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 بىزنىڭ گۇرۇپپىدىن ئالەم ئۇچقۇچىسى بولغان بىر كىشى
 

 ئەركىن سىدىق
 كۈنى-44ئاينىڭ -8يىلى -4102

 
 
 

دېگەن « ماڭا يېڭىدىن بېرىلگەن مۇكاپاتالر ھەققىدە»مەن ئالدىنقى ھەپتە تورالرغا چىقارغان 
لنى يازمىغا يېزىلغان ئىنكاسالرنىڭ ئىچىدە بىر قېرىندىشىمىز مەندىن ئۆزگىچە بىر سوئا

سىز ئالەم بوشلۇقىغا چىقىپ باقتىڭىزمۇ؟ ئەگەر چىقىپ باققان »سوراپتۇ. يەنى ئۇ مەندىن 
دېگەندەك بىر سوئالنى سوراپتۇ. بۇ « بولسىڭىز قانچىلىك ئېگىزلىككىچە چىقىپ باقتىڭىز؟

قېرىندىشىمىزنىڭ سوئالىدىن ئۇنىڭ ئالەم ئۇچقۇچىسى بولۇشنىڭ جەريانلىرىدىن ئانچە خەۋىرى 
ىكەنلىكى بىلىنىپ تۇرىدۇ. مېنىڭچە مۇشۇ خىل ئەھۋالدىكى قېرىنداشالرنىڭ سانى ئانچە يوق ئ

ئۇيغۇرالرمۇ ئالەم »ئاز بولماسلىقى مۇمكىن. بولۇپمۇ مېنىڭ پەرىزىمچە خېلى كۆپ قېرىنداشالر 
دېگەن « ئۇچقۇچىسى بوالالمدۇ؟ ئەگەر بواللىسا، ئۇيغۇرالر قانداق يول بىلەن شۇنداق بوالاليدۇ؟

غا  NASAوئالنىڭ جاۋابىغا قىزىقىشى مۇمكىن. مەن مەزكۇر يازمىدا ئاساسلىقى مەن س
خىزمەتكە كىرىشتىن بۇرۇن، مەن خىزمەتكە كىرگەن گۇرۇپپىدىكى بىر ياشنىڭ قانداق يولالر 
بىلەن ئالەم ئۇچقۇچىسى بواللىغانلىقىنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ بېرىمەن. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە 

 دىمۇ ئازراق توختىلىمەن. ئۈستىدېگەن بىر ئۇقۇم « ىشنى قىلغىلى بولىدۇھەر قانداق ئ»
 

ياشقا كىرگەندە كېلىپ، فىزىكا كەسپىدە ماگىستىرلىق ئۇنۋانى،  01مەن ئامېرىكىغا 
ئېلېكتر ئىنژېنېرلىقى كەسپىدە دوكتورلۇق ئۇنۋانى ئېلىپ، ئاندىن ئوپتىكا كەسپى بويىچە 

نىڭدىن كېيىن رەسمىي خىزمەتكە كىردىم. ئوقۇشالرنىڭ دوكتور ئاشتىلىقنى تامامالپ، ئۇ
 7شىركەتتە  0ھەممىسىنى تاماملىغاندىن كېيىن، يۇقىرى تېخنولوگىيە شىركەتلىرىدىن 

ياشقا كىرگەندە خىزمەتكە كىردىم.  24غا  NASAيىلدىن ئۇزۇنراق ۋاقىت ئىشلەپ، ئاندىن مەن 
مەدەنىيەت زور »االيتتىم. لېكىن، جۇڭگودا مەنمۇ بىر ئالەم ئۇچقۇچىسى بولۇشنى ناھايىتىمۇ خ

قايتا »نى باشتىن كەچۈرۈپ، تولۇق ئوتتۇرىنى پۈتتۈرۈپ بولۇپ ئىككى يىل يېزىغا « ئىنقىالبى
گە چۈشۈپ، ئاندىن ئالىي مەكتەپكە كىرگەن، ھەمدە ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە نۇرغۇن « تەربىيە
مەن ئۈچۈن ئالەم ئۇچقۇچىسى بولۇش غا كىرگەن  NASAتوقاي يولالرنى بېسىپ ئاندىن -ئەگرى

نېسىپ بولمىدى. بۇ ئىش ئۈچۈن مەن سەل كېچىكىپ قالدىم. لېكىن، ئۇيغۇرالرنىڭ بۇنىڭدىن 
كېيىنكى ئەۋالدلىرى ئۈچۈن بۇ ئىش پۈتۈنلەي مۇمكىن. مەن ئۆزى ياكى بالىسىنىڭ بىر ئالەم 

ر بولۇشىنى، ئۆز كاللىسىدا ئۇچقۇچىسى بولۇشىنى ئىستەيدىغان بارلىق قېرىنداشالرنىڭ ئۈمىدۋا
دەيدىغان ئىدىيىنى تۇرغۇزۇۋېلىشىنى، ئاندىن ئاشۇنداق « ھەر قانداق ئىشنى قىلغىلى بولىدۇ»

 بىر نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن قاتتىق تىرىشىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. 
 

« لىدۇھەر قانداق ئىشنى قىلغىلى بو»ئامېرىكا يەسلىدىن باشالپال بالىالرنىڭ كاللىسىغا 
(Anything is possible دېگەن ئۇقۇمنى سىڭدۈرۈۋېتىدۇ. ئەگەر بىر ئادەم مەلۇم بىر ئىشقا )

ئاالھىدە قىزىقىدىكەن، ھەمدە ئۆز ئۆمرىنى ئاشۇ ئىش بىلەن شۇغۇللىنىپ ئۆتكۈزۈشنى 
ئىستەيدىكەن، مەكتەپ، جەمئىيەت ۋە خىزمەت ئورنى قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسى ئۇ ئادەمنى 
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ۇ كىشىنىڭ ئۆز ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇۋېلىشىغا ئىمكانقەدەر شارائىت يارىتىپ قولالپ، ئ
ھەممە ئادەمنى ئىمكانقەدەر ئۆزى ئارزۇ  NASAدا تېخىمۇ شۇنداق.  NASAبېرىدۇ. بۇ ئەھۋال 

قىلىدىغان ساھەدە ئىشلەشكە شارائىت يارىتىپ بېرىدۇ. مەن تۆۋەندە تونۇشتۇرۇپ ئۆتىدىغان 
 مىسالى.كىشى شۇنىڭ بىر 

 
 

 .Stanley Gبىزنىڭ گۇرۇپپىدىن ئالەم ئۇچقۇچىسى بولغان ستانلېي الۋ ). 1
Love) 
 

غا خىزمەتكە ئېلىشتا ئاساسلىق رول ئوينىغان كىشى مېنىڭ بۇرۇنقى  NASAمېنى 
خابۇل »يىلى -0991( دېگەن كىشى بولىدۇ. بۇ كىشى David Reddingباشلىقىم داۋىد رەددىڭ )

( نى يەر شارى ئوربىتىسىغا چىقىرىپ، ئۇنىڭ Hubble Space Telescope« )ئالەم تېلېسكوپى
نورمال ئىشلىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئىشلىرىدا خېلى چوڭ رول ئوينىغان كىشىلەرنىڭ بىرى 

يېڭى خىزمەتچى قوبۇل  بىرياشلىق  04يىلى -0997بولىدۇ. بۇ كىشىنىڭ گۇرۇپپىسىغا 
بولۇپ، ئۇ بىزنىڭ  [0]( Stanley G. Loveي الۋ )قىلىنىدۇ. بۇ خىزمەتچىنىڭ ئىسمى ستانلې

ئىدارىگە كىرىپال ئۆزىنىڭ بىر ئالەم ئۇچقۇچىسى بولغۇسى بارلىقىنى باشلىقالرغا ئېيتىدۇ. ئۇنىڭ 
ئارزۇسى ۋە تەلىپى ئىنتايىن كۈچلۈك بولغاچقا، ئىدارىدىكىلەر ئۇنىڭ تەلىپىگە ماقۇل بولىدۇ. 

ئىدارىدىكى نورمال خىزمىتىنى داۋامالشتۇرۇپ، يەنە بىر شۇنىڭ بىلەن ئۇ بىر تەرەپتىن بىزنىڭ 
 01يىلىنىڭ ئاخىردىن باشالپ مەخسۇس تەربىيىلىنىشنى باشاليدۇ. ئارىلىقتا -0998تەرەپتىن 

قېتىملىق خەلقئارا ئالەم پونكىتىغا قىلىنغان -044يىلى -4118يىل ئۆتكەندىن كېيىن، يەنى 
ەيدۇ. بۇ جەرياندا ئىككى قېتىم خەلقئارا ئالەم كۈن ئىشل 04سەپەرگە قاتنىشىپ، ئۇ يەردە 

( مەشغۇالت ئېلىپ بارىدۇ. بۇ سەپەر spacewalkپونكىتىنىڭ سىرتىدا ئالەم بوشلۇقىدا مېڭىپ )
 كۈنى ئاخىرلىشىدۇ. -41ئاينىڭ -4كۈنى باشلىنىپ، -7ئاينىڭ -4يىلى -4118

 



3 

 

 
 (Stanley G. Loveنلېي الۋ )ئالەم ئۇچقۇچىسى بولغان ستارەسىم: بىزنىڭ گۇرۇپپىدىن -0
 

 
 رەسىم: ستانلېي الۋ خەلقئارا ئالەم پونكىتىدا ئىشلەۋاتقان بىر كۆرۈنۈش-4
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. بۇ للەەن بى( بىلDavid Reddingددىڭ )رەسىم: مەن ئۆزۈمنىڭ بۇرۇنقى باشلىقى داۋىد رە-0

ئۆسۈپ  غا باشلىق بولۇپ« رلىرىنى باشقۇرۇش ئىشخانىسىۈتەتقىقات ت»نىڭ  JPLكىشى ھازىر 
 كەتتى.

 
 

ئىككى يىلنىڭ ئالدىدا ستانلېي الۋ بىزنىڭ ئىدارىگە كېلىپ، ئۆزى خەلقئارا ئالەم 
ھەمدە ، ۋىدىئو فىلىملىرىنى قويۇپ بەردىپونكىتىدا ئىشلىگەن ۋاقىتتا تارتىۋالغان بىر قىسىم 

 ناھايىتى قىزىقارلىق دوكالتتىن بىرنى بەردى. شۇنىڭغا بىرلەشتۈرۈپ 
 

دە ياشاپ ئادەتلىنىپ قالغان كىشىلەر ئۈچۈن خەلقئارا ئالەم پونكىتىدىكى خىزمەت يەر يۈزى
ۋە تۇرمۇشنىڭ قانداقلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلىش ئانچە ئاسان ئەمەس. بىز يەر يۈزىدە يەر شارىنىڭ 
تارتىش كۈچى سەۋەبىدىن چوقۇم بىرەر نەرسىگە دەسسەپ ماڭىمىز. بىر ئۈستەلنىڭ ئۈستىگە بىر 

بىلەن چاينىڭ  لەغمەنيۇپ، بىر ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ، وبىلەن بىر پىيالە چاينى ق لەغمەنتەخسە 
قايسى تەرەپكە مېڭىشىنى ئۆزىمىز كونترول قىلىپ، تاماقتىن بەخىرامان ھۇزۇرلىنىمىز. 
مۇنچىدا يۇيۇنساق، سۇ يۇقىرىدىن پەسكە ئاقىدۇ. ھاجەتخانىغا كىرىپ تەرەت قىلساقمۇ، 

 غان ۋە ئارزۇ قىلىدىغان تەرەپكە قاراپ ماڭىدۇ. تەرىتىمىز بىز بىلىدى
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ئەمما، خەلقئارا ئالەم پونكىتىدا تارتىش كۈچى يوق. شۇڭا سىز بىر نەرسىگە دەسسەپ 
ماڭمايسىز، بەلكى بۇ خەلقئارا ئالەم پونكىتىنى تەشكىل قىلغۇچى يوغان تۇرۇبىنىڭ ئىچىدە بىر 

ىز بىر قولىڭىزدا بىر ماشىنىنى كۆتۈرۈپ، بىر يەردىن يەنە بىر يەرگە ئۇچىسىز. ئۇنىڭ ئىچىدە س
تەخسىنىڭ ئىچىدە تۇرماي، ئۇچۇپ  لەغمەنيەردىن يەنە بىر يەرگە ئاپىرااليسىز. تەخسىدىكى 

يۈرۈيدۇ. پىيالىدىكى چاي پىيالىنىڭ ئىچىدە تۇرماي ئۇچۇپ يۈرۈيدۇ. سىز ئۇچۇپ يۈرگەن 
پ يۈرگەن چاينى قوغالپ يۈرۈپ چۆپلىرىنى قوغالپ يۈرۈپ شۈمۈرۈپ يەيسىز. ئۇچۇ غمەنلە

شۈمۈرۈپ ئىچىسىز. بۇالر تۇرمۇشنىڭ ئەڭ تەس قىسمى ئەمەس. تۇرمۇشنىڭ ئەڭ تەس قىسمى، 
سىز يۇيۇنغاندا سۇنى بىر چوڭ خالتىنىڭ ئىچىگە سۇالپ، ئۆزىڭىز ئاشۇ خالتىنىڭ ئىچىگە 

نى مەھكەم باغالپ كىرىپ تۇرۇپ يۇيۇنىسىز. تەرەت قىلىدىغاندىمۇ ھېلىقى يەرگە بىر تال خالتى
قويىسىز. ئۇنداق قىلمىسىڭىز نېمە ئىش بولىدىغانلىقىنى مېنىڭچە سىز ھازىر پەرەز قىلىپ 
بولدىڭىز. ئۇخلىغاندا سىز ئۆزىڭىزنى كارىۋاتقا مەھكەم باغالپ قويىسىز. ئۇنداق قىلمىسىڭىز 

گە ئەنە شۇنداق ستانلېي الۋ دوكالتىدا بىز«. ئۆزىڭىزنى تاپالمايسىز»سىز ئەتىسى ئەتىگەندە 
يېمەي، ئۇالر ئۈچۈن مەخسۇس  لەغمەنكۆرۈنۈشلەرنى قويۇپ بەردى. ئەلۋەتتە، ستانلېي الۋ ئۇ يەردە 

كەن. بىر يەردە چياسالغان تاماقالرنى يېگەن. ھەمدە پىيالىدە چاي ئىچمەي، بوتۇلكىلىق سۇ ئى
ىدىن چىقىپ ئۇچۇپ ئېغزى ئېچىۋېتىلگەن بىر بوتۇلكا سۇنى لەيلىتىپ قويغانىدى، سۇ بوتۇلك

يۈردى. شۇ چاغدا ستانلېي الۋ بىر پارچە سۇنى قوغالپ يۈرۈپ يۇتۇۋالدى. مەن بۇ يەرلىرىنى 
 «. ئۇيغۇرچىالشتۇردۇم»ئازراق 

 

 
 يېيىش تاماق ئىچىدە پونكىتىنىڭ ئالەم خەلقئارا: رەسىم-2
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 ئۇخالش ئىچىدە پونكىتىنىڭ ئالەم خەلقئارا: رەسىم-5
 

 
 مېڭىش يول ئىچىدە پونكىتىنىڭ ئالەم خەلقئارا: رەسىم-4
 
 
 . ستانلېي الۋ ئالەم ئۇچقۇچىسى بولۇش ئۈچۈن قانداق يولالرنى باسقان؟2
 

ستانلېي الۋنىڭ باسقان يوللىرى ئاساسەن بىر نورمال يول بولۇپ، ئۇنىڭ باشقا نۇرغۇن 
ان. يىلى تۇغۇلغ-0945كىشىلەردىن ئانچە پەرقى يوق. ئۇ ئامېرىكىنىڭ كالىفورنىيە شتاتىدا 

( Oregonتولۇق ئوتتۇرا مەكتەپنى ئامېرىكىدىكى ئادەتتىكى شتاتالرنىڭ بىرى بولغان ئورېگون )
ي ماد ئىنستىتۇتى ېشتاتىدا پۈتتۈرگەن. كالىفورنىيەدىكى بىر ئادەتتىكى مەكتەپ بولغان ھارۋ

(Harvey Mudd College دا فىزىكا كەسپى بويىچە باكالۋۇر ئۇنۋانى ئالغان. ۋاشىنگتون )
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 University of( شەھىرىگە جايالشقان ۋاشىنگتون ئۇنىۋېرسىتېتى )Seattleاتۇل )ئتاتىنىڭ سېش
Washington, Seattle دا ئاسترونومىيە كەسپى بويىچە ماگىستىرلىق ۋە دوكتورلۇق )

مەنبەدە بېرىلگەن دۇنيادىكى ئەڭ ئالدىدا -4ئۇنۋانلىرىنى ئالغان. بۇ مەكتەپ تۆۋەندىكى 
يىلى -0990. ستانلېي الۋ [4]ئورۇندا تۇرىدىكەن -45ىي مەكتەپنىڭ ئىچىدە ئال 51تۇرىدىغان 

ئاشتى بولۇپ تەتقىقات ئىشلىرى بىلەن -رودوكتورلۇق ئۇنۋانىنى ئېلىپ، بىر يىل دوكت
يىلى بىزنىڭ باش ئىدارىمىز بولغان كالىفورنىيە تېخنولوگىيە -0992شۇغۇلالنغاندىن كېيىن، 

ئاشتى -رو( دىن بىر دوكتCalifornia Institute of Technology, Caltechئىنستىتۇتى )
 JPLيىلى بىزنىڭ ئىدارىمىز -0997مۇكاپاتىغا ئېرىشىپ، تەتقىقات بىلەن شۇغۇلالنغان. ئاندىن 

 دىكى داۋىد رەددىڭ گۇرۇپپىسىغا بىر ئىنژېنېر بولۇپ خىزمەتكە كىرگەن. 
 

 
 ىزىملىكىئالىي مەكتەپنىڭ ت 45رەسىم: دۇنيادىكى ئەڭ ئالدىنقى -7
 
 

رلىق، ھەمدە ئاسترونومىيە كەسپىدە ماگىستىرلىق ۋە ۇالۋدېمەك، ستانلېي الۋ فىزىكىدا باك
دوكتورلۇق ئۇنۋانلىرىنى ئالغان. كەلگۈسىدە ئالەم ئۇچقۇچىسى بولۇشنى ئىستەيدىغان ئۇكىالر 

وقۇش يۇقىرىقىدەك كەسىپلەرنى تالالپ ئوقۇسا بولىدۇ. فىزىكا ۋە ئاسترونومىيە كەسپىدە ئ
بىر يول ئەمەس. ئەمما ئالەم ئۇچقۇچىسى بولغان كىشىلەرنىڭ خېلى كۆپ قىسمى -بىردىن

 مۇشۇنداق كەسىپلەردە ئوقۇغان. 
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 ھازىرغا كىرىپ ئىشلەشنى نىشان قىلىپ تىرىشىۋاتقان ئۇيغۇر ئۇكىالر  NASAكەلگۈسىدە 

كۆپ كەسىپلەرمۇ دا فىزىكا بىلەن ئاسترونومىيىدىن باشقا، يەنە خېلى  NASAخېلى كۆپ. 
ئىشلەيدۇ. مەسىلەن، سىستېما ئىنژېنېرلىقى، ئېلېكتر ئىنژېنېرلىقى، مېخانىكا 

نىڭ ئېھتىياجى  NASAئىنژېنېرلىقى، خىمىيە ئىنژېنېرلىقى قاتارلىقالر. بۇالرنىڭ ئىچىدە 
ئەڭ كۈچلۈك بولغان كەسىپ سىستېما ئىنژېنېرلىقى بولۇپ، بۇ كەسىپ ئالىي مەكتەپلەردە يوق 

ن. شۇڭا ئۇنى چوقۇم خىزمەتكە چىقىپ بولغاندىن كېيىن خىزمەت ئورنىدا ئۆگىنىشكە ئىكە
توغرا كېلىدىكەن. شۇڭالشقا مەن ئۇيغۇر ئۇكىالرنىڭ بۇ ئىشقا دىققەت قىلىپ قويۇشىنى ئۈمىد 

غا كىرىشنى ئارزۇاليدىغان ئۇكىالر ئالىي مەكتەپ كەسپىنى تالالش  NASAقىلىمەن. كەلگۈسىدە 
 بىلەن ئاالقىلەشسەڭالر، مەن قولۇمدىن كېلىشىچە مەسلىھەت بېرىمەن. ۋاقتىدا مەن

 
قىرغىزىستاندا تۇغۇلۇپ ئۆسۈپ ئالەم ئۇچقۇچىسى بولغان، ئۆزبېك مىللىتىدىن بولغان 

يىلى سوۋېت ھاۋا ئارمىيە ئۇچقۇچىالر مەكتىپىنى -0987( Salizhan Sharipovسالىجان شارىپ )
شۇناسلىق كەسپى بويىچە ىكۋا شتات ئۇنىۋېرسىتېتىدا خەرىتيىلى موس-0992پۈتتۈرگەن بولۇپ، 

يىلىدىن باشالپ خەلقئارا ئالەم پونكىتىغا كۆپ قېتىم چىققان -0998باكالۋۇر ئۇنۋانى ئالغان. ئۇ 
مىنۇت كېلىدىكەن  02سائەت  01( ۋاقتى spacewalkبولۇپ، ئۇنىڭ ئالەم بوشلۇقىدا ماڭغان )

[0] . 
 

 
سالىجان شارىپ )مىللىتى ئۆزبېك، قىرغىزىستاندا تۇغۇلۇپ رەسىم: ئالەم ئۇچقۇچىسى -8

 ئۆسكەن(
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رەسىم: ئالەم ئۇچقۇچىسى سالىجان شارىپ )مىللىتى ئۆزبېك، قىرغىزىستاندا تۇغۇلۇپ -9

 ئۆسكەن(
 
 
 . ھەر قانداق ئىشنى قىلغىلى بولىدۇ3

 
دىن باشالپال مەن يۇقىرىدا دەپ ئۆتكىنىمدەك، ئامېرىكا بالىالرنىڭ كاللىسىغا كىچىك ۋاقتى

دېگەن ئۇقۇمنى سىڭدۈرۈۋېتىدۇ. ھەمدە كىشىلەرنىڭ « ھەر قانداق ئىشنى قىلغىلى بولىدۇ»
ئۆزى قىزىقىدىغان ياكى ئۆزى ياخشى قىالاليدىغان كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىپ، شۇ ئارقىلىق 

ۋەرلىك ئۆزلىرىنىڭ يوشۇرۇن كۈچلىرىنى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە جارى قىلدۇرۇشقا ئادىللىق ۋە بارا
شارائىت يارىتىپ بېرىدۇ. شۇڭالشقا ئامېرىكا پۈتۈن دۇنيادىكى -ئاساسىدا يۈكسەك دەرىجىدە شەرت

تاالنت ئىگىلىرىنى ئۆزىگە جەلپ قىلىدۇ. ئامېرىكىدا ئامېرىكىغا كەلگەن تاالنت ئىگىلىرىنى 
مىسى ئۆز تۇتۇپ قالىدىغان بىرەر قانۇن يوق. ئەمما، بۇ يەردە تۇرۇپ قالغان كىشىلەرنىڭ ھەم

 ئىختىيارلىقى بىلەن شۇنداق قىلىدۇ.
 
دېگەن سۆز كىشىلەرنىڭ ئىرادىسى ۋە ئىمكانىيىتى « ھەر قانداق ئىشنى قىلغىلى بولىدۇ»

دائىرىسى ئىچىدىكى ئىشالرغا قارىتىلغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ سىرتىدىكى ئىشالرنى بولسا ئەلۋەتتە 
پەس ھەرىكەتلەندۈرۈپ، قۇشالرغا -ى ئېگىزقىلغىلى بولمايدۇ. مەسىلەن، سىز ئىككى قولىڭىزن

ئوخشاش ئۇچالمايسىز. بىر ئاتنى بىر ئېشەككە ئۆزگەرتەلمەيسىز. دوستىڭىز بىلەن بەدەن 
 ئالماشتۇرالمايسىز.
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ئەمما، بىز قىالاليدىغان نۇرغۇنلىغان قىيىن ئىشالر بار. ئۇالرنىڭ بىر قىسمى بىز بۇرۇن 
 دەپ ئويلىغان ئىشالر.« مۇمكىن ئەمەس»

 
مىنۇتتا يۈگۈرۈپ بولغىلى بولىدۇ.  2مەسىلەن، بىر يېرىم كىلومېتىر ئارىلىقنى 

ئايروپىالندىن ئېغىرراق نەرسىلەرنى ئاسماندا ئۇچۇرغىلى بولىدۇ. ئايغا چىقىپ، ئۇنىڭ ئۈستىدە 
ماڭغىلى بولىدۇ. چىرايىڭىزنى پۈتۈنلەي باشقا بىر چىرايغا ئۆزگەرتىۋەتكىلى بولىدۇ. بىر ئادەم 

 تەنلىك بولۇپ تۇغۇلغان تۇرۇپمۇ ئامېرىكىغا پرېزىدېنت بولغىلى بولىدۇ.  قارا
 

دەپ ئوياليدىغان ئىشالرنى قىلىپ تۇرىدۇ. « قىلغىلى بولمايدۇ»كىشىلەر ھەر كۈنى بەزىلەر 
ئەگەر بىز ئۆزىمىزگە ئىشەنسەك، ھەمدە ئاقىالنىلىك ئاساسىدا تەۋەككۈلچىلىك قىلساق، باشقىالر 

بىزمۇ قىالاليمىز. ئەگەر سىز ھازىرغىچە چەت ئەلگە چىقىپ، باكالۋۇر،  قىاللىغان ئىشنى
ماگىستىر ۋە دوكتورلۇق ئۇنۋانى ئالغۇچە ئوقۇپ باققان ھەر قانداق بىر ئۇيغۇردىن سوراپ 

ھەر قانداق ئىشنى قىلغىلى »دىن ئۆتكۈزگەن، بېشىباقسىڭىز، ئۇالرنىڭ ھەر بىرى سىزگە ئۆز 
بوالاليدىغان ئىشالردىن بىر قانچىنى سۆزلەپ بېرەلەيدۇ. ئەگەر سىز  دېگەن سۆزگە مىسال« بولىدۇ

ھازىرغىچە ئۇيغۇر دىيارىدا ئۆز ئالدىغا شىركەت قۇرۇپ ماڭدۇرۇۋاتقان ھەر قانداق بىر ئۇيغۇردىن 
ھەر قانداق ئىشنى »دىن ئۆتكۈزگەن، بېشىسوراپ باقسىڭىز، ئۇالرنىڭ ھەر بىرىمۇ سىزگە ئۆز 

ەن سۆزگە مىسال بوالاليدىغان ئىشالردىن بىر قانچىنى سۆزلەپ بېرەلەيدۇ. دېگ« قىلغىلى بولىدۇ
سىزنىڭ جىسمانىي جەھەتتىن بىرەر نەرسىڭىز كەم بولۇشى مۇمكىن، ئەمما سىز ئاشۇنداق 

 بولۇپ قېلىش سەۋەبىدىن ئۆزىڭىزگە بىر يېڭى يول ئاچالىشىڭىز مۇمكىن.
 

دېگەن مەسىلە ئۈستىدە چوڭقۇر « مەنمەن قانداق ئىشالرنى قىالالي»ئەگەر سىز ھازىر 
ئويلىنىۋاتقان بولسىڭىز، مۇنداق بىر نەرسىنى ئەستە چىڭ تۇتۇڭ: ئەگەر سىز باھانە تېپىشنى 
توختىتىپ، ئۆزىڭىزنىڭ چەكلىمىلىرىدىن بۆسۈپ ئۆتۈپ بېقىشقا ئىنتىلسىڭىز، سىز چوقۇم 

 ئۆزىڭىز تەسەۋۋۇر قىلغاندىنمۇ كۆپرەك ئىشالرنى قىالاليسىز.
 
ئۆزىنى  ىشىلەر ھەر خىل يارىتىلغان. بىر قىسىم كىشىلەر بايلىق ياكى مۇۋەپپەقىيەتتىنك

بەلكى ئۇالر پەقەت تاكى ئۆلگۈچە ئۆزىنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى ئەڭ زور ، بەختلىك ھېس قىاللمايدۇ
 دەرىجىدە جارى قىلدۇرالىغاندىال، ئاندىن ئۆزىنى بەختلىك ھېسابلىيااليدۇ.

 
 

رۇپپىدىكى بىر ياش ئىنژېنېر ماشىنا مۇسابىقىسىگە قوشۇمچە: بىزنىڭ گۇ
 قاتنىشىپ مۇكاپاتالندى

 
غا ماگىستىرلىق ئۇنۋانىنى ئېلىپ بولۇپال  JPLمەن بىلەن بىر گۇرۇپپىدا ئىشلەيدىغان، 

دەپ ئاتىلىدىغان بىر ياش باال بار. « Siddarayappa Bikkannavar»كىرگەن، ئىنگلىزچە ئىسمى 
دەپال چاقىرىمىز. ئۇنىڭ ئەسلى مەملىكىتى ھىندىستان « Sidd»ارتىپ بىز ئۇنى ئادەتتە قىسق

ز ېبولۇپ، ئۇ ھازىر ئوپتىكا ساھەسىدىكى ئىشالر بىلەن شۇغۇللىنىدۇ. ئۇنىڭ بىر قىزىقىشى ت
سۈرئەتلىك مۇسابىقە ماشىنىسى ھەيدەش بولۇپ، ئۇ ئۆتكەن ھەپتە ياپونغا بېرىپ، ئاشۇنداق 

. ھەمدە ئۇ مۇسابىقىدە يەنە بىر ياپونلۇق يىگىت بىلەن بىللە مۇسابىقىدىن بىرسىگە قاتناشتى
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پارچە رەسىم ئاشۇ پائالىيەتنىڭ  4ئۈچىنچى بولۇپ، مۇكاپاتقا ئېرىشتى. تۆۋەندىكى 
 كۆرۈنۈشلىرىنى كۆرسىتىدۇ.

 

 
ۋە ئۇ ھەيدەپ مۇسابىقىگە قاتناشقان، قۇياش نۇرى « Sidd»رەسىم: بىزنىڭ گۇرۇپپىدىكى -01

ئايدا ياپوندا -8يىلى -4102ز سۈرئەتلىك ماشىنا. بۇ مۇسابىقە ېتبىلەن ماڭىدىغان 
 ئۆتكۈزۈلگەن.
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بولۇپ، -0لۇق يىگىت بۇ قېتىمقى مۇسابىقىدە بىلەن يەنە بىر ياپون Siddىم: رەس-00

 مۇكاپاتالنغان.
 
 

مەندىن بۇرۇن بىر قانچە ئۇكىالر نېمە ئۈچۈن قۇياش ئېنېرگىيىسىدىن پايدىلىنىپ 
ىشلىتىلمەيدىغانلىقىنى سورىغان ئىدى. يۇقىرىدىكى رەسىمدىن ماڭىدىغان ماشىنا ئ

كۆرگىنىمىزدەك، ھازىر قۇياش ئېنېرگىيىسى بىلەن ماڭىدىغان ماشىنا ياسىلىپتۇ. ئەمما، 
مېنىڭ پەرىزىمچە بۇنداق ماشىنىالرنىڭ كەڭ كۆلەمدە ئىشلىتىلمەسلىكىنىڭ كەم دېگەندە 

قۇياش نۇرىدىن توك چىقىرىدىغان تاختاي بەك چوڭ  ( زۆرۈر بولغان0مۇنداق ئىككى سەۋەبى بار: )
( بۇنداق ماشىنىالرنىڭ 4بولۇپ، بۇنداق ماشىنىالر ئادەتتىكى يولالرغا اليىق كەلمەيدۇ. )

 تەننەرخى ئادەتتىكى ماشىنىالردىن ئۈستۈن بولۇپ، كىشىلەر بۇنداق ماشىنىالرنى ئالمايدۇ. 
 

دېھقان ياسىغان، قۇياش نۇرى بىلەن ماڭىدىغان مەن يېقىندا بىر ئۇيغۇرچە توردا بىر ئۇيغۇر 
مىنى ئىزدەپ تاپالمىدىم. مەن ئۇ دېھقان ېئۇ تتوردىن بىر ماشىنىنى كۆرگەن ئىدىم. بۈگۈن 

 قېرىندىشىمىزغا چىن كۆڭلۈمدىن ئاپىرىن ئوقۇدۇم. 
 
 

بۇ ماقالىنى ھېچكىمدىن سورىماي، مەنبەسىنى بەرگەن ئاساستا باشقا ھەر قانداق تورغا 
ز، ياكى ئېلكىتابقا ئوخشاش باشقا ھەر قانداق شەكىلدە ئىشلەتسىڭىز بولۇۋېرىدۇ. بۇ چىقارسىڭى

 ماقالە بارلىق ئۇيغۇرالرغا مەنسۇپ.
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