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 ئالەم بوضلۇقىدىكي سەپەر ۋە نىسپىيلىك نەزەرىيىسي
 

 ئٗروىٓ ضىذىك

 وۈٔي-5ئبٍٕىڭ -04ٍىٍي -4102

 

 

بىر ئبدَٖ ئبٌَٗ بوغٍۇلىذا بىر لبٔچٗ ئوْ ٍىً »ِبڭب ٍېمىٕذا بىر لبٔچٗ ئۇوىالر خٗت ٍېسىپ، ِٗٔذىٓ 

« ىپ وېتىذىغبٍٔىمي راضتّۇ؟ضٗپٗر لىٍىپ لبٍتىپ وٌٗطٗ، ٍٗر غبرىذا لبٌغبْ ببٌىطي ئۆزىذىّٕۇ بٗورٖن لېر

دېگٗٔذٖن ضوئبٌالرٔي ضورىذى. ِېٕىڭچٗ بۇ ضوئبٌٕىڭ جبۋابىٕي بىٍىػٕي ئىطتٍٗذىغبْ ئۇوىالرٔىڭ ضبٔي 

ئبٔچٗ ئبز ئِٗٗش. غۇٔذاق بوٌغبچمب ِْٗ ِۇغۇ لىطمب ِبلبٌىذٖ ٍۇلىرىمي ضوئبٌغب ۋٖ غۇٔىڭ بىٍْٗ 

 رىپ ئۆتىّْٗ.ِۇٔبضىۋٖتٍىه ببغمب بىر لبٔچٗ ضوئبٌالرغب جبۋاة بې

 

 

 ئالەم بوضلۇقىدا سەپەر قىلغاى كىطي ئاستىراق قېرىيدۇ .1

 

ئبٌَٗ بوغٍۇلىذا ضٗپٗر لىٍغبْ وىػىٍٗر ٍٗر ٍۈزىذىىي وىػىٍٗرگٗ لبرىغبٔذا ضٗي ئبضتىراق لېرىَذۇ. 

س ئۇوىٕي ِىطبٌغب ئېٍىپ تۇرۇپ چۈغٗٔذۈرۈپ ئۆتىّْٗ. بى-ِْٗ تۆۋٖٔذٖ بۇ ئۇلۇِٕي بىر جۈپ لوغىېسٖن ئبوب

ٍبغمب وىرگٗٔذٖ ئبٌَٗ  01ِۇٔذاق پٗرٖز لىالٍٍي: ضىس بىر جۈپ لوغىېسٖن ببٌىالرٔىڭ چوڭي بوٌۇپ، ضىس 

بوغٍۇلىغب چىمىپ، تېسٌىىي ٔۇرٔىڭ تېسٌىىىگٗ ٍېمىٓ وېٍىذىغبْ بىر ئبٌَٗ وېّىطىذٖ ضٗپٗر لىٍىپ، 

ېسٖن ئۇوىڭىس ٍٗر غبرىذا ئىىىي ٍىً ئۆتىٗٔذٖ ٍٗر ٍۈزىگٗ لبٍتىپ چۈغتىڭىس. بۇ جٗرٍبٔذا ضىسٔىڭ لوغى

ٍبغمب  01ٍبغمب وىرىطىس. ئِّٗب ضىسٔىڭ ئۇوىڭىس  04ٍبغبپ تۇردى. ضىس ٍٗر ٍۈزىگٗ لبٍتىپ وٌٗگٗٔذٖ ئبراْ 

غب ئبٍٍىٕىپ لبٌغبْ بوٌۇغي ِۇِىىٓ. بۇ ٍٗردىىي ٍبظ پٗرلىٕىڭ لبٔذاق « بوۋاً»وىرىپ بوٌۇپ، بىر 

ېسٌىىي بٌٗگىٍٍٗذىغبْ بوٌۇپ، ِْٗ ئۇٔي ِبلبٌىٕىڭ بوٌىذىغبٍٔىمىٕي ضىس چۈغىْٗ ئبٌَٗ وېّىطىٕىڭ ت

 لىطّىذا چۈغٗٔذۈرىّْٗ.-4تۆۋٖٔذىىي 

 

 
رٖضىُ: ئبوىطي ئبٌَٗ بوغٍۇلىغب ضٗپٗر لىٍغبْ، ئۇوىطي ٍٗر ٍۈزىذٖ لبٌغبْ بىر جۈپ لوغىېسٖن -0

 .[0]لېرىٕذاغالر 

 

 

 نىسپىيلىك نەزەرىيىسي .2

 



2 
 

ٔىڭ ٔېّٗ ئىىٍٗٔىىىٕي ضورىغبْ ئۇوىالر خېٍي « طئىطپىٍَىه ٔٗزٖرىَى»ِٗٔذىٓ ئېَٕىػتېَٕٕىڭ 

وۆپ بوٌۇپ، ِْٗ ھبزىرغىچٗ بۇ ھٗلتٗ بىرٖر ٍبزِب تٍَٗبرالپ ببلّىذىُ. بۇ ِٗضىٍٗ ئۈضتىذٖ ِْٗ ِٗزوۇر 

ٍبزِىذىّۇ وۆپ توختبٌّبٍّْٗ. ئۇٔىڭ ضٗۋٖبي ِۇٔذاق: توٌۇق ئوتتۇرا ۋٖ ئبٌىٌ ِٗوتٗپ فىسىىىطىٕي ئولۇپ 

ىٍَىه ٔٗزٖرىَىطىٕي ئوخػىّىغبْ دٖرىجىذٖ چۈغىٕىذۇ. توٌۇق ئوتتۇرا ٍبوي ئبٌىٌ ببلمبْ ئۇوىالر ٔىطپ

ِٗوتٗپ فىسىىىطىٕي ئولۇپ ببلّىغبْ ئۇوىالرغب بوٌطب، بۇ ٔٗزٖرىَىٕي ئولۇرٍِٗٔٗر رازى بوٌغۇدٖن بىر 

ٍېڭي دٖرىجىذٖ چۈغٗٔذۈرۈظ ئبٔچٗ ئبضبْ ئىع ئِٗٗش بوٌۇپ، ِْٗ بىر ضوئبٌغب جبۋاة بٗرضَٗ، ئۇ جبۋاة 

ضوئبٌذىٓ ٍٗٔٗ ئؤىٕي پٍٗذا لىٍىػي ِۇِىىٓ. غۇڭالغمب ِْٗ بۇ ٍٗردٖ ٔىطپىٍَىه ٔٗزٖرىَىطىٕىڭ 

ٍۇلىرىذىىي پٗرٖز لىٍىٕغبْ ِىطبي بىٍْٗ ِۇٔبضىۋٖتٍىه لىطّىٕىال توٌۇلطىس ئوتتۇرا ِٗوتٗپ 

ردىٓ بۇ ھٗلتٗ ضٗۋىَىطىذىىي ئۇوىالرِۇ چۈغىٌٍٕٗٗذىغبْ لىٍىپ چۈغٗٔذۈرۈپ ئۆتًٗ. ِْٗ ببرٌىك ئۇوىال

ِٗٔذىٓ بٗن وۆپ ضوئبي ضوراپ وٗتّٗضٍىىىٕي ئۈِىذ لىٍىّْٗ. ضٗۋٖبي، ِْٗ ئۆزۈِٕىڭ بوظ ۋالتىٕي 

ضوئبٌالرغب جبۋاة بېرىع ئۈچۈٔال ئىػٍٗتطَٗ، ئۇ ھبٌذا ٍېڭي ٍبزِب تٍَٗبرٌىَبٌّبً لبٌىّْٗ. ئۇٔىڭذىٓ ببغمب، بۇ 

ا ٍبوي ئبٌىٌ ِٗوتٗپ فىسىىىطىٕي ئولۇغبٔذىٓ وېَىٕال ضبھٗدىىي بىر لىطىُ ئۇلۇِالرٔي پٗلٗت توٌۇق ئوتتۇر

 ئبٔذىٓ چۈغٗٔگىٍي بوٌىذۇ.

 

( بوٍىچٗ special theory of relativity« )ئبالھىذٖ ٔىطپىٍَىه ٔٗزٖرىَىطي»ئېَٕىػتېَٕٕىڭ 

ِٗۋجۇت ئِٗٗش « ۋالىت»لبرىغبٔذا، ھِّٗٗ ٍٗردٖ ئوخػبظ تېسٌىه بىٍْٗ ئۆزگىرىپ ِبڭىذىغبْ بىر خىٍال 

ۇپ، ۋالىتٕىڭ ئۆتۈغي ئوخػىّىغبْ وۆزٖتىۈچىٍٗر ئۈچۈْ ئوخػبظ بوٌّبٍذۇ. بۇ خۇددى ٍۇلىرىذىىي بىر بوٌ

جۈپ لوغىېسٖوٕىڭ ِىطبٌىغب ئوخػبظ: ئبٌَٗ بوغٍۇلىذا ضٗپٗر لىٍغبْ ئبوىطي بىٍْٗ ٍٗر ٍۈزىذٖ لبٌغبْ 

ِبتېّبتىىىٍىك فورِۇال ئۇوىطي ئۈچۈْ ۋالىتٕىڭ ئۆتۈغي ئوخػبظ بوٌّبٍذۇ. ِۇغۇٔذاق پٗرلٕي تۆۋٖٔذىىي 

 ئبرلىٍىك ئىپبدىٍٍّٗىس:

 

 
 

ھٗرپي « c»ھٗرپي ئبٌَٗ وېّىطىٕىڭ تېسٌىىىگٗ ۋٖوىٍٍىه لىٍىذىغبْ بوٌۇپ، « v»بۇ تٗڭٍىّىذىىي 

ِىڭ وىٍوِېتىر ئبرىٍىممب ِبڭىذۇ.  011بوٌطب ٔۇرٔىڭ تېسٌىىىگٗ ۋٖوىٍٍىه لىٍىذۇ. ٔۇر ھٗر بىر ضېىۇٔتتب 

 «.c = 300000 Km/s»ٍٗٔي 

 

ٍىٍغب توغرا وٌٗذى. ِۇغۇ  4ٍىً ۋالىت ئبٌَٗ بوغٍۇلىذىىي  01ٍۇلىرىذىىي ِىطبٌذا ٍٗر ٍۈزىذىىي 

 77.99ِۇٔبضىۋٖتٕي لبٔبئٗتٍٗٔذۈرۈظ ئۈچۈْ، ئبٌَٗ وېّىطىٕىڭ تېسٌىىي تٗخّىْٕٗ ٔۇر تېسٌىىىٕىڭ 

تىىىٕي بىٍطىڭىس، بوٌۇغي وېرٖن. ئٗگٗر ِبتېّب« v/c = 0.9977»پىرضٗٔتىگٗ تٗڭ بوٌۇغي وېرٖن. ٍٗٔي، 

 ِۇغۇ ضبٔالرٔي ٍۇلىرىذىىي تٗڭٍىّىگٗ ضېٍىپ، ئۆزىڭىس ھېطببالپ وۆرۈپ بېمىڭ.

 

ِىڭ  41ٌىرى ئبٌَٗ بوغٍۇلىذا ضبئىتىگٗ رِبرضمب ِبڭذۇرغبْ ئبٌَٗ ئۇچمۇ NASAِېٕىڭ بىٍىػىّچٗ، 

ٌَٗ بوغٍۇلىغب ٍىٍي ئب-0799 ٔبضبوىٍوِېتىرغىچٗ بوٌغبْ تېسٌىه بىٍْٗ ِبڭذى. ِىڭ  01وىٍوِېتىردىٓ 

( بوٌطب، Voyager 1« )0ضٗپٗرچي »چىمبرغبْ، ھبزىر لۇٍبظ ضىطتېّىطىٕىڭ چېگرىطىغب ٍېتىپ ببرغبْ 

وىٍوِېتىر ئبرىٍىممب  00111وىٍوِېتىر ئبرىٍىممب ِېڭىۋاتىذۇ. بۇ ضبئىتىگٗ  09ھبزىر ھٗر بىر ضېىۇٔتىغب 

س بوٌغبٔذىّۇ ضبئىتىگٗ ېوغٍۇلىذا ئٗڭ تٌَٗ بِېڭىع بىٍْٗ ببراۋٖر. دېّٗن، ھبزىرلي تېخٕوٌوگىَٗ بىٍْٗ ئب

 وىٍوِېتىردٖن ئبرىٍىممب ِبڭغىٍي بوٌىذۇ. 011111ئبراْ 

 

بىس ئِٗذى بىسدٖ ھبزىر ضبئىتىگٗ بىر ِىٍَوْ وىٍوِېتىر ئبرىٍىممب ِبڭىذىغبْ ئبٌَٗ وېّىطي ببر، دٖپ 

ۇٔذاق ئبٌَٗ وېّىطي بىٍْٗ ئبٌَٗ ئۇوىالرٔىڭ ئبوىطي ِۇغ-پٗرٖز لىٍىپ ببلبٍٍي. ٍۇلىرىذىىي لوغىېسٖن ئبوب

ٍىً ئبٍٍىٕىپ وٌٗطٗ، ئۇ ٍٗر ٍۈزىگٗ لبٍتىپ وٌٗگٗٔذٖ، ئۇوىطىغب  01بوغٍۇلىٕي ٍٗر ٍۈزىذىىي ۋالىت بوٍىچٗ 

ٍبغمب وىرىذىغبْ  01ِىٕۇت ٍبغراق تۇرىذۇ. ٍٗٔي ئبوىطي بىٍْٗ ئۇوىطىٕىڭ ھٗر ئىىىىطي  9لبرىغبٔذا ئبراْ 
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ِىٕۇتال ٍبغراق تۇرىذۇ. بۇ ٔٗتىجىٕىّۇ ٍۇلىرىذىىي فورِۇال ئبرلىٍىك  9ْ بوٌۇپ، ئبوىطي ئۇوىطىذىٓ ئبرا

 ئۆزىڭىس ھېطببالپ چىمبالٍطىس.

 

راضت بوٌۇپ، ئبٌىّالر « ئبالھىذٖ ٔىطپىٍَىه ٔٗزٖرىَىطي»لىطمىطي، ئېَٕىػتېَٕٕىڭ 

ْٗ ِبڭذۇرۇپ، ئۇ تٗجرىبىخبٔىالردا ئبضبضىٌ زٖررىچىٍٗرٔي ٔۇرٔىڭ تېسٌىىىگٗ ٍېمىٓ وېٍىذىغبْ تېسٌىه بىٍ

زٖررىچىٍٗر ضٗرپ لىٍغبْ ۋالىت بىٍْٗ ٔورِبي ئۆتىْٗ ۋالىتٕي ضېٍىػتۇرۇظ ئبرلىٍىك، بۇ ٔٗزٖرىَىٕىڭ 

توغرا ئىىٍٗٔىىىٕي وۆپ لېتىُ ئىطپبتالپ بوٌذى. ئِّٗب، ٍۇلىرىذا وۆرگىٕىّىسدٖن، ھبزىر ببر بوٌغبْ 

ىٍَىه ٔٗزٖرىَىطىٕىڭ ئۈٔۈِىٕي روغْٗ ھبٌذا تېخٕوٌوگىَٗ بىٍْٗ ئبٌَٗ بوغٍۇلىغب ضٗپٗر لىٍىپ، بۇ ٔىطپ

وۆرۈظ ئبضبضْٗ ِۇِىىٓ ئِٗٗش. ٍٗٔي، ضىس ھبزىرلي ئبٌَٗ وېّىطي بىٍْٗ ئبٌَٗ بوغٍۇلىذا ئىىىي ٍىً 

ٍىً ٍبغراق  40ىېسٖن ئۇوىڭىسدىٓ ھٗرگىسِۇ ٍٗر ٍۈزىذٖ لبٌغبْ لوغ ضٗپٗر لىٍىپ وٌٗطىڭىس، ضىس

 تۇرِبٍطىس.

 

ضۆزٌٗپ ٍۈرىذىغبْ ئىػالر ٔٗزٖرىَٗ جٗھٗتتىٓ ئېٍىپ ئېَتمبٔذا توغرا، دېّٗن، وىػىٍٗر بۇ ضبھٗدٖ 

 ٌېىىٓ ھبزىرلي تېخٕوٌوگىَٗ بىٍْٗ ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرۇظ ئبضبضْٗ ِۇِىىٓ ئِٗٗش.

 

غۇڭالغمب ضىس ئبٌَٗ بوغٍۇلي بىٍْٗ ِۇٔبضىۋٖتٍىه فبٔتبزىَٗ وىٕوٌىرىٕي وۆرگٗٔذٖ، ٍۇلىرىمىذٖن 

 ئٗھۋإٌي ئېطىڭىسدىٓ چىمبرِبڭ.

 

 

 NASAئالەم بوضلۇقىغا ئائىت فانتازىيە كىنولىرى ۋە  .3

 

ھوٌٍىۋود »، «ئبٌَٗ بوغٍۇلىغب ئبئىت وىٕوالردىىي ۋٖلٌٗٗر راضتّۇ؟»بىر لىطىُ ئۇوىالر ِٗٔذىٓ 

 ، دٖپ ضورىذى. «دىٓ ِٗضٍىھٗت ضوراِذۇ؟ NASAئبغۇٔذاق وىٕوالرٔي ئىػٍىگٗٔذٖ، 

 

 45ٔىڭ ئبرىٍىمي « ھوٌٍىۋود»ٕو ببزىطي بوٌغبْ بىسٔىڭ ئىذارٖ بىٍْٗ دۇَٔبدىىي ئٗڭ چوڭ وى

وىٍوِېتىر وېٍىذۇ. ھوٌٍىۋود وبئىٕبتتىىي ئىػالرٔي ِٗزِۇْ لىٍغبْ فبٔتبزىَٗ وىٕوٌىرىٕي ئىػٍىگٗٔذٖ، 

لىٍىپ ئىػٍىتىذىغبْ ۋالىتالر خېٍي وۆپ. بىسٔىڭ « ِٗضٍىھٗتچي»بىسٔىڭ ئىذارىذىٓ بىر لبٔچٗ ئبدِٖٕي 

ي بىسگٗ بىر ضىپ، ئبغۇٔذاق ِٗضٍىھٗتچىٍىه خىسِىتىٕي لىٍغبْ خبدىّالردىٓ بىرئىذارىذىٓ ھوٌٍىۋودلب بېر

لېتىُ دووالت بٗرگْٗ ئىذى. ئۇٔىڭ دېَىػىچٗ، ھوٌٍىۋودتىىىٍٗر بۇ ِٗضٍىھٗتچىٍٗردىٓ لبٍطي ئىػٕىڭ 

لبٔذاق بوٌىذىغبٍٔىمي، ھِٗذٖ ھٗر خىً ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ئىطىٍّىرى ۋٖ ئىػٍٗظ پرىٕطىپٍىرىٕي تٗپطىٍىٌ 

راپ خبتىرىٍىۋاٌىذىىْٗ. ئِّٗب وىٕو ئىػٍٗغٕىڭ لبٌغبْ ببضمۇچٍىرىغب بۇ ِٗضٍىھٗتچىٍٗرٔي لٗتئىٌ ضو

لبتٕبغتۇرِبٍذىىْٗ. بۇٔىڭ ضٗۋٖبي، وىٕو ئىػٍىگۈچىٍٗر فبٔتبزىَٗ وىٕوٌىرىذا پٗلٗت تېخٕىىىٍىك ٍبوي 

ا ئۇٔىڭ وٍٕٗىذىٓ بىر چوڭ وٗضپىٌ ضۆزٌٗرٔي ئۆز جبٍىذا ئىػٍىتىپ، ھِٗذٖ راوېتب ئبضّبٔغب لبراپ ِبڭغبٔذ

ئوت ئېتىٍىپ چىمىػتٗن بٗزى ئىػالرٔي غۇ بوٍىچٗ ئېٍىپ، وىٕؤىڭ لبٌغبْ جبٍٍىرىذا وۆرگۈچىٍٗرٔي ئٗڭ 

ٍۇلىرى دٖرىجىذٖ گوٌالپ ۋٖ ئبٌذاپ، غۇ ئبرلىٍىك تبِبغىبىٕالرٔي ئٗڭ ٍۇلىرى دٖرىجىذٖ ئبغۇ وىٕوغب 

الردىىي ئبضبضٍىك ۋٖلٌٗٗر ٍبٌغبْ ٍبوي ئٌِٗٗىَٗتىٗ لىسىمىذىغبْ لىٍىػمب تىرىػىذىىْٗ. ئۇٔذاق وىٕو

ھٗرگىسِۇ ئۇٍغۇْ وٌٍّٗٗذىغبْ بوٌغبچمب، وىٕو ئىػٍٗظ جٗرٍبٔىذا بىسٔىڭ ئىذارىذىىىٍٗر ئۇٔىڭغب لبراپ 

ئۇ ٍٗر ئۇٔذاق »، «بۇ ٍٗر بۇٔذاق ئِٗٗش»چىذاپ تۇراٌّبٍذىىْٗ. غۇٔىڭ بىٍْٗ ئۇالر وىٕو دىرېىتورىغب 

ۇۋاٌىذىىْٗ. وىٕو دىرېىتورى بوٌطب ئىػالرٔي ئۇلۇپ تۇرۇپ، وىٕؤي ببغمىچٗ ئىػٍٍٗذىغبْ ، دٖپ تۇر«بوٌّبٍذۇ

 ٔي وىٕو ئىػٍٍٗذىغبْ ٍِٗذأذىٓ ھٍٗذىۋېتىذىىْٗ.« ِٗضٍىھٗتچىٍٗر»بوٌغبچمب، ھېٍىمي 

 

وىٕوالر پۈتىٗٔذٖ ھوٌٍىۋودتىىىٍٗر بٗزى وىٕوالرٔي ضىرتمب تبرلىتىػتىٓ بۇرۇْ ئبٌذى بىٍْٗ بىسٔىڭ 

 ذارىگٗ ئٗوېٍىپ لوٍۇپ بېرىذىغبْ ئىػالرِۇ ببر.ئى
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ٍىٍذٖن ۋالىتتىٓ بۇرۇْ، ھوٌٍىۋودتىىي بىر وىٕو غىروىتي ِۇٔذاق بىر فبٔتبزىَٗ  5بۇٔىڭذىٓ 

وىٕوضي ئىػٍٗپتۇ: بىر چوڭ ئبضتېروٍذ )وبئىٕبت ئۇچبر تېػي( ٍٗر غبرىغب لبراپ وېٍىذىىْٗ. غۇٔىڭ بىٍْٗ 

ٔي ئبتوَ بوِبىطي بىٍْٗ پبرتىٍىتىپّۇ، ٍبوي ٔبھبٍىتي چوڭ تىپٍىك روٍذئبضتېبىسٔىڭ ئىذارىذىىىٍٗر ئۇ 

ٔىڭ ِېڭىع ئبضتېروٍذراوېتبالر بىٍْٗ ئىتتىرىپّۇ، ئىػمىٍىپ ئبغۇٔذاق بىر ئۇضۇٌالر بىٍْٗ، ئۇ 

ٍۆٔىٍىػىٕي ئۆزگٗرتىذىىْٗ. ٔٗتىجىذٖ ئۇ تبظ ٍٗر غبرىٕي ضولّبً، ٍٗر غبرىٕىڭ ٍېٕىذىٓ ئۆتۈپ وېتىذىىْٗ. 

ئۇ وىٕودا بىسٔىڭ ئىذارٖ بوٌۇپ، « Jet Propulsion Laboratory»ىڭ ئىذارىٕىڭ ئىٕگٍىسچٗ ئىطّي بىسٔ

«Rocket Propulsion Laboratory » ْدٖپ ئبتىٍىپتۇ. بىسٔىڭ ئىذارٖ بىر ِٗخپىٌ تۇتۇٌىذىغبْ ئورۇ

مبْ ئورۇْ ئۈچۈْ بوٌغبچمب، وىٕودا ئبٌىّالر ھېٍىمي تبغٕي لبٍذۇرۇۋېتىع ئۈچۈْ ئبِبي ئىسدٖپ ئىػٍٗۋات

بىسٔىڭ ئىذارىٕي ئبٌّبً، بىسٔىڭ ئىذارىگٗ ٍېمىٓ بىر جبٍذىىي وبٌىفورٔىَٗ غتبت ئۇٔىۋېرضىتېتىذىٓ بىرىٕي 

تۇرۇپ -تبٌالپتۇ. ئۇ وىٕؤي بىسٔىڭ ئىذارىگٗ ئٗوېٍىپ لوٍۇپ بٗرگْٗ ئىذى، بىس ھِّٗىّىس ئۇ وىٕؤي تۇرۇپ

 ٌىٗ ئبۋازى بىٍْٗ توٌذۇرۇۋٖتىْٗ ھبٌذا وۆرۈپ تۈگٗتتۇق.لبلبلالپ وۈٌۈپ، پۈتۈْ وىٕو زاٌىٕي لبتتىك وۈ

   
 

 
 

 
 ( دېگْٗ وىٕودىىي بىر لبٔچٗ جبٍٔىمالر.Star Wars« )ٍۇٌتۇز ئۇرۇغٍىرى»رٖضىُ: ئبِېرىىب ئىػٍىگْٗ -4

 

 



5 
 

ئبِېرىىب وبئىٕبتتىىي ئىػالرغب ئبئىت فبٔتبزىَٗ وىٕوٌىرىذىىي جبٍٔىمالرٔىڭ »بٗزى ئۇوىالر ِٗٔذىٓ 

دېگٗٔذٖن « تمي وۆرۈٔۈغىٕي ٔېّىگٗ ئبضبضْٗ بېىىتىذۇ؟ ئۇٔي ھۆوۈِٗت لبرار لىٍىپ تبٌالپ بېرِٖذۇ؟ضىر

ىىُ تبغمي پالٔېتىالردىىي جبٍٔىمالردىٓ بىرٖرضىٕي وۆرۈپ ۇ ضورىذى. ِېٕىڭچٗ ھبزىرغىچٗ ھېچضوئبٌالرٔىّ

ٔېتب جبٍٔىمٍىرى ٍبوي تبغمي ذا چىمىذىغبْ تبغمي پالىرىوىٕوٌفبٔتبزىَٗ ببلّىغبْ بوٌغبچمب، ھېٍىمىذٖن 

پالٔېتب ئبدٍِٖىرىٕىڭ ضىرتمي وۆرۈٔۈغٍىرىٕي وىٕو ٍبزغبْ وىػىٍٗر ئۆزٌىرى ئوٍالپ چىمىذۇ. ئبِېرىىب 

وىػىٍٗرٔىڭ ضۆزٌٗظ ئٗروىٍٕىىي ببر بىر دۆٌٗت بوٌغبچمب، بۇٔذاق ئىػالردا وىُ ٔېّىٕي ئوٍالپ چىمطب 

ھېچ لبٔذاق چٗوٍىّىطي ٍوق. لبٔذاق وىٕوالرٔي ئىػٍىطٗ  بوٌۇۋېرىذىغبْ بوٌۇپ، بۇ جٗھٗتتٗ ھۆوۈِٗتٕىڭ

بوٌىذىغبٍٔىمي جٗھٗتتٗ لبٔۇْ جٗھٗتتىٓ ھېچ لبٔذاق چٗوٍىّٗ ٍوق. غۇٔذاق بوٌغبچمب ئبِېرىىب ھۆوۈِىتي، 

ئبِېرىىب پرېسىذېٕتي ۋٖ ببغمب ئبِېرىىب ھۆوۈِٗت ببغٍىمٍىرىٕي ِٗضخىرٖ لىٍىذىغبْ وىٕوالرِۇ ٔبھبٍىتي 

ٍِِٗىىٗتٍىه تېٍېۋىسور  5-2ٓ ببغمب، وۈٍٔۈن خٗۋٖرٌٗرٔي چبلچبلمب ئبٍالٔذۇرۇپ تبرلىتىذىغبْ وۆپ. ئۇٔىڭذى

پروگراِّىٍىرىّۇ ببر بوٌۇپ، ئۇٔىڭذىّۇ دۆٌٗت ئٗربببٍىرىٕي ِٗضخىرٖ لىٍىذىغبْ ئىػالر ھٗر وۈٔي دېگۈدٖن 

رٖضىّذٖ -4ّىس. ٍۇلىرىذىىي بوٌۇپ تۇرىذىغبْ بىر ئبدٖتتىىي ئىع. ئۇٔي بىس ھٗر وۈٔي دېگۈدٖن وۆرۈپ تۇرى

 دېگْٗ وىٕودىىي بىر لىطىُ وۆرۈٔۈغٍٗر.« ٍۇٌتۇز ئۇرۇغٍىرى»وۆرضىتىٍگىٕي ئبِېرىىىذا ئىػٍٗٔگْٗ 

 

 
دٖپ ئبتىٍىذىغبْ وىٕودا ئبضبضٍىك روي ئوٍٕىغبْ « Avatar»رٖضىُ: ئبِېرىىب ئىػٍىگْٗ، ئىٕگٍىسچٗ -0

ّذٖ ضوي تٗرٖپتىىىطي ئٗر بوٌۇپ، ئوڭ تٗرٖپتىىىطي ئبٍبي ئىىىي تبغمي پالٔېتب ئبدىّىٕىڭ رٖضىّي. بۇ رٖضى

 وىػىذۇر.

 

 

ِْٗ بٗزى وىػىٍٗر وىٕو ٍبزغبٔذا، لٗدىّىي تبرىخىٌ رىۋاٍٗتٍٗردىىي بٗزى ٔٗرضىٍٗرٔي لوبۇي 

خٗٔسۇ » ٍىٍي ٔوٍببىردا تٍَٗبرالپ تورالرغب چىمبرغبْ-4100لىٍىذىغبٔذٖن ھېص لىٍذىُ. ِٗضىٍْٗ، ِْٗ 

 [4]دېگْٗ ِبلبٌىذٖ ِۇٔذاق دٖپ ٍبزغبْ ئىذىُ « وِٗطىتىػىٕىڭ تبرىخىٌ ئبرلب وۆرۈٔۈغي ِىٍٍىتي ئىرلىٌ

 )بۇ ِبلبٌىٕي تورالرغب چىمبرغبْ بوٌطبِّۇ، ئۇ ھِّٗٗ تورالردىٓ ئۆچۈرۈٌۈپتۇ(: 

 

 Yesou« )بىر ٍېسىٍىك ئبلطبلبٌٕىڭ وۆرگٍٗٔىرى»( ٔىڭ Xia Jingqu ،0915-0909چۈ )غىَب جىڭ»

Puyan, 野叟曝言, A Country Codger’s Words of Exposure دېگْٗ روِبٔىذا تٗضۋىرٌىٕىػىچٗ، ببظ )

پېرضؤبژ ئىتبٌىَٗ، پورتۇگبٌىَٗ، ئىطپبٔىَٗ ۋٖ ھىٕذىطتبْ لبتبرٌىك ٍىراق جبٍالردىىي وىػىٍٗر بىٍْٗ، 

)تبٍالٔذ(، غۇٔذالال جۇڭگو ئىّپېرىَىطىٕىڭ چېگرا راٍؤٍىرىغب جبٍالغمبْ تٍٗۋْٖ، ٍبپؤىَٗ، بىرِب، ضىئبَ 

ضٍٍٗوْ )ضىرىالٔىب(، ۋٖ ِىَبۋ ۋٖ ٍبۋ پبدىػبھٍىمي لبتبرٌىك جبٍالردىىي ئبدٍِٖٗر بىٍْٗ ئۇچرىػىذۇ. ھِٗذٖ ئبغۇ 
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( psychicبىٍْٗ ِۇٔبضىۋٖت لىٍىػتب بىر لىطىُ چېچىالڭغۇ ۋٖ روھىٌ )« ببغمىالر»جبٍالردا ٍبغبٍذىغبْ 

تبوتىىىالرٔي ئىػٍىتىذۇ. بىرىٕچي تبوتىىب ئۆزىگٗ تؤۇظ بوٌّىغبْ ببغمب وىػىٍٗرگٗ رٖزىً، ۋٖھػىٌ ۋٖ 

ٍۈزى »(. ئۇ روِبٔذا ببغمىالر بٗزىذٖ demonize, 鬼化, 使成魔鬼ئىٕطبْ ئِٗٗش، دٖپ ِۇئبِىٍٗ لىٍىع )

لۇٍرۇلي ببر بٗزىذٖ بوٌطب  دٖپ تٗضۋىرٌٗٔگْٗ، ٍٗٔٗ« وۆن، ئۇزۇْ ھىڭگبً چىػٍىرى ئبغسىذىٓ چىمىپ لبٌغبْ

دېگْٗ تۈرگٗ « چٗت ئٗي ئبٌۋاضتىٍىرى»لىٍىپ تٗضۋىرٌٗٔگْٗ. بۇ ببغمىالرٔي  ھِٗذٖ ٍۇڭٍۇق بٗدىٕي ببر

 «وىرگۈزۈظ ئبرلىٍىك ئۇالردىٓ ئٗجٗبٍىٕىع ۋٖ لورلۇغتۇر.

 

بٍذىغبْ ٍۇلىرىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ روِبٔذا جۇڭگؤىڭ ضىرتىذىىي راٍؤالردا ٍبوي چٗت ئٌٍٗٗردٖ ٍبغ

ِْٗ ئبِېرىىب ئىػٍىگْٗ ، ۆزٌٗر بىٍْٗ تٗضۋىرٌٗٔگْٗ بوٌۇپدېگٗٔذٖن ض« ٍۈزى وۆن، لۇٍرۇلي ببر»وىػىٍٗر 

«Avatar » .ُدېگْٗ وىٕؤي تۇٔجي لېتىُ وۆرگٗٔذٖ، ٍۇلىرىذىىي روِبٔذىىي گٗپٍٗرٔي ئېطىّگٗ ئبٌذى

ي تبغمي پالٔېتب ئبدٍِٖىرى بوٌۇپ، دېگْٗ وىٕودىىي ئىىى« Avatar»رٖضىّذٖ وۆرضىتىٍگىٕي -0ٍۇلىرىذىىي 

ئۇالرٔىڭ تۇرلي ٍۇلىرىذىىي روِبٔذىىي تٗضۋىرگٗ بىر ئبز ئوخػبپ لبٌىذىىْٗ: رٖڭگي وۆن، بوٍي ئېگىس، ۋٖ 

 لۇٍرۇلي ببر.

 

دېگٍٗٔٗردىٓ ئىببرٖت بوٌۇپ، « تولۇٌّب، ٍبٌغبْ»دېگْٗ ضۆزٔىڭ ِٗٔىطي « فبٔتبزىَٗ»خۇالضىٍىگٗٔذٖ، 

 ِٗزِۇْ لىٍغبْ فبٔتبزىَٗ وىٕوٌىرىٕي وۆرگٗٔذٖ، ئۇٔىڭغب بٗن ئىػىٕىپ وٗتّٗڭ. وبئىٕبتتىىي ئىػالرٔي

 

 

دېگەى كۆپ قىسىولىق « چوڭ پارتالش نەزەرىيىسي»بىسنىڭ باش ئىدارىوىس  .4

 تېلېۋىسور كىنوسىدا

 

 The big bang« )چوڭ پبرتالظ ٔٗزٖرىَىطي»ھوٌٍىۋود ئىػٍٗپ، ھبزىر پۈتۈْ دۇَٔبدا لوٍۇٌۇۋاتمبْ 

theory پٗضىٍٍىىي لوٍۇٌۇۋاتىذۇ -0( دېگْٗ بىر وۆپ لىطىٍّىك تېٍېۋىسور وىٕوضي ببر بوٌۇپ، ھبزىر ئۇٔىڭ

لىطىّغب  41-01، ھٗر بىر پٗضىً گٗ« پٗضىً»)ئبِېرىىىذىىي وۆپ لىطىٍّىك وىٕوالر بىر لبٔچٗ 

وىٕو وۆرگۈچىٍٗرٔي ِىٕۇت ٍبوي بىر ضبئٗت وېٍىذۇ(. بۇ  01ذىغبْ بوٌۇپ، بىر لىطىّٕىڭ ئۇزۇٍٔۇلي ىٔۈٌۆب

دٖن ٍبظ ببٌىالر چىمىذۇ.  9وۈٌذۈرۈغٕي ئبضبضىٌ ِٗلطٗت لىٍغبْ ٍۇِۇرٌۇق وىٕو بوٌۇپ، ئۇٔىڭذا جِٗئىٌ 

ئوغۇي بىسٔىڭ ببظ ئىذارىّىس بوٌغبْ وبٌىفورٔىَٗ تېخٕوٌوگىَٗ  2ِېٕىڭ بىٍىػىّچٗ ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي 

ۇچىٍىرى بوٌۇپ، ىڭ ئبضپىرأت ئولۇغ( California Institute of Technologyٔئىٕطتىتۇتي )

بىرضىٕىڭ وٗضپي ئبٌَٗ بوغٍۇلي ئىٕژېٕېرٌىمي، لبٌغبْ بىرضىٕىڭ وٗضپي ب، ئىىىىطىٕىڭ وٗضپي فىسىى

ي بوٌطب ضي ئبرتىص، لبٌغبْ بىرضي وۈتىۈچي، بىرضفىسىىب بوٌۇپ، لىسالرٔىڭ بىر-بوٌطب ئبضترؤوِىَىٍىه

لىس بوٌۇپ چىمىذۇ. گٗرچٗ بۇ بىر ٍۇِۇرٌۇق وىٕو بوٌطىّۇ، خۇددى  ئبغۇ ئبرتىص بىٍْٗ بىر ٍبتبلتب تۇرىذىغبْ

ئۇٔىڭ ئىطّىذىٓ چىمىپ تۇرغىٕىذٖن، بۇ وىٕو ئىٕتبٍىٓ وٗڭ ۋٖ ئىٕتبٍىٓ چوڭمۇر تېخٕىىىٍىك ۋٖ 

وٗضپىٌ ِٗزِۇٕٔي ئۆز ئىچىگٗ ئبٌىذۇ. ٍٗٔي، بىسٔىڭ ببظ ئىذارىّىس وبئىٕبت ۋٖ ٍٗر غبرى تٗتمىمبتىذا دۇَٔب 

ٗڭ ئبٌذىذا تۇرىذىغبْ بوٌغبچمب، بۇ وىٕوِۇ ئبغۇ ضبھٗدىىي بىٍىٍّٗرٔي ئبرلب وۆرۈٔۈظ لىٍغبْ، بوٍىچٗ ئ

دېَىع ِۇِىىٓ. غۇٔذالتىّۇ بۇ وىٕو وۆرگۈچىٍٗرٔي ٔبھبٍىتي لبتتىك وۈٌذۈرىذىغبْ بوٌۇپ، ئۇ ھبزىرغىچٗ 

 01ر ٔىڭ ھٗر بىٕوئبرتىص وى 9ئبِېرىىىٕىڭ وۆپ لېتىٍّىك وىٕو ِۇوبپبتٍىرىغب ئېرىػىپ بوٌذى. بۇ 

 . [0]ِىڭ دوٌالردىٓ بىر ِىٍَوْ دوٌالرغىچٗ ِبئبظ ئبٌىذىىْٗ  511ِىٕۇتٍۇق لىطّىٕي ئىػٍىگٗٔگٗ 
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 دېگْٗ وىٕؤىڭ ئبرتىطٍىرى.« چوڭ پبرتالظ ٔٗزٖرىَىطي»رٖضىُ: -2

 

 

 وىرىع ئىٕتبٍىٓ تٗش بوٌۇپ، ئۇٔىڭغب لوبۇيغمب ىَٗ ئىٕطتىتۇتىغب ئولۇوبٌىفورٔىَٗ تېخٕوٌوگ

لىٍىٕغبٔالر ئىچىذٖ ئوتتۇرا ِٗوتٗپتىال بىرٖر ٔٗرضٗ وٗغىپ لىٍىپ ببلمبْ ئولۇغۇچىالرِۇ ئبز ئِٗٗش ئىىْٗ. 

« دٖرىجىذىٓ تبغمىرى ئٗلىٍٍىك»ئوغۇي ئبرتىطّۇ ئبغۇٔذاق  2غۇٔذاق بوٌغبچمب بۇ وىٕودا چىمىذىغبْ 

بئىت ٔۇرغۇْ گٗپٍٗر ضۆزٌىٕىذىغبْ وىػىٍٗرٔىڭ روٌىٕي ئبٌىذۇ. بۇ وىٕودىّۇ فىسىىب ۋٖ ئبضترؤوِىَىگٗ ئ

بوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ راضتٍىرىّۇ ببر بوٌطىّۇ، وۆپىٕچىطي وۆرگۈچىٍٗرٔي وۈٌذۈرۈظ ئۈچۈْ الٍىھىٍٗٔگْٗ 

ضۆزٌٗردۇر. بۇ وىٕودا ضۆزٌىٕىذىغبْ گٗپٍٗرٔي ئٗڭ ئبخىرىذا دۇَٔبغب داڭٍىك ئبٌىٌ ِٗوتٗپٍٗرٔىڭ بىرى بوٌغبْ 

 غۆبىطىٕىڭ بىر فىسىىب پروفېططورى تٗضتىمالٍذىىْٗ. ژېٍىص بٌٔوش ئوبٌىفورٔىَٗ ئۇٔىۋېرضىتېتي 

 

ِېٕىڭ ِٗزوۇر ِبلبٌىغب بۇ ِٗزِۇٕٔي لوغۇپ لوٍۇغتىىي لوغۇِچٗ بىر ِٗلطىتىُ، ئولۇرٍِٗٔٗرگٗ 

پٕٗٔي ئوِۇِالغتۇرۇغٕىڭ ِۇغۇٔذاق ئۇضۇٌىّۇ ببرٌىمىٕي بىٍذۈرۈپ لوٍۇغتىٓ ئىببرٖت. ٍٗٔي، ِۇغۇٔذاق ئٗڭ 

ىالرٔي ِٗزِۇْ لىٍغبْ پروگراِّب بىٍّٗٔۇ تېٍېۋىسور وۆرگۈچىٍٗرٔي لبتتىك جٌٗپ تېخٕىى-ٍېڭي پْٗ

 لىٍغىٍي ۋٖ لبتتىك وۈٌذۈرگىٍي بوٌىذۇ.

 

 

 تەسەۋۋۇر ئىنژېنېرلىقي .5

 

ۋٖ غۇٔىڭغب ئوخػبظ فبٔتبزىَٗ وىٕوٌىرىٕي « ٍۇٌتۇز ئۇرۇغٍىرى»، «Avatar»ئبِېرىىب ئىػٍىگْٗ 

رٔىڭ تٗضٗۋۋۇر لىٍىع لببىٍىَىتىگٗ لبٍىً بوٌّبً تۇراٌّبٍذۇ. وۆرگْٗ وىػي بىر لىطىُ غٗربٍىىٍٗ

ٍۇٌتۇز »ئبغۇٔذاق وىٕوالردىىي بٗزى لىَبضالر وېَىٕچٗ راضت چىمىپ لبٌغبْ ئٗھۋاٌّۇ ببر. ِٗضىٍْٗ، 

دېگْٗ وىٕودا ٍٗر غبرىذىٓ بىر تبغمي پالٔېتىغب ببرغبْ بىر لبٔچٗ ئبدَٖ ئىىىي لۇٍبغي ببر بىر « ئۇرۇغٍىرى

ٍىٍىغىچٗ -4115ٍىٍىذىٓ -0799ىٕىڭ ئۈضتىذٖ تۇرغبْ بىر وۆرۈٔۈظ ببر. بۇ وۆپ لىطىٍّىك وىٕو پالٔېت

ٍىٍالردا ئبضترؤوِىَٗ ضبھٗضىذٖ ئىىىي لۇٍبغي ببر تبغمي پالٔېتىالر تېخي -01ۋٖ  -91ئىػٍٗٔگْٗ بوٌۇپ، 

 NASAىذارٖ ببغمۇرغبْ ٍىٍي بىر گۇرۇپپب تٗتمىمبتچىالر بىسٔىڭ ئ-4100ببٍمبپ بېمىٍّىغبْ ئىذى. ئِّٗب 

ٔۇر  411ئبٔب ٍۇٌتۇزىذىٓ ئىىىىطي ببر، بىس بىٍْٗ بوٌغبْ ئبرىٍىمي  ئبرلىٍىك« ر ئبٌَٗ تېٍېطىوپيېوٗپٍ»ٔىڭ 

ٍىٍٍىرى لىَبش بىٍْٗ فبٔتبزىَٗ -01ۋٖ -91. ٍٗٔي، [2]ٍىٍي وېٍىذىغبْ تبغمي پالٔېتىذىٓ بىرىٕي ببٍمىذى 
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رٖضّىٌ ببٍمبٌذى. بۇ ھٗلتٗ ِْٗ بۇرۇْ بىر لىطمب خٗۋٖر ٍېسىپ،  ٍىٍي-4100وىٕوضىغب وىرگۈزۈٌگْٗ ٔٗرضٗ، 

 ئۇٔي تورالرغب ٍوٌالپ لوٍغبْ ئىذىُ. 

 

 
دېگْٗ وىٕودىىي ئىىىي ئبٔب ٍۇٌتۇزى ببر بىر تبغمي پالٔېتب ئۈضتىذىىي « ٍۇٌتۇز ئۇرۇغٍىرى»رٖضىُ: -5

 بىر وۆرۈٔۈظ.

 

 

ۋٖر غٗوٍىذٖ ٍېسىپ چىمىرىپ لوٍغبْ ِٗزِۇْ تۆۋٖٔذىىىطي ِْٗ ئۆتىْٗ ٍىً تورالرغب بىر لىطمب خٗ

، ئۇ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ، ھِٗذٖ ِٗزوۇر ِبلبٌٗ بىٍْٗ زىچ ِۇٔبضىۋٖتٍىه بوٌغبچمب، ئۇٔي بۇ ٍٗرگٗ بىر [5]بوٌۇپ 

 وىچىه تېّب لىٍىپ لىطتۇرۇپ لوٍذۇَ.

 

( ٔىڭ الٍىھىٍٗظ ۋٖ Walt Disneyئبۋغۇضت وۈٔي، ۋوٌت دىطٕېٌ غىروىتي )-05ٍىٍي -4100

 Craig Russel, Chief design and projectرۇٌۇظ پۈتتۈرۈغىٗ ِٗضئۇي بىرىٕچي لوي ببغٍىمي ورېگ )لۇ

delivery executive at Walt Disney Imagineering بىسٔىڭ ئىذارىگٗ وېٍىپ، ئۇٔىڭ لوي ئبضتىذىىي )

ىي ئوخػبغٍىك دىىىٍٗر لىٍىذىغبْ ئىػالر ئوتتۇرىطىذى NASAوىػىٍٗرٔىڭ لىٍىذىغبْ ئىػٍىرى بىٍْٗ 

دېگْٗ بىر پْٗ « تٗضٗۋۋۇر ئىٕژېٕېرٌىمي»ئۈضتىذٖ بىر ئىٍّىٌ دووالت بٗردى. ئۇ دووالتىذا ٔۇلتىٍىك ھبٌذا 

بوٌۇپ، ئۇ ئىٕگٍىسچٗ « imagineering»ئۈضتىذٖ توختىٍىپ ئۆتتي. بۇ پٕٗٔىڭ ئىٕگٍىسچٗ ئىطّي 

«imagine »ۆز بىٍْٗ )تٗضٗۋۋۇر، لىَبش، پٗرٖز لىٍّبق، ئوٍٍىّبق( دېگْٗ ض«engineering » ئىٕژېٕېرٌىك(

« تٗضٗۋۋۇر ئىٕژېٕېرٌىرى»ئىٍّي، لۇرۇٌۇظ( دېگْٗ ضۆزٔىڭ بىرىىّىطىذىٓ ٍبضبٌغبْ. غۇٔىڭغب ِبش ھبٌذا 

(imagineer دېگْٗ ضۆزِۇ ۋۇجۇدلب وٌٗگْٗ. بۇ پٕٗٔي دىطٕېٌ غىروىتي وٗغىپ لىٍغبّٔۇ ٍبوي ببغمىالر )

ّىذىُ. ئِّٗب بۈگۈٔىي وۈٔذٖ بۇ پْٗ دىطٕېٌ غىروىتي لىٍىذىغبْ وٗغىپ لىٍغبّٔۇ، ِْٗ ئۇٔي ئبڭمىراٌ

ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ چوڭمۇر ضىڭىپ وىرىپ وٗتىٍٗٔىىي ورېگٕىڭ دووالتىذىٓ ئېٕىك بوٌذى. تبوي 

بۈگۈٔگىچٗ ِْٗ بۇ پٕٗٔي ئبڭالپ ببلّىغبْ بوٌۇپ، ِبڭب ئۇ بىر ٍېڭي پْٗ بوٌۇپ تۇٍۇٌذى. غۇٔىڭ بىٍْٗ ِْٗ 

ئبرلىٍىك ئۇٔىڭذىٓ ۋٖتٗٔذىىي بۇ پٗٔذىٓ تېخىچٗ خٗۋىرى ٍوق ٍبغالرٔىّۇ خٗۋٖردار لىٍىپ لوٍۇظ  ِٗزوۇر ٍبزِب

 لبرارىغب وٌٗذىُ.

 

تورداغالرٔىڭّۇ خٗۋىرىذٖ بوٌغىٕىذٖن، دىطٕېٌ غىروىتي دۇَٔبدىىي ئٗڭ ِۇۋٖپپٗلىَٗت لبزأغبْ چوڭ 

ئبٔىالر بىٍْٗ وىچىه ببٌىالر بىٍٍٗ -بوۆٌٍِٗىه غىروٗتٍٗرٔىڭ بىرى. بۇ غىروٗت ئبئىٍٗ وىٕوٌىرى )ئبت

ئوٌتۇرۇپ وۆرىذىغبْ وىٕوالر(، ببٌىالر وىٕوٌىرى، لورچبق وىٕوالر، وبرتوْ وىٕوٌىرى، ۋٖ فبٔتبزىَٗ وىٕوٌىرى 

غب ئوخػبظ « دىطٕېٌ ببغچىطي»لبتبرٌىك ھٗر خىً وىٕوالرٔي ئىػٍٗپ چىمىرىذۇ. ئۇٔىڭ خېٍي وۆپ ئٌٍٗٗردٖ 

ھِٗذٖ ئۇ ِېھّبٔخبٔب، ضودا ضبرىَي، ۋٖ ضبٍبھٗت پبراخوتٍىرى لبتبرٌىك ، ببرى چوڭ وۆٌٍِٗىه ببغچىٍىر

 ئىگىٍىىٍٗر بىٍّٗٔۇ غۇغۇٌٍىٕىذۇ. 
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ۋٖ  NASAدىطٕېٌ غىروىتي گٗرچٗ وۆڭۈي ئېچىع ضبٔبئىتي بىٍْٗ غۇغۇٌالٔطىّۇ، ئۇ ئبِېرىىىذىىي 

ٕژېٕېرٌىممب پۇختب ئورۇٔالر ( گٗ ئوخػبظ ٍۇلىرى تېخٕوٌوگىَٗ ۋٖ ئىSiemensگېرِبٔىَىذىىي غىّىٕس )

 بىٍّٗٔۇ ٔبھبٍىتي ٍېمىٕذىٓ ھِٗىبرٌىػىذىىْٗ. 

 

تٗضٗۋۋۇر لىٍىع بىٍْٗ ئىٕژېٕېرٌىممب تٗڭال لىسىمىذىغبْ ٍبغالر ئۈچۈْ، بۇ بىر غبٍىۋى وٗضىپ ئىىْٗ. 

دىٓ بىر لىطّي ئبپتوِوبىً ضبٔبئىتي بىٍْٗ غۇغۇٌٍىٕىذۇ. ئىطرائىٍىَٗ  01ٍبپؤىَٗ ٔوپۇضىٕىڭ 

تىٓ بىر لىطّي ئىٕژېٕېر بوٌۇپ، ِېٕىڭ بىٍىػىّچٗ بۇ ٔىطبٗت گېرِبٔىَىذٖ تېخىّۇ  2ۇضىٕىڭ ٔوپ

ٍۇلىرى. ِْٗ ئۆزۈِٕىڭ بۇرۇٔمي ٍبزِىٍىرىذا، ئبِېرىىب، ٍبپؤىَٗ، گېرِبٔىَٗ، ۋٖ ئىطرائىٍىَىگٗ ئوخػبظ 

ٗرٖلمىَبتٕي لوٌغب ئىمتىطبدىٌ جٗھٗتتٗ تٗرٖلمىٌ لىٍغبْ دۆٌٗت ۋٖ ِىٍٍٗتٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ئبغۇٔذاق ت

دىٓ ژېٕېرٌىك، ۋٖ ٍۇلىرى تېخٕوٌوگىَٗپٍٗٔٗر، ئىٕ-وٌٗتۈرۈغتٗ ِبتېّبتىىب، ِبتېّبتىىىذىٓ ببغمب تٗبىئىٌ

ٔٗرضىگٗ تبٍبٔغبٍٔىمىٕي، ئۇٍغۇرالرِۇ ئىمتىطبدىٌ جٗھٗتتىٓ لٗد وۆتۈرۈظ ئۈچۈْ، ئۆزىٕي چولۇَ  2ئىببرٖت 

تٗضٗۋۋۇر »ٍٔىىىٕي ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ئىذىُ. بۇ چۈغٗٔچٗ ضبھٗدٖ تٗرٖلمىٌ لىٍذۇرۇغي زۆرۈر ئىىٗ 2ئبغۇ 

 دىّۇ ئىٕتبٍىٓ روغْٗ ھبٌذا ٔبِبٍبْ بوٌغبْ.« ئىٕژېٕېرٌىمي

 

 

قىلىص ھەققىدىكي « كىتاب ئوقۇش يىلي»يىلىني -5102بىر ئوقۇغۇچىنىڭ  .6

 تەكلىپي

 

-4105»ِبڭب ىّىس ٔٗچچٗ وۈٕٔىڭ ئبٌذىذا ئىچىىرىذىىي بىر ئبٌىٌ ِٗوتٗپتٗ ئولۇٍذىغبْ بىر ئۇو

دېگْٗ ِٗزِۇٔذا بىر لىطمب ئۇچۇر « لىٍطبق، ضىسچٗ لبٔذاق بوالر؟ ‹وىتبة ئولۇظ ٍىٍي› ٍىٍىٕي ئۇٍغۇرالرٔىڭ

دېگْٗ ِبلبٌىٕي ٍبزغبْ رۇزىّۇھِّٗٗد تۇردى ئبرتۇچ « ِېٕىڭ وىتبة ٍىٍىُ»ٍوٌالپتۇ. بۇ ئۇوىّىس ٍېمىٕذا 

پبئبٌىَٗتٕي پۈتۈْ وۈچۈَ بىٍْٗ لوٌالٍذىغبٍٔىمىّٕي  . ِْٗ بۇٔذاق[0]ِۇئٌٍٗىّٕىڭ ئولۇغۇچىطي ئىىْٗ 

ئېَتتىُ. ِۇِىىٓ بوٌطب بۇ ئىػٕي پۈتۈْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى، بوٌۇپّۇ رۇزىّۇھِّٗٗد تۇردى ئبرتۇچ ئٗپٗٔذىّذٖن 

ھبزىر ئولۇتمۇچي بوٌۇپ ئىػٍٗۋاتمبْ لېرىٕذاغٍىرىّىس بىر ئوٍٍىٕىپ ببلمبْ بوٌطب. ئٗگٗر بۇ ئىػٕي 

ٍىٍي ئبغۇٔذاق بىر پبئبٌىَٗتٕي ئېٍىپ -4105ىك وۆرضٗ، ئۇٔي ھِّٗٗ ٍٗردٖ تٗغۋىك لىٍىپ، ھٍٍِّْٗٗٗ ِۇۋاپ

بېرىپ، غۇ ئبرلىٍىك پۈتۈْ خٌٗمىّىسٔىڭ وىتبة ئولۇغٕىڭ ِۇھىٍّىمىغب بوٌغبْ ئېڭىٕي ئۆضتۈرگْٗ 

 بوٌطبق.

 

دېگْٗ « ِېٕىڭ وىتبة ٍىٍىُ»ِْٗ بۈگۈْ رۇزىّۇھِّٗٗد تۇردى ئبرتۇچ ِۇئٌٍٗىّٕىڭ ببغذاغتىىي 

ٍىذىغبْ، ھِٗذٖ ِىٍٍٗتٕىڭ ۆٍبزِىطىٕي ئولۇپ ئىٕتبٍىٓ لبتتىك تٗضىرٌٗٔذىُ، ۋٖ ضۆٍۈٔذۈَ. ِْٗ ئىٍىّٕي ض

ِٗدٖٔىَٗت جٗھٗتتٗ گۈٌٍىٕىػىٕي ئىطتٍٗذىغبْ ھٗر بىر لېرىٕذاغالرٔىڭ بۇ ٍبزِىٕي بىر لېتىُ ئولۇپ -پْٗ

رىّىس لىٍىۋاتمبْ ئبغۇٔذاق ئٗھّىَٗتٍىه چىمىػىٕي، ھِٗذٖ رۇزىّۇھِّٗٗد تۇردى ئبرتۇچتٗن لېرىٕذاغٍى

 ئىػالرٔي ِبددىٌ ۋٖ ِٗٔىۋى جٗھٗتتىٓ لوٌالپ تۇرۇغىٕي چىٓ وۆڭٍۈِذىٓ ئۈِىذ لىٍىّْٗ.

 

 

بۇ ِبلبٌىٕي ھېچىىّذىٓ ضورىّبً، ِٗٔبٗضىٕي بٗرگْٗ ئبضبضتب ببغمب ھٗر لبٔذاق تورغب چىمبرضىڭىس، 

ذٖ ئىػٍٗتطىڭىس بوٌۇۋېرىذۇ. بۇ ِبلبٌٗ ببرٌىك ئۇٍغۇرالرغب ٍبوي ئېٍىىتببمب ئوخػبظ ببغمب ھٗر لبٔذاق غٗوىٍ

 ِٗٔطۇپ.

 

 

 پايدىلىنىص هاتېرىياللىرى:

 

[1] The case of the travelling twins 

http://www.einstein-online.info/spotlights/Twins 

 

http://www.einstein-online.info/spotlights/Twins
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 «خٗٔسۇ ِىٍٍىتي ئىرلىٌ وِٗطىتىػىٕىڭ تبرىخىٌ ئبرلب وۆرۈٔۈغي»ِبر: [ بىٍىّخۇ4]

 

[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-stars-tatooine-

110915.htm 

 

 «تٗضٗۋۋۇر ئىٕژېٕېرٌىمي»[ بىٍىّخۇِبر: 5]

http://bbs.misranim.com/thread-109821-1-1.html 

 

 [ ِېٕىڭ وىتبة ٍىٍى0ُ]

http://bbs.bagdax.cn/thread-27115-1-1.html 

 

 

 دىكي يەنە بىر قىسىن كۆرۈنۈضلەر:دېگەى كىنو« يۇلتۇز ئۇرۇضلىرى»تۆۋەندىكىسي 

 

 
 دېگْٗ وىٕودىىي بىر وۆرۈٔۈظ« ٍۇٌتۇز ئۇرۇغٍىرى»رٖضىُ: -0

 

 
 وىٕودىىي بىر وۆرۈٔۈظدېگْٗ « ٍۇٌتۇز ئۇرۇغٍىرى»رٖضىُ: -9

 

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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دېگْٗ وىٕودىىي ئٗضىٗرٌٗر بىسٔىڭ « ٍۇٌتۇز ئۇرۇغٍىرى» ذٖرٖضىُ: بىسٔىڭ ئىذارىٕىڭ بىر خبتىرٖ وۈٔى-0

ئىذارىذىىي تٗبرىىٍٗظ پبئبٌىَىتىگٗ لبتٕىػىع ئۈچۈْ وېٍىپتىىْٗ، ِْٗ ئۇالرٔىڭ ئىىىىطي بىٍْٗ ِۇغۇ 

 رٖضىّٕي چۈغىۋاٌذىُ.

 

 
دېگْٗ وىٕودىىي ِبغىٕب ئبدَٖ بىسٔىڭ « ٍۇٌتۇز ئۇرۇغٍىرى» ذٖوۈٔىىٕىڭ بىر خبتىرٖ رٖضىُ: بىسٔىڭ ئىذار-7

 ئىذارىگٗ وېٍىپتىىْٗ، ِْٗ ئۇٔىڭ بىٍْٗ ِۇغۇ رٖضىّٕي چۈغىۋاٌذىُ.
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 رٖضىُ: وبئىٕبتتىىي ئىػالر ھٗلمىذىىي فبٔتبزىَٗ وىٕوٌىرىذا چىمىذىغبْ ئبٌَٗ وېّىٍىرى-01

 

 


