرنى بىللە  8ئىدارە بىلەن بۇ مەكتەپنىڭ ئارىلىقى 

 ئېلىپ بارىدۇ. 

( ساھەسىدە Earthquake Scienceخنولوگىيە ئىنستىتۇتى يەر تەۋرەش ئىلمى )كالىفورنىيە تې

پۈتۈن دۇنيا بويىچە ئەڭ ئالدىدا بولۇپ، ئۇنىڭ بۇ ساھەدە ئېلىپ بېرىۋاتقان تەتقىقات تۈرلىرى خېلى 

يىلى مەن بىزنىڭ باش ئىدارىمىز بىلەن بىللە ئېلىپ بېرىلغان بىر تەتقىقات تۈرىگە -2012كۆپ. 

م. بىزنىڭ بۇ تەتقىقاتتا قىلغان ئىشىمىز، يەر تەۋرىگەندە يەر يۈزىنىڭ يۆتكىلىش دولقۇنىنى قاتناشتى

 ئۆلچەيدىغان بىر ئالەم تېلېسكوپى اليىھىلەش بولدى. 

مەلۇم بىر يەردە يەر تەۋرەشكە باشلىغاندا، بىز مەزكۇر تېلېسكوپنى ئاشۇ رايونغا توغرىالپ، ئاشۇ 

كىلومېتىر كېلىدىغان دائىرىسىنى ھەر سېكۇنتىغا  300ر، ئۇزۇنلۇقى كىلومېتى 300رايوننىڭ كەڭلىكى 

پارچىدىن رەسىمگە تارتىمىز. يەر تەۋرەش توختىغاندىن كېيىن، بىز تارتىۋالغان ھېلىقى رەسىملەرنى  1-2

ئارا سېلىشتۇرۇپ، يەر يۈزىدە قانداق ئۆزگىرىشلەر بولغانلىقىنى بىر كىنو قىلىپ ئىشلەپ چىقىمىز. -ئۆز

غا « يېڭى كەشپىيات ۋە ئاالھىدە تۆھپە مۇكاپاتى NASA»كەشىپ قىلىپ، ئىككى قېتىم مەن 

( ياكى ماتېماتىكىلىق مېتود بار بولۇپ، يۇقىرىدىكى algorithmئېرىشكەن بىر ئالگورىزم )

بىرى بىلەن سېلىشتۇرۇپ، يەر يۈزىنىڭ يۆتكىلىش ئەھۋالىنى ھېسابالپ چىقىدىغانغا -رەسىملەرنى بىر

ئارا سېلىشتۇرۇپ، -دانە تېلېسكوپ اليىھىسىنى ئۆز 6گورىزمنى ئىشلەتتۇق. مەن جەمئىي ئاشۇ ئال

ئۇالرنىڭ ئىشلەش ئىقتىدارىنى سېلىشتۇرۇپ چىقتىم. ھەمدە يەر يۈزىنىڭ يۆتكىلىشىنى بىر سانتىمېتىر 

ېسكوپالرنىڭ اليىھىنى ئىشلىتىدىغان تېل 6توغرىلىقتا ئۆلچىگىلى بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ چىقتىم. بۇ 



 

 
NASA ئىشالر ئائىت كائىناتقا ۋە 

19 

مىليون دولالر،  200كىچىكلىكى ئوخشاش ئەمەس بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئەڭ كىچىكىگە تەخمىنەن -چوڭ

 مىليارد دولالر پۇل كېتىدىكەن.  2ئەڭ چوڭىغا تەخمىنەن 

تېلېسكوپ قانچە چوڭ بولغانسېرى ئۇنىڭ پەرق ئېتىش ئىقتىدارى شۇنچە كۈچلۈك، ۋە كۆرۈش 

شۇنداقال پۇلمۇ شۇنچە كۆپ كېتىدۇ. كىچىك تېلېسكوپالرنىڭ ئاساسىي دائىرىسى شۇنچە كەڭ بولىدۇ. 

( پەقەت بىرال ئەينەكتىن تەركىب تاپىدىغان بولۇپ، ناھايىتى چوڭ primary mirrorئەينىكى )

تېلېسكوپالرنىڭ ئاساسلىق ئەينىكى كۆپلىگەن كىچىك ئەينەكلەردىن تۈزۈلگەن بولىدۇ. مەسىلەن، 

« JWST»ھازىر ياساۋاتقان، ئىنگلىزچە قىسقارتىلىپ  NASAىتىلگىنى رەسىمدە كۆرس-4تۆۋەندىكى 

يىلى ئالەم بوشلۇقىغا چىقىرىلىدىغان تېلېسكوپنىڭ مودېلى. ھازىر كائىناتنى -2018دەپ ئاتىلىدىغان، 

 Hubble« )خابۇل ئالەم تېلېسكوپى»تەكشۈرۈشتە ئەڭ چوڭ رول ئويناۋاتقان تېلېسكوپنىڭ ئىسمى 

Space Telescope ) رەسىمدە كۆرسىتىلدى. بۇ تېلېسكوپنىڭ ئاساسىي -5بولۇپ، ئۇ تۆۋەندىكى

يىلى -2018ئالەم تېلېسكوپى « JWST»مېتىر بولۇپ، ھازىرقى پىالندا  2.4ئەينىكىنىڭ دىئامېتىرى 

 ئىشقا چۈشكەندىن كېيىن، بۇ تېلېسكوپ پېنسىيىگە چىقىدۇ. 

ەيدىغان ئالەم تېلېسكوپى ھازىرچە تېخى مەزكۇر خەۋەردە دوكالت قىلىنغان، يەر تەۋرەشنى ئۆلچ

تەتقىقات باسقۇچىدا بولۇپ، ئەگەر ئۇ ياسىلىپ قالسا، ئۇ يەر تەۋرەش ئىلمىنىڭ سەۋىيىسىنى ناھايىتى 

يۇقىرى بىر پەللىگە كۆتۈرۈۋېتىشى مۇمكىن. يەنى ئۇ يەر يۈزى دولقۇنىنىڭ دائىرىسى ۋە ئۇنىڭ ئورۇن، 

ەتتە بۇرۇن ئېرىشىش مۇمكىن بولمىغان ئۇچۇرالر بىلەن ۋاقىت بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى جەھ

تەمىنلەيدۇ. شۇنداق بولغاچقا ئۇ يەر تەۋرەش دىنامىكىسىنى چۈشىنىش جەھەتتە بىر يېڭى ئىنقىالبنى 

ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈشى، شۇ ئاساستا كەلگۈسىدە يەر تەۋرەشتىن ئۈنۈملۈك ھالدا ئالدىن مەلۇمات بېرىش 

رۈپ، يەر تەۋرەشتىن كېلىپ چىقىدىغان زىيانالرنى زور دەرىجىدە ئازايتىشى ئىقتىدارىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈ

 مۇمكىن.

 14ئوخشىمىغان ئورۇنغا تەۋە  3مەزكۇر خەۋەردە بۇ تەتقىقاتقا تۆھپە قوشقان كىشىلەر قاتارىدا، 

ئادەمنىڭ ئىسمى تىلغا ئېلىنغان بولۇپ، ئۇ كىشىلەر ئامېرىكىلىق، ئىتالىيەلىك، فىرانسىيەلىك، 

رمانىيەلىك ۋە ئۇيغۇر قاتارلىق كۆپلىگەن مىللەتلەرگە تەۋە بولغان ئالىم ۋە مۇتەخەسسىسلەردىن گې

تەركىپ تاپقان . مەن قېرىنداشالردىن بۇ تىزىملىكتىكى بىرىنچى ئورۇندىكى تۆھپىكارنىڭ ئۇيغۇر 

داۋىد »ى ئىكەنلىكىگە دىققەت قىلىپ قويۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. بۇ تۆھپىكارالرنىڭ بىرىنىڭ ئىسم

يىلى خابۇل ئالەم تېلېسكوپى ئالەم بوشلۇقىغا چىقىرىلىپ -1990  .(David Redding)« رېددىڭ

بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ بىر ئوپتىكا ئاپاراتى خاتا الھىيىلىنىپ قالغانلىقى بايقىلىدۇ.  ج پ ل دىكى 

لىقنى تاپىدۇ.  ھەمدە ھېلىقى مۇتەخەسسىسلەر خابۇل تارتقان بىر قىسىم سۈرەتلەرنى ئانالىز قىلىپ، خاتا

يىلى ئىككى ئالەم ئۇچقۇچىسىنى ئالەم -1992ئوپتىكا ئاپاراتىنىڭ يېڭىسىدىن بىرىنى ياساپ، 

بوشلۇقىغا چىقىرىپ، خابۇلدىكى خاتا ئوپتىكا ئاپاراتىنى ئېلىۋېتىپ، ئۇنىنىگ ئورنىغا يېڭىدىن 

ردىن كۆپرەك پۇل خەجلەيدۇ.  مۇشۇ بىر مىليارد دولال NASAياسالغىنىنى سالىدۇ.  بۇ ئىش ئۈچۈن 

غا  NASAئىشقا قاتناشقان كىشىلەرنىڭ بىرى يۇقىرىدىكى دوكتۇر داۋىد رېددىڭ بولۇپ، مېنى 

يىلنىڭ  3خىزمەتكە ئالغان كىشىمۇ مۇشۇ شۇ.  بۇ كىشى كۆپ يىلالر مېنىڭ باشلىقىم بولۇپ ئىشلەپ، 

ان بىر يىلى ئۇ مەن توغرىلىق باھاالش يېزىپ، ئالدىدا ج پ ل دا ئۆسۈپ كەتتى.  ماڭا باشلىق بولىۋاتق

دولقۇن فرونتىنى ئۆلچەش ۋە ئۇنى كونترول قىلىش ساھەسىدە، ئەركىن سىدىق ھازىر »مۇنداق دېگەن: 

ھازىر ھەر قېتىم بىر قىيىن تەتقىقات تۈرى «  بىر مۇتەخەسسىسلەرنىڭ مۇتەخەسسىسى بولۇپ قالدى.



 

 

 قىسىم(-3ئەركىن سىدىق يازمىلىرى )تور كىتاب 

20 

ېنى ئۆزىنىڭ تەتقىقات گۇرۇپپىسىغا قوشۇۋالىدۇ، ھەمدە مېنى چۈشكەندە، داۋىد رېددىڭ ئالدى بىلەن م

 ناھايىتى ئەتىۋارالپ ئىشلىتىدۇ.  

بولۇپ، « Seismic Imager Space Telescope»مەزكۇر خەۋەرنىڭ ئىنگلىزچە تېمىسى 

 ئۇنى تۆۋەندىكى تور بېتىدىنمۇ ئوقۇغىلى بولىدۇ:

http://www.techbriefs.com/compon ... ical-sciences/15098 

 

 قوشۇمچە:

( ناملىق ئالەم Ranger 7« )نومۇرلۇق چارلىغۇچى-7»بۈگۈن بىزنىڭ ئىدارىمىز ج پ ل دە 

يىللىقىنى  50ئۇچقۇرىنىڭ ئاي شارى يۈزىگە مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا ئۇرۇلۇپ چۈشكەنلىكىنىڭ 

نومۇرلۇق -7»ئىيۇل كۈنى ج پ ل ياسىغان -31يىلى -1964خاتىرىلەش پائالىيىتى بولدى.  يەنى، 

ئاي شارىغا مۇۋەپپەقىيەتلىك يېتىپ بېرىپ، ئۇنىڭ يۈزىگە يېقىنالشقىچە بولغان ئارىلىقتا « چارلىغۇچى

دانە رەسىم ئاپاراتى بىلەن كۆپلىگەن يۇقىرى ھەجىملىك سۈرەتلەرنى تارتىپ،  ئۇالرنى يەر يۈزىگە  6

رىنىڭ تۇنجى قېتىملىق يېقىن ماڭدۇرۇپ بەرگەن.  ئاشۇ رەسىملەر ئىنسانالر تارىخىدىكى ئاي شا

ئارىلىقتىن تارتىلغان يۇقىرى ھەجىملىك سۈرەتلىرى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن.  بۇ ئالەم ئۇچقۇرى ئاي 

شارى يۈزىگە سوقۇلۇشقا الھىيىلەنگەن بولۇپ، ئۇ شۇ بويىچە ئاي شارى بىلەن سوقۇشۇپ تۈگىگەن.  

ق ئالەم ئۇچقۇرلىرىنىڭ ھەممىسى مەغلۇپ قېتىملى 6ئۇنىڭ ئالدىدا ئالەم بوشلۇقىغا چىقىرىلغان 

قېتىملىقىمۇ مەغلۇپ بولسا، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ج پ ل نى -7ئەگەر »بولغان.  بىر قىسىم كىشىلەر 

، دەپ پەرەز قىلىشقان.  يەتتىنچى قېتىملىقى مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغاندا، ج پ ل دا «تاقىۋېتىشى مۇمكىن

ىن كۆز يېشى قىلمىغان ئادەم قالمىغان.  بۈگۈنكى پائالىيەتتە بۇ جەرياننى كۆزىتىپ تۇرغان كىشىلەرد

 3نى الھىيىلەپ ياساپ چىقىشقا قاتناشقان خادىمالردىن « نومۇرلۇق چارلىغۇچى-7»ئەينى ۋاقىتتا 

 50كىشى ئۆزلىرىنىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى تەسىراتلىرى ۋە سەرگۈزەشتىلىرىنى سۆزلەپ ئۆتتى.  بۇنىڭدىن 

نىڭ شۇنىڭدىن كېيىنكى  NASAنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇشى « ۇق چارلىغۇچىنومۇرل-7»يىل بۇرۇن 

يىلى -1969كائىناتنى تەكشۈرۈش ئىشلىرىغا يول ئېچىپ بەرگەن.  ئاشۇ ئاساستا ئامېرىكا 

كىشى  3ئادەمنى چىقىرىپ ياندۇرۇپ كەلگەن ئىدى )مەن ئاشۇ  3مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا ئايغا 

ڭ ئىچىگە بىر قېتىم كىرىپ باقتىم(.  بۇنىڭدىن بىز مۇنداق بىر ھەقىقەتنى ئولتۇرغان ئالەم ئۇچقۇرىنى

قېتىم -7قېتىم مەغلۇپ بولۇپ،  NASA 6بىلىۋاالاليمىز:  ئايغا ئالەم ئۇچقۇرى چىقىرىشتا، 

مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغان.  بۈگۈنكى پائالىيەتتە مەن بىر قانچە پارچە رەسىم تارتىۋالغان بولۇپ، ئۇنىڭ 

 رەسىم قىلىپ چىقىرىپ قويدۇم. -6مۇشۇ يازمىنىڭ ئاستىغا بىرسىنى 
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 رەسىم-3

 

 James Webb Space»يىلى ئالەم بوشلۇقىغا چىقىرىلىدىغان، ئىنگلىزچە -2018رەسىم: -4

Telescope » .دەپ ئاتىلىدىغان ئالەم تېلېسكوپىنىڭ مودېلى 
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 رەسىم: خابۇل ئالەم تېلېسكوپى.-5

 

 

 رەسىم-6
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 ماڭا يېڭىدىن بېرىلگەن مۇكاپاتالر ھەققىدە

 كۈنى-15ئاينىڭ -8يىلى -2014

 

 

كۈنلىرى -13ۋە  -12ئاينىڭ -8يىلى -2014بىزنىڭ ئىدارىمىز قارمىقىدىكى ئىككى باشقارما 

ئۆتكۈزدى. ئاشۇ مۇراسىمالردا ماڭا بىر ئورۇن بىردىن  ئايرىم ھالدا مۇكاپات تارقىتىش مۇراسىمى-ئايرىم

بولۇپ، جەمئىي ئىككى دانە مۇكاپات بېرىلدى. مەن مەزكۇر يازمىدا ئوقۇرمەنلەرگە ئاشۇ مۇكاپاتالر 

 بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان بىر قىسىم ئەھۋالالرنى قىسقىچە سۆزلەپ بېرىمەن.

ت تاشقى پالنېتىالرنى تاپىدىغان ئالەم ھازىر مەن ئېلىپ بېرىۋاتقان ئاساسىي تەتقىقا

 Lyot»تېلېسكوپلىرى ھەققىدە بولۇپ، مەن ئاشۇنداق تېلېسكوپنىڭ اليىھىلىرىنىڭ بىرى بولغان 

Coronagraph( »1- ۋە ئۇنىڭ يەنە بىرى بولغان )اليىھە«PIAA Coronagraph( »2- )اليىھە

 Visible-Nulling»ئايدا ماڭا -8ل يىلدىن ئاشقان ئىدى. ئۆتكەن يى 5بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقىلى 

Coronagraph » ئاينىڭ -12اليىھە ئۈستىدە تەتقىقات ئېلىپ بېرىپ، شۇ يىل -3دەپ ئاتىلىدىغان

ئوتتۇرىلىرىغىچە بۇ اليىھىنىڭ تېخنىكىلىق ئاالھىدىلىكى ھەققىدە بىر تولۇق مەلۇماتنى ۋۇجۇدقا 

يىلدەك  10تەتقىقات ئېلىپ بېرىلىۋاتقىلى  كەلتۈرۈش ۋەزىپىسى بېرىلدى. گەرچە بۇ اليىھە ئۈستىدە

ۋاقىت بولغان بولۇپ، ئۇ ھەقتە بىزنىڭ ئىدارىدىكى بىر قانچە نەپەر مۇتەخەسسىسلەر تەرىپىدىن خېلى 

كۆپ ئىلمىي ماقالىلەر ئېالن قىلىنغان بولسىمۇ، ئاشۇ پرىنسىپ ئاساسىدا ياسىلىدىغان تېلېسكوپنىڭ 

( قىلىنىپ بېقىلمىغان simulationئاخىر تەقلىد )-تولۇق، باشتىنفۇنكسىيىسى كومپيۇتېردا بىر قېتىم 

 ,Interactive Data Language»ئىدى. بۇ اليىھىنىڭ بارلىق كومپيۇتېر پروگراممىلىرى ئىنگلىزچە 

IDL » دەپ ئاتىلىدىغان بىر كومپيۇتېر تىلىدا يېزىلغان بولۇپ، ماڭا نىسپەتەن بۇ تېلېسكوپ اليىھىسىمۇ

ۇتېر تىلىمۇ يېڭى ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە مېنىڭ بۇنىڭدىن باشقا تەتقىقات تۈرلىرىدىمۇ بىر يېڭى، بۇ كومپي

قىسىم ۋەزىپىلىرىم بار ئىدى. شۇنىڭ بىلەن بۇ ئىشقا جىددىي تۇتۇش قىلدىم )بۇ ئارىلىقتا ھېچ قانداق 

ك ئىشلىدىم. سائەتتىن كۆپرە 15ئۇيغۇرچە ماقالىلەرمۇ يازمىدىم(. ئاخىرقى بىر ئاي ئىچىدە كۈنىگە 

ئاينىڭ -12يەكشەنبە دەم ئېلىش كۈنلىرىمۇ ئىشلىدىم. شۇنداق قىلىپ، ئۆتكەن يىل -شەنبە

باش ئىشخانىسىدىنمۇ ئادەم كېلىپ قاتنىشىپ، ئوخشىمىغان اليىھىلەر  NASAئوتتۇرىلىرىدىكى 

 3ن سائەت ئۈستىدە ئومۇميۈزلۈك باھاالش ئېلىپ بېرىلىدىغان بىر يىغىن بولىدىغان كۈنى مەن ئەتىگە

يېرىمدا ئورنۇمدىن تۇرۇپ ئىشقا كېلىپ،  5كىچە ئىشلەپ، بۇ ۋەزىپىنى تاماملىدىم. شۇ كۈنى سائەت 

 نەپەر خادىمغا دوكالت بەردىم. 150دىن ئاشقاندا مەن قىلغان ئىشىمدىن تەخمىنەن  8سائەت 

ش ياكى مەندىنمۇ مەزكۇر تەتقىقات تۈرىگە تەقسىم قىلىنغان باشقا بارلىق خادىمالرمۇ ماڭا ئوخشا

 ئۆتە ھالدا قاتتىق ئىشلىدى.

دېگەن « دەرىجىدىن تاشقىرى خىزمەت كۆرسەتكەن خادىم»مانا مۇشۇنداق ئىشلىگەنلەرگە 

مۇكاپات بېرىلگەن بولۇپ، مەن ئاشۇ قېتىمقى خىزمەتكە ئاالھىدە تۆھپە قوشقان بىر گۇرۇپپا كىشىلەرنىڭ 

ق مۇكاپاتتىن ئىككىسىگە ئېرىشتىم. بۇ ئىككى مۇكاپات بىرى بولۇش سۈپىتىم بىلەن بۇ قېتىم ئاشۇندا



 

 
NASA ئىشالر ئائىت كائىناتقا ۋە 

25 

 رەسىملەردە بېرىلدى.-2ۋە  -1تۆۋەندىكى 

 

 

 رەسىم: ئەركىن سىدىققا بېرىلگەن مۇكاپاتنىڭ بىرى.-1

 

 

 رەسىم: ئەركىن سىدىققا بېرىلگەن مۇكاپاتنىڭ يەنە بىرى.-2
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 . تاشقى پالنېتىالرنى تېپىشنىڭ قىيىنلىق دەرىجىسى1

پالنېتىالرنى تېپىش ئىنتايىن قىيىن. بەزى مۇتەخەسسىسلەر ھېسابالش ئېلىپ بېرىپ، بۇ تاشقى 

ئىشنىڭ قىيىنلىق دەرىجىسىنى مۇنداق بىر ئىشقا ئوخشاتتى: ئەگەر سىز يەر يۈزىدە تۇرۇپ، يەر 

ا كىلومېتىر كېلىدىغان ھىمااليا تېغىنىڭ ئەڭ ئېگىز چوققىسىد 10يۈزىدىن ھېسابلىغاندىكى ئېگىزلىكى 

چۇقۇرنى كۆرەلەيدىغان تېلېسكوپتىن بىرنى -تۇرغان بىر تال ئىنسان چېچىنىڭ ئۈستىدىكى مۇدۇر

ياسىسىڭىز، سىز ئاشۇ تېلېسكوپ بىلەن تاشقى پالنېتىالرنى بىۋاسىتە كۆرەلەيسىز. ئىنسان چېچىنىڭ 

تىدىكى مىكرومېتىرغىچە كېلىدىغان بولۇپ، ھەر بىر چاچنىڭ ئۈس 180مىكرومېتىردىن  15توملۇقى 

 نانومېتىر، دەپ پەرەز قىلىندى.  100چۇقۇرنىڭ ئېگىزلىكى بۇ يەردە -مۇدۇر

 تاشقى پالنېتىالرنى تېپىشتا، بىز مۇنداق ئىككى چوڭ قىيىنچىلىققا دۇچ كېلىمىز:

 10. يۇلتۇزنىڭ نۇرىنىڭ كۈچلۈكلۈكى ئۇنى ئوربىتىالۋاتقان پالنېتا نۇرىنىڭ كۈچلۈكلۈكىدىن 1

 ك بولۇشىمىليارد ھەسسە كۈچلۈ

 . يۇلتۇز بىلەن ئۇنى ئوربىتىالۋاتقان پالنېتىنىڭ ئارىلىقىنىڭ ئىنتايىن يېقىن بولۇشى2

 

بىزنىڭ قۇياشقا ئوخشاش يۇلتۇزالر ئۆزلۈكىدىن نۇر چىقىرىدىغان بولۇپ، بىزنىڭ يەر شارى ۋە ئاي 

بىز كۆرىدىغان ئاينىڭ شارىغا ئوخشاش پالنېتىالر ۋە ئۇالرنىڭ ھەمراھلىرى ئۆزلۈكىدىن نۇر چىقارمايدۇ. 

نۇرى قۇياش نۇرى ئايغا چۈشۈپ، ئاي قايتۇرغان نۇر بولۇپ، بىز ئاينىڭ پەقەت قۇياش نۇرى چۈشكەن 

قىسمىنىال كۆرەلەيمىز. شۇڭا ئاينىڭ شەكلى ھەر كۈنى ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. قۇياش نۇرى بىلەن ئاي 

دولقۇنى ئىچىدە )بۇ نۇرالرنىڭ دولقۇن قايتۇرغان نۇرنىڭ كۈچلۈكلۈكىنى سېلىشتۇرساق، كۆرۈنىدىغان نۇر 

مىليارد ھەسسە كۈچلۈك  10نانومېتىر كېلىدۇ( قۇياش نۇرى ئاي نۇرىدىن  700 – 400ئۇزۇنلۇقى 

بولىدۇ. يەنى، تاشقى يۇلتۇزالرنىڭ نۇرى ئاشۇ يۇلتۇزالرنى ئوربىتىالۋاتقان تاشقى پالنېتىالرنىڭ نۇرىدىن 

 قىيىن ئۆتكەل.-1كېلىدىغان مىليارد ھەسسە كۈچلۈك. بۇ بىز دۇچ  10

قىيىن ئۆتكەل بولسا، يەر شارىنىڭ ئەتراپىدىكى بىر ئالەم تېلېسكوپى -2بىز دۇچ كېلىدىغان 

ئارا چاپلىشىپ -بىلەن كۆزەتكەندە، تاشقى يۇلتۇزالر بىلەن ئۇالرنى ئوربىتىاليدىغان تاشقى پالنېتىالر ئۆز

 قالغان بولىدۇ.

دانە  3000ئاسمانغا قاراپ، يۇلتۇزالرنى سانىساق، تەخمىنەن  بىز بىر ئىنتايىن قاراڭغۇ ئاخشىمى

يۇلتۇزنى سانىيااليمىز. بۇ يۇلتۇزالرنىڭ ئىچىدىكى بىزگە ئەڭ يېقىن يۇلتۇزنىڭ بىز بىلەن بولغان 

نۇر يىلى كېلىدۇ. يەنى، بىز ئاخشىمى كۆرىدىغان يۇلتۇزالرنىڭ ئىچىدىكى بىزگە ئەڭ  4.26ئارىلىقى 

يىل بۇرۇن بىزگە قاراپ مېڭىشقا باشلىغان، ياكى بىزنىڭ  4.26ۇزنىڭ نۇرى بۇنىڭدىن يېقىن بولغان يۇلت

يىلدىن بۇرۇنقى ھالىتى بولىدۇ. بىز ئاخشىمى كۆرىدىغان  4.26كۆرگىنىمىز ئاشۇ يۇلتۇزنىڭ بۇنىڭدىن 

يۈز نۇر يىلى قالغان يۇلتۇزالر بۇنىڭدىنمۇ يىراقتا بولۇپ، بەزىلىرىنىڭ بىز بىلەن بولغان ئارىلىقى بىرەر 

 كېلىشىمۇ مۇمكىن. 

دېگىنىمىز ئۇزۇنلۇق بىرلىكى بولۇپ، ئۇ نۇرنىڭ بىر يىل ئىچىدە باسىدىغان « نۇر يىلى»

 مىڭ كىلومېتىر ئارىلىققا ماڭىدۇ. شۇڭا  300مۇساپىسىنى كۆرسىتىدۇ. نۇر ھەر بىر سېكۇنتتا 

 

 ۆپەيتىش بەلگىسى(ك« X)»كىلومېتىر  X 60 X 60 X 24 X 365 300000بىر نۇر يىلى = 
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 مىليون كىلومېتىرغا تەڭ. 150يەنى، بىر نۇر يىلى دېگىنىمىز تەخمىنەن 

 

رەسىمگە قاراڭ. مەن بۇ يەردە بىر مىسال سۈپىتىدە، سىزگە بىر تاشقى يۇلتۇز بىلەن -3تۆۋەندىكى 

ر تاشقى يۇلتۇزنىڭ ئۇنى ئوربىتىالۋاتقان بىر تاشقى پالنېتا ھاسىل قىلىدىغان بۇلۇڭنى ھېسابالپ بېرەي. بى

نۇر يىلى بولۇپ، ئۇ يۇلتۇزنى ئوربىتىالۋاتقان بىر تاشقى  10( Aيەر شارى بىلەن بولغان ئارىلىقى )

( كۈن بىلەن يەر شارىنىڭ ئارىلىقى بىلەن ئوخشاش Bپالنېتىنىڭ ئاشۇ يۇلتۇز بىلەن بولغان ئارىلىقى )

ۇز بىلەن ئاشۇ تاشقى پالنېتىغا قارىغان ۋاقىتتا بولسۇن. ئۇ ھالدا بىز يەر شارىدا تۇرۇپ ئاشۇ تاشقى يۇلت

گرادۇس بولىدۇ. يەنى، بۇ قىممەت  0.000091( نىڭ كەڭلىكى Cبۇ ئىككىسى ياسىغان بۇلۇڭ )

 مىڭدىن بىر قىسمىغا تەڭ. 10مىڭغا بۆلگەنگە تەڭ. ياكى، بىر گرادۇسنىڭ  10تەخمىنەن بىر گرادۇسنى 

گرادۇسقا تەڭ. بۇ ئەھۋال  90دۇسقا تەڭ. بىر تىك بۇلۇڭ گرا 360بىر چەمبىرەك ياسايدىغان بۇلۇڭ 

 رەسىم ئارقىلىق چۈشەندۈرۈلدى.-3تۆۋەندىكى 

يۇقىرىدا چۈشەندۈرگىنىمدەك، بىز ئالەم تېلېسكوپى بىلەن قارىغان ۋاقىتتا تاشقىي پالنېتىالر بىلەن 

، بىزنىڭ كەسىپتىكىلەر ئاشۇ ئۇالرنىڭ ئانا يۇلتۇزلىرى ھاسىل قىلغان بۇلۇڭالر ئىنتايىن كىچىك بولغاچقا

 بۇلۇڭنى ئىپادىلەيدىغان مۇنداق ئىككى قىممەتنى ۋۇجۇتقا كەلتۈرگەن:

(1 )mas  بۇ سۆز ئىنگلىزچە :«milli-arc-second » ،نىڭ باش ھەرىپىدىن تۈزۈلگەن بولۇپ

 دېگەنگە توغرا كېلىدۇ.  يەنى، بىز ئادەتتە بۇلۇڭنى ئۆلچەش« سېكۇنت-ياي-مىللى»ئۇيغۇرچىدا 

سېكۇنتقا تەڭ -ياي 60دېگەن بىرلىكنىمۇ ئىشلىتىدىغان بولۇپ، بىر گرادۇس « سېكۇنت-ياي»ئۈچۈن 

سېكۇنتقا تەڭ بولىدۇ.  شۇڭالشقا يۇقىرىدا ھېسابالپ -ياي-مىللى 1000سېكۇنت بولسا -بولىدۇ.  بىر ياي

 ىدۇ.قا تەڭ بول«  mas 5.46»سېكۇنتقا ياكى -ياي-مىللى 5.46گرادۇس  0.000091چىققان 

 (2)l/D  بۇ يەردىكى :«l » ،ھەرىپى دولقۇن ئۇزۇنلۇقىغا ۋەكىللىك قىلىدىغان بولۇپD  ھەرىپى

 550بولسا تېلېسكوپنىڭ ئاساسىي ئەينىكىنىڭ دىيامېتىرىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ.  ئەگەر دولقۇن ئۇزۇنلۇقى 

مېتىر  2ئەينىكىنىڭ دىيامېتىرى مېتىرغا تەڭ(، تېلېسكوپ ئاساسىي -مېتىر )بىر مېتىر بىر مىليارد نانو-نانو

 بولىدىكەن، يۇقىرىدىكى بۇلۇڭ مۇنداق بولىدۇ:

0.000091 gradus = 0.000091 x (3.14/180)  x 2 / (550e-9) l/D = 5.78 l/D  

 

  3l/Dياكى   2l/Dبىز ھازىر ياسىماقچى بولغان تېلېسكوپ ئانا يۇلتۇزى بىلەن ياسىغان بۇلۇڭى 

 پەرق ئېتەلەيدۇ.بولغان پىالنېتىالرنىمۇ 
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 رەسىم.-3

 

دېمەك، يەر شارى يۈزىدە ياكى ئۇنىڭ ئوربىتىسىدا تۇرۇپ، ھېلىقى بىر جۈپ تاشقى 

بىرىگە چاپلىشىپ تۇرغاندەك كۆرۈنىدىغان -پالنېتىغا قارايدىغان بولساق، بۇ ئىككىسى بىر-يۇلتۇز

قى يۇلتۇزنىڭ نۇرىنىڭ ئىچىدىكى بولۇپ، بىزنىڭ ئاشۇ تاشقى پالنېتىنى تاپماقچى بولغىنىمىز، ئاشۇ تاش

 بىر تال قارا چېكىتنى ئىزدىگەن بىلەن باراۋەردۇر.

 

 نىڭ ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈلۈشى« قاراڭغۇ رايون». تېلېسكوپتا بىر 2

« يۇپىتېر»دانە تاشقى پالنېتىالر بايقالغان بولۇپ، ئۇالر خۇددى  1700ھازىرغا قەدەر تەخمىنەن 

گاز پالنېتىالردۇر. شۇنداقال ئۇالر تېلېسكوپ بىلەن بىۋاسىتە كۆرۈش  غا ئوخشاش ناھايىتى چوڭ تىپتىكى

ھازىر تېخى ئۇنداق تېلېسكوپ مەۋجۇت ئەمەس. ئۇ تاشقى پالنېتىالر  —ئارقىلىق بايقالغان ئەمەس 

 تۆۋەندىكىدەك ۋاسىتىلىك ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ بايقالغان:

ئۆتكەندە، يۇلتۇزنىڭ ئالەم تېلېسكوپى  ( ئۇنداق چوڭلۇقتىكى پالنېتىالر يۇلتۇزنىڭ ئالدىغا1

پىرسەنتتىن بىر پىرسەنتكىچە ئاجىزاليدۇ. بىر قىسىم تاشقى پالنېتىالر مۇشۇ  0.1بىلەن ئۆلچەنگەن نۇرى 
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 ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ بايقالغان. 

( يەنە بىر تەرەپتىن، ئاشۇنداق چوڭ پالنېتىالر ئانا يۇلتۇزنى ئايلىنىپ ئوربىتىلىغاندا، ئانا 2

ۇلتۇز ئاشۇ ئاشۇ پالنېتىنىڭ تارتىش كۈچىنىڭ تەسىرىدە ئازراق مىدىراليدۇ. يۇلتۇزنىڭ تەۋرەش ي

دەۋرىنىڭ ۋاقىت ئۇزۇنلۇقى ۋە تەۋرەش دەرىجىسى قاتارلىق ئۇچۇرالردىن پايدىلىنىپ، ئۇنى 

كېتىدىغان كىچىكلىكى، ئانا يۇلتۇزنى بىر قېتىم تولۇق ئايلىنىپ چىقىشقا -ئايلىنىۋاتقان پالنېتىنىڭ چوڭ

ۋاقتى قاتارلىق قىممەتلەرنى ھېسابالپ چىققىلى بولىدۇ. تاشقى پالنېتىالرنىڭ قالغان بىر قىسمى مانا 

 مۇشۇنداق يۇلتۇزنىڭ تەۋرىشىگە ئاساسەن بايقالغان. 

 

جانلىقالر ياشاش ئېھتىماللىقى بار بولغان پالنېتىالر كىچىك تىپتىكى تاش پالنېتىالر بولۇپ، ئۇنداق 

ر ئانا يۇلتۇزىنىڭ نۇرىنى ئۆلچىگىلى بولىدىغان دەرىجىدە توسالمايدۇ، ھەمدە ئانا يۇلتۇزىنى پالنېتىال

 مىدىرلىتالمايدۇ.

شۇڭالشقا بىز ھازىر ئاشۇنداق ھاياتلىق مەۋجۇت بولۇش ئېھتىماللىقى بار بولغان يەر شارىغا 

سكوپىنىڭ تەتقىقاتى بىلەن ئوخشاش كىچىك تىپتىكى پالنېتىالرنى بىۋاسىتە كۆرەلەيدىغان ئالەم تېلې

يىلى ئالەم -2018نىڭ ھازىرقى پىالنى ئاشۇنداق تېلېسكوپتىن بىرىنى  NASAشۇغۇللىنىۋاتىمىز. 

نۇر يىلى كېلىدىغان شارسىمان رايون  30بوشلۇقىغا چىقىرىش، ھەمدە بىز بىلەن بولغان ئارىلىقى 

 دانە تاشقى يۇلتۇزنى تەكشۈرۈپ چىقىش. 3000ئىچىدىكى 

تىپتىكى تېلېسكوپ كامېرا )رەسىم ئاپپاراتى( غا چۈشكەن تاشقى يۇلتۇز نۇرىنىڭ بىر  بۇ يېڭى

، «قاراڭغۇ رايون»قىسمىنى بىر رايوندىن باشقا رايونالرغا يۆتكەپ، يۇلتۇزنىڭ رەسىمى ئۈستىدە بىر 

ىدە رايون ئىچ-( ھاسىل قىلىدۇ. مۇشۇ قاراڭغۇdark-hole« )قاراڭغۇ تۆشۈك»ياكى « قاراڭغۇ ئۆڭكۈر»

مىليارد ھەسسە ئاجىزالشتۇرۇلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن مۇشۇ رايون ئىچىگە توغرا كېلىپ  10يۇلتۇزنىڭ نۇرى 

قالغان تاشقى پالنېتىنى مۇشۇنداق تېلېسكوپ بىلەن بىۋاسىتە كۆرگىلى بولىدۇ. گەرچە بۇ تېلېسكوپنىڭ 

گرادۇسلۇق  360الندۇرۇپ، ئانچە چوڭ بولمىسىمۇ، بىز ئۇنى ئۆز ئوقىدا ئاستا ئاي« قاراڭغۇ رايونى»

 رايونالرنىڭ ھەممىسىنى كۆزىتەلەيمىز.

خىل تېلېسكوپنىڭ مودېلى بار بولۇپ، مەن  4مېنىڭ كومپيۇتېرىمدا ئاشۇنداق تېلېسكوپتىن 

رايوننى ۋۇجۇدقا كەلتۈرەلەيمەن. شۇ ئارقىلىق -كومپيۇتېردا ھېسابالش ئېلىپ بېرىپ، ئاشۇنداق قاراڭغۇ

 قىلىمەن: تۆۋەندىكىدەك ئىشالرنى

تېلېسكوپ زاپچاسلىرىنىڭ تېخنىكىلىق كۆرسەتكۈچلىرىنى تەييارالش: تېلېسكوپ نورمال --

 ئىشلەش ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئوپتىكىلىق زاپچاسلىرى قايسى دەرىجىدە ياخشى بولۇشى كېرەك؟

 ئاشۇ تېلېسكوپ ئارقىلىق ئېرىشكىلى بولىدىغان ئەڭ ياخشى نەتىجىنى مۆلچەرلەش. --

 ھەر خىل خاتالىقالرغا بولغان سەزگۈرلۈكىنى ھېسابالپ ئېنىقالش. تېلېسكوپنىڭ --

تەجرىبىخانىدىكى ئەمەلىي ئەھۋالغا ئاساسەن، ئەڭ ياخشى نەتىجىگە ئېرىشىش ئۈچۈن --

 قايسى ئىشالرنى قىلىش ۋە قانداق ئۇسۇلالرنى قوللىنىش كېرەكلىكىنى ئېنىقالپ بېرىش.

ر نەزەرىيە جەھەتتىن مۆلچەرلىگەن نەتىجىلەردىن ئەگەر تەجرىبىخانىدا ئېرىشكەن نەتىجىلە--

قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان دەرىجىدە ناچار بولسا، ئاشۇنداق ئەھۋالنى نېمە كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى 

 ئېنىقالپ چىقىش. 
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يۇقىرىقىالر مەن قىلىدىغان ئىشالرنىڭ بىر قىسمىدىنال ئىبارەت. بىزنىڭ ئىدارىدە ئىنتايىن يۇقىرى 

ھەقىقىي »( نىڭ ئىچىگە ئورنىتىلغان، مېتالدىن ياسالغان clean room« )پاكىز ئۆي»لىك دەرىجى

 3( دىن بىر قانچىسى بار بولۇپ، بىز ئۇالردا بىرال ۋاقىتتا vacuum chamber« )بوشلۇق ئۆيى

تېلېسكوپنىڭ تەجرىبىسىنى ئېلىپ بارااليمىز. بىز بۇ مېتال ئۆيلەرنىڭ ئىچىدىكى ھاۋانى پۈتۈنلەي 

ارتىپ چىقىرىۋېتىپ، ئۇنىڭ ئىچىدە خۇددى ئالەم بوشلۇقىدىكى بىلەن ئوخشاش دەرىجىدىكى ت

ھەقىقىي »رەسىمدە كۆرسىتىلگىنى ئەنە شۇنداق -4نى ھاسىل قىلىمىز. تۆۋەندىكى « ھەقىقىي بوشلۇق»

 نىڭ بىرى. « بوشلۇق ئۆيى

 

 

 نىڭ بىرسىنىڭ كۆرۈنۈشى.« ئۆيى ھەقىقىي بوشلۇق»رەسىم: بىزنىڭ ئىدارىدىكى مېتالدىن ياسالغان -4

 



 

 
NASA ئىشالر ئائىت كائىناتقا ۋە 

31 

رايون ھاسىل قىلىشتىن بۇرۇنقى رەسىمى بىلەن -رەسىمدە بىر يۇلتۇزنىڭ قاراڭغۇ-5تۆۋەندىكى 

رەسىمدە كۆرسىتىلگەن، بۇ -6رايون ھاسىل قىلغاندىن كېيىنكى رەسىمى كۆرسىتىلدى. بۇ رەسىم -قاراڭغۇ

ماقالە( دىن ئېلىندى. بىزنىڭ گۇرۇپپا -1سىمدىكى رە-10يىل ئېالن قىلىنغان بىر پارچە ئىلمىي ماقالە )

بۇ يىل مۇشۇنداق تېلېسكوپتىن ئىككى خىل تېلېسكوپ ھەققىدە ئىككى پارچە ئىلمىي ماقالە ئېالن 

رەسىمدە( بېرىلدى. مەن بۇ -10قىلغان بولۇپ، بۇ ماقالىلەرنىڭ تەپسىلىي ئۇچۇرى ماقالىنىڭ ئاستىدا )

ى. بۇنداق ماقالىلەردە دوكالت قىلىنغان يېڭىلىقالرغا ئاپتورالرنىڭ ئاپتور-1ئىككى پارچە ماقالىنىڭ 

ھەممىسى ئوخشىمىغان دەرىجىدە تۆھپە قوشقان بولىدۇ. مەن ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئاساسىي تۆھپىكار 

بولۇپ، ماقالىنىڭ دەسلەپكى نۇسخىسىنىمۇ مەن يازىمەن. قالغانالر زۆرۈر تېپىلغاندا تۈزىتىش ۋە 

 بارىدۇ. تولۇقالش ئېلىپ 

 

ماقالىنىڭ باشلىنىش قىسمىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ ئىككى پارچە -2رەسىم بىز بۇ يىل ئېالن قىلغان -7

 ماقالىدا دوكالت قىلىنغىنى ئىككى خىل تېلېسكوپ اليىھىلىرى ھەققىدىكى يېڭىلىقالردۇر.

 

 

 رەسىم.-5
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نىڭ ماقالە توپلىمىغا « ىتىخەلقئارا ئوپتىكا ئىنژېنېرلىرى جەمئىي»يىلى -2014رەسىم: بىزنىڭ -6

 بېسىلغان بىر پارچە ئىلمىي ماقالىمىزنىڭ ئاساسىي مەزمۇنى.

 

 

نىڭ ماقالە توپلىمىغا « خەلقئارا ئوپتىكا ئىنژېنېرلىرى جەمئىيىتى»يىلى -2014رەسىم: بىزنىڭ -7

 بېسىلغان يەنە بىر پارچە ئىلمىي ماقالىمىزنىڭ ئاساسىي مەزمۇنى.

 

نى ياساپ چىققاندا، ئۇنىڭدا ئېرىشكىلى بولىدىغان قاراڭغۇ رايوندىكى ئادەتتە بىر تېلېسكوپ

دەرىجىسىگىچە بولىدۇ. شۇڭا ئۇنىڭدا تاشقى پالنېتىالرنى بىۋاسىتە -5نىڭ مىنۇس  10نىسپىي نۇر كۈچى 

كۆرگىلى بولمايدۇ. بۇنداق تېلېسكوپالرنىڭ ھەر بىرىدە بىر ياكى ئىككى دانىدىن شەكلى ئېلېكترونلۇق 

دانە  32X32=1024ل بىلەن ئۆزگىرىدىغان ئۆزگىرىشچان ئەينەك بار بولۇپ، ھەر بىر ئەينەك سىگنا

دانە ئېلېكترونلۇق سىگنالنى قوبۇل قىلىدۇ. بىز تېلېسكوپنى ئىشلىتىش جەريانىدا  48X48=2304ياكى 
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نىڭ مىنۇس  10ئاشۇنداق ئەينەكنى كونترول قىلىپ، قاراڭغۇ رايوندىكى نىسپىي نۇر كۈچىنى 

دەرىجىسىگە چۈشۈرىمىز. مەن ھازىر مۇشۇ تېخنىكىدا دۇنيا بويىچە ئەڭ ئالدىنقى قاتاردا -10

يىلى مەن مەخسۇس مۇشۇ تېمىدا بىر پارچە -2008تۇرىدىغان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىرى بولۇپ، 

 ئىلمىي ماقالە ئېالن قىلدىم.

 

 «قاراڭغۇ رايون». بىر خەلقئارالىق ژۇرنالنىڭ تېشىغا بېسىلغان 3

چىقىرىدىغان « ئامېرىكا ئوپتىكا جەمئىيىتى»يىلى يازغان بىر پارچە ئىلمىي ماقالە -2007ەن م

( غا بېسىلغان بولۇپ، مەن Applied Optics« )قولالنما ئوپتىكا»ئايلىق خەلقئارالىق ئىلمىي ژۇرنال 

شىغا بېسىلدى. پارچە رەسىملىرى ئاشۇ ژۇرنالنىڭ تې 4نىڭ « قاراڭغۇ رايون»ئاشۇ ماقالىغا كىرگۈزگەن 

 رەسىملەردە بېرىلدى.-9ۋە  -8بۇنىڭغا ئائىت بىر قىسىم ئۇچۇرالر تۆۋەندىكى 

پارچە ماقالىنىڭ تەپسىلىي ئۇچۇرلىرى  2رەسىمدە بۇ يىل ئېالن قىلىنغان -10تۆۋەندىكى 

قا بېرىلدى. ئەگەر ئىچكىرىدىكى داڭلىق ئالىي مەكتەپلەردە ئوقۇيدىغان ئۇكىالر بۇ ماقالىلەرنى ئوقۇش

قىزىقساڭالر، بۇ ژۇرنالنى ئۆز مەكتىپىڭالرنىڭ كۇتۇپخانىسىدىن تاپااليسىلەر. بۇ ماقالىلەرنى 

 مەكتىپىڭالرنىڭ كۇتۇپخانىسىدىكى كومپيۇتېر ئارقىلىق چۈشۈرۈۋالغىلىمۇ بولۇشى مۇمكىن.

 

 

الدا ئېالن دەپ ئاتىلىدىغان خەلقئارالىق ئىلمىي ژۇرن« قولالنما ئوپتىكا»يىلى -2007رەسىم: مەن -8

نىڭ « قاراڭغۇ رايون»دانە  4قىلغان بىر پارچە ماقالىنىڭ ئۇچۇرى. مەن ئاشۇ ماقالىغا كىرگۈزگەن 

 رەسىملىرى مەزكۇر ژۇرنالنىڭ تېشىغا بېسىلدى. 
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دەپ ئاتىلىدىغان خەلقئارالىق ئىلمىي ژۇرنالغا « قولالنما ئوپتىكا»يىلى -2007رەسىم: مېنىڭ -9

 ىلمىي ماقالەمنىڭ ئاساسىي مەزمۇنى.بېسىلغان بىر پارچە ئ

 

 

نىڭ ماقالە توپلىمىغا « خەلقئارا ئوپتىكا ئىنژېنېرلىرى جەمئىيىتى»ئايدا -8يىلى -2014رەسىم: -10

 بېسىلغان ئىككى پارچە ئىلمىي ماقالىنىڭ تولۇق ئۇچۇرلىرى. 
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 قوشۇمچە:

ېرىنداشالرنىڭ ئۆز يۇرتى يېقىندا ئۆزھال ئۇكىمىز بىلەن مەن ئىككىمىز چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر ق

ئۈچۈن خىزمەت قىلىش مەسىلىسى، ھەمدە بىر ئادەم بەخىتلىك ياشاش ئۈچۈن قانداق قىلىشى 

كېرەكلىكى مەسىلىسى ھەققىدە ئىزدىنىش تورىدا بىر ئاز سۆھبەت ئۆتكۈزدۇق.  مېنىڭچە ئۆز ھاياتىنى 

لىك ۋە بەخىتلىك ئۆتكۈزمەكچى قەدىرلەپ، ئۆزىدىن چوڭراق ئىشالرنى قىلىپ، ئۆز ئۆمرىنى ئەھمىيەت

بولغان قېرىنداشالر ئۈچۈن بۇ سۆھبەتتىكى مەزمۇنالرنىڭ بەلگىلىك پايدىسى بار.  ئەگەر سىز ئۇنىڭغا 

 قىزىقسىڭىز، ئۇ سۆھبەت تۆۋەندىكى يازمىنىڭ ئاستىدىكى ئىنكاسالر ئىچىدە بار:

http://bbs.izdinix.com/thread-59240-1-1.html 

 

 

 خېتى يازغان ماڭا كىمىزنىڭئۇ سەنئەتكار. 1

 خىل بىر قەلبىمنى بەكرەك ئالدىراشلىقتىن كۈنلەردە مۇشۇ ؟ ياخشىمۇ ئەھۋالىڭىز ئاكا ساالم

 پارچە بىرەر ئۈزۈممۇ ھەتتا.  تۈگىتەلمىدىم ئوقۇپ تولوق تىمىلىرىڭىزنى ئىگەللىۋالغاچقا پەرىشانلىق

 سىزنىڭ ئەمما.  ياشاۋاۋىتىپتىمەن ھالەتتە يوق رايىم يىزىشىقىمۇ ئىنكاس بىرەر ھەتتا ئەمەس ئەسەر

 تۇيغۇسى ئىھتىرام ۋە ھۆرمەت بولغان سىزگە ئىچىدە قايىللىق ۋە قويۇش قول روھىڭىزغا تاپماس تىنىم

 .  ياشاۋاتىمەن بىلەن

 نامىلىق «دوكتۇرلىرى ئۇيغۇر» ئاۋال يىل نەچچە بىزدە.  قالىمەن ئويلىنىپ تۇيۇقسىز بەزىدە

 نىمە ؟ بەردى قىلىپ ئىش نىمە ئۈچۈن ئۇيغۇر ئالىملىرىمىز دۇنيادىكى پۈتكۈل.  ىدىئ چىققان بىركىتاپ

 ئادەملەرمۇ؟ يارايدىغان تولدۇرۇشقىالر سان ئاۋامدەك ئاددى ئۇالرمۇ ئىدى؟ كىرەك بىرىشى قىلىپ ئىش

 غاخىيالالر بىمەنە دىگەن مۈمكىن؟ قىاللىشى ئىشالرنى نىمە يەنە بۆلەك بېقىشىتىن جان ئۇالرنىڭ

 ھۆرمىتى بولغان ئالىمىلرىمىزغا پەن تەبئى خەلىقمىزنىڭ.  خاالس خىيال بىر پەقەت بۇ.  قالىمەن بىرىلىپ

 ئادەم ھەممىال ھازىر.  زور ناھايىتى پەرىق ئارىسىدىكى رىاللىق بىلەن ھۆرمەت ئەمما.  چەكسىز

 ۋە قالدى بۇلۇپ غانقىلىۋالدى نەسىھەت تاپسىال ئادەم قىلغىدەك نەسىھەت ئايلىنىپ پەيالسۇپقا

 بۇلۇپ كېسەل تۈرلۈك بىر ھەممىزگە ھالەت روھى خىل بىر ئىزدەيدىغان ئادەم قىلغىدەك نەسىھەت

 ئويلىنىش خاس ئالىمالرغا ھەقىقى ئەمگەكلىرىڭىز ئەمەلى سىزنىڭ لىكىن.  قىلىمەن ھىس چاپالشقاندەك

 چەتكە ھىچكىم ىلىۋاتقانلىغىنىك بۇلۇپ مەدەت روھى ۋە نەپ ئەمەلى پەرزەنىتلىرىگە ئۇيغۇر روھى

 داۋالغۇش ئىجابى ئۈرۈمچىدە كىين كەلگەندىن ئۈرۈمچىگە ئاكىمىز روزى تاشپۇالت يىقىنىدا.  قاقالمايدۇ

 ئالىملىرىمىزغا خەلىق دىمەك.  چىقتى ئەۋجىگە قىلىش مۇنازىرە بەس ھەقتە مۇشۇ بۇلۇپ پەيدا

 كەلگەن گىرماندىن.  سۈيۈندۇم بەك تەرەپتىن ۇب.  قارايدىكەن بىلەن تەشنالىق ۋە ئۆمىت شۇنچىلىك

 سۆھبەتتە بىرى كۈندىن نەچچە بىلەن ئالىمالر قاتارلىق قادىر دولقۇن بىلەن ئاكا سەمەت ئابلەت

 بىلەن خىيالالر ئاشۇ داۋاملىق يەنە كىين تارقاشقاندىن ئولتۇرۇپ ئىچىدە سۆھبەتلەر ھۇزۇرلۇق.  بولدۇم

 ياشاش ئىچىدە ئۆمىت كۈتۈپ ئۆمىت سىلەردىن بىز كۈتۈپ ئۆمىت دىنبىز سىلەر.  كىلىۋاتىمەن بۇلۇپ

 بىلەن بىز ئەمگەكلىرىڭىزنىڭ سىزنىڭ پەيىتلەردە مۇشۇنداق بۇلىۋاتقان ھەقىقەت رىاللىقىمىزدا بىزنىڭ

 سىزنىڭ.  ئىش خۇشاللىنارلىق ھەقىقەتەن بۇلىۋاتقانلىغى مەدەت ۋە ئىلھام بىزگە ئۇچۇرشۇپ داۋاملىق

 ئۆزىڭىزنىڭ ئۇالرغا بولغىنىدا ئىمكان. ئەمەس ئاز ئالىمالرمۇ ئوخشاش سىزگە دائەتراپىڭىز
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 ئايرىسا زاكىتىنى ئىلىمىنىڭ توال ئاز بىزگە بويىچە كەسپى ئۆز ئۇالرنىمۇ سۆزلەپ توال ئاز تەجىربىلىرڭىزنى

 دەپ تىبۇالت ئىش بىر بولغان ئەھمىيەتلىك تولىمۇ ئۈچۈن پەرزەنىتلەر گاڭگىرىغان يولىدا ھايات

 ئالىملىرمىزغا پەخىرلىىنىدىغان بىز ھەم بولسڭىز باققان ئويلىنىپ بىر مەسىلىنى مۇشۇ.  قارايمەن

 ئىش ھەم ئەمگەكلىرىدىن ئۇالرنىڭ بىز.  بار ئۆمىدىم دىگەن بولسڭىز قويغان يەتكۇزۇپ

 خاتىرجەملىك.  ساالمەتلىك سىزگە.  بۇالتتى ياخشى قالساق ئىلىپ ئۇزۇق تىپىپ خەۋەر ھاسىالتلىرىدىن

 ، تىلەيمەن ساادەت بەخىت ۋە

 ئىنىڭىز بىلەن ھۆرمەت

 

 جاۋاب يازغان مەن. 2

 ئۇكام، ساالم

 !بولسۇن مۇبارەك ھېيتىڭىزغا زارو بىلەن ئالدى تۇرىۋاتامسىز؟ ياخشى

 ھازىرقى سىزنىڭ مەن! رەھمەت. سۆيۈندۈم ھەم بولدۇم خۇرسەن ئىنتايىن ئوقۇپ، خېتىڭىزنى

 قويغان ئوتتۇرىغا سىز. بار ھېسداشلىقىم چوڭقۇر سىزگە ھەمدە. چۈشىنىمەن ئوبدان نىھالىتىڭىز كۆڭۈل

 تەرەققىي ئەلدىكى چەت ھازىر. بىرى مەسىلىلەرنىڭ كېلىۋاتقان ئويلىنىپ بېرى ئۇزۇندىن مەن مەسىلە

 ىڭئۇالرن. ئاشىدۇ مىڭدىن 5 مۆلچەرىمچە مېنىڭ سانى ئۇيغۇرالرنىڭ ياشاۋاتقان دۆلەتلەردە تاپقان

 مىڭ بىرەر ئاشۇ ئەگەر. مۇمكىن ئېشىشى كىشىدىن مىڭ بىرەر ئۇيغۇرالرمۇ ئوقۇغان ئىچىدىكى

 بۇنىڭ بولسا، تۇرىدىغان يەتكۈزۈپ يۇرتتىكىلەرگە قىسمىنى بىر بىلىملىرىنىڭ ئۆز ھەممىسى كىشىلەرنىڭ

 يازمىلىرىمدا ئۆز چەھازىرغى مەسىلىنى بۇ مەن. ئىدى بوالر ياردىمى زور تېپىشىغا قۇدرەت ئۇيغۇرالرنىڭ

 نۇقتىسىدىن، قىلىش ئىش ساۋابلىق ۋە ياخشى يەنى،. كەلدىم ئېلىپ تىلغا تەرىقىدە ئوخشىمىغان

 بىلىمنىڭ نۇقتىسىدىن، قىلىش ئادا مەجبۇرىيىتىنى ۋىجدانىي ۋە بۇرچىنى تارىخىي كىشىلىك بىر ئۆزىنىڭ

 ھايات مەڭگۈ قەلبىدە خەلقنىڭ ياشاپ، ىھاياتن ئۇلۇغۋار خىل بىر ھەمدە نۇقتىسىدىن، بېرىش زاكىتىنى

 بىلەن قېرىنداشالر ئۇيغۇر ئوقۇغان ئەلدىكى چەت مەن. قويدۇم ئوتتۇرىغا نۇقتىسىدىن تۇرۇش

 ئۈچۈن خەلقى ئۆز ۋە يۇرتى ئۆز يۈرىكى كىشىلەرنىڭ ئارتۇق پىرسەنتتىن 90 جەريانىدا، ئۇچۇرۇشۇش

 ئۈچۈن يۇرتى ئۆز ئىككىلەنمەستىن بىر ھېچ ساھازىرالن شاراىتالر-شەرت مەلۇم سوقۇدىغانلىقىنى،

 .بايقىدىم قىلىدىغانلىقىنى خىزمەت

 قېرىنداشلىرىمىزنىڭ مىڭدەك بىرەر ئاشۇ ئاساسالنغاندا، ئانالىزىغا شەخسىي ئۆزەمنىڭ

 بېرەلمەسلىكتە يەتكۈزۈپ تەرىقىدە قىلغاندەك ئۈمىد مەن ۋە سىز بىلىملىرىنى ئۆز يۇرتتىكىلەرگە

 :ئىكەن بار سەۋەبلەر تۆۋەندىكىدەك

 ئۇيغۇرچە بىلىملىرىنى ئۆز بولغاچقا، ئوقۇغان مەكتەپتە خەنسۇچە كۆپىنچىسى ئۇالرنىڭ (1)

 .چىقالمايدىكەن يېزىپ

 ياكى بولغاچقا، تۆۋەن قابىلىيىتى يېزىقچىلىق كىشىلىرىمىزدە قىسىم بىر ئوقۇغان ئۇيغۇرچىدا( 2)

 ئۇالر بولغاچقا، قالغان ئايرىلىپ سەل ىقچىلىقتىنيېز جەريانىدا ياشاش يىلالر ئۇزۇن ئەلدە چەت

 .تارتىدىكەن ئۆزىنى يېزىشتىن نەرسە بىر تىلىدا ئۇيغۇر

 يوق، ئىمكانىيەت يازغىدەك ماقالە ئۆزلىرىنى بولغاچقا، جىددىي بەك ھايات ئەلدىكى چەت( 3)

 .ھېساباليدىكەن دەپ

 .ئىكەن يوق كانىيىتىئىم يېزىش ماقالە ھەقىقەتەنمۇ ھەلەكچىلىكىدە تۇرمۇش( 4)
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 يوق كىشىلىرىمىزمۇ يوق كۆڭلى قىلىش خىزمەت بىلەن ئىختىيارلىقى ئۆز ئۈچۈن خەلقى ئۆز( 5)

 .ئەمەس

 بىرلىكتە، بىلەن قىلىش تەشەببۇس بېرىشنى زاكىتىنى بىلىمنىڭ ۋەتەندىكىلەرگە تەرەپتىن بىر مەن

 ئەلدىكى چەت تىلىسە، مەدەت-ۈچك ۋە ياردەم ئالالھدىن ھەمدە قىلسا، نىيەت ئادەم بىر ئەگەر

 سىرتىدا كەسپىنىڭ ئۆز ۋە كەسپى ئۆز ۋەتەندىكىلەرگە ىتىدىمۇئشارا تۇرمۇش جىددىي ئاشۇنداق

 بۇ ھازىر. كېلىۋاتىمەن تىرىشىپ يولىدا بېرىش كۆرسىتىپ بولىدىغانلىقىنى بەرگىلى قىلىپ ئىش قانچىلىك

 بۇيرىسا خۇدايىم. مېڭىۋاتىدۇ كۆپىيىپ غانسېرىبار بېرىۋاتقانالر ئېلىپ ئىش ھالدا ئاڭلىق ساھەدە

 تەكلىپ سىز مەنمۇ خالىسا ئالالھ. ماڭىدۇ ياخشىلىنىپ تېخىمۇ ئەھۋالالر جەھەتتىكى بۇ كېيىن بۇنىڭدىن

 .تىرىشىمەن داۋاملىق جەھەتتە بۇ قىلغاندەك

 .ئېيتىمەن رەھمەت قېتىم بىر يەنە سىزگە ئۈچۈن تەكلىپىڭىز قىممەتلىك ئاخىرىدا

 

 :ئىنكاسى قايتۇرغان جاۋابىمغا مېنىڭ ئۇكىمىزنىڭ سەنئەتكار. 3

 يۈزەكى مىنىڭ.  بولسۇن مۇبارەك ھىيتىڭىزغا روزى بىلەن ئالدى ، ئەركىنكا ساالم

 ھەقىقەتەن مەن ئەھۋالالرنى بەزى.  رەھمەت كۆپ بەرگەنلىگىڭىزگە جاۋاپ تەپسىلى چۈشەنچىلىرىمگە

 ئاشۇ ئەمەس پەرزەنىتلىرىمىزگە بىزنىڭ يالغۇز مەسىلىسى ىلت ، ئىكەن مەسىللەر باقمىغان ئويالپ

 بىر يەنە موھىملىغىنى نەقەدەر تىلنىڭ ئانا.  سالدى ئويغا مىنى كىلىۋاتقىنى كۆرسىتىپ تەسىر ئالىمالرغىمۇ

 ئۇ قىلسىمۇ نەسىھەت توغۇرسىدا تىرىشىش ئادەملەرنى بەزى ئەمەلىيەتتە.  قىلدىم ھىس چۇڭقۇر قېتىم

 بار ئىنتىلىش تىگىدىن.  ياشاۋاىرىدۇ بويىچە خارەكتىرى ئۈزىنىڭ دۇنياسىدا روھى زىنىڭئۈ بەرىبىر

 ھاياتىنى ئارقىلىق مىھنىتى ئەجىر ئۆز كىلىپ غالىپ قىينچىلىقالردىن كۆرسەتمەستىن باھانە ئادەم بولغان

 ھالقىپ ىدىنتوسالغۇس تىلىنىڭ خىل نەچچە.  سىلەر ئىسپاتى بۇنىڭ بۇ مانا.  ياشايدۇ قىلىپ ئاۋات

 بىزنىڭ ؟ بولدى زۇرۇر نىمە يەنە باشقا تىرىشچانلىقتىن ئىرشىشتە ئىمتىيازغا ھازىرقىدەك چىقىپ

 شۇ.  بىرەلمىدۇق قىلىپ ئىش ھىچ ھىچكىمگە بىز چۈنكى يوق، ساالھىتىمىز قويۇش تەلەپ ھىچكىمگە

 ئىمكانىيەت زىمىزنىڭئۈ.  ئىدىم قويغان ئوتتۇرغا ئۆمىدنى ۋە ئۆتۇنۇش مەن پەقەت مەن سەۋەپتىن

 مەيلى.  كەلدى بۇلۇپ رىاللىغىمىز بىزنىڭ كۈتۈش ئۆمىت بۇنىڭدىن ئۇنىڭدىن تۈپەيلىدىن چەكلمىسى

.  كونىالر دەيدىكەن ئەال نىيەت.  بولسۇن يار ساالمەتلىك ساقلىق ئالىمالرغا ئاشۇ بولمىسۇن قانداقالم

 يالقۇناليدىغان ئىچىدە داىرە بىرىدىغان يار ئىمكانيىتى ئۇالرنىڭ ياخشىلىقنىڭ نىيتىدىكى ئۇالرنىڭ

 ۋە ، قىلىۋاتقان تەھسىل ئىلىم چەتئەلدە ھەم سىزگە باھانىدە مۇشۇ.  قاالر كىلىپ پۈرسەتلىرى پەيىت

 ئالتۇن.  تىلەيمەن ئامەت بەخىت ئەزىزىلەرگە بارلىق شۇغۇللىنىۋاتقان بىلەن ئىشلىرى تەتقىقات

 . بولغاي ئامان بويۇڭالر
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 تنىڭ چوڭلۇقى قانچىلىك؟كائىنا

 كۈنى-6ئاينىڭ -9يىلى -2014

 

 

ماڭا ئۇيغۇر قېرىنداشالردىن كائىنات بىلىملىرىگە ئائىت ھەر خىل سوئالالر كېلىپ تۇرىدۇ. بىر 

قانچە كۈننىڭ ئالدىدا بىر قېرىندىشىمىز ماڭا بىر قىسقا ئۇچۇر يولالپ، مەندىن تۆۋەندىكى سوئالالرنى 

 سوراپتۇ:

 ڭ كېڭىيىش سۈرئىتى قانچىلىك؟( كائىناتنى1)

 ( كائىنات چەكلىكمۇ ياكى چەكسىزمۇ؟2)

 ( كائىناتنىڭ سىرتىدا نېمە بار؟3)

 

 NASAسوئالنىڭ ئېنىق جاۋابى بار. قالغان ئىككى سوئالغا كەلسەك، ئۇالرنىڭمۇ -1يۇقىرىدىكى 

نداقال باشقا كىشىلەر غا ئوخشاش نوپۇزلۇق ئورۇنالر بەرگەن، ئىلمىي ئاساسقا ئىگە جاۋابلىرى بار. شۇ

پەرەز بىلەن ئوتتۇرىغا قويغان، ئەمما ئىلمىي ئاساسقا ئىگە بولمىغان ھەر خىل جاۋابلىرىمۇ بار. مەن 

مەزكۇر يازمىدا رەسمىي جاۋابالرنىال قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمەن. باشقا جاۋابالرنى ئازراقال تىلغا 

 ئالىمەن.

 

 قانچىلىك؟. ئالەمنىڭ ھازىرقى كېڭىيىش سۈرئىتى 1

يىلى بىزنىڭ باش ئىدارىمىز بولغان كالىفورنىيە -2012ئالەمنىڭ ھازىرقى كېڭىيىش سۈرئىتى 

ئۈچۈن  NASA( California Institute of Technology, Caltechتېخنولوگىيە ئىنستىتۇتى )

( ئارقىلىق Spitzer Space Telescope« )سپىتزەر ئالەم تېلېسكوپى»باشقۇرۇپ بېرىۋاتقان 

 3.26[: بىز بىلەن بولغان ئارىلىقى 1لچەنگەن بولۇپ، ئۇنىڭ قىممىتى مۇنداق بولۇپ چىققان ]ئۆ

كىلومېتىر  74.3مىليون نۇر يىلى كېلىدىغان بىر گاالكسى )يۇلتۇزالر توپى( ھازىر بىزدىن ھەر سېكۇنتىغا 

بولغان ئارىلىقى كېلىدىغان تېزلىك بىلەن يىراقالۋاتىدۇ. ئەگەر يەنە بىر گاالكسىنىڭ بىز بىلەن 

يۇقىرىقىدىن بىر ھەسسە چوڭ بولىدىكەن، ئۇنىڭ بىزدىن يىراقلىشىش سۈرئىتىمۇ يۇقىرىقىدىن بىر ھەسسە 

 [.2كىلومېتىر كېلىدىغان تېزلىك بىلەن يىراقالۋاتىدۇ ] 148.6تېز بولىدۇ. يەنى ئۇ بىزدىن ھەر سېكۇنتىغا 

 

ىتىلىدىغان ئارىلىق بىرلىكى بولۇپ، ئۇ دېگىنىمىز ئاسترونومىيە ساھەسىدە ئىشل« نۇر يىلى»

مىڭ كىلومېتىر  300نۇرنىڭ بىر يىل ئىچىدە باسىدىغان ئارىلىقىنى كۆرسىتىدۇ. نۇر ھەر سېكۇنتىغا 

 تىرىليون كىلومېتىر ئارىلىققا ماڭىدۇ. 9.46ئارىلىققا ماڭىدىغان بولۇپ، ئۇ بىر يىلدا 
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 . كائىناتنىڭ چوڭلۇقى قانچىلىك؟2

لۇقى ھەققىدە ئادەتتىكى كىشىلەرنىڭ ھەر خىل پەرەزلىرى بار. بەزىلەر ئۇنى كائىناتنىڭ چوڭ

چەكلىك »چەكسىز دەيدۇ. بەزىلەر بولسا ئۇنى چەكلىك، ئەمما ئۇنىڭ قىرغىقى يوق، دەيدۇ. كائىناتنى 

دېگۈچىلەر بەرگەن چۈشەندۈرۈشنى ئادەتتىكى، كائىناتنى ئۈچ ئۆلچەملىك « ئەمما قىرغىقى يوق

ەركىب تاپقان دەپ چۈشىنىدىغان ئەقىل بىلەن چۈشىنىش قىيىن ئىكەن. ئەگەر كائىناتنى بوشلۇقتىن ت

ئاشۇ بويىچە چۈشەنمەكچى بولسىڭىز، جاۋابقا قارىغاندا سوئالالرنىڭ سانى ناھايىتىمۇ تېز كۆپىيىپ 

غا ماڭىدىكەن. مەسىلەن، مۇشۇ پەرەز بويىچە قارىغاندا، ئەگەر سىز كائىناتتىكى بىر نۇقتىدىن يول

چىقىپ، توختىماي مېڭىۋەرسىڭىز، سىز ئايلىنىپ يەنە بۇرۇنقى نۇقتىغا كېلىپ قالىدىكەنسىز. سىز 

ئامېرىكىدا تۇرۇپ، بىر چەكسىز يىراقلىقتىكى ھەر قانداق نۇقتىغا توغرىلىغىلى بولىدىغان تېلېسكوپ 

وغرىلىسىڭىز، سىز ئەڭ بىلەن ئاسمانغا قارىسىڭىز، ھەمدە تېلېسكوپنى بارغانسېرى يىراقتىكى نۇقتىغا ت

ئاخىرىدا يەر شارىنىڭ يەنە بىر تەرىپىنى، مەسىلەن، جۇڭگونى كۆرەلەيدىكەنسىز. بۇ پەرەز بويىچە 

بولغاندا كائىناتنىڭ قىرغىقى ياكى چېگرىسى بولمىغاچقا، سىز كائىناتتىكى بىر يۆنىلىشكە قاراپ 

گە ئۈسىۋالمايدىكەنسىز. بۇنى مۇنداق بىر مېڭىۋەرسىڭىز، سىز ھەرگىزمۇ بىرەر تامغا ئوخشايدىغان نەرسى

ئەھۋالغا ئوخشىتىش مۇمكىن: بىز يەر شارىنىڭ ھەممە يېرىنى سۇ قاپالپ تۇرىدۇ، دەپ پەرەز قىاليلى. 

ئەگەر بىز بىر كېمىگە چۈشۈپ، مەلۇم بىر يۆنىلىشكە قاراپ مېڭىۋەرسەك، مەلۇم ۋاقىتتىن كېيىن بىز يەر 

 ورنىمىزغا قايتىپ كېلىمىز. شارىنى بىر ئايلىنىپ، بۇرۇنقى ئ

 

 

دىكى بىر  JPLمەركىزى  NASAرەسىم: كائىناتتىكى ئارىلىقالرنى ئۆلچەيدىغان شوتا. بۇنى -1

مۇشۇ شوتىغا ئوخشاش بىر ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ، « سپىتزەر ئالەم تېلېسكوپى»رەسسام سىزغان بولۇپ، 

 [. 3ق بىلەن ئۆلچەپ چىققان ]كائىناتنىڭ كېڭىيىش تېزلىكىنى ئىنتايىن يۇقىرى توغرىلى

 

غا ئوخشاش رەسمىي، نوپۇزلۇق ئورۇنالر يۇقىرىقىدەك پەرەزلەرنى  NASAمېنىڭ بىلىشىمچە، 
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( دېگەن بىر Known Universe« )مەلۇم بولغان كائىنات»پەن ساھەسىدە -قوبۇل قىلمايدۇ. ئىلىم

سمىنىال ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. يەنى ئۇ [، بۇ كائىنات پۈتۈن كائىناتنىڭ مەلۇم بىر قى4ئۇقۇم بار بولۇپ ]

تىن كېيىن تارقىلىشقا باشلىغان نۇر بىزگە يېتىپ كېلەلىگەن « چوڭ پارتىالش»پۈتۈن كائىناتنىڭ 

ماگنىت -رايونلىرىنىال ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. كائىناتتىكى ئەڭ يىراق ئارىلىققا تارقىالاليدىغان ئېلېكترو

 cosmic microwave« )رقا كۆرۈنۈش رادىئاتسىيىسىدولقۇنلۇق ئا-ئالەمنىڭ مىكرو»دولقۇنى 

background radiation, CMBR دەپ ئاتىلىدىغان بولۇپ، ئالىمالر ئاشۇ دولقۇندىن )

ئالەمنىڭ »قا ئائىت نۇرغۇن ئۇچۇرالرغا ئېرىشىپ بولدى. « مەلۇم بولغان كائىنات»پايدىلىنىپ، 

ىلىق مەلۇم بولغان كائىنات ۋە چوڭ پارتىالشنى ئارق« دولقۇنلۇق ئارقا كۆرۈنۈش رادىئاتسىيىسى-مىكرو

گوددارد ئالەمگە »نىڭ  NASAچۈشىنىش ساھەسىدە ئاالھىدە تۆھپە قوشقان كىشىلەرنىڭ بىرى 

 John( دىكى دوكتور جون ماسېر )Goddard Space Flight Center« )ئۇچۇش مەركىزى

Mather ل مۇكاپاتىغا ئېرىشتى يىلى فىزىكا ساھەسىدىكى نوبې-2006( ئەپەندى بولۇپ، ئۇ

 رەسىم(. -2)

 

 

نىڭ  NASAيىلى نوبېل فىزىكا مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن ئالىم، -2006رەسىم: مەن ۋە قىزىم دىلنارە -2

( دىكى دوكتور جون Goddard Space Flight Center« )گوددارد ئالەمگە ئۇچۇش مەركىزى»

كۈنى، جون -24ئاينىڭ -1يىلى -2007( ئەپەندىم بىلەن بىرگە. بۇ رەسىم John Matherماسېر )

دېگەن ماۋزۇدا بىر ئىلمىي « چوڭ پارتىالشتىن نوبېل مۇكاپاتىغىچە»ماسېر ئەپەندىم بىزنىڭ ئىدارىگە 

دوكالت بېرىشكە كەلگەندە تارتىلغان. ئۇ چاغدا قىزىم دىلنارە بىزنىڭ ئىدارىدە پراكتىكا قىلىۋاتقان 

 ئىدى. 

 

( ۋە visible universe« )كۆرگىلى بولىدىغان كائىنات»نى پەن ساھەسىدىكىلەر كائىنات-ئىلىم

( دېگەن كاتېگورىيىلەرگە ئايرىيدىغان observable universe« )كۆزەتكىلى بولىدىغان كائىنات»
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[، ئالدىنقىسى كېيىنكىسىدىن سەل كىچىكرەك بولىدۇ. ھازىرقى مۆلچەرلەرگە ئاساسالنغاندا، 5بولۇپ ]

نى بىر شارغا ئوخشاش، دەپ پەرەز قىلساق، ئۇنىڭ دىئامېتىرى « اتكۆزەتكىلى بولىدىغان كائىن»

مىليارد نۇر يىلى كېلىدىغان بولۇپ، كۆزەتكىلى بولىدىغان كائىناتنىڭ قىرغىقى بىزدىن  93تەخمىنەن 

پارتىالشتىن كېيىن ھەممە نەرسىلەر نۇر تېزلىكى بىلەن -نۇر يىلى يىراقلىقتا ئىكەن. ئەگەر چوڭ 47-46

نۇر يىلى كەلگەن  27.4نىڭ دىئامېتىرى ئاران « كۆزەتكىلى بولىدىغان كائىنات»ولسا، كېڭەيگەن ب

مىليارد يىل بۇرۇن يۈز بەرگەن بولغاچقا، مەلۇم بولغان  13.7بوالتتى. يەنى، چوڭ پارتىالش بۇنىڭدىن 

نۇر  27.4نۇر يىلى، ئۇنىڭ دىئامېتىرى  13.7كائىناتنىڭ مەركىزى بىلەن ئۇنىڭ قىرغىقىنىڭ ئارىلىقى 

بىرىگە نىسبەتەن نۇر -يىلى كەلگەن بوالتتى. ئەمما بىزدىن ناھايىتى يىراقتىكى كائىنات جىسىملىرى بىر

مىليارد نۇر  93تېزلىكىدىنمۇ يۇقىرى بولغان تېزلىكتە ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقى ئۈچۈن، بىز يۇقىرىقىدەك 

ۈشىنىش ئالىي مەكتەپ سەۋىيىسىدىكى [. بۇ ھادىسىنى تولۇق چ5يىلى دېگەن سانغا ئېرىشىدىكەنمىز ]

بىر قىسىم ئاسترونومىيە ۋە فىزىكا بىلىملىرىنى تەلەپ قىلىدىغان بولغاچقا، مەن بۇ ھەقتە بۇنىڭدىن 

 ئارتۇق توختالمايمەن.

نىڭ دائىرىسىنى بەلگىلەيدىغان ئامىل مۇنداق: ئەگەر بىر « كۆزەتكىلى بولىدىغان كائىنات»

ېزلىكىدىنمۇ يۇقىرى بولغان بىر تېزلىك بىلەن يىراقالپ كېتىۋاتقان بولسا، كائىنات جىسمى بىزدىن نۇر ت

 [.5ئۇنىڭدىن چىققان نۇر بىزگە مەڭگۈ يېتىپ كېلەلمەيدۇ ]

 

 . مەلۇم بولمىغان چوڭ كائىنات ئىچىدىكى مەلۇم بولغان كىچىك كائىنات پەرىزى3

ناتنىڭ چېكى بار، دېگەن پەرەز مەن يۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتۈپ كەتكىنىمدەك، ھازىرغىچە كائى

ئاستىدا ئۇنىڭ قىرغىقىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ باققان كىشىلەرنىڭ دېگەنلىرىنى 

نورمال ئەقىل بىلەن چۈشىنىش ئاسان ئەمەسكەن. شۇڭالشقا مەن ئۇنى بۇ يەردە چۈشەندۈرۈپ 

پەن بىلىملىرى بىلەن -ان ئىلىمئولتۇرمىدىم. ئۇنداق پەرەزلەرنىڭ ھېچ قايسىسىنى ھازىرقى زام

 پەن ساھەسىدىكىلەر ئۇنداق پەرەزلەرنى قوبۇل قىلمايدۇ. -ئىسپاتلىغىلى بولمىغاچقا، ئىلىم

پەرەزلىرىمۇ « كۆپ سانلىق كائىنات»چەكلىك ۋە چەكسىز كائىنات پەرەزلىرىدىن باشقا، يەنە 

كائىنات -قەسى ۋە كۆپمىئراج ۋە-ئىسرا»مەۋجۇت بولۇپ، مەن ئۇ ھەقتە ئۆزۈمنىڭ بۇرۇنقى 

 دېگەن ماقالىسىدە ئازراق چۈشەنچە بەردىم. « پەرەزلىرى

بىز مۇنداق بىر ئىشنى پەرەز قىلىپ باقايلى: سۇ قاچىالنغان بىر يۇمىالق ئەينەك قاچىنىڭ ئىچىگە 

بىر قوشۇق قېتىقنى سااليلى. ئۇ قېتىق توختىماي شارسىمان ھالەتتە كېڭىيىپ ماڭسۇن، ھەمدە ئۇنىڭ 

گە ھېچ قانداق سۇ كىرىپ كەتمىسۇن. بۇ يەردىكى سۇ چەكسىز كەتكەن، ئىنسانالرغا تېخى مەلۇم ئىچى

بولمىغان چوڭ كائىنات بولۇپ، قېتىق بولسا ئىنسانالرغا مەلۇم بولغان كىچىك كائىناتقا ۋەكىللىك 

بىز قىلسۇن. گەرچە سۇ بىلەن قېتىققا ئوخشىتىپ چۈشەندۈرمىگەن بولسىمۇ، بىر قىسىم كىشىلەر 

ياشاۋاتقان كائىنات يەنە بىر چەكسىز كەتكەن چوڭ كائىناتنىڭ ئىچىدە مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى، ئۇ 

چوڭ كائىنات ئىنسانالر تېخى بايقىمىغان، بىز ياشاۋاتقان كائىنات ئەمەل قىلىدىغان فىزىكىلىق 

ە ئەمەل قىلىدىغان قانۇنىيەتلەردىن پۈتۈنلەي پەرقلىنىدىغان باشقا بىر خىل فىزىكىلىق قانۇنىيەتلەرگ

بولۇشى مۇمكىن ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇ پەرەز ئەقىلگە خېلى مۇۋاپىقتەك كۆرۈنىدۇ. ئەمما، 

 ئۇمۇ بىر خىل پەرەز بولۇپ، ئۇنىڭمۇ تېخى ھېچقانداق ئىلمىي ئاساسى يوق. 
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تىدا نېمە بار؟ كائىناتنىڭ قىرغىقى بارمۇ؟ قىرغىقى بار بولسا، ئۇنىڭ سىر»قىسقارتىپ ئېيتقاندا، 

كائىناتنىڭ قىرغىقىغا بېرىپ، ئۇنىڭدىن چىقىپ كەتمەكچى بولساق، بىرەر تامدەك نەرسىگە 

پەن بىلىملىرى بىلەن -دېگەندەك سوئالالرغا ئىنسانالر ھازىرغىچە بايقىغان ئىلىم« ئۈسىۋالىمىزمۇ؟

مىغان، ھەمدە ئۇ جاۋاب بېرىش مۇمكىن ئەمەس. شۇڭالشقا ئۇنداق سوئالالرنى ئەڭ ياخشىسى سورى

 ئىشالر توغرىلىق بەك كۆپ ئويلىنىپ كەتمىگەن ياخشى.

 

 . ھازىر ئالەم تېلېسكوپى بىلەن قانچىلىك يىراقلىقنى كۆرگىلى بولىدۇ؟4

بەزى تورداشالر مەندىن كائىناتتىكى ھازىرغىچە رەسىمگە تارتىلغان ئەڭ يىراق يۇلتۇزنىڭ بىز 

يىلى ئاۋغۇست ۋە سېنتەبىر -2012لى ئىكەنلىكىنى سوراۋاتىدۇ. بىلەن بولغان ئارىلىقىنىڭ قانچە نۇر يى

( بىلەن تۆۋەندىكى Hubble Space Telescope« )خابۇل ئالەم تېلېسكوپى» NASAئايلىرى 

يىلى دېكابىردا بىر گۇرۇپپا ئالىمالر مەزكۇر رەسىمدە يەر شارىدىن -2012رەسىمنى تارتقان بولۇپ، -3

تىكى يېڭىدىن شەكىللىنىۋاتقان گاالكسىلەرنىڭ بارلىقىنى ئېالن قىلدى. مىليارد نۇر يىلى يىراقلىق 13

مىليارد  13يەنى، بۇ قېتىم كامېراغا چۈشكىنى بىر قانچە گاالكسى )يۇلتۇزالر توپلىمى( لەرنىڭ بۇنىڭدىن 

ا مىليارد نۇر يىلى يىراقلىقت 13يىلدىن بۇرۇنقى كۆرۈنۈشى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئۇ گاالكسىلەر بىزدىن 

 13بولغاچقا، ئۇالردىن چىققان نۇر يورۇقلۇق تېزلىكى بىلەن تارقىلىپ، بىزگە يېتىپ كېلىش ئۈچۈن 

مىليارد يىل ۋاقىت كېتىدۇ. مەزكۇر رەسىمدە بۇ گاالكسىلەرنىڭ ئورنى رەڭلىك تۆت قىرلىق كاتەكچىنىڭ 

ڭگى بىزگە شۇنچە قىزىل ئىچىدە كۆرسىتىلگەن. بىر گاالكسى بىزدىن قانچە يىراق بولغانسېرى، ئۇنىڭ رە

مىليارد يىل بولغان  13.7بولۇپ كۆرۈنىدۇ. چوڭ پارتىالش بولۇپ، كائىنات پەيدا بولغىلى ھازىر 

 700چوڭ پارتىالش يۈز بېرىپ،  NASAبولغاچقا، يۇقىرىدىكى سۆز مۇنداق بىر ئىشتىن دېرەك بېرىدۇ: 

گە ئېلىپ بولدى. باشقىچە قىلىپ مىليون يىل ئۆتكەندىن كېيىنكى بىر قىسىم ئەھۋالالرنى رەسىم

مىليارد نۇر يىلى  13ئالەم تېلېسكوپىدىن پايدىلىنىپ، كائىناتتىكى بىزدىن  NASAئېيتساق، 

 يىراقلىقتىكى بىر قىسىم رايونالرنى كۆرۈپ بولدى.

 

 
 رەسىم.-3



 

 
NASA ئىشالر ئائىت كائىناتقا ۋە 

43 

 

مىڭ( گاالكسىنىڭ  10) 10000يىلى تارتىلغان بولۇپ، ئۇنىڭدا -2013رەسىم -3يۇقىرىدىكى 

مىليارد گاالكسى بار بولۇپ، بىز تۇرۇۋاتقان سامان يولى  200رىتى بار ئىكەن. كائىناتتا جەمئىي سۈ

مىلياردقىچە بولغان ساندىكى يۇلتۇزالر بار. سامان يولى گاالكسىنىڭ  400مىلياردتىن  100گاالكسىدە 

 نۇر يىلى كېلىدۇ. 3000مىڭ نۇر يىلى، قېلىنلىقى  100كەڭلىكى 

 

سىم خابۇل ئالەم تېلېسكوپىنىڭ كائىناتتىكى كۆرۈش دائىرىسىنى چۈشەندۈرۈش رە-4تۆۋەندىكى 

« Hubble Ultra Deep Field»ئۈچۈن تەييارالنغان. خابۇل بۇ قېتىم تەكشۈرگەن رايون ئىنگلىزچە 

دەپ ئاتىلىدىغان بولۇپ، مەزكۇر رەسىمدە ئۇ يۇلغۇن چېچىكى رېڭى بىلەن كۆرسىتىلگەن. 

(http://heasarc.nasa.gov/docs/cosmic/farthest_info.html) 

 

 

 رەسىم-4

 

مىليارد نۇر يىلى يىراقلىقتىكى بىر قىسىم گاالكسىلەرنى رەسىمگە  13بىزدىن  NASAخۇالسە: 

 700-600چوڭ پارتىالش يۈز بېرىپ تارتىپ بولدى. ئۇ رەسىمگە چۈشكىنى، ئاشۇ گاالكسىلەرنىڭ 

 مىليون يىل ئۆتكەندىن كېيىنكى كۆرۈنۈشلىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. 

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

[1] Speed of Universe's Expansion Measured Better Than Ever 

http://www.space.com/17884-universe-expansion-speed-hubble-constan

t.html 

 

[2] The Universe is still expanding. As expected. 

http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2012/10/04/the_universe_is_st

http://heasarc.nasa.gov/docs/cosmic/farthest_info.html
http://www.space.com/17884-universe-expansion-speed-hubble-constant.html
http://www.space.com/17884-universe-expansion-speed-hubble-constant.html
http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2012/10/04/the_universe_is_still_expanding_as_expected.html
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ill_expanding_as_expected.html 

 

[3] Climbing the Cosmic Distance Ladder 

http://www.nasa.gov/mission_pages/spitzer/multimedia/pia15818.html 

 

[4] NASA’s Imagine the Universe 

http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/970630c.html 

 

[5] Observable universe 

http://en.wikipedia.org/wiki/Observable_universe 

 

http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2012/10/04/the_universe_is_still_expanding_as_expected.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/spitzer/multimedia/pia15818.html
http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/970630c.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Observable_universe
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 تاشقى پالنېتىالردا جانلىقالر بارمۇ؟

 كۈنى-14ئاينىڭ -11يىلى -2014

 

 

يوقلۇقى نۇرغۇن ئوقۇرمەنلەر ناھايىتى قىزىقىدىغان -تاشقى پالنېتىالردا جانلىقالرنىڭ بار

ھەققىدىكى خېلى كۆپ كىچىك يازمىلىرىمدا بۇ مەسىلە  NASAتېمىالرنىڭ بىرى. مەن ھازىرغىچە 

سىزچە تاشقى پالنېتا ئادەملىرى راستىنال »نچە بېرىپ كەلدىم. ئەمما مەندىن ئۈستىدە ئازراقتىن چۈشە

دەپ سورايدىغانالر ھازىرمۇ داۋاملىق چىقىپ تۇرۇۋاتىدۇ. مەن مەزكۇر ماقالىدا مۇشۇ ھەقتە « مەۋجۇتمۇ؟

ھەققىدىكى تېمىلىرىمنى ئۈزۈلدۈرمەي ئوقۇپ  NASAئايرىم چۈشەنچە بېرىپ ئۆتىمەن. مېنىڭ 

ن قېرىنداشالر ئۈچۈن بۇ ماقالىدىكى بىر قىسىم مەزمۇنالر يېڭى تۇيۇلماسلىقى مۇمكىن. سەۋەبى كېلىۋاتقا

قىسقا -مەن بۇ ماقالىدا بايان قىلىدىغان مەزمۇنالرنىڭ بىر قىسمىنى ئۆزۈمنىڭ بۇرۇنقى قىسقا

تاشقى »الرنىڭ يازمىلىرىمدا ئازراقتىن بايان قىلىپ بولغان. ئەمما بۇ يازمىدا ئىسالم دىنى ۋە مۇسۇلمان

مەسىلىسىگە قانداق قارايدىغانلىقىغا ئوخشاش يېڭى مەزمۇنالرمۇ بار. يېقىندا ياسىر « پالنېتا ئادەملىرى

قازى مۇشۇ مەسىلە ئۈستىدە بەزى مۇسۇلمان ياشالر سورىغان سوئالغا جاۋاب بېرىپ، بۇ مەسىلە ھەققىدە 

دىكى دىنىي ئۆلىماالر قانداق قارايدىغانلىقىنى قۇرئاندا نېمە دېيىلگەنلىكى ۋە ئۇنىڭغا ئىسالم دۇنياسى

 قىسقىچە چۈشەندۈرۈپ ئۆتتى. مەن مەزكۇر ماقالىغا ئاشۇ مەزمۇنالرنىمۇ كىرگۈزۈپ قويىمەن.

 

 

نويابىر كۈنى بىزنىڭ ئىدارىنىڭ تور بېتىدىن كېسىپ ئالغان بىر -8يىلى -2014رەسىم: مەن -1

 كۆرۈنۈش. 
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نويابىر كۈنى بىزنىڭ ئىدارىنىڭ بىر تور بېتىدىن -8يىلى -2014رەسىمنى مەن -1يۇقىرىدىكى 

[. بۇ تور بەتتە ھازىرغىچە پۈتۈن دۇنيا بويىچە ئالىمالر بايقىغان تاشقى پالنېتىالرنىڭ 1كېسىپ ئالدىم ]

كاندىداتىنىڭ سانى بىلەن ھازىرغىچە جەزملەشتۈرۈلگەن تاشقى پالنېتىالرنىڭ سانى كۆرسىتىلىدىغان 

، 3213سان مۇنداق ئىكەن: بايقالغان تاشقى پالنېتا كاندىداتلىرىنىڭ سانى بولۇپ، بۈگۈنكى 

. ھازىر ئالىمالر سامان يولى گاالكسى 1767جەزملەشتۈرۈلگەن تاشقى پالنېتىالرنىڭ سانى بولسا 

)يۇلتۇزالر توپلىمى( نى كۆزىتىپ، تاشقى پالنېتىالرنى تېپىشقا ئىشلىتىۋاتقان ئالەم تېلېسكوپلىرىدىن 

( قاتارلىق بىر قانچىسى بار. بۇ ئىشتا Hubble Space Telescope« )ل ئالەم تېلېسكوپىخابۇ»

بىلەن بىزنىڭ باش ئىدارىمىز بولغان  JPLدۇنيانىڭ ئەڭ ئالدىدا مېڭىۋاتقىنى بىزنىڭ ئىدارىمىز 

( California Institute of Technology, Caltechكالىفورنىيە تېخنولوگىيە ئىنستىتۇتى )

 10تەك خادىمدىن تەشكىل تاپقان بىر قوشۇن يىلىغا نەچچە  50ازىر بىزنىڭ ئىدارىدىال بولۇپ، ھ

مىليون دولالر پۇل خەجلەپ، تاشقى پالنېتىالرنى بىۋاسىتە كۆرەلەيدىغان بىر ئالەم تېلېسكوپى ياساپ 

 NASAچىقىش يولىدا تىرىشىۋاتىدۇ. مەن ھازىر ئەنە شۇ قوشۇننىڭ بىر مۇھىم ئەزاسى. دېمەك، 

دىكىلەر جانلىقالر ياشايدىغان تاشقى پالنېتىالر چوقۇم بار، دەپ قارايدۇ. بۇ ئىش تېخى ئىسپاتلىنىپ 

دىكىلەر نېمە ئۈچۈن جانلىقالر  NASAبواللمىدى. ئەمما ئۇنى كەلگۈسىدە ئىسپاتلىماقچى. 

قىسقىچە جاۋاب ياشايدىغان تاشقى پالنېتىالر بار، دەپ قارايدۇ؟ مەن مەزكۇر ماقالىدا مۇشۇ سوئالغىمۇ 

 بېرىپ ئۆتىمەن. 

 

مەن ئالدى بىلەن كائىنات ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە بېرىپ، ئاندىن تاشقى پالنېتا ئادەملىرى 

 ھەققىدىكى مەزمۇننى بايان قىلىمەن.

 

 

 رەسىم: ھازىر كائىناتنى تەكشۈرۈشتە ئەڭ مۇھىم رول ئويناۋاتقان خابۇل ئالەم تېلېسكوپى. -2
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1 .NASA  ئىنات ۋە ئىنسانالرنىڭ كېلىپ چىقىش مەنبەسى پروگراممىسىكا»نىڭ» 

NASA  نىڭ ئىنگلىزچە«The origins program » دەپ ئاتىلىدىغان بىر پروگراممىسى بار

« origin»نەچچە يىل بولدى. ئىنگلىزچە  10نىڭ بۇ پروگراممىنى باشلىغىنىدا ھازىر  NASAبولۇپ، 

مەنبە، كېلىش مەنبەسى، كېلىپ چىقىش، باشلىنىش، »اتى دېگەن سۆزنىڭ يۇلغۇن لۇغىتىدىكى ئىزاھ

نىڭ بۇ پروگراممىسىنى ئۇنىڭ قىلماقچى بولغان ئىشلىرىغا ئاساسەن  NASAبولۇپ، « قانداشلىق

« كائىنات ۋە ئىنسانالرنىڭ كېلىپ چىقىش مەنبەسى پروگراممىسى»تەرجىمە قىلغاندا، مېنىڭچە ئۇ 

 امما ئارقىلىق تۆۋەندىكىدەك سوئالالرغا جاۋاب ئىستەيدۇ:بۇ پروگر NASAدېگەنگە توغرا كېلىدۇ. 

 بىز نەدىن كەلدۇق؟--

 يۇلتۇزالر بىلەن گاالكسىالر )يۇلتۇزالر توپالملىرى( قانداق شەكىللەنگەن؟--

 يەر شارىغا ئوخشاش پالنېتىالردىن باشقىسىمۇ بارمۇ؟--

 ائىت بارمۇ؟شار-باشقا پالنېتىالردا ھاياتلىق يېتىشىپ چىقااليدىغان شەرت--

بىزگە يېقىن كائىنات بوشلۇقىدىكى يۇلتۇزالرنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلىۋاتقان پالنېتىالرنىڭ --

 ئىچىدە ھازىر ھاياتلىق بار پالنېتىالرمۇ بارمۇ؟

 

ئىنسانالر يۇقىرىقىدەك سوئالالرنى سوراشنى باشلىغىلى ھازىرغىچە بىر قانچە مىڭ يىل بولدى. بۇ 

، ئاسترونومىيە مۇتەخەسسىسلىرى كائىناتنىڭ چوڭقۇر جايلىرىنى كۆزىتىدۇ، مەسىلىنى يېشىش ئۈچۈن

ۋاقىتنىڭ باشلىنىش نۇقتىسىغا قارايدۇ، شۇ ئارقىلىق يېڭىدىن شەكىللىنىۋاتقان گاالكسىالرنى كۆرىدۇ، 

ە ياكى بولمىسا بىزگە يېقىن بولغان كائىنات بوشلۇقىدىكى يۇلتۇزالرنىڭ ئەتراپىنى ئايلىنىۋاتقان، ھەمم

يوقلۇقىنى تەكشۈرىدۇ. -جەھەتتىن بىز ياشاۋاتقان يەر شارىغا ئوخشايدىغان پالنېتا سىستېمىلىرىنىڭ بار

NASA «دېگەن پروگرامما ئىچىدە « كائىنات ۋە ئىنسانالرنىڭ كېلىپ چىقىش مەنبەسى پروگراممىسى

رغا جاۋاب ئىزدەيدۇ. بىر قاتار ئالەم تېلېسكوپلىرىنى ئالەم بوشلۇقىغا چىقىرىپ، يۇقىرىدىكى سوئالال

ئاشۇ « كەپلېر ئالەم تېلېسكوپى»مارت كۈنى ئالەم بوشلۇقىغا چىقارغان -7يىلى -2009

ئاۋغۇست كۈنى ئىشتىن توختىتىلدى. -15يىلى -2013تېلېسكوپالرنىڭ بىرى بولۇپ، بۇ تېلېسكوپ 

تاشقى پالنېتىالردىن يىلى ئۆكتەبىر ئېيىغىچە ئالىمالر كەپلېردىن پايدىلىنىپ جەزملەشتۈرۈلگەن -2014

يىلى -NASA 2016نى تاپتى. ھازىرقى پىالندا  3213نى، تاشقى پالنېتا كاندىداتلىرىدىن  989

( نى ئالەم James Webb Space Telescope, JWST« )جېيمس ۋېب ئالەم تېلېسكوپى»

ولۇپ، بۇنداق بوشلۇقىغا چىقارماقچى. بۇ تېلېسكوپالر تاشقى پالنېتىالرنى بىۋاسىتە كۆرەلمەيدىغان ب

ماڭا يېڭىدىن »ئاۋغۇست كۈنى يازغان -15يىلى -2014بولۇشتىكى سەۋەبلەر ھەققىدە مەن ئۆزۈمنىڭ 

[. بىزنىڭ ھازىر تەتقىقات 2دېگەن يازمىسىدا ئازراق چۈشەنچە بەردىم ]« بېرىلگەن مۇكاپاتالر ھەققىدە

ياساش ئىنتايىن قىيىن بولغان بىر  ئېلىپ بېرىۋاتقىنىمىز تاشقى پالنېتىالرنى بىۋاسىتە كۆرەلەيدىغان،

يىللىرى ئالەم بوشلۇقىغا -2018[، ھازىرقى پىالندا ئۇنى 2يېڭى تىپلىق ئالەم تېلېسكوپى بولۇپ ]

چىقارماقچى. بۇ ھەقتە كۆپرەك نەرسە بىلىۋېلىشقا قىزىقىدىغان قېرىنداشالر مەزكۇر ماقالىنىڭ ئاخىرىدا 

 تىم ئوقۇپ باقسا بولىدۇ.مەنبە قىلىپ بېرىلگەن ماقالىنى بىر قې-2
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 رەسىم: كەپلېر ئالەم تېلېسكوپى.-3

 

 

يىللىرى ئالەم بوشلۇقىغا چىقىرىلىدىغان جېيمس ۋېب ئالەم تېلېسكوپىنىڭ مودېلى. -2016رەسىم: -4
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كىچىكلىكى ھازىر ياسىلىۋاتقان تېلېسكوپنىڭكى بىلەن ئاساسەن ئوخشاش بولۇپ، -بۇ مودېلنىڭ چوڭ

 ر خەلقئارالىق ئىلمىي دوكالت يىغىنىغا بارغاندا چۈشىۋالغان. مەن بۇ رەسىمنى بى

 

 . كائىناتنىڭ تۈزۈلۈشى ھەققىدە2

دەپ « كائىنات»ئوقۇرمەنلەرنىڭ خەۋىرىدە بولغىنىدەك، بىز ياشاۋاتقان بۇ فىزىكىلىق دۇنيا 

ىرىدىن، ھەر بىر دەپ ئاتىلىدىغان يۇلتۇزالر توپل« گاالكسى»ئاتىلىدۇ. كۆپىنچە ئوقۇرمەنلەر كائىناتنىڭ 

يۇلتۇزالر توپى بولسا يۇلتۇزالر، ئۇالرنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلىدىغان پالنېتىالر، ھەمدە ئاشۇ 

پالنېتىالرنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلىدىغان ھەمراھالردىن تەركىب تاپىدىغانلىقىنى بىلىدۇ. ئەمما، 

 ىن باشقا نەرسىلەرمۇ مەۋجۇت.كائىناتتا گاالكسى، يۇلتۇز، پالنېتا، ۋە ئۇالرنىڭ ھەمراھلىرىد

NASA 2012- ئىيۇندا ئىنگلىزچە -13يىلى«Nuclear Spectroscopic Telescope 

Array » دەپ ئاتىلىدىغان، قىسقارتىلىپ«NuSTAR » دەپ يېزىلىدىغان بىر ئالەم تېلېسكوپىنى

نۇرى -ئېكس [. يۇقىرى ئېنېرگىيىلىك2باشقۇرىدۇ ] JPLمەركىزى  NASAقويۇپ بەرگەن بولۇپ، ئۇنى 

كائىناتتىكى ئەڭ كۈچلۈك ھادىسىلەرنى كۆزىتىشتە ئاالھىدە رول ئوينايدىغان بولۇپ، بۇ تېلېسكوپ 

نۇرىنى ئۆلچەش ئارقىلىق كائىناتنى تەكشۈرىدۇ. شۇڭا ئۇ قۇياشنىڭ يۈزىدىكى -ئاشۇنداق ئېكس

تتىن تاشقىرى ئەھۋالالرنى يالقۇنلۇق پارتىالشالر، ۋە نېيترون يۇلتۇز ۋە قارا ئۆڭكۈر ئەتراپىدىكى ئادە

 كۆزىتەلەيدۇ. 

ئالەم تېلېسكوپىنى ئىشلىتىپ كائىناتتىكى بەزى بىر « NuSTAR»بىر گۇرۇپپا ئالىمالر يېقىندا 

دانە غايەت زور كۆلەملىك قارا ئۆڭكۈرنى  10نىشانالرنى تەكشۈرۈۋاتقاندا، كۈتۈلمىگەن يەردىن 

( ۋە ياۋروپانىڭ Chandra)« چاندرا»نىڭ  NASAتېپىۋالدى. ئوخشاش رايوننى 

«XMM-Newton »نۇرى ئالەم تېلېسكوپلىرى بىلەن تەكشۈرۈش ئارقىلىق، -دەپ ئاتىلىدىغان ئېكس

قارا ئۆڭكۈرنىڭ راستلىقىنى جەزملەشتۈردى. بۇنداق تۆۋەن ئېنېرگىيىلىك نۇر بىلەن نامايان  10بۇ 

ولۇپ، ئۇ چاغدا ئالىمالر بۇنداق يىلى بايقالغان ب-1962بولىدىغان قارا ئۆڭكۈرلەر ئەڭ دەسلەپتە 

نۇرالرنىڭ نەدىن كېلىۋاتقانلىقىنى چۈشىنەلمىگەن ئىدى. ھازىر بولسا ئالىمالر يۇقىرىقى يېڭى تىپلىق 

ئالەم تېلېسكوپلىرىنى ئىشلىتىپ، ئۇالرنىڭ كائىناتتىكى غايەت زور كۆلەملىك قارا ئۆڭكۈردىن 

يقالغان قارا ئۆڭكۈرنىڭ بەزىلىرى بىزنىڭ قۇياشنىڭ كېلىۋاتقانلىقىنى جەزملەشتۈرمەكتە. بۇ قېتىم با

 مىليارد ھەسسە ئېغىر ئىكەن. 17ماسسىسىدىن 

« فىزىكا ژۇرنىلى-ئاسترونومىيە»بۇ بايقاش نەتىجىسى ئامېرىكىدا چىقىدىغان 

(Astrophysical Journal نىڭ )ئاۋغۇست سانىدا ئېالن قىلىنغان بولۇپ، ئۇ -20يىلى -2013

 Danielدىن دوكتور دەنىيېل ستېرن ) JPLمەركىزى  NASAئاساسلىق ئاپتورى  ئىلمىي ماقالىنىڭ

Stern.ئىكەن ) 

ئىيۇن كۈنى، ئاشۇ تېلېسكوپنىڭ باشقۇرغۇچىلىرىدىن بىرى بولغان دەنىيېل -11يىلى -2013

 نەرسىنى ئوتتۇرىغا قويدى: 3ستېرن بىزنىڭ ئىدارىدە بىر ئىلمىي دوكالت بەردى. ئۇ مۇنداق 

ر گاالكسىنىڭ مەركىزىدە بىزنىڭ قۇياشنىڭ ماسسىسىدىن نەچچە ئون ۋە نەچچە يۈز ( ھەر بى1)

( دىن بىرسى بار. ئۇنىڭدىن black-holeمىليون ھەسسە چوڭ بولغان غايەت چوڭ قارا ئۆڭكۈر )

 باشقا، ھەر بىر گاالكسىدە يەنە كۆپلىگەن كىچىك تىپتىكى قارا ئۆڭكۈرلەرمۇ بار.
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(2« )NuSTAR »ۇنداق چوڭ تىپتىكى قارا ئۆڭكۈرنىڭ ئەتراپىدا يۇلتۇزالر تېلېسكوپ ئاش

 ئوخشىمىغان يۆنىلىش ۋە ئوخشىمىغان ئوربىتىالردا قااليمىقان ئۇچۇپ يۈرۈيدىغانلىقىنى بايقىدى. 

( كائىناتنىڭ تەركىبىي قىسمى ھەققىدىكى ئەڭ يېڭى مۆلچەر مۇنداق: ئادەتتىكى ماددىالر 3)

پىرسەنتىنى، قاراڭغۇ  22( الر كائىناتنىڭ dark matterغۇ ماددا )پىرسەنتىنى، قاراڭ 4كائىناتنىڭ 

 پىرسەنتىنى ئىگىلەيدۇ. 74( بولسا كائىناتنىڭ dark energyئېنېرگىيە )

 

 تۆۋەندە مەن يۇقىرىقى ئۈچ نەرسە ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە بېرىپ ئۆتەي:

ق جىسىمالرنى تەشكىل ( ئادەتتىكى ماددا: كائىناتتىكى، جۈملىدىن يەر شارىدىكى بارلى1

 قىلغۇچى فىزىكىلىق ماتېرىيالالر ئادەتتىكى ماددىالر ھېسابلىنىدۇ.

( قاراڭغۇ ماددا: ھازىر ئىنسانالر قاراڭغۇ ماددىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىگە قارىغاندا، ئۇنىڭ نېمە 2

نى ئەگرى ئەمەسلىكىنى ياخشىراق بىلىدۇ. كائىناتتا يىراقتىكى يۇلتۇزالردىن چىققان نۇرالرنىڭ يولى

سىزىققا ئوخشاش ئېگىپ قويىدىغان، يەنى تارتىش كۈچىگە ئىگە بولغان، ئەمما تېلېسكوپالرغا 

دەپ ئاتىلىدۇ. « قاراڭغۇ ماددا»كۆرۈنمەيدىغان بىر خىل ماددا بار بولۇپ، ھازىر ئاشۇنداق ماددا 

سالنغاندا، ئاشۇنداق ھازىرغىچە ئېلىپ بېرىلغان ئىلمىي تەكشۈرۈشلەر يەكۈنلەپ چىققان خۇالسىگە ئاسا

( يۇلتۇز ۋە پالنېتىالر كۆزگە 1پىرسەنتىنى تەشكىل قىلىدۇ. ) 22قاراڭغۇ ماددا كائىناتتىكى ماددىالرنىڭ 

( ئۇ ئادەتتىكى ماددىدىن تەشكىل 2كۆرۈنىدۇ، ئەمما بۇ ماددا قاراڭغۇ بولۇپ، كۆزگە كۆرۈنمەيدۇ. )

( دەپ ئاتىلىدىغان Baryons« )ريونبا»تاپقان قاراڭغۇ بۇلۇت ئەمەس. ئادەتتىكى ماددا 

ماددا -( مۇ ئەمەس. قارشىantimatter« )ماددا-قارشى»( ئۇ 3زەررىچىلەردىن تەشكىل تاپىدۇ. )

( 4نۇرى چىقىرىدۇ. لېكىن قاراڭغۇ ماددا ئۇنداق قىلمايدۇ. )-ئادەتتىكى ماددا بىلەن يۇغۇرۇلغاندا گاما

خشاش ھەجىمدىكى قارا ئۆڭكۈر ئەمەس. قاراڭغۇ قاراڭغۇ ماددا ناھايىتى چوڭ گاالكسى بىلەن ئو

 gravitationalماددىنىڭ تارتىش كۈچى كەلتۈرۈپ چىقارغان نۇرنىڭ يولىنى ئېگىۋېتىش ھادىسىسى )

lensing نىڭ ئۇنچىۋاال ئومۇمىيالشقان ھادىسە ئەمەسلىكى قاراڭغۇ ماددىنىڭ چوڭ ھەجىمدىكى قارا )

 ئۆڭكۈر ئەمەسلىكىنى ئىسپاتاليدۇ.

راڭغۇ ئېنېرگىيە: كائىنات ھازىرمۇ توختىماي كېڭىيىۋاتىدۇ )مەن بۇ ھەقتە ماقالىنىڭ كېيىنكى ( قا3

قىسمىدا ئازراق توختىلىمەن(. ئاشۇنداق كېڭىيىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىۋاتقان نەرسە قاراڭغۇ 

ەمەس. ئېنېرگىيىدىن ئىبارەت. بۇ ئېنېرگىيىنىڭ نېمە ئىكەنلىكى ئىنسانالرغا ھازىرچە تېخى ئايدىڭ ئ

بىزنىڭ بىلىدىغىنىمىز پەقەتال كائىناتنىڭ توختىماي كېڭىيىشىگە سەۋەبچى بولۇۋاتقان نەرسە ئاشۇ 

پىرسەنتىنى ئىگىلەيدۇ. كائىناتتىكى  74قاراڭغۇ ئېنېرگىيىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇ كائىناتنىڭ 

ىشتېيندىن ئىبارەت. بوشلۇقالرنىڭ ئىچىنىڭ قۇرۇق ئەمەسلىكىنى تۇنجى قېتىم تونۇپ يەتكەن كىشى ئېين

ھازىر نۇرغۇن ئورۇنالر قاراڭغۇ ئېنېرگىيىنى ئېنىقالپ چىقىش يولىدا توختىماي تىرىشىۋاتىدۇ. ئاشۇ 

 مەقسەت ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان ئالەم تېلېسكوپلىرىمۇ كۆپلەپ ياسىلىۋاتىدۇ.

 

 . كائىنات ھازىرمۇ توختىماي كېڭىيىۋاتىدۇ3

 خىل پەرەز ئوتتۇرىغا قويۇلغان: 3رۇن مۇنداق كائىناتتىكى زور ئۆزگىرىش ھەققىدە بۇ

 ( كائىنات ھازىرمۇ توختىماي چوڭىيىۋاتىدۇ.1
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( چوڭ پارتىالشتىن كېيىن كائىنات بىر مەزگىل چوڭىيىپ، كېيىن بىر خىل چوڭلۇقتا تۇرۇپ قالغان 2

 بولۇپ، ھازىرمۇ ئاشۇ ھالىتىنى ساقالۋاتىدۇ.

بويىچە مېڭىپ، ئەڭ ئاخىرىدا بىر نۇقتىغا ئايلىنىپ ( كائىنات ھازىر كىچىكلەۋاتىدۇ. ئۇ مۇشۇ 3

 تۈگەيدۇ.

 

ئاسترونومىيە ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىسلەر بۇ مەسىلە ئۈستىدە ئۇزۇن مۇددەت ئىلمىي تەتقىقات 

پەرەزنىڭ توغرىلىقىنى ئىسپاتالپ چىقتى. يەنى، كائىنات ھازىرمۇ -1ئېلىپ بېرىپ، يۇقىرىدىكى 

 ە ئۇنىڭ كېڭىيىش تېزلىكىمۇ بارغانسېرى يۇقىرىالۋاتىدۇ.توختىماي كېڭىيىۋاتىدۇ، ھەمد

مىليارد يىل بولدى. مېنىڭ بىلىشىمچە، ئالىمالر كائىناتنىڭ  13.8چوڭ پارتىالشقا ھازىرغا قەدەر 

مىليون يىل ئۆتكەندىن تارتىپ ھازىرغىچە  700ئۆتمۈشىنى تەكشۈرۈپ، چوڭ پارتىالش يۈز بېرىپ، 

ىڭ چوڭلۇقىدىكى ئۆزگىرىشلەرنى تولۇق ئېنىقالپ چىقىپ بولدى. بۇ بولغان ئارىلىقتىكى كائىناتن

( رەسىمى ئارقىلىق the arrow of time« )ۋاقىت ئىسترېلكىسى»جەرياننى ھازىر ئالىمالر بىر 

 چۈشەندۈرىدۇ.

مىليارد گاالكسى  200ئاسترونومىيە ئالىملىرىنىڭ مۆلچەرلەپ ۋە ھېسابالپ چىقىشىچە، كائىناتتا 

مىليارد يۇلتۇز بار . كائىنات ھازىرمۇ  200بىز تۇرۇۋاتقان سامان يولى گاالكسىنىڭ ئۆزىدىال بار بولۇپ، 

بىرىدىن يىراقلىشىۋاتىدۇ. كائىناتتا -ناھايىتى تېز سۈرئەتتە كېڭىيىۋاتقان بولغاچقا، تۇرغۇن يۇلتۇزالر بىر

ۇنداق يۇلتۇزالر بەزى توختىماي ئۇ يەر بۇ يەرلەرگە ئۇچۇپ تۇرىدىغان يۇلتۇزالرمۇ بار بولۇپ، ئ

يۇلتۇزالرغا يېقىنلىشىپ، يەنە بەزىلىرىدىن يىراقالپ تۇرىدۇ. ئالىمالرنىڭ يېقىندا بايقىشىچە، 

كائىناتتىكى پۈتۈن يۇلتۇزالرنىڭ يېرىمى بىرەر گاالكسىگە تەۋە ئەمەس بولۇپ، ئۇالر گاالكسىالر 

 [. 4ئارىسىدا ئەركىن يۆتكىلىپ تۇرىدىكەن ]

دېگەن تېمىدا بىر « كائىناتنىڭ چوڭلۇقى قانچىلىك؟»كۈنى  -12ئاينىڭ -9يىلى -2014مەن 

 [:5پارچە ماقالە تەييارالپ، تۆۋەندىكى سوئالالرغا جاۋاب بەردىم ]

 ( ئالەمنىڭ ھازىرقى كېڭىيىش سۈرئىتى قانچىلىك؟1

 ( كائىناتنىڭ چوڭلۇقى قانچىلىك؟2

 كىچىك كائىنات پەرىزى ( مەلۇم بولمىغان چوڭ كائىنات ئىچىدىكى مەلۇم بولغان3

 ( ھازىر ئالەم تېلېسكوپى بىلەن قانچىلىك يىراقلىقنى كۆرگىلى بولىدۇ؟4

 

مەنبەدە بار بولۇپ، بۇ ماقالىنى تېخى ئوقۇپ -5بۇ ماقالىنىڭ تور ئادرېسى ماقالىنىڭ ئاخىرىدىكى 

 باقمىغان قېرىنداشالرغا ئۇنى بىر قېتىم ئوقۇپ بېقىشنى تەۋسىيە قىلىمەن.

 

كائىنات -مىئراج ۋەقەسى ۋە كۆپ -ئىسرا »ئىيۇل كۈنى يازغان -18يىلى -2014مەن 

دېگەن ماقالىدا ھازىر دۇنيادا مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتقان كۆپ كائىنات نەزەرىيىسى ۋە « پەرەزلىرى

مەنبە قىلىپ ماقالىنىڭ ئاستىدا -6[. بۇ ماقالىنىڭ تور ئادرېسى 6پەرەزلىرىنى قىسقىچە تونۇشتۇردۇم ]

 گەن بولۇپ، كۆرمىگەن ئوقۇرمەنلەردىن ئاشۇ يازمىنى بىر قېتىم ئوقۇپ بېقىشنى ئۈمىد قىلىمەن.بېرىل
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 . تاشقى پالنېتا ئادەملىرى مەۋجۇتمۇ؟4

دىكىلەر كائىناتتا ھاياتلىق بار بولغان تاشقى پالنېتىالر  NASAيۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغىنىدەك، 

نۇر يىلى  30زنىڭ قۇياش بىلەن بولغان ئارىلىقى بى NASAچوقۇم مەۋجۇت دەپ قارايدىغان بولۇپ، 

 NASAكېلىدىغان شارسىمان رايوندىكى يۇلتۇزالرنى تەكشۈرۈشنى ئاللىقاچان باشالپ بولدى. ئەمما 

ھازىرغىچە ئۈستىدە ھاياتلىق بار تاشقى پالنېتىالردىن بىرەرنى تېپىپ، ئۇنىڭدا راستال ھاياتلىق بارلىقىنى 

پ بواللمىدى. تاشقى پالنېتا كىشىلىرىدىن بىرەرسىمۇ تېخىچە يەر شارىنى تېخى رەسمىي جەزملەشتۈرۈ

چۆچەكلەر تارقىلىپ -ھەققىدە دۇنيادا ھەر خىل سۆز« ئۇچار تەخسە»زىيارەت قىلىپ كېلىپ باقمىدى. 

يۈرگىلى ئۇزۇن بولدى، ھەمدە نۇرغۇن كىنوالرمۇ ئىشلەندى. لېكىن ئۇنىڭ راستال مەۋجۇتلۇقى تېخىچە 

 ىپ باقمىدى. مەن بۇ ھەقتە بىر ئازدىن كېيىن مەخسۇس توختىلىمەن.ئىسپاتلىن

« سەپەرچى« )»Voyager»ئالەم بوشلۇقىنى تەكشۈرىدىغان، ئىنگلىزچە  NASAيىلى، -1977

سەپەرچىنى قويۇپ بەردى. بۇ سەپەرچىلەرنىڭ ئەسلى ۋەزىپىسى  2دېگەن مەنىدە( دەپ ئاتىلىدىغان 

بارەت ئىككى پالنېتىنى تەكشۈرۈش بولۇپ، ئۇالر بۇ ۋەزىپىنى دىن ئى« ساتۇرن»بىلەن « يۇپىتېر»

يىلى غەلىبىلىك ئورۇنلىغاندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ ۋەزىپىسى ئۇزارتىلىپ، داۋاملىق تۈردە قۇياش -1981

 سىستېمىسىنىڭ ئەڭ چېتىگە قاراپ ئۇچۇشنى داۋامالشتۇردى.

ىسىنى تەكشۈرۈپ بولدى. سەپەرچى قۇياش سىستېمىسىدىكى چوڭ پالنېتىالرنىڭ ھەمم 2بۇ 

سەككىز پالنېتا ئىچىدىكى قۇياش بىلەن بولغان ئارىلىقى ئەڭ يىراق بولغان نېپتۇننىڭ  2-سەپەرچى

قۇياشنىڭ تارتىش كۈچىنىڭ  NASAكۈنى ئۆتتى. ھازىرغىچە -25ئاينىڭ -8يىلى -1989قېشىدىن 

ەن بولۇپ، بۇرۇنقى ئىككىسى سىرتىغىچە بارغان ئالەم تەكشۈرگۈچىلىرىدىن جەمئىي تۆتنى قويۇپ بەرگ

( دەپ ئاتالغان ئىدى. لېكىن، بۇ Pioneer 10, Pioneer 11« )11پيونۇر »ۋە « 10پيونۇر »

ئىككى سەپەرچى ئالدىنقى ئىككىسىدىنمۇ ئېشىپ چۈشۈپ، ئىنسانالر ياساپ ئالەم بوشلۇقىغا چىقارغان 

 نەرسىلەر ئىچىدە ئەڭ يىراققا بارغان نەرسىگە ئايالندى.

 30كى سەپەرچىنىڭ ئۈستىدە بىردىن ئالتۇن تەخسە بار بولۇپ، ئۇنىڭ دىئامېتىرى بۇ ئىك

سانتىمېتىر كېلىدۇ. ئۇ پەتىپۇن تەخسىسىگە ئوخشاپ كېتىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭغا يەر شارىدىكى 

پارچە رەسىم،  115ھاياتلىق بىلەن مەدەنىيەتنىڭ كۆپ خىللىقىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان رەسىملەردىن 

نىڭ ئۇنداق قىلىشتىكى مەقسىتى باشقا پالنېتىالردىكى  NASAل ئاۋازالر قاچىالنغان. ۋە ھەر خى

ھاياتلىقالر ئۇچراپ قالسا، ئۇالرنى مۇشۇ ئارقىلىق قارشى ئېلىش ئىدى. قاچىالنغان ئاۋازالرنىڭ ئىچىدە 

سىنىڭ بىر ئوخشىمىغان مەدەنىيەتنىڭ ئوخشىمىغان دەۋردىكى مۇزىكىلىرىمۇ قاچىالنغان. ئۇ ئالتۇن تەخ

مىللەتنىڭ تىلىدا باشقىالرنى قارشى ئېلىش ئاۋازى  28نۇسخىسى بىزنىڭ ئىدارىدە بار بولۇپ، ئۇنىڭغا 

غا خىزمەتكە كىرىپ ئۇزۇن ئۆتمەيال، ھېلىقى ئالتۇن تەخسىگە  JPLقاچىالنغان ئىكەن. مەن 

« سەالم»دېگەن ئاۋاز بىلەن « ساالم»قاچىالنغان ئاۋازالرنى بىر قېتىم ئاڭالپ چىقتىم. ئۇالرنىڭ ئىچىدە 

دېگەن بىزگە تونۇشلۇق بولغان ئىككى سۆز چىقتى. مەن ئۇالرنىڭ بىرى ئۇيغۇرچە ئوخشايدۇ، دەپ 

مىللەتنىڭ تىزىملىكىنى ئوقۇپ چىقتىم. نەتىجىدە يۇقىرىقى ئىككى  28ناھايىتى خۇشال بولۇپ، ئۇ 

كەلگۈسىدە  NASAبىلدىم. ئەگەر سۆزنىڭ بىرى تۈركچە، يەنە بىرى بولسا ئەرەبچە ئىكەنلىكىنى 

مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئالەم ئۇچقۇرلىرىدىن يەنە ماڭدۇرۇپ قالسا، ئۇنىڭغا ئۇيغۇرچىنىمۇ كىرگۈزۈشكە 

 چوقۇم تىرىشىمىز، ئەلۋەتتە.
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« فىزىكا تەتقىقاتى-گېئو» فىزىكا بىرلىكىنىڭ خەلقئارالىق ئىلمىي تەتقىقات ژۇرنىلى -ئامېرىكا گېئو

« 1-سەپەرچى»ئايدىكى سانىغا بېسىلغان بىر ئىلمىي ماقالىدە ئېيتىلىشىچە، -3ىلى ي-2013ژۇرنىلىنىڭ 

كۈنى قۇياش سىستېمىسىنىڭ چېگرىسىدىن ئۆتۈپ كەتكەن. ئۇ يەرنىڭ -25ئاينىڭ -8يىلى -2012

مىليارد كىلومېتىر ئىكەن. ئۇ ماقالىنىڭ ئاپتورلىرىنىڭ  17.6بىزنىڭ قۇياش بىلەن بولغان ئارىلىقى 

نىڭ ئۈستىدىكى بىر ئۆلچەش ئەسۋابى ئۆلچەۋاتقان رادىئاتسىيىنىڭ  1-، سەپەرچىدېيىشىچە

 anomalousكۈچلۈكلۈكىدە ناھايىتى چوڭ ئۆزگىرىش بولغان. يەنى غەيرىي كائىنات نۇرى )

cosmic rays( بىراقال ئاجىزالپ، يۇلتۇزالرنىڭ كائىنات نۇرى )galactic cosmic rays بىراقال )

نىڭ ئۈستىدىكى خەۋەرلىشىش ئۈسكۈنىلىرى مۇشۇنداق سىگنالنى  1-ەپەرچىكۈچىيىپ كەتكەن. س

 70مېتىردىن  34دولقۇن ئارقىلىق يەر شارىغا قارىتىپ تارقىتىدۇ. يەر شارىدا دىئامېتىرى -مىكرو

دولقۇن ئانتېنناسى ئىشلىتىدىغان، يەر شارىدىكى ئوخشىمىغان ئۈچ -مېتىرغىچە بولغان ئۈچ چوڭ مىكرو

( Deep Space Networks« )چوڭقۇر ئالەم بوشلۇقى خەۋەرلىشىش تورى»شتۇرۇلغان جايغا ئورۇنال

 بار بولۇپ، ھېلىقىدەك سىگنالالرنى ئاشۇ ئۈسكۈنىلەر يىغىۋالىدۇ. 

NASA 2013- نىڭ قۇياش « 1-سەپەرچى»سېنتەبىر كۈنى پۈتۈن دۇنياغا -13يىلى

 JPLنى بىزنىڭ ئىدارىمىز  1-ەرچى[. سەپ8سىستېمىسىدىن ئايرىلغانلىقىنى رەسمىي جاكارلىدى ]

نىڭ قۇياش سىستېمىسىدىن رەسمىي  1-باشقۇرىدۇ. سەپەرچى JPLياسىغان بولۇپ، ئۇنى ھازىرمۇ 

 Science« )پەن ژۇرنىلى-ئىلىم»ئايرىلغانلىقىنى ئىسپاتاليدىغان سانلىق مەلۇماتالر دۇنياغا داڭلىق 

Journal ،سېنتەبىر كۈنى ئامېرىكىدىكى بارلىق -13ى يىل-2013( ئەڭ يېڭى سانىغا بېسىلغان بولۇپ

 چوڭ ئاخبارات ئورگانلىرى مۇشۇ ئىشنى خەۋەر قىلدى.

دىن ئىبارەت ئىككى ئالەم  2-بىلەن سەپەرچى 1-قىسقىسى، تاشقى پالنېتا ئادەملىرى سەپەرچى

 يىلىدىن باشالپ تارقىتىۋاتقان سىگنالالرغا تېخىچە جاۋاب قايتۇرمىدى.-1977ئۇچقۇرى 

 NASAالنېتا ئادەملىرى تېخىچە بىزنى ئىزدەپ كەلمىدى، شۇڭا بىز ئۇالرنى ئىزدەۋاتىمىز. تاشقى پ

دىكى بەزى ئالىمالر بىزنىڭ ئىدارىدە ئىلمىي دوكالت بەرگەندە، كىمنىڭ كىمنى ئىزدەپ كەلگەنلىكىنى 

ەگەر ئۇالر تاشقى پالنېتىالرنىڭ ئادەملىرى بىزدىن بەكرەك ئەقىللىق ئەمەس. ئ»ئۆلچەم قىلىپ تۇرۇپ، 

بىزدىن بەكرەك ئەقىللىق بولغان بولسا، ئۇالر بۇ چاققىچە بىزنى ئىزدەپ كېلىپ بولغان بوالتتى. ئۇالر 

 ، دېدى. «كەلمىگەنلىكى ئۈچۈن، ھازىر بىز ئۇالرنى ئىزدەۋاتىمىز

 

 مەسىلىسى« نامەلۇم ئۇچار تەخسە. »5

ڭ ئىچىدە مۇنداق بىر سوئالمۇ بار: ئۇيغۇر قېرىنداشالر مەندىن ئەڭ كۆپ سورايدىغان سوئالالرنى

ئايرىم جاۋاب بېرىپ -ئۇچار تەخسىلەر راستال بارمۇ؟ مەن ھازىرغىچە بۇ سوئالغا ئاساسەن ئايرىم

كەلدىم. ھەمدە كائىنات ھەققىدە يازغان بىر قانچە ماقالىلەردىمۇ ئۇالر توغرىسىدا قىسقىچە توختىلىپ 

ىگىلىگەن ۋە بىلىدىغان بىر قىسىم ئۇچۇرالرنى قىسقىچە ئۆتۈپ كەتتىم. مەن مەزكۇر ماقالىدا ئۆزۈم ئ

 تونۇشتۇرۇپ ئۆتەي.

NASA [ 9نىڭ ئۇچار تەخسە ئىشلىرىغا تۇتقان ھازىرقى مەيدانى مۇنداق :]يىلىدىن -1947

( دېگەن ئىسىم ئاستىدا، Project Bluebook« )كۆك دەپتەر قۇرۇلۇشى» NASAيىلىغىچە، -1969

ھاۋا ئارمىيىسىنىڭ ئېلىپ بېرىشى بىلەن، ئۇچار تەخسىلەرنى تەكشۈرۈپ كونكرېت ئىشالرنى ئامېرىكا 
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ۋەقەسىدىن « ئۇچار تەخسىلەرنى كۆرۈش»تەتقىق قىلىش قۇرۇلۇشىنى ئېلىپ بارغان. ئاشۇ ئارىلىقتا، 

ۋەقە تىزىمغا ئېلىنغان. بۇ ۋەقەلەرنىڭ قانداق ۋەقە ئىكەنلىكى ئاساسەن ئېنىقالنغان بولۇپ،  12618

 94.5ۋەقەال قالغان. يەنى، ئۇچار تەخسە ۋەقەلىرىنىڭ  701لىرىدىن پەقەت « غانئېنىقالنمى»

يالغانلىقى ئېنىقالنمىغان. -پىرسەنتىنىڭ راست 5.5پىرسەنتى يالغان بولۇپ چىققان بولۇپ، قالغان 

دېكابىر كۈنى ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان. ئامېرىكا -17يىلى -1969شۇنداق بولسىمۇ، بۇ قۇرۇلۇش 

تەتقىقات دوكالتى، ئامېرىكا -بۇ قارارنى كولورادو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بىر پارچە تەكشۈرۈشھۆكۈمىتى 

يىللىرىدىن -1940پەن ئاكادېمىيىسىنىڭ بىر پارچە دوكالتى، ۋە ئامېرىكا ھاۋا ئارمىيىسىنىڭ -ئىلىم

 يىللىرىغىچە ئېلىپ بارغان ئىشلىرى ئۈستىدىكى بىر پارچە دوكالتىغا ئاساسەن ئالغان.-60

غا ئۇچار تەخسىلەرنى تەكشۈرۈشنى ئەسلىگە  NASAيىلى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى -1977

شۇنىڭغىچە  NASAيوقلۇقى ھەققىدە بىر دوكالت تەييارالشنى تاپشۇرغان. -كەلتۈرۈشنىڭ زۆرۈرىيىتى بار

يىغىلغان ھەممە ماتېرىيالالر ئۈستىدە بىر تەلتۆكۈس تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ، تاشقى پالنېتىالردىن 

ەلگەن ئۇچار تەخسىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ئىسپاتاليدىغان ھېچ قانداق ئىشەنچلىك پاكىتالرنىڭ ك

تەتقىق قىلىشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئارقىلىق -يوقلۇقىنى، شۇڭا ئۇچار تەخسىلەر ئۈستىدىكى تەكشۈرۈپ

 ھېچ نېمىگە ئېرىشكىلى بولمايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان.

تەخسە تەتقىقاتىنى توختىتىپ قويۇشتا ئوتتۇرىغا قويغان سەۋەبلىرى  ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇچار

 مۇنداق: 

( ئامېرىكا ھاۋا ئارمىيىسى دوكالت قىلغان، تەكشۈرگەن، ۋە باھاالپ چىققان ئۇچار تەخسە 1)

 ۋەقەلىرىنىڭ ھېچ قايسىسى ئامېرىكىنىڭ دۆلەت بىخەتەرلىكىگە تەھدىت بواللمايدۇ. 

 ,Unidentified Flying Object« )نامەلۇم ئۇچار تەخسە»ىسى ( ئامېرىكا ھاۋا ئارمىي2)

UFO دېگەن كاتېگورىيىگە كىرگۈزۈپ دوكالت قىلغان ياكى بايقىغان ۋەقەلەر ئىچىدە، ھازىرقى زامان )

پەن بىلىملىرىنىڭ سىرتىدىكى تەرەققىيات ياكى پرىنسىپالرغا ۋەكىللىك قىلىدىغان ئىشالردىن -ئىلىم

 مەس. بىرەرسىمۇ مەۋجۇت ئە

دەپ قارىغان نەرسىلەرنىڭ تاشقى پالنېتىالردىن « نامەلۇم ئۇچار تەخسە»( كىشىلەر كۆرۈپ، 3)

 كەلگەن نەرسە ئىكەنلىكى ھەققىدە ھېچ قانداق ئىسپات يوق.

يىلىدىن -1977ئامېرىكا يۇقىرىدىكى قۇرۇلۇش جەريانىدا توپلىغان ماتېرىيالالرنىڭ ھەممىسى 

بولۇپ، ئۇالرنى ھازىر ھەر قانداق ئادەم ئامېرىكا دۆلەت ئارخىپ كېيىن ئاشكارا قىلىۋېتىلگەن 

 ئىدارىسىگە بېرىپ كۆرسە بولۇۋېرىدۇ.

 

ئامېرىكا ئۇچار تەخسىگە ئائىت ئۇچۇرالرنى قاتتىق كونترول »ئۇيغۇر تورداشالرنىڭ ئىچىدە 

ئاشۇ  ، دەپ ئىنكاس يېزىۋاتقانالر ئاز ئەمەس. مەن«قىلىپ، ئۇالرنى سىرتتىن يوشۇرۇۋاتىدۇ

قېرىنداشالرنىڭ يۇقىرىدىكى مەزمۇنالرغا ئاالھىدە دىققەت قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. مەن ھازىر تاشقى 

پالنېتىالرنى تاپىدىغان يېڭى تېخنولوگىيە بەرپا قىلىش ئىشى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتىمەن. بىز ئاشۇ يېڭى 

كائىناتنى تەكشۈرۈپ،  NASA تېخنولوگىيىگە ئائىت ئۇچۇرالرنى ئىنتايىن مەخپىي تۇتىمىز. ئەمما

بايقىغان يېڭىلىقالرنى شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال دۇنياغا خەۋەر قىلىپ تارقىتىۋېتىدۇ. شۇڭالشقا بۇ جەھەتتە 

 بەك گۇمانخور بولۇپ كېتىشنىڭ ھاجىتى يوق.

مەنبە قىلىپ تىزىلغان ئىنگلىزچە تور بېتىدە ئۇچار تەخسە تەتقىقاتىنى -10ماقالىنىڭ ئاخىرىدا 
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رغىچە ئېلىپ بېرىۋاتقان تەشكىالتالر شۇ تەشكىالتالرنىڭ دۆلىتى بويىچە تىزىلغان بولۇپ، ئۇنىڭدا ھازى

تەشكىالتالرنىڭ ئىسمى بار  40-30دۆلەتنىڭ ئىسمى، ۋە  8ئامېرىكا، رۇسىيە، فىرانسىيە قاتارلىق 

ئۇالرنىڭ  ئىكەن. ئۇالرنىڭ ئىچىدە ھازىر قانچىسى داۋاملىق مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ، ھەمدە

ئىچىدە قانچىسى ھۆكۈمەت قارمىقىدىكى رەسمىي تەشكىالتالر، ئۇ ماڭا مەلۇم ئەمەس )ئۇچار تەخسە 

ئىشلىرى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان رەسمىي تەشكىالتالرغا قارىغاندا، ئىشتىن سىرتقى ھەۋەسكارالرنىڭ 

لىزچە بىلىدىغان تەشكىالتلىرى كۆپ ساننى ئىگىلەيدىغاندەك قىلىدۇ(. قىزىقىدىغان ۋە ئىنگ

 قېرىنداشالرنىڭ ئاشۇ تور بەتلەرگە ئۆزلىرى قاراپ بېقىشىنى تەۋسىيە قىلىمەن.

دەپ ئويالپ، كېيىن « ئۇچار تەخسە»دەسلەپتە  NASAمەنبەدە -11ماقالىنىڭ ئاخىرىدىكى 

تەكشۈرسە ئۇنداق ئەمەس بولۇپ چىققان بىر ھادىسە بايان قىلىنىپتۇ. ئۇنىڭدا بىر قانچە پارچە 

 سىملەرمۇ بار ئىكەن.رە

مەنبەدە كۆرسىتىلگىنىدەك، دۆلەت باشلىقلىرى ۋە ھەر خىل چولپانالر -12ماقالىنىڭ ئاخىرىدىكى 

، دەيدىغانلىرى «مېنى ئۇچار تەخسە ئادەملىرى تۇتۇپ ئېلىپ كېتىپ، كېيىن قويۇۋەتكەن»ئىچىدىمۇ 

 بار ئىكەن.

دېگەن نەرسىنى ئېتىراپ « خسەنامەلۇم ئۇچار تە»قىسقىسى، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ھازىر 

 قىلمايدىغان بولۇپ، ئۇ ھەقتىكى تەتقىقاتنىمۇ خېلى بۇرۇنال توختىتىۋەتكەن.

 

 «رايون-51»ياكى « تاشقى پالنېتىلىقالر ئىگىلىۋالغان جاي». ئامېرىكىدىكى 6

ئاۋغۇست كۈنى -16يىلى -2013چوڭ ئاخبارات ئورۇنلىرىنىڭ ھەممىسى -ئامېرىكىدىكى چوڭ

[. بۇ يەر ئامېرىكا نېۋادا 13دەپ ئاتالغان بىر يەر توغرىسىدا خەۋەر بەردى ]« رايون-51»

(Nevada( شتاتى الس ۋېگاس )Las Vegas شەھىرىنىڭ )كىلومېتىر شىمالىدىكى بىر جايدا  150

دېگەن نامنى بېرىپ، ئۇنى ئىنتايىن « رايون-51»يىلى -1955بولۇپ، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇ يەرگە 

ىدە مەخپىي ساقالپ كېلىدۇ. ئۇزۇن يىلالردىن بۇيان كىشىلەر بۇ يەردىن بىر خىل غەلىتە يۇقىرى دەرىج

ئۇچقۇرالرنىڭ ئۇچۇپ چىقىۋاتقانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ ئاسماندىن مۇشۇ يەرگە ئۇچۇپ چۈشۈۋاتقانلىقىنى 

تاتىنىڭ دەپ نام بېرىپ كېلىدۇ. نېۋادا ش« تاشقى پالنېتىلىقالر ئىگىلىۋالغان جاي»كۆرۈپ، بۇ يەرگە 

دەپ ئىسىم « تاشقى پالنېتا تېز سۈرئەتلىك يولى»ھۆكۈمىتىمۇ ئاشۇ يەرگە بارىدىغان بىر چوڭ يولغا 

نى كۆرمەكچى بولغان « ئۇچار تەخسە»قويۇپ قويىدۇ. بۇ يەرگە دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن 

 ساياھەتچىلەرمۇ كېلىپ تۇرىدۇ. 

يىللىرى -1950مەخپىيەتلىكىنى ئاشكارىلىدى: نىڭ « رايون-51»يېقىندا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى 

ناملىق جاسۇسلۇق ئايروپىالنلىرىنى سىناق قىلغان ۋە ئىشلەپ « U-2»ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇ يەردە 

چىقارغان. سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بىلىپ قېلىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئامېرىكا ھېچ قانداق ئىنسان 

ئىكەن. بۇ ئايروپىالن باشقا ئايروپىالنالردىن كۆپ قەدەم باسمايدىغان مۇشۇ جاينى تاللىغان 

ئېگىزلىكتە ئۇچىدىغان بولۇپ، كۈن ئولتۇرۇپ، باشقا ئايروپىالنالر قاراڭغۇدا ئۇچۇپ يۈرىدىغان 

ۋاقىتالردا بۇ ئايروپىالن ئۇچسا، ئۇنىڭغا قۇياش نۇرى تېگىپ، قاراڭغۇدا بىر نەرسە ئاسماندا نۇر 

كۆرۈنىدىكەن. شۇڭا كىشىلەر كېچىدە بۇ يەردىن ئاسمانغا ئۇچۇپ چاقنىتىپ ئۇچۇپ يۈرۈۋاتقاندەك 

چىقىپ كېتىۋاتقان، ۋە ئاسماندىن بۇ يەرگە ئۇچۇپ چۈشۈۋاتقان بىر خىل نۇرنى كۆرۈپ، بۇ يەرگە 
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دېگەن سۆز « رايون-51»دەپ نام بەرگەن ئىكەن. « تاشقى پالنېتىلىقالر ئىگىلىۋالغان جاي»

 بەزى بىر فانتازىيە كىنولىرىدىمۇ تىلغا ئېلىنىدىكەن.گە ئوخشاش « مۇستەقىللىق كۈنى»

نىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى سوراپ كېلىۋاتقان بولغاچقا، « رايون-51»بىر قىسىم تورداشالر مەندىن 

 مەن بۇ ھەقتە يۇقىرىقى چۈشەنچىلەرنى بېرىپ قويدۇم. 

 

 . تاشقى پالنېتىنىڭ سانى بۇرۇنقى مۆلچەرلەردىن كۆپ ئىكەن7

نىڭ تاشقى  NASAئاۋغۇست كۈنى تورغا چىقارغان بىر پارچە ماقالەمدە -24ى يىل-2013مەن 

پالنېتىالرنى تېپىش ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان كەپلېر ئالەم تېلېسكوپى ئىشلەشتىن توختىغانلىقىنى خەۋەر 

قىلغان ئىدىم. گەرچە ئۇ تېلېسكوپ ئىشتىن توختىغان بولسىمۇ، ئۇ يەر يۈزىگە ماڭدۇرۇپ بەرگەن 

ۋە ئىلمىي ئۇچۇرالر ئۈستىدىكى تەكشۈرۈش ۋە تەتقىقاتالر ئىزچىل تۈردە داۋاملىشىپ كەلگەن رەسىملەر 

بولۇپ، ئامېرىكىدىكى تەتقىقاتچىالر تاشقى پالنېتىالر ھەققىدە توختىماي يېڭى سىرالرنى بايقاۋاتىدۇ 

، بۇ قېتىم نويابىر كۈنى ئېالن قىلىنغان بولۇپ-4يىلى -2013[. ئاشۇنداق بايقاشالرنىڭ بىرى 14]

تارقىتىلغان ئۇچۇرغا ئاساسالنغاندا، سامان يولى گاالكسىسىدىكى يەر شارىغا ئوخشاش جانلىقالر 

مىلياردتەك بولۇش ئېھتىماللىقى بار ئىكەن. ماقالىنىڭ  40ياشىيااليدىغان تاشقى پالنېتىالرنىڭ سانى 

 2000ونومىيە مۇتەخەسسىسلىرى يىلدەك ۋاقىت ئىچىدە ئاستر 20بېشىدا تىلغا ئالغىنىمدەك، ئالدىنقى 

غا يېقىن تاشقى پالنېتىالرنى تېپىپ جەزملەشتۈرۈپ بولدى. كەپلېر ئالەم تېلېسكوپى بولسا نورمال 

دانە تاشقى پالنېتا كاندىداتلىرىنى تىزىمالپ چىقتى. بۇ  3500يىل جەريانىدا  4ئىشلىگەن 

نۇر  12تۇزنىڭ بىز بىلەن بولغان ئارىلىقى پالنېتىالرنىڭ ئانا يۇلتۇزى ئىچىدىكى بىزگە ئەڭ يېقىن يۇل

يىلى بولۇپ، بىز ئۇنى كۆزىمىز بىلەن بىۋاسىتە كۆرەلەيمىز. بۇ قېتىم كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بېركېلېي 

شۆبىسىنىڭ بىر دوكتورلۇق ئوقۇغۇچىسى قاتارلىق بىر گۇرۇپپا تەتقىقاتچىالر كەپلېر تېلېسكوپى يىغقان 

پالنېتا تاپقان.  603رنىڭ بىر قىسمىنىڭ ئۇچۇرلىرىنى تەكشۈرۈپ، جەمئىي دانە يۇلتۇزال 42000

پالنېتىنىڭ دىئامېتىرى يەر شارى دىئامېتىرىنىڭ بىر ھەسسىسىدىن ئىككى  10ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى 

ھەسسىسىگىچە كېلىدىكەن. ھازىر ئالىمالر يەنە بىر قانچە ئون يىل ئىچىدە ئىككىنچى يەر شارىنىڭ 

 ئېھتىماللىقى بارلىقىنى ئوتتۇرىغا قويماقتا. تېپىلىپ قېلىش

دېگىنىمىز « نۇر يىلى»دېگەننى ئازراق چۈشەندۈرۈپ ئۆتسەم، « نۇر يىلى»بۇ يەردە 

ئاسترونومىيىدە ئىشلىتىلىدىغان بىر ئارىلىق بىرلىكى بولۇپ، ئۇ نۇرنىڭ بىر يىل ۋاقىت ئىچىدە 

الرنىڭ ئارىلىقلىرى بەك يىراق بولغاچقا، ئۇنداق باسىدىغان مۇساپىسىنى كۆرسىتىدۇ. كائىناتتىكى جىسىم

بىلەن ئۆلچەپ بولغىلى « كىلومېتىر»، «مېتىر»ئارىلىقالرنى بىز ئادەتتە ئىشلىتىدىغان ئۇزۇنلۇق بىرلىكى 

بولمايدۇ. مەسىلەن، بىزگە ئاخشىمى ئاسماندا كۆرۈنىدىغان يۇلتۇزالرنىڭ ئىچىدىكى بىزگە ئەڭ يېقىن 

نۇر يىلى بولۇپ، بىر نۇر يىلى تۆۋەندىكىدەك ئۇزۇنلۇققا  4.26ولغان ئارىلىقى يۇلتۇزنىڭ بىز بىلەن ب

 تەڭ:

 x (300000سېكۇنتx (60  )مىنۇتx (60  )سائەتx (24  )كۈن(  365بىر نۇر يىلى دېگىنىمىز )

كىلومېتىر/سېكۇنت( بولۇپ، بۇ يەردىكى ئەڭ ئاخىرقى سان نۇرنىڭ تېزلىكىدىن ئىبارەت. يەنى نۇر بىر 

ئارا كۆپەيتسەك )يۇقىرىدىكى -مىڭ كىلومېتىر ئارىلىققا ماڭىدۇ. يۇقىرىقى سانالرنى ئۆز 300ۇنتىغا سېك

«x» :)كۆپەيتىش بەلگىسى 
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 مېتىر 9,460,730,472,580,800بىر نۇر يىلى = 

 

 

 

 . ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالر تاشقى پالنېتا ئادەملىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقىغا قانداق قارايدۇ؟8

مۇسۇلمان ياشالر مەلۇم بىر يىغىلىشتا ياسىر قازىدىن يۇقىرىدىكى سوئالنى سورىغان يېقىندا بەزى 

( YouTubeنويابىر كۈنى يۇتيۇب )-2بولۇپ، ياسىر قازى بەرگەن جاۋابنىڭ سىن ھۆججىتى ئالدىنقى 

ن قا چىقىرىلدى. مەن ماقالىنىڭ مەزكۇر قىسمىدا ياسىر قازى بەرگەن جاۋابنىڭ ئاساسىي مەزمۇنىنى بايا

 [. 15قىلىپ ئۆتىمەن ]

دەپ سورىمايمىز. ئۇنىڭ ئورنىغا « ( بارمۇ؟aliensتاشقى پالنېتا ئادەملىرى )»بىز مۇسۇلمانالر 

( نىمۇ ياراتقانمۇ؟ ياكى بىز ئالالھ ياراتقان beingsئالالھ باشقا ھاياتلىقالر ياكى مەۋجۇدىيەتلەر )»

نىڭ جاۋابى مۇنداق: بۇ ئىشنىڭ قانداق دەپ سورايمىز. بۇ سوئال« بىر مەۋجۇدىيەتمۇ؟ -بىردىن

ئىكەنلىكىنى بىز بۇ دۇنيادا مەڭگۈ بىلەلمەسلىكىمىز مۇمكىن، ھەمدە بۇ ئىشنىڭ يەنە بىر دۇنيادا قانداق 

ئىكەنلىكىگە بىز ئانچە پەرۋا قىلىپ كەتمەسلىكىمىز مۇمكىن. ئەمما، بۇ مەسىلىنى ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىش 

 ناھايىتىمۇ مۇھىم.

، «ئالالھ باشقا خىلدىكى ھاياتلىقالرنىمۇ ياراتقان»يە قاتارلىق بىر قىسىم ئۆلىماالر ئىبنى تەيمى

ئالالھ »دەپ قارايدۇ، ھەمدە بۇ ئىشنى ئالالھنىڭ مۇكەممەللىكى ئىكەنلىكى بىلەن باغاليدۇ. ئەگەر بىز 

، دەپ «يدۇپەقەت بىز ئىنسانالرنىال ياراتقان، بىز تۈگىسەك، بىزگە ئوخشاش مەۋجۇدىيەتلەرمۇ تۈگە

دېگەن ئۇقۇم بىلەن قارشىالشقان بولۇپ « ئالالھ ھاياتلىقالرنى توختىماي يارىتىپ تۇرىدۇ»قارىساق، 

قىممىتىنى چۈشۈرگەنلىك بولۇپ قالىدىغاندەك -قالىمىز. ئىبنى تەيمىيە بۇنداق قاراش ئالالھنىڭ قەدىر

كەلگەن، ھەمدە بۇنىڭدىن كېيىنمۇ ئالالھ ھاياتلىقالرنى توختىماي يارىتىپ »ھېسسىياتتا بولغان. ئۇ 

، دەپ ئويلىغان. ئۇنىڭ نەزىرىدە، بىزنىڭ بىلىدىغىنىمىز پەقەت بىز ھازىر «توختىماي يارىتىپ تۇرىدۇ

ياشاۋاتقان مۇشۇ دۇنيادىنال ئىبارەت بولۇپ، بىزدىن بۇرۇن ئۆتكەن دۇنيا بىلەن بىزدىن كېيىن 

خىلدىكى ھاياتلىقالرنى يارىتىشى بىز بىلەن بىر دەۋردە كېلىدىغان دۇنياالرمۇ مەۋجۇت. ئالالھنىڭ باشقا 

يۈز بېرەمدۇ، ياكى باشقا دەۋرلەردىمۇ، ئىبنى تەيمىيە بۇ ھەقتە ھېچ نېمە دېمىگەن. باشقا دۇنياالرنىڭ 

مەۋجۇت بولۇشى، ۋە باشقا خىلدىكى ھاياتلىقالرنىڭ مەۋجۇت بولۇشى بىزنىڭ دەۋرىمىزدە يۈز 

 لىدىغان بىرەر پاكىت يوق. بېرىدىغانلىقىنى ئىنكار قى

ئالالھنىڭ باشقا مەۋجۇدىيەتلەرنىمۇ يارىتىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان بەزى پاكىتالر بار. 

ئەمما بۇ ئىش بىزدىن بۇرۇن يۈز بېرەمدۇ، بىز بىلەن ئوخشاش ۋاقىتتا يۈز بېرەمدۇ، ياكى بىزدىن كېيىن 

دېگەندە بىز « مۇشۇ دۇنيا»ىگەن )ياسىر قازى بۇ يەردە يۈز بېرەمدۇ، قۇرئاندا بۇ ھەقتە ھېچ نېمە دېيىلم

يارىتىلغان ۋاقىتتىن باشلىنىپ، قىيامەت كۈنىگىچە داۋام قىلىدىغان دۇنيانى كۆزدە تۇتقان(. ئەمما، 

( might, possibly suggestقۇرئان باشقا مەۋجۇدىيەتلەرنىڭمۇ بارلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىۋاتقان )
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 پ كۆرسىتىپ بەرمەيۋاتقان بولۇشىمۇ مۇمكىن. بۇنىڭ ئىسپاتى مۇنداق: بولۇشى مۇمكىن. ئۇنداق دە

( ئالالھ قۇرئاندا ئۆزىنىڭ بىز مەڭگۈ بىلەلمەيدىغان نەرسىلەرنى ياراتقانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ: 1)

ئالالھ ئاتنى، خېچىرنى ۋە ئېشەكنى مىنىشىڭالر ئۈچۈن ۋە زىننەت ئۈچۈن ياراتتى، ئالالھ يەنە سىلەر »

يەنى ئۇ نەرسىلەرنى بىز كۆزىمىز بىلەن « بەت(.-269، 16:8دىغان نەرسىلەرنىمۇ يارىتىدۇ )بىلمەي

كۆرەلمەيمىز. ئىنسانالر ھازىرمۇ ھەر كۈنى دېگۈدەك يېڭى نەسىلدىكى جانلىقالرنى بايقاۋاتىدۇ. ئەمما 

 [. 16ئالالھنىڭ كۆزدە تۇتقىنى ئۇ جانلىقالر ئەمەس، باشقا نەرسىلەردۇر ]

ئاسمانالرنىڭ، زېمىننىڭ يارىتىلىشى ۋە ئۇ ئىككىسىدە جانلىقالرنىڭ »قۇرئاندا  ( ئالالھ2)

يېيىلىشى ئالالھنىڭ )قۇدرىتىنىڭ( دەلىللىرىدىندۇر، ئالالھ ئەگەر خالىسا، ئۇالرنى جەمئىي قىلىشقا 

، دەيدۇ. ئالالھ بۇ يەردە جانلىقالر پەقەت يەر شارىغىال «بەت(-487، 42:29قادىردۇر )

قا تارقىتىلغانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ. بۇ يەردىكى « ساماۋات»انلىقىنى ئەمەس، بەلكى پۈتۈن تارقىتىلغ

دېگەن سۆز بىز بىلىدىغان ئاسماننىڭ نېرىسىدىكى جايالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئالالھ بۇ « ساماۋات»

رنى دەرھال بىر يەردە جانلىقالرنى ئاشۇالرنىڭ ھەممىسىگە تارقاتقانلىقىنى، ئەگەر ئۆزى خالىسا ئۇال

ھەممە جانلىقالرنى »جايغا يىغااليدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ. كۆپ سانلىق ئۆلىماالر ئالالھنىڭ بۇ يەردە 

ئالالھ »سۆزىدە كۆزدە تۇتقىنى قىيامەت كۈنىدىكى ئىشالر، دەپ قارايدۇ. بىز ئۇنى « بىر جايغا يىغىش

، دەپ «سا ئۇالرنى بىر يەرگە جەم قىالاليدۇھەممە جانلىقالرنى ياراتقان، ھەمدە ئەگەر ئۆزى خالى

چۈشەنسەكمۇ بولۇۋېرىدۇ. تىل نۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، مۇشۇ ئىككى خىل چۈشەندۈرۈشنىڭ ھەر 

 ئىككىسىنى قوبۇل قىلىشقا بولىدۇ. 

( ئالالھ ياراتقان باشقا جانلىقالرنىڭمۇ بارلىقىنىڭ ئەڭ كۈچلۈك ئىسپاتى تۆۋەندىكى ئايەتتىن 3)

شۈبھىسىزكى، بىز ئادەم بالىلىرىنى ھۆرمەتلىك قىلدۇق، ئۇالرنى قۇرۇقلۇقتا )ئۇالغالرغا( -شەك»رەت: ئىبا

مىندۈردۇق، دېڭىزدا )كېمىلەرگە( چىقاردۇق، ئۇالرنى شېرىن يېمەكلىكلەر بىلەن رىزىقالندۇردۇق، 

يەردىكى ئەڭ بۇ « بەت(.-290، 17:70ئۇالرنى مەخلۇقاتلىرىمىزنىڭ نۇرغۇنىدىن ئۈستۈن قىلدۇق )

دېگەن « بىز ئىنسانالرنى ئۆزىمىز ياراتقان باشقا نۇرغۇن نەرسىلەردىن ئۈستۈن قىلدۇق»مۇھىم سۆز 

سۆزدىن ئىبارەت. بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنىدىن قارىغاندا، بىز ئىنسانالر باشقا بىر قىسىم مەخلۇقاتالردىن 

ىكەنمىز )ياسىر قازى بۇ سۆزلەرنى ئۈستۈن تۇرىدىكەنمىز، ئەمما بىز ئەڭ ئۈستۈنكى ئورۇندا تۇرمايد

ئەرەبچە ئايەتنى ئەينەن چۈشەندۈرگەندە دېدى(. يارىتىلغان جانلىقالرنىڭ ئىچىدە بىز ئىنسانالر ئەڭ 

ئۈستۈن تۇرىمىز. پەرىشتىلەر بىلەن جىنالر بىزدىن كېيىن تۇرىدۇ. يۇقىرىدىكى ئايەتتە دېيىلىشىچە، بىز 

ەخلۇقاتالردىن ئۈستۈنرەك ئورۇنغا قويۇلغان، ئەمما باشقا بارلىق ئىنسانالر يارىتىلغان باشقا نۇرغۇن م

يۈز ئېنىق بولۇپ -مەخلۇقاتالردىن ئۈستۈن ئورۇنغا قويۇلغان ئەمەس. قىسقىسى، بۇ يەردە بىر يۈزدە

 كەتمىگەن چۈشەنچە بار.

خۇالسىلىسەك، قۇرئاندا مەيلى بىزدىن بۇرۇن بولسۇن ياكى بىزدىن كېيىن بولسۇن، ئىشقىلىپ 

بىزدىن باشقا مەخلۇقاتالرنىڭمۇ يارىتىلغانلىقى ھەققىدە ئېنىق بايان يوق. ئەمما، ئىبنى تەيمىيە 

ئالالھنىڭ بىزدىن باشقىمۇ نۇرغۇن مەخلۇقاتالرنى »قاتارلىق بىر قانچە داڭلىق ئېتىقادشۇناسالر 

ەقەت ئاشۇ ياراتقانلىقى ۋە ھازىرمۇ توختىماي يارىتىۋاتقانلىقى، بىز ئىنسانالرنىڭ بولساق پ

، دەپ قارايدۇ. «قىممىتىگە ماس كېلىدۇ-مەخلۇقاتالرنىڭ ئىچىدىكى بىرسى بولۇشىمىز، ئالالھنىڭ قەدىر

( ئىسىملىك بىر غەربلىك Jon Hooverنەچچە يىلنىڭ ئالدىدا مۇسۇلمان ئەمەس جون خۇۋېر )

ي ماقالە يېزىپ زىيالىي ئىبنى تەيمىيەنىڭ مۇشۇنداق ئىدىيىسى ھەققىدە مەخسۇس بىر پارچە ئىلمى
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 [. 17ئېالن قىلدى ]

 

 ياسىر قازىنىڭ دېگەنلىرى مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى.

 

 . ئاخىرقى سۆز9

يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتكىنىمدەك، ھازىرغىچە تاشقى پالنېتا ئادەملىرى ياكى تاشقى پالنېتىدىكى 

دىكى خادىمالر  NASAى ۋە باشقا جانلىقالردىن بىرەرى تېخىچە بايقالمىدى. ئەمما ئامېرىكا ھۆكۈمىت

جانلىقالر ياشاش ئېھتىماللىقى بار بولغان تاشقى پالنېتىالرنىڭ بارلىقىغا قەتئىي ئىشىنىدۇ، ھەمدە 

ئاشۇنداق پالنېتىالرنى تېپىش ئىشىغا زور مىقداردا مەبلەغ ئاجرىتىپ، ناھايىتى تاالنتلىق 

ناھايىتى قاتتىق تىرىشىۋاتىدۇ.  مۇتەخەسسىسلەردىن تەشكىل تاپقان بىر قوشۇننى ئىشقا سېلىپ،

NASA  نۇر يىلىنىڭ ئىچىدە  30نىڭ ھازىرقى كۈرەش نىشانى كائىناتنىڭ بىز بىلەن بولغان ئارىلىقى

بولغان دائىرە ئىچىدىكى ئۈستىدە ھاياتلىقالر ياشىيااليدىغان پالنېتىالرنى تېپىپ، ئاندىن ئاشۇ 

يەنى، ئۇالرنىڭ دىئامېتىرى، ماسسىسى، ئانا يۇلتۇزى پالنېتىالرنىڭ خۇسۇسىيەتلىرىنى ئېنىقالپ چىقىش. 

بىلەن بولغان ئارىلىقى، ھاۋاسىنىڭ تەركىبىي قىسمى، تېمپېراتۇرىسى، سۇ مىقدارى ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش 

باشقا پارامېتىرلىرىنى ئېنىقالپ چىقىش. ھازىرغىچە ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈلگەن تېخنىكىالر بىلەن يۇقىرىدىكى 

 سىنى ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ. ئۆلچەشلەرنىڭ ھەممى

نىڭ ئاشۇنداق پالنېتىالرنى تاپقاندىن كېيىن، ھەمدە ئۇالرنىڭ  NASAئەمما، مەن ھازىرغىچە 

خۇسۇسىيەتلىرىنى ئېنىقالپ چىققاندىن كېيىن، كېيىنكى قەدەملەرنى قانداق ئالىدىغانلىقى 

نۇر  4.26ئەڭ يېقىن يۇلتۇز بىزدىن توغرىسىدىكى پىالنلىرىدىن بىرەرنى ئاڭالپ باقمىدىم. يەنى، بىزگە 

يىلى يىراقلىقتا بولۇپ، قالغان يۇلتۇزالر ئۇنىڭدىنمۇ يىراق بولغاچقا، بىز ھاياتلىق بار تاشقى پالنېتىدىن 

بىرەرنى تاپقان تەقدىردىمۇ، ھازىرقى تېخنىكا بىلەن بىز ئۇ پالنېتىنى زىيارەت قىلىپ بارالمايمىز. 

 10مىڭ كىلومېتىر يول ماڭساق، بىزدىن  300بىلەن ھەر بىر سېكۇنتىغا چۈنكى، ئەگەر بىز نۇر تېزلىكى 

يىل ۋاقىت كېتىدۇ. ھازىرقى ئالەم  10نۇر يىلى يىراقلىقتىكى بىر تاشقى پالنېتىغا بېرىش ئۈچۈن 

كېيىنچە  NASAمىڭ كىلومېتىر تېزلىك بىلەن ماڭااليدۇ. ئەگەر  10ئۇچقۇرلىرى سائىتىگە ئاران نەچچە 

 رەر پىالن تۈزۈپ قالسا، مەن ئوقۇرمەنلەرنى ئۇنىڭدىن ئۆز ۋاقتىدا خەۋەردار قىلىمەن.بۇ ھەقتە بى

يەر شارىغا ئوخشىشىپ قالىدىغان، ئۈستىدە ھاياتلىق مەۋجۇت بولۇش »ھازىرغىچە خەلقئارادا 

ىپ ، دېگەنگە ئوخشاش خەۋەرلەر بىر قانچە قېتىم تارقىل«ئېھتىمالى بار تاشقى پالنېتىدىن بىرى بايقالدى

بولدى. ئالىمالر ئۇ پالنېتىالرنى بىۋاسىتە كۆرۈپ، ئۇنىڭ ئۈستىدە ھاياتلىقنىڭ بارلىقىنى جەزملەشتۈرگەن 

ئىش يوق. يەنى، يۇقىرىقىدەك خەۋەرلەر جەزملەشتۈرۈلگەن پاكىت بولماستىن، كۆزىتىش ۋە ئىلمىي 

مۇشۇ ماقالىنىڭ ئاخىرىدا  ھېسابالش ئاساسىدا كەلتۈرۈپ چىقىرىلغان ئىلمىي پەرەزدىنال ئىبارەت. مەن

مەنبەدە چۈشەندۈرۈپ ئۆتكىنىمدەك، تاشقى پالنېتىالرنى بىۋاسىتە كۆرۈپ، ئۇنىڭ -2كۆرسىتىپ قويغان 

يوق، دېگەننى ئېنىقاليدىغان تېلېسكوپ ھازىرچە تېخى -ئۈستىدە ھاياتلىق مەۋجۇت بولۇپ تۇراالمدۇ

 ئىشىممۇ ئەنە شۇ تېلېسكوپنىڭ ئىشىدۇر. اليىھىلەش باسقۇچىدا بولۇپ، مېنىڭ قىلىدىغان ئاساسلىق

ئالالھ خالىسا مەن ئۇيغۇر دىيارىدىكى قېرىنداشالرنى بۇ جەھەتتىكى يېڭىلىقالردىن داۋاملىق ئۆز 

 ۋاقتىدا خەۋەردار قىلىپ تۇرىمەن.
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 ئالەم بوشلۇقىدىكى سەپەر ۋە نىسپىيلىك نەزەرىيىسى

 كۈنى-5ئاينىڭ -12يىلى -2014

 

 

بىر ئادەم ئالەم بوشلۇقىدا بىر قانچە ئون »ماڭا يېقىندا بىر قانچە ئۇكىالر خەت يېزىپ، مەندىن 

قى يىل سەپەر قىلىپ قايتىپ كەلسە، يەر شارىدا قالغان بالىسى ئۆزىدىنمۇ بەكرەك قېرىپ كېتىدىغانلى

دېگەندەك سوئالالرنى سورىدى. مېنىڭچە بۇ سوئالنىڭ جاۋابىنى بىلىشنى ئىستەيدىغان « راستمۇ؟

ئۇكىالرنىڭ سانى ئانچە ئاز ئەمەس. شۇنداق بولغاچقا مەن مۇشۇ قىسقا ماقالىدە يۇقىرىقى سوئالغا ۋە 

 شۇنىڭ بىلەن مۇناسىۋەتلىك باشقا بىر قانچە سوئالالرغا جاۋاب بېرىپ ئۆتىمەن.

 

 . ئالەم بوشلۇقىدا سەپەر قىلغان كىشى ئاستىراق قېرىيدۇ1

ئالەم بوشلۇقىدا سەپەر قىلغان كىشىلەر يەر يۈزىدىكى كىشىلەرگە قارىغاندا سەل ئاستىراق 

ئۇكىنى مىسالغا ئېلىپ تۇرۇپ چۈشەندۈرۈپ -قېرىيدۇ. مەن تۆۋەندە بۇ ئۇقۇمنى بىر جۈپ قوشكېزەك ئاكا

ياشقا  30ىاليلى: سىز بىر جۈپ قوشكېزەك بالىالرنىڭ چوڭى بولۇپ، سىز ئۆتىمەن. بىز مۇنداق پەرەز ق

كىرگەندە ئالەم بوشلۇقىغا چىقىپ، تېزلىكى نۇرنىڭ تېزلىكىگە يېقىن كېلىدىغان بىر ئالەم كېمىسىدە 

سەپەر قىلىپ، ئىككى يىل ئۆتكەندە يەر يۈزىگە قايتىپ چۈشتىڭىز. بۇ جەرياندا سىزنىڭ قوشكېزەك 

ياشقا كىرىسىز. ئەمما  32شارىدا ياشاپ تۇردى. سىز يەر يۈزىگە قايتىپ كەلگەندە ئاران  ئۇكىڭىز يەر

غا ئايلىنىپ قالغان بولۇشى مۇمكىن. بۇ « بوۋاي»ياشقا كىرىپ بولۇپ، بىر  60سىزنىڭ ئۇكىڭىز 

يەردىكى ياش پەرقىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى سىز چۈشكەن ئالەم كېمىسىنىڭ تېزلىكى 

 قىسمىدا چۈشەندۈرىمەن.-2ىغان بولۇپ، مەن ئۇنى ماقالىنىڭ تۆۋەندىكى بەلگىلەيد

 

رەسىم: ئاكىسى ئالەم بوشلۇقىغا سەپەر قىلغان، ئۇكىسى يەر يۈزىدە قالغان بىر جۈپ قوشكېزەك -1

 [.1قېرىنداشالر ]
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 . نىسپىيلىك نەزەرىيىسى2

ىكىنى سورىغان ئۇكىالر خېلى نىڭ نېمە ئىكەنل« نىسپىيلىك نەزەرىيىسى»مەندىن ئېينىشتېيننىڭ 

كۆپ بولۇپ، مەن ھازىرغىچە بۇ ھەقتە بىرەر يازما تەييارالپ باقمىدىم. بۇ مەسىلە ئۈستىدە مەن مەزكۇر 

يازمىدىمۇ كۆپ توختالمايمەن. ئۇنىڭ سەۋەبى مۇنداق: تولۇق ئوتتۇرا ۋە ئالىي مەكتەپ فىزىكىسىنى 

ئوخشىمىغان دەرىجىدە چۈشىنىدۇ. تولۇق ئوتتۇرا ياكى ئوقۇپ باققان ئۇكىالر نىسپىيلىك نەزەرىيىسىنى 

ئالىي مەكتەپ فىزىكىسىنى ئوقۇپ باقمىغان ئۇكىالرغا بولسا، بۇ نەزەرىيىنى ئوقۇرمەنلەر رازى بولغۇدەك 

بىر دەرىجىدە چۈشەندۈرۈش ئانچە ئاسان ئىش ئەمەس بولۇپ، مەن بىر سوئالغا جاۋاب بەرسەم، ئۇ 

ئونىنى پەيدا قىلىشى مۇمكىن. شۇڭالشقا مەن بۇ يەردە نىسپىيلىك جاۋاب يېڭى سوئالدىن يەنە 

نەزەرىيىسىنىڭ يۇقىرىدىكى پەرەز قىلىنغان مىسال بىلەن مۇناسىۋەتلىك قىسمىنىال تولۇقسىز ئوتتۇرا 

مەكتەپ سەۋىيىسىدىكى ئۇكىالرمۇ چۈشىنەلەيدىغان قىلىپ چۈشەندۈرۈپ ئۆتەي. مەن بارلىق 

ىن بەك كۆپ سوئال سوراپ كەتمەسلىكىنى ئۈمىد قىلىمەن. سەۋەبى، مەن ئۇكىالردىن بۇ ھەقتە مەند

ئۆزۈمنىڭ بوش ۋاقتىنى سوئالالرغا جاۋاب بېرىش ئۈچۈنال ئىشلەتسەم، ئۇ ھالدا يېڭى يازما 

تەييارلىيالماي قالىمەن. ئۇنىڭدىن باشقا، بۇ ساھەدىكى بىر قىسىم ئۇقۇمالرنى پەقەت تولۇق ئوتتۇرا 

 فىزىكىسىنى ئوقۇغاندىن كېيىنال ئاندىن چۈشەنگىلى بولىدۇ. ياكى ئالىي مەكتەپ

( بويىچە special theory of relativity« )ئاالھىدە نىسپىيلىك نەزەرىيىسى»ئېينىشتېيننىڭ 

مەۋجۇت « ۋاقىت»قارىغاندا، ھەممە يەردە ئوخشاش تېزلىك بىلەن ئۆزگىرىپ ماڭىدىغان بىر خىلال 

ئوخشىمىغان كۆزەتكۈچىلەر ئۈچۈن ئوخشاش بولمايدۇ. بۇ خۇددى ئەمەس بولۇپ، ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى 

يۇقىرىدىكى بىر جۈپ قوشكېزەكنىڭ مىسالىغا ئوخشاش: ئالەم بوشلۇقىدا سەپەر قىلغان ئاكىسى بىلەن 

يەر يۈزىدە قالغان ئۇكىسى ئۈچۈن ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى ئوخشاش بولمايدۇ. مۇشۇنداق پەرقنى تۆۋەندىكى 

  ئارقىلىق ئىپادىلەيمىز:ماتېماتىكىلىق فورمۇال

 

 

 

« c»ھەرپى ئالەم كېمىسىنىڭ تېزلىكىگە ۋەكىللىك قىلىدىغان بولۇپ، « v»بۇ تەڭلىمىدىكى 

مىڭ كىلومېتىر ئارىلىققا  300ھەرپى بولسا نۇرنىڭ تېزلىكىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ. نۇر ھەر بىر سېكۇنتتا 

 «.c = 300000 Km/s»ماڭىدۇ. يەنى 

 

يىلغا توغرا كەلدى.  2يىل ۋاقىت ئالەم بوشلۇقىدىكى  30يەر يۈزىدىكى  يۇقىرىدىكى مىسالدا

مۇشۇ مۇناسىۋەتنى قانائەتلەندۈرۈش ئۈچۈن، ئالەم كېمىسىنىڭ تېزلىكى تەخمىنەن نۇر تېزلىكىنىڭ 

بولۇشى كېرەك. ئەگەر ماتېماتىكىنى « v/c = 0.9977»پىرسەنتىگە تەڭ بولۇشى كېرەك. يەنى،  99.77

 ۇ سانالرنى يۇقىرىدىكى تەڭلىمىگە سېلىپ، ئۆزىڭىز ھېسابالپ كۆرۈپ بېقىڭ.بىلسىڭىز، مۇش

 20مارسقا ماڭدۇرغان ئالەم ئۇچقۇرلىرى ئالەم بوشلۇقىدا سائىتىگە  NASAمېنىڭ بىلىشىمچە، 
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يىلى ئالەم -NASA 1977مىڭ كىلومېتىرغىچە بولغان تېزلىك بىلەن ماڭدى.  80مىڭ كىلومېتىردىن 

« 1سەپەرچى »ن، ھازىر قۇياش سىستېمىسىنىڭ چېگرىسىغا يېتىپ بارغان بوشلۇقىغا چىقارغا

(Voyager 1 بولسا، ھازىر ھەر بىر سېكۇنتىغا )61000كىلومېتىر ئارىلىققا مېڭىۋاتىدۇ. بۇ سائىتىگە  17 

 كىلومېتىر ئارىلىققا مېڭىش بىلەن باراۋەر. دېمەك، ھازىرقى تېخنولوگىيە بىلەن ئالەم بوشلۇقىدا ئەڭ تېز

 كىلومېتىردەك ئارىلىققا ماڭغىلى بولىدۇ. 100000بولغاندىمۇ سائىتىگە ئاران 

بىز ئەمدى بىزدە ھازىر سائىتىگە بىر مىليون كىلومېتىر ئارىلىققا ماڭىدىغان ئالەم كېمىسى بار، 

ئۇكىالرنىڭ ئاكىسى مۇشۇنداق ئالەم كېمىسى -دەپ پەرەز قىلىپ باقايلى. يۇقىرىدىكى قوشكېزەك ئاكا

يىل ئايلىنىپ كەلسە، ئۇ يەر يۈزىگە قايتىپ  30ەن ئالەم بوشلۇقىنى يەر يۈزىدىكى ۋاقىت بويىچە بىل

مىنۇت ياشراق تۇرىدۇ. يەنى ئاكىسى بىلەن ئۇكىسىنىڭ ھەر  7كەلگەندە، ئۇكىسىغا قارىغاندا ئاران 

ىدۇ. بۇ مىنۇتال ياشراق تۇر 7ياشقا كىرىدىغان بولۇپ، ئاكىسى ئۇكىسىدىن ئاران  60ئىككىسى 

 نەتىجىنىمۇ يۇقىرىدىكى فورمۇال ئارقىلىق ئۆزىڭىز ھېسابالپ چىقااليسىز.

راست بولۇپ، ئالىمالر « ئاالھىدە نىسپىيلىك نەزەرىيىسى»قىسقىسى، ئېينىشتېيننىڭ 

تەجرىبىخانىالردا ئاساسىي زەررىچىلەرنى نۇرنىڭ تېزلىكىگە يېقىن كېلىدىغان تېزلىك بىلەن ماڭدۇرۇپ، 

لەر سەرپ قىلغان ۋاقىت بىلەن نورمال ئۆتكەن ۋاقىتنى سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق، بۇ ئۇ زەررىچى

نەزەرىيىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى كۆپ قېتىم ئىسپاتالپ بولدى. ئەمما، يۇقىرىدا كۆرگىنىمىزدەك، ھازىر بار 

ۈمىنى روشەن بولغان تېخنولوگىيە بىلەن ئالەم بوشلۇقىغا سەپەر قىلىپ، بۇ نىسپىيلىك نەزەرىيىسىنىڭ ئۈن

ھالدا كۆرۈش ئاساسەن مۇمكىن ئەمەس. يەنى، سىز ھازىرقى ئالەم كېمىسى بىلەن ئالەم بوشلۇقىدا 

يىل  28ئىككى يىل سەپەر قىلىپ كەلسىڭىز، سىز ھەرگىزمۇ يەر يۈزىدە قالغان قوشكېزەك ئۇكىڭىزدىن 

 ياشراق تۇرمايسىز.

نەزەرىيە جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا دېمەك، كىشىلەر بۇ ساھەدە سۆزلەپ يۈرىدىغان ئىشالر 

 توغرا، لېكىن ھازىرقى تېخنولوگىيە بىلەن ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئاساسەن مۇمكىن ئەمەس.

شۇڭالشقا سىز ئالەم بوشلۇقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك فانتازىيە كىنولىرىنى كۆرگەندە، يۇقىرىقىدەك 

 ئەھۋالنى ئېسىڭىزدىن چىقارماڭ.

 

 NASAفانتازىيە كىنولىرى ۋە . ئالەم بوشلۇقىغا ئائىت 3

ھوللىۋود »، «ئالەم بوشلۇقىغا ئائىت كىنوالردىكى ۋەقەلەر راستمۇ؟»بىر قىسىم ئۇكىالر مەندىن 

 ، دەپ سورىدى. «دىن مەسلىھەت سورامدۇ؟ NASAئاشۇنداق كىنوالرنى ئىشلىگەندە، 

 25نىڭ ئارىلىقى « ھوللىۋود»بىزنىڭ ئىدارە بىلەن دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ كىنو بازىسى بولغان 

كىلومېتىر كېلىدۇ. ھوللىۋود كائىناتتىكى ئىشالرنى مەزمۇن قىلغان فانتازىيە كىنولىرىنى ئىشلىگەندە، 

قىلىپ ئىشلىتىدىغان ۋاقىتالر خېلى كۆپ. بىزنىڭ « مەسلىھەتچى»بىزنىڭ ئىدارىدىن بىر قانچە ئادەمنى 

ىزمىتىنى قىلغان خادىمالردىن بىرسى بىزگە ئىدارىدىن ھوللىۋودقا بېرىپ، ئاشۇنداق مەسلىھەتچىلىك خ

بىر قېتىم دوكالت بەرگەن ئىدى. ئۇنىڭ دېيىشىچە، ھوللىۋودتىكىلەر بۇ مەسلىھەتچىلەردىن قايسى 

ئىشنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى، ھەمدە ھەر خىل نەرسىلەرنىڭ ئىسىملىرى ۋە ئىشلەش پرىنسىپلىرىنى 

كىنو ئىشلەشنىڭ قالغان باسقۇچلىرىغا بۇ مەسلىھەتچىلەرنى  تەپسىلىي سوراپ خاتىرىلىۋالىدىكەن. ئەمما

قەتئىي قاتناشتۇرمايدىكەن. بۇنىڭ سەۋەبى، كىنو ئىشلىگۈچىلەر فانتازىيە كىنولىرىدا پەقەت تېخنىكىلىق 
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ياكى كەسپىي سۆزلەرنى ئۆز جايىدا ئىشلىتىپ، ھەمدە راكېتا ئاسمانغا قاراپ ماڭغاندا ئۇنىڭ كەينىدىن 

ئېتىلىپ چىقىشتەك بەزى ئىشالرنى شۇ بويىچە ئېلىپ، كىنونىڭ قالغان جايلىرىدا  بىر چوڭ ئوت

كۆرگۈچىلەرنى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە گولالپ ۋە ئالداپ، شۇ ئارقىلىق تاماشىبىنالرنى ئەڭ يۇقىرى 

دەرىجىدە ئاشۇ كىنوغا قىزىقىدىغان قىلىشقا تىرىشىدىكەن. ئۇنداق كىنوالردىكى ئاساسلىق ۋەقەلەر 

غان ياكى ئەمەلىيەتكە ھەرگىزمۇ ئۇيغۇن كەلمەيدىغان بولغاچقا، كىنو ئىشلەش جەريانىدا بىزنىڭ يال

بۇ يەر »ئىدارىدىكىلەر ئۇنىڭغا قاراپ چىداپ تۇرالمايدىكەن. شۇنىڭ بىلەن ئۇالر كىنو دىرېكتورىغا 

ولسا ئىشالرنى ، دەپ تۇرۇۋالىدىكەن. كىنو دىرېكتورى ب«ئۇ يەر ئۇنداق بولمايدۇ»، «بۇنداق ئەمەس

نى كىنو « مەسلىھەتچىلەر»ئۇقۇپ تۇرۇپ، كىنونى باشقىچە ئىشلەيدىغان بولغاچقا، ھېلىقى 

 ئىشلەيدىغان مەيداندىن ھەيدىۋېتىدىكەن.

كىنوالر پۈتكەندە ھوللىۋودتىكىلەر بەزى كىنوالرنى سىرتقا تارقىتىشتىن بۇرۇن ئالدى بىلەن بىزنىڭ 

 ن ئىشالرمۇ بار.ئىدارىگە ئەكېلىپ قويۇپ بېرىدىغا

يىلدەك ۋاقىتتىن بۇرۇن، ھوللىۋودتىكى بىر كىنو شىركىتى مۇنداق بىر فانتازىيە كىنوسى  5بۇنىڭدىن 

ئىشلەپتۇ: بىر چوڭ ئاستېرويد )كائىنات ئۇچار تېشى( يەر شارىغا قاراپ كېلىدىكەن. شۇنىڭ بىلەن 

تىلىتىپمۇ، ياكى ناھايىتى چوڭ تىپلىق بىزنىڭ ئىدارىدىكىلەر ئۇ ئاستېرويدنى ئاتوم بومبىسى بىلەن پار

راكېتاالر بىلەن ئىتتىرىپمۇ، ئىشقىلىپ ئاشۇنداق بىر ئۇسۇلالر بىلەن، ئۇ ئاستېرويدنىڭ مېڭىش 

يۆنىلىشىنى ئۆزگەرتىدىكەن. نەتىجىدە ئۇ تاش يەر شارىنى سوقماي، يەر شارىنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ 

بولۇپ، ئۇ « Jet Propulsion Laboratory»كېتىدىكەن. بىزنىڭ ئىدارىنىڭ ئىنگلىزچە ئىسمى 

دەپ ئاتىلىپتۇ. بىزنىڭ ئىدارە بىر « Rocket Propulsion Laboratory»كىنودا بىزنىڭ ئىدارە 

مەخپىي تۇتۇلىدىغان ئورۇن بولغاچقا، كىنودا ئالىمالر ھېلىقى تاشنى قايدۇرۇۋېتىش ئۈچۈن ئامال 

ى ئالماي، بىزنىڭ ئىدارىگە يېقىن بىر جايدىكى ئىزدەپ ئىشلەۋاتقان ئورۇن ئۈچۈن بىزنىڭ ئىدارىن

كالىفورنىيە شتات ئۇنىۋېرسىتېتىدىن بىرىنى تالالپتۇ. ئۇ كىنونى بىزنىڭ ئىدارىگە ئەكېلىپ قويۇپ 

تۇرۇپ قاقاقالپ كۈلۈپ، پۈتۈن كىنو زالىنى قاتتىق كۈلكە -بەرگەن ئىدى، بىز ھەممىمىز ئۇ كىنونى تۇرۇپ

 ھالدا كۆرۈپ تۈگەتتۇق. ئاۋازى بىلەن تولدۇرۇۋەتكەن
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( دېگەن كىنودىكى بىر قانچە Star Wars« )يۇلتۇز ئۇرۇشلىرى»رەسىم: ئامېرىكا ئىشلىگەن -2

 جانلىقالر.

 

ئامېرىكا كائىناتتىكى ئىشالرغا ئائىت فانتازىيە كىنولىرىدىكى »بەزى ئۇكىالر مەندىن 

ېكىتىدۇ؟ ئۇنى ھۆكۈمەت قارار قىلىپ تالالپ جانلىقالرنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشىنى نېمىگە ئاساسەن ب

دېگەندەك سوئالالرنىمۇ سورىدى. مېنىڭچە ھازىرغىچە ھېچكىم تاشقى پالنېتىالردىكى « بېرەمدۇ؟

جانلىقالردىن بىرەرسىنى كۆرۈپ باقمىغان بولغاچقا، ھېلىقىدەك فانتازىيە كىنولىرىدا چىقىدىغان تاشقى 

ېتا ئادەملىرىنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشلىرىنى كىنو يازغان كىشىلەر پالنېتا جانلىقلىرى ياكى تاشقى پالن

ئۆزلىرى ئويالپ چىقىدۇ. ئامېرىكا كىشىلەرنىڭ سۆزلەش ئەركىنلىكى بار بىر دۆلەت بولغاچقا، بۇنداق 

ئىشالردا كىم نېمىنى ئويالپ چىقسا بولۇۋېرىدىغان بولۇپ، بۇ جەھەتتە ھۆكۈمەتنىڭ ھېچ قانداق 

اق كىنوالرنى ئىشلىسە بولىدىغانلىقى جەھەتتە قانۇن جەھەتتىن ھېچ قانداق چەكلىمىسى يوق. قاند

چەكلىمە يوق. شۇنداق بولغاچقا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى، ئامېرىكا پرېزىدېنتى ۋە باشقا ئامېرىكا ھۆكۈمەت 

باشلىقلىرىنى مەسخىرە قىلىدىغان كىنوالرمۇ ناھايىتى كۆپ. ئۇنىڭدىن باشقا، كۈنلۈك خەۋەرلەرنى 

مەملىكەتلىك تېلېۋىزور پروگراممىلىرىمۇ بار بولۇپ،  5-4اققا ئايالندۇرۇپ تارقىتىدىغان چاقچ

ئۇنىڭدىمۇ دۆلەت ئەربابلىرىنى مەسخىرە قىلىدىغان ئىشالر ھەر كۈنى دېگۈدەك بولۇپ تۇرىدىغان بىر 

تىلگىنى رەسىمدە كۆرسى-2ئادەتتىكى ئىش. ئۇنى بىز ھەر كۈنى دېگۈدەك كۆرۈپ تۇرىمىز. يۇقىرىدىكى 

 دېگەن كىنودىكى بىر قىسىم كۆرۈنۈشلەر.« يۇلتۇز ئۇرۇشلىرى»ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن 
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دەپ ئاتىلىدىغان كىنودا ئاساسلىق رول « Avatar»رەسىم: ئامېرىكا ئىشلىگەن، ئىنگلىزچە -3

وڭ ئوينىغان ئىككى تاشقى پالنېتا ئادىمىنىڭ رەسىمى. بۇ رەسىمدە سول تەرەپتىكىسى ئەر بولۇپ، ئ

 تەرەپتىكىسى ئايال كىشىدۇر.

 

مەن بەزى كىشىلەر كىنو يازغاندا، قەدىمكى تارىخىي رىۋايەتلەردىكى بەزى نەرسىلەرنى قوبۇل 

يىلى نويابىردا تەييارالپ تورالرغا چىقارغان -2011قىلىدىغاندەك ھېس قىلدىم. مەسىلەن، مەن 

دېگەن ماقالىدە مۇنداق دەپ يازغان « ۈشىخەنزۇ مىللىتى ئىرقىي كەمسىتىشىنىڭ تارىخىي ئارقا كۆرۈن»

 [ )بۇ ماقالىنى تورالرغا چىقارغان بولساممۇ، ئۇ ھەممە تورالردىن ئۆچۈرۈلۈپتۇ(: 2ئىدىم ]

« بىر يېزىلىق ئاقساقالنىڭ كۆرگەنلىرى»( نىڭ Xia Jingqu ،1705-1787شىيا جىڭچۈ )»

(Yesou Puyan, 野叟曝言, A Country Codger’s Words of Exposure دېگەن )

رومانىدا تەسۋىرلىنىشىچە، باش پېرسوناژ ئىتالىيە، پورتۇگالىيە، ئىسپانىيە ۋە ھىندىستان قاتارلىق يىراق 

جايالردىكى كىشىلەر بىلەن، شۇنداقال جۇڭگو ئىمپېرىيىسىنىڭ چېگرا رايونلىرىغا جايالشقان تەيۋەن، 

مىياۋ ۋە ياۋ پادىشاھلىقى قاتارلىق ياپونىيە، بىرما، سىئام )تايالند(، سەيلون )سىرىالنكا(، ۋە 

بىلەن « باشقىالر»جايالردىكى ئادەملەر بىلەن ئۇچرىشىدۇ. ھەمدە ئاشۇ جايالردا ياشايدىغان 

( تاكتىكىالرنى ئىشلىتىدۇ. بىرىنچى psychicمۇناسىۋەت قىلىشتا بىر قىسىم چېچىالڭغۇ ۋە روھىي )

زىل، ۋەھشىي ۋە ئىنسان ئەمەس، دەپ مۇئامىلە تاكتىكا ئۆزىگە تونۇش بولمىغان باشقا كىشىلەرگە رە

يۈزى كۆك، ئۇزۇن ھىڭگاي »(. ئۇ روماندا باشقىالر بەزىدە demonize, 鬼化, 使成魔鬼قىلىش )

دەپ تەسۋىرلەنگەن، يەنە بەزىدە بولسا قۇيرۇقى بار ھەمدە « چىشلىرى ئاغزىدىن چىقىپ قالغان

دېگەن تۈرگە « چەت ئەل ئالۋاستىلىرى»ى يۇڭلۇق بەدىنى بار قىلىپ تەسۋىرلەنگەن. بۇ باشقىالرن

 «كىرگۈزۈش ئارقىلىق ئۇالردىن ئەجەبلىنىش ۋە قورقۇشتۇر.

يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان روماندا جۇڭگونىڭ سىرتىدىكى رايونالردا ياكى چەت ئەللەردە 

ەن دېگەندەك سۆزلەر بىلەن تەسۋىرلەنگەن بولۇپ، م« يۈزى كۆك، قۇيرۇقى بار»ياشايدىغان كىشىلەر 

دېگەن كىنونى تۇنجى قېتىم كۆرگەندە، يۇقىرىدىكى روماندىكى « Avatar»ئامېرىكا ئىشلىگەن 

دېگەن كىنودىكى « Avatar»رەسىمدە كۆرسىتىلگىنى -3گەپلەرنى ئېسىمگە ئالدىم. يۇقىرىدىكى 
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از ئىككى تاشقى پالنېتا ئادەملىرى بولۇپ، ئۇالرنىڭ تۇرقى يۇقىرىدىكى روماندىكى تەسۋىرگە بىر ئ

 ئوخشاپ قالىدىكەن: رەڭگى كۆك، بويى ئېگىز، ۋە قۇيرۇقى بار.

دېگەنلەردىن ئىبارەت « توقۇلما، يالغان»دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى « فانتازىيە»خۇالسىلىگەندە، 

بولۇپ، كائىناتتىكى ئىشالرنى مەزمۇن قىلغان فانتازىيە كىنولىرىنى كۆرگەندە، ئۇنىڭغا بەك ئىشىنىپ 

 كەتمەڭ.

 

دېگەن كۆپ قىسىملىق تېلېۋىزور « چوڭ پارتالش نەزەرىيىسى»باش ئىدارىمىز  . بىزنىڭ4

 كىنوسىدا

 The big« )چوڭ پارتالش نەزەرىيىسى»ھوللىۋود ئىشلەپ، ھازىر پۈتۈن دۇنيادا قويۇلۇۋاتقان 

bang theory پەسىللىكى -3( دېگەن بىر كۆپ قىسىملىق تېلېۋىزور كىنوسى بار بولۇپ، ھازىر ئۇنىڭ

 20-10گە، ھەر بىر پەسىل « پەسىل»ۋاتىدۇ )ئامېرىكىدىكى كۆپ قىسىملىق كىنوالر بىر قانچە قويۇلۇ

مىنۇت ياكى بىر سائەت كېلىدۇ(. بۇ كىنو  30قىسىمغا بۆلۈنىدىغان بولۇپ، بىر قىسىمنىڭ ئۇزۇنلۇقى 

دەك  7 كۆرگۈچىلەرنى كۈلدۈرۈشنى ئاساسىي مەقسەت قىلغان يۇمۇرلۇق كىنو بولۇپ، ئۇنىڭدا جەمئىي

ئوغۇل بىزنىڭ باش ئىدارىمىز بولغان  4ياش بالىالر چىقىدۇ. مېنىڭ بىلىشىمچە ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى 

( نىڭ ئاسپىرانت California Institute of Technologyكالىفورنىيە تېخنولوگىيە ئىنستىتۇتى )

ئىنژېنېرلىقى، قالغان  ئوقۇغۇچىلىرى بولۇپ، ئىككىسىنىڭ كەسپى فىزىكا، بىرسىنىڭ كەسپى ئالەم بوشلۇقى

فىزىكا بولۇپ، قىزالرنىڭ بىرسى كۈتكۈچى، بىرسى ئارتىس، -بىرسىنىڭ كەسپى بولسا ئاسترونومىيىلىك

قالغان بىرسى بولسا ئاشۇ ئارتىس بىلەن بىر ياتاقتا تۇرىدىغان قىز بولۇپ چىقىدۇ. گەرچە بۇ بىر 

ىنىدەك، بۇ كىنو ئىنتايىن كەڭ ۋە يۇمۇرلۇق كىنو بولسىمۇ، خۇددى ئۇنىڭ ئىسمىدىن چىقىپ تۇرغ

ئىنتايىن چوڭقۇر تېخنىكىلىق ۋە كەسپىي مەزمۇننى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. يەنى، بىزنىڭ باش ئىدارىمىز 

كائىنات ۋە يەر شارى تەتقىقاتىدا دۇنيا بويىچە ئەڭ ئالدىدا تۇرىدىغان بولغاچقا، بۇ كىنومۇ ئاشۇ 

، دېيىش مۇمكىن. شۇنداقتىمۇ بۇ كىنو كۆرگۈچىلەرنى ساھەدىكى بىلىملەرنى ئارقا كۆرۈنۈش قىلغان

ناھايىتى قاتتىق كۈلدۈرىدىغان بولۇپ، ئۇ ھازىرغىچە ئامېرىكىنىڭ كۆپ قېتىملىق كىنو مۇكاپاتلىرىغا 

مىڭ  500مىنۇتلۇق قىسمىنى ئىشلىگەنگە  30ئارتىس كىنونىڭ ھەر بىر  7ئېرىشىپ بولدى. بۇ 

 [. 3ائاش ئالىدىكەن ]دولالردىن بىر مىليون دولالرغىچە م
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 دېگەن كىنونىڭ ئارتىسلىرى.« چوڭ پارتالش نەزەرىيىسى»رەسىم: -4

 

كالىفورنىيە تېخنولوگىيە ئىنستىتۇتىغا ئوقۇشقا كىرىش ئىنتايىن تەس بولۇپ، ئۇنىڭغا قوبۇل 

ئەمەس  قىلىنغانالر ئىچىدە ئوتتۇرا مەكتەپتىال بىرەر نەرسە كەشىپ قىلىپ باققان ئوقۇغۇچىالرمۇ ئاز

دەرىجىدىن تاشقىرى »ئوغۇل ئارتىسمۇ ئاشۇنداق  4ئىكەن. شۇنداق بولغاچقا بۇ كىنودا چىقىدىغان 

كىشىلەرنىڭ رولىنى ئالىدۇ. بۇ كىنودىمۇ فىزىكا ۋە ئاسترونومىيىگە ئائىت نۇرغۇن گەپلەر « ئەقىللىق

چىلەرنى كۈلدۈرۈش ئۈچۈن سۆزلىنىدىغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ راستلىرىمۇ بار بولسىمۇ، كۆپىنچىسى كۆرگۈ

اليىھىلەنگەن سۆزلەردۇر. بۇ كىنودا سۆزلىنىدىغان گەپلەرنى ئەڭ ئاخىرىدا دۇنياغا داڭلىق ئالىي 

مەكتەپلەرنىڭ بىرى بولغان كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتى لوس ئانژېلىس شۆبىسىنىڭ بىر فىزىكا 

 پروفېسسورى تەستىقاليدىكەن. 

ننى قوشۇپ قويۇشتىكى قوشۇمچە بىر مەقسىتىم، ئوقۇرمەنلەرگە مېنىڭ مەزكۇر ماقالىغا بۇ مەزمۇ

پەننى ئومۇمالشتۇرۇشنىڭ مۇشۇنداق ئۇسۇلىمۇ بارلىقىنى بىلدۈرۈپ قويۇشتىن ئىبارەت. يەنى، مۇشۇنداق 

تېخنىكىالرنى مەزمۇن قىلغان پروگرامما بىلەنمۇ تېلېۋىزور كۆرگۈچىلەرنى قاتتىق جەلپ -ئەڭ يېڭى پەن

 تىق كۈلدۈرگىلى بولىدۇ.قىلغىلى ۋە قات

 

 . تەسەۋۋۇر ئىنژېنېرلىقى5

ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش فانتازىيە كىنولىرىنى « يۇلتۇز ئۇرۇشلىرى»، «Avatar»ئامېرىكا ئىشلىگەن 

كۆرگەن كىشى بىر قىسىم غەربلىكلەرنىڭ تەسەۋۋۇر قىلىش قابىلىيىتىگە قايىل بولماي تۇرالمايدۇ. 

يۇلتۇز »ر كېيىنچە راست چىقىپ قالغان ئەھۋالمۇ بار. مەسىلەن، ئاشۇنداق كىنوالردىكى بەزى قىياسال

دېگەن كىنودا يەر شارىدىن بىر تاشقى پالنېتىغا بارغان بىر قانچە ئادەم ئىككى قۇياشى بار « ئۇرۇشلىرى

يىلىدىن -1977بىر پالنېتىنىڭ ئۈستىدە تۇرغان بىر كۆرۈنۈش بار. بۇ كۆپ قىسىملىق كىنو 

يىلالردا ئاسترونومىيە ساھەسىدە ئىككى قۇياشى بار -80ۋە  -70نگەن بولۇپ، يىلىغىچە ئىشلە-2005

يىلى بىر گۇرۇپپا تەتقىقاتچىالر بىزنىڭ -2011تاشقى پالنېتىالر تېخى بايقاپ بېقىلمىغان ئىدى. ئەمما 
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ز ئارقىلىق ئانا يۇلتۇزىدىن ئىككىسى بار، بى« كەپلېر ئالەم تېلېسكوپى»نىڭ  NASAئىدارە باشقۇرغان 

ۋە -70[. يەنى، 4نۇر يىلى كېلىدىغان تاشقى پالنېتىدىن بىرىنى بايقىدى ] 200بىلەن بولغان ئارىلىقى 

يىلى رەسمىي بايقالدى. بۇ -2011يىللىرى قىياس بىلەن فانتازىيە كىنوسىغا كىرگۈزۈلگەن نەرسە، -80

 دىم. ھەقتە مەن بۇرۇن بىر قىسقا خەۋەر يېزىپ، ئۇنى تورالرغا يولالپ قويغان ئى

 

 
دېگەن كىنودىكى ئىككى ئانا يۇلتۇزى بار بىر تاشقى پالنېتا « يۇلتۇز ئۇرۇشلىرى»رەسىم: -5

 ئۈستىدىكى بىر كۆرۈنۈش.

 

تۆۋەندىكىسى مەن ئۆتكەن يىل تورالرغا بىر قىسقا خەۋەر شەكلىدە يېزىپ چىقىرىپ قويغان 

ىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولغاچقا، ئۇنى [، ئۇ ئىنتايىن مۇھىم، ھەمدە مەزكۇر ماقالە ب5مەزمۇن بولۇپ ]

 بۇ يەرگە بىر كىچىك تېما قىلىپ قىستۇرۇپ قويدۇم.

( نىڭ اليىھىلەش ۋە Walt Disneyئاۋغۇست كۈنى، ۋولت دىسنېي شىركىتى )-15يىلى -2013

 Craig Russel, Chief design andقۇرۇلۇش پۈتتۈرۈشكە مەسئۇل بىرىنچى قول باشلىقى كرېگ )

project delivery executive at Walt Disney Imagineering ،بىزنىڭ ئىدارىگە كېلىپ )

دىكىلەر قىلىدىغان ئىشالر  NASAئۇنىڭ قول ئاستىدىكى كىشىلەرنىڭ قىلىدىغان ئىشلىرى بىلەن 

ئوتتۇرىسىدىكى ئوخشاشلىق ئۈستىدە بىر ئىلمىي دوكالت بەردى. ئۇ دوكالتىدا نۇقتىلىق ھالدا 

دېگەن بىر پەن ئۈستىدە توختىلىپ ئۆتتى. بۇ پەننىڭ ئىنگلىزچە ئىسمى « لىقىتەسەۋۋۇر ئىنژېنېر»

«imagineering » بولۇپ، ئۇ ئىنگلىزچە«imagine » )تەسەۋۋۇر، قىياس، پەرەز قىلماق، ئويلىماق(

)ئىنژېنېرلىق ئىلمى، قۇرۇلۇش( دېگەن سۆزنىڭ بىرىكمىسىدىن « engineering»دېگەن سۆز بىلەن 

( دېگەن سۆزمۇ ۋۇجۇدقا imagineer« )تەسەۋۋۇر ئىنژېنېرلىرى»ڭغا ماس ھالدا ياسالغان. شۇنى

كەلگەن. بۇ پەننى دىسنېي شىركىتى كەشىپ قىلغانمۇ ياكى باشقىالر كەشىپ قىلغانمۇ، مەن ئۇنى 

ئاڭقىرالمىدىم. ئەمما بۈگۈنكى كۈندە بۇ پەن دىسنېي شىركىتى قىلىدىغان ئىشالرنىڭ ھەممىسىگە 

كىرىپ كەتكەنلىكى كرېگنىڭ دوكالتىدىن ئېنىق بولدى. تاكى بۈگۈنگىچە مەن بۇ چوڭقۇر سىڭىپ 

پەننى ئاڭالپ باقمىغان بولۇپ، ماڭا ئۇ بىر يېڭى پەن بولۇپ تۇيۇلدى. شۇنىڭ بىلەن مەن مەزكۇر يازما 

ئارقىلىق ئۇنىڭدىن ۋەتەندىكى بۇ پەندىن تېخىچە خەۋىرى يوق ياشالرنىمۇ خەۋەردار قىلىپ قويۇش 

 ارىغا كەلدىم.قار
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تورداشالرنىڭمۇ خەۋىرىدە بولغىنىدەك، دىسنېي شىركىتى دۇنيادىكى ئەڭ مۇۋەپپەقىيەت قازانغان 

ئانىالر بىلەن كىچىك بالىالر -چوڭ كۆلەملىك شىركەتلەرنىڭ بىرى. بۇ شىركەت ئائىلە كىنولىرى )ئاتا

والر، كارتون كىنولىرى، ۋە فانتازىيە بىللە ئولتۇرۇپ كۆرىدىغان كىنوالر(، بالىالر كىنولىرى، قورچاق كىن

دىسنېي »كىنولىرى قاتارلىق ھەر خىل كىنوالرنى ئىشلەپ چىقىرىدۇ. ئۇنىڭ خېلى كۆپ ئەللەردە 

غا ئوخشاش چوڭ كۆلەملىك باغچىلىرى بار، ھەمدە ئۇ مېھمانخانا، سودا سارىيى، ۋە « باغچىسى

 ۇللىنىدۇ. ساياھەت پاراخوتلىرى قاتارلىق ئىگىلىكلەر بىلەنمۇ شۇغ

 NASAدىسنېي شىركىتى گەرچە كۆڭۈل ئېچىش سانائىتى بىلەن شۇغۇلالنسىمۇ، ئۇ ئامېرىكىدىكى 

( گە ئوخشاش يۇقىرى تېخنولوگىيە ۋە ئىنژېنېرلىققا پۇختا ئورۇنالر Siemensۋە گېرمانىيىدىكى شىمىنز )

 بىلەنمۇ ناھايىتى يېقىندىن ھەمكارلىشىدىكەن. 

نژېنېرلىققا تەڭال قىزىقىدىغان ياشالر ئۈچۈن، بۇ بىر غايىۋى كەسىپ تەسەۋۋۇر قىلىش بىلەن ئى

دىن بىر قىسمى ئاپتوموبىل سانائىتى بىلەن شۇغۇللىنىدۇ. ئىسرائىلىيە  10ئىكەن. ياپونىيە نوپۇسىنىڭ 

تىن بىر قىسمى ئىنژېنېر بولۇپ، مېنىڭ بىلىشىمچە بۇ نىسبەت گېرمانىيىدە تېخىمۇ يۇقىرى.  4نوپۇسىنىڭ 

ئۆزۈمنىڭ بۇرۇنقى يازمىلىرىدا، ئامېرىكا، ياپونىيە، گېرمانىيە، ۋە ئىسرائىلىيىگە ئوخشاش  مەن

ئىقتىسادىي جەھەتتە تەرەققىي قىلغان دۆلەت ۋە مىللەتلەرنىڭ ھەممىسى ئاشۇنداق تەرەققىياتنى قولغا 

قىرى تېخنولوگىيەدىن پەنلەر، ئىنژېنېرلىق، ۋە يۇ-كەلتۈرۈشتە ماتېماتىكا، ماتېماتىكىدىن باشقا تەبىئىي

نەرسىگە تايانغانلىقىنى، ئۇيغۇرالرمۇ ئىقتىسادىي جەھەتتىن قەد كۆتۈرۈش ئۈچۈن، ئۆزىنى  4ئىبارەت 

ساھەدە تەرەققىي قىلدۇرۇشى زۆرۈر ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدىم. بۇ چۈشەنچە  4چوقۇم ئاشۇ 

 مايان بولغان.دىمۇ ئىنتايىن روشەن ھالدا نا« تەسەۋۋۇر ئىنژېنېرلىقى»

 

 قىلىش ھەققىدىكى تەكلىپى« كىتاب ئوقۇش يىلى»يىلىنى -2015. بىر ئوقۇغۇچىنىڭ 6

نەچچە كۈننىڭ ئالدىدا ئىچكىرىدىكى بىر ئالىي مەكتەپتە ئوقۇيدىغان بىر ئۇكىمىز ماڭا 

ا دېگەن مەزمۇند« قىلساق، سىزچە قانداق بوالر؟‹ كىتاب ئوقۇش يىلى›يىلىنى ئۇيغۇرالرنىڭ -2015»

دېگەن ماقالىنى يازغان « مېنىڭ كىتاب يىلىم»بىر قىسقا ئۇچۇر يولالپتۇ. بۇ ئۇكىمىز يېقىندا 

[. مەن بۇنداق پائالىيەتنى پۈتۈن 6رۇزىمۇھەممەد تۇردى ئارتۇچ مۇئەللىمنىڭ ئوقۇغۇچىسى ئىكەن ]

لىرى، بولۇپمۇ كۈچۈم بىلەن قولاليدىغانلىقىمنى ئېيتتىم. مۇمكىن بولسا بۇ ئىشنى پۈتۈن ئۇيغۇر ياش

رۇزىمۇھەممەد تۇردى ئارتۇچ ئەپەندىمدەك ھازىر ئوقۇتقۇچى بولۇپ ئىشلەۋاتقان قېرىنداشلىرىمىز بىر 

ئويلىنىپ باققان بولسا. ئەگەر بۇ ئىشنى ھەممەيلەن مۇۋاپىق كۆرسە، ئۇنى ھەممە يەردە تەشۋىق 

لىق پۈتۈن خەلقىمىزنىڭ كىتاب يىلى ئاشۇنداق بىر پائالىيەتنى ئېلىپ بېرىپ، شۇ ئارقى-2015قىلىپ، 

 ئوقۇشنىڭ مۇھىملىقىغا بولغان ئېڭىنى ئۆستۈرگەن بولساق.

دېگەن « مېنىڭ كىتاب يىلىم»مەن بۈگۈن رۇزىمۇھەممەد تۇردى ئارتۇچ مۇئەللىمنىڭ باغداشتىكى 

يازمىسىنى ئوقۇپ ئىنتايىن قاتتىق تەسىرلەندىم، ۋە سۆيۈندۈم. مەن ئىلىمنى سۆيىدىغان، ھەمدە 

مەدەنىيەت جەھەتتە گۈللىنىشىنى ئىستەيدىغان ھەر بىر قېرىنداشالرنىڭ بۇ يازمىنى بىر -لەتنىڭ پەنمىل

قېتىم ئوقۇپ چىقىشىنى، ھەمدە رۇزىمۇھەممەد تۇردى ئارتۇچتەك قېرىنداشلىرىمىز قىلىۋاتقان ئاشۇنداق 

مدىن ئۈمىد ئەھمىيەتلىك ئىشالرنى ماددىي ۋە مەنىۋى جەھەتتىن قولالپ تۇرۇشىنى چىن كۆڭلۈ

 قىلىمەن.
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 مۈمكىن.بەلىكىم مىنىڭ كىتاب خۇمارلىقىمغا ئۆيىمىزدىكى كىتابالر خىمىتۇرۇچ بولغان بولۇشى 

ئەشۇ كىتابالر  ئوقۇپ قانمايتىم.-باللىقمىدا ئاكامىنىڭ روھى بايلىقلىرى بولغان بىباھا كىتابالرنى ئوقۇپ

مەكتەپتىن قايتىپ سايلىقتا قوي باققانلىرىمىدا قويالرغا قۇشۇلۇپ ماڭا ئەڭ يىقىن سىرداش 

ئايلىنىپ ئوقۇغانلىرىمىدىن ھىس ئاستا ۋۇجۇدۇمىنىڭ بىر قىسىمغا -بوالتتى.كىينچە ئەشۇ كىتابالر ئاستا

مۇنچە قەلەم تەۋرىتىپ تۇرىدىغان بولدۇم. كىتاب ئوقۇش تۇرمۇشۇمدا -قىلغانلىرىم ئاساسىدا ئانچە

 قوش ئۈنۈم ياراتقاچقا ھىلمەممۇ بوش ۋاقىت تاپسامال كىتابتىن روھى ئىنىرگىيە تولۇقاليمەن.

ن قىلىنىپ شۇنداقال بىر قانچە پارچە يىلىمنىڭ بىشى بۇرۇن ئەۋەتكەن ماقالىللىرىم ئىال-2014

ئەتىگەندە نىمە يىسەڭ كەچتە شۇ  قىممەتلىك كىتاب سىتىۋىلىپ شۇنداق خۇشال باشالنغان ئىدى.

دىگەندەك بۇ بىر يىلىم يىل ئاخىرغىچە كىتاب ئىچىرە شۇنداق خۇشال ئۆتۈپتۇ.ماڭا خۇشاللىق ئىلىپ 

 ى يەنە مىنى قولۇمغا قەلەم ئالغۇزدى.كەلگەن كىتابقا يانداش پائالىيەتلەرنىڭ ئەھىمىيت

كۈنى دۇنيا كىتاب ئوقۇش كۈنى.مەن -23ھەممىزگە مەلۇم بولغىنىدەك ھەر يىلى ئۆمىد ئىينىڭ     

ئوقۇش مەۋسۇمىنى باشلىغان كۈنىدىن باشالپ تەييارلىقىنى -2بۇ يىللىق كىتاب ئوقۇش كۈنىگە 

ۆزىمىز ھەققىدە يىزىلغان نۇرغۇن بىباھا باشلىۋەتكەن ئىدىم.چۈنكى بىزنىڭ ئوقۇغۇچىللىرىمىز ئ

كىتابالرنىڭ بارلىقىنى بىلمەيتى،بىلىسمۇ ئۇ كىتابالرنى ئوقۇپ باققانلىرى كۆپ ئەمەس ئىدى.شۇڭا مەن 

كىتاب ئوقۇش قىزغىنلىقىقوزغاش ئازۇيۇمنى تۈۋەندىكى بىر قانچە يۈرۈش پائالىيەتلەر بىلەن 

 باشلىۋەتتىم.

قېتىم ئۆتكۈزۈشىمىز ئىدى. مەن بۇ كۈنىدىكى -3 نى«ب ئوقۇش كۈنىدۇنيا كىتا»بۇ مەكتىپىمىزدە 

كىتاب يىغىپ بالىالرغا ئوقۇتۇش پىالنىمىنى پۇل توپالپ كىتاب فوندى تەسىس قىلىپ كىتاب سىتىۋىلىپ 

بالىالرغا ھەركۈنى ئارىيەت بىرىپ تۇرۇشقا ئۆزگەرتتىم. ئالدى بىلەن پىالنىمنى ئوقۇغۇچىالرغا دىدىم. 

ئوقۇغۇچىالر پىالنىمىنى قوللىغاندىكىيىن ئاندىن مەكتەپتىكى ھەممەيلەنگە ئوقتۇردۇق. كۆپ قىسىم 

يۈۋەنگە يىقىن پۇل يىغىلدى.مەن بۇ يىلىقى كىتاب ئوقۇش كۈنىنى مەنىلىك 1000ئىككى كۈن ئىچىدىال 

پ كىتاب فوندى دەسلەپكى قەدەمدە قۇرۇلۇ ئۆتكۈزەلەيدىغانلىقمىزدىن ئاالمچە شاتىلقققا چۈمدۇم.

پارچە سىتىۋالدۇق.شۇنىڭ  30دەسلىپىدە داڭلىق ئۇيغۇر يازغۇچىللىرىمىز يازغان تارىخى رومانالردىن 

بىلەن مەكتەپتە كىتاب ئوقۇش قىزغىنلىقى قوزغىلىپ كەتتى.ئىشخانامغا كىتاب ئارىيەت ئالغىلى 

سىتىۋالغان چۈنكى مەن  كىرىدىغان ئوقۇتقۇچىالردىن بەكرەك ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئايغى ئۈزۈلمەيتى.

مۇنداق كىتابالر بولماستىن بىزگە ئۆزلىكىمىزنى تونىتىدىغان،كىملىكىمىزنى -كىتابالر ئۇنداق
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بىلدۈرىدىغان،ھەممەيلەن سۆيۇپ ئوقۇيدىغان ئەمما بىزنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىمىز تىخىچە ئوقۇپ 

ئانا » ،«ك ۋە كىملىكۈئۆزل»، «جالالت خېنىم»، «ن شەھەرقۇم باسقا» ئۈلگىرىمىگەن

قارتارلىق كىتابالر ئىدى. ئوقۇغۇچىالر ئەسىلى مۇنداق كىتابالرنى  «كەلىلە ۋە دەمىنە»،«داغ»،«رتيۇ

 دە؟!-ئوقۇشقا قىزىقىدىكەن ئەمەسمۇ؟ئەسلىدە ئۇ كىتابالر ئۇالردا بولمىغاچقا ئوقۇيالماپتىكەن

 30دا ئەدەبىيات ئوقۇتقۇچىسى ئابدۇقېيۇمىنىڭ يىتەكچىلىكىدە ئەدەبىيات ئوقۇتۇش گوروپىسى

نەپەر ئوقۇتقۇچىدىن يىغىلغان پۇلغا شۇ كىشىدە 15يۈۋەندىن كىتاب چىيى تەسىس قلىندى. ھەر ئايدا 

ئۆمىد كۈنى بىز -23يوق كىتاب سىتىۋىلىنىدىغان باشقىالرمۇ تەڭ پايدىلىنىدىغان قائىدە بىكىتىلدى. 

رغا ئالدى بىلەن ئۆزىمىز ئاالھىدە ۋاقىت چىقىرىپ بارلىق كىتابالرنى بىر يەرگە توپالپ ئوقۇغۇچىال

ھەققىدىكى نادىر كىتابالرنى بىر قۇر تونۇشتۇرۇشتۇرغاندىكىيىن كىتاب ئوقۇش پائالىيىتىنى ئىلىپ 

باردۇق.بۇنىڭدا ھەر بىر ئوقۇغۇچىغا بىردىن كىتاب تارقىتىپ ئۇنى ئوقۇپ بولغاندىكىيىن شۇ كىتابتىن 

باردۇق،بۇنىڭ ئۈنىمى نەچچە سائەت  سۇئال چىقىرىپ زىھىن سىناش شەكلىدە پائالىيەت ئىلىپ

ئۇيغۇر تارىخىدا بەلگىلىك قىممەتكە ئىگە ئەنە  چىڭقىلىپ ئۆتكەن دەرىستىن ئۈنۈملۈكرەك بولدى.

ئەشۇنداق كىتابالر جەمىيەتتىكى ساخاۋەتچىلەرنىڭ فوندىمىزغا پۇل ئىئانە قىلىشى بىلەن كۆپىيىپ 

 پارچىدىن ئاشتى. 1000ھازىرغىچە 

گىلىزچە لوغىتى بولمىغاچقا دەرىسلىكتىكى يىڭى سۆزلەرنى تىپىش، جۈملە تۈزۈش بالىالرنىڭ ئىنى

يىلى نەشىر قىلغان -99شىنجاڭ ئۇنىۋىرسىتىتى نەشىرىياتى  جەھەتلەردە خىلى قىيىنالغان ئىدى.

ئىنىگلىزچە رەسىملىك لوغەت ئوقۇغۇچىللىرىمىنىڭ بۇ ئىھتىياجىنى -خەنزۇچە-ئۇيغۇرچە

باشلىنىپ ئۇزاق ئۆتمەي مەن بۇ كىتابتىنى ئىزدىدىم، ئەمما بۇ لوغەت نەشىر  مەۋسۇم-2قاندۇرااليتى،

پارچە  60سوراپ ئاران  -قىلىنغىلى ئۇزۇن بولغاچقا بىر ھەپتە ئۈرۈمچى،قەشقەردىن ئىزدەپ

انى ئىھتىياجنى قاندۇرالمىغاچقا يەنە ئوقۇغۇچىالرغا ماس كىلىدىغان لوغەت تاپالىدىم.لوغەتىنىڭ س

يۈۋەنلىك  20ئۈچۈن كىتاب ساتىدىغان تور بىكەتلىرىنى ئارالپ كۆردۇم،بىر تور دۇككىنى كۆرۈپ بىقىش 

يۈۋەندىن سىتىۋاتقان  12خەنزۇچە قوش يۈلىنىشلىك بىر لوغەتىنى -ئىنىگلىزچە، ئىنىگىلىزچە-خەنزۇچە

گۇ پارچە سىتىۋالدىم. مىزان ئىيىدا يىڭى ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن يەنە جۇڭ96ئىكەن،مەن بۇ لوغەتتىن

 -دىن ئوخشىمغان يەتتە خىل تۈردىكى خەنزۇچە (www.bookschina.comكىتاب تورى )

پارچە سىتىۋالدۇق. نەچچە يۈز  157ش يۈلىنىشلىك لوغەتتىن خەنزۇچە قو-ئىنىگلىزچە،ئىنىگىلىزچە

ۇپ بەش يۈۋەندىن ئون يۈۋەنگىچە ئىدى.ھەر بەتلىك بۇ لۇغەتلەر مەزكۇر توردا شۇنچىللىك ئەزان بول

بىر لوغەتتە ئەسلى باھاسىدىن ئون يۈۋەندىن ئارتۇق تىجەپ قالغىلى بوالتتى.لوغەتلەرنىڭ 

رەڭدارلىقى ئوقۇغۇچىللىرىمغا نۇرغۇن ئۈگىنىش قۇاليلىقلىرىنى  ئەپچىللىكى،سۆز مىقدارىنىڭ موللىقى،

ئوقۇغۇچىللىرىمغا تىپىپ بىرەلىگىنىمدىن خۇشال  شۇنداق ياخشى قۇرال كىتابالرنى ئىلىپ كەلدى.

 ئىدىم.

چەك ياكى پوسۇلكا كەلسە خۇشال بولمايدىغان بىرمۇ ئادەم بولمىسا -پوچتىدىن خەت

پەن ۋە »، «شىنجاڭ ياشلىرى» ،«شىنجاڭ مەدەنىيىتى»كىرەك،ئۆتكەن يىلنىڭ ئاخىرىدا يىزىلغان

ىرىنىڭ كەينىدىن بىرى كىلىپ مىنى پوچتىدىن ب ژۇرنال-خىل گىزىت 30قاتارلىق «تۇرمۇش

ئۇنىڭ ئۈستىگە بىكار چاغلىرىمدا تور ئارالپ سىتىۋالغان ئىنىگلىزچە ھىكايە  زىرىكتۈرمىدى.

الر ۋە يازغان ماقاللىرىمىنىڭ قەلەم ھەققى ھەر ھەپتىدە قۇلۇمغا تىگىپ تۇرمۇشۇمىنى ژۇرنال-كىتاب

ناملىق  «تەۋپىق روھى مەڭگۈ ھايات»الن قىلىنغان دا ئىژۇرنىلى «شىنجاڭ مائارىپى» رەڭدارالشتۇراتتى.

http://www.bookschina.com/
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ئىزلەنمە ماقالەم ئۈچۈن كەلگەن قەلەم ھەققىگە ئايالىم ئىككىمىزنىڭ توي قىلغانلىقىمىزنىڭ ئىككى 

ناملىق كىتابىنى سىتىۋالدىم.كىتابخانا خۇجايىنى بۇ كىتابىنى «باھادىرنامە»يىللىقىنى تەبىرىكلەپ

ناملىق كىتابىنى سوۋغا  «دۇقادىر جااللىدن مۇنداق دەيدۇئاب»سىتىۋالغىنىم ئۈچۈن ماڭا 

قىلدى.كىتابالرنى كۆرۈپ ئايالىم شۇنچىلىك مەمنۇن بولغانلىقىنى بىلدۇردى.مەن ئادەتتە ئاالھىدە 

كۈنلەردە باشقىالرغا كىتاب سوۋغا قىلىشىنى ياقتۇرىمەن.بۇ يىل ئايالىمنىڭ تۇغۇلغان كۈنىدە 

ئەخالق -بىر قانچە نەپەر ئوقۇغۇچمىنىڭ تۇغۇلغان كۈنىدە ئەدەپ ناملىق روماننى،« ئەنجانباي»

ھەققىدىكى كىتابالرنى سوۋغا قىلىدىم.ئۇالرمۇ مىنىڭ تۇغۇلغان كۈنىمدە ماڭا قىممەتلىك كىتابالرنى 

ناملىق كىتاب، ئوقۇغۇچىللىرىم سوۋغا «تۈشۈك مۇنچاق» كۆڭۈل سوۋغىسى قىلدى.ئايالىم سوۋغا قىلغان

ئۆزۈڭنى » ،«ئەسىردىن ھالقىغان بىر كۈن »، «قاباھەت» ،«لىدىكى توققۇز ھېكىمەتيىپەك يو»قىلغان

باھارىغا ئۆزگىچە تۈس قۇشۇپ مىنىڭ  -33ناملىق كىتابالر پىقىرىنىڭ « تاپ، كۆزىڭىنى ئاچ ئەركەكلەر

 قۇۋانچىللىرىمىنى ئەۋجىگە چىقاردى.

شائىر ساھىت سادىق ئاكىمىزنىڭ باش بولۇپ ئويۇشتۇرىشى بىلەن  ئەلگە تۇنۇلغان دىرامماتىروگ،

يىلى يىل ئاخىرىدىن باشالپ يۇپۇرغىدىكى قەلەم ساھىبلىرى ئايدا بىر قىتىم يىغىلىپ -2010

ئۆزلىرىنىڭ ئىجادىيەت مىۋىللىرىدىن تەك بەھىرلىنىدىغان،كىتاب ئۇچۇرلىرىنى تارقىتىدىغان،مىلليىچە 

مۇزىكىللىرىدىن بەھىرلىنىدىغان،يازغان ئەسەرلەر ھەققىدە ئورتاق -اخشاسازالرنى چىلىپ ئۇيغۇر ن

پىكىرلىشىدىغان ھاراق،تاماكىسىز ساپ بىر مۇھىت يارتىپ مەدەنىيەت ئەنجۇمەنى تۈزگەن 

ئىدۇق.بىزنىڭ بۇ سورىنىمىز ئەينى چاغدا ياش يازغۇچى ئابدۇناسىر يۇنۇس ياۋايىنىڭ قەشقەر ئۇيغۇر 

ناملىق ھىكايىلەر توپلىمىنى مۇبارەكلەش مۇناسىۋىتى  «نىقاپالنغان سۆيگۈ»غان نەشىرىياتى نەشىر قىل

« ھايات قەسىدىسى»بىلەن باشالنغان ئىدى.بۇ بىر قانچە يىل ئىچدە شائىر ئەنۋەر ئابلەت شەيدائىنىڭ 

 -شىپالىق دورا»،«يۈرەك نىمە دەيدۇ»ناملىق شىئىرالر توپلىمى،ئوبۇلھاشىم ئەخەت ئېقىننىڭ

ناملىق كىتابلىرى نەشىر قىلىپ تارقىتىلدى.بۇ كىتابالرنىڭ تارقىتىلىشى دىلكەشلەر «ردەرمەكلە

سورنىمىزدىكلەرنىڭ ئاۋازغا ئىلىپ تەييارلىغان نەۋرۇز بايرىمىلىق پىروگىراممىنىڭ مەركىزى خەلق 

كىيىنكى  پىرگىراممىسىنىڭ ئاالھىدە سانى ئارقىلىق ئاڭلىتىلىغاندىن« ژۇرنىلىرادىئو »رادىئو ئىستانسى 

يەنە بىر ھاياجىنى ئىدى.بىز قەلبىمىزگە سىغمىغان پەخىرلىك تۇيغۇلىرىمىزنى ئىلھامغا ئايالندۇرۇپ 

ئەنۋەركام ۋە ئوبۇلھاشىمكام ئۈچۈن يەنە بىر ئەھمىيەتلىك ئەنجۇمەن تۈزۈپ ئالىقىش،تەبىرىكلەرنى 

 20ئوخشاش مەنمۇ بۇ كىتابتىن  باشقىالرغا ياڭراتتۇق،ئۇالر سورۇن ئەھلىگە كىتابلىرىنى سوۋغا قىلدى.

پارچىنى مەكتىپىمىزگە ئىلىپ قىلىشقا كۈچ قوشتۇم.يېقىنىدا يەنە يازغۇچىالر جەمئىيتىنىڭ غوللۇق ئەزاسى، 

دىلكەشلەر سورۇنىمىزدىكى يىتىشىۋاتقان ياش يازغۇچى ئابدۇناسىر يۇنۇس ياۋايىنىڭ يۇپۇرغىدىكى 

ۋەيران بولۇپ يۇقىلىش گىردابىغا بىرىپ قالغانلىقى ۋە تېرىم،بايئاۋات يىزلىرىنىڭ ئەيىنى چاغدىكى 

ئۇنى قوغداپ قىلىشتەك تارىخى كۆرنىشىنى ئاساسى لىنىيە قىلغان ئۆزىنىڭ شۇنداقال يۇپۇرغىنىڭ تۇنجى 

ناملىق ئىككى قىسىملىق تارىخى رومانى كەڭ جامائەتچىلىك بىلەن يۈز كۆرۈشتى. « ئابىھايات»رومانى 

يەركەن قاتارلىقالردا ئاللبىۇرۇن رومان چىقارغانالر بار ئىدى.بۇ  ردىن مەركىت،ئەتىراپىمىزدىكى يۇرتال

رۇمان يۇپۇرغىدىن ھازىرغىچە رومان ئىالن قىلىنمىغانلىق تارىخىغا خاتىمە بىرىپ بىز 

بىز دىلكەشلەر سورنىدىكىلەر يەنە شاتلىقتا قۇۋالىشىپ  يۇپۇرغىدىكلەرنىڭ يۈزىنى يۇرۇق قىلىدى.

سورۇن راسالپ ئابدۇناسىركامىنى ئالقىشقا كۆمىۋەتتۇق.سورۇندا مەدىيەھلەر ياڭرىدى،  ئاالھىدە بىر

ئۆزىنىڭ بۇلبۇلدەك ئاۋازى بىلەن شىنجاڭ  قوشاق، نەزمىلەر ئوقۇلدى. يىتىشىۋاتقان دىكتور،-شىئر
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يازغۇچىالر تورى ئاۋازلىق ئەسەرلەر سەھپىسىنى خالىسانە ھالدا بىجاندىل باشقۇرۇپ كىلىۋاتقان 

تۇنساگۈل بارات ئەلقىزى ئۆزى يىقىنىدا ئاۋازغا ئىلىپ تەييارلىغان بىر قىسىم نەسىر ۋە ھىكايىلەرنى 

پىالستىنىكا شەكلىدە سورۇن ئەھلىگە سوۋغا قىلدى.بۇ قىتىمىقى سورىنىمىزمۇ ئىلگىرىكى سورۇنىمىزغا 

 تلىك ئۆتكۈزلدى.ئوخشاشال نۇرغۇن يىڭى ئۇچۇر ۋە بىلىملەرگە لىقلىنىپ نەتىجىلىك ۋە ئەھمىيە

ئايدىن باشالپ ئاپتۇنۇم رايۇن بويىنچە قانۇنسىز دىنى پائالىيەتلەرنىڭ مەكتەپلەرگە -5بۇ يىل 

تەربىيە پائالىيتى قانات يايدۇرۇلدى.داڭلىق -سىڭىپ كىرىشىنىڭ ئالدىنى ئىلىش تەشۋىقى

ۇ يۇپۇرغا ناھىيلىك مۇتەخەسىسىلەر، ئوقۇتقۇچىالر تۆۋەنلەرگە چۈشۈپ لىكسىيە سۆزلىدى.شۇ قاتاردىم

مائارىپ ئىدارسى ئىككى لىكسىيە سۆزلەش گوروپپىسى تەسىس قىلدى.مەن يىزىالرغا بىرىپ لىكسىيە 

مەدەنىيەتنى »ماڭا مەدەنىيەت تىمىسىدا يەنى  سۆزلەش گوروپپىسىغا بەلگىلەندىم.

الشتۇرلدى. دىگەن تىمىدا لىكسيە سۆزلەش ئورۇن« راۋاجالندۇرۇش،مەدەنىيەتىنى كۆپ خىلالشتۇرۇش

مەن ئۈچۈن تىپلغۇسىز پۇرسەتتە كىتاب ۋە يىزىقچىلىق ھەققىدە كۆپرەك سۆزلىدىم.چۈنكى كىتاب بىر 

نەشىر قىلىنىۋاتقان مىللىي يىزىقتىكى كىتابالرنىڭ ئاز  مىللەت مەدەنىيىتىنىڭ مۇھىم بىر تەركىبى قىسىمى،

سەۋەپلىك كىتاب مەدەنىيتىمىزنى  بولۇشى بىلەن بىرگە ئوقۇرمەنلەرنىڭمۇ ئازالپ كىتىۋاتقانلىقى

راۋاجالندۇرۇشقا بولىدۇكى ھەرگىز ئارقىغا چىكۈندۈرۈشكە بولمايدۇ. ئوقۇتقۇچىالر دەل ئەشۇ كىتاب 

مەدەنىيىتىنى تەشۋىق قىلىش ۋە يەتكۈزۇشتە ئاۋانگارت قوشۇن ھىسابلىنىدۇ.مەن ئوقۇتقۇچىالردىن 

اپ ئۇالرغا ئۆزەم سىتىۋالغان كىتابالرنى سوۋغا كىتابقا،يازغۇچىللىرىمىزغا ئائىت سۇئالالرنى سور

قىلدىم.ھەمدە ئوقۇغۇچىالرغا كۆپرەك كىتاب ئوقۇشىنى تەشۋىق قىلىش ، بۇنىڭ ئۈچۈن ئوقۇتقۇچىالر 

 ئاۋال ئۆزى كۆپرەك كىتاب ئوقۇپ ئۆزى ئۈلگە بولۇش ھەققىدە لىكسيە سۆزلىدىم.

تۇنجى ئىسالھاتچى،ئۆزىنىڭ قورقىماس ئەسىردىكى  -20 مەن ئۇزۇندىن بۇيان ئۇلۇغ ئالىمىمىز،

ئىرادىسى بىلەن يىڭىچە مائارىپىنى بىزگە ئىلىپ كىرىپ تارقاتقان شائىر ئابدۇقادىر دامۇلالم ھەققىدە 

ئابدۇقادىر دامۇلالم ھەققىدە »توال ئىزدىنىپ بىرەر پارچە ماقالە يىزىش مەخستىم بار ئىدى،شۇڭا -ئاز

 100ئابدۇقادىر دامۇلالم ۋە ئۇنىڭ » ،«ئابدۇقادىر دامۇلالم-يىڭى مائارىپ بايراقدارى»، «قىسسە

قاتارلىق كىتابالرنى سىتىۋىلىپ شۇ دەۋىردىكى نۇرغۇن تارىخى بىلمىلەرگە ئىگە «نەسىھەتى

ھەممە كىشىنىڭ ياقتۇرۇپ  ناملىق ماقالەمنى ئىالن قىلدۇردۇم.«تاغ چوقىسىدىكى ئەقىدە»بولدۇم.ۋە

« بىر كىتاب بىر ئالەم»ان شىنجاڭ تىلىۋىزىيە ئىستانسىنىڭ كۆرىشىگە نائىل بولۇپ كىلىۋاتق

پىروگىراممىسىنىڭ ھازىرغىچە ئىشلەنگەن بارلىق سانىلىرىنى تېپىپ كۆردۈم، چۈنكى بۇ پىروگىرامما 

( ، تاۋباۋ www.bookschina.comكىتاب ئاشنالىرىنىڭ ھەقىقى سىردىشى.جۇڭگۇ كىتاب تورى )

پارچە كىتاب  32( قاتارلىقالردىن جەمئى comwww.taobao.مال سىتىۋىلىش تورى )

كۈندە » ،«كونا قاپقان» ،«تاغ جۇدۇنلىرى» ،«باھادىرنامە« »قىساسۇل ئەنبىيا»سىتىۋالدىم.مەن 

قاتارلىق كىتابالر « كۈندە ئازىراق پەلسەپە ئۈگىنەيلى» )خەنزۇچە(،« ئازىراق پىسخىكا ئۈگىنەيلى

 10پارچە كىتابنىڭ ماڭا  110پارچە بوپتۇ. 110الغان كىتاب بولۇپ بۇ بىر يىلدا ئۆزۈمگە تەۋە سېتىۋ

 مىڭ پاتمان شاتلىق بىغىشلىغىنى يەنىال پىقىرغا ئايان .

مىنىڭ مەكتەپتىكى خىزمىتىم رادىئو تەشۋىقات خىزمىتى بولغاچقا ئۇزۇندىن بىرى ئۇيغۇرچە رادىئو 

ۋازلىق ئەسەرلەر سەھپىسىنى خالىسانە تورىنىڭ ئا ژۇرنىلى« تارىم»پىراگىرممىلىرىنى ئىشلەپ تورالردا)

بىز » ،«جىنىمىز-تىلىمىز»ئىشلەپ بىرىۋاتىمىز(،پىالستىنىكا شەكلىدە تارقىتىپ)بۇ بىر يىلدا 

قاتارلىق پىروگراممىالرنى « ئۇستاز توغراق يىشىدا ياشاڭ،» ،«ئۆمىرىڭىز ئۇزۇن بولسۇن ئانا»،«كىم
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ا ئىرىشتىم. ئۆزەم ئوقۇغان كەسىپ ئىنىگىلىزتىلى ئىشلىدۇق( جەمئىيتتىكلەرنىڭ خىلى كۆپ ئالقىشىغ

بولغاچقا مىللىتىمىزنى ئىنىگىلىزتىلىدا باشقا مىللەتلەرگە تونۇشتۇرۇش ئارزۇيۇم پوالت تاۋالش 

ئوچىقىدىكى ئوتتەك كۈچلۈك يىلىنىجايتى.شۇڭا مەندە بىز ھەققىدىكى ئىنىگىلىزچە پىروگىرممالرنى 

نى ئولتۇرغۇزماي قويغان ئىدى. مىللىتىمىز ھەققىدە ئىنىگلىزچە ئىشلەش ئىستىكىمۇ خىلدىن بۇيان مى

پىروگىرامما ئىشلەش ئۈچۈن توردىن چۈشىرىۋالغان ئازغىنە ماتىرىيالالر كۇپايە قىلمايتى.ئاۋال شۇ تىلدا 

يىزىلغان بىز ھەققىدىكى ئۆلچەملىك ماتىريال بولۇشى كىرەك ئىدى.مەن تاۋباۋ مال سىتىۋىلىش تورىنى 

(www.taobao.com) شىنجاڭ ئۇيغۇر ئەنئەنىۋي »ئاقتۇرۇپ ئۇيغۇرالر ھەققىدە يىزىلغان

شىنجاڭنىڭ » ،«شىنجاڭدىكى بۇ كارامەت كىشلەر»، «دەريالىرى-شىنجاڭنىڭ تاغ»،«مۇقاملىرى

الغان كىتابلىرىمىنى ئەستايدىل الرنى سىتىۋالدىم. سىتىۋژۇرنال -قاتارلىق ئىنىگىلىزچە كىتاب«سىرلىقلىرى

ئوقۇپ ئۇيغۇرالر ۋە بىزنىڭ ناخشا مۇزىكللىرىمىزنى تۇنۇشتۇرۇپ ئۇنىۋىرسال شەكىلدىكى 

( ناملىق رادىئو پىروگىرممسىنى Hallo Uyghur Music«)ياخشىمۇسەن، ئۇيغۇر مۇزىكىسى»

ق دەپ بىلىدىغان بىر ئىشلەپ چىقتىم.ھەرھالدا كىتاب ئوقىسا خۇشال بولىدىغان،كىتابىنى خۇشاللى

ئادەم بولۇپ يىتىلگىنىمدىن مەمنۇنمەن.چۈنكى سىتىۋالغان كىتابلىرىم ۋە ئىنىگلىزچە رادىئو 

پىروگىراممىسى ئىشلەش جەريانى ماڭا ئىنتايىن كۆپ ئۆگىنىش پۇرسىتى ئىلىپ كىلىپال قالماي زور 

 شاتلىق ئاتا قىلدى.

ب قولۇمدىن ئۆتۈپ ئەشۇ كىتابالر بىلەن يۈز پارچىدىن ئارتۇق كىتا1030بۇ بىر يىلدا جەمىئى 

كۆرشۈش پۇرسىتى يارتىلىدى.مۇشۇ ماقالىنى يىزىۋاتقاندا ئۆزۈمدە زادى قانچە پارچە كىتاب باردۇ 

دىن ژۇرنالدىگەننى ئستاستىكىالپ باقتىم.مىنىڭ كىچىك كىتابخانمىدا ئۇيغۇرچە،ئىنىگلىزچە كىتاب ۋە 

پارچىدىن ئارتۇق رۇمان ئىالن  300ر تارىخىدا ھازىرىغىچە پارچە ساقلىنىۋىتىپتۇ. ئۇيغۇرال 1300

پارچىسى  60پارچىسىنى ئوقۇپتىمەن، ئۇنىڭ  71نەچچە پارچە كىتابنىڭ  300قىلىنىپتۇ.ئىالن قىلىنغان 

مىنىڭ كىچىك كىتابخانمىدا بار ئىكەن، نىمىشقىكىن بۇ كىتابالر ماڭا يەنىال ئازدەك تۇيۇلدى.چۈنكى بىر 

بىرى يىققان كىتابلىرىم ئاران شۇنچىلىكال بوپتۇ.شۇڭا مەن داۋاملىق كىتاب سېتىۋىلىش ۋە قانچە يىلدىن 

تۇقا گەپلىرىمىنى تۈگەللىسەم گەرچە مەن بىر ئاددى ئوقۇتقۇچى بولساممۇ -ئوقۇش پىالنى تۈزدۈم.تاقا

 يۈكسەك ۋە مۇھىم تەربىيە بىرىشتە رولۇم بەكال-ئەمما نىمىشقىكىن بالىالرغا ئۆز تارىخىمىز ھەققىدە تەلىم

دەپ قارايمەن.بولۇپمۇ ئۆزىمىز ھەققىدە يىزىلغان كىتابالرنىڭ ئۆز ئەۋالدلىرىمىز تەرىپىدىن ئوقۇشىسز 

قالماسلىقى مەن ئۈچۈن ئەڭ باھادىر ئىش.چۈنكى بىز ئۇالرغا يەتكۈزمىسەك،تارقىتىپ تەشۋىق 

كىتاب مەدەنىيىتىمىز ياخشى تەشۋىق قىلمىساق ئۇالر ئۆزلىرى ھەققىدە ھىچىنىمىنى بىلمەي چوڭ بولىدۇ.

 -جۇڭگۇ»،«مەخمۇد قەشقىرى يىلى»قىلىنمىسا مىللي مەدەنىيىتىمىزمۇ ئىز باسارسىز قىلىشى مۇمكىن. 

دىگەن چوڭ ئاتالمىالر تۇرمۇشىمىزغا سىڭىپ كىرىگىلى نىكەم «خەلق تۇرمۇشى يىلى»،«روسىيە يىلى

ىنى ماقالە ياكى كىتاب چىقىرىش يىلىم قىلىمەن،بۇ بۇ يىل مىنىڭ كىتاب يىلىم،بۇ يىل»بولسىمۇ ئەمما 

دەيدىغان كىچىك ئاتالمىالر تۇرمۇشىمىزغا تىخى « يىلىنى كۆپرەك نەتىجە قازىنىپ نەتىجە يىلى قىلمەن

يىلىنى ئالدىن بۇ مىنىڭ كىتاب يىلىم دەپ بىكىتىۋالغانمۇ  - 2014تولۇق سىڭىپ كىرەلمىدى.مەن 

غان بىباھا كىتابلىرىمىزنى ئەتراپىمىزدىكلەرگە ۋە ئوقۇغۇچىالرغا ئەمەس،ئەمما قەلبىمدە مەۋج ئۇر

تۇنۇشتۇرشتەك بىر خىل ۋەزىنلىك مەسئۇلىيەت، شۇنداقال كىتابقا بولغان ھىرىسمەنلىكىم ئات يىلىمىنى 

يىل ھاياتىمدىكى -2014كىتاب ئارقىلىق كۆپلىگەن مەنىالرغا پۈركىدى.يىل ئاخىرىدا نەزەر سالسام 

ئەڭ كۆپ كىتاب ئوقۇغان بىر يىل،ئەڭ كۆپ كىتاب  ك كۆپ كىتاب سىتىۋالغان بىر يىل،مەن ئۈچۈن ئە

http://www.taobao.com/
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ھەققىدىكى ئۇچۇرالرغا ئىگە بولغان بىر يىل،ئەڭ كۆپ رادىئو پىروگىراممىسى ئىشلىگەن ھەمدە 

ھاياتىمىدىكى ئەڭ كۆپ ماقالە يىزىپ ئىالن قىلدۇرغان بىر يىل بوپتۇ.بۇالرنىڭ روياپلىنىش ئۈچۈن 

كىلەر يىلىمنىڭ ئۆزگىچە ئۆتۈشى شۇندقال بارلىق ياش  نىڭ خىىمىتۇرۇچ بولغانلىقغا گەپ كەتمەيدۇ.كىتاب

زامانداشلىرىمىنىڭ پۇرسەت چىقىرىپ كۆپرەك كىتاب كۆرۈپ ياشلىق باھارىنىڭ ھەر بىر بىتىنى گۈزەل 

ىزنى قاغجىرتىپ دۇرالرغا بىزىشى شۇنداقال كىتاب مەدەنىيىتىم -ئەستىلەكلەرگە ۋە قىممەتلىك ئۇنچە

 يىلدىكى ئەڭ ئىزگۈ تىلىكىدۇر.-2015قويماسلىقى پىقىرنىڭ 

مۇشۇ مۇناسىۋەت بىلەن كەمىنە يىتىم بالىالر كىتاب فوندىمىزغا نەخ پۇل ئىنانە قىلغان يۇپۇغا 

بولغان  530ئاخىرىقى نۇمۇر  138ئاتۇشتىن تىلغۇن نۇمۇر  يۈەن(،2000ئەشمىدىن قىيۇمجان)

يۈەن( چىن قەلبىمىزدىن 1000غۇلجىدىن ئابدۇۋاخاپ ئەپەندىمىگە ) يۈەن(،1000قېرىندىشىمىزغا)

دۇئايى ساالمالر يولاليمىز.ھەمدە بارلىق قانداشلىرىمىزنىڭ رايۇنىمىزدا تىخى تۇنجى بولغان يىتم بالىالر 

 ساخاۋەت پائالىيىمىزنى داۋاملىق قولالپ تۇرشىنى ئۈمىد قىلىمىز .-كىتاب فۇندى خەيرى

 ئوتتۇرا مەكتەپتە(-3پۇرغا ناھىيە)ئاپتۇر:يۇ

手机号：13899198079 

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

 

[1] The case of the travelling twins 

http://www.einstein-online.info/spotlights/Twins 

 

 «تىشىنىڭ تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشىتى ئىرقىي كەمسىخەنزۇ مىللى»[ بىلىمخۇمار: 2]

[3] The Big Bang Theory 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Bang_Theory 

 

[4] Weird Exoplanet Discovered Orbiting Two Stars 

http://news.discovery.com/space/galaxies/kepler-16b-exoplanet-two-star

s-tatooine-110915.htm 

 «تەسەۋۋۇر ئىنژېنېرلىقى»[ بىلىمخۇمار: 5]

http://bbs.misranim.com/thread-109821-1-1.html 

 

 دېگەن كىنودىكى يەنە بىر قىسىم كۆرۈنۈشلەر:« يۇلتۇز ئۇرۇشلىرى»تۆۋەندىكىسى 

 

http://www.einstein-online.info/spotlights/Twins
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Bang_Theory
http://news.discovery.com/space/galaxies/kepler-16b-exoplanet-two-stars-tatooine-110915.htm
http://news.discovery.com/space/galaxies/kepler-16b-exoplanet-two-stars-tatooine-110915.htm
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 دېگەن كىنودىكى بىر كۆرۈنۈش« يۇلتۇز ئۇرۇشلىرى»رەسىم: -6

 

 

 دېگەن كىنودىكى بىر كۆرۈنۈش« يۇلتۇز ئۇرۇشلىرى»رەسىم: -7

 

 

دېگەن كىنودىكى ئەسكەرلەر « ئۇرۇشلىرىيۇلتۇز »رەسىم: بىزنىڭ ئىدارىنىڭ بىر خاتىرە كۈنىدە -8

بىزنىڭ ئىدارىدىكى تەبرىكلەش پائالىيىتىگە قاتنىشىش ئۈچۈن كېلىپتىكەن، مەن ئۇالرنىڭ ئىككىسى 

 بىلەن مۇشۇ رەسىمنى چۈشىۋالدىم.
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دېگەن كىنودىكى ماشىنا ئادەم « يۇلتۇز ئۇرۇشلىرى»رەسىم: بىزنىڭ ئىدارىنىڭ بىر خاتىرە كۈنىدە -9

 ئىدارىگە كېلىپتىكەن، مەن ئۇنىڭ بىلەن مۇشۇ رەسىمنى چۈشىۋالدىم. بىزنىڭ

 

 
 رەسىم: كائىناتتىكى ئىشالر ھەققىدىكى فانتازىيە كىنولىرىدا چىقىدىغان ئالەم كېمىلىرى-10



 

 

 قىسىم(-3ئەركىن سىدىق يازمىلىرى )تور كىتاب 

80 

 

 

 خەۋىرىدە: ئوپتىكا دولقۇنى فرونتىنى ئۆلچەشنىڭ يېڭى ئۇسۇلى NASAمەن 

 كۈنى-27ئاينىڭ -2يىلى -2015

 

 

يىلى -2015نىڭ ژۇرنىلى« يېڭى تېخنولوگىيە خەۋەرلىرى NASA»غان يەنە بىر يېڭىلىق مەن قىل

[. تۆۋەندە مەن بۇ قېتىمقى يېڭىلىقنىڭ مەزمۇنى ھەققىدە قىسقىچە 1ئايلىق سانىدا  خەۋەر قىلىندى ]-2

 چۈشەنچە بېرىمەن.

 

 مىللىمېتىرغا تەڭ. 1000بىر مېتىر --

 غا تەڭ.مېتىر-مىكرو 1000بىر مىللىمېتىر --

 مېتىرغا تەڭ. -نانو 1000مېتىر -بىر مىكرو--

مېتىرغا تەڭ بولۇپ، بىر مېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى قىلنى بىر -نانو 1000000000يەنى، بىر مېتىر --

 مېتىر بولىدۇ.-مىليارد پارچىغا ئوخشاش ئۇزۇنلۇقتا كەسسە، ئۇنىڭ بىرىنىڭ ئۇزۇنلىقى بىر نانو

 [.2مېتىرغىچە كېلىدۇ ]-مىكرو 181مېتىردىن -ومىكر 17ئىنسان چېچىنىڭ توملۇقى --

 

ئالەم تېلېسكوپلىرىغا ئوخشاش ئوپتىكىلىق سىستېمىالرغا قويۇلغان تەلەپلەر ئىنتايىن يۇقىرى 

دولقۇن فرونتى »بولۇپ، ئاشۇنداق تېلېسكوپالرنىڭ سۈپىتىنى ئۆلچەيدىغان بىر مۇھىم قىممەت 

ئەگەر نۇرنى قايتۇرىدىغان بىر ئەينەكنىڭ يۈزىنىڭ  ( دەپ ئاتىلىدۇ. wavefront error« )خاتالىقى

پەسلىكنىڭ -مېتىر خاتالىق بار بولىدىكەن )يەنى، ئەينەكنىڭ يۈزىدىكى ئېگىز-نانو 50تەكشىلىكىدە 

مېتىرلىق دولقۇن فرونتى خاتالىقىنى -نانو 100مېتىر بولىدىكەن(، ئۇ -نانو 50ئەڭ چوڭ ئېگىزلىكى 

ز ياساۋاتقان ئالەم تېلېسكوپلىرىنىڭ ئەڭ چوڭ ئەينىكىنىڭ دىئامېتىرى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.  ھازىر بى

دىن كۆپرەك نۇر  20كىچىكلىكى ھەر خىل بولغان -بىر مېتىردىن چوڭ بولۇپ، ئۇنىڭدا يەنە چوڭ

قايتۇرىدىغان ئەينەكلەر بار بولىدۇ.  ھازىر بىز ياساۋاتقان ئالەم تېلېسكوپلىرىدا، ئاشۇ ئەينەكلەرنىڭ 

 مېتىردىن تۆۋەن بولۇش تەلەپ قىلىندۇ.-نانو 100خاتالىقىنى قوشقاندا  ھەممىسىنىڭ

سانتىمېتىر  10بىز ئىشلىتىدىغان ئەينەكلەرنىڭ سۈپىتى ئىنتايىن يۇقىرى بولۇپ، بەزى دىئامېتىرى 

كېلىدىغان ئەگمە ئەينەكلەرنى نەچچە ئون مىڭ دولالرغا سېتىۋالىمىز.  ئۇالرنىڭ بەزىلىرىنىڭ يۈزىگە 

يالىتىلغان بولىدۇ.  ئەشۇنداق يۇقىرى سۈپەتلىك ئەينەكلەرنى ئىشلەتسەكمۇ، تېلېسكوپنى يېڭى ئالتۇن 

مېتىرغىچە خاتالىق كۆرىلىدۇ.  -مېتىردىن نەچچە ئون مىكرو-ياساپ چىققاندا، ئۇنىڭدا نەچچە مىكرو

لى بىلەن شەكلىنى شۇڭالشقا بىز ئوپتىكىلىق سىستېمىالردا بىر دانە ياكى بىر قانچە دانە ئېلېكتىر سىگنا

 100ئۆزگەرتكىلى بولىدىغان ئەينەكلەرنى ئىشلىتىپ، دولقۇن فرونتى خاتالىقىنى تۈزىتىپ، ئۇنى 

 مېتىردىن تۆۋەن قىممەتكە چۈشۈرىمىز.-نانو

قۇن فرونتى خاتالىقىنى تۈزۈتىش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن ئۇنى توغرا ئۆلچەپ چىقىش كېرەك.  لدو

چەش ۋە تۈزۈتىش ساھەسىدە، مەن ھازىر دۇنيانىڭ ئەڭ ئالدىدا دولقۇن فرونتى خاتالىقىنى ئۆل
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 مېڭىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىرى.

 ئۇسۇل بار. 2دولقۇن فرونتىنى ئۆلچەيدىغان ئۇسۇلالردىن، مەزكۇر يازما بىلەن مۇناسىۋەتلىك 

دەپ ئاتىلىدىغان  Phase Retrieving Camera» (PRC)»بىرنچى ئۇسۇل ئىنگلىزچە 

مېتىردىن كىچىك خاتالىقالرنىمۇ توغرا ئۆلچىگىلى بولىدۇ.  بۇ ئۇسۇل مۇتلەق -ئۇسۇلدا بىر نانو بولۇپ، بۇ

خاتالىقنى ئۆلچەيدىغان بولۇپ، بىر ئەينەك بىلەن يەنە بىر ئەينەكنى سېلىشتۇرۇش ھاجەتسىز.  ئەمما 

پارچە  4ېگەندە بۇ ئۇسۇلدا ئوپتىكىلىق سىستېمىدىكى بىر زاپچاسنىڭ ئورنىنى يۆتكەپ تۇرۇپ، كەم د

رەسىم تارتىش زۆرۈر بولىدۇ.  شۇنداقال بۇ رەسىملەرنى ماتېماتىكىلىق ئالگورىزم بىلەن ئانالىز قىلىپ، 

دولقۇن فرونتى خاتالىقىنى ھېسابالپ چىقىشقا ۋاقىت كۆپ كېتىدۇ.  شۇنداقال بۇ ئۇسۇلدا بىر قانچە 

 لمايدۇ.مېتىردىن چوڭراق بولغان خاتالىقالرنى ئۆلچىگىلى بو-مىكرو

دەپ ئاتىلىدىغان  Shack-Hartmann Sensor» (SHS)»ئىككىنچى ئۇسۇل ئىنگلىزچە 

مېتىر خاتالىقالرنىمۇ ئۆلچىگىلى بولىدۇ.  بىر زاپچاسنىڭ ئورنىنى -بولۇپ، بۇ ئۇسۇلدا بىر قانچە ئون مىكرو

بۇ ئۇسۇلغا ۋاقىت  يۆتكەش ھاجەتسىز بولۇپ، پەقەت بىر پارچە رەسىمنى ئانالىز قىلسىال بولىدۇ.   شۇڭا

ناھايىتى ئاز كېتىدىغان بولۇپ، بىر قانچە ئون سېكۇنتتىال ئۆلچەش نەتىجىسى چىقىدۇ.  ئەمما بۇ 

مېتىر بولۇپ، ئۇ بۇنىڭدىن كىچىك خاتالىقالرنى -ئىككى نانو-ئۇسۇلنىڭ ئۆلچەش توغرىلىقى بىر

سېلىشتۇرۇپ، نىسبىي خاتالىقنىال  ئۆلچىيەلمەيدۇ.  شۇنداقال ئۇ بىر خاتالىقنى يەنە بىر خاتالىق بىلەن

 ئۆلچىيەلەيدۇ.  

ئۇسۇل يېڭى ياسالغان ئوپتىكىلىق سىستېمىالرنى تۇنجى -2يۇقىرىقىدەك سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن، 

قېتىم ۋە ئەڭ ئالدىنقى باسقۇچالردا تەڭشەشكە ئىشلىتىلىدۇ )ئۇنداق سىستېمىالرنىڭ خاتالىقى ناھايىتى 

وپتىكىلىق سىستېمىنىڭ خاتالىقىنى ھەر يېرىم سائەتتىن ھەر بىر سائەتكىچە چوڭ بولىدۇ(.  شۇنداقال بىر ئ

بولغان ئارىلىقتا بىر قېتىمدىن تەڭشەپ تۇرۇشقا ئىشلىتىلىدۇ.  بىرىنچى ئۇسۇل بولسا ئوپتىكىلىق 

 سىستېمىنى كۈنىگە بىر قېتىم ئىنچىكە تەڭشەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

ئۇسۇلدا ئېرىشكىلى -1ا ئېرىشكەن نەتىجىگە ئاساسەن ئۇسۇلد-2مەن بۇ قېتىم قىلغان يېڭىلىق 

بولىدىغان نەتىجىنى مۆلچەرلەش ئالگورىزىمىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ ۋاقىت ۋە 

 باشقا چىقىمالرنى زور دەرىجىدە تېجەپ قالغىلى بولىدۇ.

« نەشىر ھوقۇقى»نستىتۇتى بۇ قېتىمقى يېڭىلىققا بىزنىڭ باش ئىدارىمىز كالىفورنىيە تېخنولوگىيە ئى

(Copyright  .ئالدى ) 

دا بۇرۇن خەۋەر قىلىنغان بولۇپ، بۇ ژۇرنالمەن قىلغان بۇرۇنقى يېڭىلىقالردىن يەتتىسى مەزكۇر 

 قېتىم خەۋەر قىلىنىشى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.-8دا ژۇرنالقېتىملىقى مەن ياراتقان يېڭىلىقالرنىڭ مەزكۇر 

ج پ ل مەمۇرىي جەھەتتىن كالىفورنىيە تېخنولوگىيە ئىنستىتۇتىغا  مەن ھازىر ئىشلەۋاتقان ئىدارە

مەركىزى بولۇپ  NASAتەمىنلەيدۇ.  شۇڭا ئۇ بىر  NASAقارايدىغان بولۇپ، ئۇنىڭ خىراجىتىنى 

دىن NASAھېسابلىنىدۇ.  يەنى، بىزگە كېرەكلىك خىراجەتلەرنى كالىفورنىيە تېخنولوگىيە ئىنستىتۇتى 

نىڭ NASAمائاشىمنى كالىفورنىيە تېخنولوگىيە ئىنستىتۇتىدىن ئالىمەن.   ئالىدىغان بولۇپ، مەن

مەركىزى بار بولۇپ، ج پ ل ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ چوڭى.  بىزنىڭ ئىدارىنىڭ ھازىر  10جەمئىي 

دىن كۆپرەك خىزمەتچىسى بار بولۇپ، مېنىڭ بىلىشىمچە ج پ ل ھازىر كائىنات بوشلۇقىدا ۋە  5000

نىڭ يېڭى NASAدانە ئالەم ئۇچقۇرىنى باشقۇرىۋاتىدۇ.   23ت ئېلىپ بېرىۋاتقان مارستا پائالىيە

تەتقىقات ۋە تەرەققىيات ئىشلىرىنىڭ كۆپىنچىسىنى بىزنىڭ ئىدارە قىلىدۇ.  ئىككىنچى ئورۇندا 



 

 

 قىسىم(-3ئەركىن سىدىق يازمىلىرى )تور كىتاب 

82 

ئەتىراپىدا. ئۇ  2500بولۇپ، ئۇنىڭ خادىمى « گوددارد ئالەمگە ئۇچۇش مەركىزى»تۇرىدىغىنى 

شىمالىي قىرغىقىدىكى مەرىلەند شتاتىغا جايالشقان بولۇپ، بىز بولساق -قىيئامېرىكىنىڭ شەر

مەركەزلىرىنىڭ  NASAجەنۇبىي قىرغىقىدىكى كالىفورنىيە شتاتىدا.  قالغان -ئامېرىكىنىڭ غەربىي

 غا يەتمەيدىغانلىرى خېلى كۆپ. 1000ئىچىدە خىزمەتچىسىنىڭ سانى 

 100لغان، دۇنيادا ئەڭ ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان خەلقئارادىكى بىر نوپۇزلۇق ئورۇن ئېالن قى

يىلىدىن باشالپ ھەر يىلى -2011ئالىي مەكتەپلەرنىڭ تىزىملىكىدە كالىفورنىيە تېخنولوگىيە ئىنستىتۇتى 

 [.  3ئورۇنغا ئېرىشىپ كېلىۋاتىدۇ ]-1

ارد مىلي 450ئامېرىكىنىڭ دۆلەت مۇداپىئەسى ئىشلىرىغا ئاجراتقان يىللىق پۇل مىقتارى 

مىليارد دولالر  19ئۈچۈن خەجلەيدىغان بىر يىللىق پۇلى ھازىر  NASAدولالردىن ئاشىدىغان بولۇپ، 

 ئەتىراپىدا.

 

 

 نىڭ تېشى.ژۇرنالىڭ بۇ قېتىملىق يېڭىلىقىمنى خەۋەر قىلىنغان رەسىم: مېن-1
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خەۋەر بېسىلغان بېتى.  بۇ  نىڭ مەزكۇرژۇرنىلى« يېڭى تېخنولوگىيە خەۋەرلىرى NASA»رەسىم: -2

چەمبىرەكنىڭ ئىچىگە ئېلىپ قويدۇم.  بۇ يېڭىلىق مەن -رەسىمدە مەن ئۆزۈمنىڭ ئىسمىنى بىر قىزىل

ئىسىملىك يەنە بىر كىشىگە تەۋە بولۇپ، مەن بۇ تۈرنىڭ ئاساسلىق تەتقىقاتچىسى « موك فاي»بىلەن 

(Principal Investigator, PIفوكماي بولسا مۇشۇ پروج  .)( ېكت ئېلېمېنتىنىڭ مەسئۇلىProject 

Element Manager, PEM.) 

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

]1[ http://viewer.zmags.com/publication/f19bdeae#/f19bdeae/1 

http://viewer.zmags.com/publication/f19bdeae 

 

[2 ]  Diameter of a human hair 

http://hypertextbook.com/facts/1999/BrianLey.shtml 

 

[3]  Times Higher Education World University Rankings 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tim ... ersity_Rankings 
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پالنېتىنى تاپىدىغان ئالەم تېلېسكوپى -بىزنىڭ گۇرۇپپىمىز ئىشلىگەن، تاشقىي

 ھەققىدىكى ۋىدېئو

 كۈنى-6ئاينىڭ -3يىلى -2015

 

 

NASA  تەتقىقات گۇرۇپپىسى تاشقىي پالنېتىالرنى بىۋاستە تاپااليدىغان ئالەم دىكى بىر

يىلىدىن -2005تېلېسكوپى ئۈستىدە تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتقىلى ئون نەچچە يىل بولدى.  مەنمۇ 

باشالپ ئاشۇ گۇرۇپپىغا بىر ئەزا بولۇپ كىرگەن بولۇپ، شۇنىڭدىن تارتىپ ئۆزۈمنىڭ خىزمەت ۋاقتىنىڭ 

سمىنى ئاشۇ پروجېكت )تەتقىقات تۈرى( ئۈچۈن سەرپ قىلىپ كېلىۋاتىمەن.  مەن يېقىندا مەلۇم بىر قى

دا خەۋەر ژۇرنىلى NASAمەن قىلغان يەنە بىر يېڭىلىق »[ ۋە 1« ]تاشقىي پالنېتىدا جانلىقالر بارمۇ؟»

زلۈك [ دېگەن ئىككى پارچە تېمىنى تورالرغا يولالپ، مەزكۇر پروجېكت ھەققىدە ئومۇميۈ2« ]قىلىندى

چۈشەنچە بېرىپ ئۆتتۈم.  مەن ئۇ ماقالىلەرنى تېخى ئوقۇپ باقمىغان قېرىنداشالرغا مەزكۇر ماقالىنىڭ 

 داۋامىنى ئوقۇشتىن بۇرۇن، ئالدى بىلەن ئاشۇ ماقالىلەرنى بىر قېتىم ئوقۇپ چىقىشنى تەۋسىيە قىلىمەن.

قويۇپ، پالنېتىنىڭ نۇرىنى بىز ياساۋاتقان تېلېسكوپ يۇلتۇزنىڭ نۇرىنى بىر ماسكا بىلەن توسۇپ 

كوروناگراف »بىر كامېرىغا يەتكۈزۈپ بېرىدىغان پرىنسىپ ئاساسىغا قۇرۇلغان بولۇپ، بۇ پرىنسىپ 

( دەپ ئاتىلىدۇ.  ئاشۇنداق پرىنسىپ ئاساسىدا ياسالغان coronagraphic principle« )پرىنسىپى

 دەپ ئاتىلىدۇ.« كوروناگرافلىق تېلېسكوپ»تېلېسكوپ بولسا 

قىي پالنېتىالرنى بىۋاستە كۆرىدىغان تېلېسكوپنىڭ الھىيىسىدىن بىر قانچىسى بار بولۇپ، ھازىر تاش

ئامېرىكا، ياۋروپا ۋە ياپونىيە قاتارلىق ئەللەردىكى تەتقىقات ئورۇنلىرى ئاكتىپ ھالدا تەتقىقات 

لېسكوپ ئاشۇ دانىسى بار.  كوروناگرافلىق تې 4ئېلىپ بېرىۋاتقان الھىيىلەردىن مېنىڭ بىلىشىمچە 

الھىيىلەرنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇ مۇھىملىق دەرىجىسى جەھەتتە ھازىر ئەڭ ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدۇ.  

NASA يىلى ئالەم بوشلۇقىغا چىقىرىش.-2024نىڭ ھازىرقى پىالنى بۇ تېلېسكوپنى 

 

زغان كوروناگرافلىق تېلېسكوپنىڭ ئىشلەش پرىنسىپى خېلىال مۇرەككەپ بولۇپ، مەن ھازىرغىچە يا

ماقالىلەردە ئۇ ھەقتە ئانچە تەپسىلى توختالمىدىم.  يېقىندا بىزنىڭ گۇرۇپپىدىكى بىر توپ ئىنژېنېرالر 

كوروناگرافلىق تېلېسكوپنىڭ ئىشلەش پرىنسىپى ھەققىدە بىر ۋىدېئو فىلىمى ئىشلەپ چىقىپ، ئۇنى 

 [:3بىزنىڭ ئىدارىنىڭ تور بېتىگە قويۇپ قويدى.  ئۇنىڭ تور ئادرېسى ]

http://exep.jpl.nasa.gov/coronagraphvideo./ 

 

( دا تۇرىدىغان بولۇپ، YouTubeمەزكۇر تور بېتىگە قويۇلغان سىن ھۆججىتىنىڭ ئۆزى يۇتيۇب )

ئۇ ھۆججەت ئۇيغۇر دىيارىدا ئېچىلماسلىقى مۇمكىن.  شۇنداق بولسا سىز يۇقىرىدىكى تور بېتىدىن 

ا چۈشۈرۈۋېلىپ، ئاندىن كۆرسىڭىز بولىدۇ. مۇمكىن ئەسلىدىكى سىن ھۆججىتىنى ئۆز كومپيۇتېرىڭىزغ
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بولسا تور باشقۇرغۇچى قېرىنداشالر مەزكۇر فىلىمنى ئۆزۈڭالر چۈشۈرۈۋېلىپ، ئۇنى مەزكۇر سەھىپىگە 

 قويۇپ قويساڭالر.  رەھمەت!

مەن ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىنگلىزچىنى بىلمەيدىغان قېرىنداشالر ئۈچۈن يۇقىرىدىكى فىلىمنىڭ 

يغۇرچىغا تەرجىمە قىلىپ چىقتىم.  كۈنلەرنىڭ بىرىدە ئۇيغۇر دىيارىغا بېرىپ، مۇشۇ فىلىمنى سۆزىنى ئۇ

ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش كائىناتتىكى ئىشالرغا ئائىت باشقا فىلىمالرنى قېرىنداشالرغا ئۆزۈم بىۋاستە 

نىڭ مەزكۇر چۈشەندۈرۈپ قويۇش مېنىڭ يۈرەك ئارزۇلىرىمنىڭ بىرى.  مەن ئىمكانىيىتى بار قېرىنداشالر

فىلىمنىڭ تىلىنى تۆۋەندىكى تېكىست بويىچە ئۇيغۇرچىغا ئالماشتۇرۇپ، تورالرغا قويۇپ قويۇشىنى ئۈمىد 

قىلىمەن.  ھېچ بولمىغاندا ئەسلىدىكى ھۆججەتكە ئۇيغۇرچە تېكىستنى كىرگۈزۈپ قويۇشىنى ئارزۇ 

 قىلىمەن.

مىنۇتلۇق،  4زمۇنى. بۇ فىلىمنىڭ تۆۋەندىكىسى يۇقىرىدىكى ۋىدېئونىڭ سۆز تېكىستىنىڭ تولۇق مە

مىنۇتلۇقنى تاللىدىم.  سىز ئۇالرنىڭ  4مىنۇتلۇق ۋە بىر مىنۇتلۇق نۇسخىلىرى بار بولۇپ، مەن  2

سۆز تەرجىمە قىلمىدىم، ئەمما -مىنۇتلۇقنى سۆزمۇ 4قايسىسىنى چۈشۈرۈۋالسىڭىز بولىۋېرىدۇ.  مەن 

 مەزمۇنىنى تولۇق ئالدىم.

ى تولۇق چۈشىنىش ئوقۇرمەنلەردىن بەلگىلىك ئوپتىكا ئىلمى ئاساسى بۇ فىلىمدىكى مەزمۇنالرن

بولۇشنى تەلەپ قىلىدۇ.  ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدىكى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپلەرنىڭ فىزىكا دەرسلىرىدە 

يوق، ئەگەر سۆزلىسە قانچىلىك سۆزلەيدۇ، بۇالر ماڭا ئايدىڭ ئەمەس.  -ئوپتىكا ئىلمىنى سۆزلەمدۇ

وپتىكا ئىلمىدىن ھېچ قانداق خەۋىرىڭىز بولمىسا، سىز بۇ فىلىمنىڭ پەقەت بىر قىسمىنىال ئەگەر سىزنىڭ ئ

 چۈشىنەلەيدىغان بولۇپ، ئۇنىڭغا سىز ھەرگىزمۇ مەيۈسلەنمەڭ.

   

 رەسىم: مەزكۇر فىلىمنىڭ بىزنىڭ ئىدارىنىڭ تور بېتىدىكى بىر كۆرۈنىشى-1

 

 ئەمدى مەن مەزكۇر فىلىمنىڭ مەزمۇنىنى باشاليمەن.
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 مەزكۇر فىلىمدە چىقىدىغان ئەڭ دەسلەپكى تېكىست:. 1

ق تاشقىي پالنېتىالرنى ھازىر يۇلتۇزالرنىڭ چاقناپ تۇرىدىغان نۇرلىرىنى ماسكىالپ، ناھايىتى تۇتۇ

 كۆرگىلى بولىدىغان قىلىدىغان يېڭى تېخنولوگىيىلەر تەرەققىي قىلدۇرىلىۋاتىدۇ.

دەپ ئاتىلىدىغان بىر تېخنولوگىيىنى « كوروناگراف»مەزكۇر فىلىم شۇالرنىڭ ئىچىدىكى 

 چۈشەندۈرىدۇ.

 

 مەزكۇر فىلىمنىڭ سۆز تېكىستى:. 2

ر يۇلتۇز سىستېمىسىغا تەۋە بولغان بىر تاشقىي پالنېتا بولۇپ، مەزكۇر پالنېتا ناھايىتى يىراقتىكى بى

ئۇ بىز ياشاۋاتقان يەر شارىغا ناھايىتى ئوخشاپ كېتىدۇ.  يەنى ئۇنىڭ قىتئەلىرى، دېڭىزلىرى ۋە 

بۇلۇتلىرى بار.  ئۇ يۇلتۇزنىڭ يەنە بىر پالنېتىسىمۇ بار بولۇپ، ئۇ بىزنىڭ قۇياش سىستېمىمىزدىكى 

ناھايىتى چوڭ گاز پالنېتا.  بىز ئۇ يۇلتۇزدىن يىراقالشقانسېرى بۇ ئىككى پالنېتا  يۇپىتېرغا ئوخشاش

ئۆزىنىڭ ئانا يۇلتىزىنىڭ نۇرىنىڭ ئىچىگە كىرىپ كېتىپ، غايىپ بولىدۇ.  بۇ يۇلتۇز ئەمدى 

 ئاسماندىكى بىز كېچىسى كۆرىدىغان باشقا يۇلتۇزالرغا ئوخشاپ قالىدۇ. 

لساق كۆرەلەيمىز؟  بىز ھازىرچە ئۇ يەرگە سەپەر قىلىپ بارالمايمىز.  بىز ئۇ پالنېتىالرنى قانداق قى

چۈنكى، بىزگە ئەڭ يېقىن يۇلتۇزنىڭ بىز بىلەن بولغان ئارىلىقىمۇ ئىنتايىن يىراق بولۇپ، بىز ھازىر 

ئۆزىمىزدە بار بولغان تېخنىكىمىز بىلەن بىر ئۆمۈر سەپەر قىلساقمۇ، ئۇ يۇلتۇزغا يېتىپ بارالمايمىز.  

 ڭالشقا ئۇ تاشقىي پالنېتىالرنى كۆرۈش ئۈچۈن بىز ئالەم تېلېسكوپلىرىدىن پايدىلىنىشىمىز كېرەك.  شۇ

دەپ ئاتىلىدىغان بىر ئىلمىي ئەسۋاب بار بولۇپ، ئۇ « كوروناگراف»مەزكۇر تېلېسكوپنىڭ ئىچىدە 

چىقىدىغان قىلىپ تاشقىي پالنېتىالر قايتۇرغان نۇرالرنى ئۇالرنىڭ ئانا يۇلتۇزىنىڭ نۇرىدىن ئايرىپ 

 الھىيىلەنگەن.    

يۇلتۇزنىڭ نۇرى كوروناگرافنىڭ ئىچىدە ماڭغاندا، تېلېسكوپنىڭ يوغان ئەينەكلىرىدىكى ئىنتايىن 

كىچىك خاتالىقالر تۈپەيلىدىن، يۇلتۇزنىڭ نۇرىمۇ بىر ئاز بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرايدۇ.  كوروناگرافنىڭ 

قىي يۇلتۇز تېلېسكوپنىڭ كامېراسىدا مۇشۇ ئېكراندىكىگە فۇنكىسىيىسىنى تولۇق ئىشقا سالمىغاندا، تاش

ئوخشاش بىر ناھايىتى يورۇق چەمبىرەكسىمان نۇرالر بولۇپ كۆرۈنىدۇ.  بۇ تېلېسكوپ قانچىلىك 

مۇكەممەل ياسالغان بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، تاشقىي يۇلتۇز تېلېسكوپنىڭ كامېراسىدا ئەنە شۇنداق 

 دەپ ئاتىلىدۇ. « ئوپتىكىلىق دىفراكسىيە»كۆرۈنىدۇ.  بۇ ھادىسە  كۆپلىگەن ھالقىسىمان نۇر بولۇپ

ھېلىقى ئىككى دانە تاشقىي پالنېتا ئەنە شۇنداق دىفراكسىيە ھالقىلىرىنىڭ ئىچىگە مۆكۈنۈۋالغان 

 بولىدۇ.  

ئىشنى قىلىش ئارقىلىق، بىزنى ھېلىقىدەك تاشقىي  3كوروگرافلىق تېلېسكوپ تۆۋەندىكى 

 تە كۆرۈش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ:پالنېتىالرنى بىۋاس

بىرىنچىدىن، كوروناگرافتىكى بىر ئوتتۇرىسى نۇر ئۆتكۈزمەيدىغان ماسكا تاشقىي يۇلتۇز نۇرىنىڭ 

ئاساسىي قىسمىنى توسۇۋالىدۇ.  ئۇ ماسكا ناھايىتى پۇختا الھىيىلەنگەن بولۇپ، ئۇ ئۆزى توسۇپ 

ىغا يىغىپ قويىدۇ.  بىز ھازىر ئېكراندا كۆرگىنىمىزدەك، قااللمىغان نۇرنى ئەسلىدىكى نۇر يولىنىڭ قىرغىق

 بۇ ماسكا كامېراغا كىرىۋاتقان يۇلتۇز نۇرىنىڭ ئاساسىي قىسمىنى توسۇۋالىدۇ.
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ئىككىنچىدىن، كوروناگراف دىفراكسىيەنىڭ تەسىرىنى يوق قىلىدۇ.  ئوتتۇرىسى تۆشۈك تەڭگىگە 

كا نۇر يولىنىڭ قىرغىقىغا يىغىلغان نۇرالرنى دەپ ئاتىلىدىغان يەنە بىر ماس« ليوت ستوپ»ئوخشاش 

 توسۇۋالىدۇ.  شۇنىڭ بىلەن قىرغاقتىكى ھالقىسىمان نۇرالر غايىپ بولىدۇ.  

شۇنداق قىلىپ بىز ھازىر يۇلتۇز نۇرىنى ئاساسىي جەھەتتىن يوق قىلدۇق.  بىز ئەمدى نۇرىنىڭ 

 سىمنىمۇ كۆرەلەيمىز.كۈچلۈكلىكى يۇلتۇزنىڭكىدىن بىر مىليون ھەسسە ئاجىز بولغان جى

ئۇنداقتا تاشقىي پالنېتىدىن كەلگەن نۇرغا نېمە بولىدۇ؟  نېمە ئۈچۈن ماسكىالر ئۇالرنىمۇ 

توسۇۋالمايدۇ؟  بۇنىڭ سەۋەبى، تېلېسكوپ بىۋاستە يۇلتۇزغا توغرىالنغان بولۇپ، پالنېتىالرنىڭ نۇرى 

.  شۇڭالشقا پالنېتىنىڭ نۇرى بىرنچى يۇلتۇز نۇرى بىلەن بىر بۇلۇڭ ياسىغان ھالدا تېلېسكوپقا كىرىدۇ

ماسكىنىڭ مەركىزىدىن ئۆتمەي، ئۇنىڭ بىلەن مەلۇم ئارىلىق ياساپ ئۆتۈپ كېتىدۇ.  شۇنداقال 

 ئىككىنچى ئوتتۇرىسى تۆشۈك تەڭگىگە ئوخشاش ماسكىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن ئۆتىدۇ.  

اننى يورۇقراق قىلىپ قاراپ ئەمما بىز ئۇ تاشقىي پالنېتىنى يەنىال كۆرەلمەيمىز.  ئەگەر بىز ئېكر

باقىدىغان بولساق، كامېراغا كىرگىنى يۇلتۇزدىن چىققان نۇرغۇن چېچىلما نۇرالر ئىكەنلىكىنى بايقايمىز.  

بۇنداق بولىشىدىكى سەۋەب تېلېسكوپتىكى ناھايىتى كىچىك خاتالىقتىن كېلىپ چىققان چاچما نۇر 

 ك ئىكەنلىكىدىندۇر.   ناھايىتى تۇتۇق تاشقىي پالنېتىنىڭ نۇرىدىن كۈچلۈ

فۇنكىسىيىسىنى ئىشقا سېلىپ، يۇلتۇزنىڭ چېچىلما نۇرلىرىنى يوق -3ئەمدى بىز تېلېسكوپنىڭ 

قىلىمىز.  كوروناگرافتا بىر ئېلېكتىر سىگنالى بىلەن يۇقىرىغا ياكى تۆۋەنگە ھەرىكەت قىلىدىغان نەچچە 

ىرىدىغان ئەينەك بار بولۇپ، بىز يۈزلىگەن ھەرىكەتچان قۇرۇلمىسى بار بولغان بىر شەكلى ئۆزگ

ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ نۇر يولىدىكى خاتالىقنى كونترول قىلىمىز.  شۇنىڭ بىلەن ئېكراندىكى چېچىلما 

نۇرالر ئاجىزالپ، بىز ئەڭ ئاخىرىدا ھېلىقى ئىككى تاشقىي پالنېتىالرنى كۆرەلەيمىز.  شۇنىڭ بىلەن بىز 

ۇق بولغان جىسىمالرنىمۇ كۆرەلەيمىز.  شۇنداق قىلىپ بىز ھازىر ئەمدى يۇلتۇزدىن بىر مىليارد ھەسسە تۇت

 ھېلىقى ئىككى تاشقىي پالنېتىنى تاپتۇق.

ئەگەر بىز ئاشۇ ئىككى پالنېتىنىڭ نۇرىنى بىر پرىزمىدىن ئۆتكۈزسەك، ئۇالرنىڭ نۇرىنىڭ رەڭگى 

ىنچىكىلەپ ھۈسەنگە ئوخشاش ئايرىلىپ چىقىدۇ.  ئەگەر بىز بۇ رەڭلەرنى ئ-خۇددى بىر ھەسەن

تەكشۈرسەك، ئۇالردىكى بەزى رەڭلەر مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى بايقايمىز.  ئەمەلىيەتتە بۇ رەڭلەرنى ئاشۇ 

ئىككى پالنېتىنىڭ ئاتموسفېراسى يۇتىۋالغان بولۇپ، شۇ سەۋەبتىن ئۇالر بىزگە يېتىپ كېلەلمىگەن.  بىز 

گازالردىن تۈزۈلگەنلىكىنى شۇنىڭغا ئاساسەن ئاشۇ ئىككى پالنېتىنىڭ ئاتموسفېراسى قانداق 

بىلىۋاالاليمىز.  بىز مۇشۇنداق ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ، كائىناتتىكى يېڭى ھاياتلىقالرنى تېپىش خىزمىتىنى 

 بىر قەدەم ئالغا ئىلگىرلىتىمىز.  

 

 مىنۇتلۇق فىلىمنىڭ مەزمۇنى مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى. 4مەزكۇر 

 

چۈشىنىش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان يەنە  . كوروناگرافلىق تېلېسكوپنىڭ ئىقتىدارىنى3

 بىر قىسىم بىلىملەر

قاراڭغۇ كېچىسى ئاسمانغا قاراپ، ئاسماندىكى يۇلتۇزالرنى ساناپ چىقساق، بىز -بىز بىر قاپ
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دانە يۇلتۇزنى سانىيااليمىز.  ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىزگە ئەڭ يېقىن يۇلتۇزنىڭ بىز  3000تەخمىنەن 

ر يىلى كېلىدۇ.  قالغان يۇلتۇزالرنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭدىن يىراق بولۇپ، نۇ 4.26بىلەن بولغان ئارىلىقى 

 نۇر يىلى كېلىدۇ. 100بىز ئاخشىمى كۆرىدىغان بەزى يۇلتۇزالرنىڭ بىز بىلەن بولغان ئارىلىقى 

 

دېگىنىمىز كىشىلەر ئاسترونومىيىدە ئىشلىتىدىغان ئارىلىق بىرلىكى بولۇپ، ئۇ نۇرنىڭ « نۇر يىلى»

)ئۈچ يۈز مىڭ( كىلومېتىر  300000سااليدىغان مۇساپىسىنى كۆرسىتىدۇ.  نۇر بىر سېكۇنتىغا بىر يىلدا با

 ئارىلىققا ماڭىدۇ.  شۇڭالشقا:

 

 : بىر نۇر يىلىرەسىم-2

 

بىز يەر شارىدا تۇرۇپ ئاسمانغا قارىغاندا، بىر تاشقىي يۇلتۇز بىلەن بىزنى تۇتاشتۇرىدىغان بىر 

سىزىق بىلەن، ئۇ يۇلتۇزنىڭ بىر پالنېتىسى بىلەن بىزنى تۇتاشتۇرىدىغان يەنە بىر سىزىق ھاسىل 

 رەسىمدە كۆرسىتىلگەن.-3ى قىلىدىغان بۇلۇڭ ئىنتايىن كىچىك بولىدۇ.  بۇ خىل ئەھۋال تۆۋەندىك

 

 

رەسىم:  بىز يىراقتىكى ئىككى جىسىمغا قارىغاندا، ئاشۇ ئىككى جىسىم بىلەن بىزنىڭ كۆزىمىزنى -3

 ياسىغان بولۇڭنى چۈشەندۈرۈش رەسىمى. C2بىلەن  C1شتۇرىدىغان ئىككى سىزىق تۇتا

 

مېتىر  100بىز بىرنچى مىسال ئۈچۈن مۇنداق بىر ئەھۋالغا قاراپ باقايلى:  بىز ئۆزىمىزدىن 

مېتىر.  يەنى،  1.5يىراقلىقتىكى بىر ماشىنىنىڭ ئىككى چىرىغىغا قارىدۇق.  ئۇ ئىككى چىراقنىڭ ئارىلىقى 

A = 1.5  ،مېتىر بولۇپB = 100  رەسىمدىكى -3مېتىر.  شۇنداقتاC1  بىلەنC2  نىڭ ئوتتۇرىسىدىكى

 گرادۇسقا تەڭ بولىدۇ. 0.86بۇلۇڭ 

گرادۇسقا تەڭ  360سائەت ئىسترېلكىسى بىر قېتىم تولۇق ئايالنغاندا بېسىپ ئۆتىدىغان بۇلۇڭ 

 بولىدۇ.
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ھۋالغا قاراپ باقايلى:  بىز يەر يۈزىدە ئەمدى ئىككىنچى مىسال سۈپىتىدە بىز مۇنداق بىر ئە

نۇر يىلى يىراقلىقتىكى بىر تاشقىي يۇلتۇزغا قارىدۇق.  ئۇنىڭ بىر پالنېتىسى بار  10تۇرۇپ، ئۆزىمىزدىن 

رەسىمدىكى بىر -3بولۇپ، ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىلىقى يەر شارى بىلەن قۇياشنىڭ ئارىلىقىغا تەڭ.  يەنى، 

ە بىر شار بولسا ئۇنى ئايلىنىۋاتقان تاشقىي پالنېتا بولسۇن.  بىز يەر شار تاشقىي يۇلتۇز بولۇپ، يەن

يۈزىدە ياكى يەر شارى ئوربىتىسىدا تۇرۇپ ئاشۇ تاشقىي يۇلتۇز بىلەن ئۇنىڭ پالنېتىسىغا قارىغان 

گرادۇس بولىدۇ.  ياكى  0.00092سىزىقالر ھاسىل قىلىدىغان بۇلۇڭنىڭ چوڭلۇقى  C2ۋە  C1ۋاقىتتىكى 

 پارچىغا بۆلسەك، شۇنىڭ بىر پارچىسىغا تەڭ بولىدۇ. 1086ر گرادۇسنى ئۇ بىز بى

شۇڭا بىز مۇنداق دەيمىز: بىز يەر شارىدا تۇرۇپ، بىر تاشقىي يۇلتۇز بىلەن ئۇنى ئايلىنىۋاتقان 

 ئارا چاپلىشىپ قالغان بولىدۇ.-پالنېتىغا قارىساق، ئۇ ئىككىسى ئۆز

بىرسىدىن ئايرىش ئۈچۈن، -ى جىسىمنى بىربىز ئاشۇنداق كىچىك بۇلۇڭ ياسايدىغان ئىكك

 كوروناگرافلىق تېلېسكوپ ئىشلىتىمىز.

( Nick Sieglerبۇ فىلىمنى ئىشلەشكە مەسئۇل بولغان خىزمەتدىشىمنىڭ ئىسمى نىك سىگلېر )

بولۇپ، ئىنگلىزچە ئاۋازنىمۇ شۇ كىشى بەرگەن.  مەزكۇر فىلىمدە كۆرسىتىلگەن، يۇلتۇزنىڭ نۇرىنى يوق 

( دەپ ئاتىلىدۇ.  ھەر بىر dark-hole« )قاراڭغۇ ئۆڭكۈر»پالنېتىنى تاپىدىغان رايون  قىلىۋېتىپ،

( دەپ black-hole« )ئۆڭكۈر-قارا»گاالكسىنىڭ مەركىزىدە مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدىغان ئۆڭكۈر 

ئاتىلىدىغان بولۇپ، مەن ئوقۇرمەنلەردىن بۇ ئىككى ئۇقۇمنى ئارىالشتۇرۇپ قويماسلىقىنى ئۈمىد 

نىڭ باش شتابىدىكى رەھبەرلەرگە بىر دوكالد NASAنەچچە ئاينىڭ ئالدىدا نىك   قىلىمەن.

ئۆڭكۈرنى ھاسىل قىلىش جەريانىمىزنى كۆرسىتىدىغان بىر -بېرىدىغاندا، مەن ئۇنىڭغا بىزنىڭ قاراڭغۇ

ئۆڭكۈرنى مېنىڭ يەنە -سىن ھۆججىتىنى ئىشلەپ بەرگەن ئىدىم.  مەزكۇر فىلىمدە كۆرسىتىلگەن قاراڭغۇ

( ئىسىملىك خىزمەتدىشىم ئىشلەپ بېرىپتۇ.  جون بىلەن ئىككىمىز John Kristر جون كرىست )بى

ئۆڭكۈر -بىزنىڭ گۇرۇپپىدىكى كومپيۇتېردە شەكلى ئۆزگىرىدىغان ئەينەكنى كونترول قىلىپ، قاراڭغۇ

ئېالن  ھاسىل قىلىدىغان ئاساسلىق كىشىلەر بولۇپ ھېسابلىنىمىز.  ئىككىمىز بىرلىكتە ئىلمىي ماقالە

خەلقئارا ئوپتىكا ئىنجېنېرلرى »يىلى -2013قىلىدىغان ۋاقتىمىزمۇ كۆپ بولۇپ، تۆۋەندىكىسى بىز 

 دا ئېالن قىلغان بىر پارچە ماقالىنىڭ ئابستراكت قىسمى.  ژۇرنىلىنىڭ « جەمئىيىتى

 
 يىلى ئېالن قىلغان بىر پارچە ئىلمىي ماقالە-2013ئاپتور بولۇپ -1رەسىم: مەن -4
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ئۆڭكۈر -رەسىم: ئۈستىدىكىسى بىزنىڭ ئىدارىنىڭ تەجرىبىخانىسىدا ئۆلچەنگەن قاراڭغۇ-5

ئۆڭكۈر.  بىز تەجرىبىخانىدا -بولۇپ، ئاستىدىكىسى مەن كومپيۇتېردە ھېسابالپ چىققان قاراڭغۇ

مىز.  ئېرىشكەن نەتىجىنىڭ كېلىپ چىقىش سەۋەبىنى چۈشۈنىش ئۈچۈن مۇشۇنداق ھېسابالش ئېلىپ بارى

بىرىگە ناھايىتىمۇ ماس كېلىدۇ.  بۇ رەسىم يۇقىرىدىكى ئىلمىي -بۇ يەردىكى ئىككى خىل نەتىجە بىر

ماقالىدە ئىشلىتىلگەن.  بۇ تەجرىبىدە ئىشلەتكەن ماسكىنىڭ يۈزىدە بىر داغ ياكى نۇقسان بار بولۇپ، 

نىڭ قىممىتى  Log10(I/I0)ئۇ داغ يۇقىرىدىكى رەسىمدە كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. بۇ رەسىمدە كۆرسىتىلگىنى 

بولسا تېلېسكوپنىڭ  Iيۇلتۇز نۇرىنىڭ ئەڭ كۈچلۈك نۇقتىسىنىڭ قىممىتى.   I0بولۇپ، بۇ يەردىكى 

ئۆنكۈردە -بولسا، قاراڭغۇ Log10(I/I0) = -9كامەراسىغا كىرگەن ھەممە كۆرۈنۈش.  ئەگەر   

 يۇلتۇزنىڭ نۇرى بىر مىليارد ھەسسە ئاجىزالشتۇرۇلغان بولىدۇ.  

 

ەن ھازىر ھەر يىلى بىر قانچە پارچە كوروناگرافلىق تېلېسكوپقا ئائىت ئىلمىي ماقالىلەرنى ئېالن م

يىلى يالغۇز ئاپتور بولۇپ ئېالن قىلغان بىر پارچە ئىلمىي ماقالىدىكى بىر -2007قىلىۋاتىمەن.  مەن 

« قولالنما ئوپتىكا»نىڭ « ئامېرىكا ئوپتىكا جەمئىيىتى»ئۆڭكۈرنىڭ رەسىملىرى -قانچە پارچە قاراڭغۇ

 .Applied Optics, wol. 26, ppنىڭ تېشىغا بېسىلدى )ژۇرنىلىدەپ ئاتىلىدىغان ئايلىق ئىلمىي 

7485-7493, Oct. 20, 2007 نىڭ تېشىنىڭ رەسىمى.ژۇرنال(.  تۆۋەندىكىسى ئاشۇ 
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 نىڭ تېشى.ژۇرنالرەسىم: مەن تەييارلىغان رەسىم بېسىلغان بىر پارچە -6

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

 [ بىلىمخۇمار: تاشقىي پالنېتىدا جانلىقالر بارمۇ؟1]

http://bbs.izdinix.com/thread-60692-1-1.html 

 

 دا خەۋەر قىلىندىژۇرنىلى NASAمخۇمار: مەن قىلغان يەنە بىر يېڭىلىق [ بىلى2]

http://bbs.izdinix.com/thread-62590-1-1.html 

 

[3]  The Search for Alien Earths - How Coronagraphs Find Hidden Planets 

http://exep.jpl.nasa.gov/coronagraphvideo 
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كى بىر كۆرۈنىشنى ئالەم بوشلۇقىدا خەۋىرىدە: يەر يۈزىدى NASAمەن 

 تۇرۇپ تەكشۈرۈش

 كۈنى-23ئاينىڭ -10يىلى -2015

 

 

ئايلىق سانىدا خەۋەر -10يىلى -2015ژۇرنىلىنىڭ  NASAمەن قىلغان يەنە بىر يېڭىلىق 

دەپ ئاتىلىدىغان بۇ ژۇرنال بىر ئايلىق ژۇرنال « يېڭى تېخنولوگىيە خەۋەرلىرى NASA»قىلىندى.  

دىكى يېڭىلىقالرنى ئۆزىنىڭ خادىملىرىغا ۋە سىرتقى دۇنياغا  NASAئاساسىي مەقسىتى بولۇپ، ئۇنىڭ 

مەركىزىدە ئىشلەيدىغان  NASA 10دوكالت قىلىشتىن ئىبارەت.  ئۇنىڭدا ئامېرىكىدىكى 

 تەتقىقاتچىالر ۋۇجۇتقا كەلتۈرگەن يېڭىلىقالر خەۋەر قىلىنىدۇ.  

لەم ئۇچقۇرىغا ئورنىتىلغان ئەسۋابالردىن خەلقئارا ئالەم پونكىتى گە ئوخشاش بىرەر ئا

( 遥感技术« )يىراقتىن سېزىش تېخنىكىسى»پايدىلىنىپ، يەر يۈزىدىكى بىر دائىرىنى كۆزىتىپ، 

ئارقىلىق ئاشۇ دائىرىدىكى يەر ئاستى بايلىقىنى تەكشۈرۈشكە ئوخشاش ئىشالردا، ئالەم ئۇچقۇرى 

تىدا، رەسىمگە ئېلىش ئاپپاراتىنى بىر قانچە مىنۇت ناھايىتى تېز سۈرئەتتە ئۇچۇپ كېتىۋاتقان ئەھۋال ئاس

ياكى نەچچە ئون مىنۇت ۋاقىت ئىچىدە يەر يۈزىدىكى ئوخشاش بىر نۇقتىغا توغرىالپ تۇرۇشقا توغرا 

نىشان قوغالش »كېلىدۇ.  يۆتكىلىشچان كامېرانى بىر نۇقتىغا توغرىالپ تۇرۇش تېخنىكىسىنى 

ئاتاشقا بولىدۇ.  مۇشۇنداق ئىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ ( دەپ tracking technique« )تېخنىكىسى

بىر ئۇسۇلى، يېڭىدىن تارتىلغان بىر پارچە رەسىمنى بۇرۇن تارتىپ، ئەسۋاب ئىچىدە ساقالپ قويغان 

يەنە بىر پارچە رەسىم بىلەن سېلىشتۇرۇپ، كېيىنكى رەسىمدىكى كۆرۈنۈش ئالدىنقى رەسىمدىكىدىن 

كىنى ھېسابالپ چىقىپ، ئاندىن كامېرانىڭ كۆرۈش سىزىقىنى شۇنچىلىك قانچىلىك ئارىلىق يۆتكەلگەنلى

ئارىلىققا يۆتكەشتىن ئىبارەت.  بۇنداق ئەھۋالدا يېڭى رەسىم بۇرۇنقى رەسىمنىڭ يۆتكەلگەن نۇسخىسى 

بولۇپال قالماي، يەنە بۇزۇلغان نۇسخىسى بولۇپ قالىدۇ.  ئۇنداق بولىشىنى ئىككى پارچە رەسىمنىڭ 

ۇڭىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.  كامېرا ھەر بىر سېكۇنت ۋاقىت ئىچىدە تارتىلىش بۇل

بىر قانچە پارچە رەسىم تارتىپ تۇرىدىغان بولغاچقا، يۇقىرىقىدەك ھېسابالش ھەم ناھايىتى توغرا 

ئاز ۋاقىت بولىشى، ھەم ناھايىتى تېز بولىشى كېرەك.  يەنى، ھەر بىر ھېسابالش جەريانى بىر سېكۇنتتىنمۇ 

 ئىچىدە تاماملىنىپ بولىشى كېرەك.

مەن بۇرۇن ئىشلەپ چىققان، ئالەم بوشلۇقىدىكى تېلېسكوپنىڭ كۆرۈش سۈپىتىنى تەڭشەشكە 

غا ئېرىشكەن بىر « يېڭى كەشپىيات ۋە ئاالھىدە تۆھپە مۇكاپىتى NASA»ئىشلىتىلىدىغان، بىر قانچە 

لۇپ، مەن ئاشۇ ئالگورىزمنى يۇقىرىدىكى مەسىلىگە ، ھېسابالش ئۇسۇلى( بار بوalgorithmئالگورىزم )

نىڭ بىر ئېھتىياجىنى قاندۇرىدىغان ياخشى نەتىجىگە ئېرىشتىم.  بۇ بىر يېڭى تېخنىكا NASAقوللىنىپ، 

رەسىمدىكى قىزىل رامكا -2ئالغان بولۇپ، تۆۋەندىكى « نەشىرھوقوقى»ئۇنىڭغا  NASAبولغاچقا، 

دېگەن نومۇر مەزكۇر يېڭىلىققا بېرىلگەن خاس « NPO-49156» ئىچىگە ئېلىنغان خەۋەردە بېرىلگەن
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 نومۇر بولۇپ، ئۇ خۇددى بىر پاتېنت نومۇرىغا ئوخشاش رولنى ئوينايدۇ.

 

ژۇرنىلىدا دوكالت قىلىنغان « يېڭى تېخنولوگىيە خەۋەرلىرى NASA»بۇ قېتىملىقى مېنىڭ 

باشقا يېڭىلىقالردىن سەككىزى بۇرۇن ئاشۇ  قېتىملىق يېڭىلىقىم بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. يەنى، مەن قىلغان-9

 ژۇرنالدا خەۋەر قىلىنغان. 

 

 مەزكۇر ژۇرنالنىڭ ئىنتېرنېت نۇسخىسىنى تۆۋەندىكى ئۇلىنىشتىن كۆرەلەيسىز:

http://viewer.zmags.com/publication/103d6127#/103d6127/87 

 

كىلومېتىر ئېگىزلىكتىكى  380خەلقئارالىق ئالەم پونكىتى يەر يۈزىدىن ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 

 16مىنۇتتا يەر شارىنى بىر قېتىم ئايلىنىپ چىقىدۇ )يەنى، يەر شارىنى بىر كۈندە  92ئوربىتىالردا ھەر 

 كىلومېتىر ئارىلىققا ماڭىدۇ.  27600قېتىم ئايلىنىدۇ(.  ئۇ ئوتتۇرا ھېساب بىلەن سائىتىگە 

    

ئايلىق سانىنىڭ -10يىلى -2015ژۇرنىلى « يە خەۋەرلىرىيېڭى تېخنولوگى NASA»رەسىم: -1

 ژۇرنال تېشى.
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بېتى بولۇپ، قىزىل رامكا ئىچىدىكىسى مەن قىلغان يېڭىلىق -60رەسىم: مەزكۇر ژۇرنالنىڭ -2

 توغرىسىدىكى مەزمۇننى كۆرسىتىدۇ.

 

 

 رەسىم: خەلقئارا ئالەم پونكىتىنىڭ بىر كۆرۈنىشى.-3
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مۇتەخەسسىسى كاڭگاس « قوش تىللىق مائارىپ»قوشۇمچە: دۇنياغا داڭلىق 

 خانىم شاڭخەيدە لېكسىيە سۆزلەيدۇ

ن قىلغان يەرلىك مىللەت مائارىپى، ئانا تىل مەن ئۆزۈمنىڭ نەچچە يىلنىڭ ئالدىدا تورالردا ئېال

ھەققىدىكى ماقالىلىرىمدە ئاشۇ ساھەدە دۇنيا بويىچە ئەڭ نوپۇزلۇق « قوش تىللىق مائارىپ»ۋە 

ئورۇندا تۇرىدىغان دوكتور كاڭگاس خانىمنى كۆپ قېتىم تىلغا ئالغان، ھەمدە ئۇنىڭ بىر قىسىم ئىلمىي 

 ئىدىم.تەتقىقات نەتىجىلىرىنى تونۇشتۇرغان 

نويابىر كۈنىگىچە شاڭخەي ۋە نەنجىڭ -8ئۆكتەبىر كۈنىدىن -25كاڭگاس خانىم ئالدىمىزدىكى 

شەھەرلىرىدە دوكالت ۋە لېكسىيە بېرىپ، ئىلمىي ئالماشتۇرۇش ئىشلىرى بىلەن شۇغۇللىنىدىكەن.  بۇ 

 上海外国语大学  中国外语战略研究中心قېتىم كاڭگاس خانىمنى تەكلىپ قىلغان ئورۇن

ئۆكتەبىردىن -28ر كۈنى فۇدەن ئۇنىۋېرسىتېتىدا دوكالت بېرىدىكەن. ئۆكتەبى-27بولۇپ، 

نويابىر كۈنلىرى -4ۋە  -3دە لېكسىيە سۆزلەيدىكەن. ئارىلىقتىكى   上海外国语大学نويابىرغىچە-6

دە ئېكسكۇرسىيە ۋە دوكالت بېرىش ئىشلىرى بىلەن « South East Uniwersity»نەنجىڭدىكى 

 شۇغۇللىنىدىكەن. 

سىياسىتىنى ئوبدان « قوش تىللىق مائارىپ»يغۇرالرنى ۋە ئۇيغۇر دىيارىدىكى كاڭگاس خانىم ئۇ

 بىلىدۇ.  ئىمكانىيىتى بار ئۇكىالر ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈپ قويساڭالر ئۇ ناھايىتى خوشال بولىدۇ.

يىلالر ئاۋۋال ئېلىپ بېرىلىشقا باشلىغان،  100خەلقئارادا قوش تىللىق مائارىپ تەتقىقاتى بۇندىن 

ھۆكۈمەتلەرنىڭ يەرلىك مىللەت بالىلىرىغا باشقا تىل مائارىپىنى »للىق مائارىپ توغرىسىدا قوش تى

دېگەن « تېڭىشى، تىل جەھەتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەت ئۈستىدىن يۈرگۈزگەن جىنايەت

ې دۇنياۋى نۇقتىئىنەزەر خەلقئارادىكى نوپۇزلۇق قوش تىل مائارىپ مۇتەخەسسىسى دوكتور توۋىئ

 ( خانىم تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان.Towe Skutnabb-Kangasسكۇتناب كاڭگاس )

فېۋرال كۈنى كاڭگاس خانىم لوس ئانژېلىسقا كالىفورنىيە شتاتلىق قوش تىللىق -15يىلى -2013

نى تاپشۇرۇۋالغىلى كەلگىنىدە، مەن « خەلقئارالىق ئاالھىدە تۆھپە مۇكاپاتى»مائارىپ جەمئىيىتىنىڭ 

ڭ بىلەن يۈز كۆرۈشۈپ، بىر كۈن ئۇنىڭ بىلەن مەخسۇس سۆھبەتتە بولغان.  شۇ كۈنى كەچتە مەن ئۇنى

ئۈستەللىك كىچىك ئۇيغۇر رېسۇتانىغا ئاپىرىپ، لەغمەن ۋە گۆشنان بىلەن مېھمان قىلغان -6ئۇنى بىر 

 ئىدىم )لوس ئانژېلىستا ئۇنىڭدىن چوڭراق ئۇيغۇر رېستۇرانى يوق(.

قوش تىللىق »ۇشقاندىن تارتىپ، جۇڭگوغا بېرىپ، جۇڭگو دائىرىلىرىگە كاڭگاس خانىم مەن تون

نى يولغا قويۇشنىڭ ئىلمىي ئۇسۇللىرى ھەققىدە لېكسىيە سۆزلەپ، تەكلىپ بېرىش ئىستىكىنى « مائارىپ

بىلدۈرۈپ كەلدى.  گەرچە ئۇنىڭ بۇ قېتىم ئېلىپ بارىدىغىنى بىر ئىلمىي ئالماشتۇرۇش پائالىيىتى 

قوش تىللىق »ئۇ ئىشالرنىڭ تەدرىجى ھالدا تەرەققىي قىلىپ، ئۇيغۇر دىيارىدىكى بولسىمۇ، مەن 

ئىشلىرىنىڭ بىر ئىلمىي يولغا قەدەم قويۇشىغىچە داۋاملىشىشىنى تولىمۇ ئۈمىد قىلىمەن. « مائارىپ

 ھەمدە بۇ جەھەتتە ئۆزۈمنىڭ كۈچىنىڭ يېتىشىچە ياردەمدە بولۇشقا ھەر ۋاقىت تەييار تۇرىمەن.
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رەسىم: مەن كاڭگاس خانىم بىلەن لوس ئانژېلىستىكى بىر كىچىك ئۇيغۇر رېستۇرانىدا. بۇ -4

 فېۋرال كۈنى تارتىلغان.-15يىلى -2013رەسىم 

 

( خانىم فىنالندىيەدىكى Towe Skutnabb-Kangasدوكتور توۋىئې سكۇتناب كاڭگاس )

"Roskilde ئۇنىۋېرسىتىنىڭ پروفىسسورى بولۇپ، ئىنگلىز تىلى، دانىيە تىلى، فىنالندىيە تىلى، گېرمان "

ل تىلى، نورۋىگىيە تىلى ۋە شىۋىتسىيە تىلىدا تولۇق ساۋاتلىق ئىكەن. ئۇ خانىم پۈتۈن ئۆمرىنى تى

جەھەتتىكى كىشىلىك ھوقۇق، تىل جەھەتتىكى ئىمپېرىيالىزم، قوش تىللىق ۋە كۆپ تىللىق مائارىپ، تىل 

ۋە ھوقۇق، ئىنگلىز تىلىنىڭ كېڭىيىشىدىن كېلىپ چىققان كېمەيتىش مائارىپى، ۋە ئىنسانالرنىڭ تىل 

كى مۇناسىۋەت جەھەتتىكى كۆپ خىللىقى بىلەن بىئولوگىيە جەھەتتىكى كۆپ خىللىقى ئوتتۇرىسىدى

قاتارلىق ساھەلەردىكى تەتقىقاتقا بېغىشلىغان بولۇپ، دۇنيادىكى نۇرغۇن ئەللەرگە بېرىپ ئىلمىي 

دوكالت بەرگەن. كۆپ قېتىم خەلقئارالىق مۇكاپاتقا ئېرىشكەن، ئوتتۇزدىن ئارتۇق كىتاپقا ئاپتور ياكى 

پارچىدىن ئارتۇق ئىلمىي ماقالە  400تەھرىر بولغان. پۇتۇن دۇنيا مىقياسىدا ئوتتۇزدىن ئارتۇق تىلدا 

 ئېالن قىلغان. تۆۋەندىكىسى ئۇنىڭ تور ئادرىسى: 

http://www.neiu.edu/~duo/skutnabb.htm 
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 كىچىك پالنېتا سىرېسنىڭ يۈزىدىكى ئاق داغالرنىڭ سىرى ئېچىلدى

 كۈنى-15ئاينىڭ -12يىلى -2015

 

 

 سىرېس پالنېتا كىچىك ئايدا-3 يىل بۇ ىئۇچقۇر ئالەم ناملىق (Dawn« )سەھەر تاڭ» ناسانىڭ

(dwarf planet Ceres )ئاق ئارتۇق دىن 130 يۈزىدىكى پالنېتىنىڭ ئۇ بارغاندا، يېنىغا نىڭ 

 ئۇققانالرنىڭ خەۋەرنى بۇ بىلەلمەي، ئىكەنلىكىنى نېمە داغالرنىڭ ئۇ ئەمما.  ئىدى بايقىغان داغالرنى

 بولۇپ، كىلومېتىر 9.6 كەڭلىكى چوڭىنىڭ ئەڭ داغالرنىڭ ئۇ. ئىدى قالغان ئىچىدە ھەيرانلىق ھەممىسى

 .جايالشقان ئىچىگە ئويمانلىقنىڭ كېلىدىغان مېتىر 500 چوڭقۇرلىقى كىلومېتىر، 96 كەڭلىكى بىر ئۇ

( Nature) «تەبىئەت» مۇتەخەسسىسلەر دىكى ل پ ج مەركىزى ناسا كۈنى دىكابىر-10 يىل بۇ

 يۇقىرى مۇمكىنچىلىكى بولۇش تۇز داغالرنىڭ ئاق سىرلىق ئۇ قىلىپ، ئېالن ماقالە پارچە بىر ژۇرنىلىدا

 [.1] قويدى ئوتتۇرىغا ئىكەنلىكىنى

 ئايلىنىۋاتقان ئوقىدا ئۆز سىرېسنىڭ پالنېتا كىچىك ئاچسىڭىز، مەنبەنى-1 تۆۋەندىكى

 .كۆرەلەيسىز كۆرۈنىشىنى

 

 

 تارتىلغان) كۆرۈنىشى ىڭداغن ئاق چوڭ ئەڭ ئۈستىدىكى سىرېسنىڭ پالنېتا كىچىك: رەسىم-1

 (رەسىم قۇراشتۇرۇلغان كۆرۈنۈشلەردىن

 (Rendered in false color to highlight the differences in surface materials) 
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 قۇراشتۇرۇلغان كۆرۈنۈشلەردىن تارتىلغان) كۆرۈنىشى بىر يەنە سىرېسنىڭ پالنېتا كىچىك: رەسىم-2

 (رەسىم

 

 بولۇپ، چىقىرىلغان بوشلۇقىغا ئالەم ئايدا-9 يىلى-2007 ئۇچقۇرى لەمئا ناملىق «سەھەر تاڭ»

 ئاشۇ ،(asteroid belt) بەلۋېغى( تاشلىرى ئۇچار كائىنات) ئاستېرويد بۇيان شۇنىڭدىن ئۇ

 تەكشۈرۈپ سىرېسنى بىلەن (Vesta) ۋېستا بولغان بىرسى جىسىمالرنىڭ چوڭ ئەڭ بەلۋاغدىكى

 .باشقۇرىدۇ ل پ ج ئۇچقۇرىنى ئالەم ىقنامل «سەھەر تاڭ».  كېلىۋاتىدۇ

 

 

 [. 2] ئۇچقۇرى ئالەم ناملىق «سەھەر تاڭ»: رەسىم-3

 

 ئاي) كېلىدۇ كىلومېتىر 945 دىئامېتىرى ئۇنىڭ ،[3] بولۇپ بايقالغان يىلى-1801 سىرېس

 قۇياش بولۇپ، چوڭى ئەڭ ئىچىدىكى پالنېتىالر كىچىك ئۇ(.  كىلومېتىر 3474 دىئامېتىرى شارىنىڭ

.  تۇرىدۇ ئورۇندا-33 ئۇ چىقساق، تىزىپ كىچىكىگىچە چوڭىدىن جىسىمالرنى بارلىق سىستېمىسىدىكى
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 ئاستېرويد پۈتۈن چوڭلۇقى ماسسىسىنىڭ ئۇنىڭ بولۇپ، تۈزۈلگەن مۇزدىن بىلەن تاش سىرېس

 لەنبى قۇياش سىرېسنىڭ.  كېلىدۇ توغرا پىرسەنتىگە 33 ماسسىسىنىڭ جىسىمالرنىڭ بارلىق بەلۋېغىدىكى

 ھەسسىسىگە 2.8 ئارىلىقىنىڭ شارى يەر بىلەن قۇياش بولۇپ، كىلومېتىر مىليون 419 ئارىلىقى بولغان

 .كېلىدۇ توغرا ئارىلىقىغا يۇپىتېرنىڭ بىلەن مارس ئوربىتىسى سىرېسنىڭ يەنى،.  كېلىدۇ توغرا

 

 :ماتېرىياللىرى پايدىلىنىش

[1 ]  Mystery Of The Bright Spots On Ceres May Have Just Been Solved 

http://www.huffingtonpost.com/en ... 49be4b009377b23d8cb 

 

 ]2[ https://en.wikipedia.org/wiki/Dawn_(spacecraft) 

 

 ]3[ https://en.wikipedia.org/wiki/Ceres_(dwarf_planét) 
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 تارقاتتى رەسىمىنى يېڭى بىر ھەمراھىنىڭ 2 ساتۇرننىڭ ناسا

 كۈنى-17 ئاينىڭ-12 يىلى-2015

 

 

 ساتۇرننى پالنېتا-6 سىستېمىسىدىكى قۇياش ئۇچقۇرى ئالەم ناملىق «Cassini» ناسانىڭ

 ساتۇرننىڭ رەسىمگە پارچە بىر تارتقان سىنتەبىردە-24 يىل بۇ ئۇ.  ئاشتى يىلدىن 10 تەكشۈرىۋاتقىلى

 رەسىمنى ئۇ ناسا بولۇپ، ۈشكەنچ ھالەتتە تىزىلغان بىرسى يەنە ئالدىغا بىرسىنىڭ ھەمراھى ئىككى

.  شۇ رەسىم يېڭى تارقاتقان ناسا رەسىم-1 تۆۋەندىكى[.  1] تارقاتتى دۇنياغا ئالدىدا كۈننىڭ ئىككى

 مەن  بولۇپ، ئاتىلىدىغان دەپ «Tethys» ۋە «Enceladur» ئىنگلىزچە ھەمراھى 2 ئۇ ساتۇرننىڭ

 دەپ «تېسىس» ۋە «ئېنسىالدۇس» ئۇالرنى ھازىرچە بىلمىگەچكە، ئاتىلىشىنى ئۇيغۇرچە ئۇالرنىڭ

 .تۇرىمەن ئاتاپ

 

 

 ۋە «Enceladus» ئىنگلىزچە ساتۇرننىڭ پالنېتا-6 سىستېمىسىدىكى قۇياش: رەسىم-1

«Tethys» بۇ مەن.  كۆرۈنىشى بىر تارتىلغان سىنتەبىردە-24 يىل بۇ ھەمراھىنىڭ 2 ئاتىلىدىغان دەپ 

 دەپ «تېسىس» ۋە «ئېنسىالدۇس» ھازىرچە بىلمىگەچكە، ىنىئاتىلىش ئۇيغۇرچە ھەمراھلىرىنىڭ ساتۇرن

 .تۇرىمەن ئاتاپ
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 2.6 بولسا تېسىستىن كىلومېتىر، مىليون 2.1 ئېنسىالدۇستىن ئۇچقۇرى ئالەم رەسىم يۇقىرىدىكى

 ھەمراھنىڭ 2 ئۇ ۋاقىتتا تارتىلغان رەسىمگە مەزكۇر يەنى،.  تارتىلغان ۋاقتىدا يىراقلىقتا كىلومېتىر مىليون

 .ئىكەن كىلومېتىر 500000 ئارىلىقى

 

 1069 بولسا دىئامېتىرى تېسىسنىڭ ،[2] بولۇپ كىلومېتىر 500 دىئامېتىرى ئېنسىالدۇسنىڭ

 (.  كىلومېتىر 3474 دىئامېتىرى شارىنىڭ ئاي) كېلىدۇ[ 3] كىلومېتىر

 

 

 .ئېنسىالدۇس ھەمراھى ساتۇرننىڭ: رەسىم-2
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 .تېسىس ھەمراھى ساتۇرننىڭ: رەسىم-3

 

«Cassini »ئۇ بولۇپ، چىقىرىلغان بوشلۇقىغا ئالەم يىلى-1997 ئۇچقۇرى ئالەم 

 ئىتالىيە خىراجەتلىرىنى ئۇنىڭ[.  4] كىرگەن ئىيۇلدا-1 يىلى-2004 ئوربىتىسىگە ساتۇرننىڭ

 ناسا ئۇنى بولۇپ، چىقارغان بىرلىكتە  ناسا ۋە ئىدارىسى ئالەم ياۋروپا ئىدارىسى، ئالەم

 .باشقۇرىدۇ( JPL, Jet Propulsion Laboratory) ل پ ج مەركىزى
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 مودېلى بىر ئۇنىڭ ئىدارىدە بىزنىڭ) رەسىمى سىزىلغان ئۇچقۇرىنىڭ ئالەم «كاسسىنى»: رەسىم-4

 مەن.  ئوخشاش-ئوپمۇ بىلەن ئۇچقۇرى ئالەم ئەسلىدىكى كىچىكلىكى-چوڭ مودېلنىڭ ئۇ بولۇپ، بار

 .(قويىمەن يولالپ كېيىنچە رەسىمىنى ئۇنىڭ

 

 

 .پالنېتا 8 سىستېمىسىدىكى قۇياش: رەسىم-5
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 :ماتېرىياللىرى پايدىلىنىش

[1]  Saturn Moons Enceladus And Tethys Pose In Near-Perfect Alignment 

http://www.techtimes.com/article ... t-alignment.htm 

 

[2 ]  https://en.wikipedia.org/wiki/Enceladus 

 

 ]3[ https://en.wikipedia.org/wiki/Tethys_(moon) 

 

 ]4[ https://en.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygens 
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 قارا ئۆڭكۈر ھەققىدە دەسلەپكى چۈشەنچە

 كۈنى-1ئاينىڭ -1يىلى -2016

 

 

دېگەن ئاتالغۇنى ئاڭالپ باققان. ئەمما، نۇرغۇن « قارا ئۆڭكۈر»ئوقۇرمەنلەرنىڭ كۆپىنچىسى 

ئۇنىڭ نېمە ئىكەنلىكى ھەققىدە تولۇق چۈشەنچىگە ئىگە ئەمەس بولۇشى مۇمكىن.  ئوقۇرمەنلەر

قارا »شۇڭالشقا بۇرۇن مەندىن بۇ ھەقتە سوئال سورىغان قېرىنداشالرمۇ كۆپ بولدى. تۆۋەندە مەن 

قارا »[. كېيىنچە مەن ئەھۋالغا قاراپ، 1ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە بېرىپ ئۆتىمەن ]« ئۆڭكۈر

قىدە تېخىمۇ چوڭقۇرراق ۋە كەڭرەك مەزمۇندىكى يازمىالرنى تەييارلىشىم مۇمكىن. ھەق« ئۆڭكۈر

 دېگەن سۆزنى قوشۇپ قويدۇم.« دەسلەپكى چۈشەنچە»شۇڭالشقا مەن بۇ يازمىنىڭ ماۋزۇسىغا 

 

 دېگەن نېمە؟« قارا ئۆڭكۈر. »1

ڭ تارتىش كۈچى دېگىنىمىز كائىناتتىكى بىر خىل ئاالھىدە جاي بولۇپ، ئۇ جاينى« قارا ئۆڭكۈر»

ناھايىتى كۈچلۈك بولغاچقا، ئۇ نۇرنىمۇ ئۆزىگە تارتىپ ئەكىرىپ كېتىدۇ. تارتىش كۈچىنىڭ ئۇنداق 

كۈچلۈك بولۇشىنى ماددىالرنىڭ بىر ئىنتايىن كىچىك ھەجىم ئىچىگە يىغىلىپ قېلىشى كەلتۈرۈپ 

 . چىقارغان. بۇنداق ئەھۋال بىر يۇلتۇز يىمىرىلىپ ئۆلۈش ئالدىدا يۈز بېرىدۇ

ھەر بىر يۇلتۇزنىڭ ئۆز ئالدىغا ئايرىم ئۆمرى بار بولۇپ، ئۆمرى ئاخىرالشقاندا يۇلتۇزالر پارتالپ 

يوقاپ ياكى ئۆلۈپ كېتىدۇ. بىزگە نۇر ۋە ئىسسىقلىق بېرىۋاتقان كۈن ياكى قۇياشنىڭ ئۆمرى تەخمىنەن 

« سامان يولى گاالكسى»مىليارد ياشقا كىردى. بىزنىڭ قۇياش  4.5مىليارد يىل بولۇپ، ئۇ ھازىر  9

مىليارد  400 – 100دېگەن گاالكسى ياكى يۇلتۇزالر توپىنىڭ ئىچىدە بولۇپ، بۇ گاالكسىدا تەخمىنەن 

دانە يۇلتۇز بار. بىزنىڭ قۇياش شۇالرنىڭ بىرى. ئالىمالرنىڭ بايقىشىچە ھازىر سامان يولى گاالكسىدا 

 .يىلدا بىردىن يۇلتۇز ئۆلۈپ تۇرىدىكەن 50تەخمىنەن ھەر 

قارا ئۆڭكۈر نۇرنىمۇ سۈمۈرۈپ ئەكىرىپ كېتىدىغان بولغاچقا، بىز قارا ئۆڭكۈرنى كۆرەلمەيمىز. 

يەنى ئۇالر بىزگە كۆرۈنمەيدۇ. ئاالھىدە ياسالغان ئەسۋابالر ئورنىتىلغان ئالەم تېلېسكوپلىرى قارا 

تۇزالرنىڭ ئۆڭكۈرنى تاپااليدۇ. يەنى ئالەم تېلېسكوپلىرى قارا ئۆڭكۈرنىڭ ئەتراپىدىكى يۇل

ھەرىكىتىنى كۆزىتىپ، ئۇالرنى باشقا نورمال يۇلتۇزالرنىڭ ھەرىكەتلىرى بىلەن سېلىشتۇرۇپ، شۇ ئارقىلىق 

 يوقلۇقىنى جەزملەشتۈرەلەيدۇ.-بىر جايدا قارا ئۆڭكۈر بار

 

 . قارا ئۆڭكۈرنىڭ چوڭلۇقى قانچىلىك؟2

ىك قارا ئۆڭكۈرنىڭ چوڭلۇقى قارا ئۆڭكۈرنىڭ بەزىلىرى چوڭ، بەزىلىرى كىچىك بولىدۇ. ئەڭ كىچ

بىر دانە ئاتومدەك كېلىدۇ. ئۇنداق قارا ئۆڭكۈرلەر ناھايىتى كىچىك بولغىنى بىلەن، ئۇالرنىڭ 
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دېگىنىمىز بىر نەرسىنى ھاسىل قىلغان ياكى « ماسسا»ماسسىسىنىڭ ئېغىرلىقى بىر يوغان تاغدەك كېلىدۇ. 

 نى كۆرسىتىدۇ.  «نەرسىلەر»بىر نەرسە ئۆز ئىچىگە ئالغان ماددا ياكى 

 

 

 [. 2رەسىم: بىر رەسىمچى سىزغان قارا ئۆڭكۈرنىڭ بىر كۆرۈنۈشى ]-1

 

 

نىڭ  NASAرەسىم: سامان يولى گاالكسىنىڭ مەركىزىي قىسمىنىڭ بىر كۆرۈنۈشى. بۇ رەسىم -2

«Chandra X-ray Observatory » دېگەن ئالەم تېلېسكوپىدا تارتىلغان. كاتەكچىنىڭ

دېگەن قارا ئۆڭكۈرنىڭ كۆرۈنۈشى. « Sagittarius A»ىنىڭ مەركىزىدىكى ئىچىدىكىسى گاالكس

 [. 1رەسىم بەك يىراقتىن تارتىلغان بولغاچقا، بۇ رەسىمدە قارا ئۆڭكۈر ئېنىق كۆرۈنمەيدىكەن ]
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( دەپ ئاتىلىدىغان بولۇپ، stellar« )يۇلتۇزسىمان قارا ئۆڭكۈر»ئىككىنچى خىل قارا ئۆڭكۈر 

ھەسسىسىگىچە كېلىدۇ. ئالىمالرنىڭ  20ئېغىرلىقى قۇياشنىڭ ئېغىرلىقىنىڭ ئۇالرنىڭ ماسسىسىنىڭ 

 مۆلچەرلىشىچە سامان يولى گاالكسىدا كۆپلىگەن يۇلتۇزسىمان قارا ئۆڭكۈرلەر بار ئىكەن. 

 supermassive« )دەرىجىدىن تاشقىرى ئېغىرلىقتىكى قارا ئۆڭكۈر»ئۈچىنچى خىلدىكىسى 

black hole ئۆڭكۈرلەرنىڭ ئەڭ چوڭى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئۇالرنىڭ ماسسىسىنىڭ ( بولۇپ، ئۇالر قارا

ئېغىرلىقى بىر مىليون ياكى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ ساندىكى قۇياشنى بىرلەشتۈرگەن ۋاقىتتىكى ئېغىرلىققا توغرا 

دەرىجىدىن تاشقىرى ئېغىرلىقتىكى قارا »كېلىدۇ. ئالىمالر ھەر بىر گاالكسىنىڭ مەركىزىدە بىردىن 

بارلىقىنى بايقىدى. سامان يولى گاالكسىنىڭ مەركىزىدىكى قارا ئۆڭكۈر ئىنگلىزچە « ئۆڭكۈر

«Sagittarius A » مىليون قۇياشنى  4دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇنىڭ ماسسىسىنىڭ ئېغىرلىقى تەخمىنەن

بىرلەشتۈرگەن ۋاقىتتىكى ئېغىرلىققا توغرا كېلىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭ ھەجمىنىڭ چوڭلۇقى بولسا بىر قانچە 

 ليون يەر شارىنى بىرلەشتۈرگەندىكى ھەجىمگە توغرا كېلىدۇ. مى

كىلومېتىر  12756كىلومېتىر، ۋە يەر شارىنىڭ دىئامېتىرى  1392000يەنى، قۇياشنىڭ دىئامېتىرى 

ھەسسە چوڭ. يۇقىرىدىكى باياننىڭ مەنىسى،  100بولۇپ، قۇياش يەر شارىدىن تەخمىنەن 

ا باراۋەر كېلىدىغان قارا ئۆڭكۈرنىڭ ھەجمى بىر قانچە مىليون مىليون قۇياشق 4ماسسىسىنىڭ ئېغىرلىقى 

 يەر شارىنىڭ ھەجمىگە توغرا كېلىدۇ، يەنى ئۇنىڭ ھەجمى ناھايىتى كىچىك، دېگەندىن ئىبارەت.

 

 

رەسىم: بىر بولغان ھادىسىنىڭ سىزىلغان كۆرۈنۈشى. ئۇ سامان يولى گاالكسىدىن باشقا گاالكسىدىكى -3

املىق قارا ئۆڭكۈرنىڭ شەكىللىنىش جەريانىدىكى بىر كۆرۈنۈشنى كۆرسىتىدۇ. ئۇ ن« Cygnus X-1»بىر 

بىر چوڭ يۇلتۇزدىن ھاسىل بولغان بولۇپ، بۇ كۆرۈنۈشتە قارا ئۆڭكۈر ئۆزىنىڭ قېشىدىكى بىر دانە كۆك 

 يۇلتۇزنىڭ ماددىلىرىنى ئۆزىگە شۈمۈرۈپ ئەكىرىپ كەتمەكتە. 

 ن؟. قارا ئۆڭكۈرلەر قانداق شەكىللەنگە3

ئالىمالرنىڭ قارىشىچە ئەڭ كىچىك قارا ئۆڭكۈرلەر كائىنات يېڭىدىن شەكىللەنگەن ۋاقىتتىال 

 شەكىللەنگەن. 
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ئۆزىنىڭ ئىچىگە -دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭلۇقتىكى قارا ئۆڭكۈر بىر ناھايىتى چوڭ يۇلتۇز ئۆز

( ھادىسىسى يۈز supernova« )يۇلتۇز پارتالش»يىمىرىلگەن ۋاقىتتا پەيدا بولىدۇ. شۇنداق ۋاقىتتا 

بېرىپ، يۇلتۇزنىڭ بىر قىسمى كائىناتقا ئېتىلىپ چىقىپ ئەتراپقا تارقىلىدۇ. ئالىمالرنىڭ قارىشىچە 

دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭلۇقتىكى قارا ئۆڭكۈر ئۆزى تەۋە گاالكسى شەكىللەنگەن ۋاقىتتا گاالكسى بىلەن 

 بىللە شەكىللەنگەن.

 

 

دېگەن گاالكسىدا يىمىرىلگەن « UGC 9379»ر يىلى يىراقلىقتىكى مىليون نۇ 360رەسىم: بىزدىن -4

دېگەن يېرىدىكى بىر « Palomar»بىر يۇلتۇزنىڭ كۆرۈنۈشى. بۇ رەسىم كالىفورنىيەنىڭ بىزگە يېقىن 

دانە يەر يۈزى تېلېسكوپى ئارقىلىق تارتىلغان. سول تەرەپتىكىسى گاالكسىنىڭ يۇلتۇز پارتالشتىن 

[. بۇ رەسىم 3ۇپ، ئوڭ تەرەپتىكىسى يۇلتۇز پارتلىغاندىكى كۆرۈنۈشى ]بۇرۇنقى كۆرۈنۈشى بول

 مايدىكى سانىدا ئېالن قىلىنغان.-22يىلى -2014ژۇرنىلىنىڭ « تەبىئەت»

 

 تۇرسا، ئالىمالر ئۇالرنى قانداق بايقايدۇ؟« قارا». قارا ئۆڭكۈرلەر 4

دىغان بولغاچقا، كىشىلەر قارا قارا ئۆڭكۈر نۇرالرنىمۇ ئۆزىنىڭ مەركىزىگە تارتىپ ئەكىرىپ كېتى

ئۆڭكۈرنى كۆرەلمەيدۇ. ئەمما ئالىمالر قارا ئۆڭكۈرنىڭ تارتىش كۈچى ئاشۇ قارا ئۆڭكۈرنىڭ 

ئەتراپىدىكى يۇلتۇزالرنىڭ ھەرىكىتىگە قانداق تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى كۆزىتەلەيدۇ. ئۇالر 

ى ياكى ئۇنداق ئەمەسلىكىنى تەتقىق يۇلتۇزالرنىڭ بىر قارا ئۆڭكۈرنى ئايلىنىپ ئوربىتالۋاتقانلىق

 قىالاليدۇ.

بىر يۇلتۇز بىر قارا ئۆڭكۈرنىڭ قېشىغا كەلگەندە، ئۇ ئىككىسى بىرلىشىپ بىر خىل يۇقىرى 

ئېنېرگىيەلىك نۇر ھاسىل قىلىدۇ. ئۇنداق نۇرنى ئىنسانالرنىڭ كۆزى بىۋاسىتە كۆرەلمەيدۇ. ئەمما ئالىمالر 

 ، ئاشۇنداق نۇرالرنى كۆرەلەيدۇ.ئالەم تېلېسكوپلىرىدىن پايدىلىنىپ
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NASA 2013- ئايدا -9يىلىJPL  باشقۇرىدىغان«NuSTAR » ئالەم تېلېسكوپى ئارقىلىق

[. ئەينى 4دانە دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭلۇقتىكى قارا ئۆڭكۈرنى بايقىغانلىقىنى ئېالن قىلدى ] 10

 ىم.ۋاقىتتا مەن بۇ خەۋەرنى ئۇيغۇرچىالشتۇرۇپ، تورالرغا يوللىغان ئىد

 

 . بىر قارا ئۆڭكۈر يەر شارىنى ۋەيران قىلىۋېتەلەمدۇ؟5

قارا ئۆڭكۈرلەر كائىناتتا مېڭىپ يۈرۈپ، يۇلتۇز، پالنېتا ۋە ئۇالرنىڭ ھەمراھلىرىنى يېمەيدۇ. بىز 

ياشاۋاتقان يەر شارىمۇ بىرەر قارا ئۆڭكۈرنىڭ ئىچىگە كىرىپ كەتمەيدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى شۇنداق 

 ىن قارا ئۆڭكۈرلەردىن بىرەرى يوق.بولىدىغانغا بىزگە يېق

بىزنىڭ قۇياش بىر دانە قارا ئۆڭكۈرگە ئۆزگىرىپ كەتمەيدۇ. ئۇنىڭ سەۋەبى بىزنىڭ قۇياشنىڭ 

 چوڭلۇقى قارا ئۆڭكۈر ھاسىل قىلىدىغان يۇلتۇزالردەك چوڭ ئەمەس.

6 .NASA قارا ئۆڭكۈرلەرنى قانداق تەتقىق قىلىدۇ؟ 

NASA ارىدىغان سۈنئىي ھەمراھالر ۋە ئالەم تېلېسكوپلىرىدىن ئالەم بوشلۇقىدا ئىش ئېلىپ ب

پايدىلىنىپ، قارا ئۆڭكۈرلەرنى تەتقىق قىلىۋاتىدۇ. ئاشۇ ئالەم ئۇچقۇرلىرى ئارقىلىق ئالىمالر كائىنات 

 ھەققىدىكى سوئالالرغا جاۋاب تاپىدۇ. 

 

 دېگەن نېمە؟« نۇر يىلى. »7

ىغان بىر ئارىلىق بىرلىكى بولۇپ، ئۇ نۇرنىڭ بىر دېگىنىمىز ئاسترونومىيەدە ئىشلىتىلىد« نۇر يىلى»

يىل ۋاقىت ئىچىدە باسىدىغان مۇساپىسىنى كۆرسىتىدۇ. كائىناتتىكى جىسىمالرنىڭ ئارىلىقلىرى بەك يىراق 

« كىلومېتىر»، «مېتىر»بولغاچقا، ئۇنداق ئارىلىقالرنى بىز ئادەتتە ئىشلىتىدىغان ئۇزۇنلۇق بىرلىكى 

ولمايدۇ. مەسىلەن، بىزگە ئاخشىمى ئاسماندا كۆرۈنىدىغان يۇلتۇزالرنىڭ بىلەن ئۆلچەپ بولغىلى ب

نۇر يىلى بولۇپ، بىر نۇر يىلى  4.26ئىچىدىكى بىزگە ئەڭ يېقىن يۇلتۇزنىڭ بىز بىلەن بولغان ئارىلىقى 

 تۆۋەندىكىدەك ئۇزۇنلۇققا تەڭ:

 

 x (300000سېكۇنتx (60  )مىنۇتx (60  )سائەتx (24  )كۈن(  365بىر نۇر يىلى دېگىنىمىز )

كىلومېتىر/سېكۇنت( بولۇپ، بۇ يەردىكى ئەڭ ئاخىرقى سان نۇرنىڭ تېزلىكىدىن ئىبارەت. يەنى نۇر بىر 

ئارا كۆپەيتسەك )يۇقىرىدىكى  -مىڭ كىلومېتىر ئارىلىققا ماڭىدۇ. يۇقىرىقى سانالرنى ئۆز 300سېكۇنتىغا 

x  :)كۆپەيتىش بەلگىسى 

 

 مېتىر 9,460,730,472,580,800بىر نۇر يىلى = 
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 قوشۇمچە:

(  Jet Propulsion Laboratory, JPLمەركىزى ج پ ل ) NASAمەن ئىشلەيدىغان 

 10پارچە رەسىمنى ئۇنىڭدىكى  10يىللىق كالېنداردىن بىرنى ئىشلىگەن بولۇپ، تۆۋەندىكى -2016

 ئاي ئۈچۈن ئىشلەتتى:  

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

[1] What Is a Black Hole? 

http://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-i

s-a-black-hole-k4.html 

 

[2] Black hole 

https://en.wikipedia.org/wiki/Black_hole 

 

[3] Supernova in Galaxy UGC 9379 

http://www.space.com/11425-photos-supernovas-star-explosions.html 

 

[4] NASA Space Telescope Discovers 10 Monster Black Holes 

http://www.space.com/22736-monster-black-holes-nasa-discovery.html 
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 كۆپ كائىنات پەرەزلىرى

 كۈنى-18ئاينىڭ -7يىلى -2014

 

 

الىمى، بىزنىڭ باش ئىدارىمىز بولغان كالىفورنىيە تېخنولوگىيە ئىنستىتۇتىنىڭ نەزەرىيە فىزىكا ئ

غا كېلىپ،  JPLيىللىرى بىزنىڭ ئىدارىمىز -2011ۋە  -2010( Sean Carrollكارول ) دوكتور سىن

ۋاقىت »رەسىمگە قاراڭ(. ئۇ دوكالتالرنىڭ تېمىسى -1ئىككى قېتىم ئىلمىي دوكالت بەردى )

تتا بولۇپ، بۇ نەزەرىيىنى سىن كارول ئۆزى كەشىپ قىلغان ئىكەن. مەن ئاشۇ دوكال« ئىسترېلكىسى

دېگەن ئۇقۇمنى ئاڭلىدىم. كېيىن تورالرنى ئىزدەپ « كۆپ سانلىق كائىنات پەرىزى»تۇنجى قېتىم 

نەزەرىيىۋى فىزىكا ۋە ئاسترونومىيە ئىلىملىرىدىكى بىر « كۆپ سانلىق كائىنات نەزەرىيىسى»كۆرۈپ، 

ايقىدىم. ئۇ كىتابالرنى چوڭ ساھە بولۇپ، ئۇ ھەقتە يېزىلغان خېلى كۆپ ئىنگلىزچە كىتابالرمۇ بارلىقىنى ب

يازغان ۋە بۇ خىل نەزەرىيە ئۈستىدە ئىزدىنىۋاتقانالرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ئىشتىن سىرتقى 

دۇنياغا ( غا ئوخشاش Stephen Hawkingاۋكىڭ )خ ىۋېنبەلكى ست ھەۋەسكارالر بولماستىن،

ىم ياسىر قازى تونۇلغان كەسىپ ئەھلىلىرى، مۇتەخەسسىسلەر ۋە ئالىمالر ئىكەن. مەن بۇ قېت

قات ساماۋات ۋە جەننەتنىڭ ئورنى ھەققىدىكى مەزمۇننى ئاڭلىغان ھامان ئېسىمگە  7لېكسىيىسىدىكى 

كەلدى. شۇنىڭ بىلەن قېرىنداشالرغا بۇ ھەقتە قىسقىچە چۈشەنچە « كۆپ سانلىق كائىنات نەزەرىيىسى»

 بېرىپ قويۇشنى مۇۋاپىق كۆرۈپ، مەزكۇر يازمىنى تەييارلىدىم. 

بىر چوڭ ھەم مۇرەككەپ ئىلمىي ساھە بولۇپ، كائىنات « سانلىق كائىنات نەزەرىيىسى كۆپ»

نەزەرىيىسى، فىزىكا، ئاسترونومىيە، دىن، پەلسەپە، پسىخولوگىيە ۋە توقۇلما ھېكايە ساھەلىرىنىڭ 

 ھەممىسىدە كۆپ سانلىق كائىنات پەرەزلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلۇپتۇ. 

دەپ ئاتىلىدىغان بولۇپ، ئۇ « multiverse»قىسقارتىلىپ  سانلىق كائىنات ئىنگلىزچەكۆپ 

كىشىلەر پەرەز قىلغان چەكسىز ياكى چەكلىك ساندىكى مەۋجۇت بولۇش ئېھتىماللىقى بار بولغان 

دەپ ئاتايدىغان « universe»دېگەن سۆزنى ئىنگلىزچىدا « كائىنات»كائىناتالرنى كۆرسىتىدۇ. 

دېگەن سۆزگە « universal»گەن سۆز ئىنگلىزچىدىكى دې« ئۇنىۋېرسال»بولۇپ، ئۇيغۇرچىدىكى 

دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان « بىر»دېگەن سۆز بوغۇمى ئىنگلىزچىدا « uni»توغرا كېلىدۇ. بۇ يەردىكى 

دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. يەنى، « كۆپ»دېگەن سۆز بولسا « multi»بولۇپ، يۇقىرىدىكى ئىنگلىزچە 

« multiverse»دېگەننى بىلدۈرسە، « بىر كائىنات»سۆز  دېگەن« universe»ئىنگلىزچىدىكى 

نىڭ ھەممىسى بىرلىكتە « كۆپ كائىناتالر»دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ « كۆپ كائىنات»دېگەن سۆز 

ھازىر مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان بارلىق نەرسىلەرنى، يەنى بوشلۇق، ۋاقىت، ماددا، ئېنېرگىيە، فىزىكىلىق 

ىق تۇراقلىق قىممەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. كۆپ كائىناتنىڭ ئىچىدىكى ھەر قانۇنىيەتلەر، ۋە فىزىكىل

 ىدۇ. ( دەپ ئاتىلparallel universe« )پاراللېل كائىناتالر»خىل كائىناتالر بەزىدە 

قات ساماۋات  7چۈشەنچىسى ياسىر قازى چۈشەندۈرگەن قۇرئاندىكى « پاراللېل كائىناتالر»مەن 

كېتىدىغاندەك ھېس قىلدىم. بۈگۈن تورنى ئىزدەپ، تورالردا كۆپ  ئۇقۇمى بىلەن ئوخشىشىپ
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كائىناتالرنى تەسۋىرلەيدىغان رەسىملەر ئىنتايىن كۆپ ئىكەنلىكىنى بايقىدىم. ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىر 

قات پاراللېل  7( ئۇقۇمى بىر پارچە Bubble Universes« )ماغزاپ كائىناتالر»رەسىمدە ، 

« رەسىم-2»ارقىلىق چۈشەندۈرۈلۈپتۇ. مەن ئۇ رەسىمنى ماقالىنىڭ ئاخىرىغا كائىناتالرنىڭ رەسىمى ئ

قات ساماۋات ئۇقۇمى بىلەن  7قىلىپ كىرگۈزۈپ قويدۇم. بۇ رەسىمنىڭ ياسىر قازى لېكسىيىسىدىكى 

بولغان بىر پەرقى، بۇ رەسىمدە بىز ھازىر ياشاۋاتقان كائىنات ئەڭ ئۈستىدە بولۇپ، ياسىر قازى 

 قات ساماۋاتنىڭ ئەڭ ئاستىدا.  7ولسا بىز ياشاۋاتقان كائىنات لېكسىيىسىدە ب

پەرىزىنى ئوتتۇرىغا قويغان كىشىلەرنىڭ ئىچىدە ئامېرىكىدىكى داڭلىق « پاراللېل كائىناتالر»

( نىڭ پروفېسسورى، Princeton Universityمەكتەپلەرنىڭ بىرى بولغان پرىنسىتون ئۇنىۋېرسىتېتى )

( بىلەن ئەنگلىيە كەمبرىج Paul Stainhardtىمى پول ستەنھارد )كائىنات نەزەرىيىسى ئال

( الرمۇ بار Neil Turok( پروفېسسورى نەئىل تۇروك )Cambridge Universityئۇنىۋېرسىتېتى )

( نەزەرىيىسىنى repetitive universes« )تەكرارلىنىپ تۇرىدىغان كائىناتالر»بولۇپ، ئۇالر 

 :[8]( رەسىمگە قاراڭ-3داق )ڭ مەزمۇنى مۇنئوتتۇرىغا قويغان. بۇ نەزەرىيىنى

 كائىنات پەيدا بولۇپ، يوقىلىپ، قايتا پەيدا بولۇشنى سانسىز قېتىم تەكرارالپ تۇرىدۇ--

كۆپلىگەن كائىناتالر بىر چوڭ ھەجىمنىڭ ئىچىدىكى چەكسىزلىككە سوزۇلغان يالتىراقالردىن --

 تنى تەشكىل قىلىدۇ تەركىب تاپقان بولۇپ، ھەر بىر يالتىراق بىر كائىنا

ئۆلچەملىك -3باشقا -بىرى بىلەن سوقۇشقانغا ئوخشاش، باشقا-نېپىز قەغەزلەر شامالدا بىر--

 قۇشىدۇ وبىرى بىلەن س-كائىناتالر بەزىدە بىر

قۇشۇشتىن كېيىن ئېنېرگىيە ماددىالرنى پەيدا قىلىپ، بىزگە تونۇشلۇق بولغان بىر وھەر بىر س--

 يۇلتۇز ۋە پالنېتىالر بارلىققا كېلىدۇ  كائىنات، يەنى گاالكسى،

بۇ خىل ئەھۋال تەخمىنەن ھەر بىر تىرىليون يىلدا بىر قېتىم يۈز بېرىدۇ )مۇشۇ پەرەز توغرا بولسا، --

 پىرسەنت ئۆمرى بار بولىدۇ(  99.9بىزنىڭ كائىناتنىڭ يەنە 

 يدۇ.پارتىالش ۋاقىت بىلەن بوشلۇقنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى بولما بۇنداق چوڭ--

 

 يۆنىلىشى ۋاقىتنىڭ، بولۇپ يوق يۆنىلىشى بوشلۇقنىڭ: [10]( رەسىم-1) دەيدۇ مۇنداق كارول سىن

 ۋاقىتنىڭ. ىدىئ تۆۋەن ناھايىتى تەكشىلىگى ئۇنىڭ، كەلگەندە بارلىققا يېڭى كائىنات. بولىدۇ بار

« ەڭپۇڭلۇقت» خىل بىر ئاخىرى ئەڭ، مېڭىپ ئۆسۈپ دەرىجىسىمۇ تەكشىلىك ئۇنىڭ بىلەن ئۆتۈشى

 چوڭىيىش تېز دەك «شار ئۇرۇلغان يەل» بىر كائىنات كەلگەن بارلىققا يېڭى. كەلگەن ھالەتكە

(inflation )بوشلۇقتا بولغان ئىگە گە «ئېنېرگىيە قاراڭغۇ».  ئۆتكۈزىدۇ بېشىدىن ئۆز باسقۇچىنى 

 كائىناتالرنىڭ بۇ.  ىنمۇمك بولىشى بەرپا كائىناتالر يېڭى كۆپلىگەن، بېرىپ يۈز «چوڭىيىش» ئاشۇنداق

 كېڭىيىپ ۈمەڭگ بولسا قالغانلىرى. كېتىدۇ تۇزۇپ، ئايلىنىپ ئۆڭكۈرگە-قارا، كىچىكلەپ بەزىلىرى

 كەلتۈرىدىغان بارلىققا كائىناتالرنى يېڭى، قىلىپ ھاسىل «بوشلۇق» يېڭى بىلەن شۇنىڭ. ماڭىدۇ

 بىزنىڭكىگە ۋاقتى ئۇالرنىڭ، بېرىپ يۈز پارتىالشالرمۇ-چوڭ باشقا بىزنىڭكىڭدىن. ھازىراليدۇ شارائىتنى

، بولغان مەۋجۇت تارتىپ بۇرۇندىن كائىناتالر.  مۇمكىن بولىشىمۇ ماڭغان يۆنىلىشكە قارشى-قارىمۇ

 . بولىدۇ شۇنداق كېيىنمۇ بۇندىن

خۇددى كۆپ كائىناتالر پەرەزلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان كىشىلەرنىڭ ئىنتايىن كۆپ بولغىنىدەك، ئۇ 

نى رەت قىلىدىغان ۋە ئۇالرغا قارشى تۇرىدىغان كىشىلەرمۇ ئىنتايىن كۆپ بولۇپ، بۇ پەرەزلەر
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پەرەزلەرنىڭ بەزى ئامىللىرى ھازىرغىچە ئىلمىي تەتقىقاتتا ئىسپاتلىنىپ بولۇپتۇ. لېكىن، ئۇ 

 پەرەزلەرنىڭ كۆپلىگەن تەرەپلىرى ھازىرمۇ تېخى بىر تەتقىقات باسقۇچىدا ئىكەن. 

ئاخىرىغا بۇ قېتىم توردىن تاپقان، كۆپ كائىناتالر پەرىزىگە ئائىت بىر قانچە مەن بۇ ماقالىنىڭ 

 پارچە رەسىملەرنى كىرگۈزۈپ قويدۇم. 

 

دېگەن ماقالىدىن « مىئراج ۋەقەسى ۋە كۆپ كائىنات پەرەزلىرى-ئىسرا»بۇ ماقالە ئەسلىدىكى )

 (ئېلىندى

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

[1] Multiverse 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse 

 

[2] 

http://www.astro.uu.se/~nisse/courses/kos2010/essays/filip/cyclic_univers

es.pdf 

 

[3] http://www.youtube.com/watch?v=GFMfW1jY1xE 

 

 

 
 رەسىم-1

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse
http://www.astro.uu.se/~nisse/courses/kos2010/essays/filip/cyclic_universes.pdf
http://www.astro.uu.se/~nisse/courses/kos2010/essays/filip/cyclic_universes.pdf
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 دىن تالالنمىالرئىنكاسالرچۈشكەن 

 

 

ئاينىڭ -1يىلى -2016كۈنىدىن -25ئاينىڭ -7يىلى -2014مەن مەزكۇر كىتابقا ئىالۋە: 

كۈنىگىچە تەييارلىغان بىر قىسىم يازمىالرنى كىرگۈزدۈم.  بۇ ماقالىلەر ئەسلىدە تۆۋەندىكى تور -1

تىن كۆپرەك ئۇيغۇرچە مۇنبەرلەرگە چىقىرىلغان، ھەمدە ئۇ  5بەتلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 

 مۇنبەرلەرنىڭ ھەممىسىگە خېلى كۆپ ئىنكاسالر چۈشكەن ئىدى:

http://bbs.izdinix.com  

http://bbs.bagdax.cn  

http://bbs.misranim.com  

http://bbs.bozqir.com.cn  

 

ئەمما مەن بۇرۇن يۇقىرىدىكى تورالرغا چۈشكەن ئىنكاسالرنى ئۆز ۋاقتىدا ساقلىۋالماپتىمەن.  بۇ 

 بىرىدىنكى تور بەتلىرىنىڭ قېتىم مەزكۇر كىتابنىڭ ھۆججەتلىرىنى تەييارلىغاندا تەكشۈرسەم، يۇقىرىدى

چۈشكەن ئىنكاسالرنىڭ بىر قىسمىنى  ئاشۇ بىر تورغاباشقا ھەممىسى تاقىلىپ كېتىپتۇ. شۇڭالشقا بۇ قېتىم 

 تالالپ، بۇ يەرگە كىرگۈزۈپ قويدۇم. 

ۋە كائىناتتىكى يېڭىلىقالرغا  NASAيىلىدىن بۇرۇن يوللىغان -2014مەن ئۇيغۇرچە مۇنبەرلەرگە 

ازمىالر خېلى كۆپ بولۇپ، خەۋەر خاراكتەرلىك ئۇ يازمىالرنىڭ ۋاقتى ھازىر سەل ئۆتۈپ ئائىت قىسقا ي

 كەتكەن بولغاچقا، ئۇالرنى بۇ تور كىتابقا كىرگۈزمىدىم.  

 

 

 ئالەم بوشلۇقىدىكى سەپەر ۋە نىسپىيلىك نەزەرىيىسى

 

ىمۇ يوقۇرى پەللىسىدە پەننىڭ يەن-ئىلىم ... ئىسىل تېمىلىرىڭىزغا تەشەككۈر، بىلىمخۇمار ئاكا! (1)

 nijat0220 چاقنىشىڭىزغا اللە مەدەتكار بولغاي!

 

بۇندىن مىڭ يىل بۇرۇن ياشىغان بوۋام  ئىزدىنىش توغرۇسىدا گەپ بولغاندا، كىتاپ ئوقۇش،  (2)

قېتىم ئوقۇپ بولۇپ يانا ئوقۇشۇم كېرەك دىگەن سۆز نىمىنى  40بىر كىتاپنى  فارابىنى ئەسلەپ قالىمەن،

قايتا ئوقۇۈاندىال كىتاپتىكى ئوي پىكىرنىڭ -ياخشى كىتاپنى قايتا دىغانلىغى بىزگە ئايان.چۈشەندۇرى

يوقۇرىدىكى ماقالىدىن  تىگىگە يىتىپ،شۇ ئوي پىكىرنى ئۆزىنىڭ ئوي پىكرىگە ئايالندۇرغىلى بولىدۇ.

ياشىغان فارابى  بىز فىزىكا ۋە ئاستۇرونومىيەگە ئائىت نۇرغۇن بىلىملەرگە ئىگە بولدۇق. مىڭ يىل بۇرۇن 

ۋاقىت سەييارىلەرنىڭ » بوۋامنىڭ ئاستىرونومىيەگە ئائىت بىر جۇملە سۆزى مېنى دائىم ئويالندۇرىدۇ.
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كېيىنكىلەر شۇ  بوۋىمىز مىڭ يىل ئىلگىرى مۇشۇنچەلىك گەپنى قىالالپتۇ. ،«ھەركىتىدىن پەيدا بولغان

 nurosman بىلىمگە ۋارىسلىق قىاللمىغىنىمىز ئېچىنىشلىق ئەمەسمۇ؟

 

سوئال سورىماي، ۋاختىڭىزنى ئالماي  . قانداق ئەھۋالىڭىز؟! ئەركىنكائەلەيكۇمئەسساالمۇ  (3)

دېسەممۇ ئىلىم قىزغىنلىغى مېنى سىزنىڭ ۋاختىڭىزنى ئېلىشقا قىستاپ تۇرىۋالدى. زېھنىڭىزنى نۇر 

سىز. ئەجرىڭىز تېزلىگىدە ئىشلىتىپ، تىجەپ قالغان ۋاختىڭىزنى بىز ئۈچۈن داۋاملىق سەرىپ ئەتكەي

ئۈچۈن ئۇلۇغ ئالال بۇ دۇنيادىكى ۋاختىڭىزنى تېخىمۇ ئۇزۇن قىلغاي، ئۇ دۇنيادا چەكسىز ھايات ۋە 

 ھاالۋەت بىلەن سىزنى مۇكاپاتلىغاي!!!!!!!!!!!!!!!-ھوزۇر

ئەركىنكا، ماقالىڭىزدا ئاساسى زەرىچىلەرنى نۇر تېزلىگىدە ھەركەتلەندۈرۈپ، ئۇنىڭ سەرىپ 

لەن نورمال ئۆتكەن ۋاقىت ئوتتۇرسىدىكى پەرىق توغرىسىدا توختىلىپسىز. بۇ تەجىربە قىلغان ۋاختى بى

تەجىربىخانىدا يەنى يەر شارىدا ئىشلەنگەن بولسا ئۇنىڭ كۈزەتكۈچىسىمۇ يەر شارىدا دېگەن گەپ. 

يەر شارىدىكى كۈزەتكۈچى مەيلى ئۇ ئاسمان جىسىملىرىنى كۈزەتسۇن ياكى مىكرو زەرىچىلەرنى 

، ئۇ پەقەت بىرال خىل ئۆتكەن ۋاقىتنى ھېس قىلىشى كېرەك ئىدى. ۋاقىت پەرقىنى كەلتۈرۈپ كۇزەتسۇن

چىقىرىش ئۈچۈن كۈزەتكۈچى تەجىربىگە قاتناشقان ئاساسى زەرىچە بىلەن بىرگە ھەركەت قىلغاندىال 

 دۇ.ئاندىن نورمال ئۆتكەن ۋاقىت بىلەن سەرىپ بولغان ۋاقىت ئوتتۇرسىدىكى پەرىقنى تېپىپ چىقاالي

  سوئال؛ كۈزەتكۈچىنىڭ ئورنى نەدە؟

قوش كېزەكلەرنىڭ ياش پەرقىنى نەزىريە جەھەتتىن تېخىمۇ چۈشۈنۈشلۈك قىلىپ قايتا ئوتتۇرغا 

 kurt01 قويۇپ باقسىڭىز.

 

ادىتىنى   ئبالىالردا   كىتاپ   كورۇش   ادەت   قىاليلى،ئھەر  كۇنى   كىتاپ  كۇرۇشنى    (4)

ۇنتۇپ   قالمايلى،،،،،،،،،،،،مەن  بۇگۇن  ئا  بولغۇچىالر   مەجبۇرىيتىمىزنى     انئ-اتائيىتىلدۇرەيلى،  

بىردىن  مودا  ياسانغان  بالىالر  -بۇ تويدا  بالىالر  بەك  كوپكەن ،  بىر بىر   خەتمە   تويغا  باردىم،

يمۇندەك   ما ،قىز  بالىالر  غەلىتە   كىينىشىپ،بۇلۇپمۇ  كەلگۇسىنىڭ   انىسى  بولغان  كچىك  

اال  چەكمەن  ئكۇزۇمنى    ويناشلرى،ئيۇزلىرىگە   گىرىم  قىلىپ  وتتۇردىن   چۇشمەي   

لىكىن   بۇگۇنكى   ەكەلمەيمەن.ئقىلۋەتتى،راستىنى  دىسەم  مۇنداق   سۇرۇنالرغا   باالمنى  ھەرگىز  

چۇنكى   ك  كىشىلەر ئىدى.الى  مەكتەپ   وقۇغان    مىنىڭ  نەزىرىمدە   بىلىملىئسۇرۇنغا  كەلگەنلەر  

ئىچىلۋاتقان   ،مەن  ھەيران  قالدىم  توي  ئىگىسىمۇ   مەلۇم  دوختۇرخانىدا   ئىشلەيتى،

بالىالر  مۇشۇنداق  مۇھىتتا   چوڭ  بولسا   ،،،،،،،،،،،ۇالرنىڭ    وينۇلۋاتقان  تانسىالر،ئھاراقالر،

 manmanqi كەلگۇسى   قانداق  بۇالر؟

 

ئەپەندى كۆپ جاپا تارتىپسىز. ئالالھ ئەجرىڭىزنى بەرسۇن... بىزلەرنى  ئەركىن سىددىق  (5)

 تېخىمۇ مول بىلىملەر بىلەن خەۋەردار قىلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن..سىزگە كۆپ رەھمەت.

  رۇزى مۇھەممەد تۇردى مۇئەللىم ئاالقىلىشىش نۇمۇرىڭىزنى قالدۇرۇپ قويغان بولسىڭىز.

 umud87 

 

=================== == ======================= 
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 27-2-2015دا خەۋەر قىلىندى ژۇرنىلى NASAمەن قىلغان يەنە بىر يېڭىلىق 

 

 baburshah پەخىرلەن ئالىمىڭدىن ئۇيغۇر ۋەتىنى! (6) 

 

دېگەن بۇ مىللەت نامىنى دۇنياغا « ئۇيغۇر»ئەركىن ئاكا سىزنىڭ ئۇتۇقلىرىڭىز ئارقىلىق  (7)

 nurahmat18 .مەت ئېيتىمىزتونۇتقانلىقىڭىز ئۈچۈن رەخ

 

 orkex سىز بىزنىڭ پەخىرىمىز ،ياشاپ كىتىڭ قەدىرلىك ئۇيغۇر ئالىم . (8)

 

داۋاملىق مىننەتدار بولدۇم.  بۇ يېڭىلىقنى باللىرىمىغا يەتكۈزدۇم. مەن ۋە مېنىڭ باللىرىم  (9)

 desertstorm سىزىدىن ئېلھام ئېلىۋاتىمىز. رەھمەت.

 

سىز ۋە سىزدەك ئالىملىرىمىز بولغانلىقىدىن كۆڭلىمىز توق  ز ئۇستاز.سىزدىن پەخرلىنىمى (10)

 suriyyah0427 .ئۇلۇغ ئالالدىن سىزگە تىخمۇ زور نەتىجىلەرنى تىلەيمەن تۇرىۋاتىدۇ.

 

سىزنىڭ تەتقىيقاتىڭىزنىڭ تىخىمۇ نەتىجىلىك بۇلۇشىنى، تىنىڭىزنىڭ ساغالم بۇلۇشىنى، ئۇزۇن  (11)

 karakulagga ىلىمدىن ئۇمىد قىلىمەن. ھارمىغايسىز ئەركىن ئاكا .ئۇمۇر كۇرىشىڭىزنى چىن د

 

تېخىمۇ كۆپ ھېكمەتلەرنى  سائادىتى، تىنچلىقى ئۈچۈن ئالال -ئىنسانىيەتنىڭ بەخت (12)

 a.kaxkiri ئالىمىمىزنىڭ دىلىغا سالغاي.

 

قويماي  ئەركىنكا ، سىزنىڭ يېڭى تىمىڭىزنى كۇندە كۈتىمەن ، بىرىنىمۇ تىما!!!ئىسىل  (13)

ئوقۇيمەن ، تېخى چۇشۇرۇپ ساقلىۋالىمەن ، باشقىالرغا كۆرسىتىمەن تېخى.... ئىشقىلىپ بۇالرنىڭ 

 LAQIN610 .ھەممىسى مېنىڭ قىزىقىش دائىرەمدىكى مەزمۇنالركەن

 

ھەر بىر يېڭى تېخنىكا _ ئەگەر ئۇ ، ئۇرۇشقا ئىشلىتىلمىسىال،  ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم!  (14)

اق مەنىۋىي ۋە ماددىي بايلىقى.ئالىممۇ ئىنسانىيەتنىڭ سۈيۈملۈك ئالىمى؛ ئەگەر ئۇ ئىنسانىيەتنىڭ ئورت

ئىنسانىيەتنى قىرغىن قىلىشقا ئشلىتىلسە، ئۇ دۇنياۋىي ئاپەت ۋە پىشكەللىك.ئالىممۇ مەيلى كىم 

 بولىشىدىن قەتئىينەزەر ئىنسانىيەتنىڭ دۈشمىنى بولىدۇ.

ئۆزىنىڭ نىمە  ىشىنىڭ بىلىمخۇمار ئۇستازدەك،ھەر بىر ك جۈملىدىن، مەن ھەر بىر ياشنىڭ،

نەتىجىلىرىنى نامايەن قىلىشىنى، خالىس  قىلىدىغانلىقىنى ئەمەس، ئۆزىنىڭ نىمە قىلىۋاتقانلىقىنى،

دىگەندەك بۇلۇشنى ئۈمۈد  «مەردنى مەيداندا سىنا» تەقدىم قىلىش روھىغا ئىگە بولۇشنى، خۇددى،

 قىلىمەن.
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ن قىلىش مۇنبىرى. قېنى تورداشالر، ئۇستازنىڭ>> شۇ <<تېمىسى باغداش تورى _ ئۆزىنى نامايە

 BURGA نەتىجىلىرىنى ئالماشتۇرۇپ باقايلى!!! -مۇناسىۋىتى بىلەن ئۆزىمىزنىڭ تېخنىكا 

 

ئەركىن سىدىق ئاكنىڭ ئىزدىنش تەتقىقات ئىچىدە ئۆتكەن ھاياتى نىمىدىگەن مەنىلىك  (15)

 كەلگۈسمىز ئۈچۈن سىزدەك باش قاتۇرۋاتقان، پ ئۈچۈن،مائارى ۋەتەن خەلق ئۈچۈن، ئاپىرىن، ھە!

ئائىلىڭىزگە  خەلق قەلب تۈرىدىن ئورۇن ئالغان ئالىم ساناقىلىق ؟! ئىالھىم ئىشلىرىڭىزگە بەركەت،

 panidunya نىمە ئۈچۈنكى سىز بىلەن گۈلەن ئوستازغا ھۆرمىتىم چوڭ . ئامانىلىق تىلەيمەن.

 

كەيپىياتىمىزمۇ خېلى ئىلمىيلىشىپ -غىنىنى ھېس قىغىنىمىزدا مىجەزئالىمالرنىڭ يېنىمىزدىال تۇر (16)

قالىدىكەن. بىلىمخۇمار ئاكىنىڭ ئىشلىرىغا تېخىمۇ كۆپ ئۇتۇق ، ئېزىز تېنىگە ساالمەتلىك ۋە 

 urkesh ئائىلىسىگە خاتىرجەملىك تىلەيمەن..!!

 

دىگەن « ۈنۈڭ بالىڭىزغا توغرا كۆي»ئەركىن ئاكا ، راست ، مەن ھېلىقى سىزنىڭ   (17)

يازمىڭىزنىڭ بىرىنجى قىسمىنى تاپالمىدىم ، سىز قالدۇرغان ئادېرىسالرنى ئاچسام ئېچىلمىدى ، مەن 

قايتا ئوقۇماقچىتىم ، چۇنكى مەن پات ئارىدا توي قىلىمەن ، شۇڭا باال  -ئۇالرنى ساقالپ قويۇپ ، قايتا 

ىرىڭىزنىمۇ ياقتۇرۇپ ئوقۇيمەن ، كەسپىم تەربىيىلەشكە تەييارلىق قىالي دىدىم. سىزنىڭ باشقا يازمىل

فىزىكا بولغاچقا ئۆزۇممۇ بەك قىزىقىمەن . ئەمما باال تەربىيىلەش دىگەندەكلەرگە بىزدەكلەر بەك خام 

ئىكەنمىز ، سىزنىڭ مۇشۇ توغرىلىق يازمىڭىز ماڭا بەك يارىدى ، شۇڭا ئېغىر كۆرمەي بىرىنجى قىسمىنىڭ 

پ قويغان بولسىڭىز ، رەھمەت ، يازما يازغان قوللىرىڭىزغا بەركەت ئېچىلىدىغان ئادېرىسىنى قالدۇرۇ

 LAQIN610 بەرسۇن!

 

ئەركىن ئاكا رەھمەت سىزگە ، سىزنىڭ يات ئەلدىكى ھەربىر نەتىجىڭىز بىزنىڭ چاڭقىغان   (18)

بولماقتا، سىزنىڭ پەن سەھەسىدە تېخىمۇ چوڭ ئۇتۇقالرغا « زەم-كەۋسېرى زەم» قەلبىمىزگە ھەرۋاقىت

ېرىشىشىڭىزگە ، بولۇپمۇ نوبېل مۇكاپاتىغا ساڭىل بولۇشىڭىزغا تىلەكداشمىز، ساالمەتلىكىڭىزنىمۇ ئ

 ئاسراڭ!

 

رەھمەت سىزگە قممەتلك ۋاقتڭىزنى ئاجرىتپ بىزنى مۇشۇنداق ئسل  .ىن ئاكائەرك  (19)

خزمەت  ئەسەرلەربلەن تەمنلەپ كلۋاتسز.ئەلۋەتتە ئامرىكدەك رىقابەت ناھايتى كەسكن ،تۇرمۇش ۋە

بېسمى  ئغر بولغان ئاشۇنداق بىر ئەلدە ۋاقتنى منۇت سكونت بۇيچە ئۇرۇنالشتۇرۇشقا توغراكلدۇ.مۇشۇ 

تىمنى يولالشقمۇ نۇرغۇن ۋاقت كىتدۇ.خەلقمىز سىزنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ.ئالالھ سزنڭ ئشلرىڭىزغا بەركەت 

 bura010 .ئاتا قلغاي .سىزگە ۋە ئائلڭىزگە مۇۋەپقەت ۋە بەخت تلەيمەن

 

 ئەركىن سىددىق ئاكىمىزغا مۇبارەك بولسۇن!! (20)

سۇئالىم: ئەركىنكا، سىلەر ياسىغان تېلىسكوپ يەرشارى ئوربىتىسىدا خىزمەت قىلىدىغان 

 تېلىسكوپمۇ ياكى يەر يۈزىدە خىزمەت قىلىدىغان تېلىېسكوپمۇ؟

تالىق پەرقى، ئەگەر ئويلىغىنىم ، سىز دېگەن نانومېتىر خاتالىقى ئەلۋەتتە بەك بەك بەك كىچىك خا
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چاپقۇن، يەر تەۋرەشلەرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ ، -بۇ تېلېسكوپ يەر يۈزىدە بولسا ئەلۋەتتە بوران

بوشلۇقتا بولسىمۇ ئەلۋەتتە ناھايىتى يۇقىرى تېزلىكتە يەرشارى بىلەن ماس قەدەملىك ياكى ئايرىم 

خاتالىق پەرقىگە زور تەسىرلەرنى يۆنىلىشتە مىخانىك ھەرىكەت قىلىدۇ ، بۇ تەبىيال تېلېسكوپنىڭ 

 كۆرسىتىشى مۇمكىن !!

ناھايىتى ئالدىراش ۋاقتىڭىزدىن ۋاقىت چىقىرىپ بىزگە مۇشۇنداق يېڭى بىلىم ، ئۇچۇرالرنى 

 pervaz يەتكۈزگىنىڭىزگە كۆپ تەشەككۈر ... ئالالھ بىلىمىڭىزنى تېخىمۇ زىيادە قىلسۇن!

 

ىرلىنىپ تىلغا ئالدىغان كىشلەرنىڭ بىرى سىز بولۇپ مەن باشقا مىللەتلەرنىڭ ئالدىدا پەخ  (21)

مەن ھەمىشە خىزمەت ئورنۇمدا بىزنىڭ ئاتاقلىق كىشىلىرمىز ئۇستىدە باشقا مىللەتلەر بىلەن  قالدىڭىز.

پاراڭلىشىپ قالمەن.بولۇپمۇ يىقىندا تىخى يىڭى كەلگەن ۋېنجولۇق بىر نەچچە خىزمەتدىشىم بار بولۇپ  

لۇق ھىچ نىمە بىلمەيدۇ،مەندىن توال سوئال سورايدىغان بولۇپ مەنمۇ زىرىكمەي ئۇالر ئۇيغۇرالر توغۇر

چۇشەندۇرمەن. بىزنىڭ ئاتاقلىق تارىخى سەخىسلىرمىز ۋە ھازىرقى بار بولغان داڭلىق كىشىلىرمىزنى 

ئامال بار بىلىشىمچە ئۇالرغا چۇشەندۇرمەن.سىز دەل شۇالرنىڭ بىرسى بولۇپ قالدىڭىز.ئەمما 

تىت -ڭ چەكلىك بولىشى تۇپەيلى يەنىال بەزى كىشىلىرىمىزنى تولۇق چۇشەندۇرەلمەي تىتسەۋيەرىمنى

بولمەن.مىنى كەچۇرۇڭ مەن سىزنى بۇرۇن راستىنال تونىمايدىكەنمەن پەقەت بۇ مۇنبەر ئارقىلىق سىزنى 

لدۇرۇپ ئاز توال چۇشۇنۇپ قالدىم.ئەگەر خالىسىڭىز ئۇزىڭىز توغۇرلۇق ھەم قىسقىچە تەرجىمالىڭىزنى قا

قويسىڭىز تولمۇ خۇرسەن بوالتتىم. سىزدەك بىر ئۇيغۇر پەخىرى ئوغالنىمىزنى تىخىغىچىال تونىماي ۋە 

بىلمەي،ئىش ئىزلىرىڭىزدىن خەۋەرسىز يۇرشلىرممۇ بەلكىم بىر تولىمۇ كۇلكىلىك ئىش بولىشى 

 ىك بىلەن سورايمەن.مۇمكىن.تورداشالرنىڭ ماززاق قىلماسلىقىنى ۋە ئەيىپكە بۇيرىماسلىقىنى توۋەنچىل

tokuztara 

 

 ئالىمدۇر دۇنيانىڭ ئىنساننىڭ جېنى،  (22)

 ئالىمالر ئالىمنىڭ بىلەر قەدىرىنى.

 يۇرتىمىز ئالىمنىڭ ئەدىپنىڭ كانى،

 قېچىشىپ، بېسىلىپ.

 قالمىدى ھالى.

uyultash 

 

ەيمەن ،، ئەركىنكامنىڭ ئىشلىرىغا ئۇتۇق ، ئائىلىسىگە بەخىت ، تىنىگە ساالمەتلىك تىل  (23)

ئەركىنكا سىزنىڭ كىچك پېئېل ، كەمتەر مىجەزىڭىز ھەرقانداق كىشىنىڭ ئۆگىنىشىگە ئەرزىيدۇ ، ... 

 toyota ھەممىمىز سىزنى بەك ھۆرمەتلەيمىز ، سىز بىزنىڭ پەخرىمىز.

 

، ىسزدىن مەڭگۈ پەخىرلىنىمىز، سۈيۈنىمىز، ئەزىز تىنىڭىزگە ساقلىق. ئائىلە ئەركىنكا  (24)

 Aptapliq رىڭىزنىڭ ئىشلىرىغا ئاسانلىق تىلەيمىز.لىتاۋابات

= =========================== 
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 ئالەم تېلېسكوپىدا يەر تەۋرەشنى ئۆلچەش —مەن قاتناشقان بىر يېڭىلىق 

 

ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم ئەركىن ئاكا! ئۇلۇغ ئالالھدىن تىنىڭىزنىڭ ساق ، ئىشلىرىڭىزنىڭ   (25)

ىڭىزگە خاتىرجەملىك بولىشىنى تىلەيمەن . بەلكىم بۇ تىمىڭىزغىمۇ باشقا ئوڭۇشلۇق بولىشىنى ، ئائىل

سۆزلەرنى قىلىشى  -تىمىللىرىڭىزدىكىگە ئوخشاشال دىن دۈشمەنلىرى كىرىپ زىتىڭىزغا تەگكىدەك گەپ 

مۇمكىن . شۇنداق ئەھۋالدا ئالالھنىڭ سىزگە كۈچلۈك ئىرادە ۋە سەبىر ئاتا قىلىشىنى تىلەيمەن . ھەم 

كىشىلەرگە ئارتۇقچە چۈشەنچە بىرىمەن دەپ زىھنىڭىزنى ئۇپىراتماسلىقىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن .  ئۇنداق

 چۈنكى ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە :

ئۇالر گاستۇر )يەنى گاس ئاڭلىمىغاندەك، ياخشىلىقنى ئاڭلىمايدۇ(، گاچىدۇر )يەنى سۈرە بەقەرە:  

لمەيدۇ(، كوردۇر )يەنى كور بولۇپ قالغاندەك، توغرا گاچا سۆزلىيەلمىگەندەك، ياخشى ئىشنى سۆزلىيە

 [18يولنى كۆرمەيدۇ(، شۇڭا ئۇالر )گۇمراھلىقتىن( قايتمايدۇ ]

 

كاپىرلەرنى ھىدايەتكە دەۋەت قىلغۇچى خۇددى مەنىسىنى چۈشەنمەي تاۋۇشىنى ۋە نىدانىال 

ئاڭالشتىن( گاستۇر، )ھەقنى ئاڭاليدىغان چاھارپايالرنى چاقىرغان ئادەمگە ئوخشايدۇ )كاپىرالر ھەقنى 

 [171سۆزلەشتىن( گاچىدۇر، )ھەقنى كۆرۈشتىن( كوردۇر، ئۇالر )ۋەز ـ نەسىھەتنى چۈشەنمەيدۇ ]

uighurbizz 

 

ئەركىن ئاكامنىڭ تىخىمۇ يۈكسەك پەللىگە يىتىشىگە تىلەكداشمەن. بىلىم كۈپەيگەنچە   (26)

تەتقىقات بىلەن شۇغۇلالنغان ئالىمنىڭ  تىخىمۇ مول نەتىجە قازىنىدىغان گەپ، شۇنچە يىلالردىن

كاللىسى غايەت زور كىتاپخانىدىكى بىلىم ئامبىرىغا ئۇخشايدۇ، كىتاپ جىم تۇرغان بىلەن ئالىمنىڭ 

بىلىم يوق يەردە نادانلىق  كاللىسى جىم تۇرمايدۇ. شۇنىڭ بىلەن تىخىمۇ يىڭى نەتىجىلەر يارىتىدۇ.

 ablimitt ئۆزىنى بىلىم دەپ ئاتايدۇ .

 

ئۇيغۇرالر مۇشۇنداق تىيمىڭىزغا ئېھتىياجىلىق. داۋاملىق يوالپ تۇرغايسىز، ئۇيغۇرالرنىڭ    (27)

پەن بىلەن شۇغۇلىنىۋاتقانلىقى، يەنى سىلدەك دوكتۇرمىز بارلىقىنى بىلدۇرۇپ قۆيغىنىڭىز -دۇنيادا   ئىلىم 

 uygurmen2 بىز ئۇچۇن شەرەپ.

 

بار ، يەر تەۋرەشنى ئالدىن بىلىش ھاۋارايىدىن  بىلىمخۇمار ئاكىمىزدىن شۇنى سورىغۇم  (28)

ئالدىن مەلۇمات بەرگەنگە ئوخشىمايدۇ ، ھاۋارايىنىغۇ بۇلۇت خەرىتىسىگە ئاساسەن بىرنەچچە كۈنلۈك 

ياكى بىر ئايدىن كىيىنكى ھاۋارايىنى ئالدىن ھېسابلىغىلى بولىدۇ ، ئەمما يەر تەۋرەش يەرشارىنىڭ 

نەتىجىسى تۇرسا ، ئۇنىڭ ئۈستىگە ھەرقايسى يەرقاتالملىرى شۇنداقال ئىچكى قىسىمىدىكى ئۆزگىرىشنىڭ 

ھەرقايسى جايالردىكى يەر بۆلەكلىرىنىڭ مىخانىك كۈچىنىشچانلىقى ھەمدە كۈچكە ئۇچراش ئەھۋالى 

ئوخشاش بولمىغان ئەھۋالدا سىلەر قانداق قىلىپ شۇ جايدا يەر تەۋرەيدىغانلىقىنى ئالدىن پەرەز 

لىتوسفېرانىڭ ئاستىدىكى يۇمشاق ئېقىم قەۋىتىنىڭ ئايلىنىش ، يۆتكىلىش ئەھۋالىنى  قىلىسىلەر ؟ ۋەياكى
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بايقايدىغان تېخنىكىغا ئىگە بولۇپ بولدۇڭالرمۇ يا ؟ ۋەياكى مەلۇم بىر جاينىڭ پۈتكۈل لېتوسفىراسىنىڭ 

تېمىڭىزغا  ئۆلچەملىك مودېل ئۇچۇرىنى تۇرغۇزۋالدىڭالرمۇ قانداق ؟ يۇقارقى تەتقىقات 3تولۇق بولغان 

ھالىتىنىڭ ئۆزگىرىش ئەھۋالىنى -نىسپەتەن مۇشۇ بىرقانچە چۈشەنچەم ئېنىق بولمىدى . يەريۈزى شەكىل

رەسىمگە تارتىش ئۇچۈن چوقۇم شۇ جايدا يەر تەۋرەيدىغانلىقىنى ئالدىن بىلىش زۆرۈر،ئەمما خەلقئارادا 

سەۋىيىدە ئىكەنلىكى ماڭا  يەرتەۋرەشكە نىسپەتەن ئالدىن مەلۇماتقا ئىگە بولۇشنىڭ قانچىلىك

 Pishamsan نامەلۇم .

 

 ئەلەيكۇم!-ئەسساالمۇ

مېنىڭ كەسپىم يەر تەۋرەش ئىلمى ۋە جۇغراپىيە قاتارلىق كەسىپلەرگە ئانچە يېقىن ئەمەس.  

شۇڭالشقا مەن يەر تەۋرەش ساھەسىدە چوڭقۇر ئىلمىي پىكىر قىاللمايمەن.  مەن بۇ يەردە پەقەت 

 قىسقىچە ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتەي.ئۆزەمنىڭ چۈشەنچىسىنى 

ئالەم تېلېسكوپى ئارقىلىق يەر تەۋرەشتىن كېلىپ چىققان يەر يۈزى دولقۇنىنى ئۆلچەش ئىشىنى 

بالغىچە بولۇشى كېرەك.  بىر يەردە قاتتىق  8-7بالدىن  4ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن يەر تەۋرەش دەرىجىسى 

ېتىم بوشراق تەۋرەپ، ئاندىن قاتتىق تەۋرەپ، يەر تەۋرەش يۈز بەرگەندە، بەزىدە يەر ئالدىدا بىر ق

ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە كۆپ قېتىم بوشراق تەۋرەپ، ئاندىن توختايدۇ.  بەزىدە ئەڭ ئالدىدا ئەڭ 

قاتتىق تەۋرەپ، ئاندىن كۆپ قېتىم بوشراق تەۋرەيدۇ.  بەزىدە يەر ئالدى بىلەن كەينىدە بوشراق 

بال،  6قېتىم -2بال تەۋرىگەن بولسا،  7قېتىم -1يەر   تەۋرەپ، ئوتتۇرىسىدا ئەڭ قاتتىق تەۋرەيدۇ.

قېتىمقى يەر تەۋرەشكە ئۈلگۈرەلمەسلىكىمىز مۇمكىن، ئەمما -1بال تەۋرىشى مۇمكىن.   بىز  5قېتىم -3

 قېتىملىقىغا ئۈلگۈرىمىز.-3ۋە  -2

 يەر تەۋرەشتىن ئالدىن مەلۇمات بېرىش جەريانى ھەقىقەتەنمۇ ناھايىتى مۇرەككەپ جەريان. 

( نى تولۇق Earthquake fault zoneئامېرىكا ئۆزىدىكى يەر تەۋرەش يېرىقلىرى رايونلىرى )

بىلىدىغان بولۇپ، مېنىڭ پەرىزىمچە ئالەم تېلېسكوپى ئارقىلىق ئېرىشكەن ئۇچۇرالرنى يەر تەۋرەش 

الدىن رايونلىرىدا يۈز بەرگەن مىكرو ھەرىكەتلەر بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، مەلۇم بىر يەر تەۋرەشتىن ئ

مەلۇمات بېرىش ئىقتىدارىنى ۋۇجۇتقا كەلتۈرىشى مۇمكىن.  بۇ مېنىڭ شەخسىي پەرىزىم بولۇپ، بۇ 

 aptor ھەقتە بۇنىڭدىن كۆپ پىكىر قاتناشتۇرۇشقا ئاجىزلىق قىلىمەن. كەچۈرۈڭ.

 

نىڭ nasaئەلەيكۇم ئەركىنكا! سىزدىن بىر نەرسىنى سوراپ باقاي دېگەن. مۇشۇ  ئەسساالمۇ (29)

ئادەم چىقارغىنى راستمۇ؟ بۇ توغرۇلۇق گۇمانالرنى سىزمۇ بىلىسىز ھەقىچان، بولۇپمۇ ئالەم  ئايغا

ئۇچقۇچىلىرى ئامېرىكىنىڭ بايرىقىنى ئايغا قادىغاندا بايراق نېمىشقا لەپىلدەيدۇ؟ رەسىمدىكى ئاي 

 بۇنىڭغا قانداق قارايدۇ؟nasaشارىنىڭ ئاسمىنىدا نېمىشقا بىرمۇ يۇلتۇز يوق؟ 

 

NASA 400ڭ ئايغا ئادەم چىقارغانلىقى راس.  بۇ قۇرۇلۇشقا قاتناشقان ئادەملەرنىڭ سانى نى 

مىڭ ئادەمنىڭ ئاغزىنى  400مىڭدىن كۆپ بولۇپ، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى يالغانچىلىق قىلىپ، ئاشۇ 

ھەسسە كۆپ بولۇشى  10تۇۋاقالش ئۈچۈن كېتىدىغان پۇل ئايغا ئادەم چىقىرىشقا خەجلىگەن پۇلدىن 

مىڭ ئادەمنىڭ ئۆز ۋەدىسىدە تۇرۇشىنى ھەرگىزمۇ ئەمەلگە ئاشۇرغۇلى  400شۇنداقتىمۇ ئاشۇ   مۇمكىن.

 بولمايدۇ.
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ئايغا قادالغان ئامېرىكا بايرىغىنىڭ رەختىنى تۆمۈر سىم كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ.  شۇڭا ئۇ شامالدا 

  لەپىلدەۋاتقاندەك كۆرىنىدۇ.

. رەسىم ئاپاراتلىرىنىڭ ھەممىسى ئايغا ئادەم چىققاندا ئاي شارىنىڭ كۈندۈزى چىققان

رەسىملەرنى كۈندۈزنىڭ نۇرى بويىچە تارتقان بولغاچقا، ئۇ رەسىملەرگە يۇلتۇز چۈشمىگەن.  لېكىن ئايغا 

بارغان ئالەم ئۇچقۇچىلىرى يۇلتۇزالرنى ئۆزلىرىنىڭ كۆزلىرى بىلەن كۆرگەنلىكىنى يەرگە چۈشكەندىن 

 aptor دا كۆپ قېتىم تىلغا ئالغان.كېيىنكى مۇخبىرالرنى كۈتىۋېلىش يىغىنلىرى

 

ئەركىنكا سىزنىڭ ئىنسانىيەت ئۈچۈن قىلىۋاتقان تۆھپىللىرىڭىزگە ئالالھ كۆپلەپ ئەجىر   (30)

 vmvt سىزنى ئالالھ يامان كۆزلەردىن ساقلىسۇن! بىرىشىگە ئىشىنىمەن...

 

ر تەۋرەشتىن ئالدىن بىلىمخۇمار ئەپەندىمنىڭ بىر قانچە يىل ئاۋال بىر يۈرتدېشىمىزنىڭ يە (31)

مەلۇمات بېرىشىنى ئالىمالرغا تونۇتالماي ئاۋارە بولۇپ يۈرگەنلىكى ھەققىدىكى ئەپسۇسلىنىپ يازغان 

بىر تور ماقالىسىنى ئوقۇغىنىم ئېسىمدە. كېيىن سۈرۈشتە قىلسام ئۇ يۈرتدېشىمىز ئىنتايىن ئاددىي ئىلمىي 

نى مۇتەخەسسىسالرغا تونىتىمەن « ات ئۇسۇلىئۇيغۇر يەر تەۋرەشتىن ئالدىن مەلۇم»ئۇسۇلى بولغان 

دەپ شەھەرلەردىن يۈز كېلومېتردەك يىراقتا بىر ئورمانلىق ئىچىدىكى بۇالق بېشىغا كۆچۈپ كېتىپ 

يالغۇز كۈزىتىش ئېلىپ بېرىۋاتقانمىش. بىر قانچە ئايدىن بۇيانقى كۈزىتىشىدىن بىلىشىمىزچە، مەلۇم 

يەر تەۋرەش ئۈچ ئايغىچە، يەنى ئۆكتەبىر ئاخىرلىرىغىچە  بالدىن ئارتۇق 4يەر تەۋرەش بەلۋىغىدا 

بالدىن تۆۋەن  4كۆرۈلمەيدۇ، دەپ ئېنىق ھۆكۈم قىلغانمىش. يەنى ئۇنىڭ ئالدىن مەلۇمات ئۇسۇلى 

ئاي بۇرۇندىن باشالپ  4-3تەۋرەشتە سەزگۈرلۈكىنى يوقۇتۇپ قويارمىش. ئەگەر يەر تەۋرەش ئاالمېتى 

كۈندۈزلەپ ھەر سائەتتە بىر كۈزىتىش قىلىش ئارقىلىق يەر تەۋرەش -كۆرۈلۈشكە باشلىغىنىدا كېچە

سائەت بۇرۇن ئۆلچىۋاالرمىش.  10-5پەيتىنى يېرىم سائەت ئېنىقلىقىدا ۋە يېرىم بال سەزگۈرلىكىدە 

شۇنداق بولغىنىدا بىلىمخۇمار ئەپەندىمنىڭ خىزمىتى ئۈچۈن خېلى چوڭ ياردىمى بوالتتىكەن. قانچە 

ن بولسا شۇنچە ئېنىق ئالدىن ئۆلچەش مۇمكىنمىش. ئالالھ سەۋەبسىز ۋە ئالدىن كۈچلۈك تەۋەيدىغا

 kizilkoruk شەپىسىز ھەرىكەت قىلىدىغان دۇنيا ياراتمايدىكەندە!

 

نى ئەسلى  «كەچۈرۈڭ»، يېزىپ مېنى خىجىل قىلىپ قويدىڭىزدېگەن سۆزنى « كەچۈرۈڭ»   (32)

رمەنلىك قىلىپ قويدۇم . ئۆزۈم ئوقۇتقۇچى ھەم مەن دىيىشىم كېرەك؛ كەچۈرۈڭ! ئالدىڭىزدا بىلە

ئوقۇغان كەسپىم جۇغراپىيە ئىلىمى بولغاچقا بۇ تېما تەتقىقاتىڭىزغا ئازراق بايان قاتناشتۇرۇپ قۇيدۇم 

ھەم بەزى ئىنچىكە نۇقتىالرنى بىلىۋالغۇم كەلدى ، ئۆزۈممۇ گېئولوگىيە ۋە سېيسمولوگىيىگە ئوتتەك 

 قىزىقىمەن .

ڭىزدىن تولىمۇ رازى بولدۇم ، ماقالىڭىزنى ئوقۇغاندا مەن پەقەت بىرىنچى بەرگەن چۈشەنچى

قېتىملىق يەر تەۋرەشنى كۆزدە تۇتۇپ قاپتىمەن ، ھەم ئامېرىكا قانداق قىلىپ تۇنجى يەر تەۋرەشنى 

 ئالدىن پەرەز قىلىدىغاندۇ دەپ خاتا ئويالپ قاپتىمەن .

ھرىمان قىلىپ تۇرغايسىز ، بىز بۇالرنى بارلىق تەجرىبىلىرىڭىزدىن داۋاملىق تۈردە ھەممىمىزنى بە

 Pishamshan ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىگە يەتكۈزۈپ تۇرىمىز !
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مەن پىچان لەمجىندىن، باشقىالر ھۇجۇم قىلسىمۇ سىز ئىنكاس يىزىۋاتقان تىما كىمنىڭ؟   (33)

ەپلەرنى سۆرەپ دەپ ئويلىشىڭىز كېرەك، ئىنكاسىڭىزنى تەھرىرلەپ قويسىڭزال ئىش پۈتتى، بەك سەت گ

 چىققىنىڭىز تۇغرا بولمىدى دىگەن گەپ...

سائەتلەر يۇتۇبى، تىۋىتتىر -سائەتلېرىمىزسىزمۇ خالىسىال ساالم-بىر دۇنياۋى ئالىمغا بىزنىڭ ساالم  

دىگەن يەرلەردە نۇپوزلۇق ئەربابالردىن ئۈزۈلمەي كېپ تۇرىدۇ. مەن چىغىمدا بۇرۇنالردا خەنزوچە 

 مەدھىيەلەرنى قۇبۇل قىپ تۇراتتىم...-ختاشمۇنبەر ۋە توپالردا ما

قانچە ياخشى -بۇ مۇنبەرگە نىمە دەپ كىرىدۇ دىسىڭىز سىز بىلەن مىنى دەپ كىرىدۇ، ھەر  

ياشىسىمۇ يەنە ئىككى تەڭگىگە خار بۇلىۋاتقان بىز خەلقىنى دىمىسە بىزگە ئىلىم ساھەسىدىكى 

ەن بىرگە باللېرىمىزنى يۇقىرى مەكتەپلەرگىچە يىڭىلىقالرنى ۋاختىدا سۇنۇپ خەۋەرلەندۈرۈپ قۇيۇش بىل

ئۇقۇتۇشقا ئىلھامالندۇرۇشقا كىرىدۇ، كۆرگەنسىز يازمىغان باال تەربىيسىگە ئائىت ماقالىلەر قالمىدى، 

شارائىتى يوقالر يىتىشىپ بۇاللمىسىمۇ شارائىتى بارلېرى مەۋھۇم دۇنيادا گىتادىكى ماشنىغا مەپتون 

 ي بالىسىنى ياخشى تەربىيلىسۇن دەۋاتىدۇ..بۇلۇپ ۋاقتىنى ئىسراپ قىلما

ablimitt 

 

 

 ماڭا يېڭىدىن بېرىلگەن مۇكاپاتالر ھەققىدە

 

 ئەقلىڭىزگە يەنىمۇ بەركەت ئاتا قىلسۇن. ئۇلۇغ ئالالھ تىنىڭىىزگە يەنىمۇ ساالمەتلىك، (34) 

نلىكىدىن يەنىال نىڭ تىلى شۇنچىلىك ئاممىباپ بولسىمۇ لېكىن بىلىم قۇرۇلمامنىڭ تۈۋەماقالىلىرىڭىز

ياخشى چۈشىنەلمىدىم.سىز قىلىۋاتقان ئىشالر بىزلەردىن بەكال يىراقتا بىلىنىدۇ.ھەر قېتىم سىزنىڭ 

 942830 ماقالىلىرىڭىزنى ئۇقۇسام  ئۈزەمنىڭ ۋاختىنى بەكمۇ ئەھمىيەتسىز ئۈتكەندەكال ھىس قىلىمەن.

 

ىرىكلەيمەن.ئالالدىن سزنىڭ ئالدى بىلەن ئەركىن سىدىق ئاكىمىزنىڭ ئۇتۇقلىرنى تەب  (35)

تىڭىزنىڭ ساالمەت،ئىمانىڭزنىڭ ساالمەت،قىرىنداشلىرىڭىزنىڭ،پەرزەتلىرڭىزنىڭ ساالمەت بولىشىنى 

)بىلگەجان( ئوخشاش ئىلىم دىڭىزدا  چىن كۆڭلىمدىن تىلەيمەن.شۇنداقال سىزگە ئوخشاش تۇرسۇنجانغا

كۆپ ئۆز قىرنداشلىرىغا -ەكلىرىدىن ئازدۇرئۇزىۋاتقان قىرنداشالرنىڭ ئوزنىڭ قىلۋاتقان ئىلمى ئەمگ

لىكىن  يۇلالپ تۇرسا گەرچە كۆپ سانلىق ئۇيغۇرلىرىمىز بۇ ئىلىمى ماقالىلەرنى تولۇق چۇشىنەلمىسەكمۇ،

 بىزدەك ئىلمگە قىزقىدىغان كىلىدغان روھى ئوزۇق تولىمۇ يۇقىرى بولىدىكەن.

ىكى قىرداشالرنىڭ ئۆزنىڭ ساغالم چەتئەللەرد ئىچكىردىكى، شۇڭا مەيىلى ئۆز دىيارىمىزدىكى،

 0ISTAKAN998بولغان ئىلمى ئەمگەكلىردىن كەڭ خەلقىمىزگە سۇنىشنى سەممى ئۆمد قىلمەن! 

 

سىزدىن پەخىرلىنىۋاتىمەن، مەنال ئەمەس پۈتۈن ئۇيغۇرالر سىزدىن پەخىرلىنىمىز ، ياشاپ   (36)

 فەخرىي .سىز مىللىتىمىزنىڭ پەخرى ....كېتىڭ 
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ئاكا، سىزگە كۆپ رەھمەت. سىزنىڭ يازمىللىرىڭىز ھەم قولغا كەلتۇرگەن ئەركىن   (37)

نەتىجىلىرىڭىزدىن داۋاملىق ئېلىھام ئېلىپ، مەدەت تېپىپ ئۆزەمنى ، باللىرىمنى ھەم ئەتراپمىدىكى 

ئىلىمخومار كىشلەرنى رىغبەتلەندۇرۇپ كىلىۋاتىمەن. سىزگە  ئۇلۇغ ئالالھ تېخمۇ كۆپ نەتىجىلەرنى ئاتا 

 desertstorm !قلغاي

 

سىزنىڭ مۇشۇنداق نەتىجىللىرىڭىز بىزنى پەخىرلەندۈرسە يەنە بىر تەرەپتىن خىجىللىق   (38)

 bahitlik88 ئىلكىدە ئۆزىمىز توغرىسىدا چوڭقۇر ئويلىنىشىمىزغا ئىلھام بولدىكەن !!!

 

.. ھەقىقى يىتۈك ئالىمىمىزدىن ھەممەيلەن پەخىرلەنمەي تۇرالماپتۇق،بەكمۇ خوشالمەن..... (39)

 ئالەمشۇمۇل مۇكاپات ساھىبىنىڭ ئۆز مىللىتىمىزدىن چىقىشى ئادەمنى بەكال خوشال قىلدى...

بىزنى  ئەركىن ئاكا ھازىرچە بىز پەقەت سىزگە تىلەك تىلەشتىن باشقىنى قىلىپ بىرەلمەيۋاتىمىز،

پ چىقىشىنى كەلگۈسىدە ئورنىڭىزنى باسىدىغان نۇرغۇن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ يىتىشى ... كەچۈرۈڭ

 تىلەيمەن!!!

ئىز باسارلىرىڭىزنىڭ كۆپلەپ يىتىشىپ چىقىشغا ئاسانلىق بىرەر!!! كۆپلىگەن  ئۇلۇغ ئالالھ،

 vmvt پەرۋىشكار ئۇستازالرنىڭ ئەجرىنى مىۋىلەندۈرەر!!! ئانىالر،-مىللەت سۆيەر ئاتا

 

ۇرىشىڭىزنى ئەركىن ئاكا،سىزنىڭ مۇشۇنداق خەۋەرلەردىن بىزنى ۋاختىدا خەۋەرلەندۈرۈپ ت

 بەكمۇ ئارزۇ قىلىمىز...

 شۇڭا سىزنىڭ مۇۋەپپىقىيەتلىرىڭىزنى، سىزنىڭ ئىدارىڭىزدا پەقەت سىز بىرال ئۇيغۇر ئىكەنسىز،

ئېالن قىلدى دىگەندىمۇ  ماقالىلىرىڭىزنى  يەنە بىر ئۇيغۇرنىڭ يېزىپ تورغا چىقىرىشى بەسى مۈشكۈل،

 مۇكەممەل چىقماسلىقى مۈمكىن... سپىلىكى كۈچلۈك،بەلكىم پەقەت ئۆزىڭىز بىرقوللۇق يازغاندەك كە

 يەنە بىر تەرەپتىن مىنىڭچە سىزنىڭ بۇ ماقالىلىرىڭىزنىڭ تارىخى قىممىتى بەكمۇ يۇقىرى...

كەلگۈسىدىكى ئەۋالتالرنىڭ ئەينى ۋاقىتالردا ئۆزمىللىتىدىن مۇشۇنداق كاتتا ئالىمالرنىڭ 

ئىنسانىيەت  لەر بىلەن ھەمنەپەس بولغانلىقىدىن،پەننىڭ ئەڭ چوققىسىدىكى-چىققانلىقىدىن، ئىلىم

ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم خىزمەتلەرنى قىلغانلىقىدىن ... خەۋەردار بولغىدەك،ھىچ بولمىغاندا ئىلھام بولغىدەك 

 ئۇچۇرالرغا ئىرىشىشى بەكمۇ مۇھىم ...

ەن...سىزنىڭ ھەر بىر ماقالىڭىزنىڭ تارىخىمىزدا ئىنتايىن مۇھىم ماقالىالر بۇلۇپ قېلىشىغا ئىشىنىم

تىرىشچانلىقىڭىزدىن ھەقىقەتەن تەسىرلىنىمەن...ئاشۇ كىچىككىنە ۋاقىتالرنى ئىنتايىن تىجەشلىك بىلەن 

سىزگە پۈتكۈل ئۇيغۇر قېرىنداشالردىن ئالىي  پايدىلىنىشىڭىزغا ھەممەيلەن تەسىرلەنمەي تۇرالمايمىز...

 vmvt ئېھتىرام بىلدۈرىمىز ھەم بىلدۈرىشىمىز كېرەك!!!

 

گەرچە تىمىدىكى  تۇرمۇشىڭىزغا خاتىرجەملىك تىلەيمەن. تىنىڭىزغا ساالمەتلىك،  (40)

پەن ساھەسىدە ئۇتۇق -مەزمۇنالرنى ئوقۇپ دىگەندەك چۈشىنەلمىگەن بولساممۇ،سىزنىڭ  ئىلىم

 ankar528 قازىنىۋاتقانلىقىڭىزدىن پەخرلەندىم.

 

ر ئىكەن. سىز ئوپتىكا ئىلمىدە ھازىر ھەقىقەتەن ئادەمنىڭ ئەقلىنى الل قىلىدىغان بىلىملە  (41)
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دۇنيانىڭ ئالدىنقى قاتارىدا تۇرىۋاتىسىز.شۇنداق ئالدىراش تۇرۇپ ئاممىباپ تىلدا بىزگە ئالەم 

سىزگە ساالمەتلىك ھەم ئۇزۇن ئۆمۈر  .ىلمى توغرىسىدا چۈشەنچە بىرىپسىزبوشلۇقى ۋە ئوپتىكا ئ

مىليون كىلومىتىر ئىكەنلىگىنى  150تەخمىنەن  تىلەيمەن .بۇ ماقالىدىن مەن بىر يورۇقلۇق يىلىنىڭ

 compass بىلىپ يەتتىم .

 

 karluk007 تە چاقنىغان پەخرىمىز ئەركىن ئاكىنىڭ ئىشلىرىغا ئۇتۇق تىلەيمەن.كۆك   (42)

 

يىلدىن بۇرۇنقى ھالىتىنى كۆرىمىز.  ئەگەر نۇرنىڭ  4.26بىز ھازىر ھېلىقى يۇلتۇزنىڭ  (43)

يىل ئىلگىرىكى  2.13ھەسسە تېز بولغان بولسا، بىز ئۇ يۇلتۇزنىڭ ھازىرقىدىن  تېزلىكى ھازىرقىدىن بىر

 ھالىتىنى كۆرەلەيتتۇق.  

 

كۆپ رەھمەت!  ماڭا بىر قېتىم ئىچكىرىدە ئوقۇۋاتقان -سىزگە ۋە باشقا بارلىق قېرىنداشالرغا كۆپتىن

دەپ ئاتىلىدىغان « ۇپپىسىئەركىن سىدىقتىن ئېشىپ كېتىش گۇر»ئوقۇغۇچىالردىن بىر گۇرۇپپا ئۇكىالر 

بىر گۇرۇپپا قۇرغانلىق توغرىسىدا ئېلخەت كەلگەن ئىدى.  مەن ئۇنىڭدىن ئالەمچە خوشال بولغان 

چوڭ ئىشالرنى قىلىدىغان ئادەم بولۇش ئۈچۈن ناھايىتى پىالنلىق ۋە -ئىدىم.  كەلگۈسىدە چوڭ

 رنى ئۆز غايىلىرىگە يەتكۈزسۇن!سىستېمىلىق تىرىشىۋاتقان ئۇكىالر ئاز ئەمەس.  ئالالھ ئاشۇ ئۇكىال

 

رەھمەت سىڭلىم! ئىنكاسىڭىزدىن ناھايىتى سۆيۈندۈم.  ئامېرىكىدا ئۇزۇن مۇددەت ياشىغان، 

ئۆزى تۈرك، ئايالى ئۇيغۇر، ئامېرىكىدىكى تۈركلەرنىڭ ئەھۋالىدىن ياخشى خەۋىرى بار بىر 

ىكىلىق ئورۇندا دا ماڭا ئوخشاش بىر رەسمىي تېخن NASAئاكىمىزنىڭ دەپ بېرىشىچە، 

قېتىم  2ئىشلەيدىغانالردىن مەندىن باشقا تۇركىي خەلق كىشىلىرى يوق ئىكەن.  بىزنىڭ ئىدارىگە 

پات -ئاشتى ساالھىيىتىدىكى تەتقىقاتچىالر كەلدى.  مەن ئۇالر بىلەن پات-تۈركىيەدىن دوكتۇر

داقالردىن بىرسىمۇ يوق. ازىر ئۇنكۆرۈشۈپ، ئۇالر بىلەن بىللە چۈشلۈك تاماق يەپ تۇردۇم.  ئەمما ھ

بويىچە ئامېرىكىدا تۇرۇپ قالماقچى بولغان، مەن « مۇتەخەسسىسلەر كاتېگورىيىسى»ئۇالرنىڭ بىرسى 

( يېزىپ Recommendation Letter« )تەشەببۇسنامە خېتى»ئۇنىڭ ئۈچۈن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە 

 رسىتېتىدە پروفېسسورلۇق قىلىدۇ.  بەردىم.  ئۇ ھازىر كالىفورنىيەدىكى بىر كالىفورنىيە شتاتى ئۇنىۋې

 

دەپ ئاتىلىدىغان ئىككى ئالەم ئۇچقۇرىنى كائىناتتىڭ « Voyager»يىلى -1977ئامېرىكا 

ئىككى يۆنىلىشىگە قارىتىپ ماڭدۇرغان.  ئۇالر توختىماي سىرتتا قارىتىپ تاشقىي پالنېتىالرنىڭ 

ھەمدە ئۆزلىرى قوبۇل قىلغان سىگنالالرنى  ئادەملىرى بىلەن ئاالقىلىشىدىغان سىگنال تارقىتىپ تۇرىدۇ. 

يەر يۈزىگە ماڭدۇرۇپ تۇرىدۇ.  ئۇالرنىڭ بىرسى يېقىندا قۇياش سىستېمىسىدىن چىقىپ كېتىدىغان 

 aptor چېگرىغا يېتىپ باردى.  ئەمما، تېخىچە تاشقىي پالنېتا ئادەملىرىدىن خەۋەر يوق.

 

رىشكەن مۇۋەپپەقىيەتلىرىگە مۇبارەك ئالدى بىلەن ئې ،ئۇستازئەسساالمۇ ئەلەيكۇم   (44)

بىز ئىلىم پەننىڭ ئەڭ يۈكسەك چوققىسىدا، دۇنيادىكى كاتتا ئالىمىالر قاتارىدا ئۆزلىرىنىڭ  بولسۇن،

پاراسىتىنى نامايان قىلىۋاتقان،شۇنداقال ھەر ۋاقىت رىشىتى بىزدىن ئايرىلىپ باقمىغان -ئاجايىپ ئەقىل 
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شات ئابباس بورھان، تۇرسۇنجان، تاشپۇالت روزى، مايسەم شۆھرەت مۇتەللىپ ،ئەركىن سىدىق ،رى

روھىمىز غالىپ، باغرىمىزدا لىق  قەددىمىز تىك، قاتارلىق ئالىمىلىرىمىز بولغاچقا مەغرۇر، مۇتەللىپ ...

 ئۈمىد.

ئالالھىمىزدىن سىلەرگە تېخىمۇ كاتتا كۈنلەرنى ئاتاقىلىشىنى  بىز سىلەردىن پەخىرىلىنىمىز،

 5sawr5 تىلەيمىز .

 

 ئاكا!ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم، ئەركىن سىددىق  (45)

ئىرىشكەن مۇۋەپپىقىيەتلىرىڭىز گەرچە ئۆز تىرىشچانلىقىڭىزنىڭ نەتىجىسى بولسىمۇ ، ئۆز مىللىتى 

بىلەن تەڭ بەھىرلىنىش ئۆزى بىر پەزىلەتتۇر . مۇبارەك بولسۇن ! بۇندىن كىيىنكى ئىشلىرىڭىزغا ئۇتۇق 

ۇمىيەگە شۇنداق قىزىقىمەن ، چۈنكى ئۇمۇ ئالالھقا ئىشەنگەن مۇسۇلماننىڭ مەن ئاسـتىرۇن تىلەيمەن! 

چىگرا -پەننى خۇراپاتلىق دەپ دىن بىلەن ئىككىسى ئارىسىغا چەك -ۋەزىپىسى ئىدى . بىراق بىز ئىلىم

ئايرىغان كۈندىن باشالپ زامان بىزگە كۈلۈپ باقمىدى . ئەمەلىيەتتە ئىسالمىيەتنىڭ ئەڭ گۈللەنگەن 

 ئەسىرلەرنىڭ ئالدى كەينى ئىدى . -10پەننى دىننىڭ بىر مۇھىم قىسمى دىگەن شۇ -ئىلىمدەۋرى 

ھاياتى ، ئارستۇتىلنىڭ ئۇنتۇلۇپ كەتكىنى تۇرغان قاراشلىرىنى تىرىلدۇرگەن ھەم تولۇقلىغان

 تەقۋادارلىق ئىچىدە ئۆتكەن ئەنە شۇ فارابى بوۋىمىز ئىدى . بۇنداق مىساللىرىمىز كۈرمىڭ ئەلۋەتتە .

يىللىرى ياشاپ ئۆتكەن ئىرانلىق ئىبنى -1030كۆپچىلىكىمىزنىڭ خەۋىرى يوق بىر ئىش بار . 

يىل كىيىن ياشىغان دارۋىننىڭ تەدرىجىي تەرەققىيات  750مىسكەرەبى دىگەن بوۋىمىز ئۇنىڭدىن 

دىگەن كىتابى بۇ قانۇنىيەتنى « ئەل فەۋزۇل ئەسقەر»نىنىڭ ئەسلى بەرپاچىسى بولۇپ ، قانۇ

دىنمۇ بەكرەك سىستىمىلىق ھەم پاكىتلىق قىلىپ يىزىپ چىقىلغان ) نۇرغۇن ھەدىسلەردىنمۇ دەلىل دارۋىن

ئالغان( . بۇ كىتاپنىڭ ئەرەپچىسى ھەم ئىنگىلىزچىسى باركەن. بىلگەجان ئاكىمىزدەك ھەقىقىي 

ساقالپ  پەندىكى يۈكسەك ئورنىنى-قاسساپلىرىمىزنىڭ ئىزدىنىپ بىقىشىنى ئۈمىد قىلىمەن . غەرپ ئىلىم

قىلىش ئۈچۈن بۇ كىتاپنى ئۆز ۋاقتىدا چەكلەپ شۇ ئىرانلىق ئالىمنىڭ كۆز قارىشىنى دارۋىن دەپ بىر 

 mustafaoguz ئوبرازنى يارىتىپ ئۆزىنىڭ قىلىۋالغان دىگەن قاراشالر مەۋجۈد .

 

ەركىن پەن يېڭىلىقلىرىنى مۇشۇنداق تېز سۈرئەتتە بىلىپ تۇرىۋاتىمىز، بۇ ئ-ئەڭ يېڭى ئىلىم  (46)

  Sayaq .ئاكىمىزدەك ئالىملىرىمىزنىڭ تىرىشچانلىقىدىن بولۇۋاتىدۇ ئەلۋەتتە. كۆپ رەھمەت

 

يارايسىز مۇشۇنداق نەتىجە بىلەن بىز كۆكلەيمىز،يازغان ماقالىلىرىڭىزمۇ بىزنى   (47)

 ندۇرىدۇ.ئويالندۇرۇش قىممتىگە ئىگە،لىكىن يەنىال ئۆز كەسپىڭىزدە يۇقارىقىدەك نەتىجىلەر بىزنى سۆيۈ

 kuxlan سىزگە ئۇتۇقالر يار بولغاي!

 

ئەركىن سىدىقتىن ئېشىپ كېتىش گۇرۇپىسىغا قوشۇلساق  ىمخۇمار ئاكا   بولسا بىزمۇ ئاشۇبىل  (48)

ئۆگىنىش گۇرۇپپىسى قۇرۇپ توپالرنى قۇرساق ئۆگەنگۈسى بار لېكىن ،ماڭا ئوخشاش . .. ياخشى بوالتتى

ىدىغان ؛ھۇرۇنالر گۇرۇپپىسىمۇيا   ئۆز ئارا بىلىم ئالماشتۇرساق دەپ بەزىدە ئۆگىنىپ بەزىدە تاشالپ قوي

 yexilbulut .ئوياليمەن
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يۇلىڭىزنى ئۇمرىڭىزنى ئۇزۇن، بىلىمىڭىزنى زىيادە، ئىمانىڭىزنى مۇستەھكەم،  ئالالھ  (49)

 gitlir3 قىلسۇن ئەركىنكا. ئۇچۇق

 

اللەنىڭ ۋە بارچە ئۇيغۇرنىڭ ساالمى سىزگە  ئەسساالمۇئەلەيكۇم ئەركىن ئاكا تېچلىقمۇ؟  (50)

بولسۇن! ئېرىشكەن نەتىجىلىرىڭىزنى قۇتلۇقاليمىز، مۇبارەك بولسۇن! مەن ۋە ماڭا ئوخشاش يۈزلىگەن 

ئانىالر سىزگە ۋە سىزگە ئوخشاش ئۆز قەۋمى ئۈچۈن مېھنەتسىز تەر تۆكىۋاتقان بارلىق ئۇيفۇر ئالىملىرىغا 

 zaitun ئزلىرىڭالرنى ئۈلگە قىلىۋاتىمىز،ھارمىغايسىزلەر.-ئىش دۇئا قىلىۋاتىمىز، پەرزەنتلىرىمىزگە

 

ئەركىن ئاكا ، سىزنىڭ ھەر بىر نەتىجىڭىز مىللىتىمىزگە جۈملىدىن بارلىق ئىنسانىيەتكە   (51)

تېخىمۇ زور خۇشاللىقالرنى ئېلىپ كەلگۈسى! سىزگە ساالمەتلىك ، خاتىرجەملىك ۋە مۇۋەپپىقىيەت يار 

 huxruy بولسۇن !

 

 MH370 .قۇۋۋىتى-شەرىپى ،كۈچ -مىللەتنىڭ بايراقدارى ، شان  -ئالىمالر   (52)

 

ئەركىن ئاكا سىز بىزنىڭ پەخرىمىز، ئالالدىن سىزگە ئامانلىق، تېخىمۇ زور مۇۋاپپىقىيەت   (53)

 تىلەيمەن، مۇشۇ تور بەتكە سىز ۋە سىزگە ئوخشاش ئالىمالرنىڭ تىمىسىنى ئوقۇش ئۇچۇنال ئەزا بولدۇم.

suriya427 

 

ئالىمنىڭ ئۇتۇقلىرىنى تەبرىكلەيمەن! ئائىلە بويالپ ساالمەتلىك، خاتىرىجەملىك   (54)

 ezimet7102 ئالىمنىڭ يازمىلىرىغا داۋاملىق تەشنامىز! بۇ بىز ئۈچۈن زور مەدەت! تىلەيمەن!

 

ھۆرمەتلىك ئەركىن سىدىق ئاكا ئىرىشكەن نەتىجىلىرىڭىزنى كۆرۈپ بەك خۇش بولدۇم   (55)

مەنال ئەمەس پۈتۈن ئۇيغۇر خوش بولدى سىز بىزنىڭ پەخرىمىز   ئالال ئۆمرىڭىزنى ئۇزۇن قىلغاي ،

،ئىشلىرىڭىز تىخىمۇ نەتىجىلىك بولغاي!    مۇنازىرىگە قاتنىشىۋاتقان دوسلىرىمىزگە  ئىككى ئىغىز سۆزۈم  

تۇ  ممەيلەننى خەۋەردار قىلىپبۇ يازمىدا  پەخىرلىك ئالىمىمىز ئۆزىنىڭ نەتىجىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ  ھە

سۆز يوق   شۇڭا سىلەر ئەڭ ياخشىسى تىمىغا -ىت باشقا گەپ ئ،بۇ يەردە ھەرگىزمۇ دىنغا ئا

قارىسام تىللىشىۋاتقانالرنىڭ بۇ تىمىغا مۇناسىۋەتلىك باشقا  مۇناسىۋەتسىز بۇ پاراڭالرنى قىلىشمىساڭالر،

ىنى چىقىرىپ تىمىنى يولالپال بولدى قىلماي يەنە ئالىمىمىز قىممەتلىك ۋاقت گەپلىرىڭالر يوق ئىكەن،

بىزنىڭ ئىنكاسلىرىمىزغا  جاۋاب يىزىپ ئولتۇرۇپتۇ    شۇڭا ئىنكاس يازغاندا  بولسا  ئىلىم  ئەھلىلىرى 

ئىنكاس يازسا  قالغانالر شۇ  ئىلىمدىن ھوزۇرالنساق ئۆگەنگۈچىلەر  بۇ ئىنكاسالردىن پايدىالنسا  .  

 jalal929 .يوق  مۇنازىرەڭالر  تىمىنى  پاخالالشتۇرۇرمىسا  سىلەرنىڭ باش ئايىغى 

 

 مۆھتەرەم ئالىمىمىز ئەركىن سىدىق ئەپەندىنىڭ مۇكاپاتلىرىنى مۇبارەكلەيمەن.  (56)

شۇنداقال سىزنىڭ ساالمەتلىكىڭىزدىن  ھاياجاندىن سىزگە نىمىدەپ ئىلھام بېرىشنى بىلمىدىم.

شىلىسىڭىز ،چۇقۇمكى، ساالمەتلىكىڭىزدىن مەسىلە سائەتتىن ئى15ئەنسىرەپ قالدىم.كۈنىگە 

 چىقىپ،يىقىلىپ چۈشىسىز.
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جەمئىيەتكە تۆھپە قۇشااليدۇ.  ئادەم ساالمەت بولغاندىال ئاندىن خىزمەت قىالاليدۇ،

ساالمەتلىكىڭىزنى ئالدىنقى ئۇرۇنغا قۇيىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن ئەمەس، تەلەپ 

يەنىمۇ كۆپرەك يىل ياشىسىڭىز، ئېھتىمال يەنىمۇ  مەت بۇلۇڭ،ساال قىلىمەن.ساالمەتلىكىڭىزنى ئاسراڭ،

 zulyar0997 كۆپرەك تۆھپىلەرنى يارىتىسىز.

 

سىزنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭىزنىڭ قىزغىن  مەندەك، ئەركىن ئاكا سىزدىن پەخىرلىنىمەن،  (57)

ئازراق نىڭ نەزىرىيە ئاساسىنى  ئاسمان جىسىملىرى( )ئالى مەكتەپ جۇغراپىيە، چۇقۇنغۇچىسى

كىچىكىپ بولسىمۇ  ئۇگەنگەن بىر كىشىگە نىسبەتەن بۇ بىر تېپىلغۇسىز پۇرسەت )بۇرۇن بايقىماپتىمەن(

ئۇچۇنال ئەۋەتكەندەك ھىس  نبولدۇم. مەناھايىتى خۇرسەن  ئوقۇپھەربىر يازمىلىرىڭىزنى تەپسىلى 

ىرىدىن نىڭ تەتقىقات نەتىجىل NASAداۋاملىق بىزنى  رەھمەت سىزگە، لىمەن،قىلىپ قا

 harzat تىنىڭىزگە ساالمەتلىك تىلەيمەن. خەۋەرلەندۇرۇپ تۇرسىڭىز .

 

 

 كائىناتنىڭ چوڭلۇقى قانچىلىك؟

 

بىلىمخۇمار ئاكا، تېمىلىرىڭىزنى داۋاملىق كۆرۈپ تۇرۇشنى ئارزۇ قىلىمىز، ئەجرىڭىزگە   (58) 

 huxruy رەھمەت.

 

تىما  بۇنمۇ بىلۋالدىم. يۈرگەن، مايدەپ سۇرۇيالنۇر يىلىنى قانداق ھىساپاليدىغاندۇ   (59)

 rastqi ئىگسىگە رەھمەت.

 

مەن بولسام بىر جۇغراپىيە ئۇقۇتقۇچىسى  ھارمىغايسىز. رەھمەت سىزگە ئەركىن ئاكا،  (60)

دەك بىر نۇپۇزلۇق ئورگاننىڭ ئىلمى ‹NASA›ئىلگىرى  شۇنداقال ئالەم ئىلمىگە چەكسىز قىزىققۇچى.

ق تەپسىلى كۇرەلەمەن دەپ ئويالپ باقمىغان ئىدىم.سىزنىڭ بىزگە بۇ تەتقىقات نەتىيجىلىرىنى بۇندا

داسىزدەك بىر ئۇيغۇر ‹NASA› ئەگەر  پ بەرگىنىڭىزگە چوڭقۇر تەشەككۇر.قەدەر ياخشى تىمىالرنى يولال

مەن يەنە قىزىڭىزنىڭمۇ  ئاكىمىز بولمىسا كىممۇ بىزلەرگە بۇنداق ياخشى تىمىالرنى ئەۋەتەر ئىدى.

دا ‹NASA›دا ئىشلەپ قەلسىكەن دەپ تىلەيمەن ،شۇنداق بولغاندا NASAسىپ ئىزىڭىزنى بې

نىڭ تەتقىقات نەتىيجىلىرى ئۇيغۇرغا يىتىپ ‹NASA›ئۇيغۇرنىڭ قەدىمى ئۇزۇلمەيىتتى.سىز بولمىسىڭىز 

كىلەلمەيدىكەن ياكى كەلگەن تەقدىردىمۇ ۋاقتى ئۇتۇپ بولغاندا.بىزدەك بىۋاستە ئىنگىلىزچە ماتىرىيال 

 مەيدىغانالربۇساھەدىكى ئۇچۇردىن خەۋەرسىز قالىدىكەنمىز.سىزگە ساالمەتلىك ياربولسۇن.كۇرەل

harzat 

 

رەخمەت ئەركىن ئەپەندى. بىزگە يەنە بىر ئىسىل تىمىدىن بىرنى يولالپ سىز. دىمىسىمۇ   (61)

گە يوقمىدۇ دىگەن-چىكى بارمىدۇ  ھەممە ئادەمنىڭ كاللىسىدا كائىنات زادى قانچىلىك باردۇر؟

ئوخشاش چىگىش سۇئالال چىرمىلىۋاالتتى.بىزغۇ ھازىر ئىلىم پەننىڭ ئۇچقاندەك تەرەققى قىلىۋاتقان 
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دەۋردە ياشاپ شۇنداق خىييالغا كىلىمىز ، بۇندىن مۇقەددەم مىڭ يىل بۇرۇن ياشىغان ئۇلۇق ئالىم ،تىل 

چىقىۋىلىپ شۇناس مەخمۇت كاشكەرىنىڭ مىھرىۋان ئانىسىمۇ ھەر پەيشەنبە كەچتە ئۆگزىگە 

 ،يۇلتۇزالرغا قاراپ ئولتۇراتتىكەنتۇق.

 -9دا بولغىنىدىن تىخىمۇ ئىپتىخار ھىس قىلىۋاتىمەن.NASAبىزنىڭ سىزدەك ئوغالنىمىزنىڭ   

قەۋەتتىكى قىرىندىشىمىز توغرا ئىيتىدۇ.ئالال سىزنى بىزدەك تەكلىماكان بويىدا ياشاپ كىلىۋاتقان بىر 

ئىسىل سوغىلىرىنىڭ بىرسىدۇ . سىزنىڭ شۇ دۇنيا ئىلىم پەننىڭ گۈل قەدىمقى مىللەتكە تەغدىم قىلغان 

دا ئىشلىشىڭىز بىز ئۇيغۇرالرنىڭ پەخرى. سىز بولغاچقا بىز دۇنيادىكى يىڭى  NASAتاجىسى بولغان 

بىلىم ،يىڭى ئۇچۇرالر بىلەن ھىچ قانداق قىينالمايال ئۆز تىلىمىزدا بەھۇزۇر پايدىلىنىۋاتىمىز، خەۋەر تىپىپ 

 ۋاتىمىز. سىزگە يەنە بىر قىتىم تەشەككۈر.ھارمىغايسىز.تۇرى

بىزنىڭ مىللىتىمىز مۇشۇنداق يىڭىلىقالنى داۋاملىق بىلگىسى كىلىدۇ. قىزىقىدۇ،شۇڭا يەنە   

قىممەتلىك ۋاختىڭىزنى چىقىرىپ داۋاملىق بىزنى تەمىنلەپ ،خەۋەردار قىلىپ تۇرسىڭىز. دۇنيادىن 

خەۋەرسىز قالمىساق. بىلىپ ئاڭالپ تۇرساق. كۆڭلىمىزمۇ ئىچىلىپ  بىخەۋەر قالمىساق. يىڭىلىقالردىن

قالىدىكەن.بالالغا دەپ بەرگىدەكمۇ يىڭى پەن تىخنىكا بىلىملەردىن ، ساۋاتلىق بولۇپ 

قالىدىكەنمىز.مىللىتىمىز مۇشۇنداق يىڭى بىلىم ، يىڭى ئۇچۇرالردىن ،يىڭى كەشپىياتالردىن خەۋەر 

 gulamay تلەر قاتارىدىن ئورۇن ئىلىپ قالسۇن نەۋرىلىرىمىز .تىپىپ تۇرسا ،زامانىۋى مىللە

 

كائىنات توغرىسىدا بىلمگە ئىگە بولدۇق مانا. ئاۋۇ سانلىق مەلۇماتالر ھەيرانلىقىمنى   (62)

 ghupuri ئاشۇردى.

 

يوقۇرقى تىمىالرنى مەن ئۆزەمگە نۇرغۇن قېتىمالر قويغان،باشقىالردىنمۇ سوراپ   (63)

 nurosman ز ئالدىم خېلىال يورۇپ قالدى سىزگە كۆپ رەھمەت.باققان،بۇگۇن كۆ

 

كىلىۋتقىنىمغا  ئەسسەلالم ئەلەيكۇم بىلىمخۇمار ئاكا سىزنىڭ يازمىلىرىڭىزنى ئوقۇپ  (64)

پەن جەھەتتىكى -، سىز تور ئارقىلىق نۇرغۇنلىغان قىرىنداشلىرىمىزغا ئىلىمشىپتۇېيىلدىن ئ10

 قالماستىن بەلكى باشقا ھەرخىل ساھەلەردە نۇرغۇنلىغان قىممەتلىك نۇرغۇنلىغان بىلىملەرنى يەتكۈزۈپال

 .ماقالىلەرنى يىزىپ تۇردىڭىز ، بۇندىنكىيىنمۇ داۋاملىق يىزىپ تۇرىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن

sadek926 

 

 

 25-7-2014ژۇرنىلىدا خەۋەر قىلىندى  NASAمەن قىلغان بىر يېڭىلىق 

 

پەقەت  غا قارىماي مۇشۇنداق ساھەلەرگە بەك قىزىقىمەن،تەبىئىي پەندە ئاجىز بولۇشۇم  (65) 

لومېتىرلىق سۈرئەتتە ىك 1000يەر شارىنى ئايروپىالندا ئايلىنىپ چىقىش ئۈچۈن  ئەقلىم يەتمەيدۇ،

كلومېتىر ئېگىزلىكتە بولسا يەر شارىنىڭ  450ماڭسىمۇ ئىككى كۈن ئەتراپىدا كېتىش مۇمكىن،

نىپ چىقىشقا كېتىدىغان ۋاقىت تېخىمۇ كۆپ بولۇشى كېرەك،بىراق ئايلى دىئامېتىرى تېخىمۇ چوڭىيىدۇ،
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مىنۇتتىال ئايلىنىپ بولىدىكەن،ياكى ئالەم پونكىتى شۇنچىلىك تېز ئۇچامدۇ؟نېمىنى  90ئالەم پونكىتى 

 يېقىلغۇ قىلىدۇ؟...

 كەسىپ ئىگىلىرىگە نىسبەتەن بالىالرچە سوئال سوراپ قويغان بولۇشۇم مۇمكىن،كەچۈرۇڭالر،ھە!.

istikamat 

 

بىر ئالمىدەك تۆمۈر شارەكنى بىر تال چىگە بىلەن باغالپ، ئۇنى قولىڭىز بىلەن بېشىڭىزنىڭ : جاۋاب

ئەتىراپىدا چۆرۈپ بېقىڭ.  شۇنداق قىلسىڭىز، شارەك سىزنىڭ قولىڭىزدىن چىقىپ، يىراقالپ كېتىشكە 

 تۇرىدۇ.ئۇرىنىدۇ.  ئەمما قولىڭىزدىكى چىگە ئۇنى ئۆزىڭىزگە قارىتىپ تارتىپ 

 

خەلقئارا ئالەم پونكىتىنىڭ ئىشلەش پىرىنسىپى يۇقىرىقىغا ئوخشايدۇ.  يەنى، ئۇ پونكىت بىلەن 

يەر شارى ئوتتۇرىسىدىكى تارتىش كۈچى سىز بىلەن شارەك ئوتتۇرىسىدىكى چېگىنىڭ رولىنى ئوينايدۇ.  

سابالپ چىققان ئوربىتىدا بىر خەلقئارا ئالەم پونكىتىنى ناھايىتى يۇقىرى دەرىجىدىكى توغرىلىق بىلەن ھې

قېتىم قاتتىق ئىتتىرىۋەتكەندىن كېيىن، ئۇ يەر شارىنىڭ تارتىش كۈچى بىلەن ئۆزلىگىدىن يەر شارىنى 

ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلىدۇ.  بۇنىڭ ئۈچۈن بىرەر يېقىلغۇ كەتمەيدۇ. بۇ يەردە پونكىتنىڭ ئېغىرلىقى، 

كى قاتارلىقالر ئىنتايىن يۇقىرى دەرىجىدە ئوربىتىنىڭ چوڭلىقى، پونكىتنىڭ ئايلىنىش تېزلى

 تەڭپۇڭالشتۇرۇلغان بولىدۇ.  

 

كىلومېتىر ئىگىزلىكتىمۇ ئىنتايىن ئاز مىقتاردا ھاۋا بار بولغاچقا، ئاشۇ  415ئەمما، يەر يۈزىدىن 

 ئارىالپ-ھاۋانىڭ توسقۇنلۇقىغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن، خەلقئارا ئالەم پونكىتىنىڭ ئوربىتىسىنى ئارىالپ

تەڭشەپ قويۇشقا، يەنى كىچىكلەپ كەتكەن ئوربىتا دىيامېتىرىنى چوڭايتىپ ئەسلىگە ئەكىلىپ قويۇشقا 

دەپ ئاتىلىدىغان، « onboard thruster»توغرا كېلىدۇ.  ئاشۇنداق تەڭشەش ئۈچۈن ئىنگلىزچە 

 ئوت ياكى گاز ئېتىلىپ چىقىدىغان ئۈسكۈنىلەر ئىشلىتىلىدۇ.  

 

ىڭ تېزلىكىنىڭ يۆنىلىشى بىلەن ئۇ ئۇچرايدىغان يەر شارى تارتىش خەلقئارا ئالەم پونكىتىن

ئارا تىك بۇلۇڭ ياسايدىغان بولۇپ، بىر قىسىم فىزىكىلىق قانۇنىيەتلەر بويىچە، -كۈچىنىڭ يۆنىلىشى ئۆز

پونكىتنىڭ ئىچىدىكى ئادەملەر ئۆز ئېغىرلىقىنى يوقاتقان بولىدۇ.  ئەگەر سىز ئاشۇ پونكىتنىڭ ئىچىدە 

 ز، بىر چوڭ ماشىنىنى بىر قولىڭىز بىلەن كۆتۈرەلەيسىز.بولسىڭى

 

سىزنىڭ نەتىجىلىرىڭىز بىزگە  ئۇستازىمىزمۇ بوش ئەمەسكەن. ۋاھ نېمە دېگەن پەيزى!  (67)

 iltebir107 ماياك بولغۇسى.

 

سىزنىڭ نەتىجىلىرىڭىز بىزنىڭ خوشاللىقىمىز. تېخىمۇ زور نەتىجىلەرنى روياققا   (68)

ۈمىد قىلىمىز ھەم شۇنداقال سىزدەك پەخرىمىزنىڭ ۋۇجۇتقا چىقىرااليدىغانلىقىغىمۇ چىقىرىشىڭىزنى ئ

 ئىشىنىمىز . اللە ئىشلىرىڭىزنى ئاسان قىلغاي ، بىلىم قۇۋىتىڭىزنى ھەم  تېخىمۇ زىيادە قىلغاي !

Turk-Zat 
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ەر ئەركىن ئاكا ، سىزنىڭ نەتىجىلىرىڭىز بىزنىڭ خۇشاللىقىمىز ، سىلەردەك ئەل سۆي  (69)

ئوغالنلىرىمىز بولغاچ مىللىتىمىزنىڭ يۈزى يورۇق بولىدۇ ، سىزنىڭ تېخىمۇ زور نەتىجىلەرنى قازىنىشىڭىزغا 

  تىلەكداشمەن.

 huxruy ئەركىن ئاكا ، رەھمەت سىزگە !

 

سىزدىن بەك سۇيۇنىمەن .قىممەتلىك ۋاختىڭىزنى چىقىرىپ بىزلەر گە  .ئەلەيكۇمئەسسىالمۇ   (70)

 lion17 ۋەرلەرنى ۋە ئېجادىيەتلەرنى تۇنۇشتۇر ۋاتىسىز .مۇشۇنداق يېڭى خە

 

ئاۋۇ باش سۈرىتىڭىزنى كۆرۇپ مەرھۇم ئابدۇشۇكۇر مۇھەممەتئىمنىنى ئەسلەپ قالدىم  (71)

دېگەن كىتابنى سېتۋىلىپ ئوقۇپ چىقتىم ،ئاپتورنىڭ ئۆز ‹مەن ۋە مېنىڭ خەلقىم›ئالدىنقى كۈنى ئۇنىڭ 

يەنە ئايرىم بولدىكەن،،ھەقىقەتەن ئېغىر، بولۇپمۇ ئانسىنىڭ ياد  بايانىدىن ئاڭلىغان كەچۇرمشىلەر

 سۆزلەپ قالدىم ئەپۇ قىالرسىلەر . ئىكەن. مۇناسۋەسىزالبىر دۆلەتتە يالغۇز قالغانلىقى بەك ئەلەملىك 

kuxlan 

 

ئەدەپسىزلىكىنى كەچۈرگەيال،سورىمىسام بولمايدىغاندەك تۇرىدۇ،مۇشۇ تەتقىقاتىڭىزنىڭ   (72)

 uyguryuriki غۇرالرغا قانچىلىك پايدىسى تېگىدۇ؟بىز ئۇي

 

ئۇيغۇر ئاتالغاننىڭ ھەممسىنىڭ روھى كۈتىرىلىدۇ، ئەينى چاغدا خويۈەنجىا بىلەن چەت ئال 

پاللۋانلېرىنىڭ مۇسابىقىسىمۇ بارلىق جوڭگو پۇخرالېرىنىڭ روھىنى سۇندۇرۇپ قۇللۇقنى قۇبۇل قىلىشىغا 

تا ياپونىيە ئەسكەرلېرىنىڭ روھىنى كۈتىرىش ئۈچۈن تۈرىتكە بۇلۇش ئۈچۈن ھەم بىر ۋاقىت

 ئورۇنالشتۇرۇلغان بولغاچ ياپونىيە تەرەپ ساختىلىق ئىشلەتكەن دەپ تەسۋىرلىنىدۇ.  

ئادەمنى روھ ياشىتىدۇ، شۇڭا نەچچە كۈن ئېغىر ئىش قىلغاندا شۇنىڭغا چۇشلۇق نەتىجىگە   

چە كۈن جاپادا تۇسما ياسىسىڭىز كەلكۈن ئېرىشكەندە ئادەمنىڭ ھارغىنلىقى يۇقايدۇ، ئەگەر نەچ

تۇسمىڭىزنى بىراقال ئۆرلەپ ئازراق يەرنى بۇزىۋەتسە سىز بولدىال دەپ ۋاز كىچىسىز، سۇنىڭ ئورنى 

 ablimitt ئاستا ئۆرلىسە يەنە تىخىمۇ جىددى كۈچەپ پۇختىالش ئىلىپ بارىسىز.-ئاستا

 

رسلىكىدىكى ئىنتايىن ئاددىيال بىر مەزمۇن يىللىقالرنىڭ فىزىكا دە-1ئەمەلىيەتتە بۇ تولۇق   (73)

ئالەم پونكىتىنىڭ ئوربىتا ئايلىنىش ئاالھىدىلىكىنى سىزگە مۇنداق چۈشەندۈرسەم قانداق  خاالس.

 بۇالر؟ !

مەسلەن ئااليلى ، سىزنىڭ قولىڭىزدا بىر خىش بار دەيلى ، ئۇنى ئۆيدىكى پولدا كۈچەپ 

ىپ بارىدۇ ، ئەگەر ئاشۇ خىشنى سىلىق مۇزنىڭ ئۇستىدە ئىتتىرسىڭىز مەلۇم بىر ئارىلىققىچە سېيرىل

ئوخشاش كۈچ بىلەن ئىتتىرسىڭىز تېخىمۇ يىراقراق ئارىلىققىچە سېيرىلىپ بارىدۇ ؛ دېمەك مۇز بىلەن 

خىش ئارىسىدىكى سۈركىلىش كۈچى پول بىلەن خىش ئارىسىدىكى سۈركىلىش كۈچىدىن كىچىك 

ىپ بارالىغان . دېمەك سىز پولدا ياكى مۇز ئۈستىدە ئىتتىرگەن بولغاچقا خېلى يىراق ئارىلىققىچە سېيرىل

خىشىڭىزنى توختاتقان كۈچ دەل سۈركىلىش كۈچىدۇر . ئەگەر بىز بۇ سۈركىلىش كۈچىنى يوق دېسەكچۇ ؟ 

سىز  ئىتتىرگەن ئاشۇ خىشنى توختىتىدىغان سۈركىلىش كۈچى يۇقالسا ھەرىكەتتىكى خىش توختامدۇ ؟ 
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 تىۋېرىدۇ . ئەلۋەتتە توختىماي كې

ئەمدى ئالەم بوشلۇقىغا كېلەيلى ، قولۇڭىزدىكى ئاشۇ خىشنى ئالەم بوشلۇقىدا تۇرۇپ كۈچەپ 

مەلۇم بىر يەرگە قارىتىپ ئېتىڭ! ئالەم بوشلۇقىدا سىز ئاتقان خىشقا سۈركىلىش كۈچى پەيدا قىلىدىغان 

تىتىدىغان باشقا كۈچ يەريۈزى يوق ، ھاۋا يوق ؛ دېمەك قائىدە بۇيىچە سىز ئاتقان جىسىمنى توخ

بولمىغاچقا ئۇ جىسىم مەڭگۈ توختىيالماي شۇ نىشانغا كېتىۋېرىدۇ . )مەن بۇنى دىيىش ئارقىلىق سىزگە 

ئالەم بوشلۇقىدا ھېچقانداق سۈركىلىش كۈچنىڭ يوق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرمەكچى (. ئەمەلىيەتتە سىز 

ولغاچقا مەلۇم نىشانغا توختىيالماي كېتىپ ئالەم بوشلۇقىدا ئاتقان خىش راستىنال قارشىلىق كۈچ يوق ب

قاالرمۇ ؟ ئۇنداق بولۇشى ناتايىن . ئالەم بوشلۇقىدا قارشىلىق كۈچ بولمىغان بىلەن ئالەملىك تارتىش 

كۈچى مەۋجۈت ، يەنى ئالەم بوشلۇقىدا ھەرقانداق ئىككى جىسىم ئارىسىدا مەلۇم دەرىجىدىكى 

ئالەم پونكىتى بىلەن يەرشارى ئارىسىدىمۇ تارتىش كۈچى تارتىش كۈچى مەۋجۈت . دېمەك خەلقئارالىق 

مەۋجۈت ،بۇ تارتىش كۈچى ئالەم پونكىتىنى يەرگە تارتىدۇ ، ئەگەر ئالەم پونكىتى بەلگىلىك تېزلىككە 

ئىگە بولۇپ بۇ خىل تارتىش كۈچىنى يەڭمىسە ، ئالەم پونكىتى يەرگە چۈشۈپ كېتىدۇ . ئۇنداقتا 

ياكى سىز ئالەم بوشلۇقىدا ئاتقان ھېلىقى خىشنىڭ يەرشارىنىڭ تارتىش خەلقئارا ئالەم پونكىتىنىڭ 

كۈچىدىن ساقالپ قالغۇدەك ، يەنى يەرگە چۈشۈرىۋەتمىگۈدەك تېزلىك زادى قانچە ؟ بۇدەل بىرىنچى 

 ئالەم تېزلىكىدۇر !

 

كىلومېتىر ،دېمەك سىز ئاتقان نەرسىنىڭ بىر  7.91بىرىنچى ئالەم تېزلىكى ھەر سېكونتتا 

ونتتىكى تېزلىكى مۇشۇ تېزلىككە يەتسە ھەمدە مۇشۇ تېزلىكنى ھەر ۋاقىت ساقالپ تۇرالىسا ، ئونداقتا سېك

بۇ جىسىم يەرگە چۈشۈپ كەتمەيدۇ ، مەڭگۈ يەرشارىنى بويالپ چەمبەرسىمان ئايلىنىدۇ،ئۇنداقتا 

رااليدىكەنغۇ ؟ كىلومېتىرلىق ئاستا سۈرئەتتە ئۇچۈشنى ئەمەلگە ئاشۇ900ئايروپىالن ھەجەپ سائىتىگە 

» بۇنىڭ پىرىنسىپى باشقا ، يەنى ئايروپىالن قانىتىغا تايىنىپ ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچىگە تايىنىپ 

نى ئەمەلگە ئاشۇرغان ، بۇ لەگلەكنىڭ پىرىنسىپىغا ئوخشاش.ئەگەر يەرشارىدا ھېچقانداق « لەيلەش

بولسا ئايروپىالننىڭ ئۇچالىشى  ھاۋا مەۋجۈت بولماي ، ئالەم بوشلۇقىغا ئوخشاش ۋاكوم بولۇپ قالغان

ئەسال مۇمكىن ئەمەس ، ئايروپىالن قانىتىنىڭمۇ ھېچقانداق رولى قالمىغان بۇالتتى . دېمەك بىرىنچى 

ئالەم تېزلىكى بىلەن ھاۋانىڭ قارشىلىقى شۇنداقال قاناتنىڭ ھېچقانداق ئاالقىسى يوق ، بىرىنچى ئالەم 

ڭ لەيلىتىشىگە ئېھتىياجلىق بولمايدۇ .ھەرقايسى پىالنىت تېزلىكىگە ئىگە بولسا قاناتقا ھەم ھاۋانى

يۇلتۇزالنىڭ بىرىنچى ئالەم تېزلىكى ئوخشىمايدۇ ، بىرىنچى ئالەم تېزلىكىنىڭ قانچىلىك بولۇشى شۇ 

پىالنىت ياكى يۇلتۈزنىڭ ماسسىسى ۋە رادىئوسىغا باغلىق . )ئاي شارىدىكى بىرىنچى ئالەم تېزلىكى 

چىك ئەلۋەتتە ،چۈنكى ئاينىڭ ماسسىسى ھەم رادىئوسى يەرشارىدىن كۆپ يەرشارىنىڭكىدىن كۆپ كى

 كىچىك (

 ئىككىنچى ئالەم تېزلىكى 

يەنى يەرشارىنىڭ تارتىش كۈچىدىن قۇتۇلۇپ قۇياش سىستېمىسىغا چىقالىغۇدەك تېزلىك،بۇنىڭدا 

ك .ئەگەر ئالەم كىلومېتىرلىق تېزلىككە ئىگە بولۇش كېرە11.18چوقۇم ئەڭ ئاز دىگەندە ھەر سېكونتتا 

پونكىتى يەرشارىدىن ئايرىلىپ قۇياش سىستېمىسىدا ئۇچماقچى بولسا ئەڭ كەم دېگەندە ھەر سېكونتتا 

قۇياشقا »كېلومېتىردىن تېز ئوچۇشى كېرەك ،بولمىسا قۇياشنىڭ تارتىش كۈچىنىڭ تەسىرىدە 11.18

چۈشۈپ كېتىشتىن خۇدا مىليون گىرادوسلۇق يولتۇزغا 15ۋەقەسى كېلىپ چىقىدۇ . ) «چۈشۈپ كېتىش
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ساقلىسۇن ! ( بۇ تېزلىكتە پەقەت قۇياش سىستېمىسىدىال ئۇچقىلى بولىدۇ ، ئەمما قۇياشنىڭ 

 كونتىروللۇقىدىن قۇتۇاللمايسىز ، ئالەم ئارا ئۇچالمايسىز !

 ئۈچىنچى ئالەم تېزلىكى

ېزلىك؛بۇنىڭدا يەنى قۇياشنىڭ كونتىروللۇقىدىن قۇتۇلۇپ سامان يۇلى سىستېمىسىدا ئۇچالىغۇدەك ت

كىلومېتردىن تېز بۇلۇشى كېرەك ، بولمىسا 16.63ئەڭ كەم دىگەندە ھەر سېكونتلۇق ئۇچۇش تېزلىكىڭىز 

قۇياش سىستېمىسىدىن چىقالمايسىز ؛ سىز پەقەت مۇشۇ تېزلىككە يېتەلىسىڭىز ئاندىن سامان يۇلىدا 

 ئۇچااليسىز .

 تۆتىچى ئالەم تېزلىكى

ى ئېنىق ئۆلچەم يوق ، چۈنكى سامان يولىنىڭ مۇتلەق رادىئوسى ئەمەلىيەتتە بۇ توغرىسىدا تېخ

مىڭ يورۇقلۇق يىلى دەپ  50شۇنداقال ماسسىسى ئېنىق ئەمەس ) سامان يولىنىڭ رادىئوسى ئادەتتە 

مىليون كىلومېتىر،دېمەك سامان يولى 500مىليارد  460تېرىللىئون  9ئېلىنىدۇ ، بىر يورۇقلۇق يىلى 

مىڭ ھەسسىسىگە تەڭ(،ئۇنىڭ ئۈستىگە ئىنسانالر تېخى سامان 50مۇشۇنىڭ  رادىئوسىنىڭ ئۇزۇنلۇقى

يولىنىڭ سىرتىغا ئالەم كېمىسى ئەۋەتكۈدەك دەرىجىدىكى ئېھتىياجى ھەم تېخنىكىسى يوق ، پەقەت 

رادىئو تېلىسكوپىدا كۆزىتىپ تەكشۈرۈش بىلەن چەكىلىنىكلىك . بەزى پەرەزلەردە تۆتىنچى ئالەم 

 Pishamshan كېلومىتىر بولۇشى مۇمكىن دىيىلمەكتە . 120~110ونتتا تېزلىكىنى ھەر سېك

 

 بىلىمخۇمار ئەپەندى  (74)

بىشىدا دىننىي تىمىدا يازغانلىرىڭىزغا قاراپ سىزنى قوللىغان ھەتتا سىز ئۈچۈن قەلەم تەۋرەتكەن 

لىرى بىلەن ئىدىم.بىراق ياسىن قازىدەك تەپەككۈرى ئەبجەشلىشىپ كەتكەن بىرىنىڭ بىمەنە سەپسەتىل

ئۇيغۇرالرنىڭ تەپەككۈرىدىكى دىننىي كىشەننى تىخىمۇ چىڭىتىۋاتقانلىقىڭىزنى كۆرۇپ ھەقىقەتەن 

 خاتاالشقانلىقىڭىزنى ھىس قىلدىم.

ئىلمىيلىك جەھەتتە،تەسىر دائىرە ۋە پوزىتسىيە مىتوتى جەھەتتە پىشقان سىزنىڭ دىننى تىمىدىن 

الماسلىقىڭىزنى بۇ ئارقىلىق تىكلىگەن ئوبرازىڭىزنىڭ ئىبارەت تىگى يوق خەتەرلىك ھاڭغا چۈشۈپ ق

 سۇنماسلىقىنى ئۆمۈد قىلىمەن.

ئىجدىمائىي جەمىيەت يازمىللىرى ۋە پەن تىخنىكا يازمىللىرى بىلەن قاغجىرغان مەنىۋىي 

 umun دۇنيارىمىزغا مەنا بىرىشىڭىزنى ئارزۇ قىلىمەن.

 

ى چۈشەنچەم سىزنىڭكى بىلەن مېنىڭ ياسىر قازى ھەققىدىك ئۇمۇن ئەپەندى،جاۋاب: 

قارىشىممۇ -ئوخشىمايدۇ.  مەن تەييارالۋاتقان دىن ھەققىدىكى تېمىالر ئوينايدىغان رول ھەققىكى كۆز

ئابروينىڭمۇ مەن ئۈچۈن ھېچ بىر -سىزنىڭكىگە ئوخشىمايدۇ.  ئۆز خەلقى ئۈچۈن ئەز قاتمىغان نام

ياخشى كۆڭلىڭىزگە رەھمەت ئېيتىمەن.   قىممىتى يوق.  شۇنداق بولسىمۇ مەن ئالدى بىلەن سىزنىڭ

شۇنداقال سىز تىلغا ئالغان بىر قانچە نۇقتىالر ئۈستىدە بۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ ئەستايىدىل ئويلۇنۇپ 

 ئىش قىلىمەن. 

 

 تېخىمۇ تىرىشىڭ  .    بىللە.بىلەن  دۇئالىرىمىز سىز پەخرىمىز ئەركىنكا ،سىز بىزنىڭ   (75)

تۇققا   -ىدىكى بىر نەچچە قېرىندىشىمىزنىڭ  تاققا يۇقىردىكى  مەخسۇس ۋەزىپ
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قېرىنداشلىرمىزنىڭ ئەدەپسىزلىكنى  كۆڭلىڭزگە ئالمىغايسىز  .  ئۇالرغىمۇ ئامال يوق   شۇنداق قىلىپ 

 saednursi جېنىنى باقمسا بولمايدۇ  ،  يا ئۇالرنى قۇتقۇزۋالغىلى بولمايدۇ  .

 

ھاياتىنى  ۋەت توپالپ كۇچلۇنۇپ روھى ئۇرغۇپنىگە قۇقۇشالر يىمەكلىك دان ئارقىلىق بەدى  (76)

يىنە دەل شۇ قۇشالر كىچىككىنى شۇ دان ئۇچۇن ئوۋچىنىڭ باسمىقىغا چۇشۇپ جان تالىشىدۇ  ساخاليدۇ ...

 بۇلىدۇ ...ھەتتا ھالەك 

كەپتەرۋازالر كەپتەرلىرىنى كۇچلۇك بولسۇن ئۇچۇن سۇپەتلىك دان بىلەن باقىدۇ .. لىكىن ھىلىگەر 

كەپتەرۋازالر كەپتەرلەرنى ئۇزىگە ئۇگۇتۇپ كۆنتىرول قىلىش ئۇچۇن كەندىر ئۇرىقى بىلەن باقىدۇ  ..  قۇۋ

ھازىر خەلىق دەل شۇ كەپتەرلەرگە ئوخشايدۇ .. بىر قىسىم كىشىلەر بۇ كەپتەرلەرگە سۇپەتلىك بۇغداي 

ەزىل كىشىلەر  بۇ دانلىرىنى بېرىپ ئۇنى قۇۋەتلەندۇرۇشنى ئوياليدۇ .. لىكىن يىنە بىر قىسىم ر

كەپتەرلەرگە كەندىر ئۇرىقىنى سۇپەتلىك بۇغداي دېنى قىلىپ كورسۇتۇپ كەپتەرلەرنى خۇمار  قىلىپ 

 ئوز دائىرىسىگە ئۇگۇتۇپ كۆنتىرول قىلىشنى مەخىسەت قىلىشدۇ ..

بۇ خەلىقنىڭ  ئىدىلوگىيىسى شۇ دەرىجىدە  بۇزۇلۇپ تاشالندىكى ئۇزىگە نىمىنىڭ پايدىلىق 

ىيانلىق ئىكەنلىكىنى مۇستەققىل پەرىق ئىتەلمەيدىغان دەرىجىگە بېرىپ يەتتى ... ئۇزۇن نىمىنىڭ ز

يىلالردىن بېرى باشقىالرنىڭ سېستىمىلىق  كەندىر ئۇرىقىنى بېرىش نەتىنجىسىدە كەندىرگە خۇمار 

ھازر بىر  بولغان بۇ كىشىلەرنىڭ كۇزىگە نورمال بۇغداي دانلىرى بىنورمال كۇرىنىدىغان بۇلۇپ قېلىشتى ..

نەرسىنى ئىتىراپ قىلماي بولمايدۇ ... بىر كىم ھەر قانچە قىلىپ بولسىمۇ بۇ كەپتەرلەرگە كىرەكلىك 

بولغان بۇغداي دانلىرىنى بەرگەن تەغدىردىمۇ باشقىالر بۇ بۇغداي دانلىرىنى كەپتەرلەرگە يات 

ن ئاساستا بۇغداي دانلىرىنى كۆرسۇتۇپ  ئۇنى تۇسۇپ تۇرىۋالىدۇ تۇسالمىغاندا كەپتەرلەرگە چاندۇرمىغا

كەندىر ئۇرىقىغا ئالماشتۇرىۋىتىدۇ  ياكى بولمىسا بۇغداي دانلىرىنىڭ ئۇستىگە كەندىر سۇنىيى 

چېچىۋېتىپ كەپتەرنى يىنە ئۆز توزىقىغا دەسسىتىدۇ .....  نىمىنىڭ ئۇزىگە پايدىلىق ۋە الزىملىق 

قىلىشقا باشاليدىغان كەندىر ئۇرىقى  بۇغداي دانلىرى نىمىنىڭ ئۇزىنى بىھۇش خۇمار قىلىپ  قۇل

ئىكەنلىكىنىى پەرىق قىلغۇدەك ئىختىداردىن مەھرۇم قالغان بۇ باچكىالر ئاخىرى يىنە كەندىر ئۇرىقىنى 

يىيىشكە ياكى كەندىر سۇيىدە سۇغۇرۇلغان داننى يىيىشكە  مەجبۇر بۇلىدۇ  ۋە ياكى ئۇزى خاالپ 

ىر بۇغداي دانلىرى كىرەك ئەمەس .. بۇ خەلىقنى بەدىنى كەندىر ئۇرىقىنى يەيدۇ ... بۇ خەلىققە ھاز

ئاجىزالپ كەتتى روھى قۇۋىتى تۇۋەنلەپ كەتتى دەپ بۇغداي دانلىرىنى بېرىۋەرگەن بىلەن قىلچە 

پايدىسى يوق ... بىز بۇ خەلىققە بۇغداي دانلىرى بىلەن كەندىر ئۇرىقىنى مۇستەققىل رۆشەن 

ىتىدارىنى بېرىشىمىز كىرەك  بۇخەلىققە نىمىنىڭ ئۇزىگە ئەڭ پەرىقلەندۇرەلەيدىغان پەرىق ئىتىش ئى

پايدىلىق ئىكەنلىكىنى پەرىق ئىتىدىغان ئىختىدارنى بەرمەي تۇرۇپ ئۇنىڭغا زورالپ بۇغداي دىنىنى 

بېرىۋەرگەن بىلەن باشقىالر كەندىر ئۇرىقىغا ئالماشتۇرۇپ يىگۇزىۋېرىدۇ .. ئۇزىگە  نىمىنىڭ ئەڭ 

دىن ئىبارەت   پەرىق ئىتىش ئىختىدارىدىن ئايرىلغان بۇ باچكىالر كەندىر پايدىلىق ئىكەنلىكىنى

 ئۇرىقىغا خۇمار بۇلۇشۇپ قەپەزگە مەڭگۇ بەنىت بۇلۇشپ يۇرىشىدۇ ... 

تااليلىغان دىنى تىمىالرنى دىنى تەشۋىقاتالر كەڭ تارقالدى لىكىن بۇنىڭلىق بىلەن كىشىلەر ھەقنى 

ايالندى  ھەتتا روھى قۇللۇقنى ھەقىقەت دەپ چۇشىنىدىغانل تۇنۇش ئۇياقتا تۇرسۇن روھى قۇلغا ئ

 بۇلىۋېلىشتى .. مانا بۇ كەندىر ئۇرىقىغا ئالماشتۇرىۋىتىلگەن بۇغداي دانلىرىنىڭ ئاقىۋىتى .. 

خەلىقتە نىمىنىڭ ئۇزىگە ئەڭ پايدىلىق ئىكەنلىكىنى پەرىق ئەتكۇدەك ساپا ھازىرالنماي تۇرۇپ 
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ىلەن باشقىالر بۇ دانالرنى ئاشۇنداق كەندىر ئۇرىقىغا قارغۇالرچە دان بېرىۋەرگەن ب

ئالماشتۇرىۋېتىۋېرىدۇ .. خەلىقتە پەرىق ئىتىش ئىختىدارىنىڭ ھازىرالنمىغانلىقى سەۋەبىدىن  بۇنى 

 ئىلغىماي يەۋېرىدۇ ... 

دىنى تىمىالر خۇددى ئاشۇ بۇغداي دانلىرىغا ئوخشايدۇ  باشقىالر دىندىن پايدىلىنىپ ھەسەلگە 

ئارالشتۇرىۋىتىش ھىلىسى بىلەن بۇ بۇغدايالرغا كەندىر سۇيى چىچىۋىتىدۇ ياكى كەندىرگە  زەھەر

ئالماشتۇرىۋىتىدۇ .. شۇ ئارقىلىق  بىھۇش بۇلۇشۇپ كەتكەن كەپتەرلەرنى تىخىمۇ بىھۇش قىلىپ  قەپەز 

ۇغۇزالپ سواللىۋېرىدۇ  چاال بىھۇش بۇلۇپ قالغانالرنى بۇ كىسەل كەپتەركەن دىگەن قالپاق بىلەن ب

 BADBOY .دۆرۇلۇق قىلىۋىتىدۇ .... بۇ كەپتەرلەرگە ھېلىمۇ كىيىلمىگەن قالپاقالر ئاز قالدى

 

 روزى ھېيتىڭىزغا مۇبارەك بولسۇن!!! سىزدىن پەخىرلىنىمىز ...  (77)

ئەركىن ››ئەڭ ئاستىدىكى ئىلىم پەننىڭ چوققىسىدىكىلەرال ئاالاليدىغان شادەتنامىدىكى 

 vmvt .ھەممىدىن بەك ھاياجانغا سالدىدىگەن  خەت ‹‹سىدىق

 

دىكى نەتىجىلىرىڭىزدىن ئالەمچە سۆيۈندۈم،ئاپام NASAھۆرمەتلىك ئەركىن ئاكا :  (78)

ئوتتۇردىكى مۇئەللىمىم ئارقىلىق سىزنى تۇنۇغان،قېينئاپام تۇغقۇنىمىز دەپ  تولۇقۋە  رەھمىتى،

پلەپ بېرىمەن سىزنى ئۈلگە قىلىپ ئۆگەن گېپىڭىزنى بەك قىلىپ بېرىدۇ ..مەنمۇ ئوغلۇمغا سىزنى تەرى

دەپ ئىلھام بېرىمەن ،،،،يۇرتقا كەلگەندە كۆرۈشۈشكە نېسىپ بولسا دەپ تىلەيمەن ،،سىز بىز 

 karmanshah ئۇيغۇرالرنىڭ پەخرىمىز ،،تېنىڭىز ساالمەت بولسۇن،!

 

ىڭ سىزن بولسۇن.ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم بىلىمخۇمار، روزا ھېيىتىڭىزغا مۇبارەك   (79)

نەتىجلىرىڭىزدىن بەكمۇ سۆيۈندۈم . بولۇپمۇ ياسىرقازىنىڭ لېكسىيىلىرىنى تونۇشتۇرۇپ بەرگەن 

تېمىلىرىڭىز . بۇ خىلدىكى تېمىلىرىڭىزنىمۇ ئۈزۈپ قويماي ، تېخىمۇ چوڭقۇرالپ تونۇشتۇرغايسىز . چۈنكى 

الرغا نىسبەتەن ، دىنى چۈشەنچە چوڭقۇرالشماي، دىنى ئەقىدە توغرىالنمىغان ھالەتتىكى مۇسۇلمان

دۇنيادىكى باشقا ھەرقانداق نەرسە ئەھمىيەتسىزدۇر . سىزنىڭ ياسىرقازىنىڭ لېكسىيىلىرىنى تونۇشتۇرۇپ 

 بەرگەن تېمىلىرىڭىز بۇ بوشلۇقنى تودۇرۇشتا ئەھمىيىتى ۋە رولى بەكمۇ زور . 

ت ، خىزمەتلىرىڭىزگە ئۇلۇغ الالەقا سېغىنىپ ، ئېزىز تېنىڭىزگە ساالمەتلىك ، ئائىلىڭىزگە بەخ     

 obzorqi ئۇتۇقالر تىلەيمەن ، ئامىن . اللەقا ئامانەت .

 

 ئەسساالم ئوبزورچى قېرىندىشىم،-ۋەئەلەيكۇمجاۋاب: 

 

سىزنىڭ روزا ھېيتىڭىزغىمۇ مۇبارەك بولسۇن!  بولىدۇ.  مەن ئۇ جەھەتتە بۇنىڭدىن كېيىنمۇ 

لىرىدە دىنىي تېمىالرنىڭ يۇرتتىكىلەرگە بېسىم داۋاملىق تىرىشاي.  يېقىندىن بۇيانقى كۈنلەرنىڭ بەزى

بولۇپ قېلىشىدىن، ياكى ئۇالرغا بەزى بىر ئوڭۇشسىزلىقالرنى تۇغرۇدۇپ قويىشىدىن ئەنسىرەپ قالدىم. 

ئەگەر ئۇنداق ئىش بولمىسىال، مەن ئۇ جەھەتتىمۇ داۋاملىق تىرىشىمەن.   ئالالھتىن ھەممىمىز  

 ئاسانلىق تىلەيلى.
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يوقۇرىدىكى يازمىڭىزدا  بولسۇن.ئايىمىڭىزگە مۇبارەك  BADBOYۇ ئەلەيكۇم ئەسساالم  (80)

ئېزىتقۇرالرنىڭ ، ئېزىغۇرالرنى قانداق ئېزىقتۇرىدىغانلىقىنى تولىمۇ ئوبرازلىق ئىپادىلەپسىز . بىراق ، 

شۇ ئارقىلىق  بىھۇش بۇلۇشۇپ كەتكەن كەپتەرلەرنى تىخىمۇ بىھۇش قىلىپ  » ... ئاخىرىدىكى  : 

زگە سواللىۋېرىدۇ  چاال بىھۇش بۇلۇپ قالغانالرنى بۇ كىسەل كەپتەركەن دىگەن قالپاق بىلەن قەپە

دېگەن  -« بۇغۇزالپ دورۇلۇق قىلىۋىتىدۇ .... بۇ كەپتەرلەرگە ھېلىمۇ كىيىلمىگەن قالپاقالر ئاز قالدى ... 

باشقىالر دىندىن  »جۈملىلىرىڭىزدىكى مەزمۇن ، باشتىكى مەزمۇنالردىن چەتنەپ كېتىپتۇ . چۈنكى 

پايدىلىنىپ ھەسەلگە زەھەر ئارالشتۇرىۋىتىش ھىلىسى بىلەن بۇ بۇغدايالرغا كەندىر سۇيى چىچىۋىتىدۇ 

ياكى كەندىرگە ئالماشتۇرىۋىتىدۇ .. شۇ ئارقىلىق  بىھۇش بۇلۇشۇپ كەتكەن كەپتەرلەرنى تىخىمۇ بىھۇش 

كەندىر ، ياكى كەندىر سۈيىنى دېگەن جۈملىلىرىڭىزدە  -« قىلىپ  قەپەزگە سواللىۋېرىدۇ  

چاال بىھۇش بۇلۇپ قالغانالرنى بۇ كىسەل » يەۋالغانالرنى ئازغۇنالر قاتارىدا ئىپادىلەپسىز .  بىراق 

كەپتەركەن دىگەن قالپاق بىلەن بۇغۇزالپ دۆرۇلۇق قىلىۋىتىدۇ .... بۇ كەپتەرلەرگە ھېلىمۇ كىيىلمىگەن 

ىلىرىڭىزدە بولسا ، بۇ ئازغۇنالرغا قالپاق كەيگۈزدى ، تۆھمەت دېگەن جۈمل -« قالپاقالر ئاز قالدى ... 

 دېگەندەك مەنە ئىپادىلەپ قويۇپسىز .  -قىلدى 

 ئەگەر مەن خاتا تەھلىل قىلغان بولسام ، قايتا چۈشەندۈرۈپ قويغايسىز . اللەقا ئامانەت .     

obzorqi 

 

يېقىندىن بۇيانقى كۈنلەرنىڭ . » ..ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم بىلىمخۇمار قېرىندىشىم ،     (81)

بەزىلىرىدە دىنىي تېمىالرنىڭ يۇرتتىكىلەرگە بېسىم بولۇپ قېلىشىدىن، ياكى ئۇالرغا بەزى بىر 

دەپسىز . بۇ سۆزىڭىز توغرا بولمىدى .  -« ئوڭۇشسىزلىقالرنى تۇغرۇدۇپ قويىشىدىن ئەنسىرەپ قالدىم. 

ەنچ قىاللمىغاندەك ، مۇجمەل  گەپ قىلىۋاتىسىز . بۇ چۈنكى سىز ئۆز پىكىرلىرىڭىزنىڭ توغرىلىقىغا ئىشەن

 سىزگە قەتئى ياراشمايدۇ . 

توغرا بولغان دىنى بىلىم ، دىنى ئەقىدە يۇرتتىكىلەرگە ھەرگىزمۇ بېسىم بولۇپ قالمايدۇ ، ئۇالرغا 

پ ، بەزى بىر ئوڭۇشسىزلىقالرنىمۇ تۇغدۇرۇپ قويمايدۇ . بەلكى بۇنىڭ دەل ئەكسىچە ئىجابى تەسىر بىرى

ئۇيغۇرۇمنى ئوڭشايدۇ .  دىن دۈشمەنلىرى پەشۋا يەيدۇ . مانا بۇخىل ياخشى كەيپىيات شەكەللەنسە ، 

ھەممە مەمنۇن بولىدۇ . مەن سىزنىڭ اللەنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ، اللە يولىدا شۇنداق ياخشى كەيپىيات 

 يارىتىش ئۈچۈن ھارماسلىقىڭىزغا تىلەگداشمەن . 

 -ېچ ئىككىلەنمەي  كۈرەش قىلىدىغان قەيسەر ئىرادە ، غەيرەت سىزگە ھەق ئۈچۈن ھ ھالالئ

 obzorqi شىجائەت  ھەم ھىدايەت نۇرى ئاتا قىلغاي ، ئامىن . اللەقا ئامانەت .

 

 ۋەئەلەيكۇم ئەسساالم ....  بىرگە بولسۇن ...   (82)

يەردە كۆزدە .. بۇ  ‹‹چاال بىھۇش بۇلۇپ قالغانالر  ››بىلەن  ‹‹بىھۇش بۇلۇشۇپ كەتكەنلەر  ››

 تۇتۇلغىنى باشا باشقا ئۇقۇم ..

بىھۇش بۇلۇشۇپ كەتكەنلەرگە ئاالھىتەن قالپاق ياساپ كىيگۇزۇشنىڭ ھاجىتى يوق .. چۇنكى 

ئۇالرغا باشقىالر قانداقالم قالپاقنى ئەكىلىپ كىيدۇرۇپ قويسا  ياراشتى دەپ كىيىۋېرىدۇ .. بىھۇش 

تەك  ‹‹ىۋېلىپ تۇگمەن چۇگىلەۋاتقان ئىشەك كۇزىنى تىڭ ››بولۇلۇشۇپ كەتكەنلەرنى پەقەت 

چۇگۇلۇتۇپ ئارام بەرمەي ماڭدۇرۇپ بۇرنىنىڭ ئالدىغا بىر ئاز ياۋا ئۆت چۆپنىڭ پۇرىقىنى پۇرۇتۇپ 
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تۇرسىالم ئىش پۇتىدۇ   .. بۇنداقالر شۇ بىر تۇتۇم مەۋھۇم ياۋا ئۆت چۆپكە بىھۇش بۇلۇشۇپ  بىر جايىدا 

دىگەندەك ياشاپ بىر ئۆمۇر تۇگىمەنچىنىڭ  ‹‹ۇ قىردىن ئاشالمايدۇ ماڭىدۇ ماڭىد ››چۇگۇلەپ  خۇددى 

ئىشىكى بۇلۇپ  ياشاپ ھاياتىنى ئاخىرىالشتۇرىدۇ ...    لىكىن چاال بىھۇش بۇلۇشۇپ قالغانالر 

ئالدىنقىسىغا بىر ئاز ئوخشىمايدۇ .. الر ئۇ چاال بىھۇش بۇلۇپ قالغاچقا بىشىغا كىيدۇرۇلگەن قالپاقنىڭ 

كەلمەيۋاتقىنىنى سىزىپ قالىدۇ .. ۋە بۇ ياراشمىغان قالپاقنى چۇرۇپ تاشلىۋىتىشكە ئۇزىگە ماس 

ئۇرىنىدۇ .. بىر قىسىملىرى بۇ ياراشمىغان قالپاقنى چۆرىۋېتىپ قۇتۇلىدۇ  لىكىن يىنە بىر قىسىملىرى 

ت قالپاقنى چۆرۇپ بولغۇچە بۇنى كەپتەرۋازالر بايقىۋالىدۇ ۋە دەرھال يىنە بىر  تىخمۇ ماس كەلمىگەن سە

تەييارالپ مەجبۇرى كىيدۇرۇپ قانىتىنى بۇغۇپ قۇيىدۇ .. يىنە بەزەن بىر ئىرادىسى ئاجىزلىرىنى 

كەپتەۋازالر  ئۇزىگە قۇل قىلىدۇ ... يىنە بەزەنلىرىنى بۇغۇزالپ گۇشىنى يەيدۇ .. يىنە بەزەنلىرىنىڭ 

 دورۇلۇق قىلىۋىتىدۇ ..دۆرۇلۇق قىممىتى بارلىقىنى بايقىسا ئىچكى ئەزالىرىنى سۇغۇرۋېلىپ 

قىسقىسى  بۇ رەھىمسىز كەپتەرۋازالر قەپىزىنى چەمبەرچەس قاماللىۋەتتى ئۇنىڭ ئىچىنى ھەر خىل 

تونغا ئورىنىۋالغان ئىدىلۆگىيە قويمىچىلىرى ھىلىگەر دورىگەرلەر بىلەن تولدۇرىۋەتتى  .. چەكلىك 

ر قويمىچىالرنىڭ توھپىسىدە كەندىر شەكىلدە سىرىتتىن تاشالپ بېرىگەن بۇغداي دانلىرى بۇ دۆرىگە

ئۇرىقىغا ئالماشتۇرىۋىتىلدى ياكى كەندىر ئۇرىقىغا بۇغداي دىنى دىگەن ماركىنى چاپالپ قويدى  .. 

تەسساددىبىر بىر قىسىم ساپ بۇغداي دانلىرىغا ئېرىشىپ قالغان كەپتەرلەر مەسلىگىدىن يىشىلىپ  بۇ 

اشالپ بەرگەن كەندىر ئۇرىقىنى بايقىۋېلىپ ئۇنى يىيىشنى ھەر خىل تونغا  ئورىنىۋالغان دۆرىگەرلەر  ت

رەت قىلىدى .. بۇنى بايقىغان كەپتەرۋازالر ئەكۋالغا ماس ھالدا تاكتىتكىسىنى بىر ئاز ئۆزگەرتىپ  ئىش 

قىلمىسا  كەپتەرلەرنى پۇتۇنلەي بىھۇش قىلىۋىتىش مەخسىدىگە يەتكىلى بولمايدىغانلىقىنى بىلىپ 

ىنمۇ ئۇزىگە چاكار دورىگەرلەرنى يىتىشتۇرۇپ شۇالر ئارقىلىق كۆپلەپ كەندىر يىتىپ قەپەز سىرىتىد

ئۇرۇقىغا بۇغداي دىنى دىگەن ماركىنى چاپالپ  ئىمپورىت قىلىپ كىرگۇزىۋاتىدۇ .. بىر مەزگىل ئىمپورىت 

ك قىلىنغان بۇغدايالرغا ئۇگۇنۇپ قالغان كەپتەرلەر بۇغداي ماركىسى بېسىلغان كەندىر ئۇرىقىنى تۇزۇ

ئىلغىمايالم يەۋېلىپ كەپتەرۋازالر قۇرغان توزاققا ئوزلىگىدىن چۇشۇپ قايتىدىن بىھۇش بۇلۇشۇپ 

 BADBOY .كەپتەرۋازالرنىڭ كۇتكەن يىرىدىن چىقىۋاتىدۇ

 

 

پالنېتىنى تاپىدىغان ئالەم تېلېسكوپى ھەققىدىكى -بىزنىڭ گۇرۇپپىمىز ئىشلىگەن، تاشقىي

 ۋىدېئو

 

پەن يېڭىلىقلىرىدىن خەۋەردار قىلىپ تۇرۇۋاتىسىز  -، بىزنى ئىلىم ئەركىن سىدىق ئاكا   (81) 

 huxruy ،ئىلىم يولىغا يېتەكلەۋاتىسىز ،ئەجرىڭىزدىن گۈللەر ئۆنگۈسى .

 

بىز شۇنداق نىيەتكە كېلەيلىكى بالىلىرىمىز ئەركىن ئاكىمىزدەك يۈرىكىدە ئىلىم ـ   (82)

 ھارمىغايسىز ئەركىنكا. ردىن بولۇپ يېتىشىپ چىقسۇن.مەرىپەتكە ئوتتەك ئىشتىياق باغلىغان ياراملىقال

قىلغان ئەجىرـ مېھنەتلىرىڭىزنى ھەرگىز ئۇنتۇپ قالـمايمىز.ھە راست ئەركىنكا مۇنبەردە ھازىر يېزىق 
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ئۆزگەرتىش ھەققىدە مۇنازىرىلەر قايناۋاتىدۇ.بۇ ھەقتىكى كۆز ـ قاراشلىرىڭىزنى بىلىپ باقساق دېگەن 

 eensan ئۈمىدتە مەن .

رەھمەت ئۇكام!  ھازىر ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتقان مەسىلىلەر ۋە خرىسالر ناھايىتى كۆپ جاۋاب: 

بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدە يېزىق ئۆزگەرتىشتىن كۆپ مۇھىم ئورۇندا تۇرىدىغانلىرىمۇ ئاز ئەمەس.  

وغداش.  مەسىلەن ئانا تىلىمىزنىڭ مائارىپتىكى ئورنىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، ۋە ئانا تىلىمىزنى ق

مېنىڭچە ھازىرچە زېھىننى كۆپ ئىشالرغا چېچىۋەتمەي، كۈچىمىزنى ئۇيغۇرالرنىڭ مەۋجۇتلىقىغا بىۋاستە 

 بېرىپ تاقىلىدىغان ئىشالرغا قاراتقىنىمىز ئاقىالنىراق ئىش بولىدۇ.

 

ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ، مۇشۇ تىمىڭىزغا يانداشقان باشقا تىمىللىرىڭىزنىمۇ قايتا ئوقۇپ   (83)

 تىم.چىق

 

مىنىڭ مۇشۇ ھەقتە سۇئالىم بار ئىدى ، مۇمكىن بولسا جاۋاپ بەرسىڭىز بەك خوش بولغان 

 بوالتتىم .

 . بىز ئىنسانالر نىمىشقا تاشقى دۇنيادىن جانلىقالرنى ئىزدىگەندە ، ئۆزىمىزنى ئۆلچەم قىلىمىز ؟ 1

ى كېرەكمۇ ؟ يەنى دىمەكچى بولغۇنۇم ، ئالەمدىكى باشقا جانلىقالر بىزدەك نەپەسلىنىش

نەپەسلەنگەندە ئوكسىگىننى جەزمەن كېرەك قىلىشى كېرەكمۇ ؟ بىزدەك يىمەكلىك ئارقىلىق ئىنىرگىيەگە 

 ئىرىشىشى كېرەكمۇ ؟

 

ئەگەر تاشقى ئالەمدە بىر خىل جانلىق بار دىيىلسە :  ئۇالر ئىنىرگىيىنى بىزدەك يىمەكلىك ئارقىلىق 

لىسىچۇ ؟ ئەگەر ئۇالرنى نەپەسلىنىدۇ دىسەك ، تولۇقئارقىلىق لىماي ، ئۆسۈملۈكلەردەك فوتۇسىنتىز تولۇق

ئۇالر ئۈچۈن زۈرۈر بولغان گاز ئوكسىگىن بولماي سولفات كىسالتا تۇمانلىرى بولسىچۇ ؟ ئەگەر ئۇالر 

ئوكسىگىن ، ياكى ئازوت گازى كۆپ بولغان يەر شارىدەك پىالنتقا كەلسە تۇنجۇقۇپ ئۆلۈپ قالىدىغان 

 بولسىچۇ ؟  

 

جانلىق پەيدا بولىشى ئۈچۈن چوقۇم  مۇھىتى يەر شارىنىڭ مۇھىتىدەك پىالنت بولىشى .  2

 كېرەكمۇ؟ نىمە ئۈچۈن ؟

مەن ئويالپ قالىمەن ئەگەر كائىناتتا يەنە باشقا جانلىقالر بار دىيىلسە ، ئۇالرنى ۋە ئۇالرنىڭ 

ەر شۇنداق بولسا بىز ياشاش مۇھىتىنى ئۆزىمىزنىڭكىگە ئوخشىتىش توغرا ئەمەسمىكىن دەيمەن . ئەگ

مەلۇم شەرتلەرنى قويۇپ نىشانلىق ئىزدىشىمىزنىڭ ئۆزىال بىزنى ئالداپ قويىشى مۇمكىن ، شۇنىڭ 

 sawda571 بىلەن بىز داۋاملىق سەۋەنلىكىمىز سەۋەپلىك نەتىجىسىز قېلىشىمىز مۇمكىن .

 

 سىز ناھايىتى ياخشى سوئالنى ئوتتۇرىغا قويۇپسىز.جاۋاب: 

ئەمەس.  يەر شارىدىكى « ئادەملەر»بولۇپ، « جانلىقالر»لەر ئىزدەۋاتقىنى دىكى NASAھازىر 

( تېمپېراتۇرا مۇۋاپىق بولۇشى، 1شەرت ھازىرلىنىشى كېرەك: ) 3جانلىقالر ياشاپ مېڭىش ئۈچۈن مۇنداق 

( سۇ بولۇشى كېرەك.  خۇددى سىز دېگەندەك، تاشقىي پالنېتىالردا يەر شارىدىكى 3( ھاۋا بولۇشى ۋە )2)

انلىقالرغا ئوخشىمايدىغان نەرسىلەر بار بولۇشى مۇمكىن.  بۇ يەردىكى گەپ سىز ئۆزىڭىز بىلمەيدىغان ج
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نىشانى سۈپىتىدە ئالدى بىلەن سىز ئۆزىڭىز -1نەرسىنى قانداق ئىزدەشنىمۇ بىلمەيسىز.  ئىزدەشنىڭ 

غان تاشقىي شەرتنى ھازىرلى 3بىلىدىغان نەرسىنى ئىزدەيسىز.  يەنى، ئەگەر بىز يۇقىرىدىكى 

پالنېتىالردىن بىرەرنى تاپساق، ئۇنىڭدا ھاياتلىق بار بولۇش ئېھتىماللىقى ناھايىتى يۇقىرى بولىدۇ.  شۇڭا 

 بىز ھازىر ئاشۇ ئىشنى قىلىۋاتىمىز.

 

يېڭى بىلىملەرنى ئۈزۈلدۈرمەي بىزگە يەتكۈزۈپ  -ئەركىن سىدىق ئاكىمىزنىڭ يېڭى   (84)

ئەركىن » شۇ ئارقىلىق ئانا يۇرت پەرزەنتلىرىمىزدىنمۇ كۆپلىگەن  .سۆيۈندۈمبېرىۋاتقانلىقىدىن بەك 

 ordakent الرنىڭ مەيدانغا كېلىشىگە سەۋەب بولسا ئەجەپ ئەمەس. « سىدىق 

 

پەن يېڭىلىقلىرىدىن خەۋەردار قىلىپ تۇرۇۋاتىسىز  -ئەركىن سىدىق ئاكا ، بىزنى ئىلىم   (85)

 karkat01 نگۈسى .ۈىن گۈللەر ئلەۋاتىسىز ،ئەجرىڭىزد،ئىلىم يولىغا يېتەك

 

 

 23-10-2015 ژۇرنىلىدا خەۋەر قىلىندى NASAمەن قىلغان يەنە بىر يېڭىلىق 

 

 alaman0998 ئۇيغۇر ئۇچۇن قىلىۋاتقان بارلىق ئىشلىرىڭىزغا ئالالھ نۇسرەت ئاتا قىلغاي، (86)

 

  .مۇبارەك بولسۇن ئۇستاز. سىزگە يەنىمۇ نۇسرەت ئاتا قىلسۇن 87)

سىياسىتىنى ئوبدان « قوش تىللىق مائارىپ»خانىم ئۇيغۇرالرنى ۋە ئۇيغۇر دىيارىدىكى كاڭگاس 

 بىلىدۇ.  ئىمكانىيىتى بار ئۇكىالر ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈپ قويساڭالر ئۇ ناھايىتى خوشال بولىدۇ.

 focus يۇقۇرىدىكى تەۋسىيەرىڭىزدىن تولىمۇ خۇشال بولدۇم.

 

ۇبارەك بولسۇن. كۈنلەرنىڭ بىرىدە نوبېل مۇكاپاتىغا ھۆرمەتلىك بىلىمخۇمار ئاكا! م  (88)

 ئېرىشىپ كەتسىڭىز نېمىدېگەن  ياىشى بوالتتى ھە!!! 

نوبېل مۇكاپاتى ساھىبى بولۇشىڭىزنى چىن قەلبىمدىن ئۈمىد قىلىمەن! ھەم خەلقىمىز سىزنىڭ 

 چوقۇم ئېرىشەلەيدىغانلىقىڭىزغا ئىشىنىدۇ. 

بىرەر  NASAسىز مۇشۇنداق يېڭىلىقالرنى يارىتىپسىز ، ئەدەپسىزلىك بولسىمۇ سوراپ باقسام، 

 QANOGHUZ قېتىم سىزنى نوبېل مۇكاپاتى ساھىبىلىقىغا نامزات قىلىپ كۆرسىتىپ باقتىمۇ؟

 

قىممىتىنى ئۆلچەشنىڭ بىردىنبىر ئۆلچىمى ئەمەس، مەن -نوبىل مۇكاپاتى بىر ئادەمنىڭ قەدىر

ىمۇ، يەنە بىر ئەركىن ئاكامغا تەڭ قىلمايمەن. ئەركىن نەپەر نوبىل مۇكاپاتى ساھىبىنى بىرلەشتۈرس10

ئاكا، سىز شۇنچە ئالدىراش تۇرۇپ، يەنە ۋاقىت ئىچىدىن ۋاقىت چىقىرىپ، بىر ئۈچۈن قىممەتلىك 

يازمىالرنى يولالۋاتسىز، بىز سىزگە ھېنېمە قىلىپ بېرەلمەيمىز، پەقەت تەڭرىدىن سىزنىڭ ئامان 

ېچ ئىش قولىمىزدىن كەلمەيدۇ. ئالالھ ئۆمرىڭىزنى ئۇزۇن، ئېسەنلىكىڭىزنى تىلەشتىن باشقا ھ

 abdusemet ئىشلىرىڭىزنى ئوڭۇشلۇق قىلسۇن!



 

 
NASA ئىشالر ئائىت كائىناتقا ۋە 

143 

 

 ئەسساالم ئۇكام!-ۋەئەلەيكۇمجاۋاب: 

ماڭا سەمىمىي سۆزلىرىڭىز بىلەن مەدەت بەرگىنىڭىزگە ۋە سىزنىڭ ياخشى تىلەكلىرىڭىزگە 

ڭىلىقالرنىڭ ھەممىسى ئىنژېنېرلىق ( دە قىلغان يېJPLكۆپ رەھمەت!  مەن ج پ ل )-كۆپتىن

ساھەسىدىكى مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش يولىدا قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلەر بولۇپ، ئۇنداق نەتىجىلەر 

يىللىرى نوبېل مۇكاپىتى -2006ئاسانلىقچە نوبېل مۇكاپىتىغا ئېرىشەلمەيدۇ.  تۆۋەندىكىسى مەن 

 اقمىغان بولسىڭىز ئۇنى بىر قېتىم ئوقۇپ بېقىڭ:توغرىسىدا يازغان بىر مەزمۇن بولۇپ، تېخى ئوقۇپ ب

 

ۋەتەننى  قازانغان مۇۋاپىقىيىتىڭىزگە مۇبارەك بولسۇن، شۇنچە ئالدىراش بولسىڭىزمۇ،  (89)

مېنىڭ بۇ لېكسىيەنى  رەھمەت!قەلبىڭىزگە پۈكۈپ، قوش تىل مائارىپىغا ئائىت ئۇچۇر بەرگىنىڭىزگە 

نەنجىنلەردە قوش تىل تەربىيەسى ئېلىۋاتقان  يوق. شاڭخەي، شۇنداق ئاڭلىغىم بولسىمۇ، ئىمكانىيىتىم

 شۇالرغا ئىمكانىيەت باركەن. مائارىپ باشقۇرغۇچى ۋە بىر قىسىم مۇتەخەسىسلىرىمىز بار، ئوقۇتقۇچى،

tewelgha 

 

بىلىمخۇمار ئۇستازنىڭ قىلغان ئىشلىرى شۇنداق ياخشى باھاالرغا ئېرىشىپتۇ. بۇ نەتىجىگە   (90)

 للەر تۆلەنگەن بۇلىشى مۇمكىن. ئۇستازغا چىن دىلىمدىن خاتىرجەملىك تىلەيمەن.نۇرغۇن بەدە

iltebir107 

 

 ezimet7012 تارىختا نامى قالغۇسى! -ئۇيغۇر ئوغالنى  (91)

 

مۇبارەك بولسۇن،ئەركىن ئاكا. خىزمەتلىرىڭىزگە تىخىمۇ كۆپ ئۇتۇق ھەم بەرىكەت   (92)

تكىنىڭىزگە رەھمەت ! شارائىتى بارالرنىڭ لىكسىيەگە تىلەيمەن! ياخشى ئۇچۇر بىلەن تەمىن ئە

 mustafaoguz ئىشتىراك قىلىشنى قولدىن بەرمەسلىكنى ئۈمىد قىلىمەن !

 

ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ئۇستاز. ئۇلۇغ اللە ئۇيغۇر خەلقىگە سىزدەك بىر ياخشى پەرزەنت ئاتا   (93)

ئۇزۇن ھەم خەيرىلىك ، ئىمانىڭىزنى كامىل ، قىلغىنىغا شۇكرى . اللە تېنىڭىزنى ساغالم ، ئۆمرىڭىزنى 

 obzorqi ئىشلىرىڭىزنى مەڭگۈ نەتىجىلىك قىلىغاي . امىن .اللەقا ئامانەت .

 

ئابدۇشۈكۈر  ئائىلىڭىزگە بەخىت تىلەيمەن ، ئەركىنكا ئاۋۋال سىزنىڭ ئىشلىرىڭىزغا ئۇتۇق،  (94)

 !!مۇھەممەتئىمىن ئۇستازىمىزنى بەك ھۆرمەتلەيدىكەنسىز ھە !!!

ئالىمنىڭ شۇ قېتىملىق ياپونىيە زىيارىتى جەريانىدىكى ئالىم ئابدۈشۈكۈر مۇھەممەتئىمىن بىلەن 

ئۆتكەن كۈنلەردىكى ئەسلىمىلىرىڭىزنى بىر بىلگۈم باتتى ، ياكى بولسىمۇ مەن كۆرمۈدۈممۇ ؟ ئىشقىلىپ 

 بىر بىلگۈم بار  . 

ت ،ئىلھام بولىدىغان تېمىالرنى سىزنىڭ ۋاقىت ئىچىدىن ۋاقىت چىقىرىپ بىز ياشالرغا رىغبە

 karez توختىماي يولالپ تۇرغىنىڭىزغا رەھمەت !
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NASA  17-12-2015 ھەمراھىنىڭ بىر يېڭى رەسىمىنى تارقاتتى 2ساتۇرننىڭ 

 

ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم بىلىمخۇمار ئاكا قانداق ئەھۋالىڭىز. ئۇيغۇر تىلىنى ساپالشتۇرۇش  (95)

زىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن ھەم ئۈمىد قىلىۋاتىمىز . سىزمۇ بىلىسىز ھازىر تىلىمىز توغرىىسىدا  بىرەر تىمىنىڭ يې

بەكال ئەبجەشلىشىپ كەتتى ،ش ئۇ ئا ر ت ي ك دىكىلەرنىڭمۇ كارى يوق ئوخشايدۇ .شۇڭا ۋاقتىڭىز يار 

 kemalbey .بەرسە  مۇشۇ توغرۇلۇق ئىزدىنىپ باقسىڭىز . رەھمەت  .ماالل قىلىپ قۇيىدىغان بولدۇم

 

. بۇرۇن تىلىمىزغا كىرىپ پ قاپسىز ، شۇنداقتىمۇ قولاليمەنئاۋۇ ئىنكاسىڭىزنى ماڭا يېزى  (96)

بولغان سۆزلەرنى ئۆزگەرتىمىز دىسەك ، بەك ئاۋارچىلىق . ئەمما يېڭىدىن كىرىۋاتقان سۆزلەرنى ساپ 

ەر چىققاندا ئۇيغۇرچە تەرجىمىسىنى ئۈگەنسەك ، ئۇ ھالدا بەك ئوڭاي ئۆزلىشىدۇ ، شۇڭا يېڭى سۆزل

دىگەننى مەلۇم بىر تورداش  微信ئالىملىرىمىز تىرىشىپ ئۇيغۇرچىسىنى ئۆزلەشتۈرەيلى ، مەسىلەن:  

 LAQIN610 .دەپ يازما يېزىپ ، بىر كىچىدىال ھەممىگە خاتا ئۆزلىشىپ كەتتى« ئۈندىدار»

 

ت ئەمەس. يېڭى كىرگەن سۆزلەرنى ئۆزلەشتۈرۈشتە ئۆز ئەينى تەرجىمىسىنى قوللىنىش شەر  (97)

ئۈندىدار مەنچە ناھايتى ياخشى بىر سۆز بولغان.   بەزى سۆزلەرنى قانچىلىك مەنتىقىلىق ، ئۇيغۇن 

دىگەن ئۇقۇمالرنى ھەممە  «ھەزارەت، كۈلتۈر»ەنىال بىزگە سىڭمەيدۇ،  خۇددى  تەرجىمە قىلسىمۇ ي

اندەك.... گەرچە بۇ دىگەن سۆزنىڭ ئورنىغا قوللىنىشنى قۇبۇل قىلىپ بواللمىغ« مەدىنيەت»ئادەم 

سۆزلەرنىڭ پەرىقى بارلىقى تىلغا ئېلىنسىمۇ، ئەمما بىزنىڭ تىلىمىزغا ئانچە سىڭمىدى. بۇنىڭدىن باشقا 

نۇرغۇن سۆزلەر بار ئىدى، تەرجىمىسى ناھايتى ياخشى بولغان، ئەمما ئۇالر قانچىلىك تەشۋىق 

ىرال ئوتتۇرغا چىقىشى بىلەن تېزال سىڭىپ قىلىشىدىن قەتتىنەزەر بىزگە سىڭمىدى... ئۈندىدار دىگەن سۆز ب

 ئۆزلىشىپ كەتتى.   

بۇزۇلۇش بەزى جۈملىلەرنى تەرجىمە قىلغاندا بىۋاستە تەرجىمە قىلىنغانلىقى تۈپەيلى مەنە 

، نۇرغۇن سىياسىغا « ىنچى خەلق دوختۇرخانسى-1ئاقسۇ ۋىاليەتلىك »مەسىلىسى بار، مەسىلەن 

ىلەرنى بىرال قاراپ خەنزۇچىدىن بىۋاستە تەرجىمە قىلىنغانلىقىنى مۇناسىۋەتلىك شۇئارالر، سۆز ئىبار

بىلگىلى بۇلىدۇ، بۇنداق تەرجىمە قىلىنغان سۆز جۈملىلەرگە قارىغاندا ئۇيغۇرچە  بىزنىڭ ھەزىم 

قىلىشىمىغا تېخىمۇ ئاسان، مەنىلىك سۆز ياسالسا تېخىمۇ ياخشى سىڭىدۇ، ئۆزلىشىدۇ. مەن شەخسەن 

تە تەرجىمە قىلىش خاتا دەپ قارايمەن، يېڭى سۆز پەيدا بولغان تىلدىمۇ، سىڭىشقا بەزى سۆزلەرنى بىۋاس

ئاسان قىلىپ بىز سۆز ياسىلىدۇ، بىزمۇ شۇ مۇددىئاغا ئۇيغۇن سۆز ياسىسىاق )تەرجىمە قىلماي(  تېخىمۇ 

 ياخشى. 

جبۇرى مەسىلەن ، كومپىيوتېرنى بىز ئىنگىلىزچىدىن ئاھاڭ تەرجىمسى بۇيىچە ئېلىپ كەلدۇق، مە

دەپ   bilgisayarقۇبۇل قىلدۇق، باشقا تەرجىمىلەر بولغاندىمۇ ئانچە سىڭمىدى. ئەمما تۈركلەر 

دىگىنى بىلىم،  bilgiتەرجىمە قىلغانكەن، بۇ تەرجىمە شۇ ھامان ئۆزلىشىپ ئاسانال سىڭىشىپ كېتىپتۇ. 

sayar   دىگىنى سانىغۇچى، ھېساپلىغۇچى دىگەن مەنىدە ئىكەن. ئەسلىComputer  مەنىسى
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دىگەن ئىسىمدىنمۇ ياخشى  Computerبىلەن سەل پەرىقلىق، ئەمما مەنچە ئەسلى ئىنگىلىزچىدىكى 

 murat47 بىر ئىسىم بوپتۇ دەپ قارايمەن. 

 

(98) jawab: 

بىر ناھايىتى ياخشى تەكلىپنى ئوتتۇرىغا قويۇپسىز.  مەن ۋەتەندىكى تىل مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ 

پەن ۋە تېخنىكىغا ئائىت ئىنگلىزچە -ناھايىتىمۇ خااليمەن.  تەبىئىيياردىمى بىلەن ئىش قىلىشنى 

سۆزلەشلەرنى ئۇيغۇرچىدا قېلىپالشتۇرۇش ئىشىغا ياردەم قىلىشنىمۇ خااليمەن.  ماڭا ياردەم قىلىشنى 

خااليدىغان ۋە مەندىن ياردەم ئېلىشنى خااليدىغان قېرىنداشالر بار بولسا، مەن بىلەن 

bilim.humar@yahoo.com .ئارقىلىق ئاالقىالشسا، مەن تولىمۇ مىننەتدار بولىمەن 

 

تۈسىنى ئالغان مەزمۇن بولغاچقا، ئۇنى تېز تەييارالپ يوللىۋەتتىم.  « خەۋەر»مەزكۇر تېما بىر 

 شۇڭا توغرا چۈشىنىشىڭىزنى سورايمەن.

* * * 

گە ماڭدۇرۇپ خۇددى سىز دېگەندەك، ئالەم ئۇچقۇرلىرى بىر جىسىمنى رەسىمگە تارتىپ، يەر يۈزى

بىرەر يېڭى رەسىمنى تارقاتقان بولسا، ياكى  NASAتۇرۇش داۋاملىق بولۇپ تۇرىدىغان ئىشالر.  ئەگەر 

ئۇنىڭ ئېنىقلىق دەرىجىسى بۇرۇنقىدىن كۆپ يۇقىرى، ياكى ئۇنىڭدا بىرەر يېڭى نەرسە بايقالغان، ياكى 

ەنمىگەن خەۋەرنىڭ ئۇلۇنىشىنى باشقا بىرەر سەۋەب بار.  ئەگەر سىز ماڭا ئۆزىڭىز سەۋەبىنى چۈش

 ماڭدۇرۇپ بەرسىڭىز، مەن ئۇنىڭ نېمە ئۈچۈن تارقىتىلغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ قويااليمەن.

 

بەزى نەرسىلەرنى رەسىمگە قاراپال ئېنىقلىغىلى بولمايدۇ.  شۇڭا پەرەزنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا توغرا 

 شەندۈرۈپ قويۇشقا تىرىشىمەن.كېلىدۇ.  بۇ ئىشتىمۇ ماڭا كونكىرت ئىشنى دېسىڭىز، مەن چۈ

 

جاھان يېڭىلىقلىرىدىن ئۆز ۋاقتىدا خەۋەر بىرىپ كىلىۋاتقان بىلگەجان ئەپىندىمگە كۆپتىن   (99)

ۋەتەندىن يىراق يۇرتالردا يۈرۈپ ئەل ئۈچۈن قىلغان ئەجىرىڭىز گە  كۆپ تاشەككۈرلەر بوسۇن.

 xopul مەن، ئامىن!يبىر ئالالدىن تىلەغالم بولىشىنى بارىكالال.مەن سىزنىڭ گۈزەل تىنىڭىزنىڭ سا

 

 

 1-1-2016 قارا ئۆڭكۈر ھەققىدە دەسلەپكى چۈشەنچە

يېڭى يىلدا يېڭىچە تىمىنى ئوقۇپ بەك سۆيۈندۈم ، مانا مۇنداق تىمىالرنى يوللىسىڭىز  (100)

 LAQIN610 .ھارماي ئوقۇيمەن ، رەھمەت ، ھارمىغايسىز

 

 انداق ئەھۋالىڭىز؟ئەركىنكا ق !ئەلەيكۇمئەسساالمۇ   (101)

خىزمىتىڭىزنىڭ قانچىلىك ئالدىراش ئىكەنلىگىنى ھېس قىالاليمىز. ئۇنىڭدىن سىرت، ۋاقىت 

ئىچىدىن ۋاقىت چىقىرىپ ماقالە تەييارالۋاتىسىز، ماتىريال كۆرىۋاتىسىز، تەرجىمە قىلىۋاتىسىز. 

 kurt01 مىللەتنىڭ غېمىنى يەۋاتىسىز. رەھمەت سىزگە ئاكا.
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،  ‹تارتىش كۈچى دولقۇنى توغرىسىدا ›ئەگەر ۋاقتىڭىز بولسا  رەھمەت!ىزگە كۆپ ئەجرىڭ  (102)

ئالەم توغرىسىدا  ›،  ‹ئالىمالر نۆۋەتتە بايقىغان ئالەمنىڭ چوڭلىقى ۋە يۇلتۇزالر توپلىرىنىڭ سانى ›

قتىڭىز ...  قاتارلىق بىلىملىرىڭىزدىن خەلقىمىزگە بەرسىڭىز بىر . بەلكىم ۋا ‹ئىزدىنىشنىڭ ئەھمىيىتى

چىقماس بۇ ئاددى تىمىالرغا ، بىراق مۇشۇ ئالەمنى بىر چۈشىنىۋىتىش زۆرۈر بوپ قالدى دەپ ئوياليمەن . 

چۈنكى بۇ نىسپىيلىكنى ھەقىقى ھىس قىلدۇرىدۇ، يەر شارىدا بىر كۈن تۇرۇشنىڭ قانچىلىك نېئمەت 

 قىلىسىز بىزگە قارىغاندا.ئىكەنلىكىنى چۈشىنىشكە ياردىمى بولىدۇ دەپ ئوياليمەن. بۇنى سىز ياخشى 

 ilimqi ئىشلىرىڭىز كۆڭۈلدىكىدەك بولۇشقا نىسىپ قىلسۇن! تېنىڭىز ساالمەت،

 

ئۆڭكۈرنىڭ چېگرىسىنىڭ ئېنىقلىمىسى مەسىلىسى -ستىۋىن خاۋكىڭنىڭ تىلغا ئالغىنى قارا  (103)

تارتىش قىلىشقا -شئارا تاال-بولۇپ، ئۇ مەسىلە يۇقىرى دەرىجىلىك نوپۇزغا ئىگە فىزىكاشۇناسالر ئۆز

قارا ئۆڭكۈر مەۋجۇت »مۇناسىپ كېلىدىغان بىر مەسىلىدۇر.  ئەسلىدىكى مەنبەدە ستىۋىن خاۋكىڭنىڭ 

دېگەن سۆزى قوش تىرناقنىڭ ئىچىگە ئېلىنغان بولۇپ، مېنىڭ چۈشىنىشىمچە ئۇنداق قىلىش « ئەمەس

 نى بىلدۈرىدۇ.  دېگەن« بۇ مەسىلىگە ناھايىتى ئېھتىياتچانلىق بىلەن مۇئامىلە قىلىڭ»

 

NASA ئۆڭكۈردىن خېلى كۆپلىرىنى تېپىپ بولدى. -نىڭ بىر قانچە ئالەم تېلېسكوپلىرى قارا

ۋە ياۋروپا ئالەم بوشلۇقى  NASAئۇالر كائىناتتىكى باشقا قارا ئۆڭكۈرلەرنى ھازىرمۇ تەكشۈرۈۋاتىدۇ.  

م تېلېسكوپلىرىنى ھازىرمۇ ئىدارىسى قارا ئۆڭكۈر ۋە باشقا نەرسىلەرنى تەكشۈرۈدىغان يېڭى ئالە

 اليىھىلەپ ياساۋاتىدۇ.

 

 bilimhumar تور بېتىدىن ئالدىم. NASAمەن مەزكۇر يازمىدىكى كۆپۈنچە مەزمۇنالرنى 

 

مۇشۇ تېمىلىرىڭىز ئىلىم پەنگە بولغان قىزىقىشنى كۈچەيتىۋاتىدۇ بىلىمخۇمار ئاكا،   (104)

 Uyghurturk ىققاي.ئىزىڭىزدىن يەنە مىڭالپ بىلىمخۇمارالر يېتىشىپ چ
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 ئەركىن سىدىقنىڭ قىسقىچە ئوقۇش ۋە خىزمەت تارىخى

 

 

 1958ئاقسۇدا تۇغۇلغان : 

 1965-1971 باشالنغۇچتا ئوقۇغان-4: ئاقسۇ شەھەرلىك 

 1971-1976 ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇغان-1: ئاقسۇ ۋىاليەتلىك 

 1976-1978 ئالغان« قايتا تەربىيە»: ئونسۇ ناھىيىسىدە 

 1978-1983شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا باكالۋۇرلۇقتا ئوقۇغان : 

 1983-1984شاڭخەي قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتىدا بىلىم ئاشۇرغان : 

 1984-1985شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇتقۇچى بولغان : 

 1985-1988ياپونىيەدە ئوقۇپ، تەتقىقات ئېلىپ بارغان : 

 1988-1990دا ماگىستىرلىقتا ئوقۇغان: ئامېرىكا كالىفورنىيە شتاتى ئۇنىۋېرسىتېتى 

 1990-1995( كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتى :Davisتە دوكتورلۇقتا ئوقۇغان ) 

 1995-1997 ئاشتى بولغان-دا دوكتور« ساندىئا دۆلەت تەجرىبىخانىسى»: كالىفورنىيەدىكى 

 1997-2004 تىدە يۇقىرى تېخنولوگىيىلىك ئوپتىكا شىركى: كالىفورنىيە كىرىمنىي جىلغىسىدىكى ئۈچ

 ئىشلىگەن

 2004- :كالىفورنىيە لوس ئانژېلىس رايونىدىكى ھازىرغىچەNASA  مەركىزىJPL دە ئىشلەۋاتىدۇ 

 

 

 


