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 .1ئەل فارابى
ئۇلۇغ ئۇيغۇر ئالىمى ،ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقىنىڭ مەشھھۇر پەيالسھوپى ئەبھۇ
ناسىر مۇھەممەد ئىبىن ئۇزلۇق ئىھبىن تارخھان ئەل فھارابى -871يىلھى ئوتتھۇرا
ئاسىيادىكى فاراب شەھىرىگە قاراشلىق ۋاسھى

ھەربھى قەلئەسھىدە بىھر ھەربھى

قوماندان ئائىلىسىدە تۇغۇلھۇپ-951 ،يىلھى سھۈرىيەنىڭ دەمەشھىق شھەھىرىدە
ئالەمھھھدىن ئھھھۆتكەن .ئھھھۇ ئھھھۆز ھاياتىھھھدا پەلسھھھەپە ،لوتىكھھھا ،تېئھھھومېتېرىيە،
ئاسھھھتىرونومىيە ،فىزىكھھھا ،خىمىھھھيە ،تەبىھھھئەت ،سىياسھھھەت ،ئىجتىمھھھائىيەت،
جەمئىيەتشۇناسھھلىق ،قانۇنشۇناسھھلىق ،فىلولھھوتىيە ،ھەربھھى ئىشھھالر ،دىھھن،
تەسەۋۋۇپ ،ئىالھىيەتشۇناسھلىق ،كاتىبھاتلىق ،نۇتھۇق ،تىھل ،تىلشۇناسھلىق،
شېئېرىيەت ،مۇزىكا ،ئەخالق ،مېتودىكا ،پەنلەرنى تۈرلەرتە ئھايرىش قاتھارلىق
تھھۈرلەر بھھويى ە 061پارچىھھدىن ئھھارتۇق ئەسھھەر يېزىھھپ ،ئىنسھھانىيەت مەنىھھۋى
كامھھھالىتى ئۈچھھھۈن ئۇنتۇلغۇسھھھىز تھھھۆھپە قوشھھھقان .فھھھارابى ئوتتھھھۇرا ئاسھھھىيا
تارىخىھھدىكى بۈيھھۈك نامايەنھھدە بولھھۇپال قالماسھھتىن ،پۈتھھۈن دۇنيھھا مەدەنىھھيەت
تارىخى ئۈچۈنمۇ بىر يورۇق يۇلتۇز .شۇڭا ئۇ پۈتھۈن دۇنيھا خەلقھى تەرىپىھدىن
ھۆرمەتلىنىھھھھپ ،ئارىسھھھھتوتىلدىن كېيىنكھھھھى «ئىككىن ھھھھى ئۇسھھھھتاز» دەپ
تەرىپلەنگەنھەم ئۇنىڭ ئەسەرلىرى ئېنگېلىز ،نېمىس ،فىرانسۇز ،رۇس ،التىن،
تھھۈرك ،يھھاپون قاتھھارلىق كھھۆپلىگەن تىلالرغھھا تەرجىھھمە قىلىنغھھان .تەلىمھھاتلىرى
ئوتتورا ئەسھىردە شھەرق دۇنياسھىنىڭ ئىلىھم  -پەن تەرەققىياتىھدا مھۇھىم رول
ئوينھھاپال قالمھھاي ،بەلكھھى غەرب دۇنياسھھىنىڭ ئىلىھھم  -پەن تەرەققىيھھاتىغىمۇ
سالماق تەسىر كۆرسەتكەن .فارابى ئالەمدىن ئۆتكەندە ئۇنىڭ جىنھازا نھامىزىنى
ئەينى چاغدىكى سۈرىيە ھۆكۈمرانى سەيفەددەۋلە ئۆزى بىۋاستە ئوقۇغان.

 .2مەھمۇت قەشقەرى
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مەھمۇت قەشقەرى (  ) 0015 -0118بۈيۈك ئالىم ،تىلشۇناس .شھاھانە
ئەسەر « تۈركى

تىلالر دىۋانى » نىڭ مۇئەللىپى .ئۇ خان جەمەتى ئائىلىسىدە

دۇنياغا كېلىپ ،بىر ئۆمۈر ئىجادىيەت بىلەن شۇغۇللىنىشتىن سىرت ،قەشقەردە
مەدرىسە ئې ىپ مۇدەررىسلىك قىلغان .ئۇنىڭ يەنە باشھقا ئەسھەرلىرى بھارلىقى
مەلۇم بولسىمۇ ،زامانىمىزغى ە يېتىپ كېلەلمىگەن .ئالىمنىڭ تۇغۇلغان ۋە ۋاپات
بولغان ۋاقتى ھەققىدە ئېنىق مەلۇمات يوق .ئەمما  97يىل ئۆمۈر كۆرۈپ ئوپالغا
دەپنە قىلىنغانلىقى مەلۇم.

 .3تەجەللى
تەجەللى ( )0921 ~ 0851ئەدەبىيات تھارىخىمىزدىكى ئىككھى دەۋرنھى،
يەنى ئۇيغۇر كالسسىك ئەدەبىياتى بىلەن ھازىرقى زامھان ئەدەبىيھاتىنى بىھر -
بىرىگە باغالپ تۇرغۇچى مەرىپەتھپەرۋەر شھائىر ھۈسھەيىنخان تەجەللھى ھەززەت
قاغىلىق ناھىيىسىدە تۇغۇلغان ۋە شۇ يەردە  81يېشىدا ۋاپات بولغان .تەجەللى
يېتىلگەن شھائىر ۋە تېۋىھپ بولھۇش سھۈپىتى بىھلەن خەلھق ئارىسھىدا چوڭقھۇر
ھۆرمەت ۋە ئىناۋەتكە ئىگە بولغھان .ئھۇ كھۆپ تىللىھق شھائىر بولھۇپ  ،ئۇيغھۇر
تىلىھھدىال ئەمەس ،پھھارس ،ئەرەب ھىنھھدى تىللىرىھھدىمۇ شھھېئىر يېزىھھپ پۈتكھھۈل
ئوتتورا ئاسىياغا تونۇلغان.

 .4ئەالئىددىن خوتەنى
ئەالئىددىن خوتەنى ( ) 0333-0051قاراخھانىيالر خھانلىقى دەۋرىھدىكى
بۈيھھۈك تېببىھھ

ئھھالىمالر قاتارىھھدا بھھارلىقىنى ئۇيغھھۇر تېبھھابىتىگە ۋە ئۇنىھھڭ

تەرەققىياتىغھھا بېغىشھھلىغان تەېببىھھ

ئۇسھھتاز ئەلھھالمە ئەالئىھھددىن مھھۇھەممەت

خھوتەنى ئھۆز دەۋرىھدە نھھامى تھارىم ۋادىسھىدىن ھالقىھپ چەت ئەلھھلەرتە قەدەر
تارقالغھھھان شھھھەخس بولھھھۇپ ،ناھھھھايىتى كھھھۆپ تېببىھھھ
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قالھدۇرغان .ئھۇ موڭغھھۇل خھانى كۈچلھۈك تەرىپىھھدىن قەتھل قىلىنغھان بولھھۇپ،
ھازىرغى ە ئەۋالدلىرى تەرىپىدىن چوڭقۇر ياد ئېتىلمەكتە.

 .5غوجا باۋۇدۇن جامالىدىن ھاجى

غوجھھا بھھاۋۇدۇن جامالىھھدىن ھھھاجى ( )0994 –0906پۈتھھۈن ئۆمرىھھدە
ئەللىك يىلدىن ئاتۇق ۋاقىتنى تېبابەت ىلىك ئىشھلىرىغا سھەرپ قىلىھپ  ،كە
خەلھھق ئاممىسھھىنىڭ سھھاقلىقىنى سھھاقالش ،كېسھھەللىكلەرنىڭ ئالھھدىنى ئھھېلىش
ئۈچۈن مۇھىم تۆھپە قوشھقان غوجھا بھاۋۇدۇن جامالىھدىن ھھاجى راك قاتھارلىق
قىيىن كېسەللىكلەرنى داۋاالشتا كۆپ ئىزدىنىپ ،يۇقىرى ئۈنۈم ھاسىل قىلغھان
بولۇپ  ،ئۇنىڭ تىرشى انلىقى كېيىنكى ئەۋالدالرغا ئۇدۇم بولۇپ قالغۇسى.

 .6ئابدۇلھىمىت يۈسۈف

ئابھھھدۇلھىمىت يۈسھھھۈف (  )0944 ~0934مھھھول بىلىملىھھھك ،چوڭقھھھۇر
پىكىرلىك ئالىم ،يۈكسەك دەرىجىدىكى ئەخالق  -پەزىھلەت ئىگىسھى ،نۇرغھۇن
تارىخى  ،تېببى

ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىپى ئابدۇلھىمىت يۈسۈف ھھاجى ئۆزىنىھڭ

كۆپ قىرلىق بىلىمى بىلەن يۇقىرى شۆھرەت ۋە ئىناۋەتكە ئېرىشكەن  .بولۇپمۇ
ئۇ ئۇيغۇر تېبابەت ىلىك ئىشىلىرىنى تۈللەردۈرۈشتىن ئىبھارەت ئۇلۇغھۋار ئىشھقا
ئۆزىنى بېغىشىالپ بۇ ساھەتە بىر ئۆمۈر يۈرەك قېنىنى سەرپ قىلدى.

 .7غازىباي

(مىالدىھھھدىن ئىلگىركھھھى  4 -2ئەسھھھىرلەر) ئەپالتھھھۇن بىھھھلەن قويھھھۇق
مۇناسىۋەتتە بولۇپ ئۆتكەن دەپ قارىلىۋاتقان قەدىمكى داڭلىق ئۇيغۇر تېھۋىپى
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غازىباي خوتەندە ئۆتكەن بولھۇپ ،ئۇنىھڭ «غازىباينىھڭ ئھوت -چھۆپ دورىھالر
قامۇسى» ناملىق مەشھۇر كىتابنى يازغانلىقى مەلۇمدۇر .ئەينى ۋاقىتتا ئەپالتھۇن
ۋە ئۇنىھھڭ شھھاتىرتلىرى غازىباينىھھڭ بھھۇ دورىھھالر قامۇسھھىدىن ناھھھايىتى زور
مەنپەئەتلەر ئالغان .بۇ ئەجدادلىرىمىزنىڭ مىالدىيىدىن  4 -2ئەسىر ئىلەىھرىال
ئىنسانىيەتنىڭ تېبابەت ئىلمىگە غايەت زور تۆھپە قوشقانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ.

 .8ئابدۇقېيۇم خوجا

ئابھھدۇقېيۇم خوجھھا-شھھىنجا
كاندىھھدات ئھھالى

ئۇيغھھۇر ئھھاپتونوم رايونلھھۇق موزېينىھھڭ

تەتقىقات ىسھھى .ئھھۇ ھھھازىر جۇڭگھھو ئھھارخېئولوتىيە ئىلمىھھ

جەمىئىيىتى ،جۇڭگو موزېيشۇناسلىق ئىلمى

جەمىئىيىتى ،جۇڭگھو تۈركلھوتىيە

ئىلمى

جەمىئىيىتى ،جۇڭگو مىللەتلەر قەدىمكھى يېزىقلىرىنھى تەتقىھق قىلىھش

ئىلمى

جەمىئىيىتھى،

جەمىئىيىتى ،جۇڭگو دۇنخۇا  ،تۇرپانشۇناسھلىق ئىلمىھ

قۇتھھاتقۇ بىلىھھك ئىلمى ھ

جەمىئىيىتھھى ،ئھھاپتونوم رايونلھھۇق ئۇيغھھۇر كىالسسھھىك

ئەدەبىياتى تەتقىقھات ئىلمىھ

جەمىئىيىتھى قاتھارلىق ئىلمىھ

جەمىئىيەتلەرنىھڭ

ئەزاسھھى ،ھەيھھئەت ئەزاسھھى .ئھھۇ «قەدىمكھھى ئۇيغھھۇر يازمھھا يادىكارلىقلىرىھھدىن
تالالنما» (تۇرسۇن ئايۇپ ،ئىسراپىل يۈسۈپ بىلەن بىھرتە»« ،غەربىھ

يھۇرت

ۋە قەدىمكى مەدەنىيەت» قاتارلىق كىتابالرنى نەشىر قىلدۇرغان ،قۇجۇ ئۇيغۈر
خانلىقى دەۋرىدىكى بۇددىزىمغا دائىر مەشھھۇر ئەسھەر «مھايتىرى سھىمىت»نھى
ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدا نەشىر قىلدۇرۇشقا قاتناشقان.

 .9قۇربان ۋەلى كىروران

ئھھارخېئولو  ،تىلشھھۇناس ،تارىخشھھۇناس ،قەدىمكھھى يېھھزىقالر ۋە تھھارىم
مەدەنىيىتى تەتقىقات ىسى قۇربان ۋەلى كىروران -0946يىلى -03ئاينىڭ -35
8
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كھھھۈنى چەرچەن ناھىيىسھھھىدە دېھقھھھان ئائىلىسھھھىدە تۇغۇلغھھھان-0957 .يىلھھھى
باشالنغۇچ مەكتەپنى پۈتتۈرۈپ خىزمەتكە قاتناشقان .خەنزۇ تىلىنى ئۆزلۈكىدىن
ئۆتۈنۈپ-0959 ،يىلىھدىن باشھالپ تەرجىمھان بولھۇپ ئىشھلىگەن ھەم -0962
يىلھھى بھھايىنغولۇن ئوبالسھھتلىق ھۆكھھۈمەتكە يۆتكىلىھھپ تەرجىمھھانلىق قىلغھھان،
شۇنىڭ بىلەن بىرتە قەدىمكى خەنزۇ تىل-يېزىقىنھى ئۆزلىكىھدىن ئھۆتەنگەن.
-0973يىلھھى -2ئايھھدىن -0975يىلھھى -8ئھھايغى ە شھھىئەندە غەربىھھ

شھھىمال

داشۆسىنىڭ تارىخ فاكولتېتىتىدا ئارخېئولوتىيە كەسپىدە ئوقۇش بىلەن بىھرتە
بېيجىڭ مەركىزى

مىللەتلەر شۆيۈەنىدىكى مۇتەخەسىسلەردىن قەدىمكى تۈركى

تىلىنھھى ئھھۆتەنگەن ھەم ئوقۇشھھنى ئەال نەتىھھجە بىھھلەن پۈتتھھۈرۈپ ئھھاپتونوم
رايونلھھۇق موزېيغھھا خىھھزمەتكە چۈشھھكەن .خىھھزمەت جەريانىھھدا جۇڭگھھو پەنھھلەر
ئاكادېمىيسھھىنىڭ ئھھارخېئولوتىيە تەتقىقھھات ئورنىغھھا بېرىھھپ«،ئوتتھھۇرا ئاسھھىيا
ئارخېئولوتىيسى» بھويى ە بىلىھم ئاشھۇرغان-0979 .يىلھى -2ئايھدىن -0983
يىلھھھى -8ئھھھايغى ە بېيجىھھھڭ داشھھھۆ جەنھھھۇبى

ئاسھھھىيا تەتقىقھھھات ئورنىنىھھھڭ

ئاسھھپىرانتالر سھھىنىپىدا سانسھھىكىرت تىلھھى ئۆتھھۈنىش بىھھلەن بىھھرتە تھھارىخ
فاكولتېتىنىھھھھھڭ پروفېسسھھھھھورلىرىدىن «شھھھھھىنجا

بھھھھھۇددىزىم سھھھھھەنئىتى

ئارخېئولوتىيسھھى» بھھويى ە تەلىھھم ئالغھھان .شھھۇنداق قىلىھھپ بھھۇ ئھھالىم ئھھۆز
تىرىشھ انلىقى ئھھارقىلىق ئھھارخېئولوتىيە ،تھھارىخ ،پەلسھھەپە ،قەدىمكھھى خەنھھزۇ
تىلى ،قەدىمكى خەنزۇ تىلى فونتېكىسى ،بۇددىزىم سەنئىتى ،قەدىمكى تۈركى
تىھھل ،سانسھھىكىرت تىلھھى ،مىللەتشۇناسھھلىق ،ئھھانتىرپولوتىيە قاتھھارلىق پەن
ساھەسىدە ئەتىراپلىق يېتىلگەن .ئېنگىلىز ،نېمىس ،ياپون تىللىرنى ئىگىلىش
بىلەن بىرتە ساك ،تھوخرى ،سھوغدى ،كارۇشھتى ،چاغاتھاي قاتھارلىق ئھۆلگەن
قەدىمكى تىلالرنىمھۇ ئھۆتەنگەن ،تھۈرك قاتھارلىق قېرىنھداش مىللەتھلەر تىھل-
يېزىقىنى بىلىدۇ .قۇربان ۋەلى -0984يىلھى ئھاپتونوم رايونىمىزنىھڭ قەدىمكھى
ئەسھھەرلەرنى تھھوپالش ،رەتھھلەش ،نەشھھىر قىلىھھش ئىشھھلىرىغا كەسھھىپى

خھھادىم

بولھھۇش سھھۈپىتى بىھھلەن قاتناشھھقان ھەم  3111پارچىھھدىن ئھھارتۇق قەدىمكھھى
ئەسەرلەرنىڭ توپلىنىشى ۋە  41پارچە ئەسەرنىڭ نەشىرتە سۇلىنىشىغا بىۋاستە
كۈچ چىقىرىپ-0986 ،يىلى ئھاپتونوم رايھون بھويى ە مھۇنەۋۋەر پەن-تېخنىكھا
خھھادىمى بولھھۇپ مۇكاپاتالنغھھان-0987 .يىلھھى تھھارىخ-تەزكىھھرە نەشھھىر قىلىھھش
كەسپى بويى ە يۇقىرى دەرىجىلىھك مۇھەررىلىھك ئۇنھۋانى ئالغھان -0986 .ۋە
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-0987يىلھھھى ئھھھۆز تەتقىقاتىنىھھھڭ نەتىجىسھھھى بولغھھھان يھھھۇقىرى قىممەتلىھھھك
ھۆججەتلىھھك ئەسھھەر«-بىزنىھھڭ تھھارىخى

يېزىقلىرىمىھھز» (ئھھۇزۇن مەزتىللىھھك

ئىزدىنىشى جەريانىدا يازغان تەتقىقات ماقالىلىرىنىڭ توپلىمى) بىلەن «قىزىھل
مىھھھڭ ئھھھۆي رەسھھھىملىرى ھېكايىسھھھى»نھھھى نەشھھھىر قىلھھھدۇرغان .ئالىمنىھھھڭ
ئھھارخېئولوتىيە ،تىلشۇناسھھلىق ساھەسھھىدىكى ئىلمىھھ

نەتىجىلىھھرى «خەلھھق

تېزىتى»نىڭ خەلجئارا بېتىنىڭ -0987يىل -0ئاينىڭ -32كۈنىھدىكى سھانىدا
«شىنجاڭدىكى قەدىمكى يېزىقنىڭ سىر دەرۋازىسىنى ئاچقان كىشى» ماۋزولوق
ماقالە بىلەن مەخسۇس تونۇشتۇرۇلغان.

 .11جامالىدىن

جامالىھھھدىن يھھھۈەن سۇاللىسھھھى دەۋرىھھھدە ئھھھۆتكەن مەشھھھھۇر ئۇيغھھھۇر
ئاسھھتىرونوم ،كالىندارشھھۇناس ھەم داڭلىھھق تھھارىخ ى .بىھھراق ئۇنىھھڭ ھايھھاتى
توغرىسھھىدا ئېنىھھق مەلۇمھھات يھھوق .بىھھزتە پەقەت ئۇنىھھڭ يھھۈەن سۇاللىسھھىنىڭ
پادىشھھھاھى قۇبىالينىھھھڭ مەخسھھھۇس تەكلىھھھپ قىلىھھھپ ،قوبھھھۇل قىلىشھھھىغا
ئېرىشكەنلىكى ۋە ھازىرقى ئى كھى موڭغھۇل تەۋەسھىدىكى شھىمالى

پھايتەختتە

ئىسھھھالم رەسەتخانىسھھھى قۇرىغھھھانلىقى-0367 ،يىلھھھى ئاسھھھمان جىسھھھىملىرىنى
كۆزىتىدىغان يەتتە خىل ئەسۋابنى كەشھپ قىلغھانلىقى ،بھۇ ئەسھۋابالرنىڭ ئھۆز
دەۋرىدە يۈەن سۇاللىسىنىڭ باشقا جايلىرىدا ياسالغان ھەرقانداق ئەسھۋابدىن،
جۈملىھھھدىن مەشھھھھۇر ئاسھھھتىرونوم تھھھۇ شھھھۇجىن ياسھھھىغان ئاسھھھتىرونومىيە
ئەسۋابىدىنمۇ كۆپ ئىلغار ئىكەنلىكى« ،ئۇزۇن يىللىھق كالىنھدار» نھاملىق بىھر
كالىندارنى تۈزۈپ چىققانلىقى ھەم كالىندار تۈزۈش جەھەتتە جامالىدىننىڭ تۇ
شھھىجىنغا ئۇسھھتاز بولغھھانلىقى 08 ،يىھھل ۋاقىھھت سھھەرپ قىلىھھپ جۇغراپىيلىھھك
ئەھھھۋالالر ،نھھاھىيە ۋە ئوبالسھھتالرنىڭ تھھارىخى

تەرەققىيھھاتى ،مھھۇھىم تھھارىخى

ئىھھش-پائھھالىيەتلەر ،مەشھھھۇر-ئارشھھا -بھھۇالقالر ،تھھاغ-دەريھھاالر ،تھھارىخى
شەخسلەر ھەمھدە دانىشھمەنلەر يھازمىلىرى قاتھارلىق تھۈرلەرتە ئايرىلغھان611 ،
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قىسىم 0211 ،جىلىدلىق «يۈەن دەۋرىدىكى بۈيھۈك بىرلىھك» نھاملىق مەشھھۇر
تارىخى

ئەسەرنى يېزىپ چىققانلىقى مەلۇم.

 .11يېزا ئىگىلىك ئالىمى تۆمۈر تۈۋرۈك.
تۆمۈر تۈۋرۈك (خەنزۇچە ئىسىمى لۇ مىڭشەن  )善明鲁يۈەن سۇاللىسھى
دەۋرىھھدە ئھھۆتكەن مەشھھھۇر ئھھاترونوم بولھھۇپ ،تۇرپھھان قارىغوجىھھدىن .ئۇنىھھڭ
دادىسى ئانا تىلىدىن باشھقا خەنھزۇچە ،سانسھىكىرىت ە ،موڭغھۇل ە ،زاڭھزۇچە
تىھھھھل-يېزىقلىرنھھھھى پىششھھھھىق بىلىھھھھدىغان داڭلىھھھھق تىلمھھھھاچ ھەم موڭغھھھھۇل
ئاقسھھۆڭەكلەرنىڭ بھھالىلىرىنى تەربىيلەيھھدىغان «خھھانزادىلەر مەكتىپھھى» نىھھڭ
ئوقۇتقۇچىسى ئىدى .تۆمۈر تۈۋرۈك ئوقۇمۇشلۇق ئائىلىدە ئۆسۈپ يېتىلگەنلىكى
ھەم تىرىشھھھ ان ۋە ئەقىللىھھھق بولغھھھانلىقى ئۈچھھھۈن كە

دائىرلىھھھك بىلىھھھم

ئىگىلىھھگەن .كېھھيىن ئھھۇ بىھھر مەزتىھھل خھھۇنەن ،ئەنخھھۇي ئۆلكىلىرىھھدە نھھاھىيە
ئەمەلھھدارى بولغھھان .تۆمھھۈر تھھۈۋرۈك يېھھزا ئىگىلىكىھھگە دائىھھر ئىشھھالرغا ئە
قىزىقىھھدىغان بولھھۇپ ،ئۇزاقمەزتىھھل ئىھھزدىنىش ئھھارقىلىق ،يېھھزا ئىگىلىكھھى
ساھەسىدە جۇڭگو بويى ە ئە

ئالھدىنقى ئورۇنغھا ئھۆتكەن-0204 .يىلھى كھۆپ

يىللىق ئىزدىنىشى ۋە تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشىنىڭ نەتىجىسھى بولغھان ،ھھاۋا
رايھھى ،سھھۇ ئىنشھھائاتى ،تېرىق ىلىھھق ،باغۋەن ىلىھھك ،پىلى ىلىكھھكە دائىھھر يېھھزا
ئىگىلىكھھكە دائىھھر مەزمھھۇنالرنى ھەم تھھۆش ،تۇخھھۇم ،كۆكتھھاتالرنى سھھاقالش،
چىالش ،ئۆي ھايۋانلىرىنى بېقىش ،داۋاالش ئۇسۇللىرىنى ئھۆز ئى ىھگە ئالغھان
ئىككى توملۇق «تېرىق ىلىق ،پىلى ىلىك ئاساسلىرى» ناملىق كاتتھا ئەسھەرنى
يېزىھھپ باسھھتۇرۇپ ،ھەرقايسھھى يېھھزىالرغى ە تارقىتىلغھھان ھەم كاتتھھا شھھۆھرەت
قازانغھھان .پۈتھھۈن مەملىھھكەت مىقياسھھىدا نوپۇزلھھۇق يېھھزا ئىگىلىھھك قولالنمىسھھى
سھھۈپىتىدە ئىشھھلىتىلگەن .نەتىجىھھدە جۇڭگونىھھڭ يېھھزا ئىگىلىھھك تېخنىكىسھھى
بىربالھھھداق يھھھۇقىرى كھھھۆتىرىلگەن .بىھھھر قىسھھھىم زىرائەتلەرنىھھھڭ تېھھھرىلىش،
سھھھھھۇغۇرىلىش ،ئوغھھھھھۇتالش ۋاقتھھھھھى ۋە ئۇسھھھھھۇللىرى ئىلمىھھھھھ

ئۇسھھھھھۇلدا

ئومۇمالشتۇرۇلۇپ ،يېزا ئىگىلىك ئىقتىسھادىنىڭ كېيىنكھى تەرەققىياتىغھا مھۇھىم
ئاساس سالغان .غەربى

رايون ئەللىرىدە ئۆستۈرۈلىدىغان كۆممىقۇناق ،سەۋزە،
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تۇرۇپ ،چامغۇر ،ئۈزۈم قاتارلىق بىرمۇن ە زىرائەت ۋە ئۆسۈملۈكلەرنى ئى كىرى
ئھھۆلكىلەرتە ئېلىھھپ كىھھرتەن .ئھھۇ بىھھر ئۇيغھھۇر يېھھزا ئىگىلىھھك ئھھالىمى بولھھۇش
سۈپىتى بىلەن يۇرتىمىزغا خاس بولغان ئۈزۈم ئۆستۈرۈش ،قېتىق ئۇيۇتۇش ۋە
تھھۆل ئېلىشھھقا دائىھھر نۇرغھھۇن بىلىملەرنھھى خەنھھزۇالر رايونىغھھا تونۇشھھتۇرغان.
جۇڭگونىڭ ھەرقايسى دەۋرلەردىكى ئالىم-مۇتەخەسىسلىرى تۆمھۈر تۈۋرۈكنىھڭ
جۇڭگھھو مەدەنىيىھھتىگە قوشھھقان تۆھپىسھھىگە ھەم «تېرىق ىلىھھق ،پىلى ىلىھھك
ئاساسلىرى» ناملىق كىتابىغا يۇقىرى باھا بەرتەن .چىھڭ سۇاللىسھى دەۋرىھدە
يېزىلغان «تۆت يۈرۈش كىتابالرنىڭ ئومومى

تىزىمى» ناملىق كىتابتا« :تۆمۈر

تۈۋرۈكنىڭ بۇ كىتابى سېستىمىلىق ،ئېنىھق ،ئاممىبھاب يېزىلغھان .ئۇنىڭھدىكى
يېزا ئىگىلىك ئىشلەپ ىقىرىشھى ۋە يىغىھش ،ساقالشھقا دائىھر بايھانالر كىشھىنى
ئاالھىدە جەلىپ قىلىدۇ .مەزمھۇنى ئىلگىھرى يېزىلغھان يېھزا ئىگىلىكىھگە دائىھر
كىتابالرنىڭ ھەرقاندىقىدىن مول بولۇپ ،ھەقىقەتەن بىباھا كىتابتۇر »...دەپ
يېزىلغان .نۇرغھۇن ئھالىمالر تۆمھۈر تۈۋرۈكنىھڭ بھۇ كىتھابىنى يھۈەن سۇاللىسھى
دەۋرىدە جۇڭگودا بارلىققا كەلگەن ئۈچ چو

دېھقھان ىلىق دەسھتۇرىنىڭ بىھرى

دەپ تەرىپلەشكەن.

 .12مەشھۇر دېڭىزچى ئىل ئىھمىش

جۇڭگونىڭ قەدىمكى زامان دېڭىزچىلىرى ئۈستىدە توختالغانھدا كىشھىلەر
ئە

ئھھاۋال ئىپتىخارالنغھھان ھالھھدا ،مىھھڭ سۇاللىسھھى دەۋرىھھدە غەربى ھ

ئوكيھھان

(ھىندى ئوكيان) غا  7قېتىم سەپەر قىلغان مەشھۇر خۇيزۇ دېڭىزچى جېڭخېنى
تىلغا ئېلىشىدۇ .ئەمىلىيەتتە موڭغۇل خانلىقى دەۋرىدە ئۆتكەن مەشھۇر ئۇيغھۇر
دېڭىزچىسى ئىل ئىھمىش جېڭخېدىن  021يىل بۇرۇن يىھراق ھىنھدى ئوكيانغھا
بېرىشتەك شانلىق تارىخنى يېزىپ چىققان.
سھھۇ

-0378يىلھھى قھھۇبىالي جەنھھۇبى

سۇاللىسھھىغا قاراتقھھان ھەربىھھ

ھەرىكىتىنھھى تامھھامالپ ،ھىنھھدى ىنى يېھھرىم ئھھارىلى بىھھلەن ھىندىسھھتان يېھھرىم
ئارىلىدىن باشقا پۈتۈن ئاسىيا قۇرۇقلۇقىنى بويسھۇندۇرغان بولھۇپ ،بھۇ چاغھدا
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قۇبىالينىڭ كېيىنكى نىشانى ئۇلۇغ ئوكيان ئاراللىرى ئىھدى-0381 .يىلھى 011
مىڭ كىشھىلىك سھۇ قوشھۇنى ھھازىرقى فۇجيەننىھڭ چۈەنجھۇ پورتىھدىن يولغھا
چىقىھپ ،كھھورىيە ئھھارقىلىق يھھاپونىيىگە يھھۈرۈش قىلھھدى .بھھۇ قېتىمقھھى ھەربىھ
يھھۈرۈش ئىنسھھانىيەت تارىخىھھدىكى تھھۇنجى قېتىملىھھق كە
ھەربىھھ

كۆلەملىھھك ئوكيھھان

يۈرىشھھى ئىھھدى .لھھېكىن بھھۇ قوشھھۇنالر دېڭىھھزدا بورانغھھا ئھھۇچىراپ

تەلتۆكۈست ۋەيران بولدى-0382 .يىلھى قھۇبىالي يھاپونىيىگە يەنە بىھر قېھتىم
يھھۈرۈش قىلىشھھقا ئۇرۇنغھھان بولسھھىمۇ ،موڭغھھۇل شھھاھزادىلىرىنىڭ تھھوپىلىڭى
تۈپەيلىھھدىن ئۇنىھھڭ بھھۇ ئارزۇسھھى ئەمەلھھگە ئاشھھمىدى .لھھېكىن ،موڭغۇلالرنىھھڭ
دېڭىھھز-ئوكيھھان قوشھھۇنى يھھاپونىيىگە يھھۈرۈش قىلىھھش باھانىسھھىدا رەسھھمى
شەكىللەندى ھەمدە بۇ يۈزلىنىش ئارقىسىدا بىر تۈركھۈم دېڭىھزچىالر ۋە دېڭىھز
ئىشھھلىرى مۇتەخەسىسھھلىرى بارلىققھھا كەلھھدى .ئىھھل ئىھمىھھش ئەنە شھھۇالرنىڭ
ۋەكىلىدۇر.
ئىل ئىھمىشنىڭ قاچان تۇغۇلغانلىقى نامەلۇم .ئۇ توغرۇلۇق قۇبالينىڭ -3
يىلھھى ،يەنھھى -0365يىلھھدىن باشھھالپ خھھاتىرە قالدۇرۇلۇشھھقا باشھھلىغان .ئىھھل
ئىھمىشھنىڭ دېڭىھز-ئوكيھھان ئىشھلىرى ھەم دېڭىھھز بويلىرىھدىكى دۆلەتلەرنىھھڭ
ئەھھھۋالى توغرىسھھىدىكى بىلىمھھى ناھھھايتى چوڭقھھۇر بولھھۇپ ،مۇشھھۇ سھھەۋەبتىن
-0374يىلى قۇبىالي ئۇنى ھەربى

ئىشالر ۋازارىتىنىڭ ئوتتھۇران ى ۋازىرلىقىغھا

تەيىنلىگەن .كېيىن خۇبې  ،خۇنەن ،جەن ىڭ ۋەزىر مەھكىمىسىنىڭ مەمھۇرى
ئىشالر مەسھلىھەت ىلىكىگە تەيىنلىنىھپ ،جەن ىھڭ رايونىھدا ئىھش باشھقۇرغان.
-0387يىلى موڭغۇلالرنىڭ دېڭىز ۋە قۇرۇقلھۇق قوشھۇنلىرى ۋېيتنامنىھڭ كامپھا
شھھەھىرىگە ھۇجھھۇم قىلغانھھدا ئىھھل ئىھمىھھش قۇبىالينىھھڭ ئھھوغلى ،جەنھھۇبنى
تىنجىتىش تۆرىسھى تۇغانغھا ياردەملىشھىپ دېڭىھز ئھارمىيە قومانھدانى بولغھان.
-0392يىلھھى يەنە ئھھۆزى بىۋاسھھتە  21مىھھڭ كىشھھىلىك سھھۇ قوشھھۇنىنى باشھھالپ
ھىندونېزىيىگە يۈرۈش قىلىشقا ئاتالنغان .بۇ قېتىمقى يۈرۈشتە تەرچە مەغلھۇب
بولغان بولسىمۇ ،قۇبىالي ئۇنىھڭ دېڭىزچىلىھق جەھەتتىكھى تۆھپىسھى ئۈچھۈن
ئۇنىڭغھھا ئىناۋەتلىھھك تھھۆرە ،مەمھھۇرى ئىشھھالر مۇپەتتىشھھى قاتھھارلىق ئۇنھھۋانالرنى
بېرىھھپ ،دانىشھھمەنلەر ھوجىرىسھھىنىڭ باشھھلىقلىقىغا تەيىھھنلىگەن-0203 .يىلھھى
ئۇنىڭغھھا يەنە «ۋۇ كېنەزلىكىنىھھڭ ئەمىھھرى» دېھھگەن ئۇنھھۋان بېھھرىلگەن .ئىھھل
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ئىھمىش -0204يىلى ئالەمدىن ئۆتكەن .ئىل ئىھمىشنىڭ ئۆز ئۆمرىھدە قازانغھان
مھھۇۋەپپەقىيەتلىرى بىھھلەن يولۇققھھان ئوڭۇشسھھىزلىقلىرى تە

بھھاراۋەر بولسھھىمۇ،

ئۇنىھھھڭ تارىختھھھا ياراتقھھھان ئۇتھھھۇقلىرى يەنىھھھال زور ئەھمىھھھيەتكە ئىھھھگە .ئھھھۇ
ئۇيغۇرالردىن چىققان تۇنجى دېڭىز ئىشلىرى مۇتەخەسىسى .ئۇ -0373يىلھدىن
-0210يىلغىھ ە بولغھھان ئارلىقتھھا قۇبىالينىھھڭ يھھارلىقى بىھھلەن بھھارۇب ،زىڭگھھار
(سھھھھھىرىالنكا) ،مابھھھھھار (ھىندىسھھھھھتاننىڭ شھھھھھەرقى

جەنھھھھھۇبى) ،نھھھھھانۋارا

(ھىندونېزىيەدىكى سۇماترانىڭ غەربھى) ،سھۇماترا قاتھارلىق جھايالرنى  31يىھل
ئايلىنىپ ،جۇڭگھو زېمىنھى بىھلەن تىھن

ئوكيھان ۋە ھىنھدى ئوكيھان ئەللىھرى

ئوتتۇرىسىدا مۇناسىۋەت ئورنىتىپ ،جۇڭگو بىھلەن چەتھئەللەر ئوتتۇرىسھىدىكى
سھھودا ،مەدەنىھھيەت ئالماشھھتۇرۇش ۋە ئۆزئھھارا بېرىھھپ-كھھېلىش جەھەتتىكھھى
ئىشالرنى ئىلگىرى سۈردى .شۇنىڭ بىلەن بىرتە مىڭ دەۋرىھدىكى جېڭخېنىھڭ
دېڭىزچىلىھھق ئىشھھلىرى ئۈچھھۈن قىممەتلىھھك تەجھھرىبە ھەم ماتېرىيھھال تھھوپالپ
بەردى .ئۇ يەنە جۇڭگو تارىخىدىكى تۇنجى ياۋا تىلىنى (ھىندونېزىيىنىڭ يھاۋا
ئارىلىدىكى بىر مىللەتنىڭ تىلى) بىلگۈچى شەخس بولۇپ قالدى.

 .13مىجىت ناسىر

خەلق سۆيەر رەھھبەر ،يېھزا ئىەىلىكھى ئىلمھى مۇتەخەسسىسھى ،ئەدىھپ
مىجىھھت ناسھھىر -0928يىلھھى غۇلجھھا ناھىيىسھھىنىڭ ئھھارا بھھوز يېزىسھھىدا دېھقھھان
ئائىلىسىدە تۇغۇلغان-0957 .يىلدىن -0963يىلغى ە تاشھكەنت يېھزا ئىەىلىھك
ئىنىستىتۇتىدا ئاترونومىيە فاكولتېتى رۇس تىلھى كەسھىپىدە ئوقۇغھان-0963 .
يىلھھھدىن -0986يىلغىھھھ ە شھھھىنجا
ئىشھھھھھلىگەن ھەم ئىقتىسھھھھھادى

يېھھھزا ئىگىلىھھھك پەنھھھلەر ئاكادېمىيىسھھھىدە

زىھھھھھرائەتلەر تەتقىقھھھھھاتى ۋە پەن تەتقىقھھھھھات

باشقارمىسھھىنىڭ مۇئھھاۋىن مەسھھئۇلى بولغھھان-0986 .يىلھھدىن -0992يىلغىھھ ە
ئاپتونوم رايونلۇق دېھقان ىلىق نازارىتىنىڭ مۇئاۋىن نازىرى ،نھازىرى بولغھان.
-0992يىلىدىن -0998يىلغى ە ئاپتونوم رايوننىھڭ مۇئھاۋىن رەئىسھى-0998 ،
يىلھھھدىن -3112يىلغىھھھ ە ئھھھاپتونوم رايونلھھھۇق خەلھھھق قھھھۇرۇلتىيى دائىمىھھھ
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كومىتېتىنىھھڭ مۇئھھاۋىن مھھۇدىرى بولغھھان-3112 .يىلھھى -0ئايھھدا پىنسھھىيەتە
چىققھھھان .ئھھھۇ -0981يىلھھھالردا يېھھھزا ئىەىلىھھھك مىنىسھھھتىرلىكىنىڭ چەتھھھئەلگە
چىقىرىھھھدىغان  81مىھھھڭ خەتلىھھھك ماتېرىيھھھالىنى خەنزۇچىھھھدىن رۇس تىلىغھھھا
تەرجىھھمە قىلغھھان« .كېھھۋەز ئۆسھھتۈرۈش تېخنىكىسھھى»«،كېھھۋەز سھھورتلىرىنى
يېتىشھھتۈرۈش ۋە سھھۈپەتلىك ئھھۇرۇقالرنى كھھۆپەيتىش» قاتھھارلىق كىتھھابالرنى
يازغان-0991 .يىلدىن باشالپ ئىجتىمائى

پەن ساھەسھىگە يۈزلىنىھپ ،تەسھىر

كھھۈچى زور بىرتۈركھھۈم ماقھھالىالرنى ئھھېالن قىلىھھش بىھھلەن بىھھرتە «كۆڭھھۈل
سوۋغىسھھھھى» (-3111يىلھھھھى)« ،سھھھھەبىيلەرنى سھھھھۆيگەنلىك-كەلگۈسھھھھىنى
سۆيگەنلىك»-3116( ،يىلھى)« ،شھىنجاڭدىكى ئھاز سھانلىق مىلھلەت تەبىئىھ
پەن تۆھپىكارلىرى» (-3118يىلى) قاتارلىق كىتابالرنى نەشىر قىلھدۇرۇپ ،بھۇ
ساھەدىمۇ كە

خەلقنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشتى.

 .14ھۇشۇر ئىسالم
كومپيۇتېر مۇتەخەسىسى ،دوكتۇر ئاسپارنت يېتەك ىسى ھۇشۇر ئىسھالم
-0943يىلى -8ئايدا ئىلى ۋىاليىتىنىڭ چاپ ال ناھىيىسى جاغىستاي يېزىسھىدا
تۇغۇلغان .ئىلى پېداتوتىكا مەكتىپى ۋە شىنجا

ئۇنۋېستېتىدا فىزىكا كەسپىنى

ئەال نەتىھجە بىھلەن پۈتتۈرتەنھدىن كېھيىن-0964 ،يىلھى قەشھقەر پېھداتوتىكا
ئىنىستىتۇتىغا خىزمەتكە تەقسھىم قىلىنىھپ ،بھۇ مەكتەپھتە  07يىھل ئىشھلىگەن.
-0980يىلى شىنجا
مەمۇرى

ۋە ئىجتىمائى

ئۇنىۋېرستېتىغا يۆتكىلىپ كېلىھپ ،بىھر قاتھار كەسھىپى ،
ۋەزىپىلەرنى ئۈستىگە ئالغھان .ھۇشھۇر ئىسھالم شھىنجا

ئۇنۋېرسھھتېتىنىڭ پروفېسسھھورى ،دوكتھھۇر ئاسھھپارنت يېتەك ىسھھى ،مەركىزىھھ
كومپھھارتىيە تەشھھكىالت بۆلھھۈمى باشقۇرىشھھىدىكى مھھۇنەۋۋەر مۇتەخەسھھىس ۋە
ئاپتونوم رايونلھۇق ئاالھىھدە دەرىجىلىھك پەن-تېخنىكھا مۇكاپاتىغھا ئېرىشھكەن
بىردىنبىھھھر ئھھھاز سھھھانلىق مىلھھھلەت ئھھھالىمى ،ئھھھۈچ قېھھھتىم جۇڭگھھھو قۇرۇلھھھۇش
ئاكادېمىيىسىنىڭ ئاكادېمىكلىكىگە كۆرسىتىلگەن نھامزات ،دۆلەتلىھك ئاالھىھدە
تۆھپىكھھار مۇتەخەسھھىس ،دۆلەتلىھھك ئىلغھھار خىزمەت ھھى ،ئھھاپتونوم رايونلھھۇق
مھھھۇنەۋەر مۇتەخەسھھھىس (.ئھھھۈچ نھھھۆۋەت) ،دۆلەتلىھھھك  01مھھھۇنەۋەر مۇھھھھاجىر
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خادىمنىڭ بىرى ،ئاپتونوم رايونلۇق مۇتەخەسىسھلەر مەسھلىھەت ىلەر كھومېتىتى
ھەيىتىنىڭ ئەزاسى ،ئاپتونوم رايونلۇق ئىلمى

ئۇنھۋان كومېتىتىنىھڭ ئەزاسھى،

مەملىكەتلىھھك ۋە ئھھاپتونوم رايونلھھۇق كومپيھھۇتېر ،ئۇچھھۇر جەمىئىيەتلىرىنىھھڭ
ھەيھھھئەت ئەزاسھھھى ھەم مۇئھھھاۋىن مھھھۇدىرى ،دۆلەتلىھھھك « 300قۇرۇلۇشھھھى»،
«شىنجا

ئۇچۇر تېخنىكىسھى ۋە ئھاالقە ئىلمھى» نۇقتىلىھق پەن قۇرۇلىشھىنىڭ

يېتەك ىسى ،دوكتۇر ۋە دوكتۇر ئاشتى تەربىيلەش مەركىزىنىڭ قۇرۇغۇچىسھى،
تۆت خىل كومپيھۇتېر ئۇچھۇر ماتىسھتىرلىق تەربىھيلەش مەركىزىنىھڭ ھەم كھۆپ
خىل تىل-يېزىقلىق ئۇچۇر تېخنىكىسى تەتقىقات مەركىزىنىڭ قۇرۇغۇچىسى .ئھۇ
 51تىھھن ئھھارتۇق ئاسھھپرانت ۋە يھھاش تايھھان نى تەربىھھيلىگەن .خەلقئھھارالىق ۋە
مەملىكەتلىك ژۇرنالالردا  71تىن ئھارتۇق ماقھالە ئھېالن قىلغھان .ئىككھى قېھتىم
خەلقئارالىق ،مەملىكەتلىھك يىغىنالرغھا رىياسھەت ىلىك قىلغھان 05 ،قېتىمھدىن
كھھۆپرەك خەلقئھھارالىق يىغىھھنالردا ماقھھالە ئوقۇغھھان 01 ،پھھارچە ئىلمىھ

مەكھھتەپ

دەرسلىكى يازغان 01 ،مىڭدىن ئارتۇق كومپيۇتېر-ئېلېكتھرون سھۆزلۈكلىرىنىڭ
ئۆل ەملىك ئاتالغۇسىنى بېكىتىپ چىققان.
پەن-تېخنىكا جەھەتتە :دۆلەت « »862يۇقىرى تېخنىكىلىھق تەتقىقھات
پىالنىدىكى ئىقتىدارلىق ماشىنا تەتقىقات تۈرىدىن يەتتىگە ،دۆلەتلىك تەبىئىھ
پەن فۇندى تەتقىقاتىدىن ئۈچكە ،مەملىھكەت ۋە ئھاپتونوم رايونلھۇق نۇقتىلىھق
تەتقىقھھات تھھۈرلىرى بولھھۇپ جەمىئىھھ

 31دىھھن ئھھارتۇق كھھۆپ خىھھل يېزىھھق

ئۇچۇرلىرىنى بىر تەرەپ قىلىش يېڭھى سېسھتىمىلىرىنى تەتقىھق قىلىھپ ،يېڭھى
ئۇسۇل ،يېڭى تېخنىكىالرنى ئوتتۇرغا قويغان .بۇ ئارقىلىق مەملىكەتلىك پەن-
تېخنىكا تەرەققىياتى بويى ە  -3ۋە -2دەرىجىلىك مۇكاپاتقھا ئېرىشھكەن .ئھۈچ
تھھۈردە ئھھاپتونوم رايونلھھۇق پەن-تېخنىكھھا تەرەققىيھھاتى بھھويى ە -3دەرىجىلىھھك
مۇكاپاتقھھھا ئېرىشھھھكەن .ئھھھالتە تھھھۈر «مەملىكەتلىھھھك تھھھۇنجى ئىجھھھادىيەت» ۋە
«خەلقئھھارالىق ئىلغھھار سھھەۋىيە» دەپ بېكىھھتىلگەن .بەش تھھۈردە مەملىكەتلىھھك
ئالدىنقى سەۋىيەتە يەتكەن .سەككىز تھۈردە مەملىكەتلىھك پاتېنىھت ھوقۇقىغھا
ئېرىشھھكەن .نھھۆۋەتتە دۆلەتلىھھك ۋە ئھھاپتونوم رايونلھھۇق تەتقىقھھات تۈرىھھدىن
سەككىزتە يېتەك ىلىك قىلماقتا.
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ئۇ ئاز سانلىق مىللەتلەر ئۇچۇر بىھرتەرەپ قىلىھش ساھەسھىنى ئاچقھان.
ئاز سانلىق مىللەتھلەر تىھل-يېزىقىھدىكى كھۆپ خىھل يېزىقلىھق  3.1SODدىھن
 6.3SODتىھھھ ە PX/3111/98/95/2.0NIWSONHD ،تھھھۈردىكى ھەر خىھھھل
مەشغۇالت سېستىمىلىرى ۋە يۇمشاق دېتالالرنى ئىشھلەپ چىققھان .ئوخشھىمىغان
يۆلىنىش ،ئۆخشىمىغان كەڭلىكتىكھى كھۆپ خىھل يېزىقالرنھى قھوش يۆلىنىشھتە
ئارىالشما بىر تەرەپ قىلىشنى ھەل قىلغان.
ئۇ تۇنجى بولۇپ تەتقىققىلىپ چىققان ئۇيغۇرچە ،خەنزۇچە ،ئىنگىلىزچە
چاقىرغۇ ۋە يانفۇنالر شىنجاڭدا تورالشتى.ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ئۆل ەملىھك
توچكىلىق ھەرپ ئامبىرىنى قۇرۇپ ،ۋېكتورلۇق ھەرپ ،ئۈچ ئۆل ەملىك ئەترى
سىزىقلىق ھەرپ دەرىجىسىگە كۆتەردى .مېخانىك خەت بېسىش ،مىھخ مەتھبەئە
ساھەسھھىنىڭ ئېلېكتىرونلھھۇق ماشھھىنا ،ئاپتوماتلىشھھىش دەۋرىھھگە كىرىشھھىگە زور
تۆھپە قوشتى.
دۆلەت ئى ھھى-سھھىرتىدا LATLAتىلھھى سېستىمىسھھىدا تھھۇنجى بولھھۇپ
ئۇيغھھۇرچە ئھھاۋاز تونھھۇش سېستىمىسھھىنى ئىشھھلەپ چىقتھھى 01 .نەچ ھ ە يىللىھھق
جاپالىق ئەمگىكى ئارقىلىق ئۇيغۇرچە ،قازاق ە ،قىرغىزچە يېزىق ئۇچۇرلىرىنىڭ
خەلقئھھھارالىق ۋە دۆلەتلىھھھك ئھھھۆل ىمىنى بېكىھھھتىش ۋە ئھھھۇنى  edocinUغھھھا
كىرتھھۈزۈپ ،ئۇيغھھۇرچە ،قھھازاك ە ،قىرغىھھزچە ئۇچھھۇر بىھھرتەرەپ قىلىھھش ۋە
ئالماشتۇرۇشھھھھنى خەلقئاراغھھھھا يۈزلەندۈرۈشھھھھتە ئاالھىھھھھدە تھھھھۆھپە يھھھھاراتتى.
تورالشتۇرۇشتىكى «كۆرۈش ،مۇالزىمەت ى ،مەلۇمات ئامبىرى»دىن ئىبارەت ئۈچ
قەۋەتلىھھك سېسھھتىما قۇرۇلۇشھھى قاتھھارلىق قىھھيىن مەسھھىلىلەرنى ھەل قىلھھدى.
شھھاتىرتلىرى ۋە خىزمەتداشھھلىرى بىھھلەن بىھھرتە  31نەچھھ ە يىھھل تىرىشھھىش
ئارقىلىق ،شىنجا

ئاز سانلىق مىللەتلەر ئۇچھۇر بىھرتەرەپ قىلىھش ساھەسھىنى

بارلىققا كەلتۈردى ھەم كۆپ مۇھىتالشتۇرۇش ۋە تورالشتۇرۇش جەھەتتىن يېڭى
سەۋىيەتە كۆتۈردى.
ئەمەلى

قوللۇنىلىدىغان سېستىمىالر :كۆپ خىل يېزىق «شھىڭ خەن»
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ۋە «بۇغھھدا» مەتھھبە سېستىمىسھھى ،ئھھاز سھھانلىق مىلھھلەت ئۇچھھۇر ئھھامبىرىنى
ئاپتوماتىك شەكىللەندۈرۈش سېستىمىسى ،ئۇيغۇرچە ئاۋاز تونۇش-سېنتىزالش
سېستىمىسى« ،ئۇيغۇرچە كومپيۇتېرلىق ئائىلە ئوقۇتقۇچىسھى»« ،ئۇيغھۇرچە-
خەنزۇچە-ئېنگىلىزچە چاقىرغۇ ،ئېنگىلىھزچە-خەنھزۇچە-ئۇيغھۇرچە لھۇغەت»،
شھھھھھھىنجا

ئۇنۋېرسھھھھھھتېتى « »862ۋە «سھھھھھھاردار» تھھھھھھور بېكەتلىھھھھھھرى،

«دەن ىھھھن» مھھھاركىلىق ئۇيغھھھۇرچە-خەنھھھزۇچە-ئېنگىلىھھھزچە ئېلېكتىرونلھھھۇق
كۇتۇپخانا،ئۇيغۇرچە-خەنزۇچە يانفۇن (ئۈچ خىل) ،رادىئو ئىستانسى ھۆججەت
تھھور سېستىمىسھھى ،ھۆكھھۈمەت ئورۇنلىرىنىھھڭ ئېلېكتىرونلھھۇق ھھھۆججەتلىرىنى
يھھھھولالش ،قوبھھھھۇلالش سېستىمىسھھھھى ،ئۇيغھھھھۇرچە ئىشھھھھخانا ،ئۆزلىكىھھھھدىن
ئۆتەنگھھۈچىلەر ئۈچھھۈن ئىمتىھھھان ئھھېلىش سېستىمىسھھى ،ئۇيغھھۇرچە ،ئەرەبھ ە،
رۇس ە  AodiLمەشغۇالت سېستىمىسى قاتارلىقالر.
ھھھازىر ھۇشھھۇر ئىسھھالم يەنە كومپيھھۇتېر كھھۆپ خىھھل يېزىقلىھھق ئۇچھھۇر
تېخنىكىسھھى ھەم نەزىريىسھھى ساھەسھھىدە مەملىكەتلىھھك ۋە ئھھاپتونوم رايونلھھۇق
ئاسھھىياغا

سھھەككىز نۇقتىلىھھق تەتقىقھھات تېمىسھھى ۋە ئوتتھھۇرا ئاسھھىيا ،غەربىھھ

يۈزلەندۈرۈش تەتقىقاتىدىنئىككىنى ئىشھلىمەكتە .ئھۇ يېھتەكىلىگەن سھتودېنتالر
كەشھھپىياتلىرى -6نۆۋەتلىھھك «غھھالىبالر لوڭقىسھھى» مەملىكەتلىھھك سھھتودېنتالر
ئىلىم-پەن ،تېخنىكا ئەسەرلىرى مۇسابىقىسىدە شىنجا

ئۇنۋېرسھتېتى نامىھدىن

-7لىكھھكە (مەملىھھكەت بھھويى ە چىڭخھھۇا ئۇنۋېرسھھتېتىدىن قالسھھىال -3لىكھھكە)
ئېرىشكەن .ھۇشۇر ئىسالم «مۇنەۋەر باغۋەن» مۇكاپاتىغا ،شىنجا

ئۇنۋېستېتى

«رىغبەتلەندۈرۈش» ۋە «تەشكىللەش» مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن.
ئالىم ھۇشۇر ئىسالمنىڭ توختىماي ئىھزدىنىش ،بەل قۇيىھۋەتمەي ئالغھا
ئىلگىھھرلەش ،جۈرئەتلىھھك يېڭىلىھھق يھھارىتىش روھھھى ۋە يۇقارقىھھدەك بىرقاتھھار
نەتىجىلىھھرى تەبىئىھھ
قې ىۋاتقھھھان ،تەبىئىھھھ

پەنھھگە «قىھھيىن»لىھھق ماركىسھھىنى ئېسھھىپ ،ئۇنىڭھھدىن
پەن ئۆتۈنىشھھھكە سھھھەل قھھھاراپ ،ئۇنىڭغھھھا ئەھمىھھھيەت

بەرمەيۋاتقھھان« ،بىھھز ئەزەلھھدىن ناخشھھا-ئۇسھھۇل ى مىلھھلەت ،تەبىئىھ

پەنھھدىن

نەتىھھجە يھھارىتىش قھھولىمىزدىن كەلمەيھھدۇ» دەپ ،روھھھى چۈشھھكۈنلۈك ئى ىھھدە
ياشھھھھاۋاتقان ياشھھھھلىرىمىزنىڭ ،مىللىتىمىزنىڭمھھھھۇ تىرىشسھھھھا تەبىئىھھھھ
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ساھەسىدىمۇ نى-نى كھارامەتلەرنى يارىتااليھدىغانلىقىغا بولغھان ئىشەن ىسھىنى
ئويغۇتىشىغا ۋە ئۆزىگە ئىشىنىپ ،جۈرئەتلىك ھالھدا يھول ئې ىھپ ئىلگىھرلەپ،
تەبىئى ھ

پەن ساھەسھھىگە قەدەم بېسىشھھىغا ۋە يېڭھھى نەتىجىلەرنھھى يارىتىشھھىغا

ئىلھام بولۇپ قالغۇسى.

 .15ئابدۇرېشىت ئابدۇۋەلى

ماتېماتىكھھا پەنلىھھرى ئھھالىمى ،دوكتھھۇر ئاشھھتى ئابدۇرېشھھىت ئابھھدۇۋەلى
-0962يىلى -9ئايدا غۇلجىھدا قھول ھھۈنەرۋەن ئائىلىسھىدە تۇغۇلغھان-0979 .
يىلى ئاپتونوم رايون بويى ە ئە

يۇقىرى نەتىجە بىلەنشىنجا

ئۇنۋېرستېتىنىڭ

ماتېماتىكا فاكولتېتىغا قوبۇل قىلىنغان-0984 .يىلى بۇ مەكتەپنھى ئەال نەتىھجە
بىلەن پۈتتھۈرۈپ شھۇ فاكولتېتنىھڭ ئھۆزىگە ئوقۇتقۇچىلىققھا ئېلىھپ قېلىنغھان.
-0985يىلھھى -4ئايھھدىن -0986يىلھھى -3ئھھايغى ە چاڭ ۈنھھدە يھھاپون تىلھھى
ئۆتۈنھھۈپ-0986 ،يىلھھى -01ئايھھدا ياپونىيىنىھھڭ ئوكھھا يامھھا تەبىئىھھ

پەنھھلەر

ئۇنىۋېرسھھھتېتىغا ئوقۇشھھھقا بارغھھھان-0989 .يىلھھھى -5ئايھھھدا تەبىئىھھھ

پەنھھھلەر

ماتىستىرلىق ئۇنۋانى ئالغان-0993 .يىلى -2ئايدا  39يېشىدا تەبىئىھ

پەنھلەر

بھھويى ە دوكتۇرلھھۇق ئۇنۋانىغھھا ئېرىشھھكەن-0992 ،يىلھھى -6ئايھھدا دوكتھھۇر
ئاشتىلىق تەتقىقھاتىنى نەتىجىلىھك تامھامالپ ،شھىنجا

ئۇنۋېرسھتېتىغا قايتىھپ

كەلگەن .ئۇ شۇ چاغدا شىنجاڭدىكى بىردىنبىر دوكتھۇر ئاشھتى ئىھدى-0994 .
يىلھھى -6ئايھھدىن -0997يىلھھى -01ئھھايغى ە شھھىنجا

ئۇنۋېرسھھتېتى ماتېماتىكھھا

فاكولتېتىدا ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان-0997 .يىلى -01ئايدىن -0998يىلھى -01
ئايغى ە ياپونىيە كىيوتو ئۇنۋېرستېتىدا ئالى

تەتقىقات ى بولۇپ ئىشلىگەن .ئۇ

بۇ جەرياندا ھېسابالش ماتېماتىكىسىدىكى مۇرەككەپ دىففېرېنسھال تەڭلىمىھلەر
سېستىمىسىنى يېشىش توغرىسىدا  06پارچە پھارچە ئىلمىھ

تەتقىقھات ماقالىسھى

ئېالن قىلىپ ،كەسپداشلىرىنىڭ بىردەك ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشھكەن .ئۇنىھڭ
ئوتتۇرغھھا قويغھھان مھھۇرەككەپ دىففېرېنسھھال تەڭلىمىسھھىنى يېشىشھھنىڭ يېڭھھى
بىر خىل ئھاددى  ،ئۈنۈملھۈك ئۇسھۇلى « قىسھمى
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قىلىنغھھان ھېسھھابالش ماتېمھھاتىكى سھھى ساھەسھھىدىكى -0941يىلھھدىن بۇيھھانقى
يېڭى نەتىجىلەر كىرتۈزۈلگەن ماتېماتىكا قامۇسىغا كىرتۈزۈلگەن .ئھۇ دۆلەتھكە
قايتقاندىن كېيىن تولوق كۇرس ۋە ئاسپىرانتالرغا دەرس بېرىش بىھلەن بىھرتە
ئاسپىرانت تەربىيلەش ھەمدە تەتقىقات خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىنىپ 05 ،نەپەر
ئاسھھپىرانتنى تەربىھھيلەپ چىققھھان .دۆلەتلىھھك تەتقىقھھات تېمىسھھىدىن ئھھۈچنى،
دۆلەت مائارىپ مىنىستىرلىكى تەتقىقات تېمىسىدىن بىرنى ،ئھاپتونوم رايونلھۇق
تەتقىقھھات تېمىسھھىدىن ئىككىنھھى ،مەكھھتەپ تەتقىقھھات تېمىسھھىدىن بىھھر تھھۈرنى
نەتىجىلىھھك ئىشھھلەپ تھھۈتەتكەن 45 .پارچىھھدىن ئھھارتۇق تەتقىقھھات ماقالىسھھى
يېزىھھپ ،مەملىكەتلىھھك ژۇرنھھالالردا ئھھېالن قىلھھدۇرغان .بىھھر پھھارچە ماقالىسھھى
-0998يىلى خەلقئارالىق  HDTXغھا كىرتھۈزۈلگەن .يەنە بىھر پارچىسھى -0995
يىلى ئھاپتونوم رايونلھۇق تەبىئىھ

پەنھلەر مھۇنەۋۋەر ئىلمىھ

ماقھالە مۇكاپاتىغھا

ئېرىشكەن .ئابدۇرېشىت ئابدۇۋەلى ئۆزىنىڭ يۇقارقىدەك نەتىجىلىرى ئھارقىلىق
ئىككى قېتىم شھىنجا
شىنئا

ئۇنۋېرسھتېتى تھۇا

خھۇا مۇكاپاتىغھا ،بىھر قېھتىم سھىن

ئىختىساس ئىگىلىرى ئوقۇش مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن .ئاپتونوم رايونلھۇق

خەلھھق ھۆكۈمىتىنىھھڭ «ئھھالى

مەكھھتەپ ئوقۇتھھۇش تەتقىقھھاتى» -3دەرىجىلىھھك

مۇكاپاتىغا ئېرىشھكەن .مەملىھكەت بھويى ە ئۆتكھۈزۈلگەن -5نۆۋەتلىھك «كھۆپ
ۋاستىلىك ئوقۇتۇش ماتېرىيھاللىرى» مۇسابىقىسھىدە ئەال باھاالنغھان .ئھاپتونوم
رايون تەرىپىدىن ئىلغار تەتقىقات ماقالىسھى مۇكاپھاتى ،شھىنجا

ئۇنۋېرسھتېتى

تەتقىقات تەرەققىيات مۇكاپاتى ،ئىلغار ئوقۇتھۇش تەتقىقھات مۇكاپھاتى قاتھارلىق
مۇكاپاتالرغھھھا ئېرىشھھھكەن .ئىككھھھى نھھھۆۋەت دۆلەت دەرىجىلىھھھك ھېسھھھابالش
ماتېماتىكىسھھى ئىلمى ھ

مۇھھھاكىمە يىغىنھھى ئاچقھھان ھەم بھھۇ نەتىجىسھھى بىھھلەن

-0997يىلى  24يېشىدا پروفېسسھور بولغھان-0999.يىلھى -01ئايھدىن -3116
يىلغى ھ ە شھھىنجا

ئۇنۋېرسھھتېتى ماتېماتىكھھا فاكولتېتىنىھھڭ ئوقۇتقۇچىسھھى ھەم

مۇئھھھاۋىن مھھھۇدىرى بولغھھھان-3116 .يىلھھھدىن باشھھھالپ ھھھھازىرغى ە شھھھىنجا
ئۇنۋېستېتى پەن تەتقىقھات باشقارمىسھىنىڭ مۇئھاۋىن باشھلىقى بولھۇپ ئىشھلەپ
كەلمەكتە .ئۇ ھازىر شىنجا
شىنجا

ھېسابالش ماتېماتىكىسى جەمىئىيىتىنىڭ مۇدىرى،

ماتېماتىكا جەمىئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى.
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 .16ئابدۇلال قادىرى

قانھھاتلىق ئىنسھھان ئابھھدۇلال قھھادىرى -0957يىلھھى -01ئايھھدا تۇرپھھان
شەھىرىنىڭ ئۈزۈم ىلىك يېزىسىدا تۇغۇلغان-0968 .يىلھى تۇرپھان -3ئوتتھۇرا
ماكتەپنى پۈتتۈرتەن-0969 .يىلدىن -0970يىلغى ە تۇرپان دارىلمۇئەللىمىندە
ئېنگىلىز تىلى كەسپىدە ئوقۇغان-0980 .يىلدىن -0984يىلغى ە شۇ مەكتەپھتە
ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان-0985 .يىلغى ە تۇرپان ۋىاليەتلىك مائارىپ باشقارمىسى
ئېلېكتېرلەشھھكەن مائارىھھپ ئىشخانىسھھىدا ئىش ھلىگەن-0985 .يىلىھھدىن باشھھالپ
تۇرپان ۋىاليەتلىك ئوقۇتقۇچىالرنى تەربىيلەش مەركىزى ۋە تۇرپان ۋىاليەتلىك
دارىلمۇئەللىمىندە ئىشلەپ كەلمەكھتە .ئابھدۇلالقادىرى يۇقارقىالردىنباشھقا يەنە
-0986يىلھھى ب د ت بھھالىالر فۇنھھدى جەمىئىيىتىنىھھڭ تەربىھھيلەش كۇرسھھىغا
قاتناشھھقان-0987 .يىلھھى شھھىنجا

پېھھداتوتىكا ئۇنۋېرسھھتېتىدا ھازىرقھھا زامھھان

مائارىپ تېخنىكىسى بويى ە بىلىم ئاشۇرغان.
ئھھۇ ئوقۇتھھۇش جەريانىھھدا ئەنئەنىھھۋى ئوقۇتۇشھھنى زامھھانىۋى ئوقۇتھھۇش
ئۇسۇللىرى بىلەن بىرلەشتۈرۈشتە مەلۇم نەتىجىلەرنى ياراتقان .ئوقۇغھۇچىالرنى
تۈرلھھۈك پەن-تېخنىكھھا كۇرسھھلىرىغا ئۇيۇشھھتۇرۇپ 61 ،تىھھن ئھھارتۇق ئىجھھادى
ئەسھھەرلىرىنى نەتىجىھھگە ئېرىشھھتۈرتەن .شھھۇ ئھھارقىلىق ۋىاليەتلىھھك ،ئھھاپتونوم
رايونلھھۇق ،مەملىكەتلىھھك پەن-تېخنىكھھا جەمىئىيەتلىھھرى تەرىپىھھدىن ئاالھىھھدە
تەكلىپ قىلىنغان پەن-تېخنىكا يېتەك ىسى ،مۇنەۋۋەر پەن-تېخنىكا خھادىمى
دېگەن شەرەپلەرتە ئېرىشكەن 05 .يىل ۋاقىت سەرپ قىلىپ-0997 ،يىلى -7
ئاينىھھڭ -0كھھۈنى تۇرپھھان  -0نومۇرلھھۇق ئھھايروپىالننى ياسھھاپ ،ئۇچھھۇرۇپ
مھھۇۋەپپەقىيەت قازانغھھان ھەم شھھىياڭگا

ۋەتەن قوينىغھھا قايتىھھپ كەلگەنلىھھك

خاتىرىسىگە سوۋغات قىلغان .ئۇ بۇ ئايروپىالنى بىھلەن مەملىھكەت بھويى ە ئھاز
سانلىق مىللەت ئى ىدىن چىققان تھۇنجى ۋە بىردىنبىھر ئھايروپىالن ياسھىغۇچى
بولۇپ قالغان .ئۇ يەنە ئھاز سھانلىق مىللەتھلەر ئى ىھدىكى بىردىنبىھر ئىسسھىق
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ھاۋا شارى ئۇچۇرۇش تۇۋاھنامىسىگە ئېرىشھكەن شھەخس ،جۇڭگھو يھازغۇچىالر
جەمىئىيىتىنىڭ ئەزاسى.
-0997يىلھھدىن بۇيھھان ئابھھدۇلال قھھادىر يەنە تۇرپھھان  ،-3تۇرپھھان -2
قاتارلىق ئايرۇپىالنلىرىنى تەتقىق قىلىپ ياساپ چىققھان .پويىزنىھڭ رېلىسھىنى
 45تىرادۇسلۇق ئۇالش قاتارلىق  03تھۈردە پاتېنھت ھوقۇقىغھا ئېرىشھكەن .ئھۇ
ھھھازىر جۇڭگھھو پەنھھلەر ئاكېدىمىيىسھھىنىڭ تەكلىھھپ قىلىنغھھان تەتقىقات ىسھھى،
شىنجاڭدىكى ئې ىشتىكى ئىلغار شەخس ،ئھاپتونوم رايونلھۇق ۋە مەملىكەتلىھك
ياش-ئۆسمۈرلەرنىڭپەن-تېخنىكا يېتەك ىسى .ئۇ نۆۋەتتە دۇنيادا قىزىق نۇقتھا
بولىۋاتقھھھان ئېنېھھھرتىيە مەسىلىسھھھىنى ھەل قىلىھھھش مەقسھھھىدىدە ،تەبىئىھھھ
ماتىنىتتىن پايدىلىنىپ ئېنېرتىيە ھەل قىلىش تۈرى ئۈستىدە تەتقىقھات ئېلىھپ
بارماقتا.

 .17ئابدىۋايىت يۈسۈپ

شھھھىنجا

پېھھھداتوتىكا ئۇنۋېرسھھھتېتى ھايھھھاتلىق ۋە مۇھىھھھت ئىلمھھھى

ئىنىستىتۇتىنىڭ پروفېسسورى ،ماتىسھتىر ئاسھپىرانىت يېتەك ىسھى ئابھدىۋايىت
يۈسھھۈپ -0955يىلھھى -9ئايھھدا قۇمھھۇل شھھەھىرىدە تۇغۇلغھھان-0978 .يىلھھى
تيەنجىن ئۇنۋېرستېتىنىڭ خېمىيە سانائەت كەسپىنى پۈتتۈرۈپ-0978 ،يىلدىن
-0981يىلغى ە ئۈرۈم ى نېفىھت-خېمىھيە بھاش زاۋۇتىنىھڭ تېخنىھك ئىشھ ىالر
مەكتىپىھھھھدە ئوقۇتقھھھھۇچى بولغھھھھان-0980 .يىلھھھھى شھھھھىنجا

پېھھھھداتوتىكا

ئۇنىۋېرستېتىنىڭ خېمىيە فاكولتېتىغھا يۆتكىلىھپ ئوقۇتقھۇچى بولغھان-0980 .
يىلىھھدىن -0986يىلغى ھ ە شھھۇ فاكولتېتنىھھڭ ئاسھھپىرانتالر سھھىنىپىدا ئوقۇغھھان.
-0990يىلھھدىن -0993يىلغىھھ ە شھھەرقى

شھھىمال پېھھداتوتىكا ئۇنۋېرسھھتېتىدا

يھھاپون تىلھھى ئھھۆتەنگەن-0994 .يىلھھدىن -0997يىلغىھھ ە يھھاپونىيە ناتويھھا
ئۇنۋېرستېتى خېمىيە سانائەت تەتقىقھات ئىنىسھتىتۇتىدا نھازۇك پەردە ئھارقىلىق
فىلتىرلەش تەتقىقاتى بىلەن شھۇغۇلالنغان-0997 .يىلھى شھىنجا
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ئۇنۋېرسھھتېتىنىڭ پروفېسسھھورى بولغھھان-3111 .يىلھھى يھھۇقىرى دەرىجىلىھھك
زىيارەت قىلغۇچى ئالىملىق سھاالھىتى بىھلەن يەنە بىھر قېھتىم يھاپونىيە ناتويھا
ئۇنۋېرسھھتېتى خېمىھھيە سھھانائىتى تەتقىقھھات .ىنىسھھتىتۇتىدا تەتقىقھھات بىھھلەن
شۇغۇلالنغان .بۇ جەريانىدا ياپونىيىلىھك بىھر نەپەر دوكتھۇر ئاسھپىرانتى ،بىھر
نەپەر ماتىستېر ئاسپىرانتىغا يېتەك ىلىھك قىلغھان .ئھۇ نھازۇك پەردە ئھارقىلىق
فىلتىھھھرلەش تەتقىقھھھاتىنى ئىشھھھلەپ ،شھھھىنجاڭنىڭ پەردە ئھھھارقىلىق ئھھھايرىش
ساھەسىنىڭ باشالم ىسىغا ئايالنغان .دۆلەت ئى ى ۋە سىرىتىدىكى دۇرنھالالردا
 01نەچ ە پارچە ئىلمى

ماقالىسى ئېالن قىلىنغان .ئۇ ھازىر ئاپتونوم رايونلۇق

پەن-تېخنىكا نازارىتىنىھڭ پەن-تېخنىكھا ئھارقىلىق ئھۆتكەلگە ھۇجھۇم قىلىھش
تۈرىگە يېتەك ىلىك قىلىۋاتىدۇ .تەبىئى

پەن فۇندىنىڭ بىر تەتقىقھات تھۈرىگە

قاتنىشھھىپ ،مھھۇھىم ئىزاسھھى بولھھۇپ قالھھدى .ئھھۇ يەنە شھھىنجا

پېھھداتوەىكا

ئۇنۋېرسھھتېتى ئىلىھھم-پەن كومېتىتىنىھھڭ ۋە ئۇنھھۋان كومېتېتىنىھھڭ ئەزاسھھى،
ئوقۇشقا يېتەك ىلىك قىلىش كومېتېتىنىڭ ئەزاسى ،شھىنجا
ئىلمىھھھ

بوستانشۇناسھلىق

مۇھىھھھت تەكشھھھۈرۈش ۋە تىھھھزتىنلەش تەتقىقھھھات بۆلۈمىنىھھھڭ پەن

باشالم ىسى ،ياپونىيە خېمىيە سانائىتى ئىلمى

جەمىئىيىتىنىڭ ئەزاسى.

 .18ئابلەھەت ئابدۇرېھىم

ئوتالق ىلىق ئالىمى ،پروفېسسور ئابلەھەت ئابدۇرېھىم -0953يىلى -7
ئايدا قارا شەھەردە تۇغۇلغان-0977 .يىلى شىنجا

-0ئاۋغۇست يېزا ئىگىلىك

ئىنىسھھھتىتۇتى چھھھارۋا مھھھال دوختۇرلھھھۇق فھھھاكولتېتى ئوتالق ىلىھھھق كەسھھھپىنى
پۈتتھھۈرتەن .ئھھۇ ھھھازىر مەزكھھۇر مەكتەپنىھھڭ فاكولتېھھت مۇئھھاۋىن مھھۇدىرى،
چھھھھارۋى ىلىق شھھھھۆبە ئىنىسھھھھتىتۇتى بھھھھاش ياچېيكھھھھا مۇئھھھھاۋىن شۇجىسھھھھى،
ئۇنۋېرسھھتېتنىڭ مۇئھھاۋىن مھھۇدىرى .پروفېسسھھور ئۇنۋانىغھھا ئىھھگە .ئوتالق ىلىھھق
ئىلمىدە ماتىستىر ۋە دوكتۇر يېتەك ىسى-0992 .يىلدىن -3115يىلغى ە بەش
قېتىم ياپونىيىگە بېرىپ بىلىم ئاشۇرغان ،دەرس سۆزلىگەن ،تەتقىقھات بىھلەن
شۇغۇلالنغان .ياپونىيىدىكى ئوب خرو چھارۋى ىلىق ئۇنۋېرسھتېتى ئوتالق ىلىھق
23

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

كافىدىراسھھھى ھەم خوككايھھھدو داكۈنوتھھھاكۈيىن ئۇنۋېرسھھھتېتىنىڭ «ئاالھىھھھدە
تەكلىپقىلىنغھھان پروفېسسھھورى» بولغھھان .ھھھازىر جۇڭگھھو ئوتالق ىلىھھق ئىلمى ھ
جەمئىيەتنىھھڭ مھھۇدىرىيەت ئەزاسھھى ۋە

جەمئىيىتھھى قاتھھارلىق سھھەككىز ئىلمىھھ

مۇئاۋىن مھۇدىريەت باشھلىقى .ھازىرغھا قەدەر  01نەپەر ئاسھپىرانت ،بىھر نەپەر
دوكتھھۇر تەربىيلىھھدى .پەن-تەتقىقھھات خىزمىتھھى جەريانىھھدا ،دۆلەت ئى ھھى-
سھھىرىتىدا «ئھھوت-چھھۆپ تھھېن بھھايلىقلىرىنى كھھۆپەيتىش ،رەتھھلەش ۋە ئامبارغھھا
كىرتۈزۈش»« ،شىنجا
«شىنجا

چىملىق ئۆسۈملۈك بھايلىقلىرى ئۈسھتىدە تەتقىقھات»،

قارا ئىجىرىقھى تەتقىقھاتى ۋە ئۇنىڭھدىن پايھدىلىنىش» قاتھارلىق 02

تھھۈرتە يېتەك ىلىھھك قىلھھدى .ئھھۈچ چىملىھھق ئھھوتى سھھورتىنى يېتىشھھتۈرۈپ،
مەملىكىتىمىزنىھھڭ ئھھۆزى يېتىشھھتۈرتەن چىملىھھق ئھھوتى سھھورتى يھھوق بولھھۇش
ھالىتىگە خاتىمە بەردى .ئۇ -0998يىلھى ئھاپتونوم رايھون بھويى ە «مھۇنەۋۋەر
كەسھھپى

تېخنىكھھا خىزمەت ىسھھى»-3111 ،يىلھھى «تەۋدىلىھھك تۆھپىسھھى بھھار

مۇنەۋۋەر مۇتەخەسىس»-3114 ،يىلھى «توۋېيۈەننىھڭ ئاالھىھدە تەمىناتىھدىن
بەھرىمھھھان بولىھھھدىغان مۇتەخەسھھھىس» بولھھھۇپ مۇكاپاتالنھھھدى« .يھھھاپونىيە
خوككويھھدو چھھارۋى ىلىقى»« ،شھھىنجا
قاتارلىق  43پارچە ئىلمى

قھھارا ئىجىرىقھھى ئۈسھھتىدە تەتقىقھھات»

تەتقىقھات ماقالىسھى مەملىھكەت ئى ھى-سھىرىتىدىكى

ژۇرنالالردا ئېالن قىلىنغان.

 .19ئابلىمىت ئابدۇقادىر

زوئولوتىيە پەنلىرى دوكتۇرى ئابلىمىھت ئابھدۇقادىر -0952يىلھى -03
ئايھھھدا نىھھھيە ناھىيىسھھھە تۇغۇلغھھھان-0977 .يىلھھھى شھھھىنجا

ئۇنۋېرسھھھتېتىنىڭ

بىئولوتىيە فاكولتېتىنىپۈتتۈرتەن .ئھۇ جۇڭگھو پەنھلەر ئاكادېمىيىسھى شھىنجا
ئېكىلھھھھوتىيە ،جھھھھۇغراپىيە تەتقىقھھھھات ئورنىنىھھھھڭ تەتقىقات ىسھھھھى ،دوكتھھھھۇر
يېتەك ىسھھى ،شۋېتسھھارىيە لوسھھان ئۇنۋېرسھھتېتىدا ئوقۇغھھان .مەملىكەتلىھھك،
ئاپتونوم رايونلۇق ھايۋانئاتالرنى قوغداش-قۇتقھۇزۇش ئىلمىھ
ۋە خەلقئھھارا ئىلمىھھ

جەمىئىيەتلەرنىھھڭ دائىمىھھ
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كېڭەشنىڭ دائىمى

ھەيئەت ئەزاسى .ئابلىمىھت ئابھدۇقادىر

جۇڭگو پنلەر ئاكادېمىيىسىدە ئىشھلىگەن  31نەچھ ە يىلھدىن بۇيھان «جۇڭگھو
ياۋا ئېتى ۋە ياۋا تۆتىسىنى چارالش ۋە تەتقىھق قىلىھش« ،شھىنجا

قۇشھلىرى

بھھايلىق مەنبەسھھىنى چھھارالش ۋە تەتقىھھق قىلىھھش» قاتھھارلىق مەملىكەتلىھھك،
ئاپتونوم رايونلۇق ۋە خەلقئارالىق تەتقىقات تۈرىدىن  01نەچ ىنى تاماملىغھان.
بۇنىڭدىن ئۈچى جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيىسى ۋە ئاپتونوم رايوننىڭ  -3ۋە -2
دەرىجىلىھھك پەن-تېخنىكھھا تەرەققىيھھات مۇكاپاتىغھھا ئېرىشھھكەن .ئۇنىھھڭ يەنە
«شىنجاڭنىڭ تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايونلىرى» قاتارلىق سەككىز كىتابى
نەشھھىر قىلىنغھھان 42 .پارچىھھدىن ئھھارتۇق ئىلمى ھ
پەننى

ماقالىسھھى ئھھېالن قىلىنغھھان.

ئومومالشھتۇرۇش ماقالىسھىدىنمۇ  027پھارچىنى ئھېالن قىلغھان-0997 .

يىلھھى جۇڭگھھو پەنھھلەر ئاكادېمىيىسھھىنىڭ «فھھا

شھھۇچۈەن يھھاش ئھھالىملىرى»

مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن.

 .21ئادالەت ئەخمەتجان

مۇتەخەسھھىس مھھۇدىر ۋراچ ،دوكتھھۇر ئاسھھپىرانت يېتەك ىسھھى ئھھادالەت
ئەخمەتجان (قاسىمى) -0946يىلى -01ئايھدا ئھۈرۈم ى شھەھىرىدە تۇغۇلغھان.
-0976يىلى شاڭخەي -3تىببى

ئۇنۋېرستېتىنىڭ ئېغىز بوشلىقى تېببى

ئىلمى

فاكولتېتىنى پۈتتھۈرتەن-0987-0986 .يىللىھرى سھابىق سھوۋېت ئىتىپاقىنىھڭ
ئۆسمە كېسەللىكلىرى تەتقىقات مەركىزىدە دوكتۇرلۇقتا ئوقۇغان.
ئۇ شھىنجا

تېببىھ

ئۇنۋېرسھتېتى -0دوختۇرخانىسھى ئېغىھز بوشھلۇقى

كېسەللىكلىرى بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ،مەزكھۇر دوختۇرخانىنىھڭ مۇئھاۋىن
باشھھلىقى ،مەزكھھۇر مەكتەپنىھھڭ ئېغىھھز بوشھھلىقى تېببى ھ
دائىمىھھ

ئىلمھھى فاكولتېتىنىھھڭ

مھھۇدىرى ،ئھھاپتونوم رايونلھھۇق سھھەھىيە نھھازارىتى ئېغىھھز بوشھھلىقى

كېسەللىكلىرى سۈپەت-كونتىرول مەركىزىنىھڭ مھۇدىرى ۋە باشھقا ۋەزىپىلەرنھى
ئۆتىگەن .تەتقىقات جەھەتھتە يھۇقىرقى ۋە تھۆۋەنكى جھاغ سھۆڭەك زەخمىسھىنى
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يېڭى ە ئۇسۇل بىلەن مۇقۇمالشتۇرۇش ،يھۈز قىسھىمدىكى ئۆسھمىلەرنى ئاكتىھپ
داۋاالش قاتارلىق خەلقئارالىق يېڭىلىقالرنى اپتونوم رايونىمىزغا ئېلىپ كىرتەن.
دۆلىتىمىزدىكى نوپوزلۇق ژۇرنالالردا  21پارچىدىن ئارتۇق ئىلمى

ماقالە ئھېالن

قىلغان-3112 .يىلى ئۇ ئىشلىگەن تەتقىقات تېمىسھى ئھاپتونوم رايھون بھويى ە
-2دەرىئقىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشكەن.

 .21ئامىنە ئابلىمىت

نۇقھھھھۇت تەتقىقات ىسھھھھى ئھھھھامىنە ئابلىمىھھھھت -0982يىلھھھھى شھھھھىىەنزە
ئۇنۋېرستېتىنى پۈتتۈرۈپ شىنجا

يېزا ئىەىلىك پەنلەر ئاكادېمىيىسىگە تەقسھىم

قىلىنغان .ئۇ خىزمەتكە قاتناشھقاندىن كېھيىن -0995يىلھدىن -0997يىلغىھ ە
نۇقۇتنىڭ سورتلىرىنى يىغىپ ،تالالپ يھۇقىرى مەھسھۇالتلىق پەرۋىھش قىلىھش
تەتقىقھھاتى-0997 ،يىلھھدىن -0998يىلغىھ ە نۇقھھۇتتىن ئۈنۈملھھۈك پايھھدىلىنىش
تەتقىقھھاتى-0999 ،يىلھھدىن -3110يىلغىھھ ە نۇقۇتنىھھڭ يېڭھھى سھھورتلىرىنى
يېتىشتۈرۈش تەتقىقاتى-3110 ،يىلدىن -3112يىلغىھ ە ئەال سھۈپەتلىك خېھنە
سورتىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش تەتقىقاتى قاتارلىق تھۆت يتۈرلھۈك تەتقىقھاتنى
مۇستەقىل ئىشلەپ نەتىجە قازانغان-0999 .يىلدىن -3110يىلغى ە نۇقۇتنىھڭ
دورىلىق قىممىتىنى تەتقىق قىلىش تەتقىقاتى-0997 ،يىلھدىن -3111يىلغىھ ە
خەلقئارالىق نۇقۇت تەتقىقاتى-3110 ،يىلدىن -3112يىلغى ە قۇرغھاق-قاقھاس
رايھھھونالردىكى يھھھاۋايى دورىلىھھھق ئۆسھھھۈملۈك لوپنھھھۇر كەندىرىھھھدىن ئۈنۈملھھھۈك
پايدىلىنىش تەتقىقاتى-3114 ،يىلدىن كېيىن قۇملۇق كھۆكەرتىش تەتقىقھاتىنى
باشقىالر بىلەن بىللە ئىشلەپ نەتىجە قازانغان-0986.يىلىدىن -0991يىلغى ە
سھۇلۇ يارمىسھىنى ئىجھاد قىلىھپ-0999 ،يىلھى ئھاپتونوم رايھون بھويى ە پەن-
تېخنىكا تەرەققىيات مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن .ئۇ ئۆزى ئىجاد قىلغان بىھر يھۈرۈش
نۇقھھھۇت تالقھھھانلىرى -0999يىلھھھى خەلقئھھھارالىق -2نۆۋەتلىھھھك يھھھېمەكلىكلەر
كۆرتەزمىسىدە ئالتۇن مۇكاپاتقا ئېرىشتى .ئۇ ئىلگىرى-كېيىن بولۇپ  36پھارچە
ئىلمى

تەتقىقات ماقالىسى ئھېالن قىلغھان .بۇنىھڭ بىھر پارچىسھى -0995يىلھى
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خەلقئارا ئاتۇم ئېنېرتىيەسھى ئورتىنىنىھڭ خەلقئھارالىق يھادرو ئاخبھارات ئھېالن
قىلىش يىغىنىدا مۇنەۋۋەر ماقالە بولۇپ باھاالنغان.

 .22ئەسقەر ھەمدۇلال

شھھھىنجا

ئۇنۋېرسھھھتېتى ئۇچھھھۇر ئىلمھھھى ۋە قۇرۇلھھھۇش ئىنىسھھھتۇتىنىڭ

ئوقۇتقۇچىسى ،پروفېسسور ،دوكتۇر ئاشتى ،ماتىسھتىر ئاسھپىرانت يېتەك ىسھى
ئەسقەر ھەمدۇلال -0973يىلى -3ئايھدا خھوتەن شھەھقرىدە زىيھالى
دۇنياغا كەلگەن-0990 .يىلى شىنجا

ئائىلىسھدە

ئۇنۋېرستېتىنىڭ -0قارار پەن-تېخنىكھا

سىنىپىغا قوبھۇل قىلىنغھان-0992 .يىلھى مەكتەپنىھڭ تاللىشھى بىھلەن جۇڭگھو
ئېلېكتىرون پەن-تېخنىكا ئۇنۋېرستېتىغا تەربىيلىنىشھكە ئەۋەتىلھگەن-0999 .
يىلھھى ئھھاالقە قۇرۇلۇشھھى كەسھھپى بھھويى ە ماتىسھھتىرلىق ئۇنۋانىغھھا ئېرىش ھكەن.
-3112يىلى دوكتۇرلۇق ئۇنۋانىغھا ئېرىشھىپ ،شھىنجا
كەلھھگەن-3112 ..يىلھھى -9ئايھھدا شھھىنجا

ئۇنۋېرسھتېتىغا قايتىھپ

ئۇنۋېرسھھتېتى ماتېماتىكھھا پەنلىھھرى

ئىلمى دوكتۇر ئاشتى سھەييارە تەتقىقھات پونكىتىغھا كىرىھپ-3115 ،يىلھى -9
ئايدا تەتقىقات ئىشلىرىنى غەلىبىلىك تاماملىغان .شۇ يىلھى مھۇددەتتىن بھۇرۇن
پروفېسسورلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن-3116 .يىلى «شھىنجاڭدىكى  01مھۇنەۋۋەر
ياش» نىڭ بىرى بولۇپ باھاالنغان.
ئھھۇ قىسھھقىغىنا بىھھرنەچ ە يىھھل ئى ىھھدە مەملىكەتلىھھك تەبىئىھ

پەنھھلەر

فۇندى ،مەملىكەتلىك مائارىپ مىنىستىرلىكى «باھار پىالنى» تھۈرى ،ئھاپتونوم
رايونلۇق پەن-تېخنىكا نھازارىتى يھۇقىرى تېخنىكھا تەرەققىيھات پىالنھى تھۈرى،
ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ نازارىتى ئالى
تۈرى ،شۇنداقال شىنجا

مەكھتەپ تەتقىقھات پىالنھى نۇقتىلىھق

ئۇنۋېرستېتىنىڭ نۇقتىلىق تۈرلىرى بويى ە ئالتە چو

تەتقىقھات تھھۈرىگە يېتەك ىلىھھك قىلغھھان-3116 .يىلھى ئھھۇ قاتناشھھقان بىھھر تھھۈر
ئاپتونوم رايون بويى ە  -2دەرىجىلىھك پەن-تېخنىكھا تەرەققىيھاتى مۇكاپاتىغھا
ئېىشكەن .دۆلەت ئى ى-سىرىتىدىكى نۇقتىلىھق ژۇرنھالالردا  31نەچھ ە پەرچە
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تەتقىقات ماقالىسى ئېالن قىلىنغان .ھازىر ئەسھقەر ھەمھدۇلال سھتودېنت

ۋە ئاسپىرانتالرغا ئېلېكتىھرون تېخنىكىسھى ۋە كومپيھۇتېر تېخنىكىسھى بھوليى ە
دەرس بېرىۋاتىدۇ ھەمدە كومپيۇتېردا شىنجا

ئھاز سھانلىق مىللەتلىھرى تىھل-

يېزىق ئۇچۇرىنى بىھرتەرپ قىلىھش تېخنىكىسھى بھويى ە تھۆت چھو

يۆنىلىشھتە

تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ.

 .23ئەلى ھېسامىدىن

ئاسھھتىرونومىيە مۇتەخەسىسھھى ،جۇڭگھھو پەنھھلەر ئاكادېمىيىسھھىدۆلەتلىك
رەسەتخانىسھھھى ئھھھۈرۈم ى پونكىتىنىھھھڭ مۇئھھھاۋىن تەتقىقات ىسھھھى ،ئاسھھھپىرانت
يېتەك ىسھھى ،دوكتھھۇر ئەلھھى ھېسھھامىدىن -0969يىلھھى -4ئايھھدا ئۈرۈم ىھھدە
تۇغۇلغھھان-9087 .يىلھھى بېيجىھھڭ پېھھداتوتىكا ئۇنۋېرسھھتېتى ئاسھھتىرونومىيە
فھھاكولتېتىنى ئەال نەتىھھجە بىھھلەن پۈتتھھۈرۈپ ،جۇڭگھھو پەنھھلەر ئاكادېمىيىسھھى
ئھھۈرۈم ى رەسەتخانىسھھىغا تەقسھھىم قىلىنغھھان-0990 .يىلھھدىن -0992يىلغى ھ ە
ئۈرۈم ى رەسەتخانىسىدا قۇياش رادىئاتسىيسىنى كۆزىتىش ۋە قۇيھاش تاجىسھى
فىزىكىسھھى ھەمھھدە كورۇنھھۇتراف تەتقىقاتىھھدا نەتىجىھھگە ئېرىشھھكەن-0992 .
يىلھھدىن -0996يىلغىھھ ە ئھھاپتونوم رايھھونىمىزدا رەسھھەتخانا ئھھورنىنى تھھالالش
خىزمىتىگە قاتناشقان-0996 .يىلدىن -0998يىلغىھ ە بېيجىھڭ رەسەتخانىسھى
بىلەن ھەمكارلىشىپ ئھادەتتىن تاشھقىرى يېڭھى يۇلتھۇزدىن ئھالتىنى ،جىھددى
ئۆزتىرىش ھ ان يۇلتھھۇزدىن تھھۆتنى ،يېڭھھى يۇلتھھۇزدىن بىرنھھى تاپقھھان-0998 .
يىلھھدىن باشھھالپ ئھھۈرۈم ى رەسەتخانىسھھىدا  NALHتۇرۇپپىسھھىغا قاتنىشھھىپ،
ئىمپىلۇس يۇلتۇزالرنى كۆزىتىش ۋە تەتقىق قىلىشقا قاتناشقان.

 .24ئالىي ئارخىتېكتور ئەنۋەر ئابدۇرېھىم
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ئەنۋەر ئابدۇرېھىم -0952يىلى -8ئايدا قەشقەردە تۇغۇلغھان-0977 .
يىلھھى لەنجھھۇ ئۇنۋېرسھھىتېتى ماتېماتىكھھا-مېخانىھھك فاكولتېتىنىھھڭ مېخانىھھك
كەسھھپىنى پۈتتھھۈرۈپ ،ھھھازىرقى شھھىنجا

بىناكھھارلىق اليىھىلىھھش تەتقىقھھات

مەھكىمىسھھىگە تەقسھھىم قىلىنغھھان .ھھھازىر ئھھۇ شھھىنجا
تەتقىقات مەھكىمىسىنىڭ ئالى

بىناكھھارلىق اليىھىھھلەش

ئارخىتېكتورى ۋە مۇئاۋىن باشلىقى ،دۆلەت -0

دەرىجىلىھھھك رويىخەتھھھكە ئالغھھھان ئھھھارخىتېكتور ،شھھھىنجا
جەمىئىيىتىنىھھڭ مۇئھھاۋىن باشھھلىقى ،جۇڭگھھو مىللىھھ

ئھھھارخىتېكتورالر

بىناكھھارلىق قۇرۇلھھۇش

تەتقىقات جەمىئىيىتىنىڭ ئەزاسى.
ئەنۋەر ئابدۇرېھىم خىزمەتكە چىققاندىن بۇيان ئۆزىنىڭ تىرىش انلىقىغا
تايىنىپ ئىزچىل بىلىم ئاشۇرۇپ ،جۇڭگو تېلېۋىزىيە ئۇنىۋېرستېتىنىڭ ئىنگىلىز
تىلھھى كەسھھپىنى ،چوڭ ىھھڭ بىناكھھارلىق قۇرۇلھھۇش ئىنىسھھتىتۇتىدا بىناكھھارلىق
كەسىپىنى ،شىنجا

ئۇنىۋېرستېتىدا ياپون تىلى كەسىپىنى ،شىئەن بىناكارلىق

قۇرۇلھھھھۇش پەن-تېخنىكھھھھا ئۇنىۋېرسھھھھتېتىدا مەملىكەتلىھھھھك نازارەت ىلىھھھھك
ئىنژېنېرلىقى كۇرسىنى پۈتتۈرتەن .ئھۇ قۇرۇلمھا اليىھىھلەش كەسھپىدە سھەككىز
يىل ،بىناكارلىق اليىھىھلەش كەسھپىدە  33يىھل ئىشھلىگەن .بھۇ جەريانھدا ھەر
خىل ئىقتىدارلىق قۇرۇلما شەكىللىك قۇرۇلۇشالرنى اليىھىلىگەن ھەم بۇنىڭ بىر
قىسىمى ئەال سۈپەتلىك اليىھىلەش مۇكاپاتىغا ئېرىشھكەن .ئۇنىھڭ بەش پھارچە
ئىلمى

ماقالىسى ئۆلكە دەرىجىلىك ژۇرنالالردا ئېالن قىلىنغان« .ئۇيغۇر خىھش

تۇقۇلما ،چىنە خىش توپالنمىسى» دېگەن كىتابنى يېزىھپ نەشھىر قىلھدۇرۇش
بىھھلەن بىھھرتە ئەسھھەر ھوقھھوقىنى ئالغھھان .دۆلەتلىھھك تھھۆت پاتېنھھت ھوقوقىغھھا
ئېرىشكەن .شياڭگا

خەلقئارا پاتېنت تېخنىكىسى كۆرتەزمىسھىنى تەشھكىللەش

كومىتېتىنىڭ «دۇنيا پەن-تېخنىكىسىنى راۋاجالندۇرۇش نەتىجە مۇكاپھاتى»غھا
ئېرىشكەن-4 .نومۇرلۇق پاتېنت شۇ كومىتېتنىڭ «-3113يىللىھق ئالتۇنمېھدال
مۇكاپاتى»غا ئېرىشكەن.

 .25ئەنۋەر ھەسەن
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چارۋى ىلىق پەنلىرى پروفېسسھورى ،ئاسھپىرانت يېتەك ىسھى ،دوكتھۇر
ئاشتى ئەنۋەر ھەسەن -0958يىلى -0ئايھدا كۇچھاردا تۇغۇلغھان-0982 .يىلھى
يېزائىەىلىھھك ئۇنىۋېرسھھىتېتى چھھارۋى ىلىق فھھاكولتېتى ئوتالق ىلىھھق

شھھىنجا

كەسھھپىنى پۈتتھھۈرۈپ ،شھھۇ مەكتەپھھتە خىھھزمەت قىلغھھان-0997 .يىلھھى يھھاپونىيە
راكۇنوتاكويىن (چارۋى ىلىق ئۇنىۋېرسىتېتى) دا ئوقۇپ ،دوكتۇرلۇق ئۇنۋانىغھا
ئېرىشھھكەن-3112 .يىلغىھھ ە ئھھۆز مەكتىپىنىھھڭ چھھارۋى ىلىق ئىنىسھھتىتۇتىنىڭ
مۇئھھھاۋىن باشھھھلىقى قاتھھھارلىق ۋەزىھھھپىلەردە بولغھھھان .ھھھھازىر ئۇنىۋېرسھھھىتېت
كۇتۇپخانىسھھىنىڭ باشھھلىقى بولھھۇپ ئىشھھلەۋاتىدۇ .ئەنھھۋەر ھەسھھەن ئۆزىنىھھڭ
ئىلىمگەە بولغان قىزغىنلىقى بىلەن توختىماي ئىلگىرلەپ ،ھھازىرغى ە خەلقئھارا
ۋە ياپونىيىدە ئې ىلغان يىغىنالردا  01قېتىم ئىلمى
ئىلمى

ماقالە ئوقۇغان 46 .پارچە

ماقالە ئېالن قىلغان .ئۇ قاتناشقان ئىككى تۈر ئاپتونوم رايونلۇق پەن-

تېخنىكا تەرەققىيھاتى بھويى ە -2دەرىجىلىھك مۇكاپاتقھا ئېرىشھكەن .ئھۇ دۆلەت
تەبىئىھھھھ

پەن مەبھھھھلەغ تھھھھۈرىنى تەسھھھھتىقالش تۇرۇپپىسھھھھى قاتھھھھارلىق بەش

مۇتەخەسىسھھلەر تۇرۇپپىسھھىنىڭ ئەزاسھھى ،راكۇنوتھھاكويىن ئۇنۋېرسھھىتېتىنىڭ
تەكلىپلىك پرافېسسورى.

 .26باقى يۈسۈپ ھاجى

مىللى

تىبابەت ىلىك مۇتەخەسىسى بھاقى يۈسھۈپ ھھاجى -0922يىلھى

خوتەن لوپ ناھىيىسىنىڭ ھازىرقى بۇيا يېزىسىدا تېۋىپ ئائىلىسىدە تۇغۇلغان.
ئۆز يۇرتىدا تىبابەت ىلىككە دائىر دەسلەپكى ئاساسھقا ئىھگە بولغانھدىن كېھيىن
دادىسىغا ئەتىشىپ خھوتەن ،قەشھقەر ،ئھۈرۈم ى قاتھارلىق جھايالردا تېۋىپلىھق
قىلغھھھان-0980 .يىلھھھدىن باشھھھالپ ئھھھاپتونوم رايونلھھھۇق ئۇيغھھھۇر تېبھھھابەت
شىپاخانىسىنىڭ ئى كى كېسھەللىكلەر بۆلۈمىھدە ئىشھلىگەن ھەم ئھۇزۇن يىللىھق
ئەمىلى

تەجرىبىسىگە ئاساسەن ،ئۇيغھۇر تېبابىتىھدە داۋاالش بىھرقەدەر قىھيىن
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ھەم مۇرەككەپ بولغان ھەزىم قىلىش سېستىمىسى كېسھەللىكلىرى ،قھان تومھۇر
سېستىىسھھھى كېسھھھەللىكلىرى ،نەپەس يھھھولى ،سھھھۈيدۈك يھھھولى سېستىمىسھھھى
كېسھھھەللىكلىرى ۋە بوغھھھۇم ئھھھاغرىقى كېسھھھەللىكلىرىگە دىئھھھاتىنوز قويھھھۇش ۋە
داۋاالشتا كۆرىنەرلىك نەتىجىگە ئېرىشكەن ھەم تەتقىقات بىھلەن شھۇغۇلالنغان.
«ئادىراسمان مەلھىمىنىڭ يېڭى دورا تەتقىقاتى» ۋە «غەيرىھ

تەبىئىھ

سھەۋدا

خىلىتىدىن بولغان كېسەللىكلەرنى كىلىنكىلىق دىئھاتىنوز قويھۇش ئۇسھۇلى ۋە
تەجرىبىلەرنى ھازىرقى زامھان پەن-تېخنىكىسھى بىھلەن بىرلەشھتۈرۈپ تەتقىھق
قىلىش» قاتارلىق ئھاپتونوم رايونلھۇق ،دۆلەتلىھك پەن-تەتقىقھات تېمىلىرىنھى
ئىشھھلەپ ئۇيغھھۇر تېبابەت ىلىھھك ئىشھھلىرىنى ئىلگىھھرى سھھۈرتەن ھەم «زۇكھھام
جەۋھىھھرى»« ،قھھۇۋۋىتى ئەال ئى ىملىكھھى»« ،ئانھھار شھھەربىتى»« ،قىزىلگھھۈل
تھھۈلقەنتى»« ،چھھايلىق»«،سھھىيادان مېيھھى» قاتھھارلىق دورىالرنھھى يېڭھھى دورا
ئۆل ىمىگە كىرتۈزۈپ ،كە

كۆلەمدە ئىشلىتىلىشھىگە ئاسھاس سھالغان .سھەھيە

مىنىسھتىرلىكى تەرىپىھھدىن تھۈزۈلگەن «ئۇيغھھۇر تېبھابەت قامۇسھھى»نھى تھھۈزۈش
خىزمىتىگە قاتناشقان-3112 .يىلى ئې ىلغان خەلقئارالىق ئۇيغۇر تېبابەت ىلىك
يىغىنىنىڭ ئىلمى
ئىلمىھھ

ماقالىلەر توپلىمىنى تۈزۈش خىزمىتىگە قاتناشقان 36 .پارچە

تەتقىقھھات ماقالىسھھىنى ئھھېالن قىلغھھان .ئھھاپتونوم رايونلھھۇق مىللىھھ

تېبابەت ىلىك ئىلمى

جەمىئىيىتىنىڭ مھۇدىرىيەت ئەزاسھى ،ئھاپتونوم رايونلھۇق

قىزىھھل كېرسھھت جەمىئىيىتھھى ،ئھھاپتونوم رايونلھھۇق ھىھھالل ئھھاي جەمىئىيىتىنىھھڭ
ئەزاسى ،ئاپتونوم رايونلۇق -4نۆېەتلىك پەن-تېخنىكا قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىلى،
ئھھاپتونوم رايونلھھۇق يېڭھھى دورىالرنھھى تەكشھھۈرۈش تۇرۇپپىسھھىنىڭ ئەزاسھھى،
ئھھاپتونوم رايونلھھۇق سھھەھىيە سېستىمىسھھىدىكى مھھۇنەۋۋەر مۇتەخەسىسھھلەرنى
باھاالش تۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى ،ئاپتونۇم رايونلھۇق جھۇڭيى-مىللىھ
خادىملىرىنىڭ ئالى

سھەھىيە

دەرىجىلىك ئۇنۋانلىرىنى باھاالش كومىتېتىنىھڭ ئەزاسھى،

خەلقئھھارالىق ئۇيغھھۇر تېبابەت ىلىھھك يىغىنھھھى تەشھھكىلى

ھەيئىتھھى ،ئۇيغھھھۇر

تېبابەت ىلىھھك ژۇرنىلھھى تھھۈزۈش ھەيئىتھھى قاتھھارلىق ۋەزىپىلەرنھھى ئھھۆتىگەن.
ئاپتونوم رايونلۇق خەلھق ھۆكھۈمىتى تەرىپىھدىن «مھۇنەۋۋەر كەسھپى

تېخنىكھا

خادىمى ،ئھاپتونوم رايونلھۇق پەن-تېخنىكھا كھادىرلىرى ئىدارىسھى تەرىپىھدىن
«مۇنەۋۋەر كەسپى

تېخنىكا خادىمى» ،ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە سېستىمىسى

بويى ە «مەملىكەتلىك ئىلغار خىزمەت ى»« ،مھۇنەۋۋەر مۇتەخەسھىس» بولھۇپ
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باھاالنغان .ئھۇ ھھازىر جۇڭگھو جھۇڭيى تېبابەت ىلىھك دورىلىرىنھى باشھقۇرۇش
ئىدارىسھى تەرىپىھدىن بېكىھتىلگەن ئۇيغھۇر تېبھابىتى ئاسھپىرانت يېتەك ىسھى،
ئھھاپتونوم رايونلھھۇق مىللىھھ

تېبابەت ىلىھھك ئىلمىھھ

جەمىئىيىتىنىھھڭ پەخىرىھھ

رەئىسى.

 .27بەختىنىسا مۇھەممەتئېلى

يادرو بىئولوتىيە تەتقىقات ىسى بەختىنىسا مھۇھەممەتئېلى -0963يىلھى
-2ئايھھدا ئۈرۈم ىھھدە تۇغۇلغھھان-0980 .يىلھھى شھھىنجا

يېھھزا ئىگىلىھھك پەنھھلەر

ئاكادېمىيىسى تېخنىك ئىش ىالر مەكتىپىنىڭ ئاترونومىيە كەسپىنى پۈتتھۈرۈپ،
شىنجا

يېھزا ئىگىلىھك پەنھلەر ئاكادېمىيسھىنىڭ يھادرو بىئوتېخنىكھا تەتقىقھات

ئورنىغھھھا تەقسھھھىم قىلىنغھھھان-0996 .يىلھھھى غەربىھھھ

شھھھىمال يېھھھزا ئىگىلىھھھك

ئۇنۋېرستېتىنىڭ ئاترونومىيە ماتىستېرلىق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن-3111 .يىل -9
ئايدىن -3113يىلى -7ئايغى ە جۇڭگو يېزا ئىەىلىھك ئۇنۋېرسھتېتىدا شھىنجا
ئھھھاز سھھھانلىق مىلھھھلەت پەن-تېخنىكھھھا تايھھھان لىرىنى ئاالھىھھھدە تەربىيلەشھھھكە
قاتناشقان-3114 .يىلى تەتقىقات ى ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن.
بەختىنىسھھھا مھھھۇھەممەتئېلى «شھھھىنجا

قۇرۇقلھھھۇق كېھھھۋىزىنى يۇقھھھۇرى

مەھسۇالتلىق ئۆستۈرۈشتىكى ئوزۇقلۇق ئىلمى ئاساسى» (مەملىكەتلىك تەبىئىھ
پەن فۇندى تۈرى« ،)3111-0998 ،تۈڭگۈرتنىڭ پاختھا مەھسھۇالتىغا بولغھان
تەسىرى ۋە ئۇنىھڭ مېخھانىزىمى ئۈسھتىدە تەتقىقھات» (ئھاپتونوم رايونلھۇق ئھاز
سھھانلىق مىلھھلەت تېخنىكھھا تايھھان لىرىنى ئاالھىھھدە تەربىھھيلەش فۇنھھدى تھھۈرۈ،
 )3116-3114قاتارلىق يەتھتە پەن تەتقىقھات تھۈرىگە رىياسھەت ىلىك قىلغھان.
يېزا ئىەىلىكمىنىستىرلىكىنىڭ  948تھۈرى ،مەملىكەتلىھك تەبىئىھ

پەن فۇنھدى

تۈرى ،جۇڭگو-تېرمانىيە ھەمكارلىقىھدىكى تھۈر ،ئھاپتونو9م رايونلھۇق تەبىئھ
پەن فۇنھھدى تھھۈرى ،شھھىنجا

يېھھزا ئىگىلىھھك پەنھھلەر ئاكادېمىيىسھھىنىڭ يھھاش

تەتقىقھھات ىالر فۇنھھدىنىڭ مھھاددى

يھھاردەم تھھۈرى قاتھھارلىق  05پەن تەتقىقھھات
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تھھۈرىگە قانىشھھىپ ،ئھھۆلكە ،مىنىسھھتىر دەرىجىلىھھك پەن-تېخنىكھھا تەرەققىيھھاتى
مۇكاپاتىدىن ئالتىگە ،پاتېنت ھوقۇقىھدىن ئىككىھگە ئېرىشھكەن .مەملىكەتلىھك
ژۇرنھھالالردا  36پھھارچە ماقالىسھھى ،ئۆلكە،مىنىسھھتىر دەرىجىلىھھك ژۇرنھھالالردا 31
پارچە ماقالىسى ئېالن قىلىنغان-3112 .يىلى مەملىھكەت بھويى ە ئىلغھار پەن-
تېخنىكا خادىمى بولۇپ باھاالنغان-0998 .يىلى شىنجا

يېزا ئىەىلىك پەنھلەر

ئاكادېمىيسىنىڭ تھۇنجى نۆۋەتلىھك «ئھون پېشھقەدەم ،ئھون يھاش تۆھپىكھار»
دېگەن شەرەپكە ئېرىشكەن.

 .28پەرھات كېرىم

دورىگەرلىك ئىلمى بويى ە دوكتۇر ئاشتى ،پروفېسسور پەرھات كېھرىم
-0961يىلھھى -0ئايھھدا ئۈرۈم ىھھدە تۇغۇلغھھان-0985 .يىلھھى شھھىنجا

تىببىھھ

ئۇنۋېرستېتىنىڭ داۋاالش فاكولتېتىنى پۈتتۈرۈپ ،شھۇ مەكتەپنىھڭ يھۈرەك قھان
تومھھۇرى ،دورىگەرلىھھك بھھويى ە ماتىسھھتىر ئاسھھپىرانتلىقىغا قوبھھۇل قىلىنغھھان.
-0990يىلدىن -0994يىلغى ە فىرانسىيە لىئېل -3ئۇنۋېرستېتىدا دورىگەرلىھك
بويى ە بىلىم ئاشۇرۇپ ،دوكتۇرلھۇق ئۇنۋانىغھا ئېرىشھكەن ھەم ئھۆز مەكتىھپىگە
كېلىھھپ دورىگەرلىھھك كافىدېراسھھىدا ئىشھھلىگەن-3111 .يىلھھى پروفېسسھھورلۇق
ئۇنۋانىغھھا ئېرىشھھىپ ،باشھھقارما باشھھلىقى ھەم جۇڭگھھو دورىگەرلىھھك ئىلمىھھ
جەمىئىيىتھھى قاتھھارلىق بىرقھھان ە جەمىئىيەتنىھھڭ ئەزاسھھى بولغھھان.
پەرھات كېرىم ئۆل ەملىك مىكرو ئېلېكتر قۇتۇبى تەجھرىبە تېخنىكىسھى
ۋە پەردە قىسھھھقۇچ تەجھھھرىبە تېخنىكىسھھھىدىن پايھھھدىلىنىپ دورىنىھھھڭ يھھھۈرەك
رىتىمسھھىزلىقىنى كەلتۈرۈپ ىقىرىشھھىنىڭ ئالھھدىنى ئېلىھھپ داۋاالشھھنى نەزىھھريە
جەھەتتىن يېڭى ئاساس بىلەن تەمىنلىھدى .ۋىتھامىن ( XXنىكھوتىن ئامىھد) ۋە
ئۇنىھھڭ ھاسھھىالتىنىڭ ئۇچھھۇر ھھھۈجەيرە پەردىسھھىدىكى كالتىيسھھىينىڭ يولىغھھا
بولغان تەسىرى ئۈستىدە تەتقىقات ئېلىپ بېرىپSDXD ،ماددىسىنى بايقىدى.
ئۇيغھھۇر تېبابىتىنىھھڭ ئايرىمھھا ماددىسھھىدىن پايھھدىلىنىپ ،قھھان نوك ىسھھىنى
ئېرىتىش ۋە قان پىالنتىسكىسھىنىڭ ئۇيۇشىشھىغا قارىشھى تھۇرۇش مېخھانىزىمى
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ئۈستىدە تەتقىقات ئېلىپ بېرىپ ،يېڭى دورىالرنى ئې ىشھنى فارماكولوتىيلىھك
ئاساس بىلەن تەمىنلىدى .ئھۇ ھەرقايسھى نوپۇزلھۇق ژۇرنھالالردا  01پارچىھدىن
ئارتۇق ئىلمى

ماقالە ئېالن قىلدۇردى ،بىرقان ە تۈرلۈك تەتقىقات تۈرى دۆلەت
پەن فۇنھھدىنىڭ مەبھھلەغ

مائارىھھپ مىنىسھھتىرلىقىنىڭ ۋە مەملىكەتلىھھك تەبىئى ھ
تۈرىگە ئېرىشتى.

 .29پەرىدە ئابلىز

تىببى

پەنلەر دوكتۇرى پەرىدە ئابلىز -0965يىل -0ئايھدا تۇرپاننىھڭ

پى ان ناھىيىسىدە تۇغۇلغھان-0988 .يىلھى شھىنجا

تىببىھ

ئۇنۋېرسھتېتىنىڭ

كىلىنكىلىق داۋاالش فاكولتېتىنى پۈتتۈرۈپ ،مەزكۇر مەكتەپ قارىمىقىدىكى -0
دوختۇرخانىنىڭ تېرە كېسەللىكلىرى بۆلۈمىگە تەقسھىم قىلىنغھان-0996 .يىلھى
-2ئايھھدىن -0997يىلھھى -2ئھھايغى ە بېيجىھھڭ ئۇنۋېرسھھتېتى قارمىقىھھدىكى -0
دوختۇرخانىھھدا بىلىھھم ئاشھھۇرغان-0999 .يىلھھى -8ئايھھدىن -3111يىلھھى -2
ئايغى ە ياپونىيە چىبا ئۇنۋېرستېتىنىڭ تىببى

پەنھلەر ئىنىسھتىتۇتىدا تەكلىھپ

قىلىنغھھان تەتقىقھھات ى سھھاالھىتى بىھھلەن زەمبۇرۇغلھھۇق تېھھرە كېسھھەللىكلىرى
تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇلالنغان-3111 .يىلى -4ئايدىن -3114يىلى -2ئايغى ە
شۇ ئىنىسھتۇتتا زەمبھۇرۇغ ئىلمھى ۋە تېھرە كېسھەللىكلىرى بھويى ە دوكتۇرلۇقتھا
ئوقۇپ ،ئەال نەتىجە بىلەن دوكتۇرلۇق ئۇنۋانىغھا ئېرىشھكەن-3115 .يىلھى -6
ئايھھدا شھھىنجا

تېببى ھ

ئۇنۋېرسھھتېتنىڭ دوكتھھۇر ئاشھھتىلىق مەركىھھزىگە قوبھھۇل

قىلىنغان-3116 .يىلى -3ئايدىن -5ئايغى ە توالندىيە خھان جەمەتھى پەنھلەر
ئاكادېمىيسھھى زەمبھھۇرۇغ تەتقىقھھات مەركىزىنىھھڭ تەكلىپھھى بىھھلەن تولالندىيىھھدە
تەتقىقھھات ھەمكەرلىقىغھھا قاتناشھھقان .ھھھازىر ئھھۇ شھھىنجا

تېببىھ

ئۇنۋېرسھھتېتى

قارمىقىدىكى -0دوختۇرخانا تېرە كېسەللىكلەر بۆلۈمىدە ماتېسھتېر يېتەك ىسھى
بولۇپ ئىشلەۋاتىدۇ.
پەرىدە ئابلىز ھازىرغى ە ئامېركا ۋە ياۋروپادىكى ئە
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ژۇرنالالردا يەتتە پھارچە ،مەملىھكەت ئى ىھدىكى ئىلمىھ
يۇقھھھھۇرى سھھھھەۋىيلىك ئىلمىھھھھ

ژۇرنھالالردا  02پھارچە

ماقھھھھالە ئھھھھېالن قىلھھھھدۇردى .يھھھھاپونىيە ۋە

تولالندىيىدىكى تەتقىقات ىالر بىھلەن بىھرلىكتە «شھىنجاڭدىكى قۇملۇقرايھونالر
كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى زەمبۇرۇغالرنىڭ تارقىلىش ئاالھىدىلىكى تەتقىقاتى»
ۋە «قارا زەمبۇرۇغالرنىڭ كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى مېخانىزىمى» قاتارلىق ئۈچ
چھھو

خەلقئھھارالىق تەتقىقھھات تېمىسھھىنى ئەال نەتىھھجە بىھھلەن تاماملىھھدى .ئھھۆزى

مۇستەقىل مەكتەپ دەرىجىلىك تەتقىقات تېمىسھى «شھىنجاڭدىكى تەسبىسھىمان
زەمبۇرۇغالرنىھھڭ ( SWLتھھېن) تىپھھى» دېھھگەن تھھۈرنى ئىشھھلىدى .ئامېركھھا،
ياۋروپا ،ياپونىيە ۋە مەملىكەت ئى ىدە  35قېتىم خەلقئارالىق ئىلمى

مۇھھاكىمە

يىغىنىھھدا ماقھھالە ئوقھھۇپ ،خەلقئھھارادىكى كەسپداشھھالرنىڭ ئاالھىھھدە دىققىتىنھھى
قوزغىدى .بىر پارچە ماقالىسى ياپونىيىدە مۇنەۋۋەر تەتقىقھات مۇكاپاتىغھا ،بىھر
پارچە ماقالىسى مەملىكەت ئى ىدە مۇنەۋۋەر ئىلمى

ماقالە مۇكاپاتىغا ئېرىشتى.

 .31تاشپوالت تېيىپ

يىھھراقتىن سھھېزىش ئېكىلھھوتىيە ئھھالىمى تاشھھپوالت تېيىھھپ -0958يىلھھى
غۇلجىھھھدا تۇغۇلغھھھان-0982 .يىلھھھى شھھھىنجا

ئۇنۋېرسھھھتېتىنىڭ جھھھۇغراپىيە

فاكولتېتىنى پۈتتۈرۈپ مەزكۇر مەكتەپتە ئىشلىگەن-0988 .يىلى ياپونىيە توكيو
تەبىئى

پەنلەر ئۇنۋېرسھتېتى يىھراقتىن سھېزىش ئەمەلىھ

قھوللىنىش تەتقىقھات

ئورنىدا ماتېستېر ئاسپىرانتلىق ۋە دوكتۇر ئاسپىرانتلىقتا ئوقۇغان-0993 .يىلى
سانائەت ئىلمى دوكتۇرلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشىپ ،قايتىپ كەلھگەن-0992 .يىلھى
شىنجا

ئۇنۋېرستېتى جۇغراپىيە فاكولتېتىنىھڭ مھۇدىرى بولغھان-0992 .يىلھى

«شىنجاڭدىكى تۇنجى قېتىملىق  01مۇنەۋۋەر ياش»-0994 ،يىلى «شىنجاڭغا
كۆرىنەرلىك تۆھپە قوشقان مۇنەۋۋەر شەخس» بولۇپ باھاالنغان-0994 .يىلى
مۇددەتتىن بۇرۇن پرافېسسھورلۇق ئۇنۋانىغھا ئېرىشھكەن-0996 .يىلھى شھىنجا
ئۇنۋېرستېتىنىڭ مۇدىرى بولغان .ئۇ جۇڭگو جۇغراپىيە جەمىئىيىتىنىڭ دائىمى
ھەيئەت ئەزاسى ،شىنجا

جۇغراپىيە جەمىئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ،جۇڭگھو
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پەن-تېخنىكا جەمىئىيىتىنىڭ -6 ،-5نۆۋەتلىك دائىمىھ  6كومىتېھت ھەيھئەت
ئەزاسھھھى ۋە شھھھىنجا

پەن-تېخنىكھھھا جەمىئىيىتىنىھھھڭ مۇئھھھاۋىن رەئىسھھھى.

تاشپوالت تېيىپ يھاپونىيە فىسھيو ئۇنۋېرسھتېتىنىڭ تەكلىپلىھك پروفېسسھورى،
بېيجىڭ پېداتوتىكا ئۇنۋېرسھتېتىنىڭ تەكلىپلىھك پروفېسسھورى-3114 ،يىلھى
توۋېيۈەننىڭ ئاالھىدە تەمىناتىدىن بەھرىمان بولىدىغان مۇتەخەسھىس بولھۇپ
باھاالنغان-0996 .يىلدىن ھازىرغى ە شىنجا
تارماق تۈرىنىنڭ بىرى بولغان «شىنجا

ئۇنۋېرستېتى « 300قۇرۇلۇشى»

بھايلىق ئېكىلوتىيسھى ۋە بىئولھوتىيە

تېخنىكىسى» نۇقتىلىق پېنىنىھڭ -0قھارارلىق قۇرۇلۇشھى (ئومھومى
مىليۇن  811مىڭ يۈەن) ۋە -3قارارلىق قۇرۇلۇشى (ئومومى

مەبھلەغ 04

مەبلەغ  30مىليۇن

يۈەن) غا ماسىئۇل بولغھان .ئىلگىھرى-كېھيىن بولھۇپ سھەككىز تھۈرتە ،يەنھى:
پەن فۇنھھدى تھھۈرى ( 3تھھۈر) ،دۆلەتلىھھك مھھۇھىم ئاسھھاس

دۆلەتلىھھك تەبىئى ھ

تەتقىقات تۈرى ( 0تۈر) ،خەلقئارالىق ھەمكارلىق تۈرى ( 2تۈر) ،دۆلەت مائارىپ
مىنىستىرلىقى نۇقتىلىق تەتقىقات تۈرى ( 0تۈر) ۋە دۆلەت مائارىپ مىنىستىرلىقى
غوللھھۇق تەتقىقھھات ىالر مەبھھلەغ تھھۈرى ( 0تھھۈر) تە يېتەك ىلىھھك قىلغھھان .ئھھۇ
دۆلەتلىك تەبىئى

پەن مەبلىغىھدىن پايھدىلىنىپ تھارىيم ئويمھانلىقى جەنھۇبى

رايونلىرىنىڭ بوستانلىق-چۆل ئۆتكۈن ى بەلۋاغ مۇھىتى ئۆزتىرىشىنى يىراقتىن
سېزىش تەتقىقاتى ،تارىم ئويمانلىقى جەنۇبى

قىسىمىنىڭ يەردىن پايدىلىنىش

 ／تۇپراقنىھھڭ قھھاپلىنىش ئۆزتىرىشھھى ۋە مۇھىتقھھا بولغھھان تەسھھىرى تەتقىقھھاتى
قاتارلىق خەلقئارالىق ،ئاپتونوم رايونلۇق سەككىز تۈرتە يېتەك ىلىھك قىلغھان.
بىھھرنەچ ە يىللىھھق تەتقىقھھاتى ئھھارقىلىق يەكھھۈنلىگەن تەتقىقھھات نەتىجىلىرىنھھى
ئىلمى

ماقالە شھەكلىدە «جھۇغراپىيە ئىلمىھ

ژۇرنىلھى»« ،يىھراقتىن سھېزىش

ئىلمى

ژۇرنىلى»« ،جۇڭگو قۇملۇقى ئىلمىھ

ژۇرنىلھى»« ،جھۇغراپىيە ئىلمھى

دۆلەت زېمىن تەتقىقاتى»« ،قۇرغھاق رايھون جۇغراپىيسھى»« ،قۇرغھاق رايھون
تەتقىقاتى»« ،قۇرغاق رايونالر بايلىقى ۋە مۇھىت» قاتارلىق ئىلمى
ۋە خەلقئارالىق ئىلمى

ژۇرنالالردا

يىغىنالردا ئېالن قىلغان بولۇپ 71 ،پارچىدىن ئاشىدۇ.

ئىككى پارچە مەخسۇس ئەسىرى بار.

 .31تۇردى ئوسمان
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ئۇنۋېرسھھتېتىنىڭ فىزىكھھا پەنلىھھرى ئھھاتوم يھھادرو فىزىكىسھھى

پروفېسسھھورى تھھۇردى ئوسھھمان -0928يىلھھى چاپ ھھال ناھىيىسھھىدە تۇغۇلغھھان.
-0956يىلھھھدىن -0960يىلغىھھھ ە سھھھابىق سھھھوۋېت ئىتىپاقىھھھدىكى تاشھھھكەنت
دۆلەتلىھھھھك ئۇنۋېرسھھھھىتېتنىڭ فىزىكھھھھا فاكولتېتىھھھھدا ئوقھھھھۇپ ،شھھھھىنجا
ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ فىزىكا فاكولتېتىغا تەقسىم قىلىنغان .ئۇ ئوقۇتۇش خىزمىتھى
جەريانىھھدا ئھھاتوم فىزىكىسھھى ،كۋانھھت مېخانىكىسھھى ،ئھھاتوم ۋە ئھھاتوم يھھادرو
فىزىكىسى ،ئوپتىكا ،يېقىنقى زامان فىزىكىسى ،ئاتوم يادرو نەزىريىسى ،فىزىكا
تەجرىبە دەرسلىكى قاتارلىق دەرسلەرنى ئۆتكەن .مەكتەپنىڭ مەملىكەت بويى ە
بىھھرلىككە كەلھھگەن دەرسھھلىك ماتېريھھاللىرىنى تەرجىھھمە قىلىھھش ۋە تھھۈزۈش
ئىشلىرىغا قاتنىشىپ ،مۇھىم رول ئوينىغان .ئۇ تۈزۈشكە قاتناشھقان «ئومھومى
فىزىكھھا» نھھاملىق كىتھھاب مەكھھتەپ تەرىپىھھدىن «مھھۇنەۋۋەر دەرسھھلىك» بولھھۇپ
باھاالنغان.
تھھھۇردى ئوسھھھمان -0986يىلھھھدىن -0987يىلغىھھھ ە سھھھابىق سھھھوۋېت
ئىتىپاقىنىھھڭ قازاقىسھھتان دۆلەتلىھھك ئۇنۋېرسھھتېتى فىزىكھھا فاكولتېتىھھدا بىلىھھم
ئاشۇرۇش جەريانىھدا بىھر يىللىھق تەتقىقھات پىالنىنھى يېھرىم يىلھدا ئھورۇنالپ،
باشقىالرنى ھەيران قالدۇرغان .ئىككى پھارچە تەتقىقھات ماقالىسھى -0988يىلھى
سھھابىق سھھوۋېت ئىتىپھھاقى بھھويى ە بھھاكۇدا ئې ىلغھھان -28قېتىملىھھق «يھھادرو
سپېكتروسكوپىيىسى ۋە ئاتوم يادرو تۈزۈلىشى» يىغىنىنىڭ دوكالتالر تېزىسھىدا
ۋە خەلقئارالىق داڭلىق ژۇرنال «يادرو فىزىكىسى»دا ئېالن قىلىغان .بىر پارچە
ماقالىسى -0991يىلى دالىيەندە ئۆتكۈزۈلگەن مەملىكەتلىك -2قېتىملىق يھادرو
قۇرۇلۇشى ئىلمى

مۇھاكىمە يىغىنىدا ئېالن قىلىنغان .ئىككھى پھارچە ماقالىسھى

-0993يىلى ئالمۇتىدا ئې ىلغان -43نۆۋەتلىك «يادرو سپېكتروسكوپىيىسى ۋە
ئاتوم يادرو تۈزۈلىشھى» يىغىنىنىھڭ دوكالتھالر تېزىسھىدا ئھېالن قىلىغھان .بىھر
پھھارچە ماقالىسھھى -0992يىلھھى -4ئايھھدا دۇبنھھا شھھەھىرىدە ئې ىلغھھان «يھھادرو
سپېكتروسكوپىيىسى ۋە ئاتوم يادرو تۈزۈلىشى» يىغىنىنىڭ دوكالتالر تېزىسھىدا
ئھھھېالن قىلىغھھھان .ئھھھۈچ پھھھارچە ماقالىسھھھى روسھھھىيە پەنھھھلەر ئاكادېمىيسھھھىنىڭ
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خەلقئارالىق نوپۇزلۇق ژۇرنىلى «خەۋەرلەر» تە بېسىلغان .بىر پارچە ماقالىسى
-0995يىلھھى بېيجىڭھھدا ئې ىلغھھان خەلقئھھارالىق يھھادرو فىزىكىسھھى يىغىنىنىھھڭ
«ئابستراكتالر كىتابى» دا ئېالن قىلىنغان .بىھر پھارچە ماقالىسھى -0997يىلھى
ئالمۇتىھھدا ئې ىلغھھان «يھھاردو فىزىكىسھھى ۋا رادىئاتسھھىيە فىزىكىسھھى» نھھاملىق
خەلقئارالىق يىغىننىڭ «دوكالتالر تىزىسى» دا ئېالن قىلىنغان .ئۇ يەنە باشھقا
ژۇرنھھالالردىمۇ بىھھر قىسھھىم نوپۇزلھھۇق ماقھھالىالرنى ئھھېالن قىلغھھان .ئھھۈچ قھھارار
ماتىسھھھتىر ،ئاسھھھپرانت تەرربىھھھيلىگەن ھەم ئۇالرنىھھھڭ ئوقھھھۇش پۈتتھھھۈرۈش
ماقالىلىرىگە يېتەك ىلىك قىلغان .ئىككھى پھارچە ئىلمىھ

ماقالىسھى  -0989ۋە

-0995يىلى ئاپتونوم رايون بھويى ە -2دەرىجىلىھك مۇكاپاتقھا ئېرىشھكەن .ئھۇ
-0989يىلھھھھى «مەملىكەتلىھھھھك ئىلغھھھھار خىزمەت ھھھھى» بولھھھھۇپ باھاالنغھھھھان.

 .32تۇرسۇن ھۇشۇر

چارۋى ىلىق ئالى

ئىنژىنېرى ،ئاپتونوم رايونلۇق خەلھق ھۆكۈمىتىنىھڭ

مھھۇنەۋۋەر مۇتەخەسىسھھى تەمىناتىھھدىن بەھرىمھھان بولھھۇپ كېلىۋاتقھھان تۇرسھھۇن
ھۇشھھۇر -0943يىلھھى قورغاسھھتا تۇغۇلغھھان-0959 .يىلھھى ئىلھھى چھھارۋى ىلىق
مەكتىپىنى پۈتتۈرۈپ ،ئاپتونوم رايونلۇق چارۋى ىلىق نازارىتىدە ئىشلىگەن ھەم
تېخنىك ئىنژېنېر ،ئالى

ئىنژېنېر ،مۇئاۋىن باشھقارما باشھلىقى،مۇئاۋىن نھازىر،

نازارەت پارتگۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى قاتارلىق ۋەزىپىلەرنى ئھۆتەپ-3113 ،يىلھى
دەم ئېلىشقا چىققان.
ئھھۇ دۆلەت ۋە ئھھاپتونوم رايوننىھھڭ ئھھۆتكەلگە ھۇجھھۇم قىلىھھش تھھۈرلىرىگە
قاتناشقان ھەم يېتەك ىلىك قىلغان .ئۇ قاتناشقان «جۇڭگو مېرىنھوس قھويىنى
يېتىشتۈرۈش» تۈرىنىڭ تۈر نەتىجىسى خەلقئارالىق ئىلغار سھەۋىيىگە يەتھكەن.
«شىنجاڭنىڭ چھارۋى ىلىق رايونلىرىھدا ئاپەتنىھڭ ئالھدىنى ئھېلىش» قاتھارلىق
تھۈرلەرنى باشھقۇرغۇچى ھەم ئاساسھلىق ئىجىھرا قىلغھۇچى بولغھان ھەم يھۇقىرى
نەتىجە بىلەن ئھاپتونوم رايونلھۇق خەلھق ھۆكھۈمىتى تەرىپىھدىن پەن-تېخنىكھا
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تەرەققىياتىھھھھھھھھھھدىكى -0دەرىجىلىھھھھھھھھھھك مۇكاپاتقھھھھھھھھھھا ئېرىشھھھھھھھھھھكەن.
تۇرسۇن ھۇشۇر يېزا ئىگىلىك مىنىستىرلىكىنىڭ «مول ھوسۇل پىالنى»
نھھھى باشھھھقۇرۇپ ،نەتىجىسھھھى مىنىسھھھتىرلىكنىڭ -2دەرىجىلىھھھك مۇكاپاتىغھھھا
ئېرىشكەن .دۆلەتلىك قوي يۇڭى ئۆل ىمىنى تھۈزۈش ۋە شھىنجاڭنىڭ ئىھن ىكە
يۇڭلھھۇق قھھوي يھھۇڭلىرى ئھھۆل ىمىگە ئھھۆزتەرتىش خىھھزمىتىگە قاتناشھھقان ھەم
ئۇيۇشھھتۇرغۇچى بولھھۇپ،دۆلەت ،ئھھۆل ەم ئىدارىسھھىنىڭ مۇكاپاتىغھھا ئېرىشھھكەن.
چارۋا نەسلىنى ياخشىالشتا پەقەت نەسھلى ياخشھىالنغان كھاال -0991يىلھدىكى
 522مىڭدىن -3111يىلى  0مىليۇن  051مىڭغا يەتكەن .ياخشھىالنغان ئھوتالق
 0مىليھھۇن  711مىھھڭ مھھودىن  03مىليھھۇن  511مىھھڭ موغھھا يەتھھكەن .ئۇنىھھڭ
يېتەك ىلىكىدە مالالردىكى كۆيدۈرتە كېسىلى ۋە چې ەك كېسىلى يوقۇتىلغھان.
ئھھۇ ئھھۆمەك باشھھالپ ئەنگىلھھيە ،ئاۋسھھترالىيە ،كانھھادا ،ئامېرىكھھا ،قازاقىسھھتان،
قىرغىزىسھھتانالردا ئىلمىھھ

تەكشۈرۈشھھلەردە بولھھۇپ ،نەسھھىللىك چھھارۋا مھھال

سورتلىىنى ئىمپھورت-ئېكسھپورت قىلىشھتا بەزى خىزمەتلەرنھى ئىشھلىگەن .بىھر
پارچە ماقالىسى «تۇلپار»مۇكاپاتىغا ،بىر ماقالىسھى -2دەرىجىلىھك «تەڭرىتھاغ
لوڭقۇسى» مۇكاپاتىغا ،يەنە بىرى «يېزا ئىگىلىكى تۈپ ئاساسھى» مۇكاپھاتلىق
ماقالىلىرىنىڭ ئاالھىھدە دەرىجىلىھك مۇكاپاتىغھا ئېرىشھكەن .ئىشھلەپ ىقىرى ۋە
كەسپى

ساھەدىكى  02پارچە ماقالىسى غەربىھ

شھىمال رايونىھدىكى تېزىھت-

ژۇرنھھالالردا ئھھېالن قىلىنغھھان .ئابھھدىراخمان ئاببھھاس بىھھلەن بىرلىشھھىپ يازغھھان
«شىنجا

ئىن ىكە يۇڭلۇققويى» ۋە «ئاۋسترالىيە قوي ىلىقى» نھاملىق ئىككھى

كىتھھابى نەشھھىر قىلىنغھھان .ئھھۇ دۆلەتلىھھك ۋە ئھھاپتونوم رايونلھھۇق بەش ئىلمىھ
جەمىئىيەتنىڭ باشلىقى ۋە مۇئاۋىن باشلىقى.

 .33تۇرغۇنجان ئابدۇكېرىم
شىنجا

پېداتوتىكا ئۇنۋېرسھتېت

ھەم مۇئاۋىن مۇدىرى ،شىنجا

ماتېماتېكھا فاكولتېتىنىھڭ دوكتھۇرى

ماتېماتىكھا جەمىئىيىتىنىھڭ دائىمىھ

مھۇدىريەت

ئەزاسى ،جۇڭگو ماتېماتىكا جەمئىيىتىنىڭ ئەزاسى تۇرغۇنجان ئابدۇكېرىم تۈرك
-0960يىلھھى -01ئايھھدا بۆرتھھاالدا تۇغۇلغھھان-0981 .يىلھھدىن -0985يىلغىھھ ە
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قەشقەر پېداتوتىكا ئىنىسھتىتۇتىنىڭ ماتېماتىكھا فاكولتېتىھدا ئوقھۇپ ،شھىنجا
پېداتوتىكا ئۇنۋېرستېتىنىڭ ماتېماتىكا فاكولتېتىغا تەقسىم قىلىنغھان-0987 .
يىلدىن-0989يىلغى ە مەزكۇر فھاكولتېتتى ئاسھپرانتلىقتا ئوقۇغھان .ئھۇ مىللىھ
تىل-يېزىقتىكى ماتېماتىكا ماتېرياللىرىنىڭ ئىنتايىن كەملىكىنى ھھېس قىلىھپ،
«ئھھھھۆل ەم نەزىريىسھھھھىدىن مھھھھۇقەددىمە»« ،ھەقىقىھھھھ

ئۆزتەرتۈچىنىھھھھڭ

فۇنكىسھھىيلىك نەزىريىسھھى ۋە فۇنكسھھىئونال ئانھھالىز يېتەك ىسھھى»« ،ئوتتھھۇرا
ماتېماتىكىھدىن مھۇالھىزە سھوئاللىرى»

مەكتەپ ماتېماتىكا تەھلىلھى»« ،ئھالى

قاتھھھارلىق كىتھھھابالرنى تھھھۈزۈپ نەشھھھىر قىلھھھدۇرغان .باشھھھقىالر بىھھھلەن بىھھھرتە
«دىسكىرېت ماتېېماتىكا»XC-DLH«،ئاسسېمبل تىلىدا پروترامما الھىلەش»،
« Cتىلىھھدا پروتراممھھا الھىھھلەش» قاتھھارلىق كىتھھابالرنى نەشھھىر قىلھھدۇرغان.
«باغلىق بولمىغان توپولوتىيىلىك بوشلۇق ھەققىھدە مھۇالھىزە»«،ۋېۋېلھت ۋە
سھھھىگىنال» قاتھھھارلىق  32پھھھارچە ماقالىسھھھى مەملىھھھكەت ئى ھھھى ۋە ئھھھاپتونوم
رايونىمىزدىكى نوپۇزلۇق ژۇرنالالردا ئېالن قىلىنغھان .ئھۇ يەنە دۆلەت تەبىئىھ
پەن فۇندى ياردىمىدىكى تەتقىقات تۈرى «ئۇيغۇر تىلىدىكى ئۈزلۈكسىز تاۋۇش
پەرق ئېتىش سېسھتىما تەتقىقھاتى» ۋە «شھىنجا

ئھاز سھانلىق مىلھلەت رەسھىم

ئۆرنەكلىرى كۆپ ۋاستىلىك ئۇچۇر ئامبىرى سېستىما تەتقىقاتى» غھا ئاساسھلىق
تەتقىقھھات ى بولھھۇپ قاتناشھھقان .ھھھازىر يەنە ئھھاپتونوم رايونلھھۇق تەبىئى ھ

پەن

اۇندى ياردىمىدىكى تەتقىقات تۈرى «كۆپ ۋاستى ىدە ئۇچۇر قىسھىش ئۇسھۇلى
ۋە قىسھھھقۇچى تەتقىقھھھاتى» قاتھھھارلىق ئىككھھھى تەتقىقھھھات تۈرىھھھدە ئاساسھھھلىق
تەتقىقات ى بولۇپ ئىشلەۋاتىدۇ.
تۇرغۇنجھھان ئابھھدۇكېرىم -0999يىلھھى -01ئايھھدا ياپونىيىنىھھڭ كيوشھھۇ
ئۇنۋېستېتىغا بىھر يىللىھق ئوقھۇش ۋە تەتقىقھات بىھلەن شۇغۇللىنىشھقا بېرىھپ،
-81يىلالرنىڭ ئاخىرلىرىدا دۇنياغا كەلگەن يېڭھى پەن «ۋېيۋېلىھت ئانھالىزى»
ھەققىدە بەزىبىر بۆسۈش خارەكتېرلىك يېڭھى نەتىجىلەرنھى قولغھا كەلتھۈرتەن
ھەم شھھۇ سھھەۋەبتىن يېتەك ھھى پروفېسسھھورنىڭ تەكلىپھھى بھھويى ە ياپونىيىھھدە
داۋاملىق تەتقىقات بىلەن شۇغۇللۇنۇپ ،خەلقئاراداە تۇنجى بولۇپ «ئھۆرلىتىلمە
دىئادىك ۋېيۋېلىت نەزىھريە سېستىمىسھى» نھى ئوتتۇرغھا قويغھان .ئۇنىھڭ بھۇ
يېڭى نەتىجىسى «شاۋقۇن تازىلش ئۆرلىتىلمە دىئادىك ۋېيۋېلىتلىرى» دېگەن
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تېمىھھدا -3112يىلھھى -9ئايھھدا ئىسھھپانىيىنىڭ بارسھھېلونا شھھەھىرىدە ئې ىلغھھان
«سھھىگىنال بىھھر تەرەپ قىلىھھش يىللىھھق يىغىنھھى» دا ئوقۇلھھۇپ ،دۇنيانىھھڭ
ھەرقايسى جايلىرىدىن كەلھگەن ئھالىم ،مۇتەخەسىسھلەرنىڭ يھۇقىرى باھاسھىغا
ئېرىشھھكەن .بھھۇ نەزىھھريە ئاساسھھىدا ئھھۇ يەنە «ئۇچھھۇر بىھھر تەرەپ قىلىھھش»،
«سىگىنال ۋە سۈرئەت بىر تەرەپ قىلىش» ساھەسىدە  04پارچە ماقھالە ئھېالن
قىلغان .بۇالردىن تۆت پارچىسى ئىسھپانىيە ،ئاۋسھتىرالىيە ،كھورىيە ،يھاپونىيە
قاتارلىق دۆلەتھلەردە ئې ىلغھان يىغىھنالردا ئوقۇلغھان ھەم يىغىھن توپالملىرىغھا
كىرتھھھۈزۈلگەن .يەتھھھتە پارچىسھھھى خەلقئھھھارالىق ئىلمىھھھ
قىلىنغان.ئۈچ پارچىسى شھىنجا

ژۇرنھھھالالردا ئھھھېالن

پېھداتوتىكا ئۇنۋېرسھتېتى ئىلمىھ

ژۇرنىلىھدا

ئھھېالن قىلىنغھھان .بھھۇ  04پھھارچە ماقھھالە خەلقئھھارا پەن تەتقىقھھات نەتىجىلىرىنھھى
ئەمەلى

قوللىنىشتا  09قېتىم ئىشلىتىلگەن-3115 .يىلى -2ئاينىڭ -35كھۈنى

بەش يىللىق جاپالىق ئىزدىنىش ئارقىلىق يېزىپ چىققان «ئۆرلىتىلمە دىئادىك
ۋېيۋېلىھت نەزىريىسھى ۋە سھۈرئەت بىھر تەرەپ قىلىھش دولقھۇن سھۈزتۈچلەرنى
الھىلەش تەتقىقاتى» ناملىق دېسىرتاتسىيسىنى ئوقۇپ ،سورالغان سھوئالالرنىڭ
ھەممىسىگە قانائەتلىنەرلىھك جھاۋاب بېرىھپ ،تولھوق ئھاۋاز بىھلەن دوكتۇرلھۇق
ئىلمىھھ

ئۇنۋانىغھھا ئېرىشھھكەن .ئھھۇ مەكتىپىھھدە جاپھھالىق ئىھھزدىنىش ئھھارقىلىق

ماتىستىر ئاسپرانتالر ئۈچۈن بىر قىسىم يېڭھى دەرسھلىكلەرنى تەسھىس قىلغھان
ھەمھھدە مەكھھتەپ تەبىئىھھ

پەن فۇنھھدىنىڭ «تېھھز سھھۈرئەتلىك پھھارامېتېرلىق

ۋېيۋېلىت ئالگارىزىم بىھلەن كومپيۇتېرلىھق سھۈرئەت بىھر تەرەپ قىلىھش يېڭھى
تېخنىكىسھھى» نھھاملىق تەتقىقھھات تھھۈرىنى ئۈسھھتىگە ئالغھھان .ئھھۇ -0997يىلھھى
ئاپتونوم رايون بويى ە مۇنەۋۋەر ئوقۇتقۇچى بولغان-0996 ،يىلى رامكا بۇزۇپ
ئۆرلەپ دوتسېنت بولغان-3116 ،يىلى پروفېسسور بولغان.

 .34تۆمۈر تۇرسۇن
شھھىنجا

يېھھزا ئىگىلىھھك پەنھھلەر ئاكادېمىيىسھھىنىڭ مۇئھھاۋىن باشھھلىقى،

زىرائەت تەتقىقات ىسى ،شىنجا
ئىجىرائىيە ھەيئىتى ،شىنجا

دېھقھان ىلىق ئىلمىھ

جەمئىيىتىنىھڭ مۇئھاۋىن

يېزا ئىگىلىك پەنھلەر ئاكادېمىيىسھى ئىلىھم-پەن
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كومىتېتىنىڭ ھەيئىتى ھەمدە ئوتتۇرا دەرىجىلىك ئۇنۋان باھاالش كومىتېتىنىڭ
مۇئھھاۋىن مھھۇدىر ھەيئىتھھى تۆمھھۈر تۇرسھھۇن -0958يىلھھى قەشھھقەر كونىشھھەھەر
ناھىيىسىدە تۇغۇلغان-0982 .يىلھى شھىخەنزە يېھزا ئىگىلىھك ئۇنۋېرسھتېتىنىڭ
دېھقھھھان ىلىق ئىنىسھھھتىتۇتىنى پۈتتھھھۈرۈپ شھھھىنجا

يېھھھزا ئىگىلىھھھك پەنھھھلەرر

ئاكادېمىيىسىگە تەقسىم قىلىنغھان ھەم ئھۇ بھۇ يەردە  31نەچھ ە يىھل زىھرائەت
سھھھورت بھھھايلىقلىرىنى تولھھھوقالپ رەتھھھلەش تەتقىقھھھاتى ۋە كېھھھۋەز قاتھھھارلىق
زىرائەتلەرنھھى ئۆسھھتۈرۈش تەتقىقھھاتى كەسھھىپى

رەھبەرلىھھك خىزمىتھھى بىھھلەن

شھھۇغۇلالنغان 32 .تۈرلھھۈك پەن تەتقىقھھات ۋە تېخنىكھھا كېڭەيھھتىش تېمىلىرىغھھا
قاتناشھھقان ھەمھھدە رىياسھھەت ىلىك قىلغھھان .بۇنىڭھھدىن سھھەككىز تھھۈرى پەن
تېخنىكا نەتىجە مۇكاپاتىغھا ئېرىشھكەن .ئھۇ رىياسھەت ىلىك قىلىھپ تاماملىغھان
«خېنەن كېۋىزى -05نومۇرنى ئۈلگە كۆرسھىتىپ كېڭەيھتىش» تھۈرى ئھاپتونوم
رايوننىڭ پەن تېخنىكىنى كېڭەيھتىش تھۈرى بھويى ە -3دەرىجىلىھك مۇكاپاتقھا
ئېرىشھھكەن .ئھھۇ قاتناشھھقان «تھھارىم ئويمانلىقىھھدىكى جھھايالردا سھھاپ پاختھھا
مەھسھھۇالتىنى  011كىلوتىرامغھھا يەتكۈزۈشھھنىڭ يۈرۈشلەشھھكەن تېخنىكىسھھىنى
كېڭەيتىش» تۈرى -0998يىلھى دۆلەتلىھك پەن تېخنىكھا تەرەققىيھاتى بھويى ە
-3دەرەجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشكەن .يەنە ئھالتە تھۈرى ئھاپتونوم رايونىمىزنىھڭ
پەن تېخنىكھھھا تەرەققىيھھھاتى بھھھويى ە كوللېكتىھھھپ مۇكاپاتقھھھا ئېرىشھھھكەن .ئھھھۇ
رىياسەت ىلىك قىلىپ تاماملىغان «بەرەڭگە (ياڭيۇ) دىھن توكسۇنالشھتۇرۇلغان
ئۇششھھاق بەرەڭھھگە ئھھېلىش ۋە بەرەڭھھگە ئھھۇرۇقىنى كھھۆپەيتىش تېخنىكىسھھى
كېڭەيتىش» تۈرى« ،جىھڭ ناھىيىسھىدە  011كىلھوتىرام سھاپ پاختھا ئھېلىش
ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش» تۈرى قاتارلىق بەش تھۈر پەن-تېخنىكھا نەتىجىسھى
قىلىپ باھاالنغان 31 .نەچ ە پارچە ئەسەر يازغان ياكى تەرجىمە قىلغان.

 .35خالمۇرات غوپۇر
تىېبى

پەنلەر دوكتۇرى ،پروفېسسور خالمۇرات غوپۇر -0961يىلھى -2

ئايھھدا ئۈرۈم ىھھدە تۇغۇلغھھان .روسھھىيەدە تېببىھھ

ئىلىھھم بھھويى ە دوكتۇرلھھۇق

ئۇنۋانىغھھا ئېرىشھھكەن ،ۋەتەنھھگە قايتىھھپ كەلگەنھھدىن كېھھيىن ئۇيغھھۇر تېبھھابىتى
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بويى ە تەتقىقات بىلەن شۇغۇلالنغان .ھازىر شىنجا

تېببى

ئۇنىۋېرسھتېتىنىڭ

مۇئھھاۋىن مھھۇدىرى .ئھھۇ كھھۆپ يىلالردىھھن بۇيھھان  01مىليھھۇن يھھۈەنلىكتىن كھھۆپ
دۆلەتلىھھك تەبىئىھ

پەن اۇنھھدى ،دۆلەتنىھھڭ ئھھۆتكەلگە ھۇجھھۇم قىلىھھش تھھۈرى

قاتارلىق  36تۈرلۈك تەتقىقات تېمىسھىغا رىياسھەت ىلىك قىلغھان ھەم مەسھئىۇل
بولغان .ئھۇ ئھاپتونوم رايھونىمىزدىكى مەملىھكەت بھويى ە مھۇنەۋۋەر ياشھالرنىڭ
پەن-تېخنىكھھا اۇنھھدىغا ئېرىشھھكەن بىھھردىن بىھھر تەتقىقھھات ى بولھھۇپ ،ئۇيغھھۇر
تېبھابىتى دورىگەرلىكىنىھھڭ ھھازىرقى زامھھان تەتقىقاتىھدىكى يېڭھھى سەھپىسھھىنى
ئاچتى.
خالمۇرات غوپۇر شىنجا

ئۇيغۇر تېبابىتى ساھەسىدىكى پەن-تېخنىكا

باشالم ىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئىنژېنېر ،تېخنىكالرنھى يېھتەكلەپ ،دۆلەت
ئىسھھھالھات-تەرەققىيھھھات كومىتېتىنىھھھڭ «ھھھھازىرقى زامھھھان ئۇيغھھھۇر تېبھھھابىتى
مەھسھھۇالتلىرىنى يھھارىتىش ۋە يېڭھھى تېخنىكىالرنھھى مەھسھھۇالتقا ئاياالندۇرۇشھھتا
ئۈلگە كۆرسىتىش تۈرى ،دۆلەتنىھڭ مەشھئەل پىالنھى تھۈرى ،دۆلەتنىھڭ پەن-
تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش تۈرى ،پەن-تېخنىكھا مىنىسھتىرلىكىنىڭ ئوتتھۇرا،
كى ىھھك ۆارخانىالرنىھھڭ پەن-تېخنىكىھھدا يېڭىلىھھق يھھارىتىش ت ھۈرى ،ئھھاپتونوم
رايوننىھھڭ پەن-تېخنىكھھا ئھھارقىلىق شھھىنجاڭنى تۈللەنھھدۈرۈش تھھۈرى قاتھھارلىق
تھھۈرلەرنى مەھسھھۇالتقا ئايالنھھدۇرۇش تەتقىقاتىغھھا مەسھھئىۇل بولھھدى .ئھھۇ يېڭھھى،
ئىلغھھار قھھاراش تۇرغھھۇزۇپ ،شھھىنجا
شھھىنجا

ئىشھھلەپ ىقىرىش قۇرۇلھھۇش بىڭتھھۈەنى،

تۆمۈريھھول سېستىمىسھھى ،شھھىنجا

ئۇيغھھۇر تېبھھابىتى تەتقىقھھات ئھھورنى

قاتھھارلىق ئورۇنالرنىھھڭ ئەۋزەللىكىنھھى جھھارى قىلھھدۇرۇش ئاساسھھىدا ،زامھھانىۋى
ئۇيغۇر تېبىتى كارخانىسھى-شھىنجا

چىكھا

خھابۇ ئۇيغھۇر دورىگەرلىكھى پھاي

چەكلىھھك شھھىركىتىنى قھھۇرۇپ ،نھھۆۋەتتە دۆلىتىمىزدىكھھى كھھۆلىمى ئە
كەسھھھھىپى

سەۋىيىسھھھھى ئە

چھھو ،

يۇقھھھھۇرى زامھھھھانىۋى ئۇيغھھھھۇر دورىگەرلىكىنىھھھھڭ

كەسپلەشكەن سەھنىسىنى بارلىققھا كەلتھۈردى ،شھۇنداقال باشھالم ىلىق بىھلەن
دۆلەتنىڭ  PDXتۇۋاھنامىسى ۋە يۇقىرى تېخنىكىلىق كارخانا تۇۋاھنامىسىدىن
ئۆتتى .خالمۇرات غوپۇر بىر تۈردە «جۇڭخۇا تېبابەت پەن-تېخنىكا مۇكاپاتى»
غا ،بىر تۈردە دۆلەت جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكىنى باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ
پەن-تېخنىكھھا تەرەققىيھھاتى مۇكاپاتىغھھا ،بىھھر تھھۈردە دۆلەت جھھۇڭيى تېبھھابىتى
43

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

دورىگەرلىكىنھھى باشھھقۇرۇش ئىدارىسھھىنىڭ ئاساسھھى

تەتقىقھھات پەن-تېخنىكھھا

مۇكاپاتىغھھھا ،ئھھھۈچ تھھھۈردە ئھھھاپتونوم رايوننىھھھڭ پەن-تېخنىكھھھا تەرەققىيھھھاتى
مۇكاپاتىغا ،بىھر تھۈردە شھىنجا

پەن-تېخنىكھا مۇكاپھاتى بھويى ە -0

تېببىھ

دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشتى .ئۇ يەنە دۆلەت ئى ھى-سھىرىتىدىكى ھەر خىھل
تېببى

ئىلىم ژۇرناللىرىدا  011پارچىدىن ئارتۇق ئىلمى

ماقالە ئھېالن قىلھدى.

بۇنىڭھھھھدىن  03پارچىسھھھھى  CL ,DCHغھھھھا كىرتۈزۈلھھھھۈپ DCH ،قاتھھھھارلىق
خەلقئارادىكى داڭلىق نوپۇزلۇق تېببى

ئىلىم ژۇرناللىرىغا كىرتۈزۈلگەن ئۇيغۇر

تېبابىتى دورىگەرلىكى توغرىسىدىكى تۇنجى تۈركۈمدىكى ئىلمى

ماقالە بولھۇپ

قالدى ھەمدە ئۇيغۇر تېبابىتى دورىگەرلىكى توغرىسىدىكى ماقالىلەرنىڭ  DCHغا
كىرىشتەك يېڭى سەھپىسىنى ئاچتى .ئۇنىڭ سھەككىز پھارچە ئىلمىھ
ئھھاپتونوم رايونىمىزنىھھڭ تەبىئىھھ
مھھۇنەۋۋەر ئىلمى ھ

ماقالىسھى

پەن تھھۈرى بھھويى ە  -3 ،-0دەرىجىلىھھك

ماقھھالە مۇكاپاتىغھھا ئېرىشھھتى .ئھھۇ يەنە دۆلەت 0956ئى ھھى-

سىرىتىدا سەككىز پھارچە مەخسھۇس ئەسھەر نەشھىر قىلھدۇردى ،ئىككھى پھارچە
مەخسۇس ئەسەرنىڭ تەھرىرلىكىگە قاتناشتى .ئالتە تۈردە دۆلەتنىڭ كەشپىيات
پاتېنىتىغا ئېرىشتى 02 ،تۈرلۈك تەتقىقات نەتىجىسى ئەمىلىھ

ئىشلەپ ىقىرىشھقا

كىرىشتۈرۈلدى.
پروفېسسھھھور خھھھالمۇرات غوپۇرنىھھھڭ بىلىھھھم سەۋىيىسھھھى ۋە تەتقىقھھھات
نەاتىجىلىھھرى دۆلەت ئى ھھى-سھھىرىتىدىكى كەسپداشھھالرنىڭ ئورتھھاق ئېتىھھراپ
قىلىشىغا ئېرىشتى .ئۇ  21قېھتىم خەلقئھارالىق ئىلمىھ
خەلقئھھارالىق كوللېكتىھھپ تېببىھھ

مۇھھاكىمە يىغىنلىھرى ۋە

تەكشھھۈرۈش يىغىنلىرىغھھا تەكلىھھپ بىھھلەن

قاتناشتى ،چەتئەللەردە  31نەچ ە قېتىم مەخسۇس تېمىدا لېكسىيە سھۆزلىدى.
ئھھۇ قۇرىغھھان تەتقىقھھات ئھھورنى ۋە ئھھۈچ تەجرىبىخانھھا دۆلەت جھھۇڭيى تېبھھابىتى
دورىگەرلىھك ئىدارىسھىنىڭ -2دەرىجىلىھك تۇۋاھنامىسھىغا ۋە دۆلەتنىھڭ PAX
تۇۋاھلىقىغا ئېرىشتى.
خالمۇرات غوپۇر مەملىكەت بويى ە ئون مۇنەۋۋەر ياش»« ،مەملىكەتلىك
مۇنەۋۋەر پەن-تېخنىكھا خىزمەت ىسھى» ،توۋېيۈەننىھڭ ئاالھىھدە تەمىناتىھدىن
بەھرىمان بولىدىغان مۇتەخەسىس ،ئاپتونوم رايوننىڭ مۇنەۋۋەر مۇتەخەسىسھى
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بولۇپ باھاالنغان .ئۇ مەملىكەتلىك «-0ماي» ئەمھگەك مېھدالى ،مەملىكەتلىھك
چەتئەلھھدە ئوقھھۇپ ۋەتەنھھگە قايتقھھانالر نەتىھھجە مۇكاپھھاتى قاتھھارلىق شھھەرەپلىك
نامالرغھھا ئېرىشھھتى-3116 .يىلھھى ئھھاپتونوم رايوننىھھڭ تھھۇنجى قېتىملىھھق پەن-
تېخنىكا تەرەققىياتىدا تەۋدىلىك تۆھپە قوشھقانالر مۇكاپاتىغھا ئېرىشھىپ311 ،
مىڭ يۈەن بىلەن تەقدىرلەندى.

 .36خەمىت خەكىموف

ھايۋانات ئىرسىيەت ئھالىمى خەمىھت خەكىمھوف -0928يىلھى -01ئايھدا
قۇمۇلھھدا تۇغۇلغھھان-0956 .يىلغى ھ ە غەربى ھ
شھھھىنجا

شھھىمال مىللەتھھلەر ئىنىسھھتىتۇتى،

ئىنىسھھھتىتۇتىدا چھھھارۋى ىلىق كەسھھھپىدە ئوقۇغھھھان ھەم شھھھىنجا

ئىنىستىتۇتىدا ئوقۇتقۇچىلىق قىلغھان-0959 ،-0957 .يىللىھرى بېيجىھڭ يېھزا
ئىگىلىك ئۇنۋېرستېتىدا تېنېتېكىدىن بىلىم ئاشۇرغان-0959 .يىلھدىن -3112
يىلى -01ئايغى ە شىنجا

يېزا ئىەىلىك ئۇنۋېرستېتى چارۋى ىلىق فاكولتېتىھدا

پروفېسسھھورلۇق ئۇنھھۋانى بىھھلەن ماتىسھھتىر ئاسھھپرانت ۋە دوكتھھۇر ئاسھھپرانت
يېتەك ىسھھھى بولغھھھان .ئھھھۇ ئالھھھدىنقى ئەسھھھىرنىڭ -51يىللىھھھرى شھھھىنجا
چارۋى ىلىقىنى-61 ،يىللىرىدا ئىلى يىلقىسى ،قوڭھۇر كالىسھىنى تەكشۈرۈشھكە
قاتنىشىپ دېسىرتاتسىيە يازغھان-71 ،-61 .يىلھالردا ئىلھى ئاتلىرىنىھڭ -3ۋە
-2بەش يىللىھھھق نەسھھھىل ىلىك پىالنىنھھھى تۈزۈشھھھكە قاتنىشھھھىپ ،نەسھھھىلنى
ياخشھھھىالش اليىھىسھھھىنى ئوتتۇرغھھھا قويغھھھان-0991-0985 .يىللىھھھرى قھھھوي
خروموسھھومىنى تەكشۈرۈشھھتە ئالتھھاي چھھو

قۇيرۇقلھھۇق قويىنىھھڭ خروموسھھوم

تۇرۇپپىسىنى ئىشلەپ چىقىپ شھىنجاڭدىكى بھۇ بوشھلۇقنى تولھدۇرغان-0983.
يىلىدىن بېرى چاغانتوقايدا باشباي قويىنى قۇتقۇزۇش ۋە نەسلىنى ياخشھىالش
خىزمىتىنى ئىشلەپ ،سانىنى ئەسھلىدىكى  3111دىھن  611مىڭغھا يەتكھۈزتەن.
شۇنىڭ بىلەن بىرتە پاقالن تۆشى تىپلىق يېڭى باشھباي قھويىنى يېتىشھتۈرۈپ
چىققان.
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خەمىت خەكىموف خىزمەت جەريانىدا «تېنېتېكھا»« ،نەسھىل ىلىك»،
«مىكھھرو بىئولھھوتىيە»« ،بىئھھو ستاتىسھھتىكا» قاتھھارلىق تھھۆت كىتھھابنى يېزىھھپ
نەشىر قىلدۇرغان .خەنزۇ تىلىدىكى مەملىكەتلىك دەرسلىك «تېنېتېكا» نىھڭ
ئىككھھھى بھھھابىنى يازغھھھان .ئھھھۇ بھھھاش تۈزۈتھھھۈچى بولھھھۇپ «ئانھھھاتومىيە»،
«فىزىئولوتىيە» قاتارلىق كەسپى

دەرسھلىكلەردىن  21خىھل كىتھابنى ئۇيغھۇر

تىلىدا نەشىر قىلدۇرۇپ ،چارۋى ىلىقۋە مال دوختۇرلھۇق ساھەسھىدە ئۇيغھۇرچە
دەرسلىك بولماسلىق ھالىتىگە خاتىمە بەرتەن .خەمىت خەكىموف مەملىكەتلىك
تېزىھھت-ژۇرنھھالالردا  51پارچىھھدىن ئھھارتۇق ئىلمىھ

ماقھھالە ئھھېالن قىلھھدۇرغان.

ئىككى پارچىسى ئالمۇتادا ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارالىق ئىلمىھ

يىغىنھدا ئوقۇلغھان

ھەم يىغىن توپلىمىغا كىرتۈزۈلگەن ،شۇنىڭ بىلەن بىرتە ئا ق ش نىڭ «يېزا
ئىگىلىك ژۇرنىلى» دا ئېالن قىلىنغان.
خەمىھھھت خەكىمھھھوف توۋېيۈەننىھھھڭ ئاالھىھھھدە تەمىناتىھھھدىن بەھرىمھھھان
بولىدىغان مۇتەخەسىس .ئۇ چھارۋى ىلىق جەمىئىيىتھى تەرىپىھدىن جۇڭگونىھڭ
چھارۋى ىلىق-دوختۇرلھۇق ئىشھلىرىدا تۆھپىسھى زور شھەخس دېھگەن شھەرەپكە
ئېرىشكەن .ئۇنىڭ بىر پارچە ماقالىسى لى رۇچى مۇنەۋۋەر ماقالە ھەم شياڭگا
خەلقئارالىق بونىڭدۇن فۇندىنىڭ ئالتۇن شھار مۇكاپاتىغھا ئېرىشھكەن .باشھباي
قھھوي تەتقىقھھاتى ئھھاپتونوم رايونلھھۇق خەلھھق ھۆكۈمىتىنىھھڭ پەن-تېخنىكىنھھى
كېڭەيھھتىش بھھويى ە -2دەرىجىلىھھك مۇكاپاتقھھا ئېرىشھھكەن .ئھھۇ مەملىكەتلىھھك
تەبىئىھھ

پەن باھھھاالش تۇرۇپپىسھھىنىڭ ئەزاسھھى ،ئھھاپتونوم رايونلھھۇق پەن-

تېخنىكا جەمىئىيىتىنىڭ مۇئھاۋىن مھۇدىرى بولغھان-0988 .يىلھدىن ھھازىرغى ە
شىنجا

ئىرسىيەت ئىلمى

جەمىئىيىتىنىڭ مۇدىرلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتىمەكتە.

 .37دىلبەر توختى

شھھھىنجا

پېھھھداتوتىكا ئۇنۋېرسھھھىتېتى ھايھھھاتلىق ۋە مۇھىھھھت ئىلمھھھى
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ئىنىسھھتىتۇتىنىڭ بىئولھھوتىيە پەنلىھھرى پروفېسسھھورى ،ماتىسھھتېر يېتەك ىسھھى،
جۇڭگھھو پېھھداتوتىكا ئۇنىۋېرسھھىتېتى بىھھلەن ھەمكارالشھھقان دوكتھھۇر

شھھەرقى

يېتەك ىسى ،شىنجا
ئىلمىھھھ

پېداتوتىكا ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمى

كومىتېتىنىڭ ئەزاسى،

دۇرنىلىنىھھھڭ تەھرىھھھر ھەيئىتھھھى« ،قۇرغھھھاق رايھھھونالر تەتقىقھھھاتى»

ژۇرنىلىنىھھھڭ تەھرىھھھر ھەيئىتھھھى ،جۇڭگھھھو پەنھھھلەر ئاكادېمىيىسھھھىنىڭ مىكھھھرو
ئورتانىزمالر تەتقىقات ئورنىنىڭ كاندىدات تەتقىقات ىسى ،سھى ۈەن ئۆلكىلىھك
ئىقتىسادى

ئىلمى

جەمىئىيىتىنىڭ تەكلىپلىك تەتقىقات ىسھى ،جۇڭگھو پەنھلەر

ئاكادېمىيىسىنىڭ تەكلىپلىك تەتقىقات ىسھى دىلھبەر تھوختى -0961يىلھى -03
ئايدا ئۈرۈم ىھدە تۇغۇلغھان-0982 .يىلھى شھىنجا
بىئولھھوتىيە كەسھھپىنى پۈتتھھۈرۈپ ،شھھىنجا

شھىنجا

ئۇنىۋېرسھتېتىنىڭ

پېھھداتوتىكا ئۇنىۋېرسھھىتېتىنىڭ

ھاياتلىق ۋە مۇھىت ئىلمى ئىنىستىتۇتىغا تەقسھىم قىلىنغھان .شھاڭخەي فھۇدەن
ئۇنۋېرسھھىتېتىدا بىھھر يىھھل مىكھھرو ئورتھھانىزم بھھويى ە ئاسھھپىرانتلىقتا ئوقۇغھھان.
ئارقىھھدىنال جۇڭگھھو پەنھھلەر ئاكادېمىيىسھھى مىكھھرو ئورتھھانىزم تەتقىقھھات ئورنىھھدا
ئىككى يىل تەربيلەنگەن .دىلبەر توختى خىزمەت جەريانىھدا ئوقۇتھۇش بىھلەن
تەتقىقھھاتنى بىرلەشھھتۈرۈپ ،مىكھھرو ئورتھھانىزم ھەققىھھدىكى ئىلمىھھ

تەتقىقھھات

خىزمىتىنى قانھات يايھدۇرغان ھەم ئىلگىھرى-كېيىنبولھۇپ دۆلەت تەبىئىھ
فۇنھھدى ،ئھھاپتونوم رايوننىھھڭ تەبىئىھ

پەن

پەن فۇنھھدىنىڭ ئھھۈچ تەتقىقھھات تھھۈرىگە

ررىياسھھەت ىلىك قىلىھھپ تاماملىغھھان .ئەنەىلىھھيە مان ېسھھتېر ئۇنىۋېرسھھىتېتى
بىئولوتىيە ئاسھپرانتالر ئاكادېمىيىسھىنىڭ ئىككھى تەتقىقھات تھۈرىگە قاتناشھقان
ھەمھدە  26پھھارچە پەن تەتقىقھات ئىلمىھ

ماقالىسھىنى يازغھھان .بۇنىڭھدىن ئھھۈچ

پارچىسھھھى خەلقئھھھارالىق ژۇرنھھھالالردا ،يەتھھھتە پارچىسھھھى دۆلەت دەرىجىلىھھھك
ژۇرنھھھھالالردا 33 ،پارچىسھھھھى ئھھھھۆلكە-مىنىسھھھھتىر دەرىجىلىھھھھك ژۇرنھھھھالالردا
ئھھھېالن قىلىنغھھھان .دىلھھھبەر تھھھوختى -3114يىلھھھى «شھھھىنجاڭنى ئھھھې ىش ۋە
تۈللەندۈرۈش» مېدالىغا ئېرىشكەن.

 .38رەنا قاسىم
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شىنجا

تېببى
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ئىنىستىتۇتى دورىگەرلىك ئىنىسھتىتۇتىنىڭ باشھلىقى،

دورىگەرلىھھك ساھەسھھىدىكى ئايھھال دوكتھھۇر ،دوكتھھۇر يېتەك ىسھھى رەنھھا قاسھھىم
-0963يىلھھھھى ئۈرۈم ىھھھھدە تۇغۇلغھھھھان-0984 .يىلھھھھى شھھھھىنجا

تېببىھھھھ

ئۇنىۋېرسھھھىتېتىنىڭ دورىگەرلىھھھك فھھھاكولتېتىنى پۈتتھھھۈرۈپ ،شھھھۇ مەكتەپھھھتە
ئوقۇتقۇچىلىق ۋە تەتقىقات بىلەن شۇغۇلالنغان-0994 .يىلدىن -0998يىلغى ە
يھھاپونىيە فۇشھھەن تېببىھھ

دورىگەرلىھھك ئۇنىۋېرسھھىتېتىدا ئوقھھۇپ ،ئھھاپتونوم

رايھھونىمىزدا تھھۇنجى نھھۆۋەت ئايھھالالر ئى ىھھدە دورىگەرلىھھك دوكتھھۇرى ئۇنۋانىغھھا
ئېرىشكەن.
ئۇنىڭ «شىنجا

توشقان زەدىكىنىھڭ خىمىيىلىھك تەركىبھى توغرىسھىدا

دەسلەپكى تەتقىقات» نھاملىق تھۇنجى تەتقىقھاتى ئھاپتونوم رايھون بھويى ە پەن
تەتقىقھھات نەتىجىلىرىنھھى باھاالشھھتا -2دەرىجىلىھھك مۇكاپاتقھھا قاتناشھھقان .ئھھۇ
قاتناشقان «ھېلىلىنىڭ خىمىيىلىھك تەركىبھى ئۈسھتىدە تەتقىقھات» نەتىجىسھى
ئھھھھھاپتونوم رايونلھھھھھۇق ئىلمىھھھھھ

مۇھھھھھھاكىمە يىغىنىغھھھھھا قاتناشھھھھھتۇرۇلغان.

ئھھۇ ياپونىيىھھدە ئوقۇۋاتقانھھدا ئىشھھلىگەن «چۆليھھالپۇزىنى ئېرىتكەنھھدىن
كېيىنكى تەركىبىنىڭ جىگەرنى قوغداشتىكى رولى» نھاملىق تەتقىقھاتى پاتېنھت
ھوقوقىغھھا ئېرىشھھىپ مۇكاپاتالنغھھان ھەم ئوقھھۇش پھھۇلى كەچھھۈرۈم قىلىنغھھان.
ئوقۇشتىكى -2يىلى دانسھېڭ (چھۆل يھالپۇزى ئائىلىسھىدىكى بىھر تھۈر) ئىككھى
خىل يېڭى بىرىكمە ماددىنى بايقاپ ۋە ئاجرىتىپ ئېلىھپ ،دۇنيھا دورىگەرلىھك
ساھەسىدىكى بىر بوشلۇقنى تولدۇرغان .ئارقىدىنالبۇ ئىككھى خىھل ماددىنىھڭ
ئالھھدۇس فېرمېنتىنىھھڭ قايتىلىنىشھھىنى تۇرمھھۇزالش رولىغھھا ئىھھگە ئىكەنلىكىنھھى
تەتقىھھق قىلىھھپ چىقىھھپ ،دۇنيھھا دورىگەرلىھھك ساھەسھھىدە يەنە بىھھر بوشھھلۇقنى
تولدۇرغان .ئۇ ئوقۇش پۈتتۈرۈپ قايتىھپ كەلگەنھدىن كېھيىن ،شھىنجا

چھۆل

يالپۇزى تەركىبىدىكى تېخى بايقالمىغان يېڭى تھۆت تۈرلھۈك مھاددىنى بايقھاپ،
-2بوشلۇقنى تولدۇرغان.شىنجاڭنى ئايلىنىپ بەزى دورىلىھق ئۆسھۈملۈكلەرنىڭ
جىگەر ،دىئابىھت كېسھەللىكىنى داۋاالشھتىكى رولىنھى بايقھاپ 0 ،مىليھۇن 381
مىڭ يۈەنلىك تەتقىقات خىراجىتىنى ھەل قىلغان.
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رەنھھا قاسھھىم ھھھازىرغى ە دۆلەت ئى ىھھدىكى ژۇرنھھالالردا  21پارچىھھدىن
ئھھارتۇق ماقھھالە ئھھېالن قىلھھدۇردى .بھھۇالردىنبەش پارچىسھھى خەلقئھھارادىكى ئە
نوپۇزلۇق ژۇرنال  HCDقا كىرتۈزۈلھدى ھەم  07قېھتىم تەتقىقاتتھا ئىشھلىتىلدى.
يەنە ئىككى پارچە ماقالىسى جۇڭگو پەن-تېخنىكا ژۇرنىلھى تەرىپىھدىن نەشھىر
قىلىندى .ئۇ مەسھىئۇل بولغھان «ئۆل ەملىھك چھۆل يھالپۇزى ۋە شھىنجا

چھۆل

يالپۇزىنىھھھڭ دىئابىھھھت كېسھھھەللىكى ۋە ئەتەشھھھمە كېسھھھەللىكلەرنىڭ ئالھھھدىنى
ئېلىشھھھتىكى ئۈنۈملھھھۈك تەركىبلىھھھرى تەتقىقھھھاتى» ئھھھاپتونوم رايوننىھھھڭ پەن-
تېخنىكىھھھھدا ئىلگىھھھھرلەش بھھھھويى ە -3دەرىجىلىھھھھك مۇكاپاتقھھھھا ئېرىشھھھھتى.
ئۇ -5نۆۋەتلىك «جۇڭگو مۇنەۋۋەر ياشالر پەن-تېخنىكىنى ئىلگىرى سۈرۈشھتە
يېڭىلىق يارىتىش مۇكاپاتى» ،شىنجا

«-4ماي ياشلىرى مۇكاپاتى» قاتھارلىق

شھھھھەرەپلەرتە ئېرىشھھھھتى .مەكتەپنىھھھھڭ « »068ئىختىساسھھھھلىقالرنىتەربىيلەش
قۇرىلىشھھىدىكى يھھاش مۇتەخەسھھىس ،تەبىئى ھ

دورا ئۆسھھۈملۈكلىرى خىمىيىھھۋى

پېنىھھدىكى غوللھھۇق كھھادىر ۋە ئەسھھىر ھالقىغھھان پەن-تېخنىكھھا باشالم ىسھھى،
سەھيە مىنىستىرلىقىنىڭ كۆرىنەرلىك تۆھپىسى بار ئوتتۇرا ياش مۇتەخەسھىس،
«تھھۇنجى تۈركۈمھھدىكى يېڭھھى ئەسھھىردىكى  01مىليھھۇن ئىختىسھھاس ئىگىسھھى
قۇرىلىشھھىدىكى دۆلەت دەرىجىلىھھك مۇتەخەسھھىس» ،ئھھاپتونوم رايھھون بھھويى ە
ئاالھىھھدە تۆھپىكھھار مۇتەخەسھھىس ،پرافېسسھھور ،دوكتھھۇر يېتەك ىسھھى قاتھھارلىق
نامالرنى ئالدى.

 .39روزى ھاجى

شىنجا

تېببىھ

ئۇنىۋېرسھتېتى قارىمىقىھدىكى -0دوختۇرخانھا ئى كھى

بۆلۈم يۈرەك كېسەللىكلىرىنىڭ مۇدىر ۋراچى ،پرافېسسور ،مەملىكەتلىك يھۈرەك
قان تومۇر كېسەللىكلىرى ئىلمى

جەمىئىيىتىنىھڭ ئەزاسھى ،ئھاپتونوم رايونلھۇق

يھھھھۈرەك قھھھھان تومھھھھۇر كېسھھھھەللىكلىرى ئىلمىھھھھ
باشلىقى،ئى كى كېسەللىكلىرى ئىلمى

جەمىئىيىتىنىھھھھڭ مۇئھھھھاۋىن

جەمىئىيىتىنىھڭ دائىمىھ
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ھھھاجى مھھۇھەممەد -0924يىلھھى -03ئايھھدا قەشھھقەردە تۇغۇلغھھان-0956 .دىھھن
-0963يىلغىھھ ە شھھىنجا

تىببىھھ

ئىنىسھھتىتۇتى (ھھھازىرقى شھھىنجا

تىببىھھ

ئۇنىۋېرسھتېتى) داۋاالش فاكولتېتىھھدا ئوقھۇپ ،شھھۇ مەكھتەپ قارىمىقىھھدىكى -0
دوختۇرخانىسھھىنىڭ ئى كھھى كېسھھەللىكلەر بۆلھھۈمىگە تەقسھھىم قىلىنغھھان .ئھھۇ
خىزمەتكە قاتناشقاندىن بېرى بىر تەرەپتىن داۋاالش بىھلەن شۇغۇلالنسھا ،يەنە
بىر تەرەپھتىن ئاسھپرانت تەربىھيلىگەن« .ئى كھى كېسھەللىكلەردىكى جىھددى
كېسەللىكلەرنى داۋاالش»« ،يۈرەك كېسەللىكلىرى»« ،يۈرەك رېتىمسھىزلىقىنى
داۋاالش»« ،يېھھھھزىالردا كھھھھۆپ ئۇچىرايھھھھدىغان كېسھھھھەللىكلەرنى داۋاالش»،
«رېمھھھھاتىزم قىزىتمىسھھھھى ۋە رېمھھھھاتىزم يھھھھۈرەك كېسھھھھەللىكى»« ،يھھھھۈرەك
كېسھھھھەللىكلىرىگە ئىشھھھھلىتىلىدىغان دورىھھھھالر»«،ياشاشھھھھانغانالردا كھھھھۆپ
ئۇچىرايدىغان كېسەللىكلەر»« ،ساالمەتلىك ھەققىدە مەسلىھەت» قاتارلىق 03
پھھارچە كىتھھاب يېزىھھپ نەشھھىر قىلھھدۇرغان.بۇنىڭھھدىن ئالھھدىنقى ئھھۈچ پارچىسھھى
سەھيە نازارىتىنىڭ -2دەرىجىلىك مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن .يۇقھارقىالردىن باشھقا
«جىددى

ئۆلۈم توغرىسىدا»« ،تاجىسىمان ئارتېريە قېتىشىش كېسھەللىكىنىڭ

ئالھھدىنى ئھھېلىش»« ،يھھۇقىرى قھھان بېسھھىم كېسھھەللىكىنىڭ ئالھھدىنى ئھھېلىش»
قاتھھارلىق يھھۈرەك قھھان تومھھۇر كېسھھەللىكلىرىگە ئائىھھت  011پارچىھھدىن ئھھارتۇق
ئىلمى

ماقالە ئېالن قىلدۇرغان .بۇالردىن «جىددى

ئۆلۈم توغرىسىدا» نھاملىق

ماقالىسھھى ئھھاپتونوم رايھھون بھھويى ە -0دەرىجىلىھھك مھھۇنەۋۋەر ئىلمىھھ

ماقھھالە

مۇكاپاىغھھا ئېرىشھھكەن .ئھھۇ يەنە مەملىھھكەت بھھويى ە ئې ىلغھھان دۇنيھھا سھھەھيە
تەشھھكىالتى چاقىرغھھان ئىلمىھھ

مۇھھھاكىمە يىغىنلىرىغھھا قاتناشھھقان .تىببىھھ

ئۇنىۋېرستېت -0دوختۇرخانىسى بھويى ە سھەككىز نەپەر داڭلىھق مۇتەخەسھىس
قاتارىدىن ئورۇن ئېلىھپ« ،سھەككىز چھو

ئاتھاقلىق دوختھۇر» دېھگەن نامغھا

ئېرىشكەن .ئۇ ھازىر توۋېيۈەننىڭ ئاالھىھدە تەمىناتىھدىن بەھرىمھان بولغھۇچى
شھھەخس-31 ،نۆۋەتلىھھك سھھەھيە ئىلمىھھ
تىببى

ئۇنىۋېرستېتى ئىلمىھ

جەمىئىيىتىنىھھڭ ئەزاسھھى ،شھھىنجا

ژۇرنىلىنىھڭ بھاش مھۇھەرىرى ،شھىنجا

تىببىھ

ئۇنىۋېرسھھتېتى -0دوختۇرخانھھا يھھۈرەك قھھان تومھھۇر كېسھھەللىكلىرى مەخسھھۇس
مۇتەخەسىسلەر تۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى.
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 .41رۇستەم ئەلى نۇرۇم

يھۈرەك-مھېڭە قھان تومھۇر كېسھەللىكلىرى مۇتەخەسىسھى رۇسھتەم ئېلھى
نۇرۇم -0940يىلى غۇلجا شەھىرىدە تۇغۇلغان-0959 .يىلدىن -0965يىلغىھ ە
شىنجا

تىببى

ئىنىستىتۇتى (ھازىرقى تىببى

ئۇنىۋېرسھتېتى) دا ئوقھۇپ ،شھۇ

مەكھھتەپ قارىمىقىھھدىكى -0دوختۇرخانىغھھا تەقسھھىم قىلىنغھھان-0987-0986 .
يىلغىھھ ە بېلگىيىھھدە-0988-0987 ،يىلغىھھ ە ئەنەىليىھھدە يھھۈرەك قھھان تومھھۇر
كېسەللىكلىرى بھويى ە بىلىھم ئاشھۇرغان ۋە يھۈرەك قھان تومھۇر كېسھەللىكلىرى
مۇتەخەسىسى ،ئالىم دېگەن نامغا ئېرىشكەن-0987 .يىلى مۇئاۋىنمۇدىر ۋىھراچ
پرافېسسھھور بولغھھان-0994 .يىلھھى مھھۇدىر ۋراچ بولغھھان ھەم ئھھاپتونوم رايھھون
بھھويى ە ئاالھىھھدە خھھادىمالرنى تەربىھھيلەش يېھھتەك ىلىكىگە تەيىھھنلەنگەن.
رۇستەم ئەلى نۇرۇم بىر تەرەپتىن ئىشلەپ ،يەنە بىر تەرەپتىن تەتقىقات بىھلەن
شۇغۇللىنىپ« ،يھۈرەككە تىڭشھاپ دىئھاتىنۇز قويھۇش ۋە كھۆپ ئۇچىرايھدىغان
يھھۈرەك قھھان تومھھۇر كېسھھەللىكلىرىگە دىئھھاتىنۇز قويھھۇش»« ،يھھۈرەك ئېلىكتېھھر
كاردىۇتراممىسى ۋە ئۇنىڭ بىلەن يۈرەك كېسەللىكلىرىگە دىئاتىنۇز قويۇش»،
«ئى كى كېسەللىكلەر قولالنمىسى»« ،يھۈرەك قھان تومھۇر كېسھەللىكلىرىدىكى
جىددى

پەيدا بولغھان كېسھەللىكلەرتە دىئھاتىنۇز قويھۇپ داۋاالشھتىكى يېڭھى

تەرەققىيھھات قولالنمىسھھى»« ،يھھۈرەك قھھان تومھھۇر كېسھھەللىكلىرىگە دىئھھاتىنۇز
قويۇپ داۋاالش ھەققىدە» قاتارلىق كىتھابالرنى يازغھان ھەم «ئەمىلىھ

ئى كھى

كېسھھھەللىكلەر» دېھھھگەن كىتھھھابنى تەرجىھھھمە قىلغھھھان .يھھھۈرەك قھھھان تومھھھۇر
كېسەللىكلىرىگە دائىر  61پارچىدىن ئھارتۇق ئىلمىھ
چەتئەل ئىلمى

ماقھالە يېزىھپ جۇڭگھو ۋە

ژۇرنالالردا ئېالن قىلغان ھەم مۇكاتقا ئېرىشكەن .ئۇنىھڭ نھامى

«جۇڭگو ئاتھاقلىق دوختھۇرالر ئاالھىھدە داۋاالش قامۇسھى» غھا كىرتھۈزۈلگەن.
رۇستەم ئەلى مەملىكەتلىك ئى كى كېسەللىكلەر جەمىئىيىتى شىنجا

شۆبىسھى،

مەملىكەتلىك يۈرەك قوزغاتقۇچ ئېلېكتھرو فىزىئۇلھوتىيە تەتقىقھات جەمىئىيىتھى،
جۇڭگھھوچە ياۋروپھھاچە داۋاالشھھنى بىرلەشھھتۈرۈپ داۋاالش جەمىئىيىتھھى قاتھھارلىق
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بىرقان ە جەمىئىيەتنىڭ ئەزاسى« ،بېلگىيە خەلقئارا مەدەنىھيەت ئالماشھتۇرۇش
مەركىھھھزى» نىھھھڭ مەسلىھەت ىسھھھى .شھھھىنجا

يھھھۈرەك-مھھھېڭە قھھھان تومھھھۇر

كېسھھھەللىكلىرى دوختۇرخانىسھھھىنىڭ يھھھۈرەك كېسھھھەللىكلىرى مۇتەخەسىسھھھلەر
بۆلۈمىنىڭ تەكلىپ قىلىنغان خادىمى.

 .41رۇشەنگۈل ساۋۇر

دورىگەر مۇدىر ۋاراچ رۇشەنگۈل ساۋۇر -0958يىلى -9ئايھدا خوتەنھدە
تۇغۇلغان-0979 .يىلى بېيجىڭ جھۇڭيى تىبھابىتى دورىگەرلىھك ئۇنىۋېرسھتېتى
دورىگەرلىك كەسپىنى پۈتتۈرتەن-0993 .يىلىدىن تارتىپ خوتەن ۋىاليەتلىك
ئۇيغۇر تىبابىتى دوختۇرخانىسىدا ئىشھلەپ كېلىۋاتىھدۇ .رۇشھەنگۈل سھاۋۇرنىڭ
باشالم ىلىق بىلەنتىرىش انلىق كۆرسىتىشى ئارقىلىق ھازىرغى ە  02تۈر بويى ە
 091خىھل ئۇيغھۇر تېبھابىتى دورىسھھى تەتقىھق قىلىنغھان 81 .خىلھدىن ئھھارتۇق
دورىنىڭ سۈپىتى ياخشىالنغان .دوختۇرخانھا ئىشھلەپ ىقارغان تھۆت خىھل دورا
دۆلەتنىڭ دورا ئىشلەش ئىجازەتنامىسىگە ئېرىشكەن 39 .خىھل دورا «سھەھىيە
مىنىسھھھتىرلىقىنىڭ دورا ئھھھۆل ىمى» دىكھھھى ئۇيغھھھۇر تېبھھھابىتى دورا قىسھھھىمىغا
كىرتھھھھۈزۈلگەن 015 .خىھھھھل دورا ياسھھھھالمىلىرى ئھھھھاپتونوم رايونلھھھھۇق دورا
نھھھھازارەت ىلىكى باشھھھھقۇرۇش ئىدارىسھھھھىنىڭ تەستىقلىشھھھھىغا ئېرىشھھھھكەن.
ئۇنىھھھڭ رىياسھھھەت ىلىكىدە «ئۇيغھھھۇر دورىسھھھى قھھھۇرۇس ئىمسھھھاقنىڭ
تەتقىقاتى» ۋىاليەت بويى ە پەن-تېخنىكىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە -0دەرىجىلىك
مۇكاپاتقا« ،ئۇيغۇر دورىسى خىمىرتاۋزىبەن ئەنبىھرى»« ،قھورۇس (تابلېتكھا)
تەتقىقھھاتى»« ،ئۇيغھھۇر دورىسھھى لوبوبھھۇ كىبىھھرى كومۇلى ىنىھھڭ تەتقىقھھاتى»،
«ئۇيغھھۇر دورىسھھى-خىمىھھرى مەرۋايىھھت قھھورۇس (تابلېتكھھا) نىھھڭ تەتقىقھھاتى»
قاتھھارلىقالر ۋىاليەتلىھھك پەن-تېخنىكىنھھى ئىلگىھھرى سۈرۈشھھتە -2دەرىجىلىھھك
مۇكاپاتقا ئېرىشكەن.
ئھھۇ ئىلگىھھرى-كېھھيىن «مەملىھھكەت بھھويى ە جھھۇڭيى تېبھھابىتى بھھويى ە
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كۆزتە كھۆرۈنگەن  011ياشھنىڭ ئىسھىمىنى ئاتھاش مۇكاپھاتى» غھا« ،شھىنجا
بھھويى ە كھھۆزتە كھھۆرۈنگەن  01ئايالنىھھڭ ئىسھھىمىنى ئاتھھاش مۇكاپھھاتى» غھھا،
«شىنجا

بويى ە جۇڭيى تېبابىتىدە كۆزتە كۆرۈنگەن  01ياش» نىھڭ بىھرى،

«شھھىنجاڭدا پەن-تېخنىكىھھدا يېڭىلىھھق ياراتقھھان  01يھھاش مۇكاپھھاتى» غھھا،
مەملىكەتلىك ھەر مىللەت ئاياللىرى ئىتىپاقىنى ئىلگىھرى سھۈرۈش نەمۇنى ىسھى
مۇكاپاتىغھھا ئېرىشھھكەن .مەملىكەتلھھك سھھەھىيە سېستىمىسھھى بھھويى ە ئىلغھھار
خىزمەت ى بولغان .ئۇ ئاپتونوم رايونىمىزدا ئاالھىدە تۆھپە قوشقان «مھۇنەۋۋەر
مۇتەخەسىس» بولۇپ ،ئۇنىڭغا ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى تەرىپىھدىن
مھھۇنەۋۋەر مۇتەخەسھھىس دەپ نھھام بېھھرىلگەن .ئھھۇ ئھھاپتونوم رايونلھھۇق مىللى ھ
تېبابىتى دورىگەرلىك ئىلمى

جەمىئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى.

 .42زەپەر ئابلىز

تەبىئىھ

پەنھھلەر دوكتھھۇرى زەپەر ئھھابلىز -0960يىلھھى -4ئاينىھھڭ -31

كۈنى ئۈرۈم ىدە تۇغۇلغھان-0979 .يىلھى -9ئايھدىن -0982يىلھى -7ئھايغى ە
شىنجا

ئۇنىۋېرستېتى خىمىيە فاكولتېتىھدا ئوقۇغھان-0982 .يىلھى -8ئايھدىن

-0985يىلغىھھ ە شھھىنجا

ئۇنىۋېرسھھتېتىتىدا يھھاردەم ى ئوقۇتقھھۇچى بولغھھان.

-0985يىلھھى -9ئايھھدىن -0988يىلھھى -2ئايھھدا ش ئھھۇ ئھھا ر بھھويى ە بىرىن ھھى
تۈركۈمھھدە يھھاپونىيىگە ئوقۇشھھقا چىقىھھپ ،ياپونىيىھھدىكى مەيسھھەي ()DUoiUM
ئۇنىۋېرسھھتېتىنىڭ خىمىھھيە فاكولتېتىتىھھدا ئوقھھۇپ ،تەبىئىھھ
ماتىستىرلىق ئىلمى

پەنھھلەر بھھويى ە

ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن-0989 .يىلى لېكتور بولغان-0990 ،

يىلى دەرىجە ئاتالپ دوتسېنت بولغھان-0990 .يىلھى -4ئايھدا يھاپونىيە توخھۇ
ئۇنىۋېرستېتى تەبىى

پەنلەر ئىنىستىتۇتىنىڭ تەكلىپى بويى ە يھاپونىيىگە يەنە

ئوقۇشھھقا بارغھھان-0992 .يىلھھى -5ئايھھدا ياپونىيىھھدە تەبىئى ھ

پەنھھلەر بھھويى ە

دوكتۇرلھھۇق ئۇنۋانىغھھا ئېرىشھھكەن-0992 .يىلھھى -4ئايھھدىن -0994يىلھھى -7
ئايغى ە توخۇ ئۇنىۋېرستېتىتىدا زىيارەتتىكى تەتقىقات ى سۈپىتىدە بىر يىلھدىن
ئارتۇق خىزمەت قىلغھان-0994 .يىلھى -01ئايھدىن -0996يىلھى -00ئھايغى ە
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پەنھھلەر ئاكادېمىيىسھھى دورا تەتقىقھھات ئورنىھھدا دوكتھھۇر ئاشھھتى

سۈپىتىدە تەتقىقات بىلەن شھۇغۇلالنغان-0996 .يىلھى شھىنجا

ئۇنىۋېرسھتېتى

تەرىپىھھدىن پروفېسسھھورلۇق ئۇنۋانىغھھا ئېرىشھھكەن-3110 .يىلھھى -01ئايھھدىن
-3113يىلھھى -2ئھھايغى ە يھھاپونىيە پەن-تېخنىكىنھھى تۈللەنھھدۈرۈش كەسھھىپى
تھھۇرۇھى چىبھھا ئۇنىۋېرسھھتېتى ئانالىزمەركىزىھھدە تەكلىپلىھھك ئھھالى

تەتقىقھھات ى

بولغان-0997 .يىلى -3ئايدىن ھھازىرغى ە پروفېسسھورلۇق سھۈپىتىدە جۇڭگھو
تېببى ھ

پەنھھلەر ئاكادېمىيىسھھى (جۇڭگھھو شھھيېخ

ئۇنىۋېرسھھتېتى) دورا

تېببى ھ

تەتقىقات ئورنىنىڭ دۆلەتلىك دورىگەرلىك ۋە مېتابولىزم مەھسۇالتلىرى ئانھالىز
تەتقىقھھھات مەركىزىھھھدە مۇئھھھاۋىن مھھھۇدىر بولھھھۇپ ،دورا تەتقىقھھھات ئورنىنىھھھڭ
تەتقىقات ىسھھى ،دوكتھھۇر يېتەك ىسھھى ،ماسسھھا سھھېپېكتورى ئانھھالىز كەسھھپىنىڭ
ئىلمى

يېتەك ىسى ،ئىلىم-پەن كومىسىيسھىنىڭ ئەزاسھى ،ئاپھاراتالر ئھارقىلىق

تەھلىل قىلىش مەركىزىنىڭ مۇدىرى ،جۇڭگو تېببى
شۇنداقال جۇڭگھو شھيېخ

پەنھلەر ئاكادېمىيىسھىنىڭ

ئۇنىۋېرسھتېتىنىڭ مھۇدىر ياردەم ىسھى ،ئىلىھم-پەن

كومىسىيسىنىڭ ئەزاسى قاتارلىق خىزمەتلەرنى ئۈسھتىگە ئېلىھپ ئىشھلەۋاتىدۇ.
زەپەر ئابلىزنىڭ ئاساسلىق ئىجتىمائى
ئىلمى

ۋەزىپىسى :جۇڭگھو ئانالىتىھك ئھۆل ەش

جەمىئىيىتىنىڭ كھېڭەش ئەزاسھى ،جۇڭگھو ماسسھا سھېپېكتورى ئىلمىھ

جەمىئىيىتىنىھھڭ مۇئھھاۋىن كھھېڭەش باشھھلىقى ،بېيجىھھڭ شۆبىسھھىنىڭ باشھھلىقى،
يھھاپونىيە ماسسھھا سھھېپېكتورى ئىلمىھھ

جەمىئىيىتىنىھھڭ چەتئەللىھھك ئەزاسھھى،
ژۇرنىلھھھھى «nopaR

خەلقئھھھھارا ئاساسھھھھلىق ماسسھھھھا سھھھھېپېكتورى ئىلمىھھھھ

Daii DpUcS im« .cimmidۋە «Daii DpUcS im« .Jنىھھھھھھھڭ ھەيھھھھھھھئەت
ئەزاسھھى ھەمھھدە «يھھاپونىيە ماسسھھا سھھپېكتورى ئىلمىھھ
سھھپېكتورى ئىلمىھ

ژۇرنىلھھى»« ،خىمىھھيە ئانھھالىزى»« ،دورىگەرلىھھك ئىلمىھ

ژۇرنىلى»« ،تەجىربىخانا ئىلمىھ
ئىلمىھ

ژۇرنىلھھى»« ،ماسسھھا

ژۇرنىلھى» ۋە «تەھلىھل قىلىھش ،ئھۆل ەش

ژۇرنىلھھى» قاتھھارلىق بىرقھھان ە ئىلمىھ

ژۇرنالالرنىھھڭ تەھرىھھر ھەيھھئەت

ئەزاسھھھھى .ئھھھھۇ يەنە «)L(.cg imaSih .J« ،Daii DpUcSi m«.iic.Lm.J
 »aScL acom ogc acoSMladL« ،»)L(,قاتارلىق خەلقئارالىق ئاساسلىق ماسسا
سھھپېكتورى ئىلمھھى ،خىمىھھيە ئانھھالىزى كەسھھپى ھەمھھدە مەملىھھكەت ئى ىھھدىكى
مەكھھتەپ خىمىيىسھھى ئىلمى ھ

ژۇرنىلھھى قاتھھارلىق

«lUSS« .cgUm.dogcۋە ئھھالى

بىرقھھان ە ژۇرنالنىھھڭ تەكلىپلىھھك مۇتەخەسىسھھى ،شھھىنجا

ئۇنىۋېرسھھتېتىنىڭ
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قوشھھۇم ە پروفېسسھھورى ،دۆلەتلىھھك دورا مەھسھھۇالتلىرىنى نھھازارەت قىلىھھش-
باشھھھھقۇرۇش ئىدارىسھھھھىنىڭ دورا مەھسھھھھۇالتلىرىنى تەكشھھھھۈرۈپ باھھھھھاالش
مۇتەخەسىسھھى ،پەن-تېخنىكھھا مىنىسھھتىرلىكى تېخنىكىلىھھق مەسھھلىھەت بېھھرىش
مۇتەخەسىسلەر ئورنىنىڭ ئەزاسى ،جۇڭگو تەجىربىخانىالرنى دۆلەتلىك ئېتىراپ
قىلىھھش كھھومېتىت

دورا بۇيھھۇملىرى شھھۆبە كومېتىتېنىھھڭ ھەيھھئەت ئەزاسھھى،

دۆلەتلىھھك يېڭھھى دورىالرنھھى ئھھې ىش قۇرىلىشھھى تېخنىكھھا تەتقىقھھات مەركىھھزى
قۇرۇلۇش تېخنىكا كومېتىتېنىھڭ ئەزاسھى ،دۆلەتلىھك تەبىئىھ
كھھومېتىت

پەنھلەر فۇنھدى

ھايھھاتلىق تېخنىكھھا بۆلھھۈمى ۋە خىمىھھيە بۆلھھۈمى تۈرىنىھھڭ باھھھاالپ

بېكىھھھتىش مۇتەخەسىسھھھى ،شھھھىنجا

دورا تەتقىقھھھات ئورنىنىھھھڭ تەكلىپلىھھھك

تەتقىقات ىسى ،بېيجىڭ شەھەرلىك سىياسى

كېڭەش ئەزاسى .ئۇ -3115يىلھى

دۆلەتنىھھڭ ئاالھىھھدە تەمىناتىھھدىن بەھرىمھھان بولغھھۇچى مۇتەخەسھھىس بولھھۇپ
باھاالنغان .تۇنجى بولۇپ «يېڭھى ئەسھىردىكى يھۈز مىڭلىغھان ئىختىساسھلىقالر
قۇرۇلۇشھھھھھھى» دا دۆلەت دەرىجىلىھھھھھھك نھھھھھھامزات بولھھھھھھۇپ باھاالنغھھھھھھان.
 31يىلدىن بۇيان ئۇ ئاساسەن ئورتانىك ماسسھا سھپېكتورى ئىلمىھ

تەتقىقھات

خىزمىتى بىلەن شۇغۇلالنغان .ئالدى بىھلەن كھۆپ ھھالقىلىق ئاروماتىھك تىھدرو
كھھھاربون تۈرىھھھدىكى بىرىكمىلەرنىھھھڭ ماسسھھھا سھھھپېكتورىنىڭ ئىئھھھونلىنىش
مېخانىزىمى ،پھارچىلىنىش رېئاكسھىيە مېخھانىزىمىبىلەن قۇرۇلمھا ئاالھىھدىلىكى
قاتارلىق تەرەپھلەردە ئىلەىھرى-كېھيىن بولھۇپ ،خەلقئھارا ئىزورمېھر جىسھىمنىڭ
تۈزۈلۈشىدىكى «زى لىق قانۇنيىتى» نھى پەرقلەندۈرۈشھنى ئوتتۇرغھا قويغھان.
ئۇنىڭدىن باشقا ،خەلقئارادا تۇنجى قېتىم يېڭى تىپتىكى ئاروماتىك مھاددىالردا
 C=O/I-3DXدىن ئىبارەت ئاجىز كۈچنىڭ مەۋجھۇت ئىكەنلىكىنھى ئىسھپاتالپ
چىققھھان DD/DD .تېخنىكىسھھىنى قوللىنىھھپ نۇرغھھۇن تەبىئىھھ

مەھسھھۇالت ۋە

جھھانلىقالر مولېكۇلىسھھىنىڭ مولېكھھۇال پەرقھھى ھەمھھدە ئۇالرنىھھڭ پھھارچىلىنىش
ئاالھىھھدىلىكىنى تەتقىھھق قىلىھھپ ،بىرقاتھھار ئاالھىھھدە يھھېڭى ە پھھارچىلىنىش
رېئاكسىيىسھھھىنى بايقىغھھھان ھەم خەلقئھھھارادىكى كەسپداشھھھلىرىنىڭ ئېتىراپىغھھھا
ئېرىشكەن« .ئۇنىڭ جۇڭگو پەن-تېخنىكىسى»« ،پەن-تېخنىكا ئاخباراتى»،
«nopaR« ،Daii DpUcSi m«.J« ،cgUm«.ladL« ،iic« .cgUm.J
Daii .iic.Lm.J« ،L«.cg imaSih .J« ،Daii DpUcS im« . cimmid
« DpUcSi mقاتھھارلىق دۆلەت ئى ھھى ۋە سھھىرتىدىكى ئىلمىھھ
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ماقالە ئېالن قىلغان .بۇنىڭھدىن باشھقا ئھۇ يەنە تھۆت

كىتاب يېزىشقا ،بىر پارچە ئانالىتىك خىمىيە لۇغىتىنى تۈزۈشكە

قاتناشھھقان .بولۇپمھھۇ يېقىنقھھى بەش يىلھھدىن بۇيھھان تھھۇنجى تۈركۈمھھدە دۆلەت
پەنلەر فۇنھدى قاتھارلىق تھۈرلەرنى

( )972تۈر )9 ،5( ،تۈر ۋە دۆلەت تەبىئى

ئۈستىگە ئېلىش ياكى قاتنىشھىش ،ماسسھا سھىپېكتورى تېخنىكىسھى ()DD/DD
سھھھىپېكتورى بىھھھلەن ماسسھھھا سھھھېپېكتورىنى بىرلەشھھھتۈرۈپ

شھھھۇنىڭدەك رە

پايھھدىلىنىپ كھھۆپ خىھھل ماسسھھا سھھېپېكتورى ۋاستىسھھىنى قھھوللىنىش ئھھارقىلىق
«كوملېمېنتارىيىلىھھك (ئۆزئھھارا تولھھوقالش خۇسۇسھھىيىتى) ئانھھالىز ئۇسھھۇلىدىن
پايدىلىنىش» نى ئوتتۇرغا قويدى.
يېقىندا يەنە ئە

يېڭى سھوۋۇتۇپ تۇمانالشھتۇرۇش ماسسھا سھېپېكتورى

تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ مولېكۇلىالر ئارىسىدىكى كۇۋالېنتسىز ئھاجىز ئۆزئھارا
تەسھھىرنى ،شھھۇنداقال ئېرىتمىسھھىدىكى ئورتانىھھك مولېكھھۇلال بىھھلەن جھھانلىقالر
مولېكۇاللىرىنىھھڭ تۈزۈلھھۈش ھھھالىتىنى تەتقىھھق قىلىھھش قاتھھارلىق يېڭھھى تھھېمىالر
ئۈستىدە ئىزدەنمەكتە .ئۇ تەكلىپكە بىنائەن دۆلەت ئى ھى ۋە خەلقئھارا ئىلىھم-
پەن ساھەسىدىكى چو

يىغىنالردا كھۆپ قېھتىم دوكھالد بەرتەن-0998 .يىلھى

بېيجىڭ شەھىرى بويى ە ۋەتەننى سۆيۈ شھتە خىھزمەت كۆرسھەتكەن نەمھۇنى ى
دېھھھگەن شھھھەرەپكە ئېرىشھھھكەن -3111 .ۋە -3114يىلھھھى جۇڭگھھھو ئانالىتىھھھك
ئھھۆل ەش ئىلمىھھ

جەمىئىيىتىنىھھڭ پەن-تېخنىكھھا مۇكاپاتىغھھا ،جۇڭگھھو پەن-

تېخنىكا جەمىئىيىتى ،جۇڭگو خىمىيە ئىلمى
كۆپ تۈر بويى ە مۇنەۋۋەر ئىلمىھ
جۇڭگو شيېخ

تىببى

جەمىئىيىتى قاتارلىق تارماقالرنىڭ

ماقھالە مۇكاپاتىغھا ئېرىشھكەن-3116 .يىلھى

ئۇنىۋېرستېتىنىڭ ئىلغار ئاسپىرانت يېتەك ىسھى بولھۇپ

باھاالنغھھان .ئۇنىھھڭ ئھھۆزى ۋە كەسھھىپى

مھھۇۋاپپىقىيەتلىرى «دۇنيھھا مھھۇنەۋۋەر

مۇتەخەسىسھھلەر ۋە ئىختىسھھاس ئىگىلىھھرى قامۇسھھى»« ،دۇنيھھا كىشھھىلىرى»،
«پەن-تېخنىكھھھھا ۋە جۇڭگھھھھو كىشھھھھىلىرى» قاتھھھھارلىق چھھھھو
تونۇشتۇرۇلغان.

 .43ساھىبجامال دۆلەت
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نەزىريە فىزىكىسى ساھەسىدە كھۆزتە كھۆرۈنگەن دوكتھۇر ،پروفېسسھور
ساھىبجامالدۆلەت -0967يىل -01ئايھدا خھوتەن چىھرا ناھىيىسھىدە تۇغۇلغھان.
-0994يىلى شىنجا

ئۇنىۋېرستېتىتىدا ماتىستىر ئاسپىرانتلىقنى تامھامالپ ،شھۇ

مەكتەپتە ئوقۇتقۇچىلىق قىلىشھقا باشھلىغان-0995 .يىلھى -01ئايھدىن -0996
يىلھھى -01ئھھايغى ە ئىتھھالىيە نەزىھھريە فىزىكھھا تەتقىقھھات مەركىزىھھدە ئوقۇغھھان.
-0997يىلى -9ئايدىن -3111يىلى -8ئايغى ە تېرمانىيە بوئىن ئۇنىۋېرستېتى
فىزىكھھا تەتقىقھھات ئىنىسھھتىتۇتى ۋە جۇڭگھھو پەنھھلەر ئاكادېمىيىسھھى نەزىھھرىيە
تەتقىقھھات ئىنىسھھتىتۇتىدا نەزىھھريە فىزىكىسھھى بھھويى ە دوكتۇرلۇقتھھا ئوقۇغھھان.
-3111يىلھھھى شھھھىنجا

ئۇنىۋېرسھھھتېتى تەرىپىھھھدىن مۇئھھھاۋىن پرافېسسھھھورلۇققا

ئېرىشھكەن-3113 .يىلھى -2ئايھدىن -3114يىلھى -0ئھايغى ە جۇڭگھو پەنھھلەر
ئاكادېمىيىسھھى يھھۇقىرى ئېنېھھرتىيە ئھھاىزىكىس تەتقىقھھات ئىنىسھھتىتۇتى نەزىھھريە
فىزىكىسى تۇرۇپپىسىدا دوكتۇر ئاشتى بولۇپ ئىشلىگەن-3112 .يىلى -01ئاي
ۋە -3114يىلى -3ئايدا ياپونىيە يھۇقىرى ئېنېرتىيەلىھك تېزلەتكھۈچ تەتقىقھات
مەركىزىھھدە زىيھھارەتتە بولغھھان-3114 .يىلھھى -4ئايھھدا پروفېسسھھور ئۇنۋانىغھھا
ئېرىشىپ ،ھازىرغى ە شھىنجا

ئۇنىۋېرسھتېتى فىزىكھا فاكولتېتىتىھدا ئوقۇتھۇش

خىزمىتى بىلەن شۇغۇلالنماقتا.
پروفېسسھھور سھھاھىبجامال دۆلەت -3114يىلھھى -4ئايھھدىن -7ئھھايغى ە،
-3115يىلھھى -7ئايھھدىن -9ئھھايغى ە-3117 ،يىلھھى -7ئايھھدىن -01ئھھايغى ە
ئىتالىيە خەلقئارا نەزىريە تەتقىقات مەركىزىدە-3114 ،يىلھى -01ئايھدىن -03
ئھھايغى ە تېرمھھانىيە بھھوئىن ئۇنىۋېرسھھتېتى فىزىكھھا تەتقىقھھات ئىنىسھھتىتۇتىدا،
-3116يىلى -8ئايدىن -3117يىلى -3ئايغى ە ياپونىيە يۇقىرى ئېنېرتىيلىھك
تېزلەتكھھۈچ تەتقىقھھات مەركىزىھھدە تەتقىقھھات خىزمىتھھى بىھھلەن شھھۇغۇلالنغان .ئھھۇ
كۋانھھت مەيھھدان نەزىريىسھھى ۋە زەررى ىھھلەر فىزىكىسھھى ساھەسھھىدە چوڭقھھۇر
تەتقىقاتالرنى ئېلىپ بېرىپ ،خەلقئارالىق نوپۇزلۇق ژۇرنالالردا 01پارچە ئىلمى
ماقالە ئھېالن قىلغھان .دوكتۇرلھۇق ئوقھۇش جەريانىھدىكى ئىشھلىگەن خىزمىتھى
خەلقئھھارادىكى داڭلىھھق فىزىكھھا ئالىملىرىنىھھڭ يھھۇقىرى باھاسھھىغا ئېرىشھھكەن.
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زەررى ىھھلەر فىزىكىسھھى بھھويى ە داڭلىھھق ئھھالىم ،پروفېسسھھور  X.Iنىللھھېس
سھھاھىبجامالىنىڭ دوكتۇرلھھۇق ماقالىسھھىنى باھىلغانھھدا مۇنھھداق تەكىھھتلىگەن:
«ساھىبجامال ئۆز ماقالىسى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ مۇنەۋۋەر فىزىكھا ئالىمىغھا خھاس
پەزىلىتىنى ئىسپاتلىدى .بولۇپمھۇ ئھۇ ماقالىھدىكى ماتېمھاتىكىلىق قھۇرۇلمىالرنى
ئىنتھھھايىن چوڭقھھھۇر چۈشھھھۈنۈپ يەتكەنلىكھھھى ئۈچھھھۈن ھەيھھھران قھھھاالرلىق،
ئىنتھھايىنمۇھىم ۋە يېڭھھى مھھۇۋەپپىقىيەتلەرنى ۋۇجۇتقھھا چىقىرالىغھھان .كېسھھىپ
ئېيتىمەنكھھى ،ئۇنىھھڭ ماقالىسھھىنى مھھۇنەۋۋەر ماقھھالە دەپ باھاالشھھقا بولىھھدۇ.
خەلقئارا ئھۆل ەملەر بھويى ە بولغانھدا ئھۇ دوكتۇرلھۇق ئىلمىھ

ئۇنھۋانى ئېلىشھقا

تامامەن ھەقلىق».خەلقئارادىكى داڭلىق نەزىھريە فىزىكھا ئھالىمى نھام باھھاالش
سۆزىدە مۇنداق دەيدۇ« :بىر قىسىم ئھالىمالر بھۇ نەزىريىھۋى تھۈرلەرنى تەتقىھق
قىلىشقا ئۇرۇنھۇپ بھاقتى .لھېكىن مەسھىلە ئويلىغىنىھدىنمۇ بەكھرەك مھۇرەككەپ
بولغھھانلىقى ئۈچھھۈن ،ئھھۈزۈل-كېسھھىل ھەل بولمىغھھان ئىھھدى .مانھھا ئەمھھدى
ساھىبجامال يۈكسەك تىرىش انلىقى ئارقىلىق ئۇزۇن يىلالردىھن بۇيھان نۇرغھۇن
تەتقىقھھات تھھۇرۇپپىلىرنى قىزىقتھھۇرۇپ كەلھھگەن بھھۇ تۈتھھۈننى ئھھاخىرى يەشھھتى.
ئۇنىھھھڭ ماقالىسھھھىنىمۇنەۋۋەر ماقھھھالە دەپ باھاالشھھھقا بولىھھھدۇ .سھھھاھىبجامال
دوكتۇرلۇق ئىلمى

ئۇنۋانى ئېلىش شھەرتىنى تولھوق ھازىرلىھدى» .پروفېسسھور

 .Iرويمېر باھاالش سۆزىدە مۇنداق دەپ يازىھدۇ« :سھاھىبجامال تاللىغھان بھۇ
تېمھھا يۈكسھھەك ماھھھارەتنى ،ئۇسھھتىلىق بىھھلەن تەشكىللەشھھنى ۋە بىھھر-بىھھرىگە
ئىرمھھاش-چىرمھھاش بولھھۇپ كەتھھكەن ئىنتھھايىن مھھۇرەككەپ نەزىھھريە فىزىكىسھھى
ساھەسھھھىدە بۆسھھھۈپ ئىلگىرلەشھھھنى تەلەپ قىلىھھھدىغان قىھھھيىن مەسھھھىلىدۇر.
سھھاھىبجامالنىڭ ئەال نەتىجىسھھى مەنھھدە ئىنتھھايىن چوڭقھھۇر تەسھھىر قالھھدۇردى.
شۈبھىسىزكى ،ئۇنىڭغا دوكتۇرلۇق ئىلمى
نەزىھھريە فىزىكھھا ئھھالىمى  .Rفىلھھومې

ئۇنۋانى بېرىشھكە بولىھدۇ» .داڭلىھق

مۇنھھداق دەيھھدۇ« :سھھاھىبجامالنىڭ .K

ۋېدالنھھد بىھھلەن ھەمكارلىشھھىپ ئىشھھلىگەن ماقالىسھھى ئۆل ەملىكپايھھدىلىنىش
ماتېرىيالىغھھا ئايلىنىھھدۇ» .بھھۇ يەردىكھھى «ئۆل ەملىكپايھھدىلىنىش ماتېرىيالىغھھا
ئايلىنىدۇ» دېگەن سۆز «نەزىريە فىزىكىسھى تارىخىغھا يېزىلىھدۇ» دېگەنلىھك
بولۇپ ،ئىنتايىن بۈيۈك باھا ھېسابلىنىدۇ .پروفېسسور سھاھىبجامال دۆلەت 01
قېھھتىم چەت ئەلھھدە خەلقئھھارالىق ئىلمىھھ
مەملىكەتلىھھك ئىلمىھھ

مۇھھھاكىمە يىغىنىغھھا ،يەتھھتە قېھھتىم

مۇھھھاكىمە يىغىنىغھھا قاتناشھھقان .تېرمھھانىيە ،ئىتھھالىيە،
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ئەنگىلىيە ،ياپونىيە ۋە جۇڭگودىكى داڭلىق ئۇنىۋېرستېتالردا  00قېتىم ئىلمى
دوكھھالد بەرتەن .جۇڭگھھو پەنھھلەر ئاكادېمىيىسھھى تەرىپىھھدىن «بھھاۋجى ئوقھھۇش
مۇكاپاتى» غا ئېرىشىپ «مۇنەۋۋەر دوكتۇر ئاسپرانت» دېھگەن نھامنى ئالغھان.
شىنجا

ئۇنىۋېرستېتى تەرىپىدىن «تۇاڭخۇا ئوقۇش مۇكاپاتى» غا ئېرىشكەن.

«مەركىزى

زەرەت  3=W ،2=Cبولغان ئۇلتىرا سىممېترىك ئىككھى ئۆل ەملىھك

كۋانھھھت مەيھھھدان نەزىريىسھھھىنىڭ تھھھۈرلەرتە بۆلۈنىشھھھى» تەتقىقھھھاتى ئۈچھھھۈن
«دۆلەتلىھھھھك تەبىئىھھھھ

پەنھھھھلەر فۇنھھھھدى» دىھھھھن  351مىھھھھڭ يھھھھۈەنگە،

«كومىتاتىپسھھىزلىق نەزىريىسھھى ۋە فىزىكىلىھھق تەسھھىرى ھەققىھھدە تەتقىقھھات»
ئۈچۈن  361مىڭ يۈەنگە ئېرىشكەن« .خادىرون سپېكتورى تەتقىقاتى» ئۈچۈن
«جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيىسى يۇقىرى ئېنېرتىيە فىزىكا ئىنىستىتۇتى تەجىھربە
مەركىزى» دىن  21مىڭ يۈەنگە« ،شىنجفڭ ئۇنىۋېرستېتى تەتقىقھات فۇنھدى»
دىن 21مىڭ يۈەنگە ئېرىشكەن.
ساھىبجامال دۆلەت ھازىر مەملىكەتلىك -7نۆۋەتلىك يۇقىرى ئېنېرتىيە
فىزىكا ئىلمى

جەمىئىيىتىنىڭ مۇدىرى ،شىنجا

فىزىكا ئىلمى

جەمىئىيىتىنىڭ

-5نۆۋەتلىھھك مھھۇدىرى ،ئىتھھالىيە ئابدۇسسھھاالم (-0978يىلھھى نوبېھھل فىزىكھھا
مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن پاكىستانلىق فىزىكا ئھالىمى) خەلقئھارا نەزىريىھۋى فىزىكھا
تەتقىقھھات مەركىزىنىھھڭ ھەمكارالشھھقۇچى ئەزاسھھى .شھھىنجا

ئۇنىۋېرسھھتېتىنىڭ

غوللۇق ئاسپرانتالر يېتەك ىسى.

 .44غەيرەت تۇرسۇن

بېيجىھھڭ خىمىھھيە سھھانائىتى ئۇنىۋېرسھھتېتى مۇھىھھت ئىلمھھى ۋە مۇھىھھت
قۇرىلىشھھھى تېخنىكىسھھھى تەتقىقھھھات مەركىزىنىھھھڭ مھھھۇدىرى ،مۇھىھھھت ئىلمھھھى
ساھەسھھىدىكى دوكتھھۇر ئاشھھتى ،پروفېسسھھور غەيھھرەت تۇرسھھۇن -0959يىلھھى
لوپنۇردا تۇغۇلغان-0978 .يىلىدىن -0982يىلىغى ە شىنجا

ئۇنىۋېرستېتىنىڭ

جھھۇغىراپىيە فاكولتېتىتىھھدا ئوقۇغھھان .ئوقھھۇش پۈتتۈرتەنھھدىن كېھھيىن جۇڭگھھو
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جۇغراپىيە تەتقىقھات ئورنىغھا تەقسھىم قىلىنىھپ،

«قۇرغاق رايون جۇغراپىيسى» ژۇرنىلىدا مۇھەررىر بولھۇپ ئىشھلىگەن-0987 .
يىلھھى تەتقىقھھات ئورنىنىھھڭ قارمىقىھھدىكى ئىقتىسھھادى

جھھۇغراپىيە تەتقىقھھھات

ئىشخانىسھھىغا يۆتكىلىھھپ ،بھھايلىقنى ئھھې ىش ،مھھۇھىتنى ئۇنىۋېرسھھال تھھۈزەش،
ناھىيىلەر

ئىجتىمھائى  ،ئىقتىسھادى

تەرەققىيھاتىنى ئومومىيۈزلھۈك پىالنھالش،

شھەھەر-بھازار قىيھاپىتىنى پىالنھالش قاتھارلىق تەرەپلەردىكھى تەتقىقھات بىھلەن
شھھۇغۇلالنغان .بھھۇ جەريانھھدا شھھىنجا

پەنھھلەر ئاكادېمىيىسھھى ،جۇڭگھھو پەنھھلەر

ئاكادېمىيىسھھى ،دۆلەتلىھھك تەبىئى ھ

پەنھھلەر فۇنھھدى جەمىئىيىتھھى ،شھھۇنداقال،

ئىتالىيە ،تېرمانىيە ،سابىق سھوۋېت ئىتىپھاقى ھەمكارالشھقان مھۇھىم تەتقىقھات
تۈرلىرىدىن  05تەتقىقات تېمىسىنى پىالنالپ 0 ،مىليۇن خەتتىن ئارتۇق ئىلمى
تەجىھھربە ،پىالنھھالش ۋە تەتقىقھھات بىھھر تەۋدىلەشھھكەن تەتقىقھھات دوكىالدىنھھى
يېزىھھپ چىققھھان ھەم بھھۇ جەريانھھدا ئھھاپتونوم رايھھونىمىزدىكى ئھھۈچ ئھھاپتونوم
ئوبالسھھت ،ئھھالتە ۋىھھاليەت 03 ،شھھەھەر 61 ،تىھھن ئھھارتۇق ناھىيىھھدە ،سھھابىق
سوۋېت ئىتىپاقىنىھڭ ئالمۇتھا ،ھىمكەنھت ،قاراغانھدا ،موسھكىۋا ،ترمانىيىنىھڭ
بېرلىن ،غانۋېر قاتارلىق رايونلىرىدا ئىلمىھ

تەكشۈرۈشھلەردە بولغھان-0992 .

يىلىدىن -0995يىلغى ە جۇڭگو شەھەر پىالنالش تەتقىقات ئىنىستىتۇتىدا ئالى
زىيارەت ى ئالىم بولغان ۋە ماتىستىرلىقتا ئوقۇغان .بىلىم ئاشھۇرۇش جەريانىھدا
«بېيجىھھھڭ شھھھەھىرىنىڭ فاڭشھھھەن رايھھھونى چھھھاڭگۇ بھھھازىرىنى ئومومىيۈزلھھھۈك
پىالنالش»« ،تاڭشەن شەھىرىنى ئومومىيۈزلھۈك پىالنھالش تۈزۈتىلمىسھى دىھن
ئىبارەت ئىككى پىالنالش تەتقىقات تھۈرىگە قاتناشھقان .مۇسھتەقىل ۋە باشھقىالر
بىلەن بىرلىكتە مەخسۇس پىالنالش الھىيىسى ۋە تەتقىقات تېمىسھىدىن  03نھى
پۈتتۈرۈپ ،قۇرۇلھۇش مىنىسھتىرلىكى ۋە كھادىرالر ئىشھلىرى مىنىسھتىرلىكىدىكى
مۇناسىۋەتلىك تارماقالرنىڭ يۇقىرى باھاسىغا ئېرىشكەن-0995 .يىلى -9ئايدا
بېيجىھھھڭ پېھھھداتوتىكا ئۇنىۋېرسھھھتېتىنىڭ بھھھايلىق ۋە مۇھىھھھت ئىنىسھھھتىتۇتىغا
دوكتۇرلۇقتىن ئىمتىھان بېرىپ ئۆتكەن .بۇ جەرياندا ئۇ خەنزۇ تىلى ،ئېنگېلىز
تىلھھى ،رۇس تىلھھى ،كومپيھھۇتېر مەشھھغۇالت سېستىمىسھھىنى پۇختھھا ئىگىلىھھگەن.
توۋېيھھۈەن تەرەققىيھھات مەركىھھزى ،بېيجىھھڭ شھھەھەرلىك مۇھىھھت ئاسھھىراش
ئىدارىسى مۇھىت تەسھىرىنى نھازارەت قىلىھش مەركىھزى ،ئھۈرۈم ى شھەھەرلىك
پەن-تېخنىكا كومىتېتى قاتارلىق تارماقالرنىڭ تەتقىقات تېمىسىغا نازارەت ىلىك
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قىلىھھپ ،تەتقىقھھات تېمىسھھىنىڭ بھھاش دوكالتھھى شھھۇنداقال قىسھھمەن مەخسھھۇس
دوكىالتىنى يېزىشقا مەسىئۇل بولغان .توۋېيۈەن تەرەققىيات مەركىزى تۈزىگەن
«ئىقتىسادى

قۇرۇلما ۋە ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات تەتقىقاتى» ناملىق

كىتابنىھھڭ ئھھۈچ بھھابىنى يېزىھھپ چىققھھان .بھھايلىق ۋە مۇھىھھت ئىنىسھھتىتۇتىنىڭ
ئىككى نەپەر ماتىستىر ئاسپىرانتىغا يېتەك ى ئوقۇتقھۇچى بولغھان .دوكتۇرلھۇق
ئوقۇش جەريانىدا  211مىڭ خەتتىن ئارتۇق «شەھەر نوپۇسى ،ئىقتىسھادى ۋە
مۇھىتنىڭ ئىمكانىيەتلىك سھىجىل تەرەققىيھاتى توغرىسھىدا تەتقىقھات» دېھگەن
دوكتۇرلۇق دېسىرتاتسىيسىنى تاماملىغان .بۇ ماقالىدە جۇڭگودىكى  641شەھەر
ئومومىيۈزلۈك ،بېيجىڭ بىلەن ئۈرۈم ى ئەتىراپلىق تەتقىقات ئوبېكتى قىلىنغان
بولۇپ،مھھۇكەممەل يېزىلغھھان بھھۇ ماقھھالە مۇتەخەسىسھھلەرنىڭ يھھۇقىرى باھاسھھىغا
ئېرىشكەن.
دوكتۇر غەيرەت تۇرسۇن -0997يىلھى -5ئايھدا جۇڭگھو پەن-تېخنىكھا
جەمىئىيىتھھى تەشھھكىللىگەن «يھھاش پەن-تېخنىكھھا ئھھالىملىرى مھھۇنبىرى» نىھھڭ
-09قېتىملىق پائالىيىتىگە قاتنىشىپ ،ئاساسى

تېمىسى «-30ئەسىر چاڭجيا

سھھھۇ ئىنشھھھائاتى قۇرۇلۇشھھھىنىڭ ئېكىلوتىيەلىھھھك تەڭپۇڭلھھھۇقى ۋە مھھھۇھىتىنى
قوغھھداش» نھھى مۇھھھاكىمە قىلىشھھقا قاتناشھھقان ۋە مۇنبەرنىھھڭ رىياسھھەت ىلىك
ۋەزىپىسىنى ئۈسھتىگە ئالغھان .يېتەك ىسھى باشھلىغان «رايھون ئىمكانىيەتلىھك
سىجىل تەرەققىيھاتى» نھاملىق كىتابنىھڭ كھۆپ قىسھىمىنى يېزىھپ تاماملىغھان.
-0998يىلھھى «جۇڭگھھو پەن-تېخنىكھھا جەمىئىيىتىنىھھڭ -2نۆۋەتلىھھك ياشھھالر
ئىلمى

مۇھاكىمە يىغىنھى» غھا قاتنىشھىپ ،مەملىھكەت بھويى ە «يھاش ئھالىمالر

ۋەكىلى» دېگەن شھەرەپكە ئېرىشھكەن .دۆلەت ئى ھى-سھىرىتىدىكى نوپۇزلھۇق
ئىلمى

ژۇرنالالردا  71پارچىدىن ئارتۇق ئىلمى

دۆلەت ئى ھھھھھى-سھھھھھىرىتىدىكى چھھھھھو

ماقالە ئېالن قىلغان 08 .قېتىم

ئىلمىھھھھھ

يىغىنىغھھھھھا قاتناشھھھھھقان.

ئۇ دوكتۇرلۇق ئوقۇشى جەريانىدا «بېيجىڭ شھەھىرى مىيھۈەن سھۇ ئامبىرىنىھڭ
سھھۇ مھھۇھىتى بىھھلەن ئەتىراپىھھدىكى رايونالرنىھھڭ نوپھھۇس ،ئىشھھلەپ ىقىرىش
ئىمكانىيەتلىھھك سھھىجىل تەرەققىيھھاتى توغرىسھھىدا تەتقىقھھات» نھھاملىق تەتقىقھھات
تېمىسىغا تۇتۇش قىلغان ھەم بېيجىڭ پېداتوتىكا ئۇنىۋېرستېتى مۇھىت ئىلمى
تەتقىقات ئورنىنىڭ ماتىستىر ئاسپىرانت يېتەك ىسى بولغان« .ئۈرۈم ىمھۇھىتى
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تەڭشەش تەرەققىيات تەتقىقاتى» غا رىياسەت ىلىك قىلغان ھەم

ئىككھھھھھى نەپەر خھھھھھادىمنى تەربىھھھھھيلەپ بەرتەن« .شھھھھھىنجاڭنىڭ پاختھھھھھا
ئىشھھلەپ ىقىرىش ئىمكانىيەتلىھھك سھھىجىل تەرەققىيھھاتىنى ئىلگىھھرى سھھۈرۈش
جەھەتتىكھھھى بىرقھھھان ە نۇقتىلىھھھق مەسھھھىلە» نھھھاملىق تەتقىقھھھات تېمىسھھھىغا
رىياسھھھھەت ىلىك قىلغھھھھان ھەم ئھھھھۈچ نەپەر خھھھھادىمنى تەربىھھھھيلەپ بەرتەن.
غەيرەت تۇرسۇن -0999يىلدىن باشالپ بېيجىڭ ئۇنىۋېرستېتى مۇھىتشۇناسلىق
ئىنىستىتۇتىدا دوكتۇر ئاشتىلىق تەتقىقات خىزمىتى بىلەن شۇغۇلالنغان ھەم بھۇ
جەريانھھھدا تەكلىھھھپ بىھھھلەن پەن-تېخنىكھھھا تەتقىقھھھات تېمىسھھھىدىن ئھھھالتىگە
رىياسەت ىلىك قىلغان .جۇڭگھو پەنھلەر ئاكادېمىيسھى شھىنجا

ئېكىلھوتىيە ۋە

جھھۇغراپىيە تەتقىقھھات ئھھورنى ،دۆلەتلىھھك پەن-تېخنىكھھا ئىدارىسھھى ،ئھھاپتونوم
رايونلھھۇق پەن-تېخنىكھھا كھھومىتېتى ،تەشھھكىالت بۆلھھۈمى قاتھھارلىق ئھھورۇنالر
تەشكىللىگەن ھەر خىل پائالىيەتلەرتە قاتناشقان ھەمھدە ئھۈرۈم ى شھەھەرلىك
پھھارتكوم ۋە خەلھھق ھۆكۈمىتىنىھھڭ ئاالھىھھدە تەكلىپلىھھك مۇتەخەسىسھھى بولھھۇپ
باھاالنغھھان .يەرلىھھك تەتقىقھھات ئورنىغھھا ئىككھھى نەپەر ،شھھىنجا

ئېكىلھھوتىيە

جۇغراپىيە تەتقىقات ئورنىغا تھۆت نەپەر خھادىم تەربىھيلەپ بەرتەن .يەنە ئھۈچ
نەپەر ماتىسھھتىر ئاسھھپىرانتنى تەربىيلەشھھكە مەسھھىئۇل بولغھھان-3110 .يىلھھى
دوكتۇر ئاشتىلىق خىزمىتىنى تاماملىغان.
غەيھھرەت تۇرسھھۇننىڭ ئاساسھھلىق تەتقىقھھات يۈزلىنىشھھى ئېكىلوتىيلىھھك
مھھۇھىتنى باھھھاالش ،پىالنھھالش ۋە باشھھقۇرۇش ،مۇھىھھت بۇلغىنىشھھنى كھھونترول
قىلىش تەقلىدى

تېخنىكىسى ۋە ئۇنىڭ سىغىمىنى تەڭشەپ كھونترول قىلىھش،

ئايالنمھھا ئىگىلىھھك ۋە ئېكىلوتىيلىھھك سھھانائەتنى اليىھىھھلەش ،ئېكىلھھوتىينى
ئەسھلىگە كەلتھۈرۈش ،نەم تھھۇپىراقتىكى بۇلغانمھا سھھۇالرنى بىھر تەرەپ قىلىھھش
بىھھلەن تھھۇپىراقنى بىئولوتىيلىھھك ئەسھھلىگە كەلتھھۈرۈش قاتھھارلىق سھھاھەلەردىن
ئىبارەت .ئۇ -3110يىلىدىن باشالپ بېيجىڭ خىمىيە سھانائىتى ئۇنىۋېرسھىتېت
خىمىيىۋى قۇرۇلۇش ئىنىستىتۇتىنىڭ پروفېسسورى ھەم مەزكھۇر ئىنىسھتىتۇتنىڭ
مۇھىھھت قۇرۇلھھۇش فاكولتېتىنىھھڭ مھھۇدىرى ،ئۇنىۋېرسھھتېت مۇھىھھت ئىلمھھى ۋە
مۇھىت قۇرۇلۇشى تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى قاتھارلىق ۋەزىپىلەرنھى ئھۆتەپ
كەلمەكتە .ئۇ ھازىرغى ە  33ماتىستىر ئاسپىرانت ،ئىككى نەپەر دوكتۇر ئاشتى
62

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

ئاسھھھپىرانتنى تەربىيلىھھھدى .ئھھھۇ ھھھھازىر دۆلەتلىھھھك مۇھىھھھت ئاسھھھىراش بھھھاش
ئىدارىسھھىنىڭ شھھەھەرلىك ئېكىلوتىيلىھھك مھھۇھىتنى پىالنھھالش مۇتەخەسىسھھى،
دۆلەتلىھھك مۇھىھھت ئاسھھىراش بھھاش ئىدارىسھھىنىڭ بۇلغىنىشھھنى تىھھزتىنلەش
كومىتېتىنىھھڭ ئېكىلوتىيلىھھك مھھۇھىتنى ئەسھھلىگە كەلتھھۈرۈش مۇتەخەسىسھھى،
مەملىكەتلىھھك ئىقتىسھھادى

جھھۇغراپىيە تەتقىقھھات جەمىئىيىتىنىھھڭ مھھۇدىرىيەت

ئەزاسى.

 .45كۈرەش مامۇتخان

مولېكھھھھۇال ئىرسھھھھىيەت ئىلمھھھھى دوكتھھھھۇرى ،شھھھھىنجا

پېھھھھداتوەىكا

ئۇنىۋېرسىتېتى ھاياتلىق ۋە مۇھىت ئىلمى ئىنىسھتىتۇتىنىڭ دوتسھېنتى كھۈرەش
مامۇتخھھھھان -0965يىلھھھھى ئۈرۈم ىھھھھدە تۇغۇلغھھھھان-0985 .يىلھھھھى شھھھھىنجا
ئۇنىۋېرسھھىتېتى بىئولھھوتىيە فھھاكولتېتىنى پۈتتھھۈرۈپ ،شھھىنجا

پېھھداتوتىكا

ئۇنىۋېرسىتېتىغا تەقسىم قىلىنغھان-0988 .يىلھدىن -0989يىلىغىھ ە شھاڭخەي
فھھۇدەن ئۇنىۋېرسھھىتېتى ئىرسھھىيەت قۇرۇلۇشھھى فاكولتېتىھھدا بىلىھھم ئاشھھۇرغان.
-0989يىلدىن باشھالپ «جەنھۇبى

شھىنجاڭدىكى  011ياشھتىن ئاشھقان ئۆمھۈر

چولپانلىرىنىڭ ئىرسىيەت ئاساسى ۋە يادىرو تىپىنىھڭ بۆلھۈنىش ئەھھۋالى» ۋە
«شھھىنجا

ئھھۇزۇن ئۆمھھۈر كھھۆرۈش رايونىھھدىكى ئۇيغھھۇر مىللىتىنىھھڭ ئىسھھتىمال

قىلىھھدىغان دورا ۋە يېمەكلىھھك ئۆسھھۈملۈكلىرىنىڭ ئۆمھھۈرتە بولغھھان تەسھھىرى»
ناملىق تەتقىقھات تېمىسھى بھويى ە دۆلەتلىھك ۋە ئھاپتونوم رايونلھۇق تەتقىقھات
بىلەن شۇغۇللىنىپ ،شھىنجاڭنىڭ ئھۇزۇن ئۆمھۈر كھۆرۈش رايھونى ئىكەنلىكىنھى
ئىسھھپاتلىغان« .تۇرپانھھدا يىپسھھىمان باكتېريىنىھھڭ مېتھھابولىزم مەھسھھۇالتىنى
ئايرىش ۋە ئانالىز قىلىش» ناملىق تەتقىقھات تېمىسھىغا قاتنىشھىپ ،كھۆپلىگەن
يېڭى باكتېريە تۈرلىرىنى ئېنىقلىغان.
ئۇ دۆلەت ئى ى ۋە خەلقئارادىكى ئىلمى

ژۇرنالالردا  06پھارچە ئىلمىھ

ماقالە ئېالن قىلدۇرغان-3113 .يىلى ياپونىيىنىڭ توكيو شھەھىرىدە ئې ىلغھان
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خەلقئھھارالىق ئىنسانشۇناسھھلىق ئىلمىھھ

مۇھھھاكىمە يىغىنىھھدا « CJۋىرۇسھھىنىڭ

 SWLسى ئارقىلىق ئۇيغۇرالرنىڭ كېلىپ چىقىشھىنى ئانھالىز قىلىھش» دېھگەن
تېمىھھدا ئوقۇغھھان ئىلمى ھ

ماقالىسھھى-3112 ،يىلھھى يھھاپونىيە داتەي شھھەھىرىدە

ئې ىلغان ياپونىيە ئىنسانشۇناسلىق ئىلمى

مۇھاكىمە يىغىنىھدا «ئۇيغۇرالرنىھڭ

يىپسھھىمان تەن ىسھھى ( SWL )mSSWLنىھھڭ ئىرسھھىيەت تۈزۈلۈشھھى» دېھھگەن
تېمىدا ئوقۇغان ئىلمى

ماقالىسى يىغىنغا قاتناشقان مۇتەخەسىسلەرنىڭ ياخشھى

باھاسىغا ئېرىشكەن .ئۇيغۇرالر تېنىدە ياشايدىغان  JCۋىرۇسى  SWLسىدىكى
 72دانە تېننىھھڭ رەت تەرتىپھھى خەلقئھھارالىق تھھېن ئامبىرىغھھا كىرتۈزۈلھھۈپ،
ئۇيغۇرالرنىھھڭ ۋەكىھھل خارەكتېرلىھھك تھھېن رەت تەرتىپىنھھى دۇنياغھھا تونۇقھھان.
-3111يىلھھى ياپونىيىنىھھڭ خوككويھھدو ئۇنىۋېرسھھىتېتىدا بىھھر يىھھل تەتقىقھھات ى
بولھھۇپ ئىشھھلىگەن ھەم «تھھاغ تېكىسھھتىنىڭ  SWLئانھھالىزى» دېھھگەن تېمىھھدا
تەتقىقات ئېلىپ بارغان-3110.يىلى يھاپونىيە كوشھو ئۇنىۋېرسھىتېتىغا دوكتھۇر
ئاسپىرانت ئوقۇشھىغا قوبھۇل قىلىنىھپ-3115 ،يىلھى « CJۋىرۇسھىنىڭ SWL
سھھى ۋە  mSSWLئانھھالىزى ئھھارقىلىق ھھھازىرقى زامھھان شھھىنجا

ئۇيغۇرلىرىنىھھڭ

ئىرسھھىيەت تۈزۈلۈشھھى ۋە ئۇيغۇرالرنىھھڭ كېلىھھپ چىقىشھھى» دېھھگەن تېمىھھدا
دوكتۇرلۇق ماقالىسىنى ياقالپ ،ئەال نەتىھجە بىھلەن تەبىئىھ
ئىلمىھھھ

پەنھلەر دوكتھۇرى

ئۇنۋانىغھھھا ئېرىشھھھكەن .ئھھھۇ يەنە شھھھىنجاڭدىن چىققھھھان قەدىمكھھھى

جەسەتلەرنىڭ  SWLسى ئۈستىدە تەتقىقات ئېلىپ بارماقتا.

 .46كۈرەش ئىبىراھىم

جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيىسى يۇقىرى ئېنېرتىيە فىزىكا ئىنىستىتۇتىنىڭ
تەتقىقات ىسى ،دوكتۇر يېتەك ىسى ،ماس قەدەملىھك تەجىربىخانىنىھڭ سھابىق
مۇدىرى ،ئۇيغۇرالر ئى ىدىن چىققان تۇنجى دوكتۇر ئاشھتى كھۈرەش ئىبىھراھىم
-0956يىلى قەشقەردە تۇغۇلغھان-0975 .يىلھى ئوتتھۇرا مەكتەپنھى پۈتتھۈرۈپ،
قايتا تەربىيەتە (چەت يېزا رايونلىرىغا يېزا ئىگىلىك ئىشلەپ ىقىرىش ئەمگىكھى
بىھھھلەن چېنىقىشھھھقا) چۈشھھھكەن-0978 .يىلھھھى ئھھھالى
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قاتنىشىپ ،بېيجىڭ پېداتوتىكا ئۇنىۋېرسھىتېتى خىمىھيە فاكولتېتىغھا ئوقۇشھقا
كىرتەن-0983 .يىلھى ئوقھۇش پۈتتھۈرپ ،قەشھقەر پېھداتوتىكا ئىنىسھتىتۇتىغا
تەقسىم قىلىنغان .خىزمەت جەريانىدا «بىئھو-خىمىھيە تەجرىبىسھى ۋە خىمىھيە
ئوقۇتۇش دەرسھلىكى» نھاملىق نەچھ ە يھۈز مىھڭ خەتلىھك كىتھابنى تەرجىھمە
قىلىھھھھپ نەشھھھھىرتە تەييارلىغھھھھھان-0985 .يىلھھھھى بېيجىھھھھڭ پېھھھھھداتوتىكا
ئۇنىۋېرسىتېتىغا بىلىم ئاشۇرۇشقا بارغان-0989 .يىلھى -4ئايھدا بېلگىھيە لىيھژ
ئۇنۋېرستېتىغا ئوقۇشقا بېرىپ ،ياۋروپادىكى قەدىمى

دۆلەتكە كەلگەن تھۇنجى

ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى بولۇپ قالغان.
دوكتۇر ئاشتى كۈرەش ئىبىراھىم بېلگىيە لىيھژ ئۇنىۋېرسھتېتىدا ئوقھۇش
جەريانىدا ئھۆزى ئىشھلىگەن تەجىھربىلەرتە ئاساسھىدا ئىنگىلىھز تىلىھدا ئىلمىھ
ماقالە يېزىپ ،ئامېرىكىدا چىقىدىغان خەلقئھارالىق ئىلمىھ

ژۇرنھال «خىمىھيە-

فىزىكھھھا ژۇرنىلھھھى» دا ئھھھېالن قىلھھھدۇرۇپ ،خەلقئھھھارا فىزىكھھھا ساھەسھھھىدىكى
مۇتەخەسىسلەر ۋە ئالىمالرنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى .ئۇ ئوقۇش جەريانىھدا يەنە
« PeVئھھارقىلىق يۇمشھھاق  Pنھھۇرىنى سھھۈمۈرتەندىن كېيىنكھھى يەكھھكە كھھۆپ
ئاتۇملۇق مولېكۇلىدىن بۆلۈنگەن پارچىالر»« ،ئالتە فتورلھۇق بېنزۇلنىھڭ -21
 CV031ئېنېرتىيە دائىرىسىدىكى فوتوننى سۈمۈرتەندىن كېيىن شەكىللەنگەن
پارچىالر» قاتارلىق ئوننەچ ە پارچە ئىلمى

ماقالىنى ئىنگىلىز ،فرانسۇز تىلىھدا

يېزىھھھپ ،ئامېرىكھھھا ،فرانسھھھىيە ،تېرمھھھانىيە ،بېلگىھھھيە ،ئىسھھھپانىيە قاتھھھارلىق
دۆلەتلەردە نەشىر قىلىنىدىغان ئىلمىھ

ژۇرنھالالردا ئھېالن قىلھدۇردى-0993 .

يىلى بېلەىيە ئۆتكۈزۈلگەن دوكتۇرلۇق دېسىرتاتسىيە ياقالش مۇنبىرىگە چىقىپ
ماقھھالە ئوقھھۇپ ھەم سھھوئالالرغا قانائەتلىنەرلىھھك جھھاۋاب بېرىھھپ ،ئەال نەتىھھجە
بىھھلەن «تەبىئى ھ

پەنھھلەر دوكتھھۇرى» ئۇنۋانىغھھا ئېرىشھھتى .بېلگىھھيە ئاخبھھارات

ساھەسھھى مەخسھھۇس ماقھھالىلەرنى ئھھېالن قىلىھھپ ،ئۇنىھھڭ مھھۇۋاپپىقىيەتلىرىنى
تونۇشتۇردى ھەم ئۇنىڭغا يۇقىرى باھھا بەردى-0992 .يىلھى -3ئايھدا جۇڭگھو
پەنلەر ئاكادېمىيىسى بېيجىھڭ يھۇقىرى ئېنېھرتىيە فىزىكھا تەتقىقھات ئورنىنىھڭ
ماس قەدەملىھك رادىئاتسھىيە تەجىربىخانىسھى ئھۇنى دوكتھۇر ئاشھتى تەتقىقھات
نۇقتىسىغا قوبھۇل قىلھدى-0994 .يىلھى -03ئايھدا بھۇ تەتقىقھاتنىمۇ تامھامالپ،
مەزكۇر تەتقىقھات ئورنىنىھڭ ئھۆزىگە تەقسھىم قىلىنھدى ھەم شھۇنىڭدىن بۇيھان
65

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

مۇئاۋىن تەتقىقات ى ۋە تەتقىقات ى ئۇنۋانى بىھلەن بىھر تەتقىقھات تۇرۇپپىسھىغا
يېتەك ىلىك قىلىھپ ،تھۇنجى چھو

كۆلەملىھك ئەسھۋاب ،بېيجىھڭ ئېلېكتھرون

پھھھوزىترون سوقۇشھھھتۇرۇش ماشىنىسھھھى تەجىربىخانىسھھھىدا تەتقىقھھھات بىھھھلەن
شھھھھھۇغۇللىنىپ كېلىۋاتىھھھھھدۇ ،شھھھھھۇنداقال ئھھھھھۇ بھھھھھۇ جەريانھھھھھدا يەنە دۆلەت
تەجربىخانىسھھىدىكى فوتھھو-ئېلېكتھھرون سپېكتروسھھكوپ تەتقىقھھات تۇرۇپپىسھھىغا
يېتەك ىلىك قىلىپ ،دۆلەتنىڭ ۋە جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ بىر مىليۇن
يۈەنھھدىن ئھھارتۇق ھەر خىھھل فۇنھھدىنى قولغھھاكەلتۈردى .تەتقىقھھات ئىشھھلىرىنىڭ
ئھھۆزى كھھۆزلىگەن نىشھھانغا قھھاراپ مېڭىشھھى ئۈچھھۈن فوتھھو ئېلېكتھھرون تەجھھرىبە
ئەسۋابىغا جۇڭگودا تۇنجى الزېر نۇرى بىلەن رىتىملىق نېپىز قىلىپ تەييارالپ،
ئۇنى ئۆز جايىدا تەتقىق قىلىش تەجھرىبە ئۇسھۇلىنى تەرەققىھ

قىلھدۇردى ھەم

مۇشۇ ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ ئىككى نەپەر دوكتۇر ئاشتى ئاسھپرانت ئوقۇغھۇچى
-3116يىلى دېسىرتاتسىيە ياقلىھدى .ئھۇ ھازىرغھا قەدەر ئىككھى نەپەر دوكتھۇر
ئاشتى ،تۆت نەپەر ماتىستىر ئوقۇغۇچى ،سەككىز نەپەر دوكتۇر ئوقۇغۇچىنىھڭ
تەجھھرىبە ۋە دېسىرتاتسھھىيە يھھاقالش ئىشھھلىرىغا يېتەك ىلىھھك قىلھھدى .ئھھۆزى
مۇسھھھھتەقىل دۆلەت ئى ھھھھى-سھھھھىرىتىدىكى تەتقىقھھھھات ەۇرۇپپىلىھھھھرى بىھھھھلەن
ھەمكارلىشىپ  011پارچىغا يېقىن ئىلمى

ماقھالىنى خەلقئھارا ژۇرنھالالردا ئھېالن

قىلھھدۇردى .ئھھۇ ھھھازىر يھھاپونىيە ۋە ئامېرىكىھھدىكى مۇناسھھىۋەتلىك تەتقىقھھات
تھھۇرۇپپىلىرى ھەمھھدە مۇتەخەسىسھھلەر بىھھلەن ھەمكارلىشھھىپ تەتقىقھھات ئېلىھھپ
بېرىۋاتىدۇ.

 .47كېرەم ئەلى
شىنجا

يېزا ئىگىلىك ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ باغۋەن ىلىك ئوقۇتقۇچىسھى،

دوكتھھھۇر ،دوتسھھھېنت ،ماتىسھھھتېر يېتەك ىسھھھى ،مەكھھھتەپ پەن-تەتقىقھھھات
باشقارمىسھھىنىڭ مۇئھھاۋىن باشھھلىقى ،يېھھزا ئىگىلىھھك ئۇنىۋېرسھھىتېتى ئىلمىھھ
ژۇرنىلىنىھھڭ مۇئھھاۋىن مھھۇدىرى كېھھرەم ئەلھھى -0963يىلھھى -01ئايھھدا بۈتھھۈر
ناھىيىسھھھەىدە تۇغۇلغھھھان-0986 .يىلھھھى سھھھابىق شھھھىنجا

يېھھھزا ئىەىلىھھھك

ئىنىستىتۇتىنىڭ باغۋەن ىلىك كەسپىنى پۈتتۈرۈپ ،شۇ مەكتەپتە ئوقۇتقۇچىلىق
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قىلغان-0996 .يىلىدىن -0999يىلغى ە ياپونىيىنىڭ مېيجھى ئۇنىۋېرسھىتېتىدا
مېۋىلىك دەرەخلەرنى ئۆسھتۈرۈش ۋە ئۇنىھڭ اىزىلوتىيسھى ئۈسھتىدە تەتقىقھات
ئېلىپ بېرىپ ،دوكتۇرلۇق ئىلمى

ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن-3113 .يىلدىن -3112

يىلغى ە ھۆكۈمەت خىراجىتى بىلەن ئەۋەتىلھگەن ئھالى دەرىجىلىھك زىيھارەت ى
مۇتەخەسىس ساالھىتى بىھلەن يھاپونىيە ناتويھا ئۇنىۋېرسھىتېتىدا ئۆتھۈنىش ۋە
ھەمكھھارلىق تەتقىقھھاتى بىھھلەن شھھۇغۇلالنغان .ئھھۇ -0999يىلھھدىن بۇيھھان دۆلەت
ئى ى-سىرىتىدىكى ئىلمى

ژۇرنالالردا ئىنگىلىزچە ،ياپون ە ،خەنزۇچە ۋە ئانا

تىلىھھدا  31پارچىھھدىن ئھھارتۇق ئىلمىھ

ماقھھالە ئھھېالن قىلھھدۇرغان .شھھىنجاڭنىڭ

ئەمىلىيىھھھتىگە بىرلەشھھھتۈرۈپ يېزىلغھھھان «شھھھىنجا

مېۋىلىھھھك دەرەخلىرىنھھھى

ئۆستۈرۈش ئىلمى»« ،ئانار ئۆستۈرۈش ئىلمى»« ،تۈل ئۆسھتۈرۈش ئىلمھى»،
«بۆلجھھۈرتەن ئۆسھھتۈرۈش ئىلمھھى»قاتھھارلىق يەتھھتە پھھارچە كىتھھابىنى نەشھھىر
قىلدۇرغان.
كېرەم ئەلى ھازىر دۆلەت ئى ى ۋە ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك تەتقىقھات
تېمىلىرىغھھا رىياسھھەت ىلىك قىلىۋاتىھھدۇ ھەمھھدە ئاساسھھلىق قاتناشھھقۇچى بولھھۇپ
ئىشھھلەۋاتىدۇ .دۆلەت پەن-تېخنىكھھا مىنىسھھتىرلىكىنىڭ دۆلەتلىھھك ئھھۆتكەلنى
بۆسۈپ ئۆتۈش تەتقىقاتى «چۆللۈكتە يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئېكىلوتىيلىك ئاالھىدە
باغ-ئورمان بىنا قىلىش تېخنىكىسى ۋە ئھۈلگە كۆرسھىتىش» نھاملىق تەتقىقھات
نەتىجىسى ئاپتونوم رايون بويى ە پەن-تېخنىكىھدا ئىلەىھرلەش -0دەرىجىلىھك
مۇكاپاتىغھھا ئېرىشھھكەن .ئھھۇ -3113يىلھھدىن باشھھالپ دۆلەت تەبىئىھھ

پەنھھلەر

فۇنھھدىنىڭ «شھھىنجاڭدا ئھھاز ئۇچىرايھھدىغان مېۋىلىھھك دەرەخلەرنىھھڭ شھھورغا،
قۇرغاق ىلىققا چىداملىقلىقى ئۈستىدە تەتقىقات» ۋە كھادىرالر مىنىسھتىرلىكىنىڭ
«شىنجا

مۋىلىك دەرەخلىرىنىڭ شورغا چىداملىق تېنھى ئۈسھتىدە تەتقىقھات»

دېگەن دۆلەت دەرىجىلىك ئىككى تەتقىقات تېمىسھىغا مۇسھتەقىل يېتەك ىلىھك
قىلىۋاتىدۇ.

 .48اللە سۈزۈك ھاجى
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ئۇنىۋېرسھھىتېتى ئاساسھھى

پەنھھلەر ئىنىسھھتىتۇتىنىڭ

پاتھھالوتىيە ئىلمھھى پرافېسسھھورى ،ماتېسھھتېر ،دوكتھھۇر يېتەك ىسھھى اللە شھھۈزۈك
ھاجى -0945يىلى -3ئايدا قەشقەردە تۇغۇلغان-0968 .يىلى شىنجا

تېببىھ

ئۇنىۋېرسھھىتېتىنىڭ داۋاالش فھھاكولتېتىنى پۈتتھھۈرۈپ-0983 ،يىلغىھھ ە بۈتھھۈر
ناھىيىسىدىكى -0ئىيۇل توقۇم ىلىق فابرىكىسھى دوختۇرخانىسھىدا ئىشھلىگەن.
-0983يىلىدىن -0992يىلغى ە شىنجا

تېببىھ

ئىنىسھتىتۇتىدا ئوقۇتقۇچىلىھق

قىلغان-0995 .يىلى ئامېرىكىدا تەتقىقات بىلەن شۇغۇلالنغان-0996 .يىلىدىن
باشھھھالپ شھھھىنجا

تېببىھھھ

ئۇنىۋېرسھھھىتىتىدا قوشھھھۇم ە تەتقىقھھھات بىھھھلەن

شۇغۇلالنغان 08 .نەپەر ماتىستېر ،ئالتە نەپەر دوكتۇر تەربىيلىگەن .ئاسپرانت
ۋە تولوق كۇرسالر ئۈچۈن تۆت پارچە دەرسلىك قولالنمىسى تھۈزىگەن-0981 .
يىلالرنىڭ باشلىرىدا  3737نەپەر بالىياتقۇ بوينى راكى ئۈسھتىدە پاتولوەىيلىھك
سىتاسھھتىكا ئانھھالىزى يۈرتھھۈزۈپ ،ئۇنىھھڭ كھھۆپ قىسھھىمى ئۇيغھھۇر ئايھھاللىرى
ئىكەنلىكىنى بايقىغان ھەمدە بالىياتقۇ بوينى راكى ئۈستىدە مەخسۇس تەتقىقات
ئېلىپ بارغان .ئۆزى يېتەك ى بولۇپ 0ې 2تەتقىقات تۈرىنى تاماملىغارن .ئۆزى
يالغۇز «شىنجا

ئۇيغۇر ئاياللىرى بالىياتقۇ بوينى راكى ئى ىھدىكى  IXVنىھڭ

SWLسىنى ئېنىقالش» قاتھارلىق بەش تەتقىقھات تھۈرىنى تامالىغھان ۋە تھۇنجى
بولۇپ ئۇيغۇر ئاياللىرنىڭ بالىياتقۇ بوينى راكىنىڭ پەيدا بولۇشى  IXVبىلەن
يۇقۇملىنىشھقا مۇناسھھىۋەتلىك ئىكەنلىكىنھھى بايقىغھھان .يەنە ئھھۆزى يېتەك ىلىھھك
قىلىپ ئېغىز بوشلۇقى راكى ،قىزىل ئۆڭگەچ راكى ،زەكەر راكھى ،مەقەت يھولى
تۇقۇلمىلىرى ئى ىدىن « VXIنىڭ  SWLسىنى ئېنىقالش» قاتارلىق سھەككىز
تەتقىقات تۈرىنى نەتىجىلىك تاماملىغان .ئىنەىلىزچە ،خەنھزۇچە ۋە ئانھا تىلھدا
 41پارچىدىن ئارتۇق ئىلمى

ماقالە ئھېالن قىلھدۇرغان 21 ،پارچىھدىن ئھارتۇق

ماقالىسھھى خەلقئھھارالىق ۋە دۆلەتلىھھك نۇقتىلى ھق ژۇرنھھالالردا ئھھېالن قىلىنغھھان.
بۇالرنىڭ ئۈچ پارچىسى  DCHدا ،ئھالتە پارچىسھى ئامېرىكىھدىكى  DUnlodUدا،
 01پارچىسھھى جۇڭگھھو پەن-تېخنىكھھا ئىلمىھھ

ماقھھالىلەر سھھانلىق ئىسھھكىالتىدا

ساقلىنىۋاتىدۇ .ئۇنىڭ تەتقىقات نەتىجىلىرىدىن «بالىياتقۇ راكى پەيدا بولھۇش
سەۋەبىدىن مولىكۇال پاتىلوەىيسھى بھويى ە تەتقىھق قىلىھش» قاتھارلىق ئىلمىھ
تەتقىقھھاتلىرى ئھھايرىم-ئھھايرىم  -3113ۋە -3117يىلھھى شھھىنجا
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تەرەققىياتى بويى ە -2دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشكەن .قالغان بەش پارچىسى
دۆلەتلىك ھەم ئاپتونوم رايونلۇق كەسپى

ئورۇنالر تەرىپىھدىن مۇكاپاتالنغھان.

ئۇنىڭ بىر پارچە ماقالىسى ئامېرىكىدىكى «( » UcdaCراك) ئىلمىھ

ژۇرنىلىھدا

ئېالن قىلىنغاندىن كېيىن -0992 ،ۋە -0996يىللىرى ئامېرىكلىدا تەتقىقھات ى
بولھھھۇپ ئىشھھھلىگەن ھەم زور نەتىھھھجە قازانغھھھان .ئھھھۇ ئامېرىكىھھھدا كېسھھھەللىك
توقۇلمىسىنى كۈزەتكەندە ئۇنىڭ پەيدا بولۇشىنىڭ ئادەم توپ ىسھىمان ۋرۇسھى
( )IXVبىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى بايقىغان .ئۇ بھۇ تھۈرنى ئامېرىكىھدا
داۋاملىق تەتقىق قىلىشقا تەكلىپ قىلىنغھان بولسھىمۇ لھېكىن ۋەتىھنىگە قايتىھپ
كەلھھھگەن .ئھھھۇ ھھھھازىرمۇ بھھھۇ جەھەتتىكھھھى تەتقىقھھھات ھەم ئوقۇتھھھۇش بىھھھلەن
شۇغۇلالنماقتا.

 .49مەدىنە ئابلىكىم

نەزىھھرىيە فىزىكھھا ساھەسھھىدىكى تھھۇنجى ئۇيغھھۇر ئايھھال ئھھالىم ،جۇڭگھھو
پەنلەر ئاكادېمىيىسى يھۇقىرى ئېنىھرتىيە تەتقىقھات ئورنىھدىكى دوكتھۇر ئاشھتى
ئىلمى

ئۇنۋانىغا ئىھگە تھۇنجى ئايھال تەتقىقھات ى مەدىھنە ئھابلىكىم ئۈرۈم ىھدە

تۇغۇلغھھھان-0986 .يىلھھھى شھھھىنجا

پېھھھداتوەىكا ئۇنىۋېرسھھھىتېتىنىڭ فىزىكھھھا

فاكولتېتىغا قۇبۇل قىلىنغان-0991 .يىلى دۆلەتلىك ئاسپرانتلىق ئىمتىھانىدىن
ئۆتۈپ ،شىنجا

ئۇنىۋېرسىتېترىنىڭ فىزىكھا فاكولتېتىنىھڭ نەزىريىھۋى فىزىكھا

مەيدان نەزىريىسى بويى ە ئاسپرانتلىققا قوبھۇل قىلىنغھان .ئوقھۇش جەريانىھدا
ئىلگىرى-ئاخىرى بولۇپ بېيجىڭ يۇقىرى ئېنىرتىيە تەتقىقات ئھورنى ،بېيجىھڭ
ئۇنىۋېرسىتېتى ،شاڭخەي شەرقى

جۇڭگو پېداتوتىكا ئۇنىۋېرسھتېتى قاتھارلىق

بىلىميۇرتلىرىغھھا بېرىھھپ ماتېرىيھھال توپلىغھھان ھەمھھدە نەنھھكەي ئۇنىۋېرسھھتېتىدا
ئې ىلغھھان خەلقئھھارالىق ئىلمىھھ

مۇھھھاكىمە يىغىنىغھھا قاتناشھھقان-0994 .يىلھھى

ئاسپرانتلىقنى تۈتۈتھۈپ ،ئىتالىيىھدىكى خەلقئھارا فىزىكھا نەزىريىسھى تەتقىقھات
مەركىزىدە بىردىن بىر جۇڭگولۇق ئوقۇغۇچى سۈپىتىدە بىر يىھل ئوقۇغھان .بھۇ
جەريانھھدا ئەنگىلىھھيە دورخھھام ئۇنىۋېرسھھىتېتىنىڭ دوكتۇرلھھۇق ئىمتىھانىھھدىن
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ئۆتھھۈپ-0995 ،يىلھھدىن -3111يىلھھى -7ئھھايغى ە بھھۇ مەكتەپنىھھڭ ئاساسھھى
زەررى ىھھلەر فىزىكھھا ئىلمھھى بھھويى ە دوكتۇرلۇقتھھا ئوقۇغھھان .ئوقۇشھھجەريانىدا
ئىتالىيىھھھھدە ئې ىلغھھھھان ئىككھھھھى قېتىملىھھھھق يھھھھازلىق كۇرسھھھھقا ،جۇڭگھھھھو،
شھھھوتالندىيە ،فرانسھھھىيە ۋە ئەنگىليىھھھدە ئې ىلغھھھان خەلقئھھھارالىق ئاساسھھھى
زەررى ىلەر ئىلمى

مۇھاكىمە يىغىنىلىرىغھا قاتناشھقان .ئھۇ دوكتۇرلھۇق ئوقھۇش

جەريانىھھدا تەتقىھھق قىلىھھپ ئىزدىنىھھپ « PORSOW-IWHDنىھھڭ چېگرالىھھق
مھھھودېلى ۋە ئۇنىھھھڭ ئھھھۇلتىرا سھھھممېتېرىك كېڭەيتىلىشھھھى» نھھھاملىق ئوقھھھۇش
پۈتتۈرۈش دېسرتاتسىيسىنى ياقالپ ،ئەنگىلىيە نەزىريىۋى فىزىكا ساھەسىدىكى
باھالىغۇچىالرنىھھھڭ يھھھۇقىرى باھاسھھھىغا ئېرىشھھھىپ 39 ،يېشھھھىدىال ئاساسھھھى
زەررى ىلەر ئىلمى بويى ە ئۇيغۇرالر ئى ىدىن چىققان تۇنجى دوكتۇرلۇق ئىلمى
ئۇنۋانىغھھا ئېرىشھھكەن ئوقۇغھھۇچى بولھھۇپ قالغھھان .ئۇنىھھڭ دوكتۇرلھھۇق ئىلمى ھ
ماقالىسھھى خەلقئھھارالىق «ھھھازىرقى زامھھان» ژۇرنىلىھھدا ئھھېالن قىلىنغھھان .ئھھۇ
يېتەك ىسىنىڭ تەكلىپى بويى ە ئەنگىلىيىدە يەنە يېرىم يىھل تەتقىقھات بىھلەن
شۇغۇلالنغان .بۇ جەرياندا مەملىھكەت ئى ھى ۋە خەلقئھارالىق ژۇرنھالالردا يەتھتە
پھھارچە ئىلمى ھ

ماقھھالە ئھھېالن قىلغھھان .بھھۇالردىن ئىككھھى خەلقئھھارالىق ئىلمى ھ

يىغىنالردا ئوقۇلۇپ ،يىغىن ئىلمى

ماقالە توپلىمىغا كىرتۈزۈلگەن-3111 .يىلى

چەتئەلھھدىن قايتىھھپ كېلىھھپ -3113يىلغىھھ ە جۇڭگھھو پەنھھلەر ئاكادېمىيىسھھى
يۇقىرى ئېنىرتىيە فىزىكا تەتقىقات ئورنىدا دوكتھۇر ئاشھتى تەتقىقھات خىزمىتھى
ئۇنۋانىغھھا ئېرىشھھكەن.

بىھھلەن شھھۇغۇلالنغان ھەمھھدە دوكتھھۇر ئاشھھتى ئىلمىھھ

شۇنىڭدىن باشالپ ئۇ مۇشۇ ئورۇنھدا تەتقىقھات ى بولھۇپ ئىشھلەپ كەلمەكھتە.
مەدىنە ئابلىكىم جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيىسى يۇقىرى ئېنىرتىيە فىزىكا
تەتقىقات ئورنىدا ئىشلىگەندىن بۇيان بارلىقىنى تەتقىقات ئىشلىرىغا بېغىشالپ،
جاپھھادىن قورقمھھاي ئىزدىنىھھپ ،خەلقئھھارالىق ئىلمى ھ
ئىلمى

ژۇرنھھالالردا بەش پھھارچە

ماقالە ئېالن قىلدۇردى LED .خەلقئارالىق ھەمكھارلىق تۇرۇپپىسھىدىكى

 011نەپەر ئالىمنىھھڭ بىھھرى بولۇشھھتەك يھھۇقىرى ئىلمىھھ

ئۇنۋانغھھا ئېرىشھھتى.

مەدىنە ئابلىكىم دۆلەت ئى ى-سىرىتىدىكى ئوقھۇش ھاياتىھدا تۇاڭجھۇ ئوقھۇش
مۇكاپاتى ،شاۋداۋ-كاڭيى ئوقۇش مۇكاپھاتى ،دورخھام ئۇنىۋېرسھىتېتى ئوقھۇش
مۇكاپاتى ،دورخام ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بروۋن ئوقۇش مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن .ئھۇ
ئاسھھھپرانتلىق ۋە دوكتۇرلھھھۇق ئوقۇشھھھى جەريانىھھھدا يەنە تەتقىقھھھات بىھھھلەن
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شھھۇغۇللىنىپال قالماسھھتىن ،بەلكھھى ،بھھاكالۋۇرلۇق ئوقۇۋاتقھھان ئوقۇغۇچىالرنىھھڭ
مېخانىكھھا ،كۋانھھت مېخانىكىسھھى ،كھھومپلكس ئۆزتەرتھھۈچى فۇنكسھھىيە قاتھھارلىق
پەنلەرنىڭ ياردەم ى ئوقۇتقۇچىسى بولغان .ئۈچ دوكتۇر ئاسھپرانتنىڭ ئوقھۇش
يھھۇقىرى نوپۇزلھھۇق فىزىكھھا ژۇرنىلھھى

پۈتتھھۈرۈش جۇڭگھھودا چىقىھھدىغان ئە

«يھھۇقىرى ئېنېھھرتىيە فىزىكىسھھى ۋە يھھادرو فىزىكىسھھى» ژۇرنىلىنىھھڭ ئىنگىلىھھز
تىلىھھدا ئھھېالن قىلىنىھھدىغان ماقالىلەرنىھھڭ تەكشھھۈرۈش-بېكىھھتىش خىھھزمىتىگە
تەيىنلەنگەن .ئۇ يەنە يېقىندا چەتئەلدىكى بىر قىسىم تەتقىقھات ئىنىسھتۇتلىرى
تەرىپىدىن ھەمكارلىق تەتقىقاتىغا قاتنىشىشقا تەكلىپ قىلىنغان.

 .51مەمتىمىن غېنى

ئۇيغۇرالر ئى ىھدىن تھۇنجى بولھۇپ سھانائەت پەنلىھرى دوكتھۇر ئاشھتى
ئۇنۋانىغا ئېرىشكۈچى ،شىنجا

ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ،ماشىنىسازلىق

قۇرلھھۇش كەسھھپى ئىلمىنىھھڭ باشالم ىسھھى ،ماتسھھتىر ئاسھھپرانت يېتەك ىسھھى،
تەجىربە ۋە ھېسابالش مېخانىكىسى تەتقىقات ئورنىنىڭ مۇدىرى ،ماشىنىسازلىق
قۇرۇلھھھۇش ئىنىسھھھتىتۇتىنىڭ مۇئھھھاۋىن مھھھۇدىرى ،غەربىھھھ

شھھھىمال سھھھانائەت

ئۇنىۋېرسھھىتېتىنىڭ -5فھھاكولتېتى (ئھھايروپىالن فھھاكولتېتى) نىھھڭ قوشھھۇم ە
پروفېسسھھورى ،يھھاپونىيە توكيھھو پەن-تېخنىكھھا ئۇنىۋېرسھھىتېتىنىڭ تەكلىپلىھھك
پروفېسسورى ،شىئەن قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ياردەم ى دوكتۇرى مەمتىمىن
غېنى -0958يىلى -0ئايدا ئۈرۈم ىدە تۇغۇلغان-0982.يىلى شىنجا

سھانائەت

ئىنىسھھھتىتۇتىنىڭ ماشىنىسھھھازلىق كەسھھھپىنى پۈتتھھھۈرۈپ ،مەزكھھھۇر ااكولتېتتھھھا
ئوقۇتقۇچىلىھھھق قىلغھھھان-0991 .يىلھھھدىن -0993يىلغىھھھ ە يھھھاپونىيە توكيھھھو
ئۇنىۋېرسھھىتېتىدا زىيھھارەت ى ئھھالىم قاتارىھھدا ئوقۇغھھان-0992 ،يىلھھدىن -0996
يىلغى ھ ە توكيھھو ئۇنىۋېرسھھىتېتىدا دوكتھھۇر ئاسھھپرانتلىقتا ئوقھھۇپ ،دوكتۇرلھھۇق
ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن ھەم -0997يىلھى بىھر يىھل شھۇ ئۇنىۋېرسھىتېتتا تەتقىقھات
بىلەن شھۇغۇللىنىپ ،ئاسھپرانت ئوقۇغۇچىالرغھا يېتەك ىلىھك قىلغھان-0999 .
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يىلھھى يھھاپونىيە پەن-تېخنىكھھا يۈكسھھەلدۈرۈش جەمىئىيىتىنىھھڭ دوكتھھۇر ئاشھھتى
ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن.
مەمھھتىمىن غېنھھى يھھاپونىيە-جۇڭگھھو ئامھھادا پەن-تېخنىكھھا تەتقىقھھات
مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن .قايتىپ كەلگەندىن كېيىن يەنە ياپونىيىنىھڭ «دۆلەتھكە
قايتقان چەتئەللىك تەتقىقھات ىالر مۇكاپھاتى» نھى ئالغھان ھەم ئھۆز مەكتىپىھدە
پروفېسسور بولغان-0998 .يىلى توكيو شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن «شىنجاڭدىكى
چەتئەلدە ئوقۇۋاتقانالرنىھڭ ئىلمىھ

دوكھالت يىغىنھى» ئىجىھرائىيە ھەيىتىنىھڭ

رەئىسى بولغان .تھۆت قېھتىم خەلقئھارا يىغىننىھڭ رەئىسھى ۋە ئەزاسھى بولغھان.
قىسھھقىغىنە  01يىھھل ئى ىھھدە ئامېرىكھھا (ئھھالتە قېھھتىم) ،ئىتھھالىيە ،تېرمھھانىيە،
كانھھادا ،ھىنھھدىنوزىيە ،كورىيە،يھھاپونىيە (بەش قېھھتىم) ،شھھياڭگا

(ئىككھھى

قېھھتىم) ،جۇڭگھھو (ئھھالتە قېھھتىم) قاتھھارلىق دۆلەت ۋە رايھھونالردا ئۆتكھھۈزۈلگەن
خەلقئارالىق ئىلمى

يىغىنالرغھا قاتنىشھىپ ،بھۇ يىغىھنالردا «سھىنىك كاربونھات

دان ىلىھھرى بىھھلەن چىڭىتىلغھھان ئھھاليۇمىن قېتىشمىسھھىنىڭ بۇزۇلۇشھھىنى ئانھھالىز
قىلىش» قاتارلىق  31نەچ ە پارچە ئىلمى
جۇڭگھھودىكى دۆلەتلىھھك ئىلمى ھ
ئىلمىھھ

ماقالىسھىنى ئوقۇغھان .يھاپونىيە ۋە

يىغىنالرغ ھا قاتنىشھھىپ  31پارچىھھدىن ئھھارتۇق

ماقھھالە ئوقۇغھھان .يۇقھھارقى ماقالىالرنىھھڭ ھەممىسھھى دۆلەت ئى ھھى-

سھھھىرىتىدىكى كەسپداشھھھلىرىنىڭ يھھھۇقىرى باھاسھھھىغا ئېرىشھھھكەن .ئھھھۇ يەنە
خەلقئھھھھارادىكى نوپۇزلھھھھۇق ئىلمىھھھھ
پارچىدىنئارتۇق ئىلمى

ژۇرنھھھھالالر ۋە ئىلمىھھھھ

تھھھھوپالمالردا 61

ماقالە ئېالن قىلدۇرغان .بھۇ ماقالىلەرنىھڭ كۆپىن ىسھى

خەلقئھھارادىكى نۇقتىلىھھق ماقھھالىلەر تىزىملىكىھھدىن ئھھورۇن ئالغھھان .ئھھۇ يەنە
«اليىھىھھلەش ۋە ئانھھالىز قىلىشھھقا ئىشھھلىتىلىدىغان چھھو

كۆلەملىھھك ھېسھھابالش

مېخانىكھھا سېستىمىسھھىنى ئھھې ىش قاتھھارلىق ياپونىينىھھڭ تھھۆت چھھو
تھھۈرىگە ۋە دۆلەت تەبىئىھھھ
ئورۇنالرنىڭ ئۈچ چو

تەتقىقھھات

پەن-تېخنىكھھھا فۇنھھدىنىڭ ۋە باشھھھقا دۆلەتلىھھھك

تەتقىقات تۈرىگە قاتنىشىپ ،بۇالرنىھڭ كھۆپ قىسھىمىنى

مۇۋاپىقىيەتلىھھك ئورۇنلىغھھان .مەمھھتىمىن غېنھھى يەنە ئھھۆز يېنىھھدىن  511مىھھڭ
يۈەندىن ئارتۇق پۇل چىقىرىپ «تەجرىبە ۋە ھېسابالش مېخانىكىسى تەتقىقھات
ئورنى» قۇرۇپ تەتقىقكات ئېلىپ بارغان .ھازىر بۇ ئھورۇن مەمھتىمىن غېنىنىھڭ
بىۋاسھھتە يېتەك ىلىكىھھھدە ئىختىسھھھاس ئىگىلىرىنھھى تەربىھھھيلەش ۋە تەتقىقھھھات
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خىزمىتھھھھھى بىھھھھھلەن شھھھھھۇغۇللىنىپ ،دەسھھھھھلەپكى ئۈنھھھھھۈمگە ئېرىشھھھھھتى.

 .51مەنسۇر سابىت

شھھھھىنجا

پېھھھھداتوتىكا ئۇنىۋېرسھھھھىتېتى جھھھھۇغراپىيە ۋە سھھھھاياھەت

ئىنىسھھتىتۇتىنىڭ پروفېسسھھورى ،ماتىسھھتىر يېتەك ىسھھى ،شھھىنجا
ئۇنىۋېرسھھىتېتى جھھۇغراپىيە ۋە سھھاياھەت ئىنىسھھتىتۇتى ئىلمىھھ
ئەزاسى« ،سەنشى ئۇنىۋېرسھىتېتى ئىلمىھ
شىنجا

جۇغراپىيە ئىلمى

پېھھداتوتىكا
كومىتېتىنىھھڭ

ژۇرنىلھى»نىھڭ تەھرىھر ھەيئىتھى،

جەمىئىيىتىنىڭ ئەزاسى مەنسۇر سابىت -0962يىلھى

-8ئايدا ئونسۇ ناھىيىسىنىڭ قىزىل يېزىسىدا تۇغۇلغان-0982 .يىلھى شھىنجا
ئۇنىۋېرسھھھىتېتى جھھھۇغراپىيە فھھھاكولتېتىنى پۈتتھھھۈرۈپ ،شھھھىنجا

پېھھھداتوتىكا

ئۇنىۋېرسىتېتى جۇغراپىيە ۋە ساياھەت ئىنىستىتۇتىغا تەقسىم قىلىنغان-0995 .
يىلھھھدىن -0998يىلغىھھھ ە سەنشھھھى پېھھھداتوتىكا ئۇنىۋېرسھھھىتېتىدا رايھھھونالر
جۇغراپىيسى بويى ە ماتستىر ئاسھپرانتلىقتا ئوقۇغھان-3111 .يىلىھدىن -3113
يىلغى ھ ە بېيجىھھڭ پېھھداتوتىكا ئۇنىۋېرسھھىتېتىدا ئىككھھى يىھھل تەربىھھيلەنگەن.
مەنسۇر سابىت رايونالر جۇغراپىيسى ۋە قۇرغاق رايھون بوسھتانلىق ھەققىھدىكى
ئىلمى
تەبىئى

تەتقىقات خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇپ ،ئىلگىھرى-كېھيىن بولھۇپ دۆلەت
پەن فۇندى ۋە ئاپتونوم رايون تەبىئى

پەن فۇندىنىڭ ئھۈچ تەتقىقھات

تۈرىگە رىياسەت ىلىك قىلىپ تاماملىغان .بېيجىڭ پېھداتوتىكا ئۇنىۋېرسھىتېتى
رىياسھھەت ىلىك قىلغھھان دۆلەتنىھھڭ نۇقتىلىھھق تەتقىقھھات تھھۈرىگە ۋە شھھىنجا
پېھھداتوتىكا ئۇنىۋېرسھھىتېتى رىياسھھەت ىلىك قىلغھھان ئھھاپتونوم رايونىمىزنىھھڭ
نۇقتىلىق تەتقىقات تۈرىگە قاتناشقان .تەتقىقات جەريانىھدا ئھۆتەن دەرياسھى-
كۇچھھھار دەرياسھھھى بوسھھھتانلىقىدىكى نوپھھھۇس ،تېرىلغھھھۇ يەر ،سھھھۇ بھھھايلىقى،
ئېكىلھھوتىيە ۋە مۇھىتنىھھڭ ئۆزتىرىشھھىنى نۇقتىلىھھق تەتقىھھق قىلىھھپ ،مەزكھھۇر
رايوننىڭ بايلىقالردىن مۇۋاپىق پايھدىلىنىش،ئېكىلوتىيىنى قوغھداش ۋە خەلھق
ئىگىلىكىنى سىجىل تەرەققى قىلدۇرۇشنى ياخشى ئاسھاس بىھلەن تەمىھنلىگەن.
جۇڭگھھھودىكى «جھھھۇغراپىيە ئىلمھھھى»«،ئىجتىمھھھائى
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ئىلمھھھى»« ،تەبىئىھھھ
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ئھھھاپەت ئىلمھھھى»« ،جۇڭگھھھو قۇملھھھۇقلىرى ئىلمھھھى»،

«رايونالرنى ئې ىۋېتىش ۋە تەتقىقات»«،قۇرغاق رايونالر بايلىقى ۋە مۇھىت»،
«قۇرغاق رايونالر يېھزا ئىگىلىھك تەتقىقھاتى»« ،قۇرغھاق رايھونالر تەتقىقھاتى»
قاتھھارلىق نۇقتىلىھھق ژۇرنھھالالردا  41پارچىھھدىن ئھھارتۇق ئىلمىھھ
قىلغھھھان .بىھھھر پھھھارچە ماقالىسھھھى ئھھھاپتونوم رايونلھھھۇق تەبىئىھھھ

ماقھھالە ئھھېالن
پەن ئىلمھھھى

ماقالىلىرىنى باھاالشتا -3دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشكەن .بىر پارچە ماقالىسى
-5نۆۋەتلىھھك ياشھھالر ئىلمىھھ

مۇھھھاكىمە يىغىنىھھدا -2دەرىجىلىھھك مۇكاپاتقھھا

ئېرىشكەن .ئۇنىڭ يەنە خەلق نەشرياتى ،مائارىھپ نەشھرىياتى ،پەن-تېخنىكھا
نەشرىياتى تەرىپىدىن  21پارچىدىن ئھارتۇق تەرجىھمە كىتھابلىرى ۋە ئىجھادى
كىتابلىرى نەشر قىلىنغان .ئۇ جۇڭگو ئالى
جۇڭگھھو جۇغراپىيسھھى دەرسھھلىكىنىڭ شھھىنجا

مائارىپ نەشھرىياتى نەشھر قىلغھان
قىسھھىمىنى يېزىشھھقا قاتناشھھقان.

مەنسھھۇر سھھابىت ئوقۇتھھۇش ۋە تەتقىقھھات جەھەتھھتە كۆرىنەرلىھھك نەتىجىلەرنھھى
قولغا كەلتۈرتەنلىكى ئۈچۈن شھىنجا

پېھداتوتىكا ئۇنىۋېرسھىتېتىنىڭ تھۇنجى

نۆۋەتلىھھك تەتقىقھھات جەھەتتىكھھى ئاالھىھھدە تەكلىھھپ قىلىھھش ئورنىغھھا تەكلىھھپ
قىلىنغان.

.52مۇرات مىجىت

ئازادلىق ئارمىيە -474دوختۇرخانىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ،قوشۇم ە
يۈرەك سىرتقى ئۆسمە بۆلۈمنىھڭ مھۇدىرى ،مھۇدىر ۋراچ مھۇرات مىجىھت -0956
يىلى ئۈرۈم ىدە تۇغۇلغان .ئۇ جۇڭگو ۋراچھالر جەمىئىيىتھى يھۈرەك قھان تومھۇر
تاشھھقى كېسھھەللىكلەر شھھۆبە جەمىئىيىتھھى قاتھھارلىق مەملىكەتلىھھك ،ئھھاپتونوم
رايونلۇق ئھوننەچ ە كەسھپى

جەمىئىيەتلەرنىھڭ ئەزاسھى ۋە دائىمىھ

ئەزاسھى.

ئۇنىڭ ئالتە پارچە ماقالىسى خەلقئارا ئىلىھم-پەن ساھەسھىدە ئالماشھتۇرۇلغان.
تەكلىپكە بىنائەن ئىلەىرى-كېيىن ياۋروپادىكى ئالتە دۆلەتكە بېرىھپ خەلقئھارا
ئىلىم-پەن ئالماشتۇرۇشقا قاتناشقان .ئۇ جۇڭگھو-ئامېرىكھا يھۈرەك قھان تومھۇر
كېسھھەللىكلىرى بھھويى ە يېڭھھى پەن-يېخنىكھھا تەتقىقھھات يىغىنىنھھى بىھھر قېھھتىم
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ئۇيۇشتۇرغان-0989 .يىلى ئۇنىھڭ «ئھۆپكە قھاپلىق قھۇرتى ئىششھىقىنى پۈتھۈن
ئېلىۋېتىش ئوپېراتسىيسى تەتقىقاتى» دېگەن ئىلمى

ماقالىسھى جۇڭگھو خەلقھى

ئھھھازادلىق ئارمىيسھھھى تەرىپىھھھدىن پەن-تېخنىكىھھھدا ئىلەىھھھرلەش بھھھويى ە -4
دەرىجىلىك مۇكاپاتقھا ئېرىشھكەن-3113 .يىلھى «ئھو

تەرەپ ئھوخرەك ئاسھتى

ۋېنھھا قھھان تومۇرىغھھا نەيھ ە كىرتھھۈزۈپ ،مھھېڭە تھھالالش خارەكتېرىلىھھك ئوكھھۇل
قويھھۇش تېخنىكىسھھىنىڭ ئاساسھھى ۋېنھھا تومھھۇرى ئوپېرتاسھھىيىدە قوللىنىلىشھھى»
ماقالىسى ئاپتونوم رايھون بھويى ە پەن-تېخنىكىھدا ئىلگىھرلەش

دېگەن ئىلمى

مۇكاپاتىغھھھھا ئېرىشھھھھكەن-3114 .يىلھھھھى «ئۇيغۇرالرنىھھھھڭ  CLLPئايالنمھھھھا
ئوپېراتسىيسھھھى مەزتىلىھھھدە قھھھان قېتىھھھپ قېلىشھھھنى تەكشھھھۈرۈش ۋە ئۇنىھھھڭ
ماقالىسھھى ئھھازادلىق

كىلىنكىلىھھق ئەھمىيتھھى» قاتھھارلىق ئىككھھى پھھارچە ئىلمى ھ

ئھھھارمىيە پەن-تېخنىكىھھھدا ئىلگىھھھرلەش بھھھويى ە -2دەرىجىلىھھھك مۇكاپاتقھھھا
ئېرىشكەن.

 .53مۇھەممەد تۇردى

ئورمان ىلىق ئالى

ئىنژېنىرى مۇھەممەد تۇردى -0955يىلھى -00ئايھدا

كېھھرىيەدە تۇغۇلغھھان-0972 .يىلھھدىن -0977يىلغىھ ە شھھىنجا
ئىنىستىتۇتىنىڭ ئورمھان ىلىق كەسھپىدە ئوقھۇپ ،شھىنجا

يېھھزا ئىگىلىھھك

ئورمھان ىلىق پەن-

تېخنىكا ئاكادېمىيسىگە تەقسىم قىلىنغان .بۇ ئورۇندا -0985يىلغى ە مەخسۇس
ئىقتىسھھادى
شىنجا

ئورمھھانالرنى تەتقىھھق قىلىھھش بىھھلەن شھھۇغۇلالنغان .بھھۇ جەريانھھدا

باداملىرىنىھڭ تارقىلىشھى ۋە ئۇالرنىھڭ ئاساسھى

تھۈرلىرىنى ئېھنىقالپ

چىقىھھش ،ئۆزئھھارا چاڭلىشھھااليدىغان ئەال سھھورتالرنى تھھالالش،ئىلمى

ئۇسھھۇلدا

تىكىھھھپ ئۆسھھھتۈرۈش قاتھھھارلىق تەتقىقھھھت بىھھھلەن شھھھۇغۇللىنىپ ،شھھھىنجاڭدا
ئۆستۈرۈلىۋاتقان ۋە تەبىئى

تارقىلىپ ئۆسكەن بادامالرنىھڭ ئھۈچ خىھل ئەسھلى

تۈرى ،بەش خىل ئۆزتەرتىلگەن كەنجى تھۈرى ۋە  41تھۈردىن ئھارتۇق سھورتى
بارلىقىنى ئېنىقالپ چىققھان ۋە بھۇ ھەقھتە مەخسھۇس ئىلمىھ
بېرىپ «شىنجا

تەتقىقھات ئېلىھپ

باداملىرى» ناملىق كىتابنى نەشر قىلغان .شىمالى
75

شىنجاڭدا

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

تارباغىتھھاي بھھاربۇلۇق تېغىھھدىكى ئىپتىھھدائى

يھھاۋا بھھادامزارلىقنى مەخسھھۇس

تەكشۈرۈپ چىققاندىن كېھيىن ،بھۇ يەرنھى تەبىئىيلىكھى قوغدىلىھدىغان رايھون
قىلىپ قۇرۇپ چىقىش توغرىسىدا ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىگە دوكھالت
يېزىھھپ ،يھھاۋا بھھادامزارلىقنى مەخسھھۇس قوغدىلىھھدىغان رايھھون قىلىھھپ قۇرۇشھھقا
ئاسھھاس ياراتقھھان ۋە شھھىنجاڭدىكى بادامالرنىھھڭ تھھۈرلىرى بىھھلەن ھەر خىھھل
سورتلىرىنى يەركەنگە يىغىپ ،سورتلۇق باغ ا قۇرۇپ 03 ،خىھل ئەال سھورتنى
تالالپ چىقىپ ،شىنجاڭدا ئەال سورتلۇق بادامنى كېڭەيتىشكە ئاسھاس سھالغان.
-0982يىلھھدىن -0984يىلىغىھھ ە لەنجھھۇ ئۇنىۋېرسھھىتېتىدا ئېكىلھھوەىيە ئىلمھھى
بويى ە ،بېيجىڭ ئورمان ىلىق ئۇنىۋېرسىتېتىدا بىئولوتىيە ئىلمى بويى ە بىلىم
ئاشۇرغان.
مۇھەممەد تھۇردى -0991يىلھدىن باشھالپ ئورمھان ىلىق پەن-تېخنىكھا
كېڭەيھھتىش بھھاش پونكىتىنىھھڭ مۇئھھاۋىن ئھھالى

ئىنژېنېھھرى ،ئھھالى

ئىنژېنېھھر،

پونكىت باشلىقى ۋە پھارتىيە ياچېيكىسھىنىڭ شۇجىسھى بولغھان .بھۇ جەريانھدا
ئورمھھان ىلىق پەن-تېخنىكھھا ئىشھھلىرى ئۈچھھۈن زور كھھۈچ چىقارغھھان .خھھوتەن،
قەشھھقەر قاتھھارلىق ۋىاليەتلەرنىھھڭ قھھۇم تىزتىنلەشھھتىكى ئەمىلىھھ

ئەھھھۋالىنى

تەكشھھھۈرۈپ ،بھھھۇ رايونالرنىھھھڭ قھھھۇم تىھھھزتىنلەش پىھھھالن اليىھىسھھھى ،تۇمھھھا
ناھىيىسىنىڭ پەن-تېخنىكا ئھارقىلىق نھامراتلىقتىن قۇتۇلھۇش تۈرىنىھڭ پىھالن
اليىھىسھھھىنى تھھھۈزۈپ چىقىشھھھقا مەسھھھىئۇل بولغھھھان .ئامېرىكھھھا ،قازاقىسھھھتان،
ئۆزبەكىستان قاتارلىق دۆلەتلەرتە بېرىپ پىستە بادام ،ئامېرىكھا قھارا يھاڭىقى،
تىكەنسىز جىغان قاتارلىق مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ ئەال سورتلىرىنى كىرتۈزۈپ،
شھھىنجاڭدا تەجھھرىبە قىلىھھپ كېڭەيھھتكەن ھەم كېڭەيتىشھھكە تېخنكھھا جەھەتھھتىن
يېتەك ىلىك قىلغان .مەخسۇس ئەال سورتلۇق ئىقتىسھادى

ئورمھانالرنى ئىلمىھ

ئۇسھھھۇلدا ئۆسھھھتۈرۈش ھەققىھھھدىكى پىالسھھھتىنكىدىن  5111دىھھھن كھھھۆپرەكنى،
تەربىھھھيلەش قولالنمىسھھھىدىن  01مىڭھھھدىن ئوشھھھۇقنى ئىشھھھلەپ ،شھھھىنجاڭنىڭ
ھەرقايسى جايلىرىغھا تارقاتقھان 51 .پارچىھدىن ئھارتۇق ئىلمىھ
ئېالن قىلدۇرغان« .شھىنجا

بھاداملىرى»« ،شھىنجا

ماقھالە يېزىھپ

بھاغۋەن ىلىكى»« ،ئەال

سورتلۇق بادام ئۆستۈرۈش تېخنىكىسى»« ،رەسىمگە قاراپ نەشپۈت دەرىخىنى
چاتاش تېخنىكىسى» قاتارلىق كىتابالرنى يېزىپ نەشر قىلھدۇرغان« .شھىنجا
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مېۋىلىك دەرەخلىرىنى چاتاش تېخنىكىسى» دېگەن كىتھابنى تەرجىھمە قىلىھپ
نەشھھھھھر قىلھھھھھدۇرغان« .ئورمھھھھھان ىلىق پەن-تېخنىكھھھھھا مھھھھھۇۋاپىقىيەتلىرى»
دېگەنكىتابنىھھھھڭ مۇئھھھھاۋىن تۈزىگۈچىسھھھھى بولغھھھھان« .ئانھھھھار ئۆسھھھھتۈرۈش
تېخنىكىسھھى»«،خھھوتەن بھھاغۋەن ىلىكى»« ،ياڭھھاق ئۆسھھتۈرۈش تېخنىكىسھھى»
قاتارلىق كىتابالرنىڭ تەھرىرلىكىنى قىلغان« .شھىنجا

مېھۋى ىلىكى» نھاملىق

كىتابىنى نەشىرتە تاپشۇرغان0991 .يىلھدىن -3115يىلغىھ ە مەسھىئۇل بولھۇپ
ئىشلىگەن ئورمان ىلىق ۋە پەن-تېخنىكىغا دائىر  41تھۈر ئى ىھدىن يەتھتە تھۈر
مەملىكەت ۋە ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك پەن-تېخنىكا تەرەققىياتى بويى ە -3
-2،دەرىجىلىھھھك مۇكاپاتقھھھا ئېرىشھھھكەن .ئھھھۇ دۆلەت ۋە ئھھھاپتونوم رايوننىھھھڭ
ئورمھھان ىلىق سېستىمىسھھى بھھويى ە يەتھھتە قېھھتىم ئىلغھھار خىزمەت ھھى ،ئىلغھھار
باشھھھھقۇرغۇچى ،مەملىھھھھكەت بھھھھويى ە يېھھھھزا ئىگىلىھھھھك پەن-تېخنىكىسھھھھىنى
كېڭەيتىشھھھھتىكى ئىلغھھھھار شھھھھەخس بولھھھھۇپ مۇكاپاتالنغھھھھان-0988 .يىلھھھھى
«جۇڭگودىكى مەشھۇر شەخسلەر قامۇسى» شھىنجا
مۇھەممەد تۇردى ھازىر شىنجا
ئورمان ىلىق ئىلمىھ
ئىلمى

دائىمىھھھھ

پەن-تېخنىكا ئىلمى

جەمىئىيىتىنىھڭ دائىمىھ

جەمىئىيىتىنىڭ دائىمى

توپلىمىغھا كىرتھۈزۈلگەن.
جەمىئىيىتىنىڭ ئەزاسى،

ئەزاسھى ،شھىنجا

تھۈل-تىيھا

ئەزاسى ،جۇڭگو قۇرۇق مېۋىلەر جەمىئىيىتىنىڭ

ئەزاسھھھھى ،ئھھھھاپتونوم رايونلھھھھۇق پەن-تېخنىكھھھھا كومىتېتىنىھھھھڭ

تەكلىپلىك مۇتەخەسىسى ،ئاپتونوم رايونلۇق ئورمھان ىلىق سېستىمىسھى ئھالى
ئۇنۋان باھاالش كومىتېتىنىڭ دائىمى

ئەزاسى ،شىنجا

ئورمھان ىلىق ئھۇرۇق-

كھھۆچەت ئەال سھھورتلىرىنى باھھھاالپ بېكىھھتىش كومىتېتىنىھھڭ دائىمىھ
ئىقتىسادى

ئەزاسھھى،

ئورمانالر سورتلىرىنى باھاالش تۇرۇپپىسىنىڭ مەسھىئۇلى ،شھىنجا

مېھھۋى ىلىكنى تەرەققھھى قىلھھدۇرۇش ۋە ماسالشتۇرۇشھھقاد رەھبەرلىھھك قىلىھھش
تۇرۇپپىسى ئىشخانىسھىنىڭ مەسھىئۇلى ،ئھالى

ئىنژېنېھر قاتھارلىق ۋەزىپىلەرنھى

ئۆتىمەكتە.

 .54مۆمىن ھەبىبۇلال
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مۇدر ۋراچ ،دوتسېنت مۆمىن ھەبىبۇلال -0947يىلھى -8ئايھدا پى انھدا
تۇغۇلغان-0964 .يىلھدىن -0971يىلغىھ ە شھىنجا

تېببىھ

داۋاالش فاكولتېتىدا ئوقۇغان-0973 .يىلغى ە شىنجا
مەيھدانى دوختۇرخانىسھىدا ئىشھلىگەن ،ئانھدىن شھىنجا

ئۇنىۋېرسھىتېتنىڭ

فاڭساۋخۇ دېھقھان ىلىق
تېببىھ

ئىنىسھتىتۇتى

قارمىقىدىكى -0دوختۇرخانىسىنىڭ تاشقى كېسھەللىكلەر بۆلھۈمىگە يھۆتكەلگەن.
-0984يىلدىن -0985يىلى شاڭخەي -3ئۇنىۋېرسھىتېتى قارمىقىھدىكى رۇيجىھن
دوختۇرخانىسىنىڭ كۆيۈك-شەكىل تۈزەش بۆلۈمىدە بىلىھم ئاشھۇرغان .ئھۇ ئھۆز
كەسھھپىدە  31يىھھل تىرىشھھىش ئھھارقىلىق ،كۆيھھۈك-شھھەكىل تھھۈزەش جەھەتھھتە
شھھىنجاڭدىكى ئالھھدىنقى قاتھھاردىكى مۇتەخەسىسھھكە ئايالنغھھان-0995 .يىلھھى
قارىمايدا ئوت ئاپىتى يۈز بېرىپ ،نەچھ ە يھۈزلىگەن ئھادەم يارىالنغانھدا ئھۆزى
تۇرۇشھھلۇق دوختۇرخانىنىھھڭ داۋاالش تۇرۇپپىسھھىنى باشھھالپ قارىمايغھھا بېرىھھپ
نۇرغۇن بىمارنى قۇتقۇزۋالغھان .ئھۇ ھھازىرغى ە «جۇڭگھو تاشھقى كېسھەللىكلەر
ژۇرنىلى» قاتارلىق نوپۇزلۇق ژۇرنالالردا خەنزۇچە ،ئىنگىلىزچە ۋە ئانھا تىلىھدا
 05پارچىدىن ئارتۇق ئىلمى

ماقھالە ئھېالن قىلغھان-0987 .يىلھى «كۆيھۈك ۋە

ئۇنى داۋاالش» ناملىق كىتابى شىنجا

سەھىيە نەشرىياتى تەرىپىدىن« ،كۆپ

ئۇچىرايھھدىغان كېسھھەللىكلەردىن سھھوئال-جھھاۋابالر» نھھاملىق كىتھھابى شھھىنجا
پەن-تېخنىكھھھا نەشھھھرىياتى تەرىپىھھھدىن نەشھھھر قىلىنغھھھان« .ئوتتھھھۇرا ئاسھھھىيا
ئۇچھھھھۇرلىرى»« ،شھھھھىنجا

تېببىھھھھ

ئۇنىۋېرسھھھھىتېت ئىلمىھھھھ

دۇرنىلھھھھى»

قاتارلىقالرنىڭ تەھرىر ھەيئەتلىك ۋەزىپىسىنى ئۆتىگەن .مەملىھكەت ئى ىھدىكى
ئىلمىھھھ

مۇھھھھاكىمە يىغىنلىرىھھھدا ئھھھالتە قېھھھتىم ،چەتھھھئەللەردە ئۆتكھھھۈزۈلگەن

خەلقئھھارالىق يىغىھھنالردا ئھھۈچ قېھھتىم ئىلمىھھ

ماقھھالە ئوقۇغھھان-0999 .يىلھھى

كورىيەنىڭ پايتەختى سېئۇل شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئھارالىق مېدىتسھىنا،
ھۆسۈن تۈزەش مۇنەۋۋەر نەتىجىلىرىنى ئالماشتۇرۇش يىغىنىدا «تارتۇق راكىنى
كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان  41خىل كېسەللىك ئۈستىدە ئانالىز» ناملىق ماقھالىنى
ئوقۇپ ،مۇتەخەسىسلەرنىڭ يۇقىرى باھاسىغا ئېرىشكەن-3111 .يىلى ئىتھالىيە
ئۆتكھھۈزۈلگەن -4نۆۋەتلىھھك خەلقئھھارالىق جۇڭگھھوچە ،غەرب ىنھھى بىرلەشھھتۈرۈپ
داۋاالشتىكى مۇنەۋۋەر نەتىجىلەرنى ئالماشتۇرۇش يىغىنىھدا «يۇقۇمالنغھان قھان
فېرمىسى ئارقىلىق زەھەرلەنھگەن ئېغىھر كېسھەلنى داۋاالپ قۇتقھۇزۇش» نھاملىق
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ماقالىسىنى ئوقۇپ ،ئالىم-مۇتەخەسىسلەرنىڭ يۇقىرى باھاسىغا ئېرىشھكەن ھەم
تەكلىپكە بىنائەنفرانسىيە ،شۋېتسارىيە قاتارلىق دۆلەتلەردە زىيھارەتتە بولغھان.
«قوشكېزەكلەرنىڭ تېرىسىنى كۆچھۈرۈش ئھارقىلىق ئېغىھر كۆيھۈكنى داۋاالش»
ناملىق ماقالىسى خەلقئارالىق يىغىنغا تالالنغان.
مھھۆمىن ھەبىبھھۇلال ئۆزىنىھھڭ بىرقاتھھار خىھھزمەت نەتىجىلىھھرى ئھھارقىلىق
-0990يىلى شىنجا

تېببى

ئۇنىۋېرسىتېتى كىلىنكىلىق داۋاالش فاكولتېتىنىڭ

مۇدىرلىقىغھھھھا-0992 ،يىلھھھھى ئىنىسھھھھتىتۇت قارىمىقىھھھھدىكى -0دوختۇرخانھھھھا
پارتكومىنىھھھھڭ مۇئھھھھاۋىن سھھھھېكرىتارلىقىغا تەيىھھھھنلەنگەن .ھھھھھازىر مەزكھھھھۇر
ئۇنىۋېرسھھھھىتېت جۇڭگھھھھو تېبھھھھابىتى ئىنىسھھھھتىتۇتى پارتكومىنىھھھھڭ مۇئھھھھاۋىن
سېكرىتارلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتىمەكتە.

 .55مىجىت خۇدابەردى

شھھىنجا

ئۇنىۋېرسھھىتېتى جھھۇغراپىيە فاكولتېتىنىھھڭ سھھابىق مھھۇدىرى،

پروفېسسور مىجىت خھۇدابەردى -0926يىلھى -03ئايھدا ئۈرۈم ىھدە تۇغۇلغھان.
-0952يىلى شھىنجا

ئۇنىۋېرسھىتېتىنىڭ بىئھوخىمىيە فھاكولتېتىنى پۈتتھۈرۈپ،

شۇ مەكتەتە  48يىل ئىشلەپ-3114 ،يىلى پېنسىيىگە چىققان .ئۇ ئۆسۈملۈكلەر
جۇغراپىيسى ،ئېكىلوتىيسى ،تۈركۈمشۇناسلىقى ،يېپىن ا ئۆسۈملۈكلەر ،قۇرغاق
رايھھون ئۆسھھۈملۈكلىرى قاتھھارلىق ئھھوننەچ ە تۈرلھھۈك دەرسھھلەرنى ئھھۆتكەن .ئھھۇ
خەنھھھزۇ ،رۇس ،ئىنگىلىھھھز ۋە ئانھھھا تىلىغھھھا پىششھھھىق بولھھھۇپ ،جھھھۇغراپىيە ۋە
بىئولھھوتىيىگە دائىھھر  00پھھارچە ئھھالى

مەكھھتەپ دەرسھھلىكىنى ئۇيغھھۇر تىلىغھھا

تەرجىھھمە قىلىھھپ ،نەشھھر قىلھھدۇرغان .ئھھالتە پھھارچە دەرسھھلىك كونسھھىپىكىنى
تۈزىگەن .مەملىكەتلىك بىر تۇتاش دەرسلىك «ئۆسۈملۈكلەر جۇغراپىيسى» نى
تۈزۈشھھكە قاتناشھھقان .مىجىھھت خۇدابەردىنىھھڭ قۇرغھھاق رايھھون ئۆسھھۈملۈكلىرى
جۇغراپىيسھھى ئېكىلوتىيسھھى ۋە ئھھۇالردىن پايھھدىلىنىش ،قوغھھداش جەھەتتىكھھى
نەتىجىلىھھرى بىھھر قھھان ە بوشھھلۇقنى تولھھدۇرۇپ ،جەمىئىيەتھھتە ئىجتىمھھائى
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ئۈنھھھۈم يھھھاراتتى .كەسپداشھھھلىرى ۋە ئوقۇغھھھۇچىلىرى بىھھھلەن داال

تەكشۈرۈشھھى ئېلىھھپ بېرىھھپ ،شھھىنجاڭنىڭ  3011تھھۈردىن ئھھارتۇق ئۆسھھۈملۈك
ئەۋرىشھھكىلىرىنى توپلىھھدى ھەم شھھۇ ئاساسھھتا نۇرغھھۇن ئەسھھەرلەرنى يېزىھھپ،
شىنجا

فلورىسى ،يېپىن ا ئۆسۈملۈكلەرنىڭ جۇغراپىيلىك تارقىلىش ئەھھۋالى،

مۇھىت شارائىتلىرى توغررىسىدىكى بىرقىسھىم قھانۇنىيەتلەرنى ئې ىھپ بەردى.
ئۇنىھھڭ -3111يىلھھى نەشھھر قىلىنغھھان «شھھىنجاڭنىڭ نيھھۇقىرى دەرىجىلىھھك
ئۆسھھھھۈملۈكلىرىنى ئېھھھھنىقالش دەسھھھھتۇرى» نھھھھاملىق كىتابىغھھھھا رايھھھھونىمىز
ئۆسھھۈملۈكلىرىدىن  036ئھھائىلە 881 ،ئۇرۇقھھداش 2411 ،دىھھن ئھھارتۇق تھھۈر
كىرتھھھۈزۈلگەن بولھھھۇپ ،رايھھھونىمىز ئۆسھھھۈملۈكلىرى تەركىبىنھھھى ئۆتۈنىشھھھتە
نەزىريىۋى ئاسھاس بىھلەن تەمىنلىھدى .ئھۇ مەسھىئۇل مھۇھەرىرلىكىنى ئۈسھتىگە
ئالغھھان «شھھىنجا

فلورىسھھى» نھھاملىق كىتابنىھھڭ -4تھھومى -3115يىلھھى نەشھھر

قىلىنھھھھدى« .شھھھھىنجا

يھھھھۇقىرى دەرىجىلىھھھھك ئۆسھھھھۈملۈكلىرىنىڭ ئھھھھائىلە،

ئۇرۇقداشھھلىرى ۋە ئۇالرنىھھڭ تارقىلىشھھى» (-0983يىھھل)« ،شھھىنجا

ھەسھھەل

مەنبىئى ئۆسۈملۈكلىرى ۋە ئھۇالردىن پايھدىلىنىش» (-0992يىھل)« ،شھىنجا
يۇقىرى دەرىجىلىك ئۆسۈملۈكلىرىنى ئېنىقالش دەستۇرى» ناملىق ئھۈچ كىتھابى
شىنجا

ئۆسۈملۈكلىرىنى تەتقىق قىلىشتىكى بوشلۇقنى تولدۇردى ھەم شىنجا

ئۇنىۋېرسھھىتېتى ،پەن-تېخنىكھھا جەمىئىيىتھھى قاتھھارلىق ئھھورۇنالر تەرىپىھھدىن
مۇكاپاتالندى .ئۇ تۈزىگەن «خەنزۇچە-ئۇيغۇرچە لھۇغەت» -0984يىلھى نەشھر
قىلىندى« .خەنزۇچە-ئۇيغۇرچە چو

لۇغەت» (يېڭھى نەشھرى) نىھڭ ھەيھئەت

ئەزاسى بولھۇپ ،لھۇغەتتىكى  51مىڭھدىنئارتۇق ئاتھالغۇنى تھۈزۈش ۋە تەرجىھمە
قىلىش خىزمىتىنى ئۈستىگە ئالدى .تۈرلۈك ژۇرنالالردا  26پارچە ئىلمى

ماقھالە

ئھھېالن قىلھھدۇردى .تېرمھھانىيە ،يھھاپونىيە ۋە جۇڭگھھودا ئې ىلغھھان خەلقئھھارالىق
ئىلمى ھ

يىغىنالرغھھا قاتنىشھھىپ ،ماقھھالە ئوقھھۇدى ھەم بىھھر قىسھھىم ماقھھالىلىرىنى

چەتئەللەردىكھھھھى نوپۇزلھھھھۇق ژۇرنھھھھالالردا ئھھھھېالن قىلىھھھھپ ،چەتئەلھھھھدىكى
مۇتەخەسىسلەرنىڭ ياخشى باھاسىغا ئېرىشتى .ئۇ يەنە توۋۇيۈەننىھڭ ئاالھىھدە
تەمىناتىھھھدىن بەھرىمھھھان بولىھھھدىغان مۇتەخەسھھھىس ،مەملىھھھكەت دەرىجىلىھھھك
تەۋدىلىك تۆھپە قوشقان «ياش-ئوتتۇرا ياش مۇتەخەسىس»« ،مەملىكەتلىك
ئەمھھگەك نەمۇنى ىسھھى» ،رايھھونىمىزدا «تەۋدىلىھھك تھھۆھپە كۆرس ھەتكەن پەن-
تېخنىكا خادىمى» ،ئۈچ قېھتىم «ئھاپتونوم رايونلھۇق مھۇنەۋۋەر مۇتەخەسھىس»
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دېگەن شەرەپلەرتە ئېرىشىپ مۇكاپاتالنغان .ئاپتونوم رايونلھۇق پەن-تېخنىكھا
ئىلمىھھھ

جەمىئىيىتىنىھھھڭ پەخىرىھھھ

مۇئھھھاۋىن رەئىسھھھى ۋە باشھھھقا ئىلمىھھھ

جەمىئىيەتلەردە ۋەزىپە ئۆتىگەن.

 .56نائىل ھاجىيوف

ئھھالى

ئىنژېنېھھر نائىھھل ھھھاجىيوف -0942يىلھھى -7ئايھھدا ئۈرۈم ىھھدە

تۇغۇلغھھان-0965 .يىلھھى -7ئايھھدا شھھىنجا

كھھان-مېتھھاللورتىيە ئىنىسھھتىتۇتى

(ھازىرقى سھانائەت ئىنىسھتىتۇتى) نھى پۈتتھۈرۈپ ،شھىنجا
تەقسھھىم قىلىنغھھان-0984 .يىلھھى شھھىنجا

سھېمۇنت زاۋۇتىغھا

بىناكھھارلىق ماتېرىيھھاللىرى سھھانائىتى

اليىھىھھلەش ئورنىنىھھڭ مۇئھھاۋىن باشھھلىقىغا يھھۆتكەلگەن-0986 .يىلھھى شھھىنجا
ئۇيغھھۇر ئھھاپتونوم رايونلھھۇق بىناكھھارلىق ماتېرىيھھاللىرى سھھانائىتى ئىدارىسھھىنىڭ
مۇئھھھھھاۋىن باشھھھھھلىقى بولغھھھھھان-3114 .ئايھھھھھدا دەم ئېلىشھھھھھقا چىققھھھھھان.
نائىل ھاجىيوف -0972يىلى -9ئايھدا زاۋۇتنىھڭ كېڭەيتىھپ قۇرۇلھۇش ئىشھىغا
قاتنىشھھىپ-2 ،نومۇرلھھۇق خۇمھھداننىڭ كۈنلھھۈك سھھېمىنۇت پىششھھىق ماتېرىيھھال
كۆيدۈرۈش ئىقتىدارى  711توننىلىق قۇرۇلۇشى اليىھىسىنى ھەمھدە خھام ئەشھيا
تۈتمىنى،كۆمھھۈر ئېھھزىش تھھۈتمىنى ،خھھام ئەشھھيا تەڭشھھەش ئۇچاستىكىسھھىنىڭ
ئېلېكتھھر قىسھھىمىنىڭ اليىھىسھھىنى ئىشھھلىگەن .ئھھۇ ماشھھىنا ئېنېھھرتىيە بۆلھھۈمىگە
يۆتكەلگەندىن كېيىن ،باشقىاالر بىھلەن زاۋۇتنىھڭ ئۈسھكىنىلىرىنى اليىھىھلەپ،
-0980يىلى مەملىكەتلىك سېمىنۇت سۈپىتىنى باھاالشتا -2بولۇپ باھاالنغھان،
كېھھيىن يەنە ئىككھھى قېھھتىم غەربى ھ

شھھىمال بھھويى ە ئىككھھى قېھھتىم -0بولھھۇپ

باھاالنغان ھەم مۇكاپاتالنغان-0984 .يىلى شھىنجا

بىناكھارلىق ماتېرىيھاللىرى

سھھانائىتى اليىھىھھلەش ئورنىغھھا مۇئھھاۋىن باشھھلىق بولھھۇپ كەلگەنھھدىن كېھھيىن،
بھھايىنغولىن موڭغھھۇل ئھھاپتونوم ئوبالسھھتىنىڭ سھھېمىنۇت زاۋۇتىنھھى كېڭەيتىھھپ
قھھۇرۇش قاتھھارلىق توققھھۇز سھھېمىنۇت زاۋۇتھھى ۋە كھھان رايھھونلىرىنى يېڭىھھدىن
قھھھۇرۇش ،يېڭىھھھدىن قھھھۇرۇش ،ئۆزتەرتىھھھپ قھھھۇرۇش قاتھھھارلىق اليىھىلەرنھھھى
ئىشلەشكە ،مەمۇرى

ۋە كەسپى

يېتەك ىلىك قىلىشقا قاتناشقان-0995 .يىلھى
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تام ماتېرىياللىرىنى ئىسال قىلىش بھويى ە ئاالھىھدە نەتىھجە قازىنىھپ ،دۆلەت
تەرىپىدىن ئالتۇن مېدال بىھلەن مۇكاپاتالنغھان .ئھۇ باشھقىالر بىھلەن بىھرلىكتە
«خەنھھزۇچە-ئىنگىلىھھزچە-ئۇيغھھۇرچە قۇرۇلھھۇش ماتېرىيھھاللىرى لھھۇغىتى» نھھى
تھھۈزۈپ-3111 ،يىلھھى نەشھھر قىلھھدۇردى-0990 .يىلھھى تېرمھھانىيە خومبولىھھت
شىركىتىنىڭ كولۇندىكى زاۋۇتىدا ئىككى ئاي ئۆتۈنىشتە بولغھان-0996 .يىلھى
-6ئايھھھدىن -7ئھھھايغى ە ئامېرىكىنىھھھڭ كونتھھھاكى ئۇنىۋېرسھھھىتېتىنىڭ مھھھالىيە
ئىنىستىتۇتىدا خەلقئارا پھۇل كەسھپىدە ئوقۇغھان-0989 .يىلھى ۋە -0992يىلھى
قازاقىسھھتان ۋە ئۆزبېكىسھھتانالردا بىناكھھارلىق ماتېرىيھھاللىرى ئىشھھلەپ ىقىرىش
تېخنىكىسھھى بھھويى ە زىيھھارەتتە بولغھھان-0998 .يىلھھى -03ئايھھدا تېرمھھانىيە،
فرانسھھىيە ،بېلگىھھيە ،تولالنھھدىيە ،ليۇكسھھېمبۇر

قاتھھارلىق غەربىھھ

ياۋروپھھا

دۆلەتلىرىھھدە تھھام ماتېرىيھھاللىرىنى ئىسھھال قىلىھھش ،يېڭھھى تھھام ماتېرىيھھاللىرى
تېخنىكىسىنى ئۆتۈنىش بويى ە تەكشۈرۈشتە بولغان.

 .57نېغمەت غۇجامبەردى

ئىقتىسھھاد ئىلمھھى پروفېسسھھورى نىغھھمەت غۇجھھامبەردى -0953يىلھھى
قورغاستا تۇغۇلغان-0972 .يىلىھدىن -0977يىلىغىھ ە ھھازىرقى شھىنجا

يېھزا

ئىگىلىك ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇغھان-0977 .يىلھدىن -0981يىلغىھ ە بىڭتھۈەن
-4دىھھھۋىزىيە شھھھىتابىدا ئىشھھھلىگەن-0981 .يىلھھھى شھھھىنجا

يېھھھزا ئىگىلىھھھك

ئۇنىۋېرسىتېتى ئىقتىساد باشقۇرۇش ئىنىستىتۇتىغا يۆتكىلىپ كەلگەن .ئۇ ھازىر
مەزكۇر ئىنىستىتۇتنىڭ پروفېسسھورى ،يېھزا ئىگىلىھك ئىقتىسھادىنى باشھقۇرۇش
كافىدىراسھھىنىڭ مھھۇدىرى ،ماتىسھھتىر يېتەك ىسھھى ،ئھھاپتونوم رايھھون بھھويى ە
نۇقتىلىق تەرەققى قىلدۇرىلىدىغان كەسپ يېھزا ئىەىلىھك ئىقتىسھاد باشھقۇرۇش
كەسپىنىڭ يېتەك ىسى ،ئاپتونوم رايوننىڭ ئاز سانلىق مىللەتلەردىن نۇقتىلىق
تەربىيلەنگەن پەن-تېخنىكا تايان ىسى.
نھھېغمەت يۈسھھۈپ -0995يىلھھى -9ئايھھدىن -0997يىلھھى -7ئھھايغى ە
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بېيجىھھڭ ئۇنىۋېرسھھىتېتى «تۇاڭخھھۇا باشھھقۇرۇش» ئىنىسھھتىتۇتىدا ئوقھھۇش ۋە
تەتقىقھھات بىھھلەن شھھۇغۇلالنغان-3110 .يىلھھى -03ئايھھدىن -3113يىلھھى -03
ئايغى ە دۆلەتنىڭ چەت ئەللەرتە چىقىپ ئوقھۇش فۇنھدىنىڭ يوللىشھى بىھلەن
روسىيە پېتربور

مالىيە ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇغھان .ئۇنىھڭ ھھازىرغى ە ئۇيغھۇر

تىلىدا «يېزا تاۋار ئىگىلىكى»« ،يېزا ئىگىلىھك ئىقتىسھادى

ئىلمھى»« ،بھازار

ئىلمى»« ،ھەسسىدارلىق ئىقتىسادشۇناسلىقى» قاتارلىق توققۇز پھارچە ئىلمىھ
ئەسىرى ،خەنزۇ تىلىدا «بىلىم ئىگىلىكى»« ،بازار ئىقتىسادى

نەزىريىسھى ۋە

سىياسەت»« ،بازارشۇناسلىق ئىلمى» قاتارلىق ئالتە پارچە ئىلمى

ئەسىرى ۋە

دەرسلىك كىتابى نەشر قىلىندى .دۆلەت (ئىككى) ،ئاپتونوم رايھون (تھۆت) ۋە
مەكھھتەپ (تھھۆت) دەرىجىلىھھك بولھھۇپ  01تۈرلھھۈك مۇكاپاتقھھا ئېرىشھھتى« .بھھازار
تىجھھارەت ئىلمھھى» ۋە «ھەسسھھىدارلىق ئىگىلىكھھى» نھھاملىق دەرسھھلىك كىتھھابى
مەملىھھكەت دەرىجىلىھھك مھھۇنەۋۋەر ئەسھھەر بولھھۇپ باھاالنھھدى« .يېھھزا تھھاۋار
ئىگىلىكى» (ئۇيغۇرچە)« ،شەرقى

رايونالر بىلەن غەربى

رايونالر ئارىسىدىكى

پەرق ۋە ئھھۇنى كى ىكلىتىشھھنىڭ تەدبىرلىھھرى توغرىسھھىدا»« ،دۆلىتىمىزنىھھڭ
دۇنيھھا سھھودا تەشھھكىالتىغا كىرىشھھى ۋە ئۇنىھھڭ شھھىنجاڭنىڭ يېھھزا ئىگىلىكىھھگە
كۆرسىتىدىغان تەسىرى توغرىسىدا» (خەنھزۇچە) قاتھارلىق ئىلمىھ
ئھھاپتونوم رايھھون بھھويى ە ئىجتىمھھائى

ئەسھەرلىرى

پەن ساھەسھھىدىكى نھھادىر ئەسھھەرلەرنى

باھاالشھھتا ئھھايرىم-ئھھايرىم ھالھھدا -2دەرىجىلىھھك مۇكاپاتقھھا ئېرىشھھتى« .يېھھزا
ئىگىلىھھك ئىقتىسھھادى

ئىلمھھى» (ئۇيغھھۇرچە) نھھاملىق دەرسھھلىكى -0996يىلھھى

ئاپوتونوم رايون بويى ە زور ئوقۇتۇش نەتىجىلىرىنى باھاالشھتا -2دەرىجىلىھك
مۇكاپاتقا ئېرىشتى .بەش چو

تەتقىقات تۈرى ئۈستىدە تەتقىقات ئېلىپ باردى.

 011پارچىدىن ئارتۇق ئىلمى

ماقالە يېزىپ چىقتى.

نېغمەت غۇجامبەردى ھازىر شىنجا

يېزا ئىگىلىك ئۇنىۋېرسىتېتى ئالى

ئۇنۋان كومىتېتىنىڭ ئەزاسى ،ئھاپتونوم رايونلھۇق ئھالى

ئۇنھۋان كومىتېتىنىھڭ

ئەزاسھھى ،ئھھاپتونوم رايونلھھۇق نوپھھۇس تەرەققىيھھات سىتىراتىگىيسھھى تەتقىقھھاتى
مۇتەخەسىسلەر كومىتېتىنىھڭ ئەزاسھى ،ئھاپتونوم رايونلھۇق ئىجتىمھائى

پەنھلەر

بويى ە نادىر ئەسەرلەرنى باھاالش كومىتېتىنىھڭ ئەزاسھى ،ئھاپتونوم رايونلھۇق
ئىجتىمھھائى

پەنھھلەر بھھويى ە كەسپداشھھالر باھھھاالش مۇتەخەسىسھھى ،ئھھاپتونوم
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رايونلۇق يېزا ئىگىلىك ئىقتىسھادى
ئەزاسھھى« ،شھھىنجا

ئىلمىھ

جەمىئىيىتىنىھڭ دائىمىھ

يېھھزا ئىگىلىھھك ئۇنىۋېرسھھىتېتى ئىلمى ھ

ھەيھئەت

ژۇرنىلھھى» نىھھڭ

تەھرىرى .ئۇ نۆۋەتتە ئۇيغۇر ،خەنزۇ بولۇپ يەتتە نەپەر ماتىستىر ئاسپىرانتنى
تەربىيلەۋاتىدۇ .ئىلگىرى تەربىيلىگەن بەزى ئاسپىرانتلىرى جۇڭگو ئىجتىمھائى
پەنلەر ئاكادېمىيسىدە دوكتۇر بولۇپ ئىشلەۋاتىدۇ.

 .58ھاجى ئەكبەر ئەيسا

جۇڭگھھو پەنھھلەر ئاكادېمىيسھھى شھھىنجا

فىزىكھھا-خىمىھھيە تەتقىقھھھات

ئورنىنىھھڭ تەتقىقات ىسھھى ،دوكتھھۇر ،ئاسھھپىرانت يېتەك ىسھھى ،جۇڭگھھو پەنھھلەر
ئاكادېمىيىسھھھھى ئاسھھھھپىرانتالر ئىنىسھھھھتىتۇتىنىڭ پروفېسسھھھھورى ،شھھھھىنجا
ئۇنىۋېرسىتېتى خىمىيە سانائىتى ئىنىستىتۇتىنىڭ پەخىرى

پروفسسھورى ھھاجى

ئەكبەر ئەيسا -0965يىلى -9ئايھدا ئاتۇشھتا تۇغۇلغھان-0998 .يىلھى شھىنجا
ئۇنىۋېرسھھھھىتېتىنىڭ خىمىھھھھيە فھھھھاكولتېتىنى پۈتتھھھھۈرۈپ مەزكھھھھۇر مەكھھھھتەپكە
تەقسىملەنگەن-0995 .يىلدىن -0999يىلغىھ ە جۇڭگھو پەنھلەر ئاكادېمىيىسھى
شھھاڭخەي دورا تەتقىقھھات ئورنىھھدا ئوقھھۇپ ،دوكتۇرلھھۇق ئۇنۋانىغھھا ئېرىشھھكەن.
ئوقھھۇش پۈتتھھۈرۈپ قايتىھھپ كەلگەنھھدىن كېھھيىن «شھھىنجا

ئەڭلىھھك ئوتىنىھھڭ

ئۆسھھمىگە قارىشھھى تۇرىھھدىغان تەركىبھھى-ئەڭلىھھك ماددىسھھىنىڭ ئاجرىتىھھپ
ئېلىنىشھھھى ۋە ئۈنۈملھھھۈك تەتقىقھھھاتى»« ،شھھھىنجاڭنىڭ كېھھھۋەز چې ىكىھھھدىكى
فىلوسھھھوننىڭ قھھھان ئۇيۇتمىسھھھىغا تاقابىھھھل تھھھۇرۇش تەتقىقھھھاتى»« ،غەربىھھھ
قىسىمدىكى ئاالھىدە مىللى

دورىھالر بھايلىقىنى ئۆل ەملەشھتۈرۈش تەتقىقھاتى»

قاتارلىق يەتتە تۈر بويى ە ئۇيغھۇر تېبابىتىھدا دائىھم ئىشھلىتىلىدىغان دورىلىھق
ئۆسھھۈملۈكلەرنى خھھام ئەشھھيا قىلىھھپ ،ئۇالرنىھھڭ ئۈنۈملھھۈك تەركىھھبىگە قارىتھھا
تەتقىقھھات ئېلىھھپ بارغھھان-3112 .يىلھھى «-6نۆۋەتلىھھك جۇڭگھھو يھھاش پەن-
تېخنىكھھھا خادىملىرىنىھھھڭ يېڭىلىھھھق يھھھارىتىش ئەال مۇكاپھھھاتى» ۋە «تھھھۇنجى
نۆۋەتلىھھك شھھىنجا
پارچە ئىلمىھ

ياشھھالر پەن-تېخنىكھھا مۇكاپھھاتى» غھھا ئېرىشھھكەن .ئىككھھى

ماقالىسھى شھىنجا

ئۇيغھۇر ئھاپتونوم رايونلھۇق تەبىئىھ
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بھھويى ە ئىلغھھار ماقھھالىالرنى باھاالشھھتا -3دەرىجىلىھھك مۇكاپاتقھھا ئېرىشھھكەن.
سھھھەككىز تھھھۈردە پاتېنھھھت ھوقۇقىغھھھا ئېرىشھھھكەن .ئھھھۇ شھھھىنجا
جەمىئىيىتى جۇڭيى مىللى
شىنجا

دورىلىرى ئىلمى

فىزىئولوتىيە ئىلمى

ئىلمى

دورىھھھگەرلەر

جەمىئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى،

جەمىئىيىتىنىڭ رەئىسى قاتارلىق بىر قاتار

ۋەزىپىلەرنى ئۆتىگەن .ھازىر ئۇ جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيىسى شىنجا
خىمىھھيە تەتقىقھھات ئورنىنىھھڭ -0نۆۋەتلىھھك ئىلمىھھ
مۇدىرى ،شىنجا

فىزىكا-

ھەيھھئەتلەر كومىتېتىنىھھڭ

ئۆسۈملۈك بايلىقى خىمىيىسھى نۇقتىلىھق تەجرىبىخانىسھىنىڭ

مۇدىرى.

 .59ھامۇت ھاجى مۆمىن

چارۋى ىلىق ئالى

ئىنژېنېرى ھامۇت ھاجى مۆمىن -0940يىلى -01ئايدا

ئاتۇشتا تۇغۇلغان-0959 .يىلى ئىلى چھارۋى ىلىق مەكتىپىنھى پۈتتھۈرتەن ھەم
شۇنىڭدىن باشالپ چارۋى ىلىق كەسپى پەن-تېخنىكىسى بىلەن شھۇغۇلالنغان.
ئھھۇ توۋېيۈەننىھھڭ ئاالھىھھدە تەمىناتىھھدىن بەھرىمھھان بولغھھۇچى مۇتەخەسھھىس.
ھامۇت ھاجى مۆمىن ئوقۇش پۈتتۈرتەندىن كېيىن ئىلىرى-كېيىن بولھۇپ ئىلھى
ئوبىالسھھھتلىق چھھھارۋا-مھھھال دوختۇرلھھھۇق پونكىتىنىھھھڭ باشھھھلىقى ،مۇئھھھاۋىن
سېكرىتارى ،ئىلھى ۋىاليەتلىھك چھارۋى ىلىق ئىدارىسھىنىڭ مۇئھاۋىن باشھلىقى،
مۇئاۋىن سېكرىتارى ھەم باش ئىنژېنېرى بولغان-0984 .يىلىدىن بۇيھان كھۆپ
قېتىم ئاپتونوم رايھون ھەم ئوبالسھتلىق مھۇنەۋۋەر پەن-تېخنىكھا خىزمەت ىسھى
بولۇپ باھاالنغان-0994 .يىلھدىن بېھرى دۆلەت ھەم ئھاپتونوم رايوننىھڭ مھول
ھوسۇل پىالنى ،تۆش كالىسى ۋە قويىنى كېڭەيتىش قاتھارلىق  03خىھل پەن-
تېخنىكھھا تھھۈرىگە مەسھھىئۇل بولغھھان .بۇالرنىھھڭ بەزىلىھھرى مەملىكەتلىھھك مھھول
ھوسۇلپىالنى -3دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ،دۆلەتلىك پەن-تېخنىكىدا ئىلگىھرلەش
بويى ە -3دەرىجىلىك ،ئاپتونوم رايون بويى ە  -0ۋە -3دەرىجىلىك مۇكاپاتقا
ئېرىشھھھھكەن .ئھھھھاپتونوم رايونلھھھھۇق تېزىھھھھت-ژۇرنھھھھالالردا «ئېكىلوتىيلىھھھھك
چارۋى ىلىقى» قاتارلىق  01پارچىغا يېقىن ئىلمى
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«چارۋا-مالالرنىڭ نەسلىنى ياخشىالش ،ئىقتىسادى

ئۈنھۈم» نھاملىق ماقالىسھى

پەن-تېخنىكھھا مىنىسھھتىرلىقى تەرىپىھھدىن -3110يىلھھى شھھياڭگاڭدا ئې ىلغھھان
يىغىنغا يوللىنىھپ مۇكاپاتالنغھان .ئىلگىھرى-كېھيىن بولھۇپ ئھاۋترالىيە ،يېڭھى
زېلالندىيە ،ئۇكرائىنا قاتارلىق دۆلەتلەردە تەكشۈرۈش ھەم زىيھارەتتە بولغھان.

 .61ھۈسەنجان تۇنىياز

ماتىسھھتىر ئاسھھپىرانت يېتەك ىسھھى ،پروفېسسھھور ھۈسھھەنجان تۇنىيھھاز
-0955يىلى -4ئايدا ئاقسۇ شەھىرىدە تۇغۇلغان-0978 .يىلى سھابىق شھىنجا
-0ئاۋغۇسھھت يېھھزا ئىگىلىھھك ئىنىسھھتىتۇتى (ھھھازىرقى شھھىنجا

يېھھزا ئىەىلىھھك

ئۇنىۋېرسىتېتى) نىڭ ئۆسۈملۈك ئاسىراش كەسپىنى پۈتتھۈرۈپ شھۇ مەكتەپنىھڭ
ئۆزىگە تەقسىم قىلىنغان .ئۇ خىزمەت جەريانىھدا ئوقۇتھۇش بىھلەن تەتقىقھاتنى
بىرلەشھھتۈرۈپ ،ئھھاپتونوم رايوننىھھڭ «بېھھدە سھھېرىق يھھۆتىيىنى تىھھزتىنلەش»،
«شىنجاڭدىكى مېۋىلىك دەرەخ زىيانداش ھاشارەتلىرىنى يھوقىتىش» قاتھارلىق
تەتقىقھات تھھۈرىگە رىياسھەت ىلىك قىلغھھان .دۆلەت ھەم ئھاپتونوم رايوننىھھڭ 01
نەچ ە تەتقىقات تۈرىگە قاتناشقان .بۇنىڭھدىن تھۆت تھۈر «ئھاپتونوم رايونلھۇق
يېزا تېخنىكا تەرەققىياتى مۇكاپاتى» غا ،ئھۈچ تھۈر «ئھاپتونوم رايونلھۇق پەن-
تېخنىكھھا تەرەققىيھھاتى ۇكاپھھاتى» غھھا ئېرىشھھكەن .ئھھاتونوم رايھھون دەرىجىلىھھك
«دېھقان ىلىق تېخنىكا ھۆددىگەرلىھك خىزمىتىھدىكى ئىلغھار شھەخس» بولھۇپ
باھاالنغان ھەم كھۆپ قېھتىم ھەر خىھل تېخنىكھا كېڭەيھتىش ،ئومومالشھتۇرۇش
خىزمەتلىرىدە مۇنەۋۋەر بولۇپ باھاالنغان .ئۇ يازغان ،تۈزۈتەن ياكى تەرجىھمە
قىلىش ،تەھرىرلەش ئىشھلىرىغا قاتناشھقان دەرسھلىك ،كەسھپى

كىتھاب يھاكى

ئەسەرلەرنىڭ سانى  61پارچىغا يېتىدۇ .بۇالردىن تۆت پھارچە كىتھابى غەربىھ
شىمال ،غەربى

جەنۇب رايھونلىرى بھويى ە  -3ۋە -2دەرىجىلىھك «مھۇنەۋۋەر

پەن-تېخنىكا كىتابى» بولۇپ باھاالنغان RXX« .رىگىتسىيلىك ئىز چۈشۈرۈش
مودېلىدىن پايدىلىنىپ -3ئەۋالد كېۋەز غوزا قۇرتىنىڭ ئاپەت پەيھدا قىلىشھىنى
ئالدىن مۆل ەرلەش تەتقىقاتى» قاتارلىق تەتقىقھات ۋە كەسھىپى
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 81نەچ ە پارچىنى ئېالن قىلدۇرغان .ئۇنىڭ بىر پارچىسى ئھاپتونوم رايونلھۇق
«تەبىئى

پەنلەر مۇنەۋۋەر ئىلمى

ماقالە مۇكاپاتى» غا ھ-2دەرىجىلىھك) ،يەنە

بىھھھر پارچىسھھھى ئھھھاپتونوم رايونلھھھۇق -0دەرىجىلىھھھك «مھھھۇنەۋۋەر پەننھھھى
ئومۇمىالشتۇرۇش مۇكاپاتى»غا ئېرىشكەن .ئۇ مەملىكەتلىھك «ئھالى

مەكھتەپلەر

پەن تەتقىقات باشقۇرۇش خىزمىتىھدىكى ئىلغھار شھەخس»« ،مھۇنەۋۋەر پەننھى
ئومومىالشھھتۇرۇش يازغۇچىسھھى» ،ئھھاپتونوم رايھھونىمىزدا «تەۋدىلىھھك تھھۆھپە
تېخنىكھا

قوشقان مۇنەۋۋەر مۇتەخەسىس»-0 ،دەرىجىلىك «مۇنەۋۋەر كەسپى
خىزمەت ىسھھى» قاتھھارلىق شھھەرەپلەرتە ئېرىشھھكەن .ھھھازىر ئھھۇ شھھىنجا
مەكھھتەپ پەنتەتقىقھھات باشھھقۇرۇش ئىلمىھھ

ئھھالى

جەمىئىيىتىنىھھڭ مۇئھھاۋىن باشھھلىقى

قاتارلىق ئالتە جەمىئىيەتتە ۋەزىپە ئۆتەيدۇ.

 .61ئۆمەر مولال
شىنجا

ئۇنىۋېرسھىتېتى جھۇغراپىيە فاكولتېتىنىھڭ پروفېسسھورى ئھۆمەر

مھھولال -0926يىلھھى يېڭىسھھار ناھىيىسھھىدە تۇغۇلغھھان-0952 .يىلھھدىن -0956
يىلغىھھ ە سھھابىق شھھىنجا

ئىنىسھھتىتۇتىنىڭ تھھارىخ-جھھۇغراپىيە فاكولتېتىھھدا،

-0956يىلھھھھدىن -0960يىلغىھھھھ ە سھھھھابىق سھھھھوۋېت ئىتىپھھھھاقى تاشھھھھكەنت
ئۇنىۋېرسھھىتېتى جھھۇغراپىيە فاكولتېتىنىھھڭ ئىقتىسھھادى
ئوقۇغان-0960 .يىلدىن -0963يىلغى ە شىنجا

جھھۇغراپىيە كەسھھپىدە

پېداتوتىكا ئىنىسھتىتۇتىنىڭ

تھھارىخ-جھھۇغراپىيە فاكولتېتىتىھھدا ئىشھھلىگەن-0963 .يىلھھدىن -3111يىلغى ھ ە
شىنجا

ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ جۇغراپىيە فاكولتېتىدا ئوقۇش ۋە ئىلمى

بىلەن شۇغۇلالنغان .ئۇ ئىلگىرى-كېيىن بولۇپ جۇڭگو ئىقتىسھادى
ئىلمى

تەتقىقھات
جھۇغراپىيە

تەتقىقت جەمىئىيىتىنىڭ ئىجىرائىيە ھەيئەت ئەزاسھى ،شھىنجا

ئوتتھۇرا

ئاسھھھىيا مەسھھھىلىلىرى تەتقىقھھھات جەمىئىيىتىنىھھھڭ مۇئھھھاۋىن باشھھھلىقى ،دۇنيھھھا
بانكىسىدىن قەرز ئېلىپ ئىشلەنگەن تارىم ئويمانلىقىنى سھۇغۇرۇش ۋە مۇھىھت
ئاسھھىراش (-3قھھارار) قۇرۇلۇشھھىنىڭ جەمىئىيەتشۇناسھھلىق بھھويى ە مەسھھلىھەت
بېھھرىش مۇتەخەسىسھھى ،شھھىنجا

ئۇنىۋېرسھھىتېتى مەمھھۇرى

كادىرالرغھھا ئۇنھھۋان

بېھھھرىش تۇرۇپپىسھھھىنىڭ مۇئھھھاۋىن تۇرۇپپھھھا باشھھھلىقى قاتھھھارلىق ئىجتىمھھھائى
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خىزمەتلەرنى ئىشلىگەن« .دۇنيا ئىقتىسادى

جۇغراپىيسھى»« ،دۇنيھا تەبىئىھ

جۇغراپىيسھھھى»« ،تېئومورفولھھھوتىيە»« ،ئۇنىۋېرسھھھال تەبىئىھھھ

جھھھۇغراپىيە

پىرىنسھھىپلىرى»« ،جۇڭگھھو جۇغراپىيسھھى» قاتھھارلىق مەملىھھكەت بھھويى ە بىھھر
تۇتھھاش ئىشھھلىتىلىدىغان دەرسھھلىكلەرنىڭ تەرجىھھمە قىلىھھش ۋە تەھرىھھرلەش
ئىشلىرىغا قاتناشقان .تۇنجى بولۇپ ئۇيغۇر تىلىدا «دۇنيا نوپۇسى»« ،دۇنيھا
ساياھەت ىلىكى» قاتھارلىق دەرسھلىكلەرنى تھۈزىگەن-0991 .يىلھدىن باشھالپ
نوپۇس ۋە مۇھىت يۆلىنىشھى بھويى ە ئھۈچ قھارار ئاسھپىرانت تەربىھيلىگەن21 .
نەچ ە پارچە ئىلمىھ

ماقھالە ئھېالن قىلغھان بولھۇپ ،بۇنىھڭ ئى ىھدىكى «يەر

بايلىقىھدىن مۇۋاپىھق پايھدىلىنىش توغرىسھىدا» نھاملىق ماقالىسھى -0989يىلھى
ئۆزبېكىستان جھۇغراپىيە جەمىئىيىتىنىھڭ قۇرۇلتىيىھدا ئوقۇلغھان ھەم قۇرۇلتھاي
ماقالىلەر توپلىمىغا كىرتۈزۈلگەن .مۇستەقىل يازغان «ھىندىستان» ،باشھقىالر
بىلەن بىرلىكتە تھۈزىگەن «خەنھزۇچە-ئۇيغھۇرچە يەر نھاملىرى قولالنمىسھى»،
«دۇنيا جۇغراپىيسى» قاتارلىق كىتابلىرى نەشر قىلىنغان.

 .62ئۆمەرجان ئەلى

جۇڭگو پەنھلەر ئاكادېمىيسھى شھىنجا

شۆبىسھىنىڭ مۇئھاۋىن مھۇدىرى،

خىمىھھيە پەنلىھھرى دوكتھھۇرى ئۆمەرجھھان ئەلھھى -0964يىلھھى -01ئايھھدا كھھورال
شھھەھىرىدە تۇغۇلغھھان-0988 .يىلھھى بېيجىھھڭ پېھھداتوتىكا ئۇنىۋېرسھھىتېتىنىڭ
خىمىھھيە كەسھھپىنى پۈتتھھۈرۈپ ،بھھايىنغولىن ئوبالسھھتلىق رادىئھھو-تېلېھھۋىزىيە
مەكتىپىدە ئىشلىگەن-0993 .يىلى جۇڭگھو پەنھلەر ئاكادېمىيىسھىنىڭ شھىنجا
شۆبىسى خىمىيە-فىزىكا تەتقىقات ئورنىدا خىزمەت قىلغھاچ ،ماتىسھتىر دوكتھۇر
ئاسھھپىرانتلىقتا ئوقھھۇپ-0999 ،يىلھھى دوكتۇرلھھۇق ئۇنھھۋانىنى ئالغھھان .ئۇنىھھڭ
تەكلىپى بىلەن جۇڭگو پەنھلەر ئاكادېمىيىسھىنىڭ شھىنجا

شۆبىسھى خىمىھيە-

فىزىكا تەتقىقات ئورنىدا خىمىيە سانائىتى تەتقىقات مەركىزى قۇرۇلۇپ-3113 ،
يىلھھى رەسھھمى

مەھسھھۇالت ئىشلەپ ىقىرىشھھقا كىرىشھھكەن ھەم ئھھوننەچ ە خىھھل

مەھسۇالت ئىشلەپ ىقارغان .بۇنىڭھدىن تھۆت خىلھى مۇنتىزىمسھۈپەت ئھۆل ىمىگە
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يەتكەن 01 .تۈرلۈك نەتىجە پاتېنھت ھوقۇقىغھا ئېرىشھكەن .ئھۇ يەنە ماتىسھتىر
دوكتۇر ئاسپىرانتالرنى تەربىيلىگەن .چەت ئەل ھەم مەملىھكەت ئى ىھدىكى ھەر
خىل كەسپى

ژۇرنالالردا  011پارچە ئىلمى

ماقھالە ئھېالن قىلھدۇرغان .ئىككھى

پارچە ماقالىسى دۆلەت پەن-تېخنىكا مىنىستىرلىكى ،ئىككى پارچىسى ئھاپتونوم
رايونلھھۇق پەن-تېخنىكھھا جەمىئىيىتھھى تەرىپىھھدىن مھھۇنەۋۋەر ماقھھالە بولھھھۇپ
باھاالنغھھان .يەنە بىھھر پارچىسھھى شھھىنجا

ياشھھالر پەن-تېخنىكھھا مۇكاپاتىغھھا

ئېرىشكەن.

.63پەخىردىن شىرىپ

ئۇيغھھھھھۇر كومپيھھھھھۇتېر ساھەسھھھھھىدىكى تۆھپىكھھھھھار ---پەخىھھھھھردىن
شھھىرىپ(قھھارلۇق) پەخىھھردىن قھھارلۇق ئەر ،ئۇيغھھۇر-0980 ،يىلھھى -9سھھىنتەبىر
ئاقسۇ شەھەر شايار ناھىيسىدە مەدەنىيەتلىك ئائىلىدە تۇغۇلغھان-0994 .يىلھى
 Laiocۋە  LiiUmslUتىلىدىن باشالپ كومپيۇتېر ساھەسىگە كىرتەن-0996 .
يىلھھدىن -7ئايھھدىن -0997يىلھھى -8ئھھايغى ە ئەقلى ھ

ئىقتىھھدارلىق كومپيھھۇتېر

شىركىتىدە-0997 ،يىلى -8ئايھدىن -0998يىلھى -00ئھايغى ە پەن-تېخنىكھا
ئەجدىھاسھھى كومپيھھۇتېر شھھىركىتىدە يېزىھھق-جەدىھھۋەل ۋە سھھاندان بىھھر تەرەپ
قىلىشقا مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەرنى ئىشلىگەن-0998 .يىلى-00ئايدا ھھازىرقى
قارلۇق شىركىتىنىڭ ئاساسى بولغان «قارلۇق كومپيۇتېر مۇالزىمەت مەركىھزى»
نى قۇرغان-3111 .يىلى -2ئايغى ە خەنزۇچە  eCSODمەشغۇالت سىستېمىسى
ئاساسىدىكى ئۇيغۇرچە مەشغۇالت سىستېمىسى SOD ،موھىتىدىكى كۆپ تىللىق
مەتىبەئە ،جەدىھۋەل ۋە سھاندان باشقۇرۇشھقا ئىشھلىتىدىغان تىرافىھك يۈزلھۈك
قھھوللىنىش پرتراممىسھھى  di n-eMhgiنھھى ،مھھالىيە-مائارىھھپ ساھەسھھىدە
قوللىنىلىھھھدىغان ئۇچھھھۇر باشھھھقۇرۇش ۋە ئىستاتىسھھھتكا يۇمشھھھاق دېتھھھاللىرىنى
ئىشلىگەن.
-3111يىلھھھى -2ئايھھھدىن باشھھھالپ ،نىشھھھانىنى كومپيھھھۇتېر تىرافىھھھك
ساھەسھھھىگە قارىتىھھھپ ،رايونىمىزنىھھھڭ S2كومپيھھھۇتېر تىرافىكھھھى ساھەسھھھىدە
نۇرغۇنلىغان تۈرلەرنى ئىشلىگەن ۋە سىستېمىالشھتۇرۈغان .بېيجىھڭ پايتەخىھت
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ئېستېتىكا تەتقىقات مەركىزى،

پېداتوتىكا ئۇنىۋېرستېتىنىڭ كومپيۇتېر كەسپى

 CP XidUۋە  SaMi io VoUdقاتھھارلىق شھھىركەتلەردە -CCTV ،4-CCTV
 8-CCTV ،9بيېجىڭ ۋە تېھيەنجىن تېلېھۋىزىيە ئىستانسھىلىرىنىڭ كومپيھۇتېر
تىرافىكىغا مۇناسىۋەتلىك تۈرلەرنىڭ تۈر باشقۇرغۇچىسى S2 ،كۆرۈم ئېففىكتھى
مەسھھھھھھئۇلى ۋە تېخنىكھھھھھھا يېتەك ىلىھھھھھھك خىزمەتلىرىنھھھھھھى ئىشھھھھھھلىگەن.
-3118يىلھھھى -9ئاينىھھھڭ-9كھھھۈنى پەخىھھھردىن قھھھارلۇق ئەسھھھلىدىكى قھھھارلۇق
مەدەنىيەت تارقىتىش شھىركىتى تېخنىكھا بۆلھۈم ئاساسھىدا بىھر مىلىيھۇن خەلھق
پۇلى مەبھلەغ بىھلەن قھارلۇق مېھدىيا تېخنىكھا شھىركىتىنى تىزىمغھا ئالھدۇرۇپ،
شھھىركەتتىكى ئاساسھھلىق  30تېخنىھھك خادىمھھدىن تەركىھھپ تاپقھھان پھھاي ىكالر
قوشھھۇنى ئھھارقىلىق رايھھونىمىزدىكى تھھۇنجى كۆلەملەشھھكەن يھھۇقىرى تېخنىكھھا
كارخانىسىنى بارلىققا كەلتۈردى.
پەخىردىن قارلۇق-قارلۇق مدېىيا تېخنىكا شىركىتىنىڭ باش ئىجىرائىيە
دېرىكتورى .رايونىمىزنىڭ  S2كومپيۇتېر تىرافىكى ساھەسىنىڭ باشالم ىسھى.
ئامېرىكھھھا ئالمھھھا شھھھىركىتىنىڭ جوڭگھھھۇدىكى تھھھۇنجى خۇسۇسھھھى

شھھھىركەتلەر

ھەمكارلىقىدىكى يۇمشاق دېتال تەجرىبخانىسىنىڭ قۇرغۇچىسھى .ھھازىر ئۇنىھڭ
يېتەك ىلىكىدە  S2تەقىلىدلەش ۋە ئانالىزالش ئىقىتدارىنى ئۆز ئى ىگە ئالغھان
ئىنتېرەكتىۋ يۇمشاق دېتال تۈرلىرى ئىشلەنمەكتە.

.64ئابلىمىت ئابدۇقادىر

ئابلىمىت ئابدۇقادىر ،تەتقىقات ى ،پروفېسسھور ،زوئولھوتىيە دوكتھورى.
 –0972يىلىھھدىن  –0977يىلىغىھھ ە شھھىنجا

ئۇنىۋېرسھھىتېتىنىڭ بىئولھھوتىيە

فاكۇلتېتىدا ئوقۇغان .ئۇ جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيىسىدە ئىشھلىگەن  31نەچھ ە
يىلدىن بۇيھان‹‹،جۇڭگھو يھاۋا ئېتھى ۋە يھاۋا تۆتىسھىنى چھارالش ۋە تەتقىھق
قىلىھھش››‹‹ ،ئاسھھىيا ئى كھھى قۇرۇقلھھۇق قۇرغھھاق رايونلىرىھھدىكى مۈشھھۈك
ئائىلىسى ھايۋانلىرىنىڭ ھازىرقى ھالىتى ۋە قوغداش – پايھدىلىنىش ئۈسھتىدە
تەتقىقات›› قاتھارلىق بەش تەتقىقھات تھۈرىنى‹‹ ،شھىنجا
90

قۇشھلىرى بھايلىق

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

مەنبەسىنى چارالش ۋە تەتقىق قىلىش›› قاتارلىق ئاپتونوم رايون دەرىجىلىھك
سەككىز تەتقىقھات تھۈرىنى ھەمھدە باشھقا ئاكھادېمىيە ،ئىنىسھتىتۇت ۋە يەرلىھك
تەتقىقات تۈرلىرىدىن يەتتىنى تاماملىغھان‹‹ ،شھىنجاڭنىڭ ئەتىۋارلىھق يھاۋايى
ھايۋانلىرى›› قاتارلىق ئالتە كىتابنى تھۈزۈپ نەشھر قىلھدۇرغان ،يۇقىرىھدىكى
پەن تەتقىقاتقا ئاالقىدار  27پارچە نەزەرىيىۋى ئىلمى

ماقالىنى ۋە  021نەچھ ە

پارچە پەننى ئومۇمالشتۇرۇش ماقالىسىنى ئېالن قىلغان – 0997 ،يىلى جۇڭگھو
پەنھھلەر ئاكادېمىيىسھھىنىڭ ‹‹فھھا

شھھۇچۈەن يھھاش ئھھالىملىرى›› مۇكاپاتىغھھا

ئېرىشكەن.
مەزكۇر تەرجىمىھال ئابلىمىت ئابدۇقادىر قاتھارلىقالر تھۈزتەن ‹‹شھىنجاڭدىكى
ئەتىۋارلىق ياۋايى ھايۋانالر›› ناملىق كىتابتىن ئېلىندى

 .65تالىپ ئوسمان

تالىپ ئوسمان–0978 ،يىلى –2ئايدىن –0979يىلى –7ئايغى ە ئۈرۈم ى
 – 0دارىلمۇئەللىمىن (ھازىرقى ئاپتونوم رايونلۇق مائارىھپ ئىنىسھتىتۇتى) دە،
 – 0979يىلھھھھھى  – 9ئايھھھھھدىن  – 0984يىلھھھھھى  – 7ئھھھھھايغى ە شھھھھھىنجا
ئۇنىۋېرسھھھىتېتىنىڭ بىئولھھھوتىيە فاكۇلتېتىھھھدا ئوقۇغھھھان – 0993 .يىلھھھى – 9
ئايھھدىن  – 0992يىلھھى  – 9ئھھايغى ە قازاقىسھھتان شھھەرقى

قازاقىسھھتان دۆلەت

ئۇنىۋېرسىتېتىدا بىلىم ئاشھۇرغان – 0984 .يىلھى  – 7ئايھدىن  – 0997يىلھى
 – 03ئايغى ە ئورمان ىلىق نازارىتى تەبىئەتنى قوغداش ئىشخانىسىدا ياردەم ى
ئىنژېنېھھر ،ئىنژېنېھھر ،مۇئھھاۋىن مھھۇدىر بولھھۇپ ئىشھھلىگەن .بھھۇ جەريانھھدا ئھھۇ
تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايونالرنى باشقۇرۇش ،ياۋايى ھايۋانالرنى قوغداش
خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىنىپ ،چو

تىپتىكى ئىلمى

تەتقىقات ،تەكشۈرۈشلەرتە

قاتناشقان ۋە تەشكىللىگەن – 0997 .يىلى  – 03ئايدىن  – 3115يىلى – 03
ئھھايغى ە ئورمھھان ىلىق نھھازارىتى تاشھھقى ئىقتىسھھاد تۈرلىرىھھدە ھەمكارلىشھھىش
ئىشخانىسىدا مۇئاۋىن مھۇدىر بولھۇپ ئىشھلىگەن – 3115 .يىلھى  – 03ئايھدىن
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باشھھھالپ ئورمھھھان ىلىق نھھھازارىتى يامھھھالىق تېغىنھھھى كھھھۆكەرتىش قۇرۇلۇشھھھىنى
باشھھقۇرۇش پونكىتىنىھھڭ باشھھلىقى بولھھۇپ ئىشھھلىمەكتە .ئھھۇ ‹‹شھھىنجاڭنىڭ
تەبىئىھھھھ

مۇھھھھھاپىزەت رايھھھھونلىرى››‹‹ ،ئورمھھھھان ىلىق پەن – تېخنىكھھھھا

خھھھادىملىرىنى داۋاملىھھھق تەربىھھھيىلەش مەخسھھھۇس دەرسھھھلىكى›› قاتھھھارلىق
كىتابالرنى تۈزۈشكە قاتناشھقان .تېزىھت – ژۇرنھالالردا  21پارچىھدىن ئھارتۇق
ئىلمى

ماقالە ئېالن قىلغان.
ھھازىر ئھھۇ شھھىنجا

ھھھايۋانالر ئىلمىھ

جەمئىيىتىنىھھڭ ئەزاسھھى ،شھھىنجا

ياۋايى ھايۋانالرنى قوغھداش جەمئىيىتىنىھڭ مھۇدىر ھەيھئەت ئەزاسھى ،جۇڭگھو
تەبىئى

مۇزى

جەمئىيىتىنىڭ ئەزاسھى ( .مەزكھۇر تەرجىمىھھال تالىھپ ئوسھمان

قاتھھارلىقالر تھھۈزتەن ‹‹شھھىنجاڭدىكى ئەتىۋارلىھھق يھھاۋايى ھھھايۋانالر›› نھھاملىق
كىتابتىن ئېلىندى )

 .66ئەنۋەر مۇسا

ئەنھھۋەر مۇسھھا –0982 ،يىلھھى  –7ئايھھدا شھھىنجا

ئۇنىۋېرسھھىتىتىنىڭ

بىئولھھوتىيە فھھاكۇلتېتىنى پۈتتھھۈرتەن –0982 .يىلىھھدىن  –0997يىلھھى –01
ئھايغى ە ئورمھھان ىلىق نھازارىتى تەبىئەتنھھى قوغھداش ئىشخانىسھھىدا ئىشھھلىگەن.
–0997يىلھھى –00ئايھھدىن باشھھالپ جۇڭخھھۇا خەلھھق جۇمھھھۇرىيىتى يھھوقىلىش
تىردابىدىكى جانلىقالر تۈرى ئىمپھورت–ئېكىسھپورتىنى باشھقۇرۇش ئىشخانىسھى
ئۈرۈم ى ئىش باشقارمىسىدا دائىمىھ

مۇئھاۋىن مھۇدىر ،ئھالى

ئىنژېنېھر بولھۇپ

ئىشلىمەكتە .ئھۇ خىھزمەتكە قاتناشھقاندىن بۇيھان ئىزچىھل تھۈردە تەبىئىيلىكھى
قوغدىلىدىغان رايونالرنى باشقۇرۇش ،يھاۋايى ھھايۋانالر ،يھاۋا ئۆسھۈملۈكلەرنى
قوغداش ۋە يوقىلىش تىردابىھدىكى جھانلىقالر تھۈرى ئىمپھورت–ئېكىسھپورتىنى
باشھھقۇرۇش خىزمىتھھى بىھھلەن شھھۇغۇلالنغان .شھھۇنداقال يەنە بەزى تەتقىقھھات
تۈرلىرىگە ،كۆپلىگەن ئىلمى
ئىلمى

تەكشۈرۈشھكە قاتناشھقان 21 .پارچىھدىن ئھارتۇق

ماقالە ئېالن قىلغان‹‹ .شىنجاڭنىڭ تەبىئى

مۇھاپىزەت رايھونلىرى››

دېھھگەن كىتھھابنى تۈزۈشھھكە قاتناشھھقان .تھھۆت تھھۈردە ئھھۆلكە ،مىنىسھھتىرلىك
دەرىجىلىك پەن–تېخنىكا تەرەققىياتى مۇكاپاتىغا ئېرىشھكەن .شھىنجا
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ئھھاپتونوم رايونلھھۇق پەن–تېخنىكھھا جەمئىيىتھھى  – 5نۆۋەتلىھھك كومىتېتىنىھھڭ
ئەزاسھھى بولغھھان .ھھھازىر غەربى ھ

شھھىمالدىكى بەش ئھھۆلكە ۋە ئھھاپتونوم رايھھون

ياۋايى ھايۋانالرنى قوغداش كومىتېتىنىڭ ئەزاسھى ،شھىنجا
جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن كېڭەش باشلىقى ،شھىنجا

ھھايۋانالر ئىلمىھ

ئۇيغھۇر ئھاپتونوم رايونلھۇق

ياۋايى ھھايۋانالرنى قوغھداش جەمئىيىتىنىھڭ مۇئھاۋىن بھاش كھاتىپى ،شھىنجا
ئېكولوتىيە ئىلمى
ئىلمى

جەمئىيىتىنىڭ دائىمى

كېڭەش ئەزاسى ،شىنجا

جۇغراپىيە

جەمئىيىتىنىڭ كېڭەش ئەزاسھى ،جۇڭگھو يھاۋايى ھھايۋانالرنى قوغھداش

جەمئىيىتى تۇرنىالر بىرلەشمە قوغداش كومىتېتىنىڭ كاتىپى ،ئۇ ئىككھى قېھتىم
ئھھھاپتونوم رايونلھھھۇق پەن – تېخنىكھھھا جەمئىيىتھھھى تەرىپىھھھدىن ‹‹ئىلغھھھار
خىزمەت ھھى›› ،بىھھر قېھھتىم ئھھاپتونوم رايونلھھۇق پەن – تېخنىكھھا جەمئىيىتھھى
تەرىپىدىن ئھاپتونوم رايھون بھويى ە ‹‹پەننھى ئومۇمالشھتۇرۇش خىزمىتىھدىكى
ئىلغھھار شھھەخس›› بولھھۇپ باھاالنغھھان( .مەزكھھۇر تەرجىمىھھھال ئەنھھۋەر مۇسھھا
قاتھھارلىقالر تھھۈزتەن ‹‹شھھىنجاڭدىكى ئەتىۋارلىھھق يھھاۋايى ھھھايۋانالر›› نھھاملىق
كىتابتىن ئېلىندى )

 .67تۇرغۇن مۇھەممەد
خىمىيە پەنلىرى دوكتۇرى — تۇرغۇن مۇھەممەد
مۇتەللىپ ياقۇپ

ئۇيغھھۇر خەلقھھى ئەزەلھھدىن ئىلىھھم–مەرىپەتنھھى قەدىرلەيھھدىغان ،ئىلىھھم
ئارقىلىق ھاياتىنى نۇرالندۇرۇشقا ئەھمىيەت بېرىدىغان قەدىمى
مىللەتلەرنىھھڭ بىھھرى .ئىلگىھھرى ئىجتىمھھائى

مەدەنىيەتلىھك

پەنھھلەر ساھەسھھىدە بىھھر تۈركھھۈم

ئىزدەنگھھۈچىلەر ،تەتقىقھھات ىالر بارلىققھھا كېلىھھپ ،خەلقىمىزنىھھڭ مەدەنىھھيەت،
ئىلىھھم–پەن ئىشھھلىرىنىڭ يۈكسىلىشھھى ئۈچھھۈن بىھھر كىشھھىلىك ھەسسھھە قوشھھۇپ
كەلگەنىدى .يېقىنقى يىلالردىن بۇيھان ،ئھاپتونوم رايونىمىزنىھڭ ئۆتكھۈر پەن،
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نازۇك ساھەلىرىدىمۇ بىر تۈركۈم ئىزدەنگۈچىلەر ،تەتقىقات ىالر بارلىققا كېلىپ،
تەبىئى

پەن تەرەققىياتىغىمۇ بەلگىلىك ھەسسە قوشھۇپ كېلىۋاتىھدۇ .شھىنجا

ئۇنىۋېرسىتېتى خىمىيە ئىلمى ۋە سانائىتى ئىنىستىتۇتىنىڭ دوتسېنتى ،خىمىھيە
پەنلىرى دوكتۇرى ،ئىنىىستىتۇت ئوقۇتھۇش تەتقىقھات ئىشخانىسھىنىڭ مۇئھاۋىن
مھھھھۇدىرى تۇرغھھھھۇن مھھھھۇھەممەد ئەنە شھھھھۇنداق ياشھھھھلىرىمىزنىڭ بىھھھھرى.
تۇرغھھۇن مھھۇھەممەد -0972يىلھھى -2ئايھھدا ،تھھېكەس ناھىيەسھھىدە زىيھھالى
ئائىلىسھھىدە توغۇلغھھان .باشھھالنغۇچ ۋە ئوتتھھۇرا مەكتەپنھھى تھھېكەس ناھىيەسھھىدە
تامامالپ-0990 ،يىلى -9ئايدىن -0992يىلىغى ە ،شىنجا

ئۇنىۋېرسىتېتى ئاز

سانلىق مىللەتلەر پەن  -تېخنىكا سىنىپىدا ئوقۇغھان-0992 .يىلھى -9ئايھدىن
-0996يىلھھى -7ئھھايغى ە ،دالھھيەن سھھانائەت پەنلىھھرى ئۇنىۋېرسھھىتېتى نھھازۇك
خېمىيە سھانائەت فاكۇلتېتىھدا ئوقۇغھان–0996 .يىلھى -9ئايھدىن ھھازىرغى ە،
شىنجا

ئۇنىۋېرسىتېتى خىمىھيە ئىلمھى ۋە سھانائىتى ئىنىسھتىتوتىدا ئوقۇتھۇش

تەتقىقات خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىنىپ كەلمەكتە .بۇ جەرياندا ،ئۇ يەنە -0998
يىلھھھى -9ئايھھھدىن -3110يىلھھھى -7ئھھھايغى ە دالھھھيەن سھھھانائەت پەنلىھھھرى
ئۇنىۋېرسھھىتېتى نھھازۈك خىمىھھيە سھھانائەت فاكۇلتېتىھھدا ماتىسھھتىر ئاسھھپىرانتلىقتا
ئوقۇغان-3110 .يىلى–9ئايھدا ،لېكتورلۇققھا تەكلىھپ قىلىنغھان-3112 .يىلھى
-9ئايدىن -3116يىلى -03ئايغى ە شىنجا

تېببى

ئۇنىۋېرسىتېتىدا ماتىستىر

دوكتۇرلۇقتا ئوقۇغان-3118 .يىلھى -2ئايھدا ئىنىسھتىتۇت ئوقۇتھۇش تەتقىقھات
ئىشخانىسھھىنىڭ مۇئھھاۋىن مۇدىرلىقىغھھھا تەيىھھنلەنگەن ،شھھھۇ يىلھھى -6ئايھھھدا،
ئىنىسھھھتىتۇتنىڭ ماتىسھھھتىر ئاسھھھپىرانت يېتەك ھھھى ئوقۇتقۇچىلىقىغھھھا تەكلىھھھپ
قىلىنغھھان-3118 .يىلھھى -00ئايھھدىن -3119يىلھھى -00ئھھايغى ە ،ئەنگلىھھيە
كىالنفىيد ئۇنىۋېرسىتېتىدا دۆلەت خىراجىتى بىلەن ئالى

دوكتۇرلۇقتا ئوقھۇپ،

دۆلەتكە قايتىپ كەلگەن.
تۇرغۇن مۇھەممەد ئۆزىنىڭ  04يىللىھق ئوقۇتھۇش تەتقىقھات خىزمىتىھدە،
ئاز بولمىغان نەتىجىلەرنى يارىتىھپ شھىنجا

ئۇنىۋېرسھىتېتىغا ۋە ئانھا يۇرتىغھا

زور شھھھەرەپلەرنى ئېلىھھھپ كەلھھھدى .ئھھھۇ بىھھھر تەرەپھھھتىن ،ئوقۇتھھھۇش بىھھھلەن
شۇغۇلالنسھھا ،يەنە بىھھر تەرەپھھتىن ،تەتقىقھھات خىزمىتھھى بىھھلەن شھھۇغۇللىنىپ،
مەملىكەت ئى ى ۋە سىرتىدىكى نوپۇزلۇق ژۇرنھالالردا  09پھارچە ئىلمىھ
94

ماقھالە

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

ئھھېالن قىلىھھپ ،كەسىپداشھھلىرىنىڭ ئېتىھھراپ قىلشھھىغا ئېرىشھھتى ھەمھھدە بۇنىھھڭ
بىلەن ئىنىستىتۇتنىڭ ئە

ياش غوللۇق خادىملىرىنىڭ بىرىگە ئايالنھدى .ئھۇ،

بۇ جەرياندا دۆلەت ۋە ئھاپتونوم رايوننىھڭ سھەككىز تۈرلھۈك تەتقىقھات تھۈرىگە
قاتناشھھتى .ئھھۇ ،بۇنىھھڭ ئى ىھھدە بەش تھھۈرتە ئھھۆزى مەسھھئۇل بولغھھان يھھاكى
رىياسھھەت ىلىك قىلغھھان بولھھۇپ ،دۆلەت تەبىھھئەت پەنلىھھرى ئىلمىھھ
مەبلىغى ئىككى ،ئومۇمى

خىراجىتى  461مىڭ يۈەن ،شھىنجا

دوكتۇرالر ‹‹ 300قۇرۇلۇشى›› فوند مەبلىغى بىر ،ئومۇمى
يۈەن ،شىنجا

ئۇيغھۇر ئھاپتونوم رايونلھۇق ئھالى

فونھھدى

ئۇنىۋېرسھىتېتى
مەبلىغى  21مىڭ

مەكھتەپلەر پەن  -تەتقىقھات

پىالنى ياش ئوقۇتقۇچىالر تەتقىقھات تھۈر مەبلىغھى بىھر ،ئومھۇمى

مەبلىغھى 31

مىڭ يۈەن ،باشقىالر بىلەن بىھرلىكتە ئىشلەشھكە قاتناشھقان تھۈر ئھۈچ بولھۇپ،
ئومۇمى

مەبلىغى  651مىڭ  511يۈەن.
ياش دوكتۇر تۇرغۇن مۇھەممەد مەملىكەت ۋە ئاپتونوم رايوندا ئې ىلغان

 00قېتىملىق ئىلمى

مۇھھاكىمەت يىغىنىغھا قاتنىشھىپ ،توققھۇز پھارچە ئىلمىھ

ماقھھھالە ئوقۇغھھھان .ئھھھۇ تەتقىقھھھات جەريانىھھھدىكى دۇچ كەلھھھگەن بىھھھر قىسھھھىم
قىيىن ىلىقالرنھھى ئھھۆزى ھەل قىلىھھپ ،ئىككھھى تۈرلھھۈك ئەمەلىھھ

قوللىنشھھ ان

كەشپىيات يارىتىپ ،دۆلەتنىڭ پاتېنت ھوقۇقىغا ئېرىشتى.
ئھھۇ ئۆزىنىھھڭ تىرىشھ انلىقلىرىغا يارىشھھا مۇناسھھىپ شھھان – شھھەرەپ ۋە
مۇكاپاتالرغھھھا نائىھھھل بولغھھھان–3111 .ۋە -3110يىلھھھى ‹‹تۇاڭخھھھۇا ئوقھھھۇش
مۇكاپاتى››نىڭ ئاالھىدە مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن-3115 .يىلى -9ئايدا شھىنجا
تېببىھھ

ئۇنىۋېرسھھىتېتىنىڭ -2دەرىجىلىھھك ئوقھھۇش مۇكاپاتىغھھا ئېرىشھھكەن.

-3118يىلى -9ئايدا شىنجا
ئىلمى ھ

ئۇنىۋېرسىتېتى تەرىپىدىن‹‹ ،ئوقۇغۇچىالرنىھڭ

ماقھھالىلىرىگە يېتەك ىلىھھك قىلىھھش خىزمىتىھھدىكى مھھۇنەۋۋەر يېتەك ھھى

ئوقۇتقھھۇچى›› شھھەرىپىگە نائىھھل بولغھھان .بىھھز ئۇنىھھڭ بۇنىڭھھدىن كېيىنكھھى
ئىزدىنىش ۋە تەتقىقاتىغا تېخىمۇ زور ئۇتۇقالرنى تىلەيمىز.

مەنبە :تەۋپىق مائارىپ تورى
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